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DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 1998 - GARANT MČ PRAHA 1 
Žofín 
Nové Město čp. 226/II, Slovanský ostrov č. 8 
_______________________________________________________________________________ 
 
Novorenesanční budova Žofína (čp.226/II) byla postavena podle plánů Jindřicha Fialky z roku 
1885 na místě starších lázní a restaurace z roku 1836 podle plánu Carla Pollacka, na atraktivním 
místě v centru Prahy poblíž Národního divadla a nedaleko staré Šítkovské věže, v jejímž stínu je 
moderní funkcionalistická stavba výtvarného spolku Mánes. Budova Žofína je společně s budovou 
Mánesa zapsána ve státním seznamu nemovitých kulturních památek. 
 
S výstavbou původního objektu na témže místě je spojena ve 30.letech 19.století osobnost 
architekta Carla Pollacka, jenž pracoval pro mlynáře Václava Novotného, kterému v té době ostrov 
patřil. Tehdy na sklonku klasicismu šlo staviteli o prostou vilu v parku, avšak vybavenou i 
společenským sálem. 
 
Uměleckou hodnotu získal objekt v 80.letech 19.století při přestavbě architekta Jindřicha Fialky 
(1855-1920), jenž dal budově dnešní novorenesanční podobu. Ještě v letech 1897 až 1898 zde 
probíhaly menší stavební úpravy a také ve 30.letech 20.století došlo k přístavbě v restaurační části. 
 
Hlavní budova stojí volně na prostranství ostrova, budovy lázní, které bývaly před ní, byly zbořeny 
v roce 1928, a je tvořena kubusem, jenž je zesílen nárožními risality. K hlavní budově přiléhá na 
severu jednopatrová část se vstupními prostorami a schodištěm, na jihu je připojena terasa. Hlavní 
fasáda je dána devíti osami a bosovaným parterem. Tři vstupy jsou kryté portikem. Půlkruhově 
zakončená okna jsou oddělena pilastry. Hlavní sedlová střecha je nesena původním kovovým 
krovem z roku 1885. Krov nad hlavním sálem je opřen o ocelový příhradový nosník, na němž je 
zavěšen kazetový strop. Krytina střechy je z měděného plechu. Do hlavního sálu v patře vede 
trojramenné schodiště. Interiéry budovy jsou zdobeny štukem a strop hlavního sálu vyzdobili 
motivem hudby a tance malíři Viktor Oliva a František Duchoslav. Velký sál pojme 580 diváků, 
do primátorského salonku se vejde na 80 osob, malý sál je upraven na 150 osob, restaurace má 100 
míst u stolů, sál suterénu pojme asi 50 osob. Počet stálých zaměstnanců, kteří podléhají nájemcům, 
tanečnímu mistru Janu Nekolovi a vedoucímu restaurace, se pohybuje kolem 40 osob. 
 
Problémem stavby je vlhkost, neboť celý ostrov se nachází v inundační oblasti. Nosné kamenné 
zdivo a v nadzemních podlažích i cihlové je vlhkostí stále ohrožováno, proto se z částečně 
podsklepeného objektu musí neustále odčerpávat voda. 
 
Pamětní deska na domě z roku 1936 připomíná vystoupení Ľudovíta Štúra na Slovanském sjezdu. 
Druhá pamětní deska připomíná ukrajinského spisovatele a politika Ivana Jakovyče Franka, jenž 
do své rodné řeči překládal i Jana Nerudu, Karla Havlíčka Borovského a další naše významné 
autory. K pokrokové slovanské mládeži zde promlouval v roce 1891. Památná budova na ostrově 
nese v sobě i úctyhodnou tradici hudební. Koncertoval zde Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Jan 
Kubelík, Hector Berlioz, Franz Schubert, Ferenc Liszt, Petr Iljič Čajkovskij a mnoho dalších 
významných hudebníků a skladatelů. Tradice hudby zde pokračuje i některými akcemi Pražského 
jara. 
 
V roce 1992 se rekonstrukce budovy čp.226/II na Slovanském ostrově ujal ObÚ MČ Praha 1. 
Projekční práce připravil Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby Praha, hlavním 
projektantem byl ing.arch.Tomáš Šantavý. Generální dodavatelem se stala firma Bestar, Mladá 
Boleslav - Kosmonosy. V říjnu 1991 byl v objektu zastaven provoz, k předání klíčů došlo podle 
stavebního deníku 8.listopadu 1991, v lednu 1992 začaly probíhat demontážní práce. Rekonstrukce 
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trvala do roku 1994. Stavební deník končí datem 30.srpna 1994. Obnovený Žofín byl slavnostně 
otevřen 24.září 1994. 
 
Ačkoli zápisy ve stavebním deníku po celé dva roky uvádějí pravidelně u každého dne, jaké bylo 
počasí a kolik stupňů ukazoval teploměr, při slavnostním předávání tyto údaje chybí. Ale ať už 
bylo jakkoli, jistě to byl pěkný den. 
 
Generální oprava budovy neprobíhala izolovaně od ostatních částí ostrova. Upravováno bylo i 
okolí, dětské hřiště, půjčovny loděk a osvětlení. Ošetřeny byly i sochy Boženy Němcové od Karla 
Pokorného a Souzvuk od Ladislava Šalouna. 23.srpna předávala firma Jena výsledky své 
zahradnické práce. Nábřežní zeď, která je založena na dřevěných pilotech, byla zajišťována už 
podle projektu z roku 1990. Zeď v délce 131m opravoval Metrostav. 
 
Budova Žofína zůstává věrná své letité tradici, je otevřena hudebním produkcím a koncertům, 
slouží tanečním hodinám i tanečním zábavám, maturitním plesům. Je otevřena kongresům, 
seminářům a schůzovní činnosti. Nejen budova, ale i ostrov slouží obecnému blahu Pražanů i 
náhodných návštěvníků. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
© Mgr. Ant. Ederer, archivář a kronikář Úřadu MČ Praha 1 
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DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 1998 - GARANT MČ PRAHA 1 
Jubilejní synagoga 
Nové Město čp. 1310/II, Jeruzalémská ulice č. 7 
_______________________________________________________________________________ 
 
V Jeruzalémské ulici na Novém Městě je stavba, která vznikla tak trochu ze špatného svědomí. 
Asanace nebili tak zvaný ozdravný program města Prahy způsobila likvidaci velkých veřejných i 
několika menších spolkových a soukromých synagog. Náhradou za ně je Jubilejní synagoga, která 
spolu se Staronovou synagogou slouží s výjimkou válečných let náboženským účelům až dodnes. 
Jenom s tím rozdílem, že Staronová synagoga někdy od 13.století a Jubilejní od roku 1906. 
V dnešní Jeruzalémské ulici platil původně název Sedmihrady. Je vysvětlován názvem domku, 
kterému se říkalo U Sedmi hradů a který patřil Petru Píckovi, kuchaři krále Jiřího. Od 18.století až 
do současné doby, s výjimkou okupačních let, nesla ulice název Jeruzalémská. Název je odvozen 
od stejnojmenné kaple, která se nacházela na východní straně hřbitova, jenž obklopoval kostel 
sv.Jindřicha. Jeruzalém a i jiná biblická jména jsou dokladem silného vztahu věřících k zemi, kde 
byl napsán Starý i Nový zákon. František Ruth, autor Kroniky královské Prahy a obcí sousedních 
(1903), cituje z Tadrovy knihy a uvádí podle něho četné styky Čechů s cizinou. Češi často 
cestovali i do Jeruzaléma, a tak „jeruzalémských“ kaplí bylo na našem území více. 
 
Poblíž dnešní Jeruzalémské ulice vedly ve středověku novoměstské hradby, které začal budovat 
v roce 1348 Karel IV.. Později zde měšťané zakládali zahrady, a až jejich parcelací v 19.století 
vznikala zástavba. Izraelitský spolek dům (čp.1310/II) v Jeruzalémské ulici, na jehož místě dnes 
synagoga stojí, v roce 1899 koupil již se záměrem vybudovat tady synagogu jako náhradu za 
církevní stavby, které zanikly asanací. Tentýž spolek v roce 1899 podal žádost o vystavění 
„Jubilejního chrámu Jeho Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I.“. Název Jubilejní navrhl 
izraelitský spolek na počest 50.výročí panování císaře Františka Josefa I. v roce 1898. 7.února 
1899 schválila městská rada pro stavbu s čp.1310/II stavební čáru. Stavba byla povolena sborem 
obecních starších dekretem čj.102888 v roce 1904 spolku „Israelitischer Synagogenverein in 
Prag“. Stavební plány synagogy jsou uloženy na stavebním odboru ObÚ MČ Praha 1 a jsou 
ozdobeny vlastnoručním podpisem c.k. stavebního rady a architekta ve Vídni Viléma Stiassnyho. 
Stavbu, jejíž plány podepsal Vilém Stiassny (Wilhelm Stiastny), realizoval stavitel Alois Richter. 
Stavba synagogy byla zahájena 26.června 1905 a ukončena 1.září 1906. 16.září byly v synagoze 
zahájeny bohoslužby. 
 
Secesní stavba s maurskými ornamentálními prvky je pozoruhodnou ukázkou architektury své 
doby. Průčelí budovy je charakteristické mohutným obloukem a velkým rozetovým oknem, 
v němž je šesticípá Davidova hvězda. Středová kupole, charakteristická pro některé synagogy, je 
tady nahrazena nízkou sedlovou střechou. Střed členěného západního průčelí zdobí dva nápisy. 
Jeden je česky a jeden hebrejsky: „Toto je Hospodinova brána, skrze ni vcházejí spravedliví.“, 
„Což nemáme my všichni jednoho otce?“, „Což nás nestvořil jediný Bůh?“. Po obou stranách 
vchodů dotvářejí charakter stavby dvě věže. 
 
Do synagogy se vejde asi tisíc návštěvníků, postranní galerie jsou určeny výhradně pro ženy. Na 
ně vedou dvoje samostatné schody. Střední široká loď je vyvýšena nad obě postranní lodě. Vnitřní 
čelo chrámu je tvořeno opět zřetelným obloukem s chrámovou oponou a symbolem vinné révy. 
Nad nimi jsou umístěny Mojžíšovy desky s deseti zákony. Celková barevná dekorativní výzdoba 
chrámové lodi, nástěnné malby a štuky, to vše bylo prováděno podle návrhů Františka Fröhlicha. I 
přes určitou stísněnost v husté a úzké uliční zástavbě, působí Jubilejní synagoga nevšedním 
dojmem. 
_______________________________________________________________________________ 
© Mgr. Ant. Ederer, archivář a kronikář Úřadu MČ Praha 1 
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DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 1998 - GARANT MČ PRAHA 1 
Refektář v Seminářské zahradě 
Malá Strana čp. 393/III, Seminářská zahrada 
_______________________________________________________________________________ 
 
