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slovo starosty

Milí sousedé,

začal podzim a v těchto dnech je to právě rok od voleb. Chtěl bych
vám proto znovu poděkovat za vaši důvěru a za to, že jste změně
na Praze 1 dali šanci.
V programu jsme si vytkli některé ambiciózní cíle. Něco se daří
měnit rychleji, někde výsledky teprve budou vidět. Jedním z našich
cílů bylo třeba vypovědět pro radnici nevýhodné smlouvy – takto už
jsme ušetřili miliony ročně. Online nástroj CityVizor, kde se můžete
kdykoliv podívat, jak hospodaříme, jsme zavedli takřka bez nákladů.
Rozpočet směřujeme mimo jiné do investic, jakou bude třeba vznik
nového volnočasového centra pro děti, mládež i dospělé v Truhlářské
ulici. Připravujeme opravy bytového fondu, který byl léta zanedbávaný,
abychom všechny obecní byty mohli poskytnout co nejdřív k bydlení.
Aby se v centru dalo žít normálním životem, připravujeme taky
rozumnější pravidla pro pronájmy nebytových prostor: rozhodujícím
kritériem nemá být jen cena, ale i potřeba služeb a obchodů, které
necílí jenom na turisty se suvenýry a matrjoškami. (Uvnitř čísla
najdete anketu, jejímž vyplněním nám můžete pomoci.)
Fakt, že právě v těchto dnech ze Staroměstského náměstí mizí pandy
a lední medvědi, považuji za velmi symbolický. Do roka se nám to sice
podařilo, ale dobře to ilustruje, kolik času je v politice potřeba k jedné
takové změně, než se vše prodiskutuje, připraví a konečně odhlasuje.
Nedávná glosa v médiích, že „velká politika“” se týká světonázorů
a 90 % té městské se týká parkování, mě nejen pobavila, ale je na ní
hodně pravdy. My vycházíme z toho, že rezidenti auta k normálnímu
životu mnohdy zkrátka potřebují a že to jsou spíše návštěvníci
centra, kdo by měli zvážit, zda Prahu 1 zatěžovat svými auty a raději
nepoužívat MHD. Požádali jsme tedy magistrát o návrat rezidentních parkovacích karet, o zdražení parkování pro nerezidenty i limuzíny i o vyhrazení modrých zón pouze pro rezidenty. Důsledně také
ověřujeme, komu kdy byla dříve vydána parkovací oprávnění a proč.
(Divili byste se, jaké překračování pravidel pravomocí se tu dělo.)
A jedním z našich dlouhodobých cílů je omezit TRANZITNÍ dopravu
skrze centrum města, která nemá v jiných evropských městech
obdoby. Některé změny mohou být na začátku nepříjemné, ale
v součtu věřím, že je oceníme jak my, místní, tak ostatní Pražané,
kteří v centru pracují, studují, kteří jej navštěvují.
V závěru se tedy dostávám k tématu tohoto čísla – přebujelému turismu. Letos do Prahy zavítá až 300 turistů na jednoho obyvatele centra.
Podle prognóz toto číslo ještě pár let poroste. Musíme se zamýšlet
nad tím, jak s turismem pracovat lépe než dnes. Je to úkol nás všech.
Zamysleme se každý, co dokážeme změnit ve svém nejbližším okolí
a co jsme ochotni pro to udělat. My jsme se takhle zamysleli před
rokem a půl – a šli jsme do voleb, s kůží na trh. Děkuji vám tedy ještě
jednou za všechnu dosud vyjádřenou podporu, je pro nás důležitá.
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Příjemné čtení vám přeje,
Pavel Čižinský
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nejen dobře pivo načepovat, ale kromě toho
i projít slepou degustací piv různých značek
a testem pivních vědomostí. Gratulujeme
oběma našim výčepním.

∙

Listopad 1989 na Praze 1
Podělte se o váš příběh
či fotografie z listopadu 1989.
Vaše stručné příběhy či fotky
z revolučních dní posílejte na e-mail
redakce@praha1.cz a třeba se objeví
v příštím čísle. Budeme se těšit!

Plavební komora:
Staré memorandum již neplatí
Zastupitelé v září schválili odstoupení od memoranda, které uzavřela Praha 1 v roce 2016
s Povodím Vltavy a Státní plavební správou.
Cílem memoranda bylo omezení ohňostrojů
na Vltavě výměnou za podporu Prahy 1 při
vybudování nové plavební komory Praha-Staré
Město.
Vzhledem k tomu, že memorandum již není
aktuální, protože hlavní město upravilo pravidla pro ohňostroje již v roce 2017, se zastupitelé rozhodli od dohody odstoupit. Zároveň
vzali na vědomí aktuálně platné memorandum
mezi Prahou 1, Prahou 5 a hlavním městem
o nesouhlasu se stavbou nové plavební komory, které jejich vedení uzavřela letos v srpnu.
„Mám kladný vztah k vodní dopravě, ale když
se podívám do projektu nové komory, tak ta by
měla sloužit především turismu. A to je přesně
to, co občané nechtějí, čeho mají už dost,“
zdůvodnil revokaci memoranda radní Petr
Kučera.

∙

Praha 1 má hned dva nejlepší výčepní
Ve čtrnáctém ročníku soutěže Pilsner Urquell
Master Bartender získal titul mistra výčepního
Simon Balonek, který čepuje pivo v Hospodě
U Kruhu v Palackého ulici. Třetí místo v soutěži
získal Miroslav Nekolný z restaurace Červený
Jelen v Hybernské.
Letošního ročníku soutěže se zúčastnilo téměř
tři sta výčepních z celé České republiky, kteří
prošli několika disciplínami: soutěžící museli

Obchodů se suvenýry bude méně
V domech patřících magistrátu nebo spravovaných Prahou 1 ubude obchodů se suvenýry.
Domluvily se na tom obě radnice. Některé
provozovny, které nabízí například napodobeniny ruských matrjošek, už obdržely výpovědi
z nájmů. Týká se to především obchodů
na hlavních turistických trasách, například
v Celetné či na Staroměstském náměstí.
„V rámci našich nebytových prostor by bylo
vhodné a dobré, aby v nich byl nabízený sortiment, který bude prospěšný pro občany, jež
u nás v Praze 1 bydlí,“ uvedl radní pro majetek
jedničky David Bodeček. Z tohoto důvodu
spouští městská část anketu, která zjišťuje
požadavky na občanskou vybavenost. Anketní
lístek naleznete uvnitř tohoto čísla nebo na
webových stránkách
www.praha1.cz/anketa-vybavenost.

∙

Volná pracovní místa
Referent/ka oddělení bytů a nebytových prostor odboru technické a majetkové správy –
min. úplné střední vzdělání, praxe v oblasti
správy nemovitostí vítána, 9. platová třída
a osobní ohodnocení, přihlášení do 7. 10.
Referent/ka spisové služby – min. úplné
střední vzdělání, 8. platová třída a osobní
ohodnocení, přihlášení do 7. 10.
Přihlášky se podávají osobně do podatelny
ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18 nebo poštou
na adresu Úřad městské části Praha 1, Útvar
tajemníka, oddělení personální, Vodičkova 18,
115 68 Praha 1. Bližší informace naleznete
na www.praha1.cz/urad/volna-pracovni-mista/ nebo se ptejte na
milada.balkova@praha1.cz.

∙

Na Hradčanech mají novou tělocvičnu
Začátkem září se na Hradčanech otevřela
nová gymnastická hala s názvem Odysea73.
Stavba za 96 milionů korun slouží místnímu
klubu SK Hradčany a naleznete ji na adrese
Dlabačov 1, v hale si může zacvičit také
veřejnost. Během roku zde bude trénovat
kolem sedmdesáti závodníků.

∙∙∙

Jedná se nyní o jednu z nejmodernějších hal
v Evropě, jejíž stavba trvala přibližně jeden
rok. Stavbu finančně podpořili ministerstvo
školství, pražský magistrát i miliardář Karel
Janeček.

∙

Nová vyhláška o buskingu: Pandám odzvonilo
Obří pandy, krtečci, bublifuky a další „umělci“
narušující vzhled města zmizí z ulic centra.
Během října totiž začne platit novela vyhlášky
o takzvaném buskingu, kterou
19. září schválili zastupitelé hlavního města.
Ve vyhlášce jsou zohledněny i připomínky,
které na magistrát odeslala Praha 1 na
základě debaty s občany na konci července.
Díky vyhlášce došlo zároveň i k rozšíření míst,
na kterých je veřejná produkce zakázána.
Kromě dětských hřišť, okolí kostelů v době
bohoslužeb, škol, zdravotnických zařízení,
nástupních ostrůvků a nástupišť jde na území
Prahy 1 o tato místa: Nerudovu, Křižovnické
náměstí, Spálenou, Staroměstské a Velkopřevorské náměstí.

∙

Václavské náměstí má koordinátorku
V posledních měsících probíhá na Václavském náměstí unikátní spolupráce mezi
městskou částí a občanskou společností.
Úklidu a péči o veřejný prostor se zde kromě
radnice věnuje také Sdružení Nového Města
pražského.
Za sdružení má náměstí na starost koordinátorka Monika Vlková. „Je to jedno
z nejsložitějších území Prahy, kde na jednom
metru čtverečním působí třeba čtyři vlastníci
a správci a péče o tento prostor je tak často
velmi složitá. V atmosféře spolupráce se to
ale snažíme změnit,” říká Vlková.
A co se za poslední dobu na Václaváku
podařilo? Celé léto se hlavní aktéři společně
věnovali úklidu a jeho lepšímu nastavení.
Čistily se chodníky a okolí stromů, do
7. října se koná další ročník festivalu soch
ve veřejném prostoru VáclavART.
„Právě v této klíčové lokalitě je důležitá
spolupráce. Intenzivně jednáme s investory
o projektech ve spodní části náměstí, aby
mohlo dojít k dlouho plánované rekonstrukci.
V horní části běží veškeré přípravy na návrat
tramvají,“ dodal starosta Pavel Čižinský.

∙
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1 Na Hradčanech mají novou tělocvičnu
2 Členové sdružení Nového
města Pražského se starají o květiny
na Václaváku.
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SLUŽBY PRO seniory
Denní stacionář
Nedílnou součástí nabídky Střediska sociálních služeb Prahy 1 je péče o seniory,
kteří trvale žijí s příbuznými, ovšem ti
musejí docházet do zaměstnání a nejsou
schopni seniorům zajistit celodenní péči.
Právě pro ně je určen denní stacionář.
Seniorům ve Stacionáři poskytujeme
nejen odbornou péči a pomoc, ale najdou
zde také potřebnou společnost vrstevníků,
rodinné prostředí a milé a usměvavé pracovnice, které se jim individuálně věnují.
Samozřejmá je i možnost začlenit se do
všech klubových programů Střediska.
Rodinné prostředí v historickém prostoru
v budově DPS Týnská nabízí kromě
pobytu v obývací místnosti a sociálního
zařízení také odpočívárnu, možnost
procházek v zahradě ve vnitrobloku domu
nebo třeba možnost využít naši knihovnu.
Ve Stacionáři je klientům zajištěno
celodenní stravování a péče v odpovídajícím rozsahu. Klientem se může stát osoba
s trvalým bydlištěm v Praze 1. Jedná se
o ambulantní sociální službu, klienti tedy
ráno přicházejí a večer odcházejí domů.
Na pobyt v denním stacionáři se s klientem uzavírá smlouva a všechny úkony jsou
hrazeny v souladu s platným sazebníkem
úhrad. Jako fakultativní službu je možné
objednat dopravu do Stacionáře a/nebo
zpět domů.
Více informací:
Marta Koucká, tel. 724 021 782
e-mail: koucka@socialnisluzbyp1.cz
www.socialnisluzby-praha1.cz

Tísňová péče
Nepřetržité, čtyřiadvacetihodinové
spojení s dispečinkem, neodkladnou
péči, pomoc a radu v krizové situaci, ale
také sociální terapii a poradenství — to
vše zajišťuje seniorům a osobám se
zdravotním postižením neocenitelná
tísňová péče. „Chcete mít jistotu, že se
vám nebo vašim blízkým dostane při
zhoršení zdravotního stavu, při náhlé
nevolnosti, havárii v bytě nebo dokonce
při napadení odborné a rychlé pomoci?
V tom případě využijte službu tísňové
péče Střediska sociálních služeb.
K využívání tslužby není nutné mít
pevnou linku ani mobilní telefon, stačí
pouze SIM karta,“ popsal radní Prahy 1
Petr Burgr. Klient hradí za tuto službu
měsíční poplatek ve výši 180 korun.
Více informací:
Jana Trková
tel.: 224 948 465, 724 021 778
e-mail: trkova@socialnisluzbyp1.cz

Nabízíme péči seniorům
Na Praze 1 si vážíme svých obyvatel
v seniorském věku, a proto jim poskytujeme péči v mimořádném rozsahu a za
příznivou úhradu v domácím prostředí.
Poskytujeme např. nákupy a pochůzky,
doprovod, dovážku obědů, pomoc
při osobní hygieně a mnohé další.
Služby zajišťuje tým profesionálních
pečovatelek. Senioři mohou díky těmto
službám déle setrvat ve svém domácím
prostředí a jejich rodiny vědí, že je o ně
dobře postaráno. Pečovatelskou službu
poskytujeme od 7:30 do 16:00 hodin
v pracovních dnech a od 8:00 do 14:00
hodin o víkendech. V rámci večerního
pečování poskytujeme pomoc a podporu při podávání jídla a pití, pomoc
při úkonech osobní hygieny, pomoc při
péči o sebe sama,
a to v pracovních dnech do 19:00
hodin.
V návaznosti na poskytování pečovatelské služby lze využít i sociální službu
tísňové péče, která je poskytována
nepřetržitě. Jde o hlasovou a elektronickou komunikaci s klientem, který
potřebuje pomoc.
Více informací:
Marta Lešnerová, tel. 222 324 052
e-mail: lesnerova@socialnisluzbyp1.cz
www.socialnisluzby-praha1.cz
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říjen
18:00 Kampa – rekonstrukce zdi a navazující části
parku – beseda s radními, Salla Terrena
(KC Kampa)

2. 10.–2. 11. Výstava obrazů Zdeny Holejšovské,
Galerie 1, Štěpánská 47
2.–27. 10. Prostory grafického myšlení,
Galerie Hollar, Smetanovo nábř. 6
10:00–20:00 Dýňování na Kozím plácku, soutěž
o nejhezčí dýni a nejlepší pochoutku, divadlo pro
děti, Kozí × Haštalská

15:00 Bowlingový turnaj MČ Prahy 1, Bowling
centrum V Celnici 10, účast zdarma, přihlášky do
4. 10. na www.bowling.cz či na
dorian.gaar@praha1.cz, 221 097 721
19:30 HYB4 Film: Až přijde válka, dokumentární
film, 2018, Kampus Hybernská, Hybernská 4

16:00–20:00 Lovecká sezóna na Kozím plácku,
podzimní menu a nápoje z místních restaurací,
šlapání zelí, hudba, Kozí × Haštalská

18:00 Krajina Nového Zélandu, promítání
fotografii a povídání o novozélandské krajině,
Klub Samaří, v předním domě Soukenická 15

20:30 Votchi – koncert, Malostranská beseda

16:00 Dědeček Oge, putování chlapce sibiřskou
tajgou a tělem hada, pro děti od 7 let a dospělé,
Divadlo Kampa, Nosticova 2a

16
›
17
18
21
22
24
28
27
30

16.–21. 10. Festival spisovatelů Praha – motto
Krása spasí svět, hlavní sál Senátu PČR a další
místa, www.pwf.cz

17:30 Malá kvízová posezení – soutěžit můžete
sami i v týmech, Ústřední knihovna, Mariánské
náměstí 1

17:30 Na kus řeči s místostarostou P. Nazarským,
kavárna U Knoflíčků, U Lanové dráhy 1

20:30 Vlasta Horváth – koncert, Malostranská
beseda

17:00 Varhanní nešpory maltézských rytířů,
kostel Panny Marie pod řetězem, Lázeňská

16:00 Zastupitelstvo Prahy 1, s interpelacemi
občanů od 18:00, Palác Žofín (online přenos)

17:30 Jak to vidíte vy?, participační setkání
u kulatých stolů se starostou a radními,
Malostranská beseda

Benefiční koncert pro Pamět národa inspirovaný
legendárním Koncertem pro všechny slušný lidi z
prosince 1989, Forum Karlín

27.–29. 10. Festival studentských divadel,
Divadlo v Celetné, Celetná 17

18:00 Kniha měsíce, beseda s Petrem Bílkem a jeho
hosty, Ústřední knihovna, Mariánské náměstí 1
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Akce pro seniory
Trénování paměti s Mílou Kahounovou
2. 10. ve 14 hod. v BDPS Benediktská
9. 10. ve 14 hod. v DPS U Zlaté studně
16. 10. ve 14 hod. v DPS Pštrossova
23. 10. ve 14 hod. v klubu seniorů Tomáš
30. 10. ve 14 hod. v BDPS Benediktská
6. 11. ve 14 hod. v DPS U Zlaté studně
13. 11. ve 14 hod. v DPS Pštrossova
Setkávání s dětmi z mateřských škol
4. 10. v 10 hod. v BDPS Benediktská
1. 11. v 10 hod. v BDPS Benediktská
Pohodové melodie pro starší a pokročilé
6. 10. od 15.30 hod. v Malostranské besedě,
vstupenky zdarma od 20. 9. v infocentru Prahy 1.
Turnaj v pétanque: O pohár MČ Praha 1
10. 9. od 10 hod. v parku Lannova.
Smíchovská průmyslovka třetího věku:
9. 10. od 15 hod. – jak se správně pojistit
a nenaletět. Vysvětlíme jednotlivé skupiny
krytí rizik a rozdíly mezi různými typy pojištění,
zodpovíme obecné dotazy. Přihlášky od 25. 9.
Setkání s kulturou: Evergreeny
16. 10. od 15 hod. Bonus Orchestr,
Malostranská beseda, vstupenky zdarma
od 3. 10. v infocentru Prahy 1.
Setkání s osobností v Galerii 1
21. 10. od 17 hod. Martha a Tena Elefteriadu –
Na skok do Řecka, vstupenky pro občany
z Prahy 1 zdarma od 8. 10. v infocentru Prahy 1.
Vycházka z cyklu Krásné toulky paní Krásné
23. 10. od 14 hod., Královská zahrada na
Pražském hradě, přihlášky od 8. 10. v infocentru
Prahy 1.

