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Zápis z 9. řádného zasedání Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, 
cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP  

konaného dne 7. 11. 2012 v 13:00 hod 
 

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

Mgr. L. Štvánová, Mgr. J. Kalousek, Mgr. P. Bříza, Mgr. R. Vaculka 
      tajemnice – Mgr. Z. Navrátilová 
 
Hosté: Ing. V. Novotný, radní HMP 
  Mgr. F. Cipro, ředitel OZV MHMP 
  Mgr. Jiří Skalický, ředitel OPP MHMP 
  Mgr. Jan Kněžínek, RED MHMP 
  PhDr. Nora Dolanská, MBA, OZV MHMP 
 

 + dle prezenční listiny 11 zástupců veřejnosti 
 
Omluveni: členové výboru - MUDr. Z. Bonhomme Hankeová, M.I.B., Mgr. M. Semelová,  
    Bc. F. Adámek 
  
 
1. Zahájení zasedání 
 

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

• Předseda výboru seznámil přítomné s programem jednání a navrhl zařadit jako bod 
programu 4. představení ředitele OPP MHMP Mgr. Jiřího Skalického a doplnit do 
bodu Různé jako bod 6.3. informaci o partnerských městech hlavního města Prahy. 

• K zápisu z 8. zasedání Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní 
ruch a zahraniční vztahy ZHMP neměl žádný ze členů výboru připomínku ani dotaz. 

 
(Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování). Program 9. zasedání výboru byl 
s navrženými změnami schválen.  

 
3. Volba ověřovatele 
 

• Členové výboru zvolili ověřovatelem zápisu z tohoto zasedání Jiřího Lišku 
 
(Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování). Návrh byl přijat. 
 
4. Představení ředitele OPP MHMP Mgr. Jiřího Skalického 
 

• Předseda Pecha předal slovo Mgr. Skalickému, který se členům výboru a přítomným 
hostům představil, krátce přednesl svojí dosavadní praxi v oblasti památkové péče, 
nastínil představu o chodu odboru, možných změnách a spolupráci napříč orgány 
města. Na závěr podotkl, že je ve funkci ředitele odboru památkové péče od 1. 
listopadu 2012 a po celkovém seznámení s chodem odboru, by případné další změny 
rád představil členům výboru na některém z následujících zasedání. 
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5. Materiál k návrhu na realizaci zahraniční prezentace Prahy v Chicagu jako Dny 
Prahy v Chicagu v roce 2013 
 

• O. Pecha předal úvodní slovo Mgr. Ciprovi. F. Cipro představil výboru předložený 
materiál a uvedl, že na jaře t.r. výbor schválil záměr prezentace hl. m. Prahy 
v partnerském městě USA Chicagu. Před cca 5-ti lety již prezentace proběhla a 
sklidila velký úspěch. Odbor OZV MHMP navrhl 6 základních bodů prezentace. Mezi 
první patří voskové srdce, které bylo vytvořeno z pietních svíček sesbíraných po 
pohřbu Václava Havla. Jako další je k tomuto připravován katalog s názvem „Příběh 
srdce“, který bude přeložen do angličtiny a připraven jako reprezentativní dárkový 
předmět. Třetí složkou prezentace je koncert vážné hudby s českým repertoárem, 
k tomu je zvažovaná fotografická výstava Oldřicha Škáchy, osobního Havlova 
fotografa, kde by byly vystaveny osobní fotky ze života exprezidenta. Pátým bodem je 
úvaha v rovině turistické prezentace, kde je k dispozici Praha panoramatická nebo 
Pražský funkcionalismus. Posledním prezentačním bodem je hudební složka, kde by 
vzniklo jazzové kvarteto složené z českých a amerických hudebníků, kteří by připravili 
jammsession v některých z amerických klubů. Termín akce je plánován na konec 
září, začátek října 2013. 

 
Usnesení: 
Výbor schvaluje návrh na realizaci zahraniční kulturní aktivity v Chicagu v roce 2013 dle 
rozpracovaného návrhu 
 
(Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel hlasování). Návrh byl přijat. 
 