Dům s terasou v Seminářské zahradě na Malé Straně nachází se v horní východní části petřínské 
stráně. Seminářská zahrada sousedí na jihu s Nebozízkem, na severu se zahradou Schönbornskou a 
na západě se zahradou Lobkovickou. Je přístupná nejlépe z Hellichovy ulice, odkud vede točitá 
asfaltová cestička do příkrého svahu. Můžeme však do zahrady přijít i po vyhlídkové cestě, která 
začíná na Hřebenkách, prochází zahradami kláštera sv.Gabriela, Nebozízkem, Seminářskou 
zahradou, Lobkovickou a Strahovskou zahradou ke Strahovskému klášteru. Celý Petřín byl dlouho 
zalesněn až k Bílé hoře a ve středověku nebyl nikterak bezpečný. Za tuhé zimy se stávalo, že se 
před branou Strahovského kláštera objevovali vlci. Proto i mniši z kláštera nosívali zbraň. Ale 
nejen pro přítomnost vlků. Zalesněný Petřín skýtal někdy útočiště i loupežníkům, přebývali zde i 
lidé bez přístřeší a různí pobertové, ale také sezónní dělníci, kteří přes Prahu, pravidelně táhli na 
žně. Protože taková vlna „návštěvníků“ čekala Prahu vždy kolem 29.června na Petra a Pavla, 
říkalo se těmto živlům „petrovští“. Také jeden z výkladů názvu Petřína. Les na Petříně postupně 
ustupoval vinicím, po nichž nám už zůstaly jen četné názvy. Vinice pak byly vystřídány ovocnými 
zahradami a sady a nakonec rozlehlým veřejným parkem. Ovocné zahrady na Petříně začal 
zakládat už císař Rudolf II. a pak v nich pořádal světelné ohňostroje. Na císařovu zahradnickou 
činnost navázal v první polovině 19.století hrabě Karel Chotek, nejž má na osvěžující zeleni Prahy 
nepominutelnou zásluhu. Seminářská zahrada, dříve Gryspekovská, se dostala do majetku této 
šlechty tak, že Florián z Gryspeku koupil v roce 1568 dům čp.528/II pod petřínským svahem a 
nákladně jej přebudoval na palác (Gryspekovský palác). Protože se Gryspekové zapojili do 
stavovského odboje, byl jejich majetek zkonfiskován a královští úřednici dům i se zahradou 
přisoudili jednomu z předních cizích dobrodruhů třicetileté války Martinovi de Huerta. Martin de 
Hoef-Huerta, původním povoláním krejčí, pak voják, generál a posléze i šlechtic, kterého známe 
v českých zemích podle lidového popěvku jako „Huertu-pobertu“, daroval dům se zahradou 
karmelitánům. Jde o objekty, které se vztahují ke kostelu Panny Marie Vítězné, jenž se nachází 
v Karmelitské ulici a k němuž patří v povědomí Pražanů i cizinců proslulá soška Pražského 
Jezulátka. Před Bílou horou, ještě v roce 1619, byla zahrada obecní. Koncem 18.století patřila 
zahrada arcibiskupskému semináři (odtud Seminářská). Josef II. věnoval zahradu teologickému 
semináři jako náhradu za bývalou zahradu jezuitskou, což je přibližně území Strakovy akademie, 
nyní Úřadu vlády České republiky. Ještě kolem roku 1900 byla plánována výstavba nového 
teologického semináře. V zahradě zůstal jen rekreační objekt řádu karmelitánů, pro který se vžilo 
ne zcela přesné pojmenování refektář. Dispozice klášterů od reformy Benedikta z Nursie se od 
počátku 6.století (Monte Cassino) stala až na některé nuance téměř neměnnou: součástí objektu 
byl kostel, k jehož jižní straně přiléhal rajský dvůr se zahradou, s ambitem a studnou, při kostele 
byl konvent, obydlí prostých členů řádu, mnichů, v prelatuře bylo sídlo opata, představeného 
kláštera, sakristie, kapitulní síň, zimní refektář a v jiné části objektu knihovna, lázně a letní 
refektář. Refektář byla společná jídelna členů klášterního řádu. I refektáře byly bohatě vybavené, 
zdobené štukami a freskami. Areál klášterů, zejména venkovských, býval doplněn hospodářskými 
budovami, ke klášterům patřily polnosti, lesy, cihelny, lomy, mlýny, pily, zahrady i skleníky. Se 
svým hospodářským zázemím byl klášter zcela samostatný a ve všem soběstačný. Kostel 
s klášterem a dalšími příslušnými stavbami a stavbičkami tvořil duchovní i architektonickou 
jednotu. Oddělená karmelitánská stavba v příkrém svahu Seminářské zahrady mohla někdy sloužit 
i jako společná jídelna, avšak spíše šlo o rekreační objekt členů řádu, který vznikl v době, kdy už 
ani církevní instituce se neřídily přísnými středověkými pravidly askeze, sebeovládání a odříkání. 
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Historie stavby čp. 393/III 
Václav Hollar zobrazil část Petřína při vnitřní straně Hladové zdi k roku 1636, žádný objekt zde 
však nezakreslil. F. van Quden-Allen zachytil v těchto místech v letech 1679-1685 tři malé 
stavbičky směrem ke Strahovu. Jedna ze staveb mohla by být objektem, který sledujeme. Zřetelně 
je až zobrazení Josefa Daniela Hubera z doby kolem roku 1769, na němž je uprostřed vinice 
obdélná stavba s menším přístavkem. Nápis na plánu německy oznamuje: „karmelitská 
stavba“.PhDr. Luboš Lancinger, CSc, jenž zpracoval dějiny tohoto objektu v rámci stavebně 
historického průzkumu pro Specializovaný ústav pro rekonstrukci památkových měst a objektů 
v Praze (SURPMO 1994), klade možnost existence letního rekreačního domu karmelitánů do 
počátku 18.století. Píše: „Jeho vnitřní výzdoba ovšem pro nedostatek pramenů uniká“. Mgr. 
Tomáš Kleisner, pracovník Národního muzea a aktivní člen Klubu Za starou Prahu, uvádí ve své 
práci z roku 1997 o stavební činnosti církevních řádů na území Prahy: “Fra.Ignác od sv.Josefa (Jan 
Martin Rass) zemřel 10.února 1694 na zápal plic ve Vídni, když ještě dovedl předchozího roku 
v Praze ke konci stavbu kostela karmelitek. Zemřel dříve, než mohl plně vyučit dva své zástupce, 
fratery Alexandra a Athanasia. Ještě podle jeho plánů začal převor na vinici stavět rekreační dům, 
ale na rozkaz provinciála museli stavbu zastavit a počkat do srpna, kdy představený schválil nový 
nákres. Provinciál P.Karel od Sv.Trojice také vyšel s větší částí komunity 12.srpna 1694 ráno na 
místo stavby a na její západní straně položil pod základy druhého okna velkého pokoje základní 
kámen s ostatky svatých. K obřadu pozvali i několik jezuitů, kteří se právě ubírali kolem do 
kostela sv.Vavřince na Petřině. Nový dům, menší než jeho předchůdce, vysvětil převor 6.září 
1695, když sloužil v jeho kapli prvou mši již o půl čtvrté ráno… Rekreace řádových kněží bývala 
zde od poloviny 17.století, asi jen prozatímně upravená ze staršího viničního stavení, a vedle ní 
byla dřevěná rekreace na způsob poustevny Jezulátka, určená mladším bratřím. Níže na svahu stál 
velký dřevěný kříž.“.Vnitřní výzdobu, závěsné obrazy i fresky, provedl novoměstský malíř Karel. 
Klenbu velkého sálu vyzdobil postavou Eliáše na ohnivém voze. Řád karmelitánů užíval vinici, 
později ovocnou zahradu, až do zrušení v letech 1784-1787. Z inventáře mobilií, který byl sepsán 
k 1.10.1787 v souvislosti s rušením kláštera a jeho majetku vyplývá, že v horním stavení v jídelně 
byl dlouhý šestidílný stůl, šest židlí, dvě křesla, šest malovaných obrazů a šest papírových. Je 
uváděn vedlejší pokoj a kuchyň. Ani v tomto inventárním seznamu není užito slova „refektář“. 
Stavba domu (čp.393/III) je zakreslena na plánu Prahy od prof. F.A.L.Hergeta z doby kolem roku 
1792. Tutéž skutečnost zachytil k roku 1794 Ludvík Kohl a Josef Gregory. Někdejší generální 
seminář dostal roku 1775 jezuitskou zahradu (území Strakovy akademie), ta však při jeho zrušení 
připadla náboženskému fondu a tentýž fond přidělil novému arcibiskupskému semináři zahradu 
(vinici) zrušeného karmelitského kláštera. Zahradu též střídavě obhospodařovali světští nájemci. 
Pokud ještě na zahradě pobývali seminaristé, bylo jejich úkolem, kromě zbožného rozjímání, aby 
se zdokonalovali v sadařství. Z nájemní smlouvy s Vilémem Novotným z 22.1.1868 vyplývá, že 
v této době už vinici zcela nahradil ovocný sad. V roce 1928 odkoupila Seminářskou zahradu 
obec, aby mohlo být uskutečněno spojení zahradních celků ve veřejné sady. Arcibiskupský 
seminář získal pozemky v Dejvicích pod Hanspaulkou, kde je dodnes. 
 

U černého orla 
V roce 1931 byl bývalý rekreační dům karmelitánů přestaven na zahradní restauraci s terasou a 
pravděpodobně přibližně ve stejné době získal i číslo popisné 393/III. Výměrem magistrátu 
hl.m.Prahy ze dne 23.září 1929, čj.III-40130/29, bylo nařízeno neodkladné vyklizení samostatného 
traktu domu 393/III. Šlo o dům, jenž zasahoval do ulic na Újezdě a Novodvorské (dnešní 
Hellichova). Následujícího roku byl dům zbořen a čp. přeneseno nahoru do Seminářské zahrady na 
náš objekt. Vystavěná restaurace dostala název U černého orla. Nikoli náhodou. PhDr. Lydia 
Petráňová v knize Domovní znamení staré Prahy uvádí jenom na Malé Straně devět domů, k nimž 
se tento znak, symbol krále nebes a vzor spravedlnosti (také ale pýchy a nestřídmosti), vztahoval. 
K domu čp.393/III připojuje L.Petráňová znamení U černého orla a letopočty: 1653, 1725, 1796, 
1844, 1870 a 1891. Nejzajímavější je pro nás rok 1653. Je neklamným důkazem toho, že na témže 
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místě existovala stavba ještě dříve, než karmelitáni začali stavět své rekreační zařízení v roce 
1694. Nájemní smlouvy z roku 1944 a 1947 s panem Ladislavem Jančákem ukazují, že restaurace 
v bývalém „refektáři“ v Seminářské zahradě byla pronajímána stejnému provozovateli jako 
nedaleký Nebozízek (čp.411/III), a byla v této době chápána spíše jako vedlejší, prostě přístavek 
Nebozízku. V 80.letech 20.století objekt restaurace vyhořel a zůstal opuštěný až do doby, kdy se 
představitelé ObÚ MČ Praha 1 rozhodli k jeho celkové rekonstrukci. Objekt bude sloužit Městské 
části Prahy 1 k reprezentačním účelům a obnovena bude i hospůdka s vyhlídkovou terasou. 
Rekonstrukci v 90.letech 20.století prováděla projekčně firma K-arat (ing.arch. Jan Karásek), 
stavebně firma Balli s.r.o. (ing. Marie Balatová a ing. Vladimír Pavlíček). 
 

Archeologický objev(čp. 393/III) 
Nejen pro veřejnost, ale i pro historiky a archeology byl objev na Petříně překvapením. 
V souvislosti s celkovou rekonstrukcí objektu narazili stavební dělníci na záhadné zdivo vně 
budovy, a tak se dostali ke slovu archeologové. Výzkum Pražského ústavu památkové péče 
probíhal od září do prosince roku 1996 pod vedením RNDr.Jana Zavřela. V průvodní zprávě 
J.Zavřel píše o zděné románské budově z přelomu 12. a 13.století. Její výstavba probíhala patně ve 
stejné době jako výstavba sousedních církevních staveb kostela sv.Vavřince na Petříně a kostela 
sv.Vavřince pod petřínským vrchem v dnešní Hellichově ulici. Podle úsudku RNDr.Jana Zavřela i 
archeologa a historika PhDr.Zdeňka Dragouna šlo pravděpodobně o hospodářské stavení, nejspíše 
o viničný domek. Archeologové našli rozbitou skleněnou nádobu z pol.13.století, románskou 
keramiku z konce 12.století, stříbrný denár z doby Soběslava II.(1173-1179). Opukové kvádříkové 
zdivo, nejspíše část obvodní zdi, má šířku kolem 1,15m. Nejstarším nálezem na lokalitě je pozdně 
halštatský skleněný korálek s modrými a bílými kroužky. Byl objeven pod podlahou románského 
obydlí a sloužil asi jako součást náhrdelníku středověkých obyvatel objektu. Část zdiva byla 
pobořena patrně násilím, vypálená podlaha dokládá požár. Kostra člověka, která zde byla 
nalezena, nese známky násilné smrti. V blízkosti objektu bylo zabíjeno i velké množství zvířat. Do 
15.století datovali archeologové zničená kachlová kamna. Další nálezy už patří do období, kdy 
objekt sloužil řádu karmelitánů. Nálezy značného množství koňských kostí a zánik hospodářského 
dvora na Petříně dává dr.Zavřel do souvislosti se situací kolem roku 1306, kdy u nás po vymření 
Přemyslovců dochází k bojům o český trůn. Praha i s nejbližším okolím trpěla neustálými nájezdy, 
byl v té době poničen i sousední Strahovský klášter. Možná ke klášteru patřilo i toto hospodářské 
staven, o jehož existenci jsme se dozvěděli teprve nedávno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
© Mgr. Ant. Ederer, archivář a kronikář Úřadu MČ Praha 1 
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DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 1999 - GARANT MČ PRAHA 1 
Malá Strana, Letenská ulice 
_______________________________________________________________________________ 
 
Letenská ulice směřuje k Letné, odtud její název. Návrh na pojmenování v roce 1868 prosadil sám 
veliký básník, ale i archivář Karel Jaromír Erben. Ještě v 19.století užívali Pražané německého 
názvu Belveder-gasse. Vyhlídkový letohrádek - Belveder nechal na Letné postavit v letech 1715-
1716 František Josef Valdštejn. Francouzské vojsko v roce 1742 letohrádek vyhodilo do povětří. 
Celý vývoj ulice lze vyčíst z jejích názvů. Už ve 14.století Písecká, neboť směřovala k vltavskému 
břehu, kde se podle naplavenin a nánosů říkalo Na písku. V těch místech, kde je dnes Klárov, 
bývala osada Rybáře s kostelem sv.Petra a Pavla, a proto „Ke svatému Petru jdoucí“. Podle 
radnice Radnická, podle brány Fortnová, podle prodeje sena Senovážná. 
 
