
Zápis z 1. řádného zasedání Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, 
cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP  
konaného dne 18. 7. 2013 ve 13:00 hod 

 
 
Přítomni: členové -  Mgr. L. Kaucký (předseda), Mgr. J. Kalousek, Mgr. A. Kubišta, J. Liška, 

Mgr. L. Štvánová, Mgr. M. Semelová, MUDr. Z. Bonhomme Hankeová, 
M.I.B., Bc. F. Adámek, Daniel Hodek 

      tajemnice - Mgr. Z. Navrátilová 
 
Hosté: Ing. V. Novotný, náměstek primátora HMP 
      

 + dle prezenční listiny 12 zástupců odborné veřejnosti 
 
Omluveni: Bc. O. Pecha, Mgr. P. Bříza - členové výboru 
 
1. Zahájení zasedání 
 

• Předseda uvítal členy výboru a přítomné hosty. 
 
2. Schválení programu zasedání 
 

• Předseda výboru seznámil přítomné s programem jednání. K takto navrženému 
programu neměl nikdo z členů výboru žádnou připomínku. 

 
(Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování). Návrh byl přijat. 
 
3. Volba ověřovatele 
 

• Členové výboru zvolili ověřovatelem zápisu z tohoto zasedání Jiřího Lišku. 
 
(Hlasování: 6 pro – 0 proti – 1 se zdržel hlasování). Návrh byl přijat. 
 
4. Partnerství v oblasti kultury 2013 
 

• Předseda Kaucký představil žádost o partnerství občanského sdružení UMĚNÍ BEZ 
BARIÉR, zastupované panem Řeřichou, na projekt VIII. ročník mezinárodního 
festivalu MENE TEKEL. Místopředseda Liška k tomuto festivalu uvedl, že má 
dlouhodobě sestupnou úroveň, měl by se zabývat přesahem komunistického režimu 
a nevycházet pouze z platformy „osmdesátníků“ a domnívá se, že by měl nabrat nový 
směr, zvláště pokud se finančně bude podílet město. Dále uvedl, že chce, aby pan 
Řeřicha předlož program festivalu. Mgr. Kaucký přerušil projednávání bodu do 
příštího, tedy zářijového zasedání. 

 
5. Členství hl. m. Prahy ve světové organizaci cestovního ruchu World Tourism Cities 
Federatin 
 

• World Tourism Cities Federatin (Světová federace turistických měst – dále jen 
WTCF) je novou světovou organizací, která byla založena v září loňského roku v 
Pekingu, vytvořená na základě dobrovolného členství turistických měst všech zemí a 
regionů, nevládních organizací, asociací a podnikatelských subjektů, působících 
v turismu. Tato federace se zaměřuje na zvýšení ekonomických výnosů z turismu, 
kvality a efektivnosti turistického průmyslu. V současné době má organizace 72 členů 
rozdělené do tří druhů členství – města, členy – kteří nejsou městy, ale jsou 
významnými organizacemi nebo podnikatelskými subjekty v cestovním ruchu a 



pozorovatele. WTCF je první celosvětovou federací, která sdružuje města, nikoli státy 
či regiony. WTCF má výkonné orgány – Generální shromáždění, které se schází 1 za 
4 roky, Radu scházející se 1x ročně a Sekretariát fungující v Číně, vedený 
jmenovaným generálním tajemníkem. Města reprezentuje výkonný člen exekutivy 
nebo jím vybraný zástupce. 

• K předloženému materiálu se vedla krátká diskuse. 
 

Usnesení: 
Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy 
Zastupitelstva hlavního města Prahy doporučuje, aby hl.m.Praha požádalo o plné členství  
ve světové organizaci cestovního ruchu WTCF a doporučuje, aby náměstek primátora Ing. 
Václav Novotný zahájil příslušné kroky. 
 
(Hlasování: 9 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování). Návrh byl přijat. 
 
6. Vyhlášení grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 
2014 – projednání návrhu: 
− Zásad pro poskytování grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů 

v roce 2014 – příloha č. 1 
− Žádosti o grant hl. m. Prahy vlastníků památkově významných objektů v roce 2014 – 

příloha č. 2 
− Časového harmonogramu grantového řízení pro poskytování grantů hl. m. Prahy 

vlastníkům památkově významných objektů v roce 2014 – příloha č. 3 
 

• Mgr. Kaucký předal slovo Mgr. Skalickému – řediteli OPP MHMP, který uvedl, že do 
předloženého materiálu byly na základě doporučení odboru legislativního a právního 
MHMP zapracovány tři základní změny oproti minulým letům. Mezi první, asi 
nejvýznamnější změnu patří procentuální výše poskytnutého grantu, kdy dříve mohlo 
město poskytnout grant církvím ve výši až 100% celkových nákladů a soukromím 
subjektům max. do výše 50%. Dle nových zásad lze poskytnout grant na obnovu 
památek maximálně do výše 65% celkových nákladů - jednotně pro všechny 
subjekty. Další změnou v Zásadách pro poskytování grantů hl. m. Prahy vlastníkům 
památkově významných objektů je, že grant nebude poskytnut na obnovu či 
zachování objektů, které jsou ve výlučném vlastnictví hl. m. Prahy či státu. Poslední 
změnou, která je v materiálu zapracovaná, je doba, po jejíž uplynutí může úspěšný 
žadatel o grant opravovaný památkový objekt prodat, a to po vypršení min. tří let. 

