Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 388
ze dne 19.3.2013
k návrhu na zřízení komise Rady hl.m. Prahy - Rada světové památky

Rada hlavního města Prahy
I.

zřizuje
ke dni 1.4.2013 stálou komisi Rady hl.m. Prahy - Rada světové památky

II.

jmenuje
předsedu, tajemníka a členy komise Rady hl.m. Prahy - Rada světové památky dle
přílohy č. 1 tohoto usnesení

III.

schvaluje
postavení a funkční vymezení činnosti komise Rady hl.m. Prahy - Rada světové památky
jako svého iniciativního a poradního orgánu dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

IV.

souhlasí
se zřízením pracovní skupiny - Redakční rada Management Planu památky světového
dědictví (Historické centrum Prahy), jejíž členy jmenuje ředitel Magistrátu hl.m. Prahy

V.

ukládá
1. řediteli MHMP
1. realizovat bod IV. tohoto usnesení
Termín: 1.4.2013

Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.
primátor hl.m. Prahy

RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.
I. náměstek primátora hl.m. Prahy

Předkladatel:
Tisk:
Provede:
Na vědomí:

radní Novotný
R-07912
ředitel MHMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 388 ze dne 19. 3. 2013
Složení komise Rady hl. m Prahy - Rada světové památky:
1. Předseda komise:
Doc. PhDr. Josef Štulc, prezident Českého národního komitétu ICOMOS
2. Členové komise:
 Mgr. Michal Beneš CSc., místopředseda České komise pro UNESCO,
vedoucí referátu UNESCO Ministerstva kultury ČR, jako zástupce České komise pro
UNESCO
 Mgr. Jiří Vajčner, Ph.D., ředitel odboru památkové péče Ministerstva kultury ČR,
jako zástupce Ministerstva kultury ČR
 Mgr. Jiří Skalický, ředitel odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy
 Ing.arch. Věra Kučová, vedoucí oddělení památek s mezinárodním statusem,
generální ředitelství Národního památkového ústavu, zástupce Národního
památkového ústavu
 PhDr. Ivana Kyzourová, ředitelka odboru památkové péče Kanceláře prezidenta
republiky, zástupce Národní kulturní památky Pražský hrad
 Ing.arch. Ondřej Šefců, vedoucí odboru památkové péče Národního památkového
ústavu, územního odborného pracoviště v Praze, zástupce Městské části Praha 1
 Ing.arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Městské části Praha 2, zástupce
Městské části Praha 2
 Ing. František Stádník, ředitel Národní kulturní památky Vyšehrad
 Ing. Ivan Staňa, Botanický ústav AV ČR, v.v.i., vedoucí Správy Průhonického parku,
zástupce za Národní kulturní památku Park a zámek Průhonice, která vytváří
s Historickým jádrem Prahy tzv. sériovou památku o dvou částech
 akad. arch. Vít Máslo, Kancelář metropolitního plánu Útvaru rozvoje hl. m. Prahy,
zástupce Útvaru rozvoje hl. m. Prahy
3. Tajemník komise:
Mgr. Jan Kněžínek, vedoucí Kanceláře památky světového dědictví v odboru Kancelář
ředitele Magistrátu hl. m. Prahy, dle připravovaného Management Planu Historického
centra Prahy koordinátor světové památky

Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 388 ze dne 19. 3. 2013

Postavení a vymezení činnosti komise Rady hl. m. Prahy - Rada světové památky
1. Komise Rady hl. m. Prahy - Rada světové památky je iniciativním a poradním
orgánem Rady hl. m. Prahy ve smyslu § 79 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb.,
o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
2. Rada světové památky formuluje doporučení a zpracovává stanoviska a podněty,
týkající se památky světového dědictví - Historického centra Prahy, a tyto předkládá
Radě hl. m. Prahy.
3. Rada světové památky hodnotí výsledky monitorovacích zpráv zaměřených na
památku světového dědictví a své závěry předkládá Radě hl. m. Prahy.
4. Rada světové památky sleduje naplňování Management Planu Historického centra
Prahy (plánu nakládání s památkou světového dědictví), jehož zpracování zajišťuje
Kancelář památky světového dědictví, a své závěry předkládá Radě hl. m. Prahy.
5. Rada světové památky zpracovává stanoviska ke koncepčním otázkám, které se týkají
památky světového dědictví - Historického centra Prahy, a předkládá je Radě hl. m.
Prahy.
6. Rada světové památky plní aktivní roli při prezentaci památky světového dědictví
a osvětě, při tom spolupracuje s Kanceláří památky světového dědictví, odborem
památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy a odborem kultury, zahraničních
vztahů a cestovního ruchu Magistrátu hlavního města Prahy.

Důvodová zpráva
Rada hl. m. Prahy je oprávněna dle § 68 odst. 2 písm. i) zákona č. 131/2000 Sb.,
o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o hl. m. Praze), zřizovat
podle potřeby komise Rady hl. m. Prahy. Podle § 79 zákona o hl. m. Praze jsou komise
iniciativním a poradním orgánem, který předkládá Radě hl. m. Prahy svá stanoviska
a náměty. Rada hl. m. Prahy stanovuje náplň činnosti komisí, ukládá jim úkoly a projednává
jejich stanoviska a náměty.
V roce 1992 byla historicky a architektonicky nejcennější část Prahy „Historické centrum
Prahy“, které je svým rozsahem totožné s územím Pražské památkové rezervace, zapsáno na
Seznam světového kulturního a přírodního dědictví (dále jen Seznam). Tímto zápisem je
prohlášeno, že „Historické centrum Prahy“ (dále jen památka světového dědictví) má
mimořádné památkové a historické hodnoty, a to hodnoty natolik unikátní, že je třeba je
chránit jako dědictví celého lidstva. Má tzv. „vynikající univerzální hodnotu“, neboť její
význam překračuje národní hranice a vyniká jedinečností, autenticitou a celistvostí. Zápis
zavazuje Českou republiku k ochraně a zachování tohoto dědictví pro budoucí generace.
Přistoupením České republiky k Úmluvě o ochraně světového kulturního a přírodního
dědictví se Česká republika zavázala k ochraně, zachování, prezentování a předávání
budoucím generacím tohoto kulturního dědictví, které se nachází na jejím území, a to při
maximálním využití vlastních zdrojů, příp. s mezinárodní pomocí a spoluprací – viz čl. 4
Úmluvy. Dle čl. 5 Úmluvy je smluvní stát povinen mimo jiné přijmout vhodná právní,
vědecká, technická, správní a finanční opatření na ochranu statku (památky) zapsaného na
Seznam a vytvořit útvary pro jeho ochranu, zachování a zhodnocení. Dle čl. 111 aktuální
Směrnice k provádění Úmluvy účinný správní systém, prostřednictvím kterého má být
chráněna výjimečná světová hodnota statku, mimo jiné předpokládá hlubokou znalost statku,
provádění sledování a hodnocení statku, monitorování a hodnocení dopadu trendů, změn
a navrhovaných intervencí, přidělování nezbytných zdrojů a posilování kapacit. Výsledkem
ochrany a správy statku musí být zachování jeho výjimečné světové hodnoty, integrity
a autentičnosti (čl. 96 Směrnice).
Výbor světového dědictví UNESCO přijal v roce 2002 tzv. „Budapešťskou deklaraci“, která
stanoví důležitost systematické a plánované péče o statky zapsané na Seznam. K naplnění
systematického nakládání s památkou světového dědictví a k zachování péče o její hodnoty
slouží jednak „Management Plan“, přičemž doporučení zpracovat Management Plan
Historického centra Prahy bylo formulováno v Rozhodnutí Výboru světového dědictví
č. 32 COM 7B.86, přijatém na jeho 32. zasedání v Quebecu, a naposledy zdůrazněno na
36. zasedání Výboru světového dědictví v loňském roce - Rozhodnutí 36 COM 7B.73,
jednak institucionální struktura zajišťující péči o ni, a sice koordinátor světové památky
a Rada světové památky. V Rozhodnutí č. 32 COM 7B.86 Výbor světového dědictví
UNESCO zároveň vyslovil požadavek na zdokonalení efektivity stávajících plánovacích,
řídících a ochranných opatření.
Předmětná povinnost pro Historické centrum Prahy vyplynula též jako výsledek sledování
statku Výborem světového dědictví UNESCO v rámci 1. cyklu zpracování periodických
zpráv o statcích zapsaných na Seznam. Na základě provedeného periodického monitoringu