Nejdříve byla ulice zastavěna na obou svých koncích, při Malostranském náměstí a poblíž staré 
rybářské osady při vltavském břehu. Mezi touto zástavbou se rozkládaly rozlehlé zahrady, na nichž 
výstavba probíhala mnohem později. V ulici se usazovali měšťané, obchodníci i šlechta. 
 
Čp.120/III v Letenské č.5 na Malé Straně, Vrtbovský palác (Thurn-Taxisovský). Ještě počátkem 
17.století byla v těchto místech zahrada, již se podle nedaleké lokality při vltavském břehu říkalo 
Na písku, později podle majitele také Glauchovská. Parcelací zahrady vznikla stavební místa. Na 
jednom z nich si nechal postavit dům slavný pražský lékař a univerzitní profesor Jan František 
LÔW z Erlsfeldu. Jeho dům i se sousedním domem koupil postupně v letech 1695 a 1696 Vilém 
Josef Antonín hrabě Daun, polní maršál, jenž se proslavil při obraně Vídně proti Turkům v roce 
1683. Maršál Daun spojil oba domy v jeden celek. Když slavný válečník zemřel, prodali jeho 
synové v roce 1707 palác Františku Antonínovi knížeti z Lichtenštejna, ten však brzy palác prodal 
Františku Václavovi st. hraběti z Vrtby. Za tohoto majitele získal objekt dnešní barokní podobu. 
V roce 1814 koupil palác generál Maxmilián Josef kníže Thurn-Taxis. Hugo Maxmilián kníže 
Thurn-Taxis provedl pak v roce 1871 přestavbu podle plánů architekta Jana Bělského. Z této doby 
se zachovaly cenné architektonické detaily: tapety, výzdoba supraport, geometrické parkety, 
zábradlí, kování, krby s thurn-taxisovskými erby. 
 
Z písemností odboru výstavby ObÚ MĆ Prahy 1 lze vyčíst, že kolem roku 1910 byl nájemcem 
paláce továrník Arthur Fuchs, o několik let později je již uváděn jako majitel. Za okupace sloužil 
Vrtbovský palác finanční správě a posléze ministerstvu financí. Od posledně jmenované instituce 
získal objekt ONV v Praze 1. Reprezentační místnosti začal využívat Svaz architektů ČSR, 
v některých prostorách byly vytvořeny byty, kanceláře, část objektu začala využívat mateřská 
škola. 
 
Vrcholně barokní stavba s pozdějšími úpravami je svými čtyřmi křídly rozložena kolem 
čtvercového dvora. Uliční křídlo a křídla postranní jsou dvoupatrová, zadní křídlo, které sloužilo 
původně hospodářským účelům, má patro jedno. Průčelí paláce o jedenácti osách tvoří uliční čáru 
Letenské ulice. Fasádu rámují pilastry. Charakter budovy dotvářejí dva kamenné portály 
s obloukovými archivoltami. Uvnitř budovy je prostorné barokní schodiště. K objektu přiléhá 
prostorná zahrada, která je zakryta zdí do ulice a vyšší zdí je oddělena od Vojanových sadů. 
 

Klub architektů 
Od roku 1865 začal u nás existovat Spolek čs. inženýrů a architektů (SIA). Podnět k jeho vzniku 
dal architekt Josef Turba, civilní inženýr v Praze. Spolek začal vydávat Zprávy spolku architektů a 
inženýrů v Čechách. Česky i německy. 
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Spolek postupně sídlil v Kozí ulici č.15. na Václavském náměstí č.35, v Lažanském paláci proti 
Národnímu divadlu, v Hopfenštokově ulici (dnes Navrátilově) a v Bredovské ulici (dnes 
Politických vězňů). K 60.výročí trvání Spolku v roce 1925 položili architekti a inženýři základní 
kámen k vlastnímu spolkovému domu poblíž mostu Svatopluka Čecha, dnes náměstí Curieových. 
Jenom několik jmen: arch.Alois Turek, inž.Vilém Bukovský, dr.tech.Karel V.Zenger. prof.Jan 
Tille, arch.E.Viollet le Duc, inž.Karel Hladík, arch.Antonín Wiehl, inž.Václav Urban, 
inž.František Křižík, inž.Augustin Salaba, arch.dr.techn.Josef Hlávka, inž.dr.Richard Jahn, 
inž.Josef Šolín, arch.Jiří Pacold,arch.Jan Koula. Architekti a inženýři nežili jen matematikou a 
složitými výpočty, usilovali o všestranné vzdělání a široký společenský život. Pořádali plesy a 
čajové večírky, v Praze například v budově „Domácnosti“ v Lazarské ulici, na Slovanském ostrově 
a v Obecním domě. Odbory Spolku se nacházely nejen v Čechách, ale i na Moravě a na 
Slovensku. Členové spolku působili ve dvaceti státech v zahraničí. 
 
V roce 1914 byla ustavena Společnost architektů, která po první světové válce začala vydávat 
časopis Styl, jenž navazoval na předválečný Styl Spolku výtvarných umělců Mánes. V roce 1913 
byl založen Klub architektů, zahájil však svou činnost později a vydával časopis Stavba. Mladší 
generace z Akademie výtvarných umění a absolventi Uměleckoprůmyslové školy se organizovali 
ve Sdružení architektů. V roce 1919 začali vydávat časopis Stavitel. Se Stylem byl spojen zejména 
Zdeněk Wirth a Ladislav Machoň, se Stavbou Oldřich Starý, Oldřich Tyl, Karel Teige a Jan 
E.Koula, se Stavitelem pak Adolf Benš a František Marek. Od roku 1933 existoval v Praze Svaz 
socialistických architektů, což byla skupina levicově orientovaných odborníků Praha se 
připravovala na 20.století již s předstihem: v roce 1891 to byla Jubilejní výstava, v roce 1895 
Národopisná výstava a v roce 1898 výstava Architektura a inženýrství. 
 
Klub architektů vznikl v Praze z kroužku zapálených techniků a inženýrů 18.dubna 1913 jeho 
prvním předsedou se stal O.Vondráček. Většinou to byli studenti techniky, kteří usilovali o spojení 
vědy s modernou. Škola jim připadala jako brzda společnosti. Nechtěli být jen odborníky, ale cítili 
i umělecké ambice, chtěli mít širší rozhled. Sami studovali regulaci měst i železobeton. Spojovala 
je úcta k domácí tradici, nezapomínali ale ani na cizí vlivy. Založili si společnou knihovnu. 
Angažovali se například ve veřejné soutěži na úpravu Židovského ostrova (Dětský ostrov), podíleli 
se na ochraně památek. Zájmy Klubu architektů byly aktuální na začátku 20.století a jsou aktuální 
i dnes. Klub architektů dal podnět k ustavení státní regulační komise, členové klubu vydali 
vrstevnicový plán Prahy jako pomůcku pro architekty. Již tehdy usilovali o osvětlení Pražského 
hradu i o úpravu hradních zahrad. Členové Klubu se často scházeli v kavárně Metro na Národní 
třídě. Jen několik jmen ještě z předválečného období: Oldřich Starý, Alois Špalek, Jan E.Koula, 
Karel Teige, Karl Herain, Jiří Štursa, Karel Janů, Oldřich Stefan, Arne Hošek, Karel Storch, Josef 
Václavík, Bohumil Kněžek a další. 
 
Před druhou světovou válkou v roce 1938 sloučily se časopisy Stavba, Stavitel a Styl do nového 
periodika Architektura ČSR. Kolem nového časopisu se pak sdružovaly Klub architektů, Sdružení 
architektů a Společnost architektů. 
Po druhé světové válce v roce 1948 vznikl Stavoprojekt, jedna z největších projektových 
organizací na světě, jenž zaměstnával asi 1200 lidí, přičemž více jak polovinu tvořili architekti. 
V roce 1951 vznikl Výzkumný ústav stavitelství a architektury a o čtyři roky později v roce 1955 
začal Svaz architektů vydávat časopis Československý architekt. V roce 1958 byl založen Státní 
ústav pro rekonstrukce památkových měst a objektů Praha (SÚRPMO). 
 
Reprezentační prostory Vrtbovského (Thurn-Taxisovského) paláce sloužily řadu let po druhé 
světové válce hlavně architektům. Měli zde svou klubovnu i svou restauraci, kterou provozoval 
Československý fond výtvarných umění. Palác, o jehož rekonstrukci se uvažuje, poskytuje střechu 
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nad hlavou, pokud jde o tuto profesi, Obci architektů i Komoře architektů. Je zde redakce časopisu 
Architekt. 
 
Architekti cíleně i volně navazovali na své starší kolegy. Téměř pravidelně každý pátek se 
reprezentačních místnostech scházeli kromě architektů i umělci, spisovatelé a herci, někdy i 
diplomaté, politici i vzácné návštěvy ze zahraničí. Oslavovaly se zde významné společenské 
události a vernisáže. Chodívali sem Jan Werich, Jiří Trnka, Jiří Brdečka, Jiří Suchý a Jiří Šlitr. 
Zacházeli sem diplomaté M.Galuška a Jiří Hájek. Do klubu zašel i významný historik a archeolog 
akademik Jan Filip. Významným hostem býval vynikající vypravěč architekt Jiří Kroha. 
Majordomem klubu byl vrchní pan Zadražil, jenž restauraci i hosty považoval takřka za vlastní. 
 
Architekti či inženýři, ale dávno před nimi už kameníci a mistři zedničtí, to byli vždy excelentní 
lidé. Bývali nejen technicky nadaní, vyznačovali se všestranným vzděláním a neokázalým vztahem 
k umění. Hlavně však měli v sobě přirozený cit a vkus. Urbanismus našich vesnic, výstavba měst i 
jednotlivých objektů a domů to dokazují. Není pochyb o tom, že architektura vychovává. Kdo 
chodí denně kolem Dientzenhoferovy stavby, určitě to vněm cosi zanechává. Činí ho lepším. 
Hluchá, šedá, nevýrazná a neplodná stěna domů vychovává hluché, slepé lhostejné obyvatele. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
© Mgr. Ant. Ederer, archivář a kronikář Úřadu MČ Praha 1 
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DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 1999 - GARANT MČ PRAHA 1 
Hradčany, Loretánské náměstí 
_______________________________________________________________________________ 
 
Loretánské náměstí patří svou polohou, vzhledem i významnými objekty k nejkrásnějším nejen 
v Praze, ale i v Evropě. Dominantou celého prostoru je rozlehlý a impozantní Černínský palác, 
který získal pojmenování po svém zakladateli Humprechtu Janu Černínovi. Ve stínu 
architektonické hmoty mohutného paláce, v němž sídlí Ministerstvo zahraničních věcí, nachází se 
mnohem skromnější, avšak rovněž rozlehlý objekt kapucínského kláštera s kostelem Panny Marie, 
a jen několik kroků od kláštera, proti Černínskému paláci, stojí charakteristická stavba slavné 
Lorety. Všechny zmíněné objekty patří do pražského baroka a vznikaly postupně v průběhu 17. a 
18.století. 
 
Archeologický průzkum potvrdil výjimečné stáří prostoru Loretánského náměstí. V roce 1902 byla 
při výkopu pro vodovodní potrubí objevena kostra ve skrčené poloze. V letech 1934-1935 probíhal 
na náměstí průzkum pod vedením významného českého historika Ivana Borkovského. Prokázal na 
náměstí pohřebiště, kde se pohřbívalo nepřetržitě od 9. až do 14.století. I.Borkovský tady našel 
rovněž keramiku pražského typu, která je charakteristická pro nejstarší slovanské osídlení v 5. a 
6.století n. l. Po zrušení hřbitova bylo na témž místě popraviště, takže došlo i k tomu, že se hroby 
původní pomíchaly s hroby popravených. Ještě v roce 1981 se archeologové na náměstí vrátili při 
výkopu pro základy stožáru veřejného osvětlení. Výzkum probíhal na stejném místě, kde již dříve 
pátral I.Borkovksý, tedy v místech, kde ještě v 18.století stávala kaple sv.Matouše. Kapli nechali 
vybudovat Černínové, majitelé a obyvatelé Černínského paláce, na místě dvou zbořených domů 
proti dnešnímu domu čp.108. A to nikoli náhodou, neboť na stejném místě stával snad již 
v nejstarších dobách kostel stejného zasvěcení. Jeho stavba je spojována se jménem knížete 
Spytihněva (knížetem byl od r.894), syna prvního prokázaného českého knížete Bořivoje. 
V kostele, který zanikl patrně již někdy za husitů, prý odpočívalo tělo kněžny Ludmily při převozu 
z Tetína do baziliky sv.Jiří na Pražském hradě. 
 
