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Prázdné domy z.s. 

IČO: 05470650 

se sídlem: SNP 534, Letohrad, 561 51 



Hlavní náplň iniciativy  

Při své práci vycházíme z myšlenek formulovaných do základní teze: Jsme přesvědčeni, že postavený 

dům nemá být prázdný. Dlouhodobě prázdný dům představuje pro svou lokalitu potíže, přitahuje 

negativní sociální jevy a snižuje hodnotu okolních nemovitostí. Zastavují se nové a nové plochy, přitom 

v centrech měst čekají na své využití prázdné nemovitosti. Nikdo netuší, kolik chátrajících nemovitostí 

se ve městech nachází, protože žádná databáze nevyužívaných objektů dosud neexistovala. Prázdné 

domy proto vytváří databázi prázdných domů, přičemž se snaží u každého objektu zjistit příčinu jeho 

stavu. V rámci své činnosti se snaží komunikovat s majiteli, najít řešení, případně upozorňujeme majitele 

či Policii ČR na nezabezpečené objekty. Také se snažíme motivovat vlastníky k opravě domů, 

ukazujeme příklady postupné či nízkonákladové rekonstrukce, případně dočasného využití stavby.   

V neposlední řadě se snažíme ovlivňovat lidi kolem nás, aby si všímali svého okolí a starali se o něj. 

Těžiště naší práce spočívá v mapování prázdných nemovitostí v České republice, jejich katalogizování 

a shánění informací o důvodech jejich chátrání. Zveřejňujeme i kladné příklady, kdy se podařilo stavbu 

zachránit a některých případech působíme i aktivisticky. Postupně se snažíme přijít z fáze rešeršování 

problému k jeho řešení. Pořádáme vycházky, kde v reálné situaci ukazujeme zájemcům jednotlivé 

případy a důvody chátrání domů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Časová osa hlavních událostí iniciativy/spolku za rok 2018: 

11. leden - vernisáž výstavy Lid v klidu 

13. leden - zahajujeme akci Mínus DOMOV věnující se tématu bezdomovectví 

18. březen - z výtěžku vycházek poskytujeme dar sociálnímu podniku Přestupní stanici 

28. březen – z výtěžku akce Mínus DOMOV poskytujeme dar Armádě spásy na Nocleženky 

2. duben - 10.000 obrázků v databázi 

18. duben - adoptujeme hrob rodiny Kotěrů na Olšanských hřbitovech 

26. květen - 25.000 fanoušků na FB stránce 

31. květen - účastníme se akce Zažij kreativní centrum, pořádáme vycházku a přednášku 

3. červen – rekonstruujeme adoptovaný hrob sochaře Čeňka Vosmíka, obnovujeme zlacení nápisu 

12. červen - 3000 domů v databázi 

16. červen - PD finančně podporují akci Slavnost Johanky 

27. červen - rekonstruujeme hrob Jana Kotěry 

18. červenec - na webu se poprvé objevují statistiky, citace, domy k záchraně 

30. srpen – zahajujeme spolupráci na přípravě kulturně-kreativního centra na Invalidovně 

2. září – začíná pravidelné promítání Auto-biograf v PKC 

20. září - 1000 sledujících na Instagramu 

22. říjen - na webu je nově funkce moderátor 

24. říjen - Petr Zeman přichází s nápadem opravit boží muka ve Vrbici 

25. říjen - navazujeme spolupráci s CzechInvest 

3. prosinec – zahajujeme záchranu božích muk ve Vrbici 

6. prosinec - 27.000 fanoušků na FB stránce 

11. prosinec – máme vybráno cílovou částku 51 000 na boží muka ve Vrbici 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/prazdnedomy/posts/2000330400238025
http://prazdnedomy.cz/upload/media/738/10969.jpg
https://www.facebook.com/prazdnedomy/posts/2072893936315004
https://www.facebook.com/prazdnedomy/photos/a.1530945707176499/2078509969086734/?type=3&theater
https://www.facebook.com/prazdnedomy/posts/2078340329103698?__tn__=-R
https://www.facebook.com/prazdnedomy/photos/a.1530945707176499/2089455784658819/?type=3&theater
https://www.facebook.com/groups/1693010707621700/permalink/2130944440494989/
https://www.facebook.com/prazdnedomy/posts/2157879304483133?__xts__%5B0%5D=68.ARBcG1E11LsSP5qBxcoWrJZ5oXmaYcTuaLBO7Dqzobgkprpzm3nxekLRdTJASwHLhb51SDwIHIWOJLgLwQIdvOsmX4xWi-KLq5udB4EhkPZZxVJhyPNcXyalgfCPR4A5qw_32rusXwwIofmusmMk3MeISgEVbMczGJIUvTkgeyiJwWeAXyrOxA&__tn__=-R


