
 

 

Tisková zpráva 
 
 
V první polovině roku 2013 čelilo hlavní město Praha událostem, které se zásadně a 
negativně odrazily i na jeho kulturním dědictví. V dubnu to byl výbuch plynu 
v Divadelní ulici v Praze 1 a v červnu povodně. 
 
K výbuchu plynu došlo dne 29. 4. 2013 v objektu č. p. 334 v Divadelní ulici na Starém Městě, 
který je zapsaný na seznamu kulturních památek.  Způsobená škoda je odhadována v řádu 
miliónů korun. Různou měrou byly výbuchem poškozeny také sousední 4 objekty. Nejvíce 
objekt č. p. 1050, Divadelní 12, kde byly v důsledku výbuchu zničeny nejen okenní výplně, 
ale byla poškozena i střecha objektu.  
 
Červnové povodně napáchaly velké škody na kulturních památkách a na dalších historických 
budovách v památkově chráněných územích. Postiženy byly také památkově chráněné parky 
a zahrady: obora Stromovka s přilehlými objekty, zámecká zahrada zámku Troja a vltavské 
ostrovy – Střelecký a Štvanice. Povodní bylo zasaženo cca 50 objektů zapsaných na seznamu 
kulturních památek. 
 
Proto Rada hlavního města Prahy usnesením č. 1149 ze dne 2. 7. 2013 schválila záměr 
poskytnout vlastníkům památkově chráněných objektů, které byly v roce 2013 poškozeny 
povodněmi nebo výbuchem plynu v Divadelní ulici v Praze 1, příspěvek na jejich opravu a 
odstranění způsobených škod. K tomuto účelu byly z rezervy primátora hl. m. Prahy uvolněny 
finanční prostředky v celkové výši 5 000 000 Kč. 
 
„Praha jako světově uznávaný památkový region pochopitelně nemůže v takových případech 
jednat jinak než rychle a operativně. Ochranu historicky cenného dědictví vnímáme skutečně 
jako zásadní odpovědnost. Současně s tím pak respektujeme, že jestliže se vlastník o svěřený 
objekt dobře stará, v případě nešťastné události, kterou nemůže svými prostředky ovlivnit, 
může z naší strany očekávat podporu,“ uvedl náměstek primátora a radní pro kulturu Václav 
Novotný.  

 
Informace k  žádosti o příspěvek  podává sekretariát  odboru památkové péče MHMP, paní 
Dagmar Kubrichtová, tel. 236 002 987 a paní Jitka Zrůbecká,  tel. 236 002 334.   
 
Další podrobnosti včetně vzorového  formuláře žádosti a časového harmonogramu jsou ke 
stažení na internetové adrese http://pamatky.praha.eu  a http://www.praha.eu (sekce dotace a 
granty hl. m. Prahy). 
 
Termín pro podání žádosti je do 6. 9. 2013. 
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