Podle pověsti právě před kostelem sv.Matouše propadl se do země vůz i s koňským spřežením. Za 
své pohanství tak byla potrestána Drahomíra, která ve voze jela. Tuto událost připomínal na 
Loretánském náměstí sloup, na němž byla připevněna tabulka, na níž byl ještě na konci 18.století 
příběh popsán. Sloup bývá někdy situován před kostel kapucínů, ale také před dům s čp.108. Proto 
nese dům název U Drahomířina sloupu. Tak o tom píše František Ruth ve své Kronice královské 
Prahy. 
 

Dům čp.108 
Když po roce 1320 začalo z iniciativy nejvyššího purkrabího pana Hynka z Dubé vznikat jako 
další pražské město Hradčany, vedly hradby západně od Pražského hradu asi v polovině 
Loretánské ulice. To znamená, že domy na jižní straně Loretánského náměstí byly už za hradbami. 
 
Na místě dnešního domu (čp.180/IV, Loretánské nám. č.2) existovaly už v 15.století s největší 
pravděpodobností domy dva. Jeden byl situován čelem do Loretánského náměstí a druhý směrem 
k jihu do ulice Úvoz. O horním domě je podle Václava Vladivoje Tomka první zmínka z roku 
1481 a je spojována se jménem Bartoše z Pohořelce. V.V.Tomek hovoří při dolní části městiště 
nikoli o zahradě, ale o vinici a spojuje tuto dolní část se jménem faráře Petra z Šárky. Posléze je u 
domu jmenován bečvář a vlnař (soukeník). Podrobnější informace vzaly nám časté požáry, z nichž 
ten poslední souvisí s požárem Staroměstské radnice v květnu 1945, kdy shořely vzácné archivní 
písemnosti. 
Mezníkem pro Malou Stranu i Hradčany je rok 1541, kdy došlo k velkému požáru, při němž obě 
pražská města na levém břehu Vltavy téměř lehla popelem. K roku 1558 máme zprávu, že je zde 

 14 
 



vystavěn dům na „místě pustém“, a už v roce 1573 je místo uváděno znovu jako „poustka“ 
Magdaleny růrařky. Již v roce 1579 stojí horní dům v ceně 1100 kop míšeňských grošů. Pro dolní 
část městiště je v roce 1584 při Úvozu uváděna zahrada. V roce 1597 povolila hradčanská obec 
stavbu podloubí u domu čp.106 a čp.109, loubí u čp.108 v té době už stálo. Renesanční dům měl 
již průjezd, do pater se vystupovalo schodištěm ve vížce při dvorním průčelí. Dodnes zachované 
hlavní schodiště vzniklo v zadní části pravého křídla. Sklepní prostory byly omítány jako obytné, 
což nasvědčuje tomu, že navazovaly na přilehlé podlaží traktu, jenž byl situován do Úvozu. 
 
Dům lze srovnávat z ikonografického hlediska například podle Willenbergova prospektu, 
dřevorytu z roku 1601, s nápadně shodným prospektem Sadelerovým z roku 1606. Jižní průčelí 
zachycuje mohutný arkýř s řadou drobných štítků. Na arkýři byla umístěna cibulová báň. Obrazy 
jsou téměř shodné se současným stavem, kromě báně a štítků. 
 
V roce 1623 koupil dům Jan Kryštof, svobodný pán z Paaru, dědičný poštmistr. V roce 1672 
koupil dům Humprecht Jan Černín z Chudenic, stavebník Černínského paláce. V majetku Černínů 
dům zůstal až do roku 1718, kdy jej koupí získal baron Thunckel. V roce 1725 koupil dům hrabě 
František Josef Šlik. K částečné přestavbě došlo v roce 1870. Kolem roku 1900 bylo v domě 
umístěno hradčanské policejní komisařství. 
 
Při dalších stavebních úpravách v roce 1925 bylo zřízeno nové schodiště hlavní budovy a 
podkroví. V témže roce objevili dělníci při úpravách domu nástropní fresky s mytologickými 
výjevy v prvním patře zadní budovy. Jejich restauraci provedl akademický malíř Maxmilián 
Duchek. Současně byla vystavěna věž zadní budovy, přilehlá terasa a reprezentativní síň s krbem 
v prvním patře. Štukovou úpravu na stropech restauroval akademický sochař Jindřich Čapek. 
 
Dvoupatrový řadový renesanční objekt s palácovou dispozicí je soustředěn kolem mírně 
lichoběžníkového dvora. Vstupní průčelí z Loretánského náměstí v přízemí i v obou patrech má 
renesanční rozvrh. Podloubí tvoří oválně zaklenuté arkády, nad nimiž jsou dvojice sdružených 
oken. Přízemí je bosováno. Sedlová střecha, jak již bylo uvedeno výše, byla v roce 1925 
prolomena vestavěným podkrovím. Za zmínku stojí jistě některé architektonické detaily: podnože 
oken, římsy, fresky a štuková výzdoba, ostění, kliky, detaily schodiště, deštění stěn, pískovcový 
krb. 
 
Plány z roku 1925 jsou většinou podepsány architektem a stavitelem Josefem Krejbichem, pasport, 
který zpracoval Státní ústav pro rekonstrukci památkových měst a objektů v roce 1976, uvádí 
v této souvislosti též architekta Kohna. Byl-li to Otto nebo Karel, nechť uhodnou znalci. 
 
V naší době vešel dům do historie skutečnosti, že v něm po smrti E.Beneše bydlela první dáma 
státu, paní Hana Benešová. Obývala zadní trakt rozlehlého domu, reprezentační byt s třípatrovou 
věží a rozlehlou terasou. Nepřízeň osudu ve dnech stáří snad jí alespoň občas vynahradila 
nádherná vyhlídka na Prahu a na petřínské stráně. 
 
Paní Hana Benešová, vlastním jménem Anna Vlčková, se narodila 16.července v Domaslavicích u 
Oseku na Teplicku. Pro nás známé křestní jméno získala, když se za studií na pařížské Sorbonně 
v roce 1905 seznámila se svým pozdějším mužem Eduardem, později Edvardem Benešem. Tak si 
to přál. Jako dítě žila Anna většinou v Táboře, kde začala chodit do první třídy dívčí obecné školy 
Na Parkánech, a protože se dobře učila, pokračovala od roku 1896 na dívčí měšťance. Když se 
rodina přestěhovala do Slaného, chodila na měšťanku tam. Ve čtrnácti letech adoptovala Aničku 
Vlčkovou Eva Šulcová, nevlastí sestra jejího otce, a umožnila jí další vzdělávání. V Praze začala 
chodit do Průmyslové, později Rodinné školy na Alšově nábřeží, následně navštěvovala ještě 
obchodní školu. Bydlela se svou tetou na Vinohradech v ulici U Riegrových sadů v č.14, v domě 
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pražského policejního ředitele a dvorního rady Václava Olice. Z dcerou pana domácího se dostala 
do Paříže a na Sorbonnu. I když byl E.Beneš jen o rok starší, imponoval svému okolí svou 
cílevědomou houževnatostí a pracovitostí. Už za studie jako mladý muž zcela propadl práci. Byl 
velmi vážný a odpovědný. Přispíval do pražských novin, překládal. Studoval postupně ve Francii, 
v Anglii a Německu. Benešovy námluvy asi podle způsobu jeho povahy vypadaly spíše jako 
obchodní jednání, avšak v dívčích očích převažovaly jeho schopnosti, úspěchy ve studiu a znalosti. 
6.listopadu 1909 se E.Beneš s Hanou Vlčkovou oženil v kostele sv.Ludmily v Praze na 
Vinohradech. Po svatbě bydleli společně v době, kde žila Anna Vlčková se svou tetou za 
svobodna, tedy U Riegrových sadů v č.14. E.Beneš učil na obchodní akademii, od roku 1913 pak 
už jako docent sociologie na pražské univerzitě. Hana Benešová pomáhala nejen v domácnosti, ale 
opisovala svým úhledným písmem přednášky pro studenty, zpracovávala pro svého muže 
poznámky a výpisky a pořádala mu jeho vlastní archiv. Společně sportovali, lyžovali, plavali a 
hráli tenis. 
 
Začala první světová válka, do emigrace odešel T.G.Masaryk a brzy za ním i Edvard Beneš. Hana 
Benešová byla zatčena, vyslýchána a vězněna. I když v té době ještě vězení představovalo slušnou 
a humánní instituci, velmi špatně snášela pocit nesvobody a odloučenosti od blízkých, trpěla 
zdravotními problémy. Ve věznicích v Praze a ve Vídni strávila jedenáct měsíců. 
 
28. října 1918 byla po skončení 1. světové války vyhlášena nezávislost Československa. První 
poválečný rok 1919 strávili Benešovi většinou v Paříži a Hana Benešová se bez větších potíží 
vpravovala do role ženy významného diplomata. Beneš přijal funkci ministra zahraničních věcí a 
vykonával ji až do zvolení prezidentem republiky. T.G.Masaryk nemohl více Hanu Benešovou 
pochválit, když o ní prohlásil: „Je to pravá žena diplomata. Umí moudře mlčet. Žena statečná!“. 
H.Benešová plnila funkci manželky diplomata na jeho zahraničních cestách a doma společně 
zejména s Alicí Masarykovou pracovala v dobročinných organizacích a v Čs. červeném kříži. Oba 
manželé byli většinu času stále spolu, avšak při sebe kratším odloučení si hned psali. Zvláště dnes, 
kdy dopisování mezi lidmi téměř vymizelo, bylo nahrazeno telefony a počítači, připadá nám 
korespondence Hany a Edvarda Benešových dojemná: „Já mám své nedostatky, ale mám také svůj 
živý citový fond, který mi dává tak mnohé pochopit, třeba věcné znalosti mnohdy chyběly. Tvou 
prací, životem vedle Tebe stále pokračuji, rostu s Tebou, cítím to dobře. Ale cítím také rozhodnou 
potřebu vlastního sbírání poznatků… Čerpám mnoho síly z náboženství, a také ve vědomí, že toto 
velké plus mého života se zrodilo ve mně bez cizího vlivu - z vnitřní potřeby. Nelze chápat života 
bez náboženství - nelze ho plně bez něho prožít, jest prázdný, pustý.“. Publicista a spisovatel Pavel 
Kosatík, jenž zpracoval životopisy několika významných osobností, například životopis bankéře 
dr. Jaroslava Preisse či Jana Masaryka, k vydání připravuje knihu o Ferdinandu Peroutkovi, vydal 
v roce 1999 rozšířenou a přepracovanou publikaci Devět žen z Hradu. Citáty, který vybral 
z korespondence H.Benešové, patří k nejvýstižnějším. Je z nich znát, že rozhodně nemyslí jen na 
sebe: „A přeji si, abys byl opravdu šťasten, Eduško, a aby štěstí jež Ti přinášejí ohromné výsledky 
Tvé práce, Tvého tvoření, bylo vystupňováno dokonalým životem doma.“. 
 
Po první světové válce bydleli Benešovi také nějakou dobu na zámku v Ploskovicích, než si 
vybudovali vlastní obydlí Na Zátorce v Bubenči. V 30.letech si pak vystavěli vlastní vilu ve starém 
Sezimově Ústí u Tábora. Bydleli také, jak vyžadovala náročná služba ministra a později prezidenta 
republiky, postupně v Černínském paláci i na Pražském hradě. 18.prosince 1935 byl Edvard Beneš 
zvolen prezidentem republiky. A už následujícího dne napsal Karel Čapek v Lidových novinách: 
„Prezident Masaryk řekl, že bez Beneše bychom tu svou republiku neměli. Ale pravda svatá je, že 
bez paní Hany Benešové bychom neměli toho našeho úžasně houževnatého, nezlomitelného a 
svrchovaně úspěšného Beneše. Nebyl to snadný život, jímž musel projít tato plavovlasá, tichá a 
jaksi pastelová žena. Vykonala dílo veliké a skryté, ale zato tím vzácnější. Máme nového 
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prezidenta, na kterého můžeme být hrdi, ale zároveň s ním jsme získali první paní dámu ve státě, 
jak říkají Američané, která je hodná lásky a úcty nás všech.“. 
 