říjen/listopad
Co dělat, když... se něco porouchá
29. 10. od 14 hod., jak postupovat při
problémech s reklamací zboží a služeb,
klub seniorů Tomáš, Tomášská 6. sv. Karla
Boromejského
Beseda s moderátorem Petrem Vichnarem
29. 10. a 7. 11. od 15 hod., v Malostranské
besedě, vstupenky zdarma od 15. 10.
v infocentru Prahy 1.
Recitace ve Viole
6. 11. od 15 hod., recitační klub Týnka,
vstupenky zdarma od 22. 10. v infocentru Prahy 1.
Tématický výlet: Pivní a vinné slavnosti
8. 11. – výlet vlakem do Lysé nad Labem, sraz
účastníků v 9 hod. u pokladen na Masarykově
nádraží.
Smíchovská průmyslovka třetího věku
13. 11. od 15 hod. – jak se nenechat napálit při
on-line nákupech, přihlášky od 30. 10.
Recitace ve Werichově vile
18. 11. od 15 hod., recitační klub Týnka, vstupenky
zdarma od 5. 10. v infocentru Prahy 1.
Přihlašování a další informace: Tereza Nosková,
607 048 183, Karolína Schwarzová, 725 397 934
Celodenní výlety
čtvrtek 24. 10. v 8 hod. – Bohosudov (poutní místo), Fláje (vodní
dílo), Hora sv. Kateřiny (rozhledna); přihlášky v infocentru ÚMČ
Vodičkova 18 od 12. 9.
čtvrtek 31. 10. v 8 hod. – Střední Povltaví (Březnice – zámek,
Maková hora – poutní místo, Milada - rozhledna); přihlášky
v infocentru ÚMČ Vodičkova 18 od 26. 9.
čtvrtek 14. 11. v 8 hod. – Plasy (klášter), Rokycany; přihlášky
v infocentru ÚMČ Vodičkova 18 od 24. 10.
čtvrtek 21. 11. v 8 hod. – Rábí (hrad), Sušice; přihlášky v infocentru ÚMČ Vodičkova 18 od 31. 10.
Odjezdy autobusů od hotelu Intercontinental v Pařížské ulici.
Více informací o pravidlech přihlašování v infocentru ÚMČ.
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FOTOSTRANA

1 Na Betlémském náměstí
se 10. září konala Betlémská
kulturní noc. Nechyběl tam
ani Prostřený stůl spolku
KampaNula, ani místostarosta
Petr Hejma.

Praha 1

fotostrana
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2 Mariánské náměstí už
neslouží k parkování. Zatím
funguje v dočasném režimu se
stromky a posezením, studie
k rekonstrukci bude známá
příští rok.

2

3 V září proběhla zkouška
protipovodňových opatření na
Vltavě za účasti starosty Pavla
Čižinského.
4 V rámci kurzů Smíchovské
průmyslovky třetího věku
se senioři začátkem září
seznamovali s mobilními
aplikacemi, jejich instalací
a využíváním.

4
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Starostové
se dohodli
na spolupráci
Po roce se uskutečnilo další setkání
starostů center hlavních měst
Visegrádské čtyřky, tedy Bratislavy,
Budapešti, Prahy a Varšavy. Po loňském
konání v Praze proběhlo letos setkání
v Budapešti, kam Praha 1 přivezla také
výstavu o moderní historii Pražského
hradu.
Během třídenního pobytu představitelé jednotlivých městských částí
diskutovali o možné budoucí spolupráci v rámci různých projektů. Prahu
1 zastupovali starosta Pavel Čižinský a místostarosta Pavel Nazarský,
kteří po formálních i neformálních debatách podepsali deklaraci
o společném postupu.
„Byť je situace v každém městě specifická, lze nalézt mnoho společných problémů a situací, v rámci nichž je užitečné sdílet zkušenosti
a možná opatření. Ať již jde o dopravu, ochranu památek, míru turismu,
dostupnost ubytování či boj s klimatickou změnou,“ upřesnil starosta
Prahy 1 obsah deklarace.
Součástí programu bylo i představení výstavy fotografa Alana Pajera
s názvem Pražský hrad od TGM k Václavu Havlovi, která bude po celé
září vyvěšena v prostorách auly partnerské radnice v Budapešti-Budaváru. Výstava na pětatřiceti panelech dokumentuje přeměny a vývoj areálu
Pražského hradu v průběhu 20. století. Vloni byla též k vidění v Galerii 1.
Výstavu společně zahájili starostové Prahy 1 a Budaváru za účasti
českého velvyslance v Maďarsku Tibora Biala. Putovní výstava bude do
konce roku dále k vidění ve dvou partnerských městech, v centrální části
Bratislavy a v německém Bamberku.

∙

text: Dorian Gaar, vedoucí oddělení sportu
a zahraničních vztahů, foto: archiv ÚMČ

inzerce
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Praha 1

Nové garáže jako danajský dar.
Radnice řeší, co s nimi.
∙∙∙
V polovině září převzal odbor majetku Prahy 1 stavbu garáží ve Štěpánské
ulici. Projekt, který vyjde až na 145 milionů korun, připravily předchozí politické
reprezentace. Nynější vedení radnice má pochybnost o jeho smyslu a hledá
způsob, jak pokrýt náklady na provoz.

Plán na stavbu garáží ve dvoře Štěpánské
č. p. 630 řešilo již v roce 2007 tehdejší vedení
radnice. Na pozemcích bývalého lihovaru
parkovala živelně auta místních, zároveň pod
parcelou zůstaly nevyužité hluboké sklepy.
Návrh na stavbu podzemních garáží ztroskotal na odmítavém stanovisku památkářů.
V roce 2014 radní schválili vytvoření projektové dokumentace na parkovací dům. Namísto
dvora s přibližně padesátkou parkovacích
míst mělo podle původních plánů vzniknout
parkování pro více než osmdesát aut, nyní jich
je pro auta šedesát dva. Předpokládaná cena
se zřejmě kvůli vícepracím naopak vyšplhá
až na 145 milionů korun. V ceně se odráží
i použité technologie dvou zakladačů, které
auta po přiložení čipu umisťují do podzemí
a zase vydávají jejich vlastníkům.
„Projekt považuji za mimořádně nešťastný.
Z ekonomického hlediska se jedná o nesmysl.
Investice se městské části nikdy nevrátí,
budeme rádi, když platby za stání pokryjí
náklady na provoz. V podobných projektech
rozhodně nebudeme pokračovat. Nyní se
však musíme postarat o to, aby parkování

sloužilo především pro rezidenty přilehlých
domů,“ uvedl radní pro investice Vladan Brož.
Radní prosazuje, aby se po domluvě s obyvateli okolních domů na střeše garáží objevila
alespoň nějaká zeleň, jak s tím původně
projekt počítal, nyní jsou totiž na střeše pouze
kamínky. Parkovací dům zkolaudoval stavební
úřad Prahy 1 na konci srpna. V polovině září je
pak převzal majetkový odbor, který bude řešit
další náležitosti, například zkušební provoz.
„V rámci zkušebního provozu bude zapotřebí
najít způsob, jak co nejefektivněji využít
prostory pro parkování vozidel, zejména
s ohledem na omezený prostor jednotlivých
stání. Záležitost bude projednávat majetková
komise a očekávám, že na základě odborné
diskuze bude zahájena příprava podmínek
pro využití garáží,“ upřesnil radní pro majetek
David Bodeček.
Lákadlem pro zájemce o parkování v novostavbě může být nepřetržitý dohled a ochrana
před vandaly a zloději. Problematické bude
stanovení ceny za parkování. Pokud by
radnice chtěla získat alespoň část nákladů
zpět a zároveň pokrýt provoz, musela by

postupovat čistě komerčně. Platné usnesení
zastupitelstva z roku 2016 jí však dává za
povinnost svěřit místa téměř výhradně
místním „za finančních podmínek platných
pro parkování rezidentů Prahy 1“.
Skloubit obojí tedy bude hodně obtížné. Právě
proto bude důležitý zkušební provoz, který
ukáže, jaký je zájem veřejnosti a jaká je ochota
za parkování přiměřeně platit. Po vyhodnocení
by mělo být jasnější, jak bude provoz ekonomicky udržitelný nebo také jaký správce by byl
pro městskou část nejvýhodnější.
Projekt může být zároveň ukázkou politického
rozhodnutí, které nepočítá se změnou vedení
radnice v budoucnosti, ani se změnou celkové
situace. Nejvíce sporná zůstává otázka, nakolik se jedná o účelně vynaložené prostředky.
Takové dilema nyní řeší i v sousední Praze 2,
kde se vedení přes kritiku opozice nedávno
rozhodlo pro velmi podobnou stavbu parkovacího domu na rozhraní ulic Bělehradská a Pod
Nuselskými schody. Zaparkuje v něm údajně
až sto padesát vozidel rezidentů i návštěvníků. Jak budou ale stavbu hodnotit politici
i obyvatelé za deset, dvacet let?

∙

text: Michal Kalina
foto: Kateřina Písačková

!

Garáže Štěpánská
Stavební povolení: únor 2015
Stavba: 2017–2019
Zhotovitel: Subterra a.s.
Kapacita: 62 míst pro auta,
4 pro motocykly
Technologie: Dva zakladače na auta
Cena: Cca 145 milionů korun vč. DPH
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Pohled zastupitele a obyvatele
Štěpánské
O smysluplnosti celého projektu ve tvaru, v jakém byl navržen a realizován,
si můžeme myslet každý své, ale nedokážu si představit pozitivní závěr. Jako
obyvatel přilehlého domu tuto záležitost
totiž sleduji od samotného začátku.
O možnosti výstavby podzemních garáží
se uvažovalo již po sametové revoluci,
tedy cca před třiceti lety. Po průzkumu
podloží, výběru systémů a finanční náročnosti od realizace podzemních garáží
postupně z důvodu absolutní neefektivnosti projektu odstoupilo několik
soukromých firem, naposledy Eltodo, což
je bezesporu silná společnost. Proč se
za těchto podmínek do projektu pustila
minulá radnice, mi není jasné, ledaže by
chtěla investovat do svých rezidentů, jak
se na konci pokusím naznačit…
Zarážející jsou totiž minimálně dvě věci.
Původní dvůr dal prostor 50 parkovacím
místům. Realizovaný projekt přináší o 12
míst více za cenu cca 140 mil. korun! Dá
se tedy říci, že jedno takto nově vzniklé
parkovací stání stálo více než 11 mil.
korun, což je pravděpodobně světový
unikát! Za této situace lze jen těžko
předpokládat finanční návratnost celého
projektu.
Za druhé se ukázalo, že minulá radnice
neměla vůbec žádný plán, jak hotové
garáže využít a jak je provozovat. Divné
je již to, že použitý dvojí systém zakladačů musí servisovat dvě odlišné firmy.
Zůstává tedy otázkou, jak to minulé
vedení radnice, který projekt spustilo,
vlastně myslelo. Mohu jen fantazírovat,
jestli vlastně nešlo jen o to rozjet velkou,
nepřehlednou investiční akci nebo jestli
to nebylo myšleno jako budoucí garáže chystaného hotelu nebo jen prostě
garáže, které se pronajmou bohatým
firmám, a tím se do centra přitáhnou
další auta. Nevím. Pokud tedy bude chtít
současné vedení radnice něco pro své
rezidenty udělat, má v úvodníku uvedeném usnesení oporu, byť se k investovaným penězům již těžko dostane. Ale to je
nakonec principem každého danajského
daru…
Michal Caban – Iniciativa občanů (My,
co tady žijeme), předseda Výboru pro
kultivaci a oživení památkové rezervace

INVESTICE/MAJETEK
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Pohled zastupitele
a obyvatele Štěpánské
Parkování v Praze 1 je problém. Zaparkovat by potřeboval každý: ti, co zásobují obchody, ti, co přijíždějí do práce,
ti, co mají obchodní schůzku a především rezidenti. Vím, o čem mluvím.
U nás na Novém Městě ve Štěpánské
je případ, kdy „na první“ zaparkuji, roven
malému zázraku. Upřímně? I druhý
pokus (po objížďce přes Václavské náměstí, Krakovskou a Žitnou) se spočítá
na prstech jedné ruky.
Ale už vážně: Parkování v centru hlavního města je problém kontinuální, do
kterého průběžně vstupují další a další
změny v podobě rozšiřování míst vyhrazených pro stání u hotelů a různých
institucí, nově bezplatné parkování
elektroaut apod. Jedním z výsledků
je, že tomu, kdo trvale bydlí na Praze
1, se daří stále obtížněji zaparkovat
své vozidlo a využít tak platbu, kterou
za možnost parkování v modré zóně
poskytnul městské části.
Co tedy dělat, když území Prahy 1
nenafoukneme? ODS v době, kdy měla
možnost realizovat v Praze 1 projekty,
započala mimo jiné s přípravou výstavby podzemních garáží. Vím, existuje
spousta kritiků tohoto řešení. A zčásti
jim rozumím, protože o takový projekt
šlo i u nás ve dvoře. Zcela souhlasím,
že tyto projekty jsou časově neuvěřitelně náročné. Stavět v podzemí centra
velkoměsta není jen tak. Rozumím i kritice, že jde o projekty, které nejsou tzv.
ekonomicky návratné. Ale ekonomicky
návratná není ani výstavba nových tratí
městské hromadné dopravy. Rozumím
i odporu obyvatel domů, kterých se
dotýká výstavba takových garáží. Vždyť
i my jsme to prožili.
Jsou i další problémy a potíže. Ale
řešme je pragmaticky. Nedopusťme,
aby byly „jen politické“. Kdo z nás, kdo
jsme na Praze 1 doma, by chtěl, aby tu
„byli doma“ jen turisté. Ti, co tu jsou jen
chvíli a parkovat vážně nepotřebují.
Petr Scholz – ODS, člen Výboru pro kultivaci a oživení památkové rezervace
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Pražští radní povolili
stavbu zázemí na Petříně
Vedení magistrátu začátkem září rozhodlo, že se bude stavět zázemí s toaletami
ve Velké strahovské zahradě. Ostatními projekty v lokalitě se radní zatím
nezabývali, pouze přislíbili nepropojovat zahradu s Úvozem novým vstupem.

Tolik diskutované úpravy zahrad pod
Strahovským klášterem začínají nabírat
konečných obrysů. Pražský magistrát,
který má celý Petřín na starost, zde chystá
celkem tři projekty: zpřístupnění vinice
pod Úvozem, obnovení cesty uprostřed
svahu a stavbu nového zázemí pro údržbu
s veřejnými toaletami.
Právě posledním projektem se nyní zabývali
pražští radní a rozhodli, že stavba může
začít. Schválili totiž výsledek výběrového
řízení na dodavatele, který má budovu
za necelých 16 milionů korun bez DPH
postavit přibližně za rok. S kritikou, že
betonová stavba může narušit panorama
a že nové toalety u vchodu z Vlašské ulice
nejsou potřeba, se tak radní neztotožnili.
Ve stejném materiálu však konstatovali,
že „při realizaci bude zachována hmota
stavby a stavba nebude v budoucnu dále
rozšiřována“ a že „pokud jde o záměr
průrazu zdi a zařízení nového vchodu z ulice
Úvoz, který ale není předmětem tohoto
materiálu, průraz zdi nebude v současné
době realizován“.
Debatovat se bude dál
Právě u další chystané změny, zpřístupnění
vinice a její propojení s Úvozem, panovaly
při dvou debatních setkáních, pořádaných
na jaře místostarostou Prahy 1 Petrem Hejmou, největší obavy z přehlcení nyní méně
navštěvované části Petřína turisty. „Chceme

zachovat Petřín pro místní obyvatele a zároveň chceme, aby z tohoto prostoru neubyla
klidná místa v zeleni. Tomu rozhodnutí
radních rozhodně pomůže,“ komentoval
rozhodnutí radní Prahy 1 Petr Kučera.
Nicméně zpřístupnění vinice nyní nebylo
hlavním tématem. Projekt počítá s odstraněním nyní načerno stojícího plotu
a vybudování stezek a cest nad a pod vinicí.
Dá se čekat, že o jeho konečné podobě se
bude opět bouřlivě diskutovat. K tomu bude
příležitost například 24. října v Malostranské besedě při setkání „u kulatých stolů“
s představiteli Prahy 1.
text: Michal Kalina
vizualizace: AND architektonický atelier

?