• K předloženému návrhu byla vedena diskuse. 
 
Usnesení: 
Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP  
1. schvaluje předložený návrh: 
− Zásad pro poskytování grantů hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných 

objektů v roce 2014 dle přílohy č. 1 
− Žádosti o grant hl. m. Prahy vlastníků památkově významných objektů v roce 2014 dle 

přílohy č. 2 
− Časového harmonogramu grantového řízení pro poskytování grantů hl. m. Prahy 

vlastníkům památkově významných objektů v roce 2014 dle přílohy č. 3 
2. souhlasí s předložením návrhu dle bodu 1. tohoto usnesení do Rady hl.m. Prahy 

 
(Hlasování: 9 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování). Návrh byl přijat. 
 
 
 
 
 
 



7. Staroměstská radnice – zpráva o stavu a využití objektu národní kulturní památky 
 

• L. Kaucký představil předložený materiál. Současné využití prostor Staroměstské 
radnice je z různých hledisek nevyhovující. V těchto prostorách působí různorodé 
subjekty zajišťující chod jednotlivých funkcí objektu (PIS, MČ Praha 1, některé odbory 
MHMP a donedávna Galerie hl. m. Prahy atd.). Tento stav způsobuje z pohledu 
návštěvníků nepřehlednou situaci nabízených služeb, snižuje se efektivita využívání 
radnice jako celku a její vnější čitelnost a pochopitelnost pro návštěvníky. 
Nesourodost popř. absence orientačních prvků činí budovu návštěvnicky 
komplikovanou. Je třeba vytvořit jednotný styl vizuální komunikace, a tím umožnit 
návštěvníkům snadnou orientaci v prostoru a nabízených službách. Stávající způsob 
využití prostor postupně generoval potřebu interiérových zásahů, které již vykazují 
různý stav opotřebovanosti, mnohdy až za hranici únosnosti. Je potřeba provést 
podrobnou hodnotnou analýzu těchto druhových vestaveb, posoudit jejich funkčnost 
a vhodnost pro budoucí revitalizaci na novou kvalitu a obsah návštěvnického provozu 
a navrhnout způsob repase či případné nahrazení novými prvky. Do celkové úvahy 
revitalizace radnice je nutno zahrnout i návaznost na bezprostřední okolí budovy a 
probíhající obnovu okolních budov, řešit využití bloku radničních domů jako celku. 

• K předloženému materiálu se vedla diskuse. 
 
Usnesení: 
Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP k  
obsahové revitalizaci architektonicky a historicky cenného komplexu Staroměstské radnice 
doporučuje řediteli MHMP Ing. Martinu Trnkovi ve spolupráci s náměstkem primátora HMP 
Ing. Václavem Novotným do prosince 2013: 

1. prověřit možnost zlepšení celkového provozního a programového konceptu radnice, 
a to i v návaznosti na bezprostřední okolí budovy a probíhající projekty obnovy 
okolních budov, 

2. vytvořit atraktivní scénář využití prostor radnice vhodně pracující s autentickým 
prostředím a původním vybavením, moderními prezentačními prostředky, 

3. vytvořit jednotný styl vizuální komunikace. 
 
(Hlasování: 9 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování). Návrh byl přijat. 
 
8. Návrh textu dohody o navázání vztahů partnerských měst mezi městy Kanton, 
Čínská lidová republika a hlavním městem Prahou, Česká republika 
 

• Na základě usnesení Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní 
ruch a zahraniční vztahy ZHMP ze dne 3. 4. 2013 bylo doporučeno formalizovat 
existující vztahy a spolupráci hl. m. Prahy s městem Kanton v Čínské lidové republice 
formou podpisu Společenského memoranda, nyní je výboru předkládán návrh 
Dohody o navázání vztahů partnerských měst mezi výše uvedenými městy. V dubnu 
2013 došlo k podpisu Společného memoranda o rozvoji spolupráce, kdy se dle 
čínského systému stala Praha  tzv. Frendship Cities s výhledem na uzavření 
partnerství na bázi Sister Cities. Dalším krokem je podpis Dohody o navázaní vztahu 
partnerských měst. Text této Dohody byl již schválen vládou města Kanton a po 
schválení RHMP bude ještě předložen k formálnímu souhlasu regionální a národní 
vládě ČLR. K podpisu představitelů měst by mělo dojít na jaře 2014. Spolupráce 
HMP s čínskými městy patří z dlouhodobého hlediska mezi priority zahraniční politiky 
města, přičemž zájem je oboustranný. Jedná se o perspektivní partnery, jak 
v obchodní oblasti, tak i z hlediska kulturně-turistických prezentací.  Čínští turisté tvoří 
spolu s Japonskými a Korejskými turisty nejpočetnější skupinu asijských návštěvníků 
Prahy.  

