
Územní odborné pracoviště v Praze je krajským pracovištěm 
Národního památkového ústavu s působností v celém hlavním 
městě. Zabýváme se poznáváním, dokumentací a prezentací 
jednotlivých památek, souborů památek i památkových rezer-
vací a zón na území Prahy. Pro jejich zachování, údržbu a obno-
vu bezplatně poskytujeme poradenství i metodickou pomoc 
a při přípravě a provádění udržovacích prací, rekonstrukcí, re-
staurování kulturních památek i staveb v památkově chráně-
ných územích zajišťujeme odborný památkový dohled.
Naše pracoviště je odbornou institucí památkové péče, 
což znamená, že zpracováváme odborná vyjádření, která 
slouží jako podklad pro rozhodování památkových odbo-
rů příslušných úřadů, a poskytujeme konzultace vlastníkům 
a uživatelům nejen památkově chráněných objektů. Zpraco-
váváme také návrhy na prohlášení nemovitostí či předmětů 
s uměleckou, historickou, technickou či vědeckou hodnotou 
za kulturní památku a podílíme se na evidenci památkové-
ho fondu, tedy nemovitých i movitých památek. Rovněž se 
podílíme na evidenci uměleckých předmětů, která slouží při 
pátrání po odcizených starožitnostech. Spravujeme sbírky 
plánů, fotografií, shromažďujeme stavební projekty, restaurá-
torské zprávy a další odborné podklady k poznání kulturního 
dědictví. Připravujeme koncepční a metodické podklady pro 
územní plán Prahy a pro plán správy a nakládání s památka-
mi v historickém jádru hlavního města, zapsaném na Sezna-
mu světového dědictví UNESCO. Spolupracujeme s minis-
terstvem kultury při přidělování dotací vlastníkům památek 
na příkladnou obnovu. Vedeme veřejně přístupnou knihovnu 
s fondem pragensií a badatelnu s dokumentačními fondy, re-
staurátorskými zprávami apod. Vydáváme odborný časopis 
Staletá Praha a další publikace, pořádáme přednášky a připra-
vujeme vzdělávací programy.
Profil územního odborného pracoviště v Praze výrazně spo-
luvytváří odbor archeologie. Kromě koordinace a dohle-
du nad archeologickými výzkumy na území hlavního města 
sami provádíme záchranné archeologické výzkumy a staveb-
něhistorické průzkumy při obnovách a opravách památek 
a historických staveb. Své nálezy evidujeme, zpracováváme, 
publikujeme a prezentujeme veřejnosti, například na portálu 
www.archeopraha.cz.

Naši pracovníci se specializují na různé oblasti památkové 
péče, s nimiž vám mohou poradit. Jsou to mimo jiné:

• městská architektura a urbanismus

• vesnické stavitelství

• technické a industriální památky

• církevní památky

• památky zahradního umění a parky

• zeleň v prostředí kulturních památek a památkových území

• sochařská díla a drobné památky v krajině

• restaurování uměleckých a uměleckořemeslných děl

• archeologie

• mobiliární fondy

• historické mapy a plány

• evidence a informace o památkovém fondu

• stavebněhistorický průzkum

Naše pracoviště sídlí v ulici Na Perštýně na Starém Městě, kte-
rá nese jméno po měšťanovi a sladovníkovi Jiřím Kasíkovi zva-
ném z Pernštejna (Perštýna). Rozlehlý dům s klasicistní fasádou 
má dvě dvorní křídla, čtyři podlaží a kamenné sklepy z obdo-
bí vrcholného středověku; později byl přestavěn na pivovar. 
V roce 1641 jej koupil Jaroslav Bořita z Martinic pro potřeby 
Pražského hradu, od té doby se mu říkalo Purkrabský pivovar. 
V 19. století zde také sídlilo nakladatelství Jaroslava Pospíšila, 
vydavatele časopisu Květy a knih Boženy Němcové, K. J. Erbe-
na, M. D. Rettigové a dalších autorů. V 19.  a ve 20. století byl 
dům opakovaně přestavován a v roce 1964 se stal nemovitou 
kulturní památkou.
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Rádi vám pomůžeme Sídlo pracoviště

Salonek v sídle NPÚ, ÚOP v Praze.Detail výzdoby interiéru sídla pracoviště.

Čím se zabýváme
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Národní památkový ústav,
územní odborné pracoviště 
v Praze

Knihovna s fondem pragensií a badatelna s bohatými dokumen-
tačními fondy jsou pro veřejnost přístupné vždy v pondělí a ve 
středu od 8.30 do 12 hodin.

Malebnost a krásu Prahy vytváří dokonalé prolnutí budov, architektonických 
slohů, uměleckých děl a terénního reliéfu, umocněného hladinou Vltavy. 

Hlavním posláním pracoviště je ochrana a zachování památko-
vého fondu na území hlavního města, jehož jádrem je pražská 
památková rezervace, zapsaná od roku 1992 na Seznamu svě-
tového kulturního dědictví UNESCO. Na území Prahy jsou ještě 
2 vesnické památkové rezervace (Stodůlky a Ruzyně), 7 vesnic-
kých památkových zón (např. Rybáře, Staré Bohnice, Staré Ďáb-
lice, Královice) a 11 městských památkových zón. Díky nim je 
chráněna městská bloková zástavba z 19. století jako například 
Karlín, Vinohrady, Žižkov nebo Smíchov, ale i lokality s vilovou 
zástavbou (zahradní čtvrť Ořechovka, funkcionalistická kolonie 
na Babě, břevnovská Tejnka či Staré Střešovice). Na území hlav-
ního města se navíc nachází 37 národních kulturních památek 
(Pražský hrad, Karlův most, ale i čistírna odpadních vod v Bu-
benči a další), více než dva tisíce nemovitých kulturních pamá-
tek a několik desítek tisíc památek movitých.
Na malebnosti Prahy se zásadní měrou podílí členitý terén 
a řeka Vltava s řadou ostrovů. V návaznosti na brod přes řeku 
se začala rozvíjet nejstarší zástavba historického města. V prů-
běhu staletí se Praha stala sídlem českých panovníků a ná-
sledně i hlavním městem českých zemí. Od 19. století se po-
tom systematicky rozrůstala připojováním sousedních obcí. 
Tisíciletý vývoj a stoupající význam města vyústil v jeho dneš-
ní jedinečnou podobu, v níž se snoubí historie i současnost 
v pozoruhodné jednotě.

Památkový fond 
hlavního města Prahy

Kontakt
NPÚ, ÚOP v Praze
Na Perštýně 356/12
110 00  Praha 1 – Staré Město

tel.: +420 234 653 111
fax: +420 234 653 119
e-mail: sekretariat.praha@npu.cz

Kontakt na jednotlivé pracovníky a informace 
o jejich konzultačních dnech najdete na www.npu.cz
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