Po mnichovské zradě prezident Beneš abdikoval. Byl zdrcen a stejně jako mnoho jiných lidí u nás 
považoval selhání západní demokracie za svou osobní prohru. 22.října odletěli Benešovi z Ruzyně 
do Anglie. Společně pak prožívali každodenní bombardování Londýna. Beneš stanul v čele 
exilové vlády, Hana Benešová spolupracovala s organizacemi Čs. červeného kříže, se zahraniční 
charitou i s našimi letci. Od 16.května 1945 byli Benešovi opět v Praze. Odpovědnost Hany 
Benešové v tomto těžkém období byla stále větší, jak se zhoršoval zdravotní stav prezidenta a jak 
se zhoršovala i politická situace v zemi. Edvard Beneš přežil únor 1948 jen o několik měsíců. 
3.září 1948 zemřel a byl pohřben v zahradě své vily v Sezimově Ústí. V místě, kde podle tradice 
kázal mistr Jan Hus. 
 
Nový režim zanechal, pravda, Haně Benešové slušný důchod na ministerské úrovni, ponechal jí za 
jejího života slušné bydlení na Loretánském náměstí (čp.108/2), směla mít u sebe i svou hospodyni 
Marii Kytkovou i komornou Vilemínu Kulhánkovou. Ve společném bytě s ní od roku 1964 žili 
manželé Božena a ing.Lev Klučkovi. Směla užívat i vilu v Sezimově Ústí. A aby stará žena nový 
režim neohrozila, byla pro jistotu v Praze i na venkově pečlivě sledována hlídána. Žila skromně a 
tiše, neupozorňovala na sebe. Lidé ji však na procházkách poznávali a projevovali jí přirozenou 
úctu. 2.prosince 1974 ve svém bytě na Loretánském náměstí ve věku osmdesáti devíti let zemřela. 
Jejího pohřbu se zúčastnili i legionáři z první světové války. Čtyřiadevadesátiletý generál Antonín 
Mikuláš Číla na pohřbu řekl: „Ta mrtvá paní vytrpěla mnoho. Zažila neúspěchy i zklamání. Viděla 
zblízka bídu lidí, zkázu civilizace. Paní Hana nikdy neztratila důvěru v naše konečné vítězství a 
zůstala věrná svému poslání ženy statečné, oddané své vlasti a svému národu.“. 
 
Když Hana Benešová zemřela, získalo rezidenci na Loretánském náměstí ministerstvo 
zdravotnictví. Zatím posledním nájemníkem v bytě byl v roce 1993 italský atašé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
© Mgr. Ant. Ederer, archivář a kronikář Úřadu MČ Praha 1 
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DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 1999 - GARANT MČ PRAHA 1 
Staré Město, Řetězová ulice 
_______________________________________________________________________________ 
Řetězová ulice kolmo navazuje na ulici Husovu, někdy Dominikánskou, kudy vedla významná 
cesta mezi Vyšehradem a Pražským hradem: Vyšehradská cesta - Královská cesta. V Řetězové 
ulici nachází se jeden z nejpozoruhodnějších domů (čp.222/I) s dispozicí románského paláce. Dům 
byl součástí rozsáhlého románského dvorce z poloviny 12.století. V 15.století patřil Bočkovi 
z Kunštátu, strýci Jiřího z Poděbrad, jenž zde několik let bydlel, než byl v roce 1458 zvolen 
českým králem. 
 
Název získala ulice patrně podle domu U Tří zlatých řetězů (čp.225/I), možná také podle řetězů, 
které byly natahovány napříč ulicí, aby bránily přístupu k nedalekému klášteru sv.Anny. Třetí 
verze dokonce hovoří o řetězu, jenž byl natažen v ose ulice přes Vltavu na druhý břeh jako celní 
závora. Český historik Václav Vladivoj Tomek popisuje ulici, jak vypadala, když tudy chodil Jiří 
z Poděbrad: „Při klášteru sv.Anny byla užší, směrem k dominikánskému kostelu sv.Jiljí v Husově 
ulici se rozšiřovala. Ve 14. a 15.století se v ulici soustřeďovali hlavně kožešníci, proto asi nejstarší 
pojmenování bylo Kožešnická. Jenom na Starém Městě, kde měli kožešníci svůj cech od 
roku1418, se těchto řemeslníků udrželo až do 19.století asi padesát. Už v roce 1451 vyvolali 
dělníci a tovaryši stávku proti svým mistrům kožešníkům. Brzy se však vzdali, museli se vrátit do 
práce a mistry odprosit.“. Název Řetězová se objevuje v 17.století a platí dodnes. 
 
Dům (čp.224/I), Řetězová č.7, podle domovního znamení nazývaný U Tří divých mužů a podle 
majitele Mikuláše Šandy, kožešníka, jenž dům vlastnil kolem roku 1480, dům Šandovský. 
 
O nejstarší historii domu máme zprávy od univerzitního profesora Václava Vladivoje Tomka 
(1818-1905), jenž ve čtyřech svazcích sepsal Základy starého místopisu pražského a ve dvanácti 
svazcích Dějepis města Prahy. Na něho navazoval další významný český historik a archivář Josef 
Teige, jenž se rovněž podrobně zabýval pražskou topografií. Od těchto znamenitých dějepisců 
víme, že dům s čp.224/I patřil k roku 1404 Fridlinovi Klauberovi (Clauberovi, Clawberovi) a 
později vdově po něm. V roce 1411 koupil dům kožešník Maternus Forberger. V husitské době 
získala dům obec, neboť bohatý kožešník prozíravě raději opustil město. Od obce koupila posléze 
dům v roce 1424 Margareta Tachovská, kramářka. Na konci 15.století vlastnil dům již výše 
zmíněný Mikuláš Šanda. A dále střídají se majitelé, které charakterizuje jejich živnost: nožíř 
Machek, knihař Martin, Jan Benedikt z Tulipan, v umění lékařském doktor, v roce 1637 je 
majitelem domu karlštejnský děkan Lorenc Raczynar a po roce 1700 je zapsán jako majitel Paul 
Fridrich Brikczí. Podle jména hádám právník, možná i zvonař. Už k roku 1714 je dům veden pod 
názvem U Tří divých mužů a má přibližně v této době už cenu 1250 zlatých. Dům je v té domě už 
třípatrový, při domě je stáj pro osm koní, dvůr a studna. V podzemní jsou uváděny dva sklepy, 
v přízemí kromě stáje je velká klenutá místnost a kvelb. 
 
Stavba nám umožňuje vyčíst hned několik stavebních slohů. Původně byl dům gotický a 
jednopatrový, doklady nacházíme v masivním zdivu ve sklepech i v prvním patře i 
v charakteristické valené klenbě. Renesanční přestavba přidala druhé patro, připojila k přednímu 
křídlu dvojramenné schodiště. Slabší zdivo prozrazuje třetí patro, o něž byl dům navýšen v době 
baroka. Klasicistní přestavba Jana Ziky v roce 1811 dala domu dnešní podobu, fasádu a pozměnila 
rytmus oken. Třípatrový, šestiosý, trojkřídlý dům s průčelím do Řetězové ulice. Okna prvního 
patra jsou zdůrazněna parapety a nadokenními římsami, okna druhého patra mají jen podokenní 
římsu, okna třetího patra zdůrazňuje jednoduchá šambrána. 
 
Dům řadu let neutěšeně chátral, chátral již za okupace v době druhé světové války. Po válce získal 
některé prostory v domě n.p.Narpa, měl zde skladiště. Nájemníci stále bojovali se špatným stavem 
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bytů, Když se MČ Praha 1 nepodařilo objekt pronajmout, rozhodl se ObÚ zajistit rekonstrukci 
z vlastních prostředků. Po statickém průzkumu a statickém zajištění zahájila firma BAU PLUS 
stavební práce. 
 
Domovní znamení přivádí turisty i Pražany poněkud do rozpaků. Dům U Tří divých nebo také U 
Tří divých mužů nabízí divochy jen dva. Došlo k tomu, když bylo při přestavbě v místě znamení 
prolomeno okno. Proto se v 19.století domu podle změněného domovního znamení říkalo U Dvou 
divých mužů. Ale ani tak není se znamením cosi v pořádku. Bývá uváděno do souvislosti 
s vystoupením tří Indiánů, lidožroutů z brazilského kmene Botokudů. Ti však vystupovali ve 
sklepě domu U Tří divých mužů v Řetězové ulici někdy v roce 1791. Jak je výše uvedeno, nesl 
dům název U Tří divých mužů už v roce 1714. Lydia Petráňová ve své knize Domovní znamení 
staré Prahy (1988) popisuje tohle znamení, které na domě objevili památkáři v roce 1961, jako 
znamení ještě renesanční, přičemž smysl musíme hledat ještě hlouběji v naší paměti. Divoký muž, 
vlasatý, vousatý a chlupatý lesní tvor býval chápán jako symbol hrubé síly, ale i plodnosti a 
milostné vášně. Masku divého muže užívali i králové. Možná byl majitel domu v Řetězové ulici 
inspirován zprávami, které se u nás začaly objevovat brzy po objevení Ameriky, v Praze už od 
roku 1506. Pražané se již nebáli divokých lesních mužů, vzrušovaly je spíše zajímavé postavy 
Indiánů ze zámoří. A jak to bylo s vystoupení Indiánů v Řetězové ulici v roce 1791? Profesor 
František Ruth převzal tento příběh do své Kroniky královské Prahy (1904) od Jakuba Malého. 
Tehdejší reklama nabízela Pražanům téměř na každém nároží na ohromných cedulích tři muže 
divokého vzezření, s vysokými čepicemi z peří, tetovanými obličeji, propíchnutým nosem i 
spodním rtem. Údajně měli to být Botokudi z brazilského pralesa. Avšak poctivý sedlák od 
Vodňan, jenž na vystoupení ze zvědavosti zašel, poznal, že nejde o americké domorodce, avšak o 
Kopřivu, Kulíška a Procházku z Libějického panského dvora. Znelíbila se jim venkovská práce, ze 
dvora byli vykázání, a tak se živili pod vedením jakéhosi anglického podvodník coby „divoši a 
lidojedi“. 
 
V domě se v roce 1898 narodil významný český malíř Jan Bauch, žák Maxe Švabinského, autor 
knihy Barvy století. Působil jako profesor VŠUP. Maloval akty, zátiší, pražské motivy, podílel se 
na výzdobě chrámu sv.Víta a Karolína. 
 
Montmartre v Řetězové ulici č.7, svého času vyhlášený pražský podnik, kabaret. Jako by tato 
hospoda a vinárna navazovala na tradici domu „divých mužů“. Názvem připomíná slavnou 
pařížskou čtvrť při bazilice Sacré Coeur, kde se kdysi soustřeďovala umělecká bohéma, divadla, 
kabarety, ale hlavně malíři. 
 