Proměny Petřína
Celý Petřín má na starost pražský magistrát, kterému také patří většina pozemků.
Právě magistrát je také zadavatelem
a investorem úprav ve Velké strahovské
zahradě i v Lobkovické zahradě. Vedení
Prahy 1 je pouze prostředníkem jednání,
její stavební úřad pak bude řešit jednotlivé projekty v rámci státní správy.
• Velká strahovská zahrada – autory
tří projektů, stavby zázemí s toaletami,
zpřístupnění tzv. zásobní zahrady s vinicí
a obnovení cesty uprostřed svahu, jsou
architekti z ateliéru AND. Projekty jsou
v různé fázi příprav, u zázemí pro údržbu
byl v září vybrán zhotovitel.
• Lobkovická zahrada – plán revitalizace
vzniká od roku 2004, přičemž se jedná
o kulturní památku spolu s Lobkovickým
palácem. Aktuální návrh „Rehabilitace
Lobkovické zahrady“ vytvořilo studio New
Visit s.r.o. v roce 2016. Projekt má platné
územní rozhodnutí a nyní se nachází ve
fázi zpracování projektové dokumentace.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
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Jaký Petřín
chceme?
V letním vydání JEDNA a prostřednictvím webových
stránek jsme vás žádali o zodpovězení otázek
na téma Jaký Petřín chceme. Do uzávěrky přišlo
107 odpovědí se zastoupením respondentů všech
věkových kategorií – nejmladšímu bylo 21 let,
nejstaršímu 92 let. Níže přinášíme shrnutí odpovědí
na jednotlivé otázky.
Která místa na Petříně rád(a) navštěvujete?
• Z odpovědí vychází, že lidé Petřín vnímají
zpravidla jako celek, rádi sem chodí na
procházky, mají zde svá oblíbená zákoutí
a vyhlídky. V odpovědích kladli důraz na
klidná místa, ale třeba i na dětská hřiště, což
ukazuje na odlišnost potřeb různých skupin
návštěvníků. Často byla zmiňována obliba
„zapomenutých“ míst, která jsou stranou
od městského ruchu, a různorodosti, kdy je
na procházce možné kombinovat šlechtěné
zahrady i divočejší místa. Asi ze třetiny odpovědí vyplývá pozitivní vztah k celému Petřínu,
naopak pouze v 7 odpovědích se jako
oblíbené místo objevila Petřínská rozhledna,
která je jedním z hlavních turistických cílů.
Která místa jste dříve rád(a) navštěvoval(a),
ale už tomu tak nyní není? Proč?
• Asi třetina respondentů se vyjádřila, že
taková místa nemá, nebo neodpověděla.
V ostatních odpovědích se ocitla jednotlivá
místa a různé důvody: Převládala výhrada
proti seskupování lidí na oblíbených místech
(Petřínská rozhledna nebo lanovka), dále
proti negativním zásahům při správě zeleně
nebo proti přestavbě „trafačky“ u rozhledny
na kavárnu. Objevily se také obavy z lidí bez
domova pobývajících v parku nebo zanedbání
některých částí. Od části seniorů zaznělo, že
na některá oblíbená místa již nyní nedojdou.
Co vám na Petříně vadí?
• Nejčastěji byly zmiňovány výhrady k provedeným či plánovaným stavebním zásahům a kácení (29 odpovědí) i přílišné zatížení turismem
(28 odpovědí). Lidé také upozorňovali na zanedbanost některých míst a cest (12 odpovědí),
znečištění (6 odpovědí), ojediněle chybějící
toalety a lavičky. Velké problémy respondenti
vnímají také v oblasti dopravy, v 17 odpovědích
zmínili přílišný provoz cyklistů a elektrických
vozítek, ve 13 případech poukazovali na přílišný
provoz automobilů (včetně taxi).

Co vám na Petříně chybí?
• Návrhy byly poměrně pestré. Podle
čtvrtiny respondentů na Petříně nechybí nic
nebo neodpověděli. V 18 případech zmínili
nedostatek vody, nejčastěji chybí pitná
voda v pítcích a vodní prvky či jezírka.
V 10 případech si stěžovali na nedostatek veřejných toalet a v 8 odpovědích
na chybějící občerstvení. 10 odpovědí
odkazuje k nedostatku klidu. Některým
respondentům chybí hřiště, grilovací místa,
odpadkové koše a lavičky. V 7 případech byl
také zmíněn chybějící průchod z ulice Úvoz.
Co se vám na Petříně líbí?
• V odpovědích se znovu objevila některá
témata z první otázky: lidé si nejvíce cení
klidu, přírody s její rozmanitostí a výhledy.
Přírodu zmínili prakticky všichni respondenti, v 19 odpovědích zdůraznili divokost
a přirozenost Petřína, v 9 odpovědích kladli
důraz na rozmanitost. Přímo klid a klidná
místa se objevily ve 30 odpovědích.
Na závěr je třeba podotknout, že odpovědi
přinesly i množství jednotlivých podnětů,
které jsou pro nás inspirací, neboť poukazují na potřeby a přání i menších skupin
spoluobčanů, které by jinak mohly zapadnout. Například dětský oddíl by pro své hry
uvítal o něco častější sečení louky, kde si
děti hrají. Některé postřehy se zabývaly
nyní již dokončenou opravou zdi americké
ambasády a obavami z eroze svahu. Jiní
vymýšleli, jak působit na lidi, aby nevyšlapávali nové cesty ve svahu, a někteří
poukázali na potřebu lepšího orientačního
systému. S odpověďmi čtenářů budeme
dále pracovat a poslouží jako podklad pro
další aktivity zapojování občanů v oblasti
Petřína.
text: Petr Kučera,
radní pro životní prostředí a informatiku
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ZPRÁVY Z RADNICE

Praha 1

Rušení nočního klidu a Airbnb
pohledem zákona
∙∙∙
Nadměrný hluk a další problémy s krátkodobým ubytováním v bytech jsou v poslední
době téměř spojité nádoby, alespoň v centru Prahy. Tématem se zabývá nejen
politická reprezentace, ale také správní orgány úřadu městské části, především
živnostenský odbor a odbor občansko správních agend. Přečtěte si, jaké jsou jejich
zkušenosti a rady nejen pro obyvatele, ale také pro obyvatele i pronajímatele.

Airbnb pohledem
živnostenského
odboru
∙∙∙

Od roku 2012 se v Praze dramaticky zvyšuje
počet bytů využívaných pro krátkodobé ubytování v soukromí. Bohužel se dosud nepodařilo
prosadit žádnou ucelenou a jasnou legislativní
úpravu, která by tuto problematiku upravovala tak, aby byly dány konkrétní mantinely
podnikání v oblasti krátkodobých pronájmů
v bytech (např. z hlediska stavebních, hygienických, požárních předpisů). Z kontrolní činnosti
živnostenského odboru Prahy 1 vyplývá, že
u naprosté většiny případů se nejedná o „sdílené“ krátkodobé ubytování, tzn., že by majitel
bytu spolusdílel ubytování s hostující osobou.
Vlastník bytové jednotky má povinnost řídit
se pravidly pro správu domu a pro užívání
společných částí, jakož i zajistit jejich dodržování osobami, jimž umožnil přístup do
domu nebo bytu. Společenství vlastníků má
zákonnou možnost rozhodovat o rozúčtování
nákladů za služby dle svého uvážení a poplatky
v praxi lze vymáhat za konkrétní počet lidí, kteří
se v bytě nebo domě zdržují nebo kteří jsou
zde ubytovaní. Pokud tato služba nebude mít
jasnou právní úpravu, bude se stále nacházet
v jakémsi právním vakuu.
Charakteristickým znakem této služby je
zejména její přechodné, krátkodobé trvání,
např. za účelem rekreace, ubytování studentů,
sezónních pracovníků apod. Poskytovat
ubytovací služby tohoto typu lze pouze na
základě živnostenského oprávnění vydaného
pro živnost volnou „Výroba, obchod a služby
neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského
zákona“, obor činnosti ubytovací služby, nebo
vydaného pro živnost řemeslnou „hostinská
činnost“, a to za předpokladu, že budou
naplněny všechny znaky živnosti tak, jak je
definuje zákon o živnostenském podnikání
(soustavnost, samostatnost, vlastním jménem,

na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení
zisku a za podmínek stanovených zákonem).
Naopak provozovatel ubytovací platformy jako
takové nemusí pro výkon zprostředkovací online služby získat české živnostenské oprávnění,
pokud se jedná o podnikatele usazeného na
území EU.
Povinnosti provozovatele
Poskytovatelé krátkodobých ubytovacích
služeb musí živnostenskému úřadu předem
oznámit provozování živnosti v provozovně
(musí oznámit adresu místa, kde dochází
k faktickému výkonu živnosti) a označit ji
zákonnými údaji. Podnikatel je podle zákona
povinen zajistit, aby provozovna byla způsobilá
k provozování živnosti, tzn., že provozování
živnosti musí být v souladu s kolaudačním
rozhodnutím. V tomto případě jsou ubytovací
služby provozovány v prostorech (bytech),
které byly určeny k bydlení, což neodporuje
účelu užívání těchto bytů. Speciální kolaudační rozhodnutí se proto nevyžaduje. Dále
musí podnikatel plnit povinnosti související
s výkonem této činnosti, odvádět poplatek
lázeňský, rekreační, příp. z ubytovací kapacity,
vést evidenční knihu a hlásit pobyt cizinců
cizinecké policii.
Kontroly tohoto typu ubytování provádí
živnostenský odbor přibližně od roku 2014
na základě plánů kontrol a podnětů občanů.
Oznamovatel uvede konkrétní bytovou jednotku, ve které dochází k poskytování krátkodobých ubytovacích služeb, a kontrolní pracovníci
následně zjistí majitele bytu. Ten v rámci
podání vysvětlení sdělí, zda vykonává činnost
ubytovací služby, nebo zda vykonává ubytovací
služby jiný subjekt na základě dlouhodobého
pronájmu.
Většina kontrolovaných vlastníků ubytovací
služby neposkytuje, ale pouze dlouhodobě
pronajímá své byty společnostem, které se
ubytovacími službami zabývají. S těmito subjekty je pak zahájena živnostenská kontrola.
V rámci kontroly jsou poskytovatelé vyzýváni
k předložení dokladů, které se vážou k výkonu
ubytovacích služeb, (například dohody či

smlouvy s ubytovanými, doklady o poskytnutí
služby), dokladu o registraci k lázeňskému
a rekreačnímu poplatku, ubytovací knihy či
hlášenky cizinecké policii.
Z výsledků kontrol je zřejmé, že ve většině
případů kontrolovaní disponují živnostenským
oprávněním, odvádí poplatky, vedou evidenční
knihu, tedy že ve většině případů plní všechny
zákonné požadavky, jen výjimečně je zjištěno
neoprávněné podnikání. Pokud kontrolovaný
nedoloží požadované doklady k ubytovacím
službám, popř. vůbec s úřadem nespolupracuje, podává odbor podnět příslušnému finančnímu úřadu k prověření daňových povinností. Za
porušení živnostenského zákona (ve většině
případů se jedná o neoznámení provozování
živnosti v provozovně a neoznačení provozovny
zákonnými údaji), uděluje živnostenský odbor
sankci.
Problémový byt je třeba přesně určit
Kontroly mají řadu úskalí. Například vstup
kontrolních pracovníků do prostoru bytu je
velice problematický (nedotknutelnost obydlí),
z tohoto důvodu v terénu zkontrolují pouze
označení provozovny a kontroly jsou pak
vedeny v sídle úřadu. Dalším problémem je
zjišťování skutečného provozovatele. Pokud
oznamovatel neoznačí konkrétní bytovou
jednotku, je nemožné vypátrat, kdo skutečně
služby poskytuje a živnostenskou kontrolu
nelze provést.
Na odbor se také obrací stále více občanů (především SVJ) se stížnostmi na hluk, nepořádek
a s jinými problémy, které jsou s krátkodobým
ubytováním spojeny. Uvedené však nespadá
do kontrolních pravomocí odboru, proto doporučujeme tyto problémy nahlásit kromě policie
také na webové stránce Airbnb www.airbnb.cz/
neighbors. Zde si lze stěžovat na konkrétního
pronajímatele bytu.

∙

text: Tatiana Kunštátová, vedoucí odboru
živnostenského, Kristýna Solomonová,
vedoucí kontrolně správního oddělení
odboru živnostenského
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Rušení nočního
klidu pohledem
Odboru občansko
správních agend
∙∙∙
Noční klid je zákonem definován jako
čas od desáté večerní do šesté hodiny
ranní. Rušení nočního klidu je přestupek, který může spáchat jak fyzická
osoba, tak právnická osoba nebo fyzická
osoba podnikající. Další souvislosti,
důležité například pro boj s rušením
nočního klidu v pronajatých bytech,
vysvětluje vedoucí Odboru občansko
správních agend Prahy 1.
Jaký je možný trest za tento přestupek?
Za rušení nočního klidu lze v přestupkovém řízení uložit napomenutí nebo
pokutu do výše deseti tisíc korun, při
opakování dokonce do patnácti tisíc
korun, bez ohledu na to, zda je pachatelem fyzická či právnická osoba.
Mohou rušení nočního klidu řešit na
místě městští strážníci nebo příslušníci
Policie ČR?
Samozřejmě. Pokud přivolaná hlídka
zjistí rušení nočního klidu, může na
místě udělit pachateli „příkazem na
místě“ pokutu až do výše deset tisíc
korun. Podmínkou ale je, že pachatel
s uloženou pokutou a její výší souhlasí.
Co když pachatel nesouhlasí s uloženou
pokutou?
Hlídka sepíše „Oznámení o přestupku“
a celou věc postoupí na Odbor občansko
správních agend Prahy 1.
Jak přestupkové řízení probíhá?
Řízení probíhá v souladu se zákonem
o odpovědnosti za přestupek a řízení
o nich a zákonem č. 500/2004 Sb.,
správní řád. Je třeba vždy prokázat
vinu obviněným z přestupku bez
jakýchkoli pochybností. Obvinění mají
právo odmítnout výpověď a nemusí se
ani na předvolání k řízení dostavit, mají
právo nahlížet do spisového materiálu,
dělat si výpisky či kopie, být přítomni při
výpovědích svědků, kterým mohou klást
otázky, mohou navrhovat nové důkazy
na svoji obhajobu. Je třeba upozornit,
že obvinění mohou užívat v rámci práva
na obhajobu všechny prostředky, které
zákon nezakazuje, včetně obstrukčního

zdržování řízení. Byť současná praxe
a judikatura Nejvyššího správního
soudu již dává správním orgánům určité
možnosti, jak se s tím vypořádat, přesto
to stále znamená prodloužení správního řízení v řádu týdnů či v některých
případech i měsíců.
Má svědek v přestupkovém řízení
nějaký stupeň ochrany?
Nikoli, přestupkové řízení nezná pojem
„ochrana svědků“. Obvinění z přestupku
mají právo být přítomni u jejich výpovědi
a klást jim otázky. Neochota svědčit bývá
často významným důvodem k prodlužování řízení a posléze k jeho zastavení.
Pokud je za přestupek uložena pokuta,
jak se určuje její výše?
V případě, že byl obviněný uznán vinným
z přestupku a byla mu uložena jako
správní trest pokuta, tak se při výměře
pokuty přihlíží k povaze a závažnosti
přestupku (např. způsob spáchání
přestupku, míra zavinění, u právnické
nebo podnikající fyzické osoby k povaze
její činnosti) a rovněž polehčujícím
a přitěžujícím okolnostem. Každý přestupek a výše pokuty se vždy posuzují
individuálně.
Kolik řešil Odbor občansko správních
agend přestupků za uplynulé dva roky
a kolik z nich představovalo rušení
nočního klidu?
V letech 2017–2018 obdržel odbor
občansko správních agend přes dvanáct
tisíc oznámení o přestupku. Z toho
v roce 2017 řešil šedesát dva oznámení
na rušení nočního klidu a v roce 2018 to
bylo sedmasedmdesát oznámení.
Jednalo se vždy o rušení nočního klidu
fyzickými osobami?
Nikoli, konkrétně v roce 2018 to bylo
třicet šest oznámení o přestupku ze
strany právnických osob či fyzických
osob podnikajících – v drtivé většině se
jednalo o hluk z provozoven.
Lze postihnout majitele za rušení
nočního klidu v bytě, který slouží ke
krátkodobému ubytování?
V současné době je to postup, který
nebyl ještě nikde v České republice
vyzkoušen. Pokud však vycházíme ze
znění zákona o některých přestupcích,
tak zahájení přestupkového řízení proti
majiteli (pokud je právnická osoba či
fyzická osoba podnikající) nic nebrání.
V praxi však často nastává skutečnost,
že majitel pronajme svůj byt jiné právnické osobě či fyzické osobě podnikající,
která poté byt nabízí ke krátkodobému
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pronájmu. V tomto případě tedy bude
přestupkové řízení vedeno proti této
právnické osobě, nikoli proti majiteli.
V případě, že uznáte pronajímatele
vinným z rušení nočního klidu, má právo
se bránit?
Samozřejmě, každý obviněný, který byl
uznán vinným z přestupkového jednání,
se má právo proti rozhodnutí odvolat.
Odvolání a celý průběh řízení poté bude
posuzovat v odvolacím řízení Magistrát
hlavního města.
Závěrem
Každé přestupkové řízení je individuální, neznamená to tedy, že v každém
přestupkovém řízení je automaticky
vysloven správní trest. Vždy záleží na
okolnostech případu, provedeném
dokazování, přitěžujících či polehčujících
okolnostech.

∙

text: Pavel Ručka, vedoucí odboru
občansko správních agend

∙∙∙
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zprávy z radnice

Praha 1

(clockface)(clockface)(clockface)

Opravy bytových
domů se chýlí ke konci
Téměř dvacet milionů Praha 1 letos rozdělila prostřednictvím grantů na opravy
bytového fondu. Díky tomu bude mít do konce října řada domů nové fasády,
okna, vrata anebo střechy.
Jak dál?
Po skončení prací musejí všichni žadatelé
odevzdat do 8. listopadu veškeré podklady a do 13. prosince proběhnou finální
kontroly staveb. Pokud bude vše v pořádku,
do 20. prosince jim radnice vyplatí druhou
polovinu grantu. Pokud by nedošlo
ke splnění všech náležitostí, nebyla by zbylá část grantu vyplacena, navíc by žadatel
musel vrátit i první část.
Přes náročnost prací mnozí vlastníci už
teď promýšlí další opravy v následujícím
roce. O zájmu jednotlivých SVJ ví i radní
Bodeček. „Granty jsme po nástupu nového
vedení radnice vyhlásili hlavně proto,
že s nimi občané počítali. Po zkušenostech
s dosavadním průběhem letošního čerpání
a po diskusích s členy SVJ musím konstatovat, že je tento projekt úspěšný a hlavně
poptávaný,“ prohlásil. Uvítal by, kdyby granty na opravy bytového fondu pokračovaly
a podpořily příští rok mimo jiné instalace
protihlukových skel či opravy dvorků.