 



Rok 2018 

V roce 2018 jsme pokračovali v činnosti. Zorganizovali jsme celkem 28 komentovaných vycházek po 

prázdných domech. Z výtěžku jsme zaplatili adopci a následnou opravu rodiny Vosmíků, dále jsme 

zrekonsturovali hrob rodiny Kotěrů. Pokračovali jsme v pořádání kulturních akcí v tzv. Pražském 

kreativním centru. Na jaře jsme pořádali sérii debat, promítání či vycházek na téma bezdomovectví pod 

souhrnným názvem Mínus DOMOV. Zorganizovali jsme také přednášku o chátrajících kostelech. 

Pokračovali jsme v projektu specifické galerie 6,72m2, kde jsme pořádali několik výstav. Petr Zeman se 

zúčastnil konference o Prázdných domech, která se uskutečnila v Karlínských kasárnách. V září jsme 

rozšířili program o pravidelné projekce filmů či dokumentů pod názvem Auto-biograf. Na podzim jsme 

také pořádali dvě vycházky zaměřené na funkcionalismus, výtěžek použijeme na adopci hrobu Oldřicha 

Tyla. Také jsme spolupracovali na festivalu Open House, v rámci něhož jsme provedli návštěvníky 

prázdným Desfourským palácem. Vzhledem k tomu, že se staráme o hrob Čeňka Vosmíka, byli jsme 

pozváni k oslavám 100 let republiky do Humpolce, kde při této příležitosti odhalili pamětní desku svému 

rodáku Vosmíkovi. Kateřina Nohelová při této příležitosti pronesla projev. Na závěr roku jsme ve 

spolupráci se spolkem Zachraňme Vrbici zahájili práci na rekonstrukci božích muk. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Předsedkyní spolku zůstává Kateřina Nohelová, členy výboru Petr Zeman a Radomír Kočí. 

V roce 2019 chceme zahájit přípravu umístění pamětní desky Jana Zajíce na Václavské náměstí. 

Chceme uspořádat druhý ročník akce Mínus DOMOV. Dále bychom rádi uspořádali výlet na západ od 

Prahy. A také adoptujeme hrob slavného sochaře Oldřicha Tyla. Dále zrealizujeme opravu Božích 

muk ve Vrbici a získáme další peníze na obnovu křížku a výrobu nového svatého obrázku. 

 

Hospodaření spolku v roce 2018: 

Přehled o majetku a závazcích 

     

Označení Název ukazatele Číslo řádku 

Stav k 
poslednímu 

dni 
předchozího 

účetního 
období 

Stav k 
poslednímu 

dni 
účetního 
období 

A. Majetek       

01 Dlouhodobý nehmotný majetek 1     

02 Dlouhodobý hmotný majetek 2     

03 Finanční majetek 3     

04 Peněžní prostředky v hotovosti a ceniny 4 2 8 

05 
Peněžní prostředky na bankovních 
účtech 5 29 122 

06 Zásoby 6     

07 Pohledávky 7     

08 Úvěry a zápůjčky poskytnuté 8     

09 Ostatní majetek 9     

10 Majetek celkem 10 31 130 

B. Závazky       

01 Závazky 11     

02 Úvěry a zápůjčky přijaté 12     

03 Závazky celkem 13 0 0 

99 Rozdíl majetku a závazků 14 31 130 
 

Přehled o příjmech a výdajích 

      

Označení Název ukazatele 
Číslo 
řádku 

Činnost 

hlavní vedlejší celkem 

A. Příjmy         

01 Prodej zboží 1     0 

02 Prodej výrobků a služeb 2   90 90 

03 Příjmy z veřejných sbírek 3     0 

04 Přijaté peněžní dary mimo veřejné sbírky 4 79   79 



05 Přijaté členské příspěvky 5 0   0 

06 Dotace a příspěvky přijaté z veřejných rozpočtů 6     0 

07 Ostatní 7   0 0 

08 Průběžné položky 8     0 

09 Kursové rozdíly 9     0 

10 Příjmy celkem 10 79 90 169 

B. Výdaje       0 

01 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11     0 

02 Materiál 12     0 

03 Zboží 13     0 

04 Služby 14 54   54 

05 Mzdy 15     0 

06 Pojistné za zaměstnance a zaměstnavatele 16     0 

07 Ostatní osobní výdaje 17     0 

08 Ostatní 18 35 0 35 

09 Průběžné položky 19     0 

10 Kursové rozdíly 20     0 

11 Výdaje celkem 21 89 0 89 

99 Rozdíl příjmů a výdajů 22 -10 90 80 
 

 