6. Různé 
6.1. Informace o rozhodnutích 36. zasedání Výboru pro světové (kulturní a přírodní) 
dědictví UNESCO v Petrohradě dotýkajících se „Historického centra Prahy“ a z toho 
vyplývajících činnostech „Kanceláře památky světového dědictví UNESCO“ při 
odboru RED MHMP 
 

• Předseda Pecha předal slovo Mgr. Kněžínkovi, vedoucímu oddělení „Kanceláře 
památky světového dědictví UNESCO“, který stručně přednesl rozhodnutí Výboru 
pro světové (kulturní a přírodní) dědictví UNESCO. Na základě rozhodnutí byla 
hlavnímu městu Praze doručena mimo jiné žádost, předložit výše uvedenému výboru 
do 1. února 2013 vypracovaný plán správy (management plán) Pražské památkové 
rezervace. Dále v této věci J. Kněžínek uvedl, že po různých jednáních a 
předchozích zkušenostech je daný termín nereálný. V roce 2010 byl již vypracován 
plán správy, neprošel ovšem všemi schvalovacími procesy a nyní je potřeba ho 
doplnit o současné skutečnosti a po dohodě se zástupci UNESCA zestručnit, protože 
je v mnoha ohledech příliš obecný. „Kancelář památky světového dědictví UNESCO“ 
zašle do konce února 2013 Výboru pro světové dědictví v Paříži strukturu plánu 
správy, veškeré mapové podklady a bude žádat o prodloužení termínu minimálně o 
půl roku.  Radní Novotný dodal, že se bude intenzivně pracovat na dodržení termínu. 

• K materiálu proběhla diskuse.  
 
Závěr: 
Výbor bere informaci na vědomí 
 
 
6.2. Podání Josefa Tellce ve věci „Vršovického zámečku“ 
 

• Bc. Pecha krátce uvedl podání Josefa Tellce ve věci přestavby „Vršovického 
zámečku“ a předal slovo řediteli OPP MHMP. Mgr. Skalický na toto uvedl, že byla 
učiněna změna stavebního záměru, z původně plánované přestavby na hotel je nyní 
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záměr investora vybudovat domov důchodců. Začátkem tohoto roku byla zjištěna 
pochybení ze strany investora, kdy byla provedena část stavby bez závazného 
stanoviska a byla udělena pokuta ve výši 40.000,-. V celé věci odbor nepochybil, 
stavba je prováděna legálně a bude nadále sledována.  

 
Závěr: 
1. Výbor bere na vědomí podání Josefa Tellce 
2. Výbor bere na vědomí stanovisko ředitele OPP MHMP Mgr. Jiřího Skalického 
 
 
6.3. Přehled partnerských měst hlavního města Prahy 
 

• Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy 
ZHMP byl předložen přehled partnerských měst HMP. Některá tato partnerství 
vznikla na smluvním základě různého typu, jiná smluvní základ nemají. Spolupráce 
s městy bez smluvního základu se dělí do dvou kategorií, a to na města, která 
smlouvu nechtějí a na ta, která upřednostňují spolupráci na konkrétních projektech. 
Bc. Pecha uvedl, že partnerství mezi městy má nesporné výhody a skrývá velký 
potenciál. Dále uvedl, že tento materiál bude opětovně předložen k projednání na 
příštím zasedání a podrobně doplněn o již proběhlé partnerské akce. 

 
Závěr: 
Výbor bere informaci na vědomí  
 
 
Na závěr jednání proběhla mimo schválený program poradní diskuse o době konání 
ohňostroje pořádaného hlavním městem Prahou. 
 
 
Předseda výboru ukončil zasedání v 14:00 hod. 
 
 
 
 
Příští řádné zasedání se bude konat dne 5. 12. 2012 v 13:00 hod. ve Velkém 
salonku, 1. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1. 
 
 
  
 
 
Zapsala: Alena Pavelková 
 
 
Tajemnice: Mgr. Zuzana Navrátilová 
 
 
Ověřil: Jiří Liška 
 
 
Schválil: Bc. Ondřej Pecha 
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