∙

Granty letos šly na celkem sedmadvacet
projektů, maximální výše grantu pro jednoho žadatele byla 1,5 milionu korun, nejvýše
do poloviny skutečných nákladů na opravu.
Do 31. července byla každému proplacena
polovina grantu. K dokončení stavebních
prací, které bylo možné zahájit nejdříve
1. ledna letošního roku, musí dojít nejpozději 31. října.
Využívání grantů ve výši 19 187 000 korun
průběžně kontrolují radnice i památkáři.
„Jak příprava a administrace oprav, tak
samozřejmě jejich vlastní realizace jsou
v podmínkách Pražské památkové rezervace velmi náročné a já si vážím snahy
a nasazení vlastníků a spoluvlastníků
nemovitostí,“ konstatoval radní pro majetek
a bytovou politiku David Bodeček.
Kontrola se v létě konala například v Karlově 30, Náprstkově 5, Betlémské 9, Krocínově 5 a v Karoliny Světlé 11. V Krocínově

ulici stavaři z fasády a balkonů odstraňovali
poškozené dlaždičkové obložení a nahrazovali ho novým. V Betlémské 9 grant
podpořil repasi vstupních dveří. Kromě toho
se ale v celém domě uskutečnila, tentokrát
plně ve finanční režii jeho obyvatel, výměna
stoupaček.
V Náprstkově ulici probíhala oprava střechy,
historického krovu a podlahové konstrukce
půdy. A protože krov domu je takzvaně
přiznaný, tedy viditelný, a patří mezi poslední na Starém Městě, vše se podle slov
předsedy zdejšího Společenství vlastníků
jednotek Jana Choděry koná pod velmi
bedlivým dohledem památkářů. „Práce jsou
velmi náročné a problémy jsou zejména
v oblasti trámů, které jsou poškozené. Po
jejich odkrytí jsme zjistili, že zatímco část
směrem k řece je v poměrně dobrém stavu,
celá jižní strana je poškozena,“ popsal
Choděra.

text: Petr Bidlo
foto: Jaroslav Tatek
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Včely i litografie. Spolky
měly sraz na Kampě
V parku Kampa bylo v polovině září rušno. Pětatřicet spolků z Prahy 1 se tam
představilo veřejnosti a seznamovalo se i mezi sebou. Občanská společnost
se setkává nejen při sportovních aktivitách, pomáhá i seniorům nebo lidem
s postižením.
Desítky lidí se přišly podívat na další ročník
Spolkového dne, na kterém zazněly mimo
jiné ukázky sborového zpěvu, cvičilo se taj-či
a hrála hudba. „Smyslem spolkového dne je
poděkování lidem, kteří jednou vyšli do svého
okolí a začali ho přeměňovat z místa, kde
se pouze přespává, na místo, kde se i žije,“
komentoval akci radní pro spolky a kulturu Petr
Burgr, který se samozřejmě také zúčastnil.
Hodně zájemců přilákal například stánek
litografické dílny v Říční ulici. „Dílna funguje už
více než devadesát let. Dneska tady prezentujeme praktickou ukázku tisku z kamene
a ukazujeme, v čem spočívá naše práce,“ vysvětlil Martin Bouda z dílny. Výtvarníci se podle
něj rádi sdružují a zakládají spolky, kolektiv prý
držel při sobě i za minulého režimu, kdy byly

spolky zakázané. Ze spolku dokonce vzešel
i recesistický herecký soubor.
Podobně rozmanitou agendu má i Spolek
přátel Petrské čtvrti, který funguje už osm
let a kromě pořádání akcí chce nově nabízet
program rodinám s dětmi. „Stěhuje se k nám
hodně rodin s dětmi, což je dané občanskou
vybaveností. Je u nás více škol a školek, hřiště
i oddechový park,“ uvedla předsedkyně spolku
Linda Klečková. Spolek proto pořádá adventní
zpívání, lampionové průvody či karnevaly,
účastní se ale i akce Zažít město jinak.
Stánek měla i Nadace Artevide, která se snaží
pomáhat nevidomým dětem s uměleckými
ambicemi. Prostřednictvím Čečovy metody
protlačování barvy nevidomí přenášejí na
plátno svůj vnitřní svět. Speciální transformací

vyrobí plastický reliéf a svá díla si mohou po
hmatu prohlédnout.
Spolkového dne se rovněž zúčastnil spolek
Hradčanské včely, který má pět úlů na dvou
stanovištích na vrchu Petříně. „Děláme osvětu
a zveme k nám školy, aby si děti uvědomily,
jak jsou včely důležité,“ řekla jedna ze členek
Dagmar Šormová. Spolek už několikrát vyhrál
jednu z kategorií soutěže o nejlepší med
v Česku. „Med z měst je obecně lepší. Pastva
se nestříká a je různorodější,“ říká Šormová,
která med dodává na spolkové akce, rozdává
ho dětem a zbytek si nosí domů.

∙

text: Jan Škoda
foto: Petr Našic
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1 Na Kampě se sešly desítky spolků,
aby prezentovaly svou činnost
2 Radní Petr Burgr během spolkového
dne na Kampě
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Anketa: Jaký typ občanské vybavenosti
vám v Praze 1 chybí?
Co vám v okolí chybí: ZAKROUŽKUJTE ×
potraviny, gastroprovozy

služby

potraviny – malometrážní samoobsluha

×

servis domácích spotřebičů

×

potraviny sypké, bez obalu

×

drobní řemeslníci

×

pekárna

×

čistírna

×

masna

×

prádelna na zakázku, žehlení

×

ryby, drůbež

×

prádelna samoobslužná

×

lahůdky

×

šití a opravy oděvů

×

zelenina

×

opravy obuvi

×

zdravá výživa

×

kadeřnictví

×

farmářský obchod

×

holičství

×

cukrárna

×

kosmetika

×

chlebíčky, mléčný bar

×

bistro

×

ostatní prodejny

ostatní občanská vybavenost
ordinace

×

základní škola

×

lékárna

×

mateřská škola

×

domácí potřeby

×

cvičení, sportovní vyžití

×

sklo, porcelán

×

sauna

×

bytový textil

×

klubovny/komunitní místnost pro:

švadlenka, metráž

×

• mládež

×

železářstí, instalační materiál

×

• seniory

×

stavebniny

×

• rodiče s malými dětmi

×

elektro

×

• vícegenerační, pro spolek atd.

×

papírnictví

×

kino

×

drogerie

×

koncertní sál

×

drobný textil

×

prodejna bot, tašek, kufrů

×

prodejna prádla, punčochového zboží

×

oděvní butik

×

květinářství

×

jiné – doplňte konkrétní prodejnu, službu atd.

Identifikace: ZAKROUŽKUJTE ×
mám trvalé bydliště v P1 a žiji zde

×

žena

mám trvalé bydliště v P1 a nežiji zde

×

věk

nemám trvalé bydliště v P1 a žiji zde

×

× věk do 20 let

× věk 20–35 let

nemám trvalé bydliště v P1 a pracuji zde

×

× věk 50–65 let

× věk nad 65 let

bydlím nebo pracuji na:
× Malé Straně

× Starém Městě

× v pracovní dny

muž

×

× věk 35–50 let

V Praze 1 žiji
× Novém Městě

převážně se vyskytuji na území Prahy 1:
× denně

×

× méně než 5 let

× žiji 5–15let

× více než 15 let

Nejvyšší dosažené vzdělání:
× o víkendech

Vyplněnou anketu můžete odevzdat do 24. 10. v Infocentru ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18, či na akcích pořádaných Prahou 1.
Anketu můžete rovněž vyplnit na stránkách www.praha1.cz/anketa-vybavenost
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Nová
pravidla
pro nebytové
prostory

Další asfalt
nahrazují
kostky

Praha 1 v diskusi s magistrátem usiluje
o nastavení nových transparentních
pravidel pro pronájmy obecních
nebytových prostorů.
„Rozhodujícím kritériem nemá být jen cena, ale i potřeba služeb
a obchodů, které necílí jenom na turisty se suvenýry a matrjoškami,“ komentuje současné snahy radnice starosta Čižinský.
Radní pro majetek David Bodeček jedná s hlavním městem o dvou
tématech, jedním jsou pravidla pro označování provozoven, čímž
chce město bojovat proti tzv. vizuálnímu smogu. Provozovny mají
právo lákat na své služby či zboží, speciálně v památkové rezervaci
by však měly svou vizuální prezentaci držet v rozumných mezích.
Městská část k tomu chce provozovatele pobídnout i motivovat
zároveň.
„Chtěli bychom v této věci s hlavním městem nastavit stejná
doporučení, a pokud bude v koalici shoda, doporučenou podobu
výloh bychom mohli zahrnout i do návrhu nových nájemních smluv,“
vysvětluje Bodeček. „Co se týče jednání o pravidlech pro účel nájmů
nebytových prostor, diskuze probíhá nad systémem, zda bude
jednokolový či dvoukolový. Předáváme si teď dosavadní zkušenosti.
Pozitivní je, že je zde ochota postupovat společně tak, aby podmínky pro pronájem nebytových prostor na Praze 1 byly podobné,
ne li totožné, ať už je vypisuje MČ Praha 1 nebo MHMP ,“ dodává
Bodeček, který o pravidlech jedná s týmem radního Jana Chabra.
Praha 1 má oproti hlavnímu městu tu nevýhodu, že na rozdíl od
MHMP má své nebytové prostory v objektech, kde bývají Sdružení
vlastníků jednotek, a tudíž při vyhodnocení výběrových řízení musí
brát ohled na SVJ, které pak uděluje stanovisko k případné rekolaudaci prostor.
Cílem těchto jednání je nastavit jasná pravidla, podle kterých půjde
rozhodovat i na základě jiných kritérií, než je cena za nájem.
K tvorbě těchto pravidel můžete přispět vyplněním ankety na vedlejší straně nebo online, a sdělit tak vedení, jakou občanskou vybavenost postrádáte ve svém okolí. Výsledky ankety poslouží jako jeden
z podkladů do diskuse o nastavování kritérií pro výběr takových
nájemců, kteří budou pro svou čtvrť maximálně prospěšní.

∙

text: Kateřina Písačková
foto: archiv MČ Praha 1
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Praha 1 investuje do obnovy chodníků.
Radnice se letos zaměřuje především
na místa, ve kterých se modernizuje
vedení elektrické sítě. Namísto
asfaltu tam dlaždiči dávají kostky
skládané do mozaiky a dochází také
k bezbariérovým úpravám.
Také v tomto roce běží v Praze 1 „chodníkový program“, který
zajišťuje opravy v místech, kde je pochozí vrstva značně poškozena
anebo ji tvoří nevyhovující povrch. Letos investice míří na místa,
v nichž dochází k výkopům a modernizaci kabelového vedení
PREdistribuce.
Se společností městská část dohodla, že nebude překrývat vykopané části chodníků zpět asfaltem, ale že vrchní vrstvu nahradí v celé
šíři kostky. V některých lokalitách se provádí rovněž bezbariérové
úpravy a také doplnění cementovou stabilizací, která zajišťuje delší
životnost chodníku, jenž lépe odolává například automobilům.
Za výměnu povrchu v Dlouhé, Masné, Rybné a Haštalské ulici
zaplatila Praha 1 přes tři a půl milionu korun. Během září začne
rekonstrukce chodníků v oblasti Dvořákova nábřeží a ve Skořepce,
v říjnu se pak dlaždiči přesunou do Mostecké, Saské a Lázeňské
ulice a na Velkopřevorské náměstí.

∙

text: Petr Bidlo
foto: Kevin Maillefer/Unsplash
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Praha 1

rubrika určená pro názory a sdělení poli

Praha 1 Sobě

ODS

Pirátská strana

Milí sousedé,
přejeme vám hezké podzimní dny.
V ulicích Prahy 1 nás dlouho trápil příliš velký
počet akcí, a to zvláště těch megalomanských.
Také od vás nám na radnici – a do kanceláře
starosty Pavla Čižinského především – chodí
dotazy, proč je koncertů, závodů nebo komerčních přehlídek tolik. Současně se ptáte,
jak jsme mohli tu či onu akci vůbec povolit.
Problém je v tom, že část veřejných prostranství řeší Praha 1 a část magistrát (některá
navíc skrze městskou firmu TSK). Protože
mezi sebou tyto dvě radnice v minulosti moc
nekomunikovaly, výsledkem bylo zahlcení
centra a zvláště některých náměstí obrovskými akcemi co dva týdny. S akcemi samozřejmě
přicházely hluk, zátarasy v ulicích, odpadky
a enormní příliv turistů.
Tomu naštěstí bude od příštího roku konec.
Domluvili jsme se s našimi kolegy z Praha
Sobě na magistrátu a tým radní Hanky Třeštíkové začal ve spolupráci s námi připravovat
pravidla užívání veřejných prostranství na Praze 1. Od jara díky tomu vzniká dokument řešící
osm nejvytíženějších náměstí v naší městské
části. Pravidla budou jak magistrátu, tak Praze
1 přesně určovat, jaké akce jsou přínosné
a jaké ne, jak často a v jakých hodinách se mohou konat, jaký maximální hluk bude povolen
a jaké podmínky musí splňovat pořadatelé.
Velké změny budou čekat například Staroměstské a Václavské náměstí, kde nebudou
doporučeny komerční akce mimo vánočních
a velikonočních trhů (v kultivovanější podobě),
nebo Kampu, kde by se měly konat jen komunitní a menší kulturní akce. Komerční akce
na náměstí Republiky budou doporučené ve
výrazně omezeném počtu a namísto velkých
reklamních akcí budou mít přednost farmářské trhy. Hotová pravidla vám představíme
ještě v průběhu podzimu. Jsou dalším krokem
na cestě ke zklidnění centra, o které usilujeme,
i když ho (bohužel) nejde dosáhnout mávnutím kouzelného proutku. Klíčová je naše těsná
spolupráce s magistrátem.
Krásný podzim vám všem!

Je nejvyšší čas něco dělat
Letní turistická sezóna je za námi. A letos byla
záplava návštěvníků doslova rekordní. Stejně
tak rekordní byly i všechny negativní projevy,
které s sebou turismus na Prahu 1 přináší.
Nesnesitelný hluk už není jen doménou Dlouhé
ulice, přenáší se na mnoho dalších míst. Byty
používané pro krátkodobé ubytování bývají
mnohdy přeplněné a jsou zdrojem problémů
pro celé své okolí.
Není v silách žádné zvolené reprezentace turismus zakázat a proměnit srdce Prahy v tichou
oázu klidu, kterou si vychutnají pouze místní. To
však neznamená, že politici na radnici mohou
pouze rozhazovat ruce a chlácholit občany
slovy, po nichž nenásledují žádné činy. Je
jednoznačnou povinností těch, kdo jsou placeni
z daní občanů Prahy 1, aby pro své sousedy
udělali maximum.
Radnice městské části má své kompetence
bohužel poměrně omezené. Většina klíčových
rozhodnutí musí být vykonáno na Magistrátu:
pořádek a klid v ulicích má prosazovat Městská
policie. Pravidla pro sdílené ubytování může
řešit parlament, Praha má zákonodárnou
iniciativu a může ji využít. A přiznejme si, že
pro nás, občany centra, neudělal Magistrát
prakticky nic.
Politici na radnici Prahy 1 zastupují stejné
strany, které řídí i hlavní město. Náš starosta
je dokonce bratrem jednoho z předsedů
koaličních stran. Mnozí lidé si slibovali, že tato
shoda otevře cestu k řešení mnoha problémů.
Ale jak vidíme, neděje se nic. ODS se na vedení
Magistrátu nepodílí už od roku 2013. A u nás,
na Praze 1, jsme sice důvěru současné Radě
vyslovili, přesto jsme v konstruktivní opozici.
Po starostovi a celé Radě požadujeme jasné
kroky: donuťte Městskou policii prosazovat
platná pravidla dřív, než budete vymýšlet nová.
Přesvědčte politiky na Magistrátu, aby řešili
sdílené ubytování. A sami využijte všech svých
kompetencí, aby se situace na Praze 1 zlepšila.
Další podobný rok už nikdo z nás zažít nechce.