Kabarety navazovaly na starší pražské šantány. Ať už v nás slovo šantán vyvolává jakékoli 
představy, bývaly to podniky neobvykle ctnostné. Václav Vladivoj Tomek, renomovaný historik a 
univ. profesor, dovedl i odbočit od své vážné vědy. Důkazem je jeho knížka Ze starých pražských 
šantánů (1929). Píše v ní, že tyto podniky mohl navštívit kdokoli bez obavy, že by došlo k mravní 
úhoně. Mohly je klidně navštěvovat i počestné rodiny z venkova, program mohla si poslechnout 
každá mladá dívka. První šantány vznikaly v pražských pivovarských restauracích někdy 
v 70.letech 19.století. Později umělci dávali dohromady jakási prkna, jakási jeviště. Prvním 
šantánům říkalo se tingl-tangl, což byl výraz, který Praha převzala z Vídně. Pražané říkali svým 
umělcům zpěváčci. Zpívalo se U Medvídků na Perštýně, U Celestýnů v Dlouhé třídě, U 
Podhradských na Královských Vinohradech, U Bonů v Renthause na Malé Straně, U Modré štiky 
v Karlově ulici a v dalších. Snad nejstarší šantán zřídil Leopold Šmíd v pivovaře U Bílé labutě na 
Poříčí. Montmartre v Řetězové ulici navazoval na pražské šantány. V domě U Tří divých mužů 
hospoda bývala i dříve. V roce 1904 žádala majitelka domu Anna Havránková o rozšíření 
kavárenských místností. Než otevřel slavnostně Montmartre, býval v domě hostinec Olympie, o 
němž vyjadřovali se Pražané jako o dupárně, putyce a kořalně. Nejvíce asi o Montmartru napsal 
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Radko Pytlík, životopisec Jaroslava Haška. Najdeme u něho zmínky v jeho Pražských kuriozitách 
(1993) i v nedávno vydané knize Ve stínu pípy (1996). I když si pražská bohéma, výstřední 
umělci, kteří se rádi společně bavili, ráda šokovala usedlejší Pražany, nemohla stěžovat na 
nedostatek hospod, ukázalo se, že otevřením Montmartru, přece jen byla naplněna jejich pravá 
žádostivost a touha. 16.srpna 1911 otvíral nový podnik Montmartre v Řetězové ulici zpěvák a 
kabaretiér Josef Waltner, jenž dříve už vystupoval zejména U Rozvařilů proti Bílé labuti. Nový 
kabaret byl založen hlavně na improvizaci, na zábavě se aktivně mohli podílet i hosté. Hudbu 
obstarávala známá Gaučova kapela, Kunftovo kvarteto z Ruské kavárny a na klavír hrával 
vynikající improvizátor pan Reis. Spisovatel, výtvarník a režisér Emil Artur Longen a jeho žena 
herečka Xena Longenová předváděli zde „apačské“ tance. S tehdy proslulou Emčou Revolucí 
tančil zde Egon Erwin Kisch, jenž měl svou novinářskou redakci nedaleko v bývalém klášteru 
sv.Anny. K podniku neodmyslitelně patřil vrchní pan Jirák, jemuž hosté přezdívali pro jeho 
záhadný výraz Hamlet. S ním Emča Revoluce předváděla snad poprvé v Praze argentinské tango. 
Píseň kabaretu leccos prozrazovala: 
 

Amálka Vršovanda a z Michle Fanda 
až z Holešovic Táňa, z Podola Máňa, 

i Karla, dívka lepá, i z Nuslí Pepa, 
ty holky jako květ, to pražský je svět! 

 
Stěny sálu vyzdobil parodiemi na kubistické malby Vratislav Hugo Brunner, profesor 
Uměleckoprůmyslové školy, v roce 1914 v jednom týdnu maloval den co den symbolické dílo: 
„Sedm hlavních hříchů“. Zadní vinárnu vymaloval Franta Kysela, rovněž profesor a v roce1925 
rektor Uměleckoprůmyslové školy, pohádkovými secesními motivy. Místnost vhodně doplňovaly 
červené plyšové pohovky a lavice. Některé malby renovoval v roce 1918 profesor Karel Vítězslav 
Mašek a celý Montmartre pak v roce 1920 architekt Jří Kroha. Sál podniku zdobila nadživotní 
socha Evy, Krohův pokus o negativní plastiku. 
 
Chodíval sem Eduard Baas, Karel Toman, František Gellner, Max Brod, Franz Kafka, Franz 
Werfel. E.E.Kisch píše o Montmartru v knize Pražská dobrodružství. Chodívali sem i herci a 
zpěváci z Národního divadla, kabaret navštěvovali i cizinci. Zlatým hřebem podniku býval 
spisovatel Jaroslav Hašek, jenž zde opakoval některé své přednášky, s nimiž vystupoval jako 
kandidát Strany mírného pokroku v mezích zákona. Například zde přednášel O svatých ze 
stanoviska národohospodářského, K zestátnění domovníků, jako je tomu na Rusi, O výchově 
policejních špiclů. Hašek byl vynikající improvizátor, nepotřeboval nahlížet do papírů, dovedl si 
udržet pozornost posluchačů i několik hodin. S Haškem chodili i jeho přátelé básník Gustav Roger 
Opočenský, spisovatel Zdeněk Matěj Kuděj a básník Otakar Hanuš. František Stehlík, který vydal 
Průvode po Praze v roce 1929, už si stěžuje: „Žel, u nás není pochopení pro pietní restaurování a 
opatrování toho, co by jinde chránili a ukazovali.“. 
 
_______________________________________________________________________________ 
© Mgr. Ant. Ederer, archivář a kronikář Úřadu MČ Praha 1 
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DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2000 - GARANT MČ PRAHA 1 
Staré Město čp. 795/I, Haštalská ulice č. 1 
_______________________________________________________________________________ 
 
Dům je orientován úzkým průčelím do složité křižovatky, do níž se sbíhají ulice Kozí, U Obecního 
dvora, Haštalská a Vězeňská. Těmito místy vedla prastará cesta, o níž nacházíme zprávu 
v zakládací listině Břevnovského kláštera z roku 993. Cesta směřovala od brodu u ostrova Štvanice 
k brodu u dnešního Mánesova mostu, procházela starou osadou Pořící, vedla ulicemi Klimentskou, 
Haštalskou, Vězeňskou a Širokou. Křižovatka, k níž směřují paprskovitě výše zmíněné ulice, 
sloužila v raném středověku jako trh s dřevěným uhlím. Ten byl už ve 14.století přestěhován na 
dnešní Uhelný trh. Starý uhelný trh získal postupem času jiné pojmenování. Prý se tady pásly 
kozy. Pravděpodobnější je však výklad společný s logikou jiných názvů. Jako se na Koňském 
náměstí prodávali koně, tak na Kozím se nejspíš prodávaly kozy. 
 
Dům s čp.795/I se objevuje v historických zprávách až k roku 1407. Lokalizace domu není zcela 
bezpečná. Český historik a univerzitní profesor Václav Vladivoj Tomek v Základech místopisu 
pražského uvádí, že v roce 1450 se říkalo jižní frontě bloku „ad tres domos“ - u tří domů. Nejistou 
lokalizaci potvrzují i gotické sklepy, na nichž je patrné, že patřily k různým objektům. Poměrně 
bezpečně lze určit objekty dva, kde gotické kamenné zdivo zasahuje i do přízemí stavby. 
Renesanční stopy z doby kolem roku 1600 jsou patrné v hlavní budově, kde se zachovaly valené 
klenby s lunetami v někdejším průjezdu pravého domu. Po požáru v roce 1689 byl důvod 
k barokní přestavbě a dům byl i rozšiřován. Barokní klenby jsou patrné ve většině přízemních 
místností. Podle vizitace z roku 1726, kdy byl dům prodán za 3200 zlatých, je hodnocen jako 
dobře stavěný z kamene, jednoposchoďový, má v přízemí tři klenuté pokoje, tři komory, čtyři 
kvelby, kuchyňku, dva sklepy, dvůr, studnu, pumpu a kuželník. V patře je šest pokojů, tři komory, 
kvelb dva pokoje do dvora, moučná komora, dvě kuchyňky. Huberův plán z roku 1769 zobrazuje 
jednoposchoďový dům se čtyřosou fasádou do náměstí, s průjezdem uprostřed. Pochozí komise 
konstatuje v roce 1816 šest nájemníků v přízemí, krám s kvelbem, sklep, kořaleční krámek, palírnu 
kořalky, stáj pro dva koně. V poschodí bylo v té době pět bytů. Do organismu domu zasáhla 
významně přestavba podle plánů Františka Hegera v roce 1829. Plány prozrazují, že přestavba 
usiluje zejména o odstranění požárně závadných částí budov, jsou změněna okna do Kozí ulice, 
zbořeny dvorní přístavky, vybudováno nové schodiště v severním křídle, provedeny nově 
podklenuté pavlače. Dům získal nový štít do náměstí. Celý objekt dostal nový krov podle nákresu 
tesaře Filipa Vraného. Následovaly ještě pozdější přestavby v letech 1849 až 1851 a 1857. Při 
posledních úpravách, které realizoval stavitel Josef Šíma, byly některé další prostory změněny na 
byty a upravena fasáda. Generální oprava domu proběhla ještě v roce 1972. Objekt je částečně 
utopen pod současným terénem, patrný doklad o stáří městiště, má čtyři křídla, která jsou umístěna 
do tvaru lichoběžníku, jenž je položen symetricky na osu vjezdu. Okna domu jsou nejednotná a 
různě veliká. Třípatrová fasáda je dílem poslední klasicistní přestavby. Současnou opravenou čelní 
fasádu do Kozího náměstí rozdělují římsy jednotlivých pater. Nad římsami jsou ozdobně vlysy. 
Okna jsou lemována jednoduchými šambránami. Dvorní fasádu tvoří zasklené pavlače. Vpravo 
z průjezdu se zvedá široké schodiště, které vzniklo nově při navýšení domu. Nosnou zeď při 
schodišti nahradily sloupy. Schodiště končí pod zasklenou střechou u vchodu do půdního bytu. 
Naproti zůstal zachován záhadný kladkostroj, který používali stavitelé při budování domu, a 
zanechali jej zřejmě i pro potřeby pozdějšího stěhování. Čelní trakt je částečně podsklepen. Část 
sklepení s cihlovou klenbou zůstává zakonzervována a zatím bez využití. Rekonstrukce tohoto 
traktu bude dokončena do konce roku 2000. Západní křídlo směřuje do Kozí ulice, je 
dvoupodlažní a nepodsklepené. Dvorní fasádu tvoří pavlač. Východní objekt má dvě patra, je 
nepodsklepený a navazuje zadní stěnou na sousední objekt, který je právě rovněž v rekonstrukci. 
Obě postranní křídla vytvářejí svým půdorysem tvar písmene L. Sedlové a pultové střechy celého 
objektu spolu s vikýři vytvářejí malebný a estetický celek. Jak bylo dobrým zvykem našich 
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předků, běžně spojovali stavbu svých domů s výtvarnou výzdobou. Stopy po takové výzdobě 
zůstaly i v Haštalské 1. Restaurátorský průzkum omítkových vrstev v přízemním prostoru interiéru 
provedl přibližně na ploše 70m2 ak. malíř Hanuš Joža. Zjistil, že nejstarší výzdoba spadá do 
období renesance. Dále zjistil jiné vrstvy omítek z barokní a klasicistní doby. Ornamenty byly 
nanášeny na vápenný nátěr přes šablonu. Původní výzdoba je zajištěna gázovými přelepy. 
Klasicistní ornamenty možná budou někdy v budoucnu restaurovány. Rekonstrukce objektu 
v současné době znamená obohacení o nové bytové jednotky i o atraktivní nebytové prostory. 
V roce 1997 získal objekt téměř v dezolátním stavu Obvodní úřad MČ Praha 1. Začít se muselo se 
statickým zajištěním, následovalo odstraňování dřevomorky. Pod záštitou úřadu začal pracovat K-
art, architekt Jan Karásek, a jako dodavatel firma Ramss. Popraskané klenby musely být doslova 
sešívány metodou, kterou jsme přejali od památkářů z Anglie. Dům, jemuž se také říkalo, zřejmě 
podle některého z majitelů, U Valentů, je zapsán v seznamu nemovitých kulturních památek pod 
evidenčním čísle 1-397 a nachází se na území pražské památkové rezervace. 
 
Ze skromných záznamů lze vyčíst něco málo o tom, co se v domě dělo. V roce 1924 například 
provozovatel zde Emanuel Fryč krejčovskou živnost. Po druhé světové válce tady měla výčep vína 
a lihovin paní Antoie Guthová. V roce 1951 usoudily úřady v rámci socializace, že její živnost 
není z důvodů veřejného zájmu žádoucí, majitelka výčepu to uznala a živnost zavřela. Přibližně ve 
stejné době vedla zde, patrně vdovským právem, truhlářskou živnost paní B.Kramperová. Část 
prostor domu využívaly jako skladiště Provozovny doplňkových služeb (Prodos) a Středočeský 
obchod drobným spotřebním zbožím. Jeden z bytů sloužil i jako archiv Státní banky. 
 
Začátkem roku 2000 umožnil ObÚ MČ Praha 1 realizaci projektu Pražského domu fotografie tím, 
že mu poskytl prostory ve starobylém a nově opravovaném domě v Haštalské ulici 1. Pražský dům 
fotografie - Prague House of Photography existuje jako občanské sdružení a neziskové centrum od 
roku 1990. Je reprezentován několika desítkami fotografů, kritiků a historiků umění. K čestným 
členům této ojedinělé instituce patří například slavný režisér Miloš Forman. Pražský dům 
fotografie organizuje výstavní činnost, podporuje publikačně uměleckou fotografii, propaguje 
českou fotografii a mladé fotografy, umožňuje i výstavy zahraničních umělců. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
© Mgr. Ant. Ederer, archivář a kronikář Úřadu MČ Praha 1 
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DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2000 - GARANT MČ PRAHA 1 
Stará škola u sv. Jindřicha 
Nové Město čp. 974, Jindřišská ulice č. 32 
_______________________________________________________________________________ 
 
8.března 1348 vydal Karel IV. zakládací listinu Nového Města pražského, 26.března osobně 
položil základní kámen k novoměstské hradební zdi u Vyšehradu, a protože nemusel čekat na 
stavební povolení, ihned se začalo. Stavitelé vyměřili tři hlavní náměstí: Koňský trh - Václavské 
náměstí, Dobytčí trh - Karlovo náměstí a Senný trh, dnešní Senovážné náměstí. Současně vyměřili 
hlavní ulice, které tato náměstí spojovaly, a tak vznikl základ novoměstské uliční sítě. 
 