Výbor světového dědictví UNESCO mimo jiné uložil v zájmu Historického centra Prahy
ustanovit „Steering Committee“ - Radu světové památky.
S ohledem na dodržení závazků vyplývajících pro Českou republiku z Úmluvy o ochraně
světového kulturního a přírodního dědictví a z důvodu nutnosti zajistit náležitou péči
o předmětnou památku světového dědictví, která je výjimečná svým významem, současně ale
také svým mimořádným rozsahem a svou nevídanou rozmanitostí, je tímto tiskem navrhováno
zřízení Rady světové památky se statutem stálé komise Rady hl. m. Prahy jako jejího
iniciativního a poradního orgánu pro otázky spojené s nakládáním a ochranou Historického
centra Prahy - památky světového dědictví.
V předkládaném tisku je navrhováno obsazení Rady světové památky tak, aby mohla účelně
plnit svoji funkci a aby byla zaručena její vysoká odbornost a současně pluralita odborných
názorů při výkonu jejího poslání. Složena by proto měla být ze zástupců institucí, působících
na úseku památkové péče a bylo by účelné ji následně doplnit i o další odborníky z oblasti
architektury, urbanismu, archeologie, dějin umění a památkové péče. V případě
specializovaných otázek může Rada světové památky na své jednání přizvat ke konzultaci
odborníky na danou problematiku nebo iniciovat vznik specializovaných pracovních skupin.
V příloze č. 1 usnesení předkládaného tisku je uveden návrh na personální obsazení Rady
světové památky, funkce jejího předsedy a tajemníka. Členy do Rady světové památky
nominovaly dotčené městské části a instituce, které působí v oblasti památkové péče
a ochrany kulturního dědictví zapsaného na Seznam, na základě oslovení radním
pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy
Ing. Václavem Novotným. Radu světové památky bude zastupovat její předseda. Tajemníkem
Rady světové památky bude koordinátor světové památky, který je vedoucím Kanceláře
začleněné do organizační struktury Magistrátu hl. m. Prahy. Rada světové památky,
koordinátor světové památky a jím řízená Kancelář budou spolupracovat při plnění úkolů ve
vztahu k památce světového dědictví. V příloze č. 2 usnesení je uvedeno postavení a funkční
vymezení činnosti Rady světové památky.
Na základě povinnosti zpracovat plán správy a nakládání s památkou světového dědictví Management Plan, uložené Výborem světového dědictví UNESCO, jak je uvedeno výše,
se tímto tiskem Radě HMP předkládá k odsouhlasení zřízení odborné pracovní skupiny Redakční rada Management Planu památky světového dědictví. Členové redakční rady budou
jmenováni ředitelem Magistrátu hl. m. Prahy. Činnost redakční rady bude spočívat
v koordinaci autorského týmu, který bude Management Plan Historického centra Prahy
vypracovávat, v předkládání připomínek autorskému týmu, v kritice a editaci textových,
mapových i obrazových výstupů z práce autorského týmu, v projednávání a hodnocení
vytvářeného Management Planu. Členové redakční rady budou proto průběžně sledovat práci
autorského týmu, vypracovávajícího Management Plan, seznamovat se s výsledky jeho práce
a aktivně se účastnit jednání redakční rady. Redakční rada tak na základě svého odborného
obsazení svou aktivní činností podstatně přispěje ke vzniku efektivního plánu správy památky
světového dědictví