Větru dešti diskuze vstříc!
Zatímco komunisté věřili, že poručí větru
dešti, pro Piráty je počasí přirozenou součástí
životního prostředí. Nechceme počasí poroučet, ale chceme porozumět jeho principům
a zákonitostem a snažíme se jej předvídat
alespoň pár dní dopředu, abychom se zbytečně nepekli nebo nezmokli. Veřejný život není
počasím v pravém slova smyslu, ale i tak má
své turbulence, období klidu a období bouří,
časy prozářené sluncem a časy nečasu. Piráti
vyrostli díky otevírání důležitých témat, která
hýbou společností, a díky hledání společných
konsenzuálních řešení, která musí být pro
všechny zúčastněné výhodná. Chcete-li se
podobného hledání zdravých východisek ze
zapeklitých problémů zúčastnit, rádi bychom
vám nabídli výbornou příležitost k podzimnímu setkání u kulatého stolu v Malostranské
besedě ve čtvrtek 24. října od 17:30, k tzv.
participaci, kterou organizuje Pavel Nazarský,
a kde máte možnost se potkat s radními
a zastupiteli Prahy 1. Nabízíme k diskuzi:
1) využití nebytových prostor
2) kritéria přidělování bytů
3) využití zelených plácků v Petřínských
sadech a v Loretánské zahradě
a infostánky na téma:
4) druhá plavební komora Staré Město
5) úpravy na Petříně
V adaptaci na změnu klimatu a na letní vedra
je třeba se důmyslně připravit a to nejlépe již
v zimě. Rádi bychom iniciovali, aby na dnešní
sluncem rozpálené asfaltové střeše radnice ve
Vodičkově 18 vznikla kvetoucí zahradní terasa
se slunečníky. Členové komise pro životní prostředí napříč politickým spektrem jsou tomu
nakloněni. Dohoda na všestranně výhodných
řešeních je skvělá pro všechny. A co kdyby tam
byly i včely?
Máte zkušenost s voláním na Městskou policii,
když jde do vašeho bytu hluk od sousedů?
Pište nám na email hlukairbnb@praha1.cz.
Tomáš Vích
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itických uskupení zastupitelstva Prahy 1

My, co tady žijeme

TOP 09

Zelené příšery v ulicích Prahy 1
Nejprve vše vypadá bohulibě. Tak to začalo
i se zelenými koloběžkami. Když se budete
chtít dostat z jednoho místa na druhé,
namísto auta vyhledáte nejbližší koloběžku,
přes mobil si ji spustíte a pofrčíte, kam budete
chtít. Až dojedete, tak zelenou kamarádku
necháte na místě pro další použití. Tak nějak
prezentovali zástupci americké firmy svoje
koloběžky bývalému vedení města. Výsledkem bylo memorandum, které umožnilo
popsané koloběžky rozhodit po Praze. Jaká je
realita? Chodci musí neustále na chodnících
uskakovat před jezdci, co vůbec nemají čas
dávat pozor, jak se komu vyhnout. A odložení
koloběžky? Podle míst, kde se koloběžky
odkládají, můžeme lehce odhadnout mentální
úroveň jejich uživatelů. Nevím, jestli bývalá
primátorka někdy chodila po Praze pěšky,
zatím to vypadá, že moc ne. Ono služební
auto je prevít, příliš vyvolává efekt bubliny,
ve které si představitelé města myslí, že vše
funguje, jak má. Jaký bude mít koloběžkový
problém vývoj? Pomalu se vedení města
rozhýbe s návrhem na Ministerstvo dopravy,
aby sdílené koloběžky zakázalo. Samozřejmě,
že pomalu, sezona přece běží. Ministerstvo
posoudí, vrátí k doplnění, sezona přece běží,
až konečně koloběžky zakáže. No a poté se
například dodavatel zelené barvy odvolá s tím,
že nemá díky zákazu provozu koloběžek co
natírat, a tím nemá rovné podmínky k podnikání – a sezona je zachráněna. Takhle přesně to
dopadlo při projednávání zákazu „pivních kol“.
Všichni jsme byli ujišťováni, že v srpnu z vnitřní Prahy zmizí. A jaká je realita? Abych ještě
nezapomněl na ekologický aspekt. Opravdu
nevidím žádný přínos, když se po chodnících
řítí lidé na zelených koloběžkách a souběžně
s nimi jede poloprázdná tramvaj.

Vážení sousedé,
říjnová rubrika se bude týkat dvou věcí – daně
z nemovitosti a Staroměstské tržnice.
Začneme daní z nemovitostí. Tato daň je
jedinou daní, která je výlučným příjmem městských částí Prahy. Zavedla ji už Marie Terezie
v rámci svých velkých reforem. Dnes výběr
této daně údajně nepokryje ani náklady na její
správu. V minulosti se již mnohokrát mluvilo
o zrušení daně z nemovitosti, případně jejím
výrazném navýšení, ale poměr práce a výnosu
této daně je neefektivní. Je odpovědností
každé městské části Prahy, aby pro své území
stanovila koeficienty daně z nemovitosti.
Z pohledu Prahy 1 je příjem z daně z nemovitosti nedůležitý. TOP 09 Praha 1 jako
pravicová politická regionální organizace
není příznivcem zvyšování daní, i proto, že je
to ve své podstatě jistá forma progresivního
zdanění.
Druhou a pozitivní zprávou je obnova Staroměstské tržnice, která se nachází v bloku
domů mezi ulicemi 28. října a Rytířské. Oprava, která byla roky odkládaná, by měla začít
na podzim. Momentálně se dokončuje výběr
dodavatele zakázky na rekonstrukci a v průběhu podzimu by měly začít stavební práce.
Historické místo projde kompletní opravou
a dostane svůj původní vzhled, který pochází
z konce 19. století. První krok k obnově byl
proveden už v polovině června, kdy radní
města schválili podání výpovědi prvním ze
stávajících nájemců. Z podkladů vyplývá, že by
prostor Staroměstské tržnice měl sloužit nejen
jako tržnice se stánky, kde si bude možné
vybrat z pestré nabídky čerstvých potravin, ale
také jako prostor pro odpočinek s nabídkou
společenských akcí.
Na této záležitosti úzce spolupracuje náš radní
Prahy pro majetek Jan Chabr. Staroměstská
tržnice by měla sloužit koncem roku 2021.

Petr Burgr
(KDU-ČSL), My, co tady žijeme

(pozn.: Obsahuje příspěvky, které byly dodány do uzávěrky magazínu).

22

TÉMA: JE TURISTŮ UŽ MOC?

Praha 1

Turistů je už příliš, zní z jedné strany. Turisté do centra patří, reaguje druhá.
Debata o (ne)udržitelné turistice nechává chladným málokterého obyvatele Prahy 1.
Nelehkému tématu jsme se tedy rozhodli věnovat toto číslo magazínu
a podívat se na něj v širších souvislostech, například srovnáním s podobnými městy
v zahraničí, očima umělkyně, která v Českém Krumlově simulovala „normální“ život místních
nebo řečí čísel ve statistikách.
Michal Kalina
šéfredaktor
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Turismus.
Jak najít rovnováhu?
∙∙∙

Problémy s velkým počtem turistů trápí poslední roky řadu evropských měst.
S nárůstem objemu návštěvníků se potýká i Praha. Současné vedení radnice se
snaží zbavit centrum alespoň některých nešvarů, řada dalších by se měla řešit
na vyšší úrovni.
S vyšším počtem turistů, kterých bylo
loni v Praze oficiálně osm milionů, logicky
přibývá i potíží, nejen takových, že se služby
v centru orientují spíše na návštěvníky
než na místní, ale i těch extrémních. Třeba
u Lennonovy zdi se sprejuje na stromy, opilí
cizinci obcházejí bary v rámci takzvaných
pub crawlů, které část podnikateů podporuje, a dělají nepořádek, v pronajatých bytech
je hluk po celou noc. Posprejování Karlova
mostu byl vrchol letošní sezóny.
Městská policie se zároveň potýká s nedostatkem strážníků, podobně chybí lidé
některým správním orgánům. „Je jasné,
že jenom represivně to nepůjde, neustálé
zásahy policie systémově nic nevyřeší.
Vyjednáváme s konkrétními podniky o dobrovolných opatřeních, aby nebyly nutné
přísné plošné regulace. Připravujeme také
informační kampaň zaměřenou na turisty
s cílem apelovat na jejich chování v centru
v nočních hodinách,“ vysvětluje postup
radnice starosta Pavel Čižinský.
V úvahu připadají krajní řešení, jako je
omezení otevírací doby restaurací i barů,
s tím však rezolutně nesouhlasí většina
jejich provozovatelů. Podle nich by se pak
opilí hosté stejně přesunuli na ulice a do
pronajatých bytů. „Do provozoven posíláme
kontroly a vyjednáváme s provozovateli
podniků, aby s pub crawly nespolupracovali a zvážili zavedení ochranky před svými
podniky. Situace je pro Prahu opravdu nedůstojná,“ upřesnil místostarosta jedničky
Petr Hejma.
Praha 1 také ve spolupráci s magistrátem
připravuje pravidla pro pronájem vlastních
nebytových prostor, aby v centru nebyly jen
podniky zaměřené na turisty. Za tím účelem
bude v anketě, která je také součástí tohoto
vydání, zjišťovat od občanů, jakou vybavenost by si sami přáli.
Zaměřit se na jiné turisty
Turistický ruch byl dříve výrazně podporován s vidinou zisku a zvyšování
životní úrovně. Výrazně méně se však
řešily negativní dopady, které jsou nyní o to

více znát. „Chceme se zaměřit na přilákání těch správných turistů, kteří, lidově
řečeno, utratí více peněz, zůstanou v Praze
delší dobu a nezatěžují místní negativními
dopady turismu. Chtěli bychom například,
aby Praha oslovovala kongresové turisty,
spolupracujeme proto s agenturami, které
jejich konání zprostředkovávají,“ uvedl před
časem v médiích primátor Zdeněk Hřib.
Za pravdu mu dává studie organizace
World Travel and Tourism Council, podle
které by se měla Praha začít orientovat
na obchodní návštěvníky, kteří cestují
mimo hlavní sezonu a nevyhledávají hlavní
turistické atrakce. Praha se totiž spolu
s Paříží, Amsterdamem či Římem zařadila
do kategorie měst, u nichž zájem turistů
stále roste, mají kvalitní infrastrukturu,
ale v budoucnu mohou mít větší problémy.
Otázkou je, zda se tak již nestalo. Obyvatelé
centra Prahy 1 si stěžují především na
krátkodobé pronájmy a rušení nočního klidu
obecně. Obtěžující mohou být i vystupující
v kostýmech a mimové, reklamní poutače
a vozítka nebo předzahrádky a stánky
zabírající značnou část veřejného prostoru.
Malá i velká změna: Zrušené stánky
Některým z těchto aktivit se již vedení
magistrátu věnuje, aktuálně projednávané
změny vyhlášky o pouličním umění počítají
například se zákazem jakékoli produkce
na Staroměstském náměstí. Na stejném
místě pak vedení Prahy 1 vyjednalo zrušení
několika stánků.
Zároveň však v centru města vznikají nové
ubytovací kapacity, které lákají další a další
návštěvníky. Kromě zneužívání soukromých
bytů pro pravidelné ubytovávání vznikají
i další hotely. Aktuálně se například mění
v rozsáhlý hotel budova bývalé IPB na
Senovážném náměstí, radnice Prahy 1
zase vede spor s investorem plánovaného
hotelu v ulici Karoliny Světlé. „Některé tyto
projekty dědíme z minulosti anebo zkrátka
mají čistě soukromý charakter, obecně ale
v politice městské části podporujeme hlavně vznik nových bytů a kultivaci centra pro

běžné bydlení,“ dodává starosta Čižinský.
Před současným vedením Prahy 1 i magistrátu tak rozhodně neleží lehké úkoly,
přičemž je třeba říct, že část z nich je
závislá i na rozhodnutí poslanců.
text: Michal Kalina

Nová kampaň upozorní na problémy
V září spouští Praha 1 dlouhodobou
kampaň na Instagramu, kterou místní
neuvidí, cílí totiž pouze na návštěvníky
v jejich jazyce a upozorňuje na přetíženost centra. Apelujeme v ní na respekt
k místním, slušné chování a zejména
dodržování nočního klidu. Kampaň jsme
připravili sami s minimem vynaložených
prostředků a postupně ji budeme na
základě výsledků vylepšovat.
Kromě toho aktivně působíme na sociálních sítích a webech v komentářích
u problematických služeb, jako jsou
organizované pub crawly či pivní kola,
v tom smyslu, aby návštěvníci respektovali, že Praha nechce být vnímána jako
město levného alkoturismu. V jistém
smyslu tím vyvíjíme tlak i na odpovědnost provozovatelů těchto atrakcí. Je to
„maličkost“, kterou můžeme udělat hned
a vlastními silami.
Dalším prvkem kampaně je komunikace
se zahraničními médii, jako nedávno
s nedělníkem britského Guardianu.
Rovněž jsme uvolnili některé informační
plochy v ulicích pro aktuální magistrátní
kampaň za dodržování nočního klidu.
Kateřina Písačková,
vedoucí oddělení vnějších vztahů
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Turistický
ruch neklid
Statistiky jsou neúprosné. Oproti roku 2000 loni přijelo do Prahy dle oficiálních
čísel téměř o pět a půl milionu více návštěvníků. A letos to podle odhadů bude
ještě milion navíc. Takové množství lidí se už nějak projeví. Není tedy divu,
že se fenoménem nadměrného turismu zabývají odborníci po celém světě.
Poznáte, co spojuje města, jako jsou Benátky,
Barcelona, Amsterdam a Praha? Mohli bychom přidat i další místa: Palma de Mallorca,
Paříž, Řím, Florencie, Bali, Berlín, thajská
Maya Bay… už víte? Jedná se o lokality, které
jsou v současnosti zásadním způsobem
zasaženy cestovním ruchem, protože do nich
každoročně proudí počty návštěvníků dalece
převyšující velikost jejich původních populací. Každé z míst má potom nějakou svoji
centrální nebo populární část lákající drtivou
většinu návštěvníků. V Praze je touto oblastí
nepochybně Královská cesta, šířeji pak celé
území Prahy 1. Protože však historické jádro
nedokáže pojmout všechny návštěvníky,
případně vyhovět představám některých
z nich o ceně ubytování, zasahuje turistický
ruch nepoměrně větší část města.
Letos mluvíme o přibližném počtu devíti
milionů ubytovaných návštěvníků. Protože
to ale nikdo nedokáže spočítat přesně
a zahrnout všechny denní návštěvníky spolu
s neregistrova(tel)nými hosty v bytových
domech, můžeme hovořit o více než jedenácti milionech. To je pro srovnání přibližně počet
ubytovaných v ubytovacích zařízeních v celém Česku začátkem milénia. Loni byl celkový
počet registrovaných hostů v Česku podle dat
Českého statistického úřadu více než dvacet
jedna milionů osob. Pro představu –
z tohoto čísla bylo 10,6 milionů cizinců,
nejčastěji z Německa, dále pak ze Slovenska,
Polska a Číny. Zejména počet čínských hostů
je dechberoucí: prakticky z druhého konce
světa přicestovalo 620 tisíc osob, tj. o 26,5
procenta více než o rok předtím.
Zahraničních turistů je v jednotlivých krajích
výrazně méně než těch domácích, s výjimkou
Prahy, kde pro rok 2018 statistici evidovali
7 895 002 ubytovaných hostů, z toho 6 674
368 zahraničních a 1 220 634 domácích.
Celkový meziroční nárůst počtu turistů se
v posledním desetiletí pohybuje až k osmi
procentům, čím více se blížíme k současnosti.
Tato akcelerace se pochopitelně podepisuje
na městě, jak jsme ho ještě donedávna znali.
Turistický ruch (či turistický neklid?) se šíří
i do míst, kde jsme ho dřív nečekali. Příklad?

Přejít přes den Karlův most znamenalo
kličkovat mezi turisty už před dvaceti lety,
v posledních letech je však podobně náročné
(a otravné) přecházet Mánesův most nebo
most Legií.
Přeturistováno!
Výčet měst na začátku článku ukazuje,
že je Praha v dobré společnosti krásných,
historicky významných měst. I když má svoje
mouchy, je pro návštěvníky atraktivní, krásná
a lákavá. Zájem o ni neustále roste, takže

?

Kolik návštěvníků a kam přijde? (r. 2017)
Pražský hrad
(platící návštěvníci / celkem):
2 377 627 / 7 944 000
Lanová dráha na Petřín 2 065 974
Petřínská rozhledna 713 568
Staroměstská radnice 377 554
Staronová synagoga 237 182
Staroměstská mostecká věž 198 092
Zdroj: www.praguecitytourism.cz

není divu, že stále více pociťujeme negativní
dopady tohoto růstu. Není to však jen Prahou
samotnou. Italský sociolog Marco d’Eramo ve
své knize Il selfie del mondo píše, že v roce
1950 navštěvovalo devadesát osm procent
mezinárodních cestovatelů patnáct destinací,
zatímco v roce 2007 tyto destinace dokázaly
přilákat už jen padesát sedm procent turistů.
Spolu s rozvojem cestovatelských možností,
se „zkracováním“ vzdáleností, to znamená,
že dnes zažíváme bezprecedentní expanzi
globálního turismu. U zvláště oblíbených míst
potom často hovoříme o nadměrném turismu
(angl. overtourism). Mezi taková místa dnes
bez nadsázky patří také Praha.