Brzy po založení Nového Města byla zahájena stavba kostela sv.Jindřich. Ke kostelu patřila fara a 
zpravidla i škola. Farní škola při kostele sv.Jindřicha stávala původně uprostřed Senovážného 
náměstí. Přibližně na stejném místě vyrostl počátkem 20.století, po zbourání staré zástavby, 
Cukerní palác (976/II). Později zde bylo ministerstvo potravinářského průmyslu, v současné době 
Investiční a Poštovní banka či vlastně už Čs.obchodní banka. Na Novém Městě bylo dvanáct 
farností, v sedmi z nich byla už ve 14.století při kostele škola, kde se vyučovalo základním 
naukám, čtení, psaní, počítání, základům latiny a zpěvu. Pro celé české školství měla neobyčejný 
význam univerzita, která byla v Praze založena rovněž v roce 1348. Správci škol (rektoři) byli ve 
2.polovině 14.století již absolventy pražské univerzity. Univerzita dohlížela na všechny školy 
v zemi. V 2.polovině 14.století jen v pražských městech bylo 25 škol. Například Krakov měl 
přibližně ve stejné době pět škol, Vídeň a Norimberk čtyři. Některé ze škol poskytovaly částečné 
triviální vzdělání, některé vyšší se zabývaly i aritmetikou, geometrií, astronomií a muzikou a 
jinými předměty. Zvládnutí nižšího i vyššího vzdělání bylo předpokladem pro univerzitní studium. 
Koncem 16.století se farníci u sv.Jindřicha rozhodli, že si postaví novou školu na opačné straně 
kostela, blíže k dnešní ulici U Půjčovny. Letopočet 1588 na portálu udává pravděpodobně dobu 
dokončení stavby. Budova školy byla stavěna zčásti na pozemku zahrady, zčásti na území 
hřbitova, který se nacházel při kostele. 14.dubna 1590 stěžuje si pan Jindřich z Písnice císaři 
Rudolfovi II. na úředníky osady sv.Jindřicha „že by toho času, když dali školu vnově stavěti, 
kamenní hrobové z těl mrtvých jeho předkuov, přátel a rodičuov… odtud vymetati dáti měli“. Se 
stavbou školy spojuje František Ruth ve své Kronice (1904) jméno právníka Václava Kamarýta 
z Rovin. O škole pak existují zprávy až z pera kaplana Trnky, jenž v roce 1761 začal psát farní 
pamětní knihu. Věnoval se však spíše vyučování a kulturnímu dění. Víme od něho, že na všech 
vnějších omítkách školy byly latinské nápisy, didaktické průpovídky, biblické citáty a figurální 
malby. Mezi okny patra byly alegorické postavy sedmi hříchů a spravedlnosti a kolem vchodu 
alegorie sedmera umění, vždy s příslušnými distichy. Přespolní žáci bydleli buď ve škole, nebo 
v přístěncích kostela. Škola proslula svými učiteli i žáky zejména v dobách kališnických. 
Správcem (rektorem) školy byl v roce 1506 vzdělaný humanista Václav Písecký. Působil zde Petr 
Codicillus, Knížka z Tulechova (1553-1589), profesor řečtiny a matematiky na pražské univerzitě, 
rektor v letech 1585-1589, a tím současně i správce městských škol v Čechách, jenž usilovně 
pečoval o zvelebení škol. Přeložit z řečtiny Antigonu, vydal lat.-č.-něm. vokabulář a latinský 
školní řád. Z rektorů dále vynikal Pavel Kristián z Koldína, znamenitý právník, jenž sepsal Práva 
městská (1569). Před rokem 1585 spravoval školu právník Jan Kherner, jenž psal knihy česky i 
latinsky. Zásluhou Zikmunda Wintra je známý zejména Jan Vodňanský či Campanus (1550-1622), 
básník, univerzitní profesor a rektor, jenž rovněž psal česky i latinsky. Svůj historický spis 
Chronografia připsal výtečným hudcům u sv.Jindřicha. Kolem roku 1650 byl zde učitelem a 
ředitelem kůru Václav František Kozmanecius z Čáslavi, spisovatel a historik. O mnoho později 
učil na měšťanské škole u sv. Jindřich v letech 1921-1933 spisovatel Eduard Štorch, průkopník 
moderního vyučování, jenž vedl děti ke každodennímu poznávání přírody. 
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Zajímavý pohled na jindřišskou školu ve spojení s okolní zástavbou je Ouden-Allenův mědiryt 
z let 1679-1685. Představuje patrový kubus pod sedlovou střechou. Současný stav pak už 
zachycuje zaměření stavitele Františka Zelinky z doby kolem roku 1780. V roce 1809 byly dva 
dřevníky v přízemí adaptovány na novou učebnu pro dívky. Vizitační komise nám zanechala popis 
školy z roku 1816: v přízemí byly dvě učebny a byt učitele, v patře byt ředitele kůru, byt zvoníka a 
byt pulsanta. V 80.letech 19.století hrozilo, že bude škola zbořena, přičemž školní orgány 
uvažovaly o výstavbě většího školního objektu. Pan farář však odmítl prodat zahradu. Následně 
došlo k demolici domu čp.966/II a čp.967/II v ulici U Půjčovny a škola byla postavena tam. Stará 
farní škola se stala podružným objektem, jenž stále více chátral. V době první světové války opět 
uvažují úřady o demolici. Zemský konzervátor a zároveň městský zastupitel dr.Jeřábek však školu 
obhajoval jako součást citlivého historického prostředí, v němž byl novostavba, jejíž kvalitu těžko 
lze předem zaručit, působila spíše problematicky. Za války i po válce sloužila škola dílem výuce, 
dílem byla využívána k bytovým účelům, část jako noclehárna a ubytovna ČSD. V prosinci 1919 
za konzervátorský úřad hájí starou školu historik Karel Guth a zároveň oživuje odhalení a 
záchranu sgrafit. V roce 1920 se do budovy nastěhovaly Elektrické podniky hl. města Prahy a 
začaly s opravami. V říjnu téhož roku došlo k nálezům malovaných nápisů nad okny 1.patra. Byly 
zdokumentovány a otlučeny. Umělecké památky Prahy (1998) citují jeden z nápisů:Hanc 
Rhetoricam turba perita vocat“. Zápis z úřední listiny ze dne 22.11.1920 nás již přesvědčuje, že 
budova byla zachráněna, i když stavební úpravy byly schváleny až dodatečně: nová konstrukce 
krovu, nová prejzová krytina, ošetřený portál s nápisem 1588, adaptace schodiště. Budova staré 
jindřišské školy patřila společně s farou římskokatolické církvi. V roce 1962 darovala církev školu 
státu a stát ji spravoval prostřednictvím Obvodního podniku bytového hospodářství v Praze 1. 
V roce 1991 přešel tento majetek na ObÚ MČ Praha 1. 
 
Renesanční trojkřídlá patrová budova staré jindřišské školy je obrácena průčelím ke kostelu. 
Osmiosá fasáda je členěna plochým kordonem a korunní římsou. Obdélná pole v 1.patře jsou 
zdobena obnovenými figurálními sgrafity. Nápadný je mramorový portál s nadsvětlíkem. Ozdoben 
je stylizovanou růžicí a znakem Kapihorských a Svíčků z Ruperstorfu. Nad půlkruhem portálu je 
nápis Anno do 1588. Jednokřídlými dveřmi vede vstup do klenutého mázhauzu, v němž se nachází 
točité schodiště a průchod k učebně. 
 
Staré jindřišské škole již víckrát hrozilo, že bude zbořena. Až na drobné změny zůstala nám však 
původní budova zachována. Jde o cennou historickou, kulturní i stavební památku, která je se 
svým nejbližším okolím v úměrné shodě příkladného urbanismu. Při opravách zůstalo zachováno 
vzácné klenutí, schodiště, dveře i ručně kované mříže, mosazné i železné kliky, stropní trámy i 
renesanční krov. Upravena byla i zahrada a ohradní zeď s fragmenty kamenných náhrobků. 
Restaurátorský průzkum fotodokumentaci počátkem 90.let 20.století prováděli ak. malíř Jan 
Měšťan a ak. malířka Jana Míčková. Rekonstrukce jindřišské školy byla dokončena v roce 1992, 
v roce 1996 došlo ještě k úpravě průčelí. Škola s čp.974/32 v katastrálním území Nové Město je 
nemovitá kulturní památka, poslední pražská zachovaná městská farní škola, zapsána v seznamu 
pod registračním číslem 1-1050. Zásluha ObÚ MČ Praha 1 spočívá nejen ve zvelebení a obnově 
stavební památky, ale zejména v tom, že byla budova vrácena svému původnímu poslání. 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
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DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2000 - GARANT MČ PRAHA 1 
Staré Město čp. 735/I, Dlouhá ulice č. 25, Rámová ulice č. 6 
_______________________________________________________________________________ 
 
Rámová ulice spojuje Dlouhou třídu s ulicí Haštalskou. Rozšířena byla během asanace na přelomu 
19. a 20.století. Pojmenování ulice pravděpodobně vzniklo podle soukenických rámů, které tady 
soukeníci měli k provozování své živnosti, jako je měli U Obecního dvora při čp.800/I. Na Starém 
Městě získávají soukeníci svá statuta již v roce 1340. Nové Město dostalo o něco později celou 
ulici, kde čp.1195/I neslo název Ramhof. A ještě je tu znamení domu U Modrého rámce 
(čp.738/4). 
 
Na rozlehlé parcele mezi ulicemi Dlouhou a Rámovou byly ve středověku původně domy tři. První 
z nich je připomínán k roku 1400, kdy patřil Ludvíku z Florencie, příbuznému slavného lékárníka 
a přítele Karla IV. Angela z Florencie, jenž měl proslulou botanickou zahradu v dnešní Jindřišské 
ulici. Druhý dům je připomínán ve stejné době a rovněž při Dlouhé ulici. Třetí dům vzadu u 
Rámové ulice byl nejmenší, v roce 1428 jej získal Mikuláš Němec, kdysi dveřník krále Václava 
IV., za pouhé tři kopy. 
 
Dům s čp.735/I byl při Dlouhé ulici podle majitele nazýván na počátku 15.století Lukášovským, 
později podle Štěpána Krkavce nesl název U Krkavců. V Rámové ulici říkali domu U Žaludů. 
Názvy domů nám připomínají i domovní znamení. V době bělohorské bitvy (1620) tvořil již 
rozsáhlý objekt jeden celek a patřil direktoru měšťanů Janu Oršinovskému z Fürstenfeldu. Jemuž 
byl dům zkonfiskován. 
 
Už v roce 1433 je v domě doložen pivovar a sladovna. Pivovarům se dařilo nejen tady. Jenom 
v Dlouhé ulici jich bylo celkem třináct. Přestavbami a přístavbami se zvyšovala neustále cena 
domu. V 1.polovině 17.století měl již cenu 5700 zlatých a je při něm uváděno, kromě obytných 
částí: dvě stáje pro dvanáct koní, tři spilky, jedna sušárna, jedna kropírna, dva hvozdy, jedna 
valečka, dvůr, kuželník a místo na uložení dříví. Čepovalo se zde sto třicet sudů piva ročně. 
 
30.ledna 1779 prováděli k domu stavební odhad dva renomovaní umělci a znalci Jan Prachner a 
Ignác Palliardi. Zdůraznili, že majitel koupil dům jako požářiště jen za 5730 zlatých. Povšechně 
popisují, jakými prostory je dům vybaven, zmiňují se o pivovarském provozu a nakonec usuzují, 
že dům je zvětší části již obnoven a že jeho skutečná hodnota činí 12100 zlatých. 
 
Jüttnerův plán (1811-1815) zakresluje hlavní budovu s křídlem po pravé straně, z něho vybíhá 
příčné křídlo směrem k Rámové ulici, kde navazuje na budovu v uliční čáře. Palliardiho plány 
z roku 1812 zachycují novou regulaci uliční čáry Rámové ulice. Jde o dokument podoby zadního 
dílu domu čp.735/I v Rámové ulici. Byla to široká jednopatrová budova. Celý objekt v roce 1831 
získal za 40000zlatých Dr.Josef Likavec. 
 