 
Závěr: 
Výbor bere na vědomí předložený návrh textu Dohody o navázání vztahu partnerských měst. 



9. Různé 
9.1. Informace o zpracování Návrhu systémové optimalizace pražské divadelní sítě 
Institutem umění – Divadelním ústavem 
 

• Z důvodu rozsáhlosti předloženého materiálu, do kterého byly nově zapracovány 
připomínky ze strany hl. m. Prahy, kterým bylo vyhověno, přerušil předseda Kaucký 
projednávání tohoto bodu do zářijového zasedání výboru, tak aby se členové výboru 
mohli podrobně seznámit se zapracovanými změnami materiálu. 

 
9.2. Informace o vydání metodických materiálů odboru památkové péče:  

 Restaurační zahrádky v památkově chráněném území hlavního města Prahy  
 Firemní označení, reklamní a informační zařízení v památkově chráněném území 

hlavního města Prahy 
− Informace ve věci domu na rohu Václavského nám. a Opletalovy ulice 
− Informace ve věci kostela sv. Michala 
− Informace o usnesení RHMP č. 1149 ze dne 2. 7. 2013 

 
• Mgr. Skalický informoval přítomné o zpracování metodických materiálů zabývající se 

problematikou restauračních zahrádek a firemního označení, reklamního a 
informačního zařízení v památkově chráněném území hl. m. Prahy. Byly vydány dva 
typy brožury, kde je mimo jiné pro názornost fotografická příloha dobrých řešení 
restauračních zahrádek a vhodného firemního označení či vhodného umístění 
jednotlivých reklamních prvků. Oba metodické materiály byly OPP MHMP v průběhu 
zpracovávání konzultovány a reflektovaly jednak připomínky věcně příslušných 
odborů MHMP, Útvaru rozvoje hl. m. Prahy, Národního památkového ústavu, TSK, 
profesních sdružení, ale i názory veřejnosti.  

• Dále J. Skalický informoval o průběhu řízení o vydání závazného stanoviska, 
vedeného odborem památkové péče MHMP (OPP MHMP) a řízení o prohlášení za 
kulturní památku, vedeného ministerstvem kultury (MK), ve věci odstranění objektu č. 
p. 1601/II, Václavské nám. 47 a novostavby polyfunkčního objektu na rohu 
Václavského nám. a Opletalovy ulice. Závazné stanovisko OPP MHMP ze dne 24. 6. 
2010 ve věci demolice nárožního domu a umístění polyfunkční novostavby je platné a 
účinné. Ministryně kultury usnesením ze dne 1. 7. 2013 potvrdila platnost rozhodnutí 
MK o neprohlášení domu č.p. 1601/II kulturní památkou. 

• Ředitel Skalický shrnul vývoj ve věci kostela sv. Michala, k.ú. Staré Město a uvedl, že 
dění kolem obnovy a provozování výše uvedeného kostela je sledováno veřejností, 
ale i OPP MHMP a MK. Kostel sv. Michala je v soukromém vlastnictví a je pouze na 
vlastníkovi jakým způsobem bude nemovitost využívat, pokud bude v souladu se 
zákonem a vydaným závazným stanoviskem. 

• Usnesením č. 1149 ze dne 2.7. 2013 byla vyčleněna částka 5.000.000,- na 
poskytnutí daru vlastníkům památkově významných objektů nacházejících se na 
území Pražské památkové rezervace a v památkových zónách hl. m. Prahy na 
odstranění škod a na zajištění oprav u objektů postižených červencovými povodněmi 
v roce 2013 a u objektů poškozených výbuchem plynu v Divadelní ulici v Praze 1. 

• K jednotlivým částem předloženého materiálu byla vedena diskuse. 
 

Závěr: 
Výbor bere na vědomí předložený materiál a informaci o vydání metodických materiálů 
odboru památkové péče (Restaurační zahrádky v památkově chráněném území hlavního 
města Prahy a Firemní označení, reklamní a informační zařízení v památkově chráněném 
území hlavního města Prahy), o vývoji a stavu řízení ve věci domu na rohu Václavského 
nám. a Opletalovy ulice, o vývoji ve věci kostela sv. Michala a o usnesení RHMP č. 1149 ze 
dne 2. 7. 2013. 
 
 
 



Předseda výboru ukončil zasedání v 14:30 hod. 
 
 
 
 
Příští řádné zasedání se bude konat dne 4. 9. 2013 ve 13:00 hod. v zasedací 
místnosti Nová Rada, 1. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1. 
 
 
Zapsala: Alena Pavelková 
 
 
Ověřil: Jiří Liška 
 
 
Schválil: Mgr. Lukáš Kaucký 
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