Trojice sociálních vědců Claudio Milano,
Joseph M. Cheer a Marina Novelli, kterým
je pojem většinou připisován, overtourism
definují jako „nadměrný růst počtu návštěvníků, který vede k přeplněnosti v oblastech, kde
obyvatelé trpí důsledky dočasných a sezónních špiček cestovního ruchu, jež si vynutily
trvalé změny jejich životního stylu, přístupu
k občanské vybavenosti a obecnému blahobytu“. Velké množství turistů tak ještě nemusí
samo o sobě znamenat zásadní problém,
důležitý je v tomto kontextu moment, kdy
začínáme hovořit o poklesu kvality života
v dané lokalitě a velmi často také o poklesu
kvality zážitku samotných návštěvníků.
Nejedná se tedy jen o fyzickou a vizuální
zaplněnost míst, musíme započítat také
vše, co má dopady na každodenní život
místních: znečištění související s turistickým
průmyslem, poškozování veřejného prostoru,
převážení turistických obchodů a barů nad
lokálním podnikáním, hluk, nezvladatelné
chování celých skupin návštěvníků nebo růst
životních nákladů, zejména na bydlení. Milano, Cheer a Novelli také zmiňují, že klíčové
destinace většinou nejsou na nadměrnou
turistickou zátěž připraveny. Je to i případ
Prahy?
Podle nedávné analýzy Destination 2030:
Global Cities’ Readiness for Tourism Growth
byla na základě posouzení více než pětasedmdesáti indikátorů sestavena typologie
měst dle jejich připravenosti na turismus.
Praha se dostala do kategorie „Managing
Momentum“ popisující města s vysokou
dynamikou růstu a se zavedenou infrastrukturou cestovního ruchu, která ale čelí tlaku
na zajištění infrastruktury a rozmanitosti
nabízených turistických produktů odpovídajícím objemu návštěvníků. Jinak řečeno, Praha
dostatečně nevyužívá svého potenciálu, což
vede k řadě negativních důsledků.
Rozvoj turismu samozřejmě přináší i mnoho
pracovních míst, peněz a investic (údaj, který
statistici schovávají pod „satelitním účtem
cestovního ruchu“, hovoří o 4,5 procentním
podílu turismu na zaměstnanosti v Česku
a téměř tříprocentním podílu na hrubém
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domácím produktu). Pokud však hovoříme
o nadměrném turismu, dostáváme se do
svízelné situace, kdy jen těžko dokážeme
rozeznat přínosy a negativní dopady cestovního ruchu. Než abychom se tak z turismu dnes
mohli kolektivně těšit, dlouhá léta nečinnosti
samospráv a z toho plynoucí chabá připravenost na tento fenomén nás dnes posouvají
stále blíž ke zrodu „turistofobie“. Tu španělský
antropolog Manuel Delgado Ruiz definuje jako
směs zavrhnutí, nedůvěry a pohrdání turisty.
Existuje řešení?
Pražané žijící mimo centrum na současný stav
reagují po svém: zvykli si jednoduše nechodit
na přeplněné Staroměstské náměstí nebo přes
Karlův most, naučili se pokud možno vyhýbat
po desetiletí neutěšenému Václavskému
náměstí, zejména ve večerních hodinách. Lidé
z centra ale tohle udělat nemohou. Nemají
příliš na výběr a také nemohou rezignovat;
jejich potřeby musí být slyšet, musí stupňovat
tlak, a to nejen na radnici Prahy 1, ale také na
Magistrát, na poslance i senátory, kteří s nimi
ostatně přeplněné centrum sdílí. A Hrad, ten
snad raději ani nezmiňujme.
Jednou z charakteristik městského organismu
totiž je, že se na jeho správě a fungování podílí
nespočet různých aktérů. V ideálním případě
by celým jeho tělem měl prostupovat velice
prospěšný princip subsidiarity, měl by tedy
existovat stav, kdy se rozhodování a zodpovědnost odehrává co „nejníže“ – co nejblíže každodenním záležitostem občanů. Praxe s sebou
ale nese řadu problémů. Každý ze stupňů, na
němž se rozhoduje, například větší či menší
měrou sleduje svůj vlastní zájem a chrání
vydobytou mocenskou pozici. Roztříštěnost
zodpovědnosti v některých záležitostech navíc
nefunguje jen vertikálně, dělení existuje také
horizontálně. Uveďme pár příkladů: městská
část neřídí Městskou policii a nezaměstnává
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Jak město může lépe pracovat
s turismem?
Britský deník The Guardian loni publikoval
příspěvek, ve kterém autorka Elle Hunt
vyjmenovala několik receptů, jak učinit turismus udržitelnějším. V první řadě radí, že
je třeba rozprostřít zátěž na větším území,
tedy lákat turisty také mimo nejznámější
místa. Dále je možné povzbuzovat návštěvníky k tomu, aby přijížděli mimo sezónu, a také mířit na ty „správné“, kteří hledají
vyšší přidanou hodnotu, chtějí se sem
vracet a chovat se k městu jako ke svému.
Marketing by měl být spíše maraton, ne
sprint – turisty je třeba zaujmout na více
dní, nejen na víkend, kdy shlédnou pouze
památky z prvních stran bedekru. Ovládat
nabídku a poptávku můžeme také prostřednictvím trhu – slevy pro místní, anebo
naopak turistické daně mohou pomoci získat více prostředků a neodstřihnout místní
od přístupu k historickému a kulturnímu
dědictví. Město může také pracovat s ubytovací kapacitou – například stanovit limity
pro počet dní krátkodobého ubytování.
Mluvit lze také o tom, proč je letecké palivo
osvobozeno od spotřební daně, což má za
následek extrémně levné letenky. Jeden
z tipů pak připomíná francouzského filosofa Michela Foucaulta: vědění je moc. Čím
více informací budeme mít o turismu – na
národní, regionální i městské úrovni – tím
jasnější budeme mít obrázek o skutečných
nákladech a ziscích z něj: ekonomických,
sociálních i environmentálních.

∙

text: Filip Lachmann, sociolog,
člen redakční rady magazínu Jedna
data: Český statistický úřad

POČET ubytovaných hostů V PRAZE V MILIONECH:
0

?

strážníky, to dělá město, kterému leží na srdci
ještě dalších 56 městských částí. Jeden chodník čistí firma najatá městskou částí, druhou
příspěvková organizace Magistrátu, Kampu
má Praha 1, Petřín hlavní město. A takový
průjezd s kolejovou splítkou v Letenské, tu by
měl čistit Dopravní podnik. Některé změny
v řešení dopravy (nebo bydlení, ubytovávání,
koloběžek, otevírací doby barů atd.) zvládne
městská část, jiné Magistrát, s jinými je třeba
běhat po ministerstvech a s dalšími zase
přesvědčovat zákonodárce, z nichž většina má
pramalý zájem o stav pražského centra. Své
říkají památkáři, policie, Povodí Vltavy a další.
Jak z toho ven? Jedinou cestou je otevřená
spolupráce mezi aktéry, participace občanů
a politika založená na vyhodnocování dat. Není
to přeci jaderná fyzika: když něčeho chceme
dosáhnout, musíme spolu jen umět mluvit
a vědět, o čem mluvíme.
I overtourism má řešení. Tím je systematická
snaha o propracovanou infrastrukturu (potřebujeme nejen dopravní a jiné stavby,
ale také kvalitní správu, údržbu a rozvoj území),
boj se zvlášť obtěžujícími projevy a důsledky
turistického ruchu (ať už jde o hlučné atrakce,
krátkodobé ubytovávání v bytech či znečišťující
provoz různých vozidel a plavidel) a – jakkoli
to může být nepopulární – snaha o okamžité
zastavení nárůstu turismu. Nejen realita
pražského centra však ukazuje, že bude třeba
přehodnotit, jak vůbec o turismu uvažujeme
a učinit ho do budoucna udržitelným. Pokud
chceme uspět, bude nás to stát ještě mnoho
práce.

POČET OBYVATEL NA ÚZEMÍ Prahy 1:
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Kateřina Šedá:
Zapojme turisty,
ať něco tvoří či pomáhají
∙∙∙
Světově uznávaná umělkyně Kateřina Šedá obsadila loni dům v centru Českého
Krumlova několika rodinami a brigádníky, kterým platila, aby tam během léta
mezi davy turistů „žili normálně“, například se procházeli s kočárkem či grilovali.
Akci v rámci jejího projektu UNES-CO snímaly kamery a přenos běžel na bienále
architektury v Benátkách. Jaký měla exhibice smysl, v čem se může inspirovat
Praha a co mají obě města společného?
O krumlovském projektu UNES-CO říkáte,
že z centra města se staly kulisy, odkud se
vytratil běžný život. O centru Prahy se dá
říct něco podobného. Myslíte, že v Krumlově je třeba tohle „vyprázdnění“ vidět o to
víc, že jde o malé město?
Na Českém Krumlově je především
mnohem víc vidět rozdělení města na dvě
části – historické centrum a periferii. Řada
obyvatel dokonce uvádí, že je to pro ně
schizofrenní město, které má dvě hlavy
a dvě srdce. Když jsem dělala výzkum,
tak jsem si často všímala toho velkého
rozporu – centrum města je vlastně
vesnice, zbývající hrstka místních lidí se
většinou zná a běžně se zdraví na ulici. Na
rozdíl od toho lidé ze sídlišť do centra často
vůbec nechodí, a když se jich zeptáte, kdy
naposledy byli ve městě, neví, zda mluvíte
o Krumlově, nebo o Českých Budějovicích.
Co si myslíte o situaci v centru Prahy?
Praha a Krumlov jsou dvě česká města,
kam aktuálně směřuje nejvíce turistů,
Krumlov navíc sžírá průtokový turismus,
kdy návštěvníci v místě nepřespávají ani
nejedí, mají na něj jen pár hodin. Do Prahy
turisté míří sice na delší dobu, ale řada
problémů obou míst je dost podobná.
Za mě jsou klíčové tyto tři: Za prvé, místní
nadávají na turisty a situaci v centru, ale
paradoxně v něm turistům pronajímají byt,
nebo sami provozují hotel, čímž na turismu
významně participují. Za druhé, města
jsou málo odvážná v rámci směřování
a pronájmu budov v centrech měst, obecně
převládá názor, že pár rodin život do centra
nevrátí. Já jsem ale opačného názoru –

někdy stačí i jedna nadšená rodina a celá
ulice ožije. A za třetí, neumíme využít toho,
že do města přijede „celý svět“. Podle mě je
zásadní, aby v budoucnu cestovní ruch nabízel také interakci s místními, návštěvníci
mohli na místě něco vytvořit nebo někomu
pomoct, což je dnes skoro nemyslitelná

Kateřina Šedá (*1977)
Pochází z Brna, v roce 2005 absolvovala
grafiku na Akademii výtvarných umění
a získala Cenu Jindřicha Chalupeckého.
Vystavuje po celém světě, samostatnou
výstavu, jí například v roce 2011 uspořádala londýnská galerie Tate modern.
Věnuje se především sociální architektuře. Za knihu Brnox obdržela v roce
2017 cenu Magnesia Litera v kategorii
publicistiky. Ve stejném roce získala ocenění Architekt roku za mimořádný přínos
architektuře v posledních pěti letech.

představa. Současný trend je podle mě
neudržitelný. Nejde jen o tlak na regulaci turismu kvůli klimatickým změnám, ale nevěřím
tomu, že lidi dlouhodobě uspokojuje pobíhání
po přeplněných městech s foťákem v ruce.
V čem vás rodiny, které jste v centru Českého Krumlova ubytovala, nejvíce překvapily?
Jak jejich „normální život“ zapadal do
místního ruchu?
Toho je opravdu hodně, pozitivně i negativně,
proto má kniha UNES-CO aneb Divadýlko pro
turisty skoro sedm set stran. Pokud bych ale
měla vybrat jedinou věc, tak mě zarazilo, když
dva senioři nechodili do ulic, protože si mysleli, že jsou v cizině a nedomluví se. První rodiny
se nastěhovaly do Krumlova v červnu a už
tehdy to pro ně bylo „minové pole“. Média můj
záměr překroutila, takže místní byli naštvaní
a často rodinám vytýkali absurdní věci. Dávala jsem si záležet na tom, aby každá vybraná
rodina byla úplně jiná, tudíž i její představa
„normálního života“ se lišila. Někoho jste si na
ulici vůbec nevšiml, někdo naopak provozoval
výslovně provokativní činnosti.
Z čeho podle vás pramenily negativní
reakce? Mají útoky třeba počátek v tom,
že turismus v Krumlově živí zhruba třetinu
produktivních obyvatel?
Těch důvodů bylo několik. Zpočátku to byl
především fakt, že některá média můj záměr
překroutila a prezentovala ho místním jako
atrakci pro turisty. Jenže já měla zcela opačný
záměr a těžko se to pak v průběhu vyvracelo.
Věřím ale, že třeba aktuální výstava v tamním
Egon Schiele Art Centru je dostatečným
svědectvím toho, co se skutečně dělo a proč.
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O vaší knize ředitelka tohoto centra řekla,
že by mohla být inspirací pro města, která
se potýkají s podobnými problémy. Existuje něco, v čem by se vaším projektem
mohla inspirovat Praha?
Určitě, myslím, že stačí pořádně číst, je tam
spousta inspirace. Téma turismu mě pořád
zajímá a aktuálně v něm pokračuji v Norsku
a v Číně, kde jsem ho dotáhla ještě dál.
V Norsku pracuji s tématem Airbnb, což je
velký problém i v Praze. Na Lofotenských
ostrovech jsem koupila karavan a nabízím
v něm turistům ubytování za to, že místní
komunitě s něčím pomůžou. Hosté se mi
hlásí s tím, co za ubytování udělají, místní
pak dávají dohromady, co by potřebovali.
Někdo třeba potřebuje přestěhovat byt,
něco uklidit, někdo zase natřít plot. Už
mám obsazený celý měsíční termín.
Vím, že nejsem schopná danou věcí
všechno změnit, ale snažím se ukázat, že
například tohle je jedna z cest turismu. Turismus se nedá zrušit, ale místa s ním musí
pracovat jinak, zajímavěji. Musí přijít na
to, jak naučit turisty, aby se chovali jinak.
Na cestování je přece zajímavé poznávání
jiných kultur. A poznáte je pořádně jenom
tak, že vás k sobě někdo pozve domů.

Změna ve světových velkoměstech je
pořád pomalá, nebo žádná. V čem je podle
vás největší problém?
Především v tom, že je společnost rozdělená, nejednotná, neschopná se spojit a něco
udělat. Jak na radnicích, tak mezi obyvateli v rámci občanského aktivismu. I v tak
malém městě, jako je Krumlov, kandiduje
ve volbách spousta stran. Na první pohled
má většina podobný program, ale žádné se
nespojí.
Mohou se centra měst vyvíjet způsobem,
který bude výhodný pro místní i pro
turisty?
Jsem si tím jistá. Příkladem je můj projekt
v Norsku, který opravdu skvěle funguje na
obou stranách. Stačí jen změnit úhel pohledu a na prvním místě nemít peníze.

∙

text: Jan Škoda
foto: Lucrezia Portanova/Wikimedia
Commons, www.unes-co.cz

0

UNES-CO
UNES-CO (Mezinárodní organizace pro
normální život) je fiktivní firma založená
Kateřinou Šedou pro 16. bienále
architektury 2018. Název organizace
v češtině vznikl z přesmyčky CO město
UNESE. Podnětem vzniku byla situace
turisticky přetížených měst na seznamu
světového dědictví UNESCO. Hlavním
úkolem organizace je usilovat o udržení
normálního života místních obyvatel
v centrech takto postižených měst. První
členskou zemí se stala Česká republika.
Více na:
www.unes-co.cz.
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▼▲▼
Namísto do centra Prahy
lákáme turisty jinam
Na státní úrovni řeší v Česku turistický ruch agentura CzechTourism, která má
na starost především propagaci země v zahraničí a podporu turistiky u nás.
Od března letošního roku vede agenturu Jan Herget, kterého jsme se zeptali,
jak tato instituce vnímá situaci v centru Prahy a jak ji může pomoci řešit.
Podle některých názorů se Praha začala v posledních dvou letech potýkat s fenoménem
„overtourismu“. Jaké jsou podle vás hlavní
důvody?
Přeplnění našich ulic a náměstí turisty je často
diskutovaný fenomén. V Česku se týká několika lokalit v sezóně. V Praze je to například
Královská cesta přes Karlův most a Staroměstské náměstí. Česká republika je mezi
zahraničními turisty stále oblíbenější a Praha
jako hlavní cíl dominuje zejména mezi turisty
ze vzdálených trhů. Zvláště pak u těch, kteří do
České republiky míří poprvé, což je pochopitelné. Češi cestující do USA či Asie také nejprve
navštíví hlavní města a nejznámější cíle.
Cestování je levnější a dostupnější, létá k nám
stále více turistů ze vzdálených zemí. Zároveň
na něj máme méně času. Za zážitky a odpočinkem vyrážíme na kratší dobu, ale o to častěji.
Jaká je podle vás prognóza pro Prahu na
příštích řekněme deset let?
Počet turistů stoupá každý rok téměř na celém
světě, a proto očekávám nárůst návštěvnosti
i v Praze. Přispívá tomu jak dobrá dostupnost
leteckou dopravou, tak třeba možnosti
alternativního ubytování například přes Airbnb.
To může Pražany obtěžovat nebo dokonce
omezovat. Agentura CzechTourism nabízí pomoc magistrátu a městským částem například
tím, že jim pomůžeme stanovit limity, pomáhá
turismus řídit a zejména se snaží dostat turisty
z Prahu do regionů, ve kterých je hlad po
turistech a po obchodních příležitostech, které
vytvářejí.
CzechTourism řeší komplexně turismus v celé
zemi. Jakou strategii rozvoje či kultivace
uplatňujete nyní v Praze a co máte v plánu pro
blízkou budoucnost?
Už několik let neprovádíme žádné kampaně
propagující Prahu jako samostatný turistický
cíl. Pokud Prahu v zahraničí představujeme,
pak hlavně jako bránu do regionů Čech,
Moravy a Slezska. Lákáme zahraniční turisty
do zajímavých lokalit, které o turisty stojí. Co se
týče Prahy, tak úzce spolupracujeme s Prague
City Tourism. Naším společným cílem je
ukázat neobjevené části Prahy, jako například
Holešovice či Karlín.

