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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rok 2019 v datech 

5. 1. 2019 - 28.000 fanoušků na FB stránce 

10. 1. 2019 - vycházka na Barrandov vyprodaná po 15 minutách 

9. 1. 2019 - na webu je možné citovat z knih, přidány mapy.cz panorama atd. 

22. 1. 2019 - 700 odběratelů newsletteru 

2. 3. 2019 - ČT - Z metropole - natáčeli na vycházce na Barrandově 

24. 3. 2019 - 4 roky webu  

29. 3. 2019 - 4000 objektů v databázi (Vosáhlova vila)  

11. 4. 2019 - vyčištěna plastika od Ladislava Kovaříka v pražských Kobylisích 

21. 4. 2019 - 29 000 fanoušků na FB stránce  

3. 5. 2019 - přidána nové funkce na webu - architekti 

4. 5. 2019 – první výlet PD - do Vrbice a Žatce  

7. 5. 2019 - otevřena Invalidovna  

11. 5. 2019 - upraven kalendář akcí na webu 

18. - 19. 5. 2019 - PD otevírají Desfourský palác v rámci Open House  

22. 6. 2019 - máme klíče od barrandovské kaple, byli jsme poprvé vevnitř 

29. 6. 2019 - sundali jsme plachtu z kaple pod Barrandovem 

13. 8. 2019 - 1. brigáda u kaple za účasti ČT 

13. 9. 2019 - příspěvek 10 750 Kč na 1. konferenci od Nadace Via 

21. 9. 2019 – požehnání Božích muk u Vrbice 

22. 9. 2019 – mše svatá s Láďou Heryánem a piknik u kaple Panny Marie Bolestné pod Barrandovem 

28. 9. 2019 - 30 000 fanoušků na FB stránce 

28. 9. 2019 – druhý výlet PD – Blatná, Rožmitál pod Třemšínem, Starosedlský Hrádek  

30. 9. 2019 – umístění sochy Anny Krnínské do kaple pod Barrandovem 

12. 10. 2019 – zahájení kampaně „Zachraň kapli“ a veřejné sbírky na opravu kaple Panny Marie 

Bolestné pod Barrandovem 

18. 10. 2019 – pořádáme konferenci Prázdné domy jako příležitost 

2. 12. 2019 – na vánočním večírku spouštíme adopci tesser z mozaiky na kapli 

 

 

 

 

 



Rok 2019  

V roce 2019 jsme pokračovali v činnosti. Zorganizovali jsme celkem 43 komentovaných vycházek po 

prázdných domech. Již druhým ročníkem pokračoval festival Mínus DOMOV - cyklus debat, promítání 

či vycházek na téma bezdomovectví, jehož výtěžek jde na nákup nocleženek pro osoby bez domova. 

Stejně jako v roce 2018 jsme spolupracovali na festivalu Open House, v rámci něhož jsme provedli 

návštěvníky prázdným Desfourským palácem. Na podzim jsme v Invalidovně uspořádali konferenci 

Prázdné domy jako příležitost, které se zúčastnilo cca 150 návštěvníků.  

V letošním roce se nám konečně podařilo rozjet dlouho plánované výlety s Prázdnými domy. Po 

úspěšném jarním výletu do Vrbice a Žatce jsme se ještě na podzim vydali do Blatné, Rožmitálu pod 

Třemšínem a Starosedlského Hrádku.  

Ve spolupráci se spolkem Zachraňme Vrbici se podařilo dokončit oprava Božích muk u Vrbice. Nyní nás 

čeká osazení svatého obrázku, které plánujeme na jaro 2020.  

Největším počinem roku 2019 je však uzavření nájemní smlouvy na 10 let na kapli Panny Marie Bolestné 

pod Barrandovem. Ve spolupráci s majitelem chceme tuto kapli postupně opravit. Již během léta se  

u kaple konala první brigáda, během které bylo okolí kaple vyčištěno od náletových dřevin a odpadků. 

21. září kněz Láďa Heryán sloužil mši svatou u kaple, poté následoval piknik. Během podzimu jsme 

také vyhlásili veřejnou sbírku na opravu kaple. V prosinci byla zahájena tzv. adopce tesser z mozaiky.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Funkce předsedkyně spolku se od listopadu 2019 ujala Dagmar Pavlíčková, vystřídala tak Kateřinu 

Nohelovou, která skončila ve funkci na vlastní žádost. Členy výboru zůstávají Petr Zeman a Radomír 

Kočí.  

V roce 2020 budeme pokračovat v opravě kaple Panny Marie Bolestné pod Barrandovem. Boží muka u 

Vrbice získají svatý obrázek. Chceme uspořádat třetí ročník akce Mínus DOMOV a rádi bychom 

pokračovali ve výletech. V jednání je také adopce hrobu arch. Františka Sandera. 

 

 

 

 



 