Praha se bohužel stala i cílem „alkoholové
turistiky“. Co by se podle vás muselo stát, aby
se tento trend zastavil nebo odklonil jinam?
Česko je dobře známé výrobou piva a tento
trend je logický. Na úrovni samosprávy jde
spíš o podporu těch podnikatelů a obchodních
záměrů, které rozvíjí kultivovaný turismus.
Praha by si měla vytyčit ambiciózní cíl, nalákat
turisty, kteří nepřijedou za levným pivem, ale
za našimi památkami, kulturou, festivaly vážné
hudby či lázeňstvím. Je úkolem samospráv
nastavit si cíle a pravidla a dohlížet na jejich
dodržování. Tak jako to například udělala
Praha se zavedením nočního starosty nebo
jak to dělají ve Vídni. Tam, pokud chcete
provozovat Airbnb, musíte mít souhlas všech
bytových jednotek v domě. Dalším dobrým

Kdo je Jan Herget
Vystudoval mezinárodní obchod na
Vysoké škole ekonomické v Praze.
V minulosti pracoval mimo jiné jako
mluvčí vládní agentury CzechTrade.
V agentuře CzechTourism vedl mimo jiné
odbor zahraničních zastoupení a online, působil také jako ředitel Institutu
turismu a na pozici ředitele zahraničního
zastoupení pro Benelux. Od roku 2006
působí na katedře cestovního ruchu na
VŠE. V soukromé sféře se specializuje na
marketingové a PR poradenství. Angažuje se také ve volejbalovém Beachklubu
Ládví.

krokem může být omezení pivních kol. Nápadů
na regulaci turismu je hodně – a všechny mají
společného jmenovatele: obec.
Ve spolupráci s magistrátem jste představili
plakátovou a letákovou kampaň zaměřenou na
turisty, aby dodržovali noční klid a respektovali obyvatele. Plánujete i nadále nějaké kroky
pro informovanost turistů?
CzechTourism se snaží obcím vysvětlovat, že
stejně jako ropa, i turismus je zdroj, se kterým
je potřeba pracovat profesionálně. V Česku
turismus zaměstnává téměř čtvrt milionu lidí,
což je dvakrát tolik než zemědělství, a přináší
do ekonomiky třikrát víc než všechny evropské
dotace dohromady. Každá obec by k cestovnímu ruchu měla přistupovat odpovědně,
cílevědomě a s výhledem do budoucnosti.
Turismus totiž může být ještě významnějším
zdrojem bohatství pro obyvatele, než je tomu
dnes.
Centrum Prahy se pro některé místní stalo
zónou, která jim nepatří. Co si o tom myslíte?
Upřímně neznám žádné světové velkoměsto,
které by neřešilo obdobný problém. Benátky,
Tokio, Londýn nebo Barcelona. A zatím jsem
nezaznamenal žádné účinné řešení. Praha si
sama musí říct, zda chce být skanzenem pro
turisty, nebo ne. CzechTourism rád pomůže
při hledání nové cesty. Mě osobně inspiroval
Doug Lansky a jeho myšlenka, že každé místo
si musí určit kolik a jaké turisty chce přijímat.
V Praze musíme místo destinačního marketingu začít dělat destinační management.
A jaký je váš osobní vztah k centru? Která
místa zde rád navštěvujete?
Já jezdím do práce na kole a vybírám si
klidnější místa. Cestou z Ládví na Vinohrady
je moc pěkný úsek podél Vltavy, přístav
a zákoutí se sochami v Karlíně. Také sportuji
v Ládví a v zimě si třeba zajdu do sauny na
Náplavku.

∙

text: Kateřina Písačková
foto: CzechTourism

ŘÍJEN 2019

inzerce

29

30

z historie

Praha 1

Ateliér slavného
fotografa proti radnici
V nenápadném domě na rohu Vodičkovy a Jungmannovy ulice tvořil před sto lety
jeden z nejvýznamnějších českých fotografů František Drtikol. Zde vznikaly jeho
slavné akty i portréty známých osobností.

Vydal jsem se do domu čp. 730/9 ve
Vodičkově ulici, proti úřadu Prahy 1, kde
měl František Drtikol v letech 1912–1935
fotografický ateliér. Leč po světoznámém
fotografovi tady není ani stopa. Žádná
pamětní deska, žádná tabulka. Současní
nájemníci, pokud jsem je zastihl, znají
fotografa spíše jen jako autora poněkud
problematických a spíše erotických aktů.
V rodné Příbrami si otevřel vlastní fotografický ateliér, kreslil a maloval příbramské
doly a haldy, techniku i horníky. S ateliérem
neuspěl, po třech letech musel podnik

zavřít. Znovu to zkusil v Praze, kde si nakonec společně s Augustinem Škardou otevřel
ateliér na nároží Vodičkovy a Jungmannovy
ulice. Na počátku 20. století stál na nároží barokní Braunův dům. Přes námitky
památkářů byl zbořen a na místě vznikla
novorenesanční, částečně secesní stavba
podle plánů Eduarda Huliciuse. Podkovovité
schodiště stoupá ve spirále až téměř pod
střechu. Tudy šlapal do schodů i František
Drtikol ke svému ateliéru ve čtvrtém patře.
Byla zde předsíň, čekárna, šatna a vlastní
studio. Současní nájemníci ještě pamatují

prosklenou severní stěnu a na půdě vestavěnou dřevěnou boudu.
V ateliéru, který si v Praze brzy získal dobré
jméno a byl vyhledáván významnými osobnostmi, vznikaly převážně portréty. V pražském časopise Gentleman píše Drtikol
o svém pojetí podobizny: Úkolem fotografie
není jen zaznamenat podobu člověka, má
zobrazovat i jeho charakter. Člověk nemusí
být na fotografii krásný, krásný je přece svou
prací a životem, které se otiskly do jeho
tváře. V ateliéru vznikly podobizny Eduarda
Vojana, Stanislava Suchardy, Tomáše
Garrigue Masaryka, Edvarda Beneše, Aloise
Jiráska, Maxima Gorkého, Paula Valéryho,
Emy Destinnové a mnoha dalších.
V roce 1911 vydal Drtikol společně se
Škardou padesát olejotisků Z dvorů
a dvorečků staré Prahy. Už tehdy pochopil,
že to nejdůležitější a nejpěknější nemusí
být vždy na hlavních ulicích, ale také uvnitř
starých pražských bloků a v postranních
uličkách. Samostatně se zabýval fotografováním v domě V Kolkovně č. 5, kde také
sám bydlel, a to od roku 1910. Píše o tom
režisér Jiří Holan, který v roce 1999 točil
o Drtikolovi film.
V jedné z místností ateliéru ve Vodičkově
ulici nějaký čas pracoval a bydlel Drtikolův
žák Jaroslav Rössler, jenž se později
věnoval fotografování scén Osvobozeného
divadla a ještě později se proslavil v cizině
reklamou známých firem. Ateliér byl po
ukončení činnosti patrně dlouho prázdný,
v devadesátých letech tady nějaký čas
bydlel mladý fotograf Přemysl Havlík.
Ženy a hledání víry
Až v roce 2001 získaly ocenění Drtikolovy
Deníky a dopisy z let 1914–1918, které psal
své lásce Elišce Jánské v těžké době první
světové války, když sloužil u týlového vojska
v Benešově u Prahy. Miloval ji, ale nikdy si
ji nevzal. Stejně ale bude vždy známější
fotografické dílo, které zasvětil dynamicky
pojatému ženskému aktu, při jehož tvorbě
uměl tak mistrovsky využívat světlo. Ženský
akt povýšil na umění. Neměl asi příliš
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vysoké mínění o ženách: „V muži je půl
boha a půl zvířete. Žena je zvíře samo, žena
neumí tvořit, jen kopíruje, nikdy nevytváří
originální dílo, originální je jen v posteli.“
V roce 1935 prodal Drtikol fotografický
ateliér ve Vodičkově ulici a odstěhoval se
na Spořilov do pronajatého domku v Jihozápadní V. Od té doby už jenom maloval
a kreslil. Jeho sláva se rozplynula, téměř
nikdo ho neznal, žil tady se svou ženou Ervínou Kupferovou, bývalou tanečnicí, s dcerou
Ervínkou a se svými věčně hledanými
ideály víry a krásy, zabýval se východními
filozofiemi, buddhismem, jógou, překládal
z němčiny indické a tibetské spisy.
Na fotografování zapomněl, maloval obrazy,
které většinou rozdával. Adolf Branald
popisuje svého nového souseda na Spořilově v knize Převleky mého města (2002)
jako podivína: Vydržel stát na ploché střeše
pronajatého domu s rozpřaženýma rukama
tak dlouho, až na ně usedaly sýkorky. Lidé
se usmívali, ale zvykli si, patřil ke Spořilovu.
V roce 1945 vstoupil do strany, v marxismu
-leninismu hledal novou správnou víru. Když
mu zemřela druhá manželka, ztratil o všechno zájem, nevycházel z domu, vytrácel se
z povědomí lidí. Zemřel v lednu 1961.
Po deseti letech historička Anna Fárová
znovu objevila a představila světového fotografa Františka Drtikola. V roce 1972 uspořádala výstavu, sepsala katalog a na světlo
vynesla dílo, které zůstalo bez povšimnutí
uchováno v depozitáři Uměleckoprůmyslového muzea. Stejně jako dokázala zachránit
Josefa Sudka, dokázala také znovu objevit
Františka Drtikola.

∙

text: Antonín Ederer
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1 Vybavení ateliéru,
foto: archiv autora
2 Dům, v jehož čtvrtém patře
ateliér sídlil, foto: Michal Kalina
3 Akt s kruhy, 1928,
foto: Uměleckoprůmyslové
museum v Praze
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František Drtikol (3. 3. 1883 v Příbrami –
13. 1. 1961 v Praze)
Vystudoval příbramské gymnázium
a následně se vyučil fotografem, v roce
1907 si v Příbrami otevřel vlastní
fotografický ateliér. Po neúspěchu
se přesunul do Prahy, kde se věnoval
především portrétní fotografii, focení
aktů a malebných zákoutí, kariéru mu
přerušilo nasazení v první světové válce.
V roce 1925 získal hlavní cenu v Paříži
na Mezinárodní výstavě dekorativního
a průmyslového umění. Oceněn byl také
v Los Angeles, v New Yorku i v Londýně.
Stal se světově uznávaným fotografem
stylu art deco, ale také jeho tvůrcem.
Tiskovou techniku obohatil vynálezem
fotolitografie.
V roce 1935 přestal fotografovat
a přestěhoval se s první manželkou
Ervínou Kupferovou na Spořilov. Po
druhé světové válce se stal zapáleným
komunistou, jeho sláva však uvadla.
Po smrti druhé ženy přestal vycházet
z domu a po nemoci zemřel. Drtikol je
pochován v rodné Příbrami, kde má
také stálou expozici s výstavní síní. Na
náhrobku má napsáno: Zde je pohřben
světoznámý český fotograf František
Drtikol, příbramský rodák.
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Příběhy našich
sousedů
Také v říjnu přinášíme medailonky dvou pamětnic z projektu Příběhy našich
sousedů, který organizuje Post Bellum a městská část Praha 1. Jejich životní
osudy zpracovali žáci Základní školy Vodičkova, reportáž o Haně Palcové vznikla pod
vedením paní učitelky Jarmily Steklé a reportáž o Jaroslavě Šiktancové vedla paní
učitelka Iva Kašubová.

Jaroslava Šiktancová
Paní Jaroslava se narodila 2. října 1954 v Praze, ale část dětství
prožila na Českomoravské vysočině, odkud pocházeli její rodiče.
Kromě starší sestry měla hodně sestřenic a bratranců a soudržnost
této původní širší rodiny vytvářela obraz harmonického světa.
Teprve později si uvědomila, že dospělí museli mít mnoho starostí,
které řešili stranou dětí. Rodiče se po válce přestěhovali do Prahy,
maminka byla vyučená švadlena, otec číšník. Ve všem se výborně
doplňovali a ve výchově vytvořili model názorové tolerance. Maminka byla katolička, vedla své dcery k náboženství, obě byly pokřtěny
u sv. Vojtěcha, kde tehdy bydleli. Otec tuto výchovu schvaloval,
sám ale tvrdil, že jít do lesa je pro něj stejně silné jako být v kostele.
Rodiče se snažili, aby se dcery mohly vyhnout pionýrským aktivitám, a tak ji dal otec zapsat do rytmiky k paní Aleně Skálové, skvělé
tanečnici a choreografce, pozdější zakladatelce souboru Chorea
Bohemica. Ta měla na všechny kolem sebe vysoké nároky, a i když
se někdy dětem zdála až zbytečně přísná, dovedla ale rozeznat
živý zájem a získávala respekt neúhybnou přímostí. V první třídě
si Jaroslava sama našla dramatický a literární kroužek v Lidové
škole umění ve Voršilské ulici, který vedla paní Jiřina Stránská,
herečka D34. Další náročná a zkušenostmi bohatá bytost. V obou
těchto „nových světech“ se o všem vždy mluvilo otevřeně – a tedy
i kriticky.

Na divadelní fakultu AMU na obor režie se hlásila v době tuhé
normalizace, ale i přes křesťanskou víru a nulovou angažovanost
rodičů byla Jaroslava přijata. K Chartě 77 se dostala přes jeden
okruh svých přátel. Nebylo těžké souhlasit se vším, co bylo
v Chartě uvedeno, a jí připadalo, že i vzhledem k budoucí profesi
divadelní režisérky je třeba se k těmto hodnotám veřejně přihlásit
– proto dokument Charta 77 podepsala. Nikdo nečekal, že Charta
vyvolá takovou hysterii, ale že se něco hne, v to signatáři samozřejmě věřili. Hned na jaře si ji pozval jeden z jejích pedagogů a ptal se,
zda se mu nechce s něčím svěřit. Když odpověděla, že ne, pokrčil
rameny a pravil: „Jak myslíš, ale budeš litovat.“ Pak následovaly
výslechy v Bartolomějské ulici. Hlavní zájem: kdo a kdy jí dal Chartu
podepsat a co všechno ví o vzniku tohoto „štvavého“ dokumentu.
Závěr výslechu: když nebude spolupracovat, tedy podávat zprávy
o tom, co se děje mezi studenty – mezi profesory že už to mají
zajištěné! – budou nuceni podat do školy zprávu. Rektor AMU jí
předtím – v soukromém pohovoru – doporučil, aby z nějakého
vážného zdravotního důvodu přerušila studium, později že se třeba
věci nějak urovnají. To ale Jaroslava jako řešení nechtěla přijmout,
takže nakonec verdikt kárné komise zněl: „Vyloučena ze studia za
negativní stanoviska, která zaujala a na kterých setrvala.“ A tak
nastoupila na plný úvazek do Jedličkova ústavu. Nejdůležitějším ve
vztahu k divadelní režii bylo ale až její setkání s hercem a režisérem
Miroslavem Macháčkem, i když se odehrávalo „tajně“.
Listopad 1989 znamenal veliké změny pro celou její novou rodinu
– Jaroslava už byla vdaná a měla dvouletého syna – její tchán
i manžel mohli po letech publikovat svoje knihy, ona po dvanácti
letech, kdy se živila nejrůznějšími pomocnými pracemi, získala na
DAMU závěrečný diplom. Režírovala v divadlech v Liberci, v Chebu,
Kladně, Olomouci a Opavě, posléze se stala kmenovou režisérkou
divadelního spolku Kašpar. Na DAMU se nakonec vrátila jako
pedagožka herectví a s jedním ze svých ročníků založila a stále
vede divadelní soubor BodyVoiceBand.
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1 Se synem Davidem
v Divadle Na zábradlí,
foto: Bohdan Holomíček
2 Maškarní bál v ÚKDŽ,
kde učila paní Alena Skálová
Vostřezovou

2

1 Při práci pro Hlas Ameriky
2 Studenti s paní Palcovou

0

Paměť národa ve školách i na výstavě
Patnáct tisíc žáků a studentů ze stovky škol se zapojí do vzdělávacích programů Paměti národa během letošního podzimu, kdy si
připomínáme kulaté výročí sametové revoluce. Organizace Post
Bellum, která projekt Paměť národa vede, je spolu s dalšími iniciativami (Díky, že můžem, Nerudný fest aj.) součástí platformy Festival
svobody na školách. Je připraven speciální program pro školy
s hlavním cílem motivovat studenty středních škol, aby ve své škole
sami zorganizovali oslavy výročí sametové revoluce. Na webu www.
festivalsvobody.cz/naskolach/ si mohou učitelé i studenti vybírat
promítání, workshopy, diskuse a výukové materiály.
• Součástí připomínky výročí třiceti let svobody je také výstava
Střípky revoluce, která bude v listopadu instalována na Národní třídě
a Můstku a bude zpřístupněna i ve školách. Prostřednictvím rozšířené reality vypráví příběhy sametové revoluce. Namíříte-li mobil na
výstavní panel s krátkým textem a portrétní fotografií, objeví se vám
na displeji tvář pamětníka, který vám krátce příběh odvypráví.

Hana Palcová
Paní Hana Palcová se narodila 4. prosince 1946 v Bubenči. V šesti letech jí zemřela matka. Na základní školu
chodila v Dejvicích. Poté studovala na zdravotnické škole
ve Školské ulici. Nakonec vystudovala filozofickou školu
v oboru sociologie. Zde si udělala, jak sama říká, „mastera“. Na příjezd tanků v roce 1968 paní Hana dobře nevzpomíná. Když v rádiu slyšela, že tanky překročily hranice,
říkala si, že je to velmi špatný vtip. V roce 1977 pracovala
jako kurátorka pro cikánské obyvatelstvo. Znamenalo to
pro ni záchranu, aby se nemusela angažovat na univerzitě,
kde tehdy probíhal nábor na katedru marxismu-leninismu,
kam paní Hana nechtěla. Nakonec zjistila, že si s „cikány“
a jejich dětmi dobře rozumí. Tak pro ně začala pořádat
výlety a školy v přírodě. Čtyři přátelé paní Hany podepsali
Chartu 77. Kvůli nesouhlasu s vyhozením svých kolegů
přišla o práci i ona. Dlouho poté hledala práci novou.
Do Ameriky emigrovala i se svým manželem a devítiletým
synem, protože měla problémy s StB, která ji při jedné její
návštěvě cestovatele Jiřího Hanzelky odposlouchávala.
Když StB zpracovala jejich rozhovor o tehdejší vládě, začali jí vyhrožovat, že pokud nebude spolupracovat, zabijí jí
syna. Od roku 1986 do roku 1996 působila jako redaktorka v Hlasu Ameriky pod falešným jménem Hana Vávrová.
Hlas Ameriky měl v tu dobu velmi silný vliv. V roce 1990
navštívil Hlas Ameriky Václav Havel. Celá návštěva byla
velmi neformální. Paní Hana na to vzpomíná se smíchem.
Hlas Ameriky zanikl v roce 2004, protože svět už měl svá
vlastní svobodná média. Paní Palcová se z Ameriky vrátila,
protože důvod, kvůli kterému odešla, byl již pryč. Čechy
byly opět svobodné. Její životní motto je ŽÍT VE SVOBODĚ
A LÁSCE!

Zdroj: Post Bellum a Paměť národa,
připravila Michaela Szkála

!

Výsledky práce všech týmů si můžete prohlédnout a poslechnout
na: https://www.pribehynasichsousedu.cz/praha-1/
praha-1-2018-2019/
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Tady potkáváme
historii
Jsou hrdé a zakládají si na tom, že pokračují v tradici českých kovářů, zámečníků
a sklenářů, díky kterým země získávala dobré jméno ve světě. Dílny z Prahy
1 s dlouholetou tradicí a velkou porcí zkušeností nám dělají čest a nedávají
zapomenout na bohatou historii. Svojí přítomností přispívají k zachování genia
loci v naší městské části. Děkujeme a přejeme hodně síly a elánu!

Řemesla na Praze 1
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Kovárna V Kozí
Kozí 10
V prostorách původního sirotčince vznikla
v centru Prahy před více než tři sta lety
kovárna. Do dnešních dnů se ve dvoře
zachovala stará „ráfovačka“ na nasazování
obručí loukoťových kol bryček a kočárů.
V kovárně sídlilo družstvo kovářů, v němž
pracovali Tomáš Plaček a Pavel Rédl. Když
v roce 1996 družstvo zaniklo, oba pánové
si kovárnu pronajali. Jejich hlavní činností
je umělecké kovářství, zámečnictví a restaurátorství. Věnují se i cínování, renovaci
litiny včetně výroby nových odlitků. Zhotoví
ocelová okna, dveře, vstupní portály, vrata
včetně pohonů a elektroinstalace či oplocení.
Kovářské práce zajistí od návrhu po realizaci,
pro zakázky většího charakteru mají i další
výrobní prostory.
„Je to srdeční záležitost. Během let jsme
realizovali spoustu zakázek na hradech
a zámcích, příkladem jsou kovářské práce
ve Fürsternberské zahradě Pražského
hradu. Navštěvují nás i místní, malé opravy
provádíme většinou na počkání. Je tady
sousedská atmosféra. Kolikrát se stane, že
o nás lidé slyšeli a přijdou se podívat jen tak,
ze zvědavosti. Jsou hodně překvapeni, co
v centru vidí,“ říká majitel Petr Plaček.
Otevírací doba:
PO–ČT 8:00–17:00 nebo po tel. dohodě
Kontakt: 222 312 692, 608 267 611
Umělecké sklenářství Jiřička–Coufal
U Milosrdných 14
Při návštěvě na člověka hned dýchne
atmosféra starých časů. Ateliér založil na
této adrese roku 1935 Josef Jiřička jako
„Specializovanou dílnu na malbu na sklo
a vkládání skleněných segmentů do olova“.
Za dlouhá desetiletí existence provedli
stovky restaurátorských zásahů pro kostely,
zámky a kláštery, realizovali například návrhy
vitráží Maxe Švabinského pro katedrálu sv.
Víta na Pražském hradě. Ateliér vede a v tradici pokračuje restaurátor Petr Coufal, žák
akademických malířů Josefa a Martina Jiřičkových. V ateliéru vznikají práce současných

výtvarníků i repliky historických vitráží, skla
s pískovaným či leptaným ornamentem.
Zájemci si tady mohou prohlédnout unikátní
dochovaný sklad historických skel z přelomu
19. a 20. století, originální malby na sklo od
Maxe Švabinského a původní vzorkovník
secesních vitráží.
„V ateliéru zaměstnávám čtyři restaurátory.
Jsme mimo jiné hrdí na vitráže se znakem
České republiky, které jsme vytvořili v reprezentačních prostorách Úřadu vlády k stému
výročí založení republiky. Udržovat vysoký
standard odevzdané práce je mým závazkem vůči našim zakladatelům a učitelům,“
říká majitel.
Otevírací doba:
PO–PÁ 8:00–16:00
Kontakt: 737 666 851
Hefaistos
Rybná 21
Umělecké kovářství a zámečnictví Hefaistos
bylo založeno v roce 1991. Majitel společnosti pan Dubský je držitelem certifikace
k restaurování kulturních památek od Ministerstva kultury. Firma ctí tradici kvalitního
českého pasířského a kovářského řemesla.
Specializuje se na zakázkovou a moderní
kovovýrobu. Vyrábí kované ploty, schodiště,
ocelové konstrukce, nábytek i umělecké
a dekorativní předměty.
„Kov není studený, ale naopak teplý, vášnivý
a v moderním designu nenahraditelný. Pro
každý domov bude náš kovářský výrobek
prvkem, který jej přivede k dokonalosti. Náš
stánek je tradičně součástí farmářských trhů
na náměstí Republiky. Pro zákazníky je to
možnost seznámit se s mistrovstvím našich
kovářů, autentickým kovářským řemeslem
v praxi a s krásou jejich výtvorů,“ říká majitel
Milan Dubský.
Otevírací doba:
PO–SO 11:00–19:00
Kontakt: 602 338 683
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U rytíře Kryštofa
Havelská 1
V podloubí v Havelské ulici je prodejna, před
jejímž vstupem zákazníky vítají repliky dvou
brnění ze 14. století. Uvnitř překvapí spousta
netradičního sortimentu: výrobky platnéřského řemesla, zbroje, pancíře, helmy, kovové
rukavice a drátěné košile a také meče, dýky,
nože či oštěpy a halapartny. Dobu husitskou
připomínají palcáty, bijáky, řemdichy, pavézy
a hákovnice. Pořídíte zde i výrobky dalších
řemesel, jako je kovářství, cínařství (figurky,
šachy, medailony a mince) a šperkařství
(náramky, náušnice, prsteny, náhrdelníky).
„Naší prodejnu jsme otevřeli v roce 1993
v Kožné ulici a od roku 2009 sídlíme v Havelské. Mimo stálého sortimentu vyrábíme také
zboží na objednávku. Od letošního roku je
možné si u nás objednat kurzy šermu a střelby z luku a kuše. Pro cizince jsme příjemným
překvapením, protože se výrazně odlišujeme
od prodejen suvenýrů a kýčů, kterými je
centrum přehlceno,“ říká Alena Krištofová,
nadšená majitelka krásného obchodu.
Otevírací doba:
PO–NE 11:00–19:00
Kontakt: 604 231 691
text: Dagmar Koníčková
foto: Petr Našic
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vzkazy a dotazy

vzk@zy
red@kci
Dobrý den,
nevím, čí je to práce, ale děkuji za magazín
městské části Praha 1. Konečně trochu smysluplný plátek. Je přehledný, plný informací
a bez fotek starosty s řetězem, jak někde
pózuje. Nemá lesklé desky a je bez reklam!
Hurá, hurá, hurá! Díky vám všem, kdo se na
tom podílíte.
Líbí se mi starost o veřejný prostor, ale zatím
žádný posun v programu pro seniory. Tam
chybí trochu nabídka i pro akčnější seniory,
na mě to působí, že senior je 80+ a je trochu
dementní, rád sedí a nechá si něco vyprávět.
Někam se nechat odvézt na druhý konec republiky, tam se naobědvat a jet zpět. Zavřít
se do klubu pro seniory, tam popíjet kafíčko
a s láskou vzpomínat na socialismus. Až budete obnovovat program pro seniory, na které
demence teprve čeká, ráda se připojím.
Zdravím, A. D., seniorka z Prahy 1

Vážená paní,
vzhledem k tomu, že volnočasové aktivity pro
seniory Prahy 1 spadají do mé působnosti,
rád bych se vyjádřil k Vaší stížnosti (…). Ve
Vašem dopise chybí návrhy, čím byste se
ráda zabývala, a tak nevím, jaké akce Vám
můžeme nabídnout. Jsem rád, že patříte mezi
seniory v plné síle a chápu, že některé akce
pro seniory pořádané Střediskem sociálních
služeb či přímo naší MČ Praha 1, Vás opravdu
nemohou uspokojit. Ale nemyslím, si, že byste
si v nabídce nevybrala.
V oblasti pohybových aktivit máme pro „akční
seniory“ různá cvičení v pohybovém centru
Tělocvična v Žitné ulici. Máme velmi aktivní
turistickou partu, která každý týden pořádá
několikakilometrový výšlap a jednou ročně
vícedenní akci, v minulém týdnu např. prošli
hřebenovou túru ze Sněžky k Pomezním boudám. Velmi aktivní je také Senior tým Praha
1, který hraje pétanque v rámci celostátní ligy
seniorů a pod vedením profesionálního trenéra
a dvakrát za rok pořádáme i vlastní turnaje.
Máme taneční kroužek, který stále hledá nové,
mladší členky, aby mohl rozšířit spektrum své
činnosti. Jednou ročně pořádáme sportovní
turnaj Kulatý víceboj. A v neposlední řadě
máme pro naše spoluobčany v seniorském
věku týdenní tábor, kde opravdu celý den nikdo
moc neposedí.
V oblasti vzdělávání máme rovněž poměrně
širokou nabídku. Pokud cestujete a nebo si
jen chcete procvičovat cizí jazyk i v průběhu roku, jsou Vám k dispozici konverzační
kroužky němčiny, francouzštiny či angličtiny.

Praha 1

Máme skupinovou i individuální výuku práce
s počítačem. Přednášky a vycházky o historii
a architektuře pod vedením profesionálních
průvodců také nejsou nezajímavé. Pořádáme
plavby parníkem s hudebním programem.
Koncertní program nejen v Malostranské
besedě jistě také ocení každý bez ohledu na
věk – spolupracujeme s renomovanými umělci a snažíme se i o žánrovou pestrost. Máme
i několik kroužků zaměřených na rukodělné
činnosti a výtvarnou oblast.
Celý přehled akcí pořádaných Střediskem
sociálních služeb najdete na www.socialnisluzby-praha1.cz a www.praha1.cz v sekci
kalendář akcí.
A hlavně stále čekáme na podněty a vyjádření
zájmu, co by si senioři přáli. Na všech akcích
vyzýváme zájemce, aby se ozvali a dali nám
podněty, co by je zajímalo, čím by se chtěli
zabývat, co jim v nabídce chybí. Už jsme na
to téma dělali i dotazníkový průzkum. Snažíme
se najít lektory (profesionály i amatéry nejlépe
přímo z řad seniorů), kteří by případný nový
kroužek vedli.
Pokud byste například sama chtěla organizovat třeba partu aktivních cyklistů, jistě a rádi
Vás v této snaze podpoříme a dáme tuto informaci ve známost, aby měli další cyklisté
možnost se s Vámi vydat na společné cesty
na kole. Věřím, že společně najdeme cestu
k obohacení nabídky volnočasových aktivit
tak, aby vyhověla opravdu všem zájemcům.
— Petr Burgr, radní

dot@zy
z webu
praha1.cz
Kategorie dotazu:
Obchod, služby a podnikání

Som začínajúci podnikatel a chcel by som si
otvoriť stánok s rýchlim občerstvením v oblasti
Praha 1. Rád by som zistil, aké podmienky máte
nastavené pre tento druh podnikania, cenu nájmu miesta a súvisiace informácie, prípadne
kam alebo nakoho by som sa mal obrátiť..

Pokud máte zájem o umístění stánku,
je nutné zaslat písemnou žádost o zařazení do Tržního řádu včetně výkresu či
fotodokumentace stánku, Vámi vybrané lokality (pevného místa pro stánek)
a nabízený sortiment na ÚMČ Praha 1,
Vodičkova 18, Odbor dopravy. Žádosti jsou
posuzovány dle pokynů Magistrátu hl. m. Prahy. Předpokládané příští posuzování žádostí
bude na jaře 2020.

Žádost o zařazení do tržního řádu naleznete na
webových stránkách www.praha1.cz.
Tržní řád obsahuje všechna místa schválená
k provozování trhů, tržišť a stánkového prodeje
na celém území Prahy. Poplatky jsou definovány ve vyhlášce č.5/2011 Sb. o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství.
V této vyhlášce jsou ulice rozděleny do několika
kategorií. Nejfrekventovanější jsou za 60 Kč/
m2/den, velká část lokalit je za 40 Kč/m2/den
a nejméně zatížené lokality jsou za 20 Kč/m2/
den. Výše uvedenou vyhlášku naleznete na
webových stránkách magistrátu.
Pro úplnost je nutné se zmínit o poplatku,
který vybírá Technická správa komunikací
z titulu nájemní smlouvy, který je ve stejné
výši jako místní poplatek za užívání veřejného
prostranství.
– Dagmar Koníčková, vedoucí oddělení obchodu a služeb
Kategorie dotazu:
Územní rozvoj a investice

Je prosím výhledově v plánu vydláždění chodníků ulice Národní náhradou za současný
záplatovaný asfalt? Jde primárně o úsek od
Jungmannova náměstí ke křižovatce se Spálenou, v němž jsou asfaltové chodníky jakýmsi
pozůstalým ostrůvkem mezi okolními ulicemi
s dlažbou. Vzhledem k historickému významu
by si to tato ulice zasloužila.

Kultivace Národní v úseku od Jungmannova
náměstí ke křižovatce s ulicí Spálenou je součástí projektu s názvem „Koncepce Hradební
korzo“. Uvedený projekt byl uložen Radou
hl. m. Prahy Institutu plánování a rozvoje Prahy
(IPR). Projekt zahrnuje systematickou revitalizaci ulic, které se nachází v území bývalých
staroměstských hradeb.
Více o projektu najdete
na internetových stránkách www.iprpraha.cz/
koncepcehradebnikorzo.
– Věra Hrubá, referent oddělení územního
rozvoje
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hádanka pro malé i velké

Praha 1

?¿?
hádanka
pro malé i velké
Staré Město je spjaté mimo jiné se spisovatelem Franzem Kafkou. Poznáte most na obrázku, poblíž kterého
žila spisovatelova rodina? A jak se původně jmenovala ulice, do níž most ústil?

Své odpovědi na obě otázky posílejte e-mailem na adresu: redakce@praha1.cz nejpozději do 18. října
2019. Ze správných odpovědí vylosujeme dva výherce knihy Franz Kafka s ilustracemi Renáty Fučíkové.
Do soutěže je poskytlo nakladatelství Práh, které knihu vydalo v roce 2017.

∙

slovo hosta

září 2019

A vy tu bydlíte?!
„A vy tu jako fakt bydlíte?“, ptá se
mě nevěřícně maminka malého
Martínka ve školce. Slýchávám tuto
větu častokrát od taxikářů, občas
i v okolních obchodech. „To musí být
strašné,“ polituje mě maminka. Sama
je z Černého mostu. Když se rozhlížím
kolem, zjišťuji, že ve třídě, kde je
pětadvacet dětí, nikoho neznám –
ani od vidění, natož ze hřišť. Rodiče
posedávají osamoceně a hledí si jen
svých dětí. Nemá smysl tu navazovat
kontakty, s ostatními se stejně potkávat
nebudou, jen výjimečně na školní
besídce.
Na Prahu 1 jsem se přistěhovala
před sedmi lety. Bydlíme s manželem
a dvěma dcerami (jedenáct a tři roky)
na rohu Kozího plácku. Jsem rodilá
Pražačka, původem z Prahy 5, a když
jsem se stěhovala do centra, měla jsem
pocit, že se vracím tam, kam patřím –
moje rodina žila v centru města několik
generací. Na Praze 1 i pracuji, každý
den si užívám cestu na svou domovskou
fakultu Univerzity Karlovy a modlím se,
aby si polohu na Smetanově nábřeží
udržela co nejdéle – i když už staví nový
kampus v Jinonicích.

Bydlení, práce i studium v centru
jsou drahé – to nikoho nepřekvapí.
Hodně místních lidí si ale posteskne,
že v posledních dvou-třech letech se
stalo téměř nesnesitelným. Raketové
ceny, neustálý hluk, prodírání se turisty
a doslova exodus místních obyvatel.
Z nablýskané prodejny s bytovými
doplňky a luxusní restaurace ve vedlejší
ulici se staly generické večerky, plné
alkoholu, marihuanové čokolády
a předražené vody. Přímo pod našimi
okny na Kozím plácku si udělala štafl
pivní kola. Jsou tam i v září, ačkoliv měla
skončit na jaře. „Ožralí pánové,“ říká jim
moje tříletá dcera. „Co to mají za velkou
panenku?“, ptá se při pohledu na partu
rozjařených Anglánů v kostýmu Sněhurky
s nafukovací figurínou ze sex-shopu. Už
se nedivím, že se na mě ostatní matky
dívají s mírným opovržením – toto
nevypadá jako místo k životu s dětmi.
V létě krize kulminuje – nonstop párty
z „érbýenbýčkových“ bytů, horko, občas
nějaká uzavírka nebo maraton. Když se
uzavřela Dlouhá ulice, taxíky stály u nás.
Nerada si jen stěžuji, a šla jsem si proto
popovídat i na radnici. Nabyla jsem
dojmu, že město nemá k dispozici

dostatek údajů a analýz – nemá
průzkum, co trápí místní, neví, kolik bylo
vydáno pokut za znečišťování a hluk.
Jako vědkyně vím, že chci-li nějaký
problém řešit, musím jej přece nejdříve
exaktně prozkoumat, poté si stanovit
nástroje, cíle a nakonec zjistit, zda se to
skutečně povedlo. Jako odbornice na
marketingovou komunikaci také vím,
že umravnit opilé lidi, aby nekřičeli v noci
na ulici, nejde udělat tak, že vylepím
po městě plakáty (i když to je jasné
i selským rozumem). Je chvályhodné,
že se radnice zastává menšin, podporuje
LGBT i Tibet. Ale byla bych ráda, kdyby
se začala více zajímat i o menšinu,
která jí vzniká přímo doma – menšina
původních obyvatel Prahy 1, kteří tu
vlastní nemovitosti, v nichž dokonce
i bydlí.
Když přidám „i s dětmi“, bude nás čím
dál míň. Přitom jen tato diverzita, kdy je
většina lidí různých, ale místních a znají
se, vytváří ten příjemný pocit komunity
a sounáležitosti, kam se každý rád vrací.
doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.
vedoucí katedry marketingové komunikace
a PR, FSV UK
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