Vzhledem k rozlehlosti objektu i k jeho významu je historie stavby dosti složitá. Jádro domu 
pochází z přelomu románského a gotického slohu, nachází se v jistém odstupu od dnešní Dlouhé 
ulice, kde splývá s původním terénem Starého Města. Sklepení hlavní budovy zachovává 
středověké klenby, náznaky románského období se nacházejí u paty schodiště. 
 
Nejmenší ze tří domů při Rámové ulici uchovává ze středověku jen části obvodového zdiva. Tato 
zadní budova byla rozšířena podle plánů Ignáce Palliardiho. Zamýšlené zvýšení budovy o jedno 
patro podle projektu Jan Klementa Zobela z roku 1833 se neuskutečnilo. Sklep pod domem 
v Rámové ulici má nepravidelnou dispozici, která byla způsobena pozdějšími zásahy. Je přístupný 
z vnitřního dvora. Přízemní prostory mají renesanční ráz i systém klenby. Bývala tu vstupní hala 
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s průjezdem a sousední velký prostor s neckovou klenbou a koutovými výsečemi, kde bývával 
patrně šenk. Objekt v Rámové ulici má pouze v hlavním prostoru starší klenby, v dalších jsou 
spíše klasicistní a mladší. 
 
Stavební zásahy z roku 1880 měly za následek určité změny v hlavní budově a zcela přeměnily 
k obytným účelům patro zadní budovy v Rámové ulici. Spodní prostory domu byly 
pravděpodobně využívány k pivovarskému provozu, jako tomu bylo u dvorní budovy. V různých 
výčtech místností objektu jsou jmenovány spilky. Spilka byla pivovarská místnost na kvašení nebo 
stáčení piva. Zelený slad, tedy potřebně vyklíčený ječmen, se urovnával do vrstvy na hvozd, což 
byl prostor pro odsoušení sladu. Sladovníci vyráběli slad, z něhož pak sládci vařili pro nákladníky 
pivo. Nákladníci spolu s šenkýři coby podnikatelé pivo prodávali. Spilky hvozd nebo hvozdnice, 
kropírna, valečka, limpy, vidrovky, kopist či šoufek, prkénko, hřeblo, pěna (deka), to jsou všechno 
krásné české pojmy a výrazy, které souvisejí s technologií, přípravou a výrobou piva. Je 
nepochybné, že už tenkrát naši předkové vařili pivo s láskou. 
 
Záhadou zůstávají v Rámové ulici značky na zdech, které se objevily po odstranění svrchní omítky 
v prostorách, které si upravila pro lapidárium - galerii Nadace Český barok. Možná i v těchto 
místnostech probíhala příprava k vaření piva, avšak značky s touto činností asi nesouvisí. 
Literatura uvádí, že první velký dům při Dlouhé ulici koupil v roce 1405 od Ludvíka lékárníka 
Marek, výrobce šálečků. Je to jen spekulace, avšak značky na zdech skutečně více napovídají, že 
šlo možná, i když asi mnohem později, o kameninu, porcelán, majoliku či fajáns. Možná tu kdysi 
bylo skladiště takového zboží. Značky lze datovat do 19. nebo i do počátku 20.století. 
 
Galerie Nadace Český barok získala prostory v Rámové ulici v květnu roku 2000. V době 
socialismu sídlily zde Sběrné suroviny. Vedlejší prostory v čp.738/4, kde se později uchytila 
vinárna U Petráčků, dříve Mělnická Ludmila, obývaly zase sklady Řemeslnických potřeb 
(Řempo). Pro společnost, v níž jsme žili dříve, bylo příznačné, že z půvabných historických 
objektů, často i z kostelů a klášterů, byla tvořena různá odkladiště a skladiště. Budiž přičteno 
k dobru současné společnosti, že prosazuje trend opačný, a dává v krásném a kulturním prostředí 
historické Prahy možnost více galeriím. 
 
Také tento dům s čp.735/I na Starém Městě pražském je zapsán v seznamu mezi nemovitými 
kulturními památkami pod číslem 1-382. Památkáři souhlasili s rekonstrukcí přízemních prostor 
s výhradou, že nedojde k zásahům do pilířů sálu, klenby a nosného zdiva. Zůstaly zachovány 
podlahy, omítky byly vyspraveny vápennou maltou. Stávající okna a dveře nejsou původní, vstup 
z Rámové ulice je osazen dveřmi zapůjčenými z depozitáře Pražského ústavu památkové péče. 
Rekonstrukce domu byla zahájena v roce 1999, obnova pláště objektu má být dokončena v roce 
2003. Úpravy pro galerii barokních soch jsou zatím provizorní. O to větší je zásluha Nadace Český 
barok i zásluha ObÚ MČ Praha 1, která nadaci poskytuje všestrannou podporu. Posláním nadace je 
záchrana barokních památek v České republice, výzkum, rekonstrukce, obnova, zpřístupnění a 
prezentace těchto památek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
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DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2000 - GARANT MČ PRAHA 1 
Staré Město čp. 622/I, Týnská ulice č. 17 
_______________________________________________________________________________ 
 
Týnská ulice spojuje Staroměstské náměstí s ulicí Masnou. Začíná úzkou soutěskou mezi domem 
U Kamenného zvonu a Týnskou školou, rozšiřuje se v nepojmenované prostranství před vzácným 
severním portálem Týnského chrámu, dál je překlenuta domem a pokračuje až k ulici Masné. Jak 
píše Zikmund Winter, má ulice sedm rohů a sedm cípů, je samý roh a samý kout a záhyb. Je to 
příkladně klikatá ulice, ukázka středověkého obranného systému, v němž nepřítel nemůže 
nezabloudit. 
 
Už ve 14.století se jmenovala ulice K Týnu, nikoli K Náměstí nebo K Tržišti, které tehdy ještě 
nenabylo pozdějšího významu. Stejné je to s Týnskou uličkou. Raně středověké komunikace 
v těchto místech směřovaly ke kostelu Panny Marie před Týnem a k Týnu, jemuž se později začalo 
říkat Ungelt. 
 
Dům s čp.622/I hledí do Týnské ulice pouze vchodem. Neobvyklý tvar parcely a nejednotná 
zástavba svědčí o stáří místa. I když se tvar parcely v minulosti jistě víckrát změnil, její situace i 
po mnoha stech letech uvnitř bloku domů připomíná původní dvůr. Poprvé je skutečně také 
v pramenech tato lokalita připomínána k roku 1403 jako dvůr Fikerův (curia Ficerici). Napříč 
blokem kolem našeho domu vedla ulice severojižním směrem a navazovala na Týnskou ulici při 
čp.625/I. Nevíme, jak se jmenovala, víme však bezpečně, kam směřovala. K Týnu. Pravděpodobně 
propojovala dnešní Týnskou ulici s ulicí Dlouhou a kolem našeho domu ještě odbočovala vnitřkem 
bloku k ulici Masné. Nepochybně bylo místo ovlivněno blízkostí prastarého ohrazeného 
(otýněného) tržiště, při němž nacházeli cizí kupci pod ochranou českého knížete útočiště a prostor 
pro své zboží. Měli zde i svůj špitál. Týnská ulice se domem U Zlatého prstenu (čp.630/I) dotýká 
původní ochranné zdi Týnského dvora. Stavebně historickou analýzou Týna byla zahájena v roce 
1951 pasportizace pražského historického jádra. Dobroslav Líbal zjistil hradební zeď, masivní 
kamennou hradbu z lomového kamene, a určil ji jako gotickou. Ukázalo se však, že pod touto 
hradbou i místy v ní jsou románské kvádříky. Při domě U Zlatého prstenu objevili archeologové 
ochranný příkop, součást původního opevnění Týnského dvora. Počátky kostela Panny Marie před 
Týnem jsou spojovány s datem 1135. Ohrazený kupecký dvůr, ohrazený zpočátku třeba jen 
dřevěnou hradbou, mohl zde být jistě už mnohem dříve. Bezejmenná ulička, která procházela 
kolem objektu, jenž později získal čp.622/I, vedla patrně kolem dvorního průčelí západního křídla. 
V této ose asi stály nejstarší domy bezejmenné uličky. Nejstarší částí zástavby na parcele domu je 
jižní úsek západního křídla, pod nímž jsou přístupní čtvercové sklepy. Úroveň obou původních 
prostorů probíhala přibližně 330cm pod dnešním terénem. Asi jako chodník napříč dnešním 
Ungeltem. Jižní prostor sklepů zůstal zachován, severní byl prohlouben na kótu 570cm pod terén. 
Jižní prostor sklepa získal dodatečně klenbu, která zřejmě souvisí s kamennými polokruhovými 
pozdně gotickými portálky. Nejstarší zástavba asi pokračoval směrem k Týnské ulici, byla však 
zrušena čelním uličním domem. Střední šikmá zeď v přízemí severního křídla snad napovídá 
předpokládanou bezejmennou uličku. Další přestavbou domu v době renesance ulička nejspíš 
zanikla. 
 
Dvůr Fikerův, v českém zápisu dvůr Fikéřův a ještě později podle domu nazývanému Ficker. 
Střídavě se tohle označení udržuje až do konce 15.století a majitelé přijímají tradiční pojmenování 
po chalupě. V 15.století je dům v písemnostech stále ještě označován jako průchozí (domus 
penetrabilic). V té době byl tady podle Václava Vladivoje Tomka již pivovar a sladovna. Na 
přelomu 16. a 17.století se domu říká již podle nového majitele Jana Jandy U Jandů. Na konci 
17.století je nazýván U Tří vořechů a počátkem následujícího století podle majitele a sládka Jana 
Urbana, jenž měl v domě i šenk, U Urbanů. 
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K roku 1723 existuje záznam o erárním bytě v domě, k němuž patřila stáj na deset koní. O dva 
roky později je dům Jana Urbana zapsán jako nákladnický, dobře stavěný z kamene, má tři sklepy, 
dvě stáje na šestnáct koní, dvůr a studnu. Součástí pivovaru byly tři spilky, kropírna, hvozdnice a 
valečka. Spilka byla místnost, která sloužila ke kvašení nebo i ke stáčení piva. Také kropírna, 
hvozdnice či valečka jsou výrazy, které souvisejí s přípravou a výrobou piva. Dům byl současně 
nepřetržitě obytný. Ze zápisu o požáru z roku 1725 se dozvídáme, že v tomto roce musel být 
omezen počet várek piva. Z Jüttnerova plánu z roku 1811-1815 lze vyčíst, že dvůr je na jižní straně 
uzavřen mělkým uličním křídlem. Nový majitel domu JUDr.Jakub Doudlebský ze Sternecku 
předložil v roce 1841 magistrátu plán na přestavbu. Autory plánu byli stavitel Jan Maxmilián 
Heger a tesařský mistr Jan Vlček. Na jaře v roce 1842 již proběhla kolaudace. Teprve v letech 
1927-1928 vznikla na místě starší zástavby podle plánů A.Möse nynější budova s čelem do ulice. 
 
V dokumentaci odboru výstavby ObÚ MČ Praha 1 existuje plán brusírny skla v jednom 
z přízemních prostorů dvora z roku 1939. Zajímavý je plán na adaptaci sklepů v domě pro 
Deutscher Männerturnverein, jenž byl schválen v roce 1925. Tady máme tělocvičnu, která existuje 
v domě i v současnosti. Už v roce 1915 chtěl zde již zmíněný německý spolek postavit třípatrový 
dům podle plánů A.Möse a Josefa Zasche. K realizaci však nedošlo. Tělocvičnu v průběhu let 
využívaly různé tělocvičné jednoty, působil zde i šermířský klub. Po druhé světové válce cvičili 
tady členové TJ Slavoj Praha Odívání a JT Slavoj Praha 1. V roce 1970 zřekla se tělocvičny TJ 
Start ve prospěch Ústředního ústavu tělesné kultury, který rozhodl, že v historickém centru Starého 
Města vybuduje vzorné centrum tělovýchovných služeb: rehabilitace, kondiční cvičení, 
gymnastika, zdravotní tělovýchova. 
 
V dokumentaci sídlila celá řada různých firem a podniků. Ještě po druhé světové válce měl zde 
mechanickou dílnu a prodej kancelářských psacích strojů František Gutmann, jenž zvolna splynul 
v rámci socializace s Družstvem mechaniků, které jeho dílnu převzalo. Sídlil zde H.Gulich se 
svým obchodem se stroji a jejich součástkami a výrobou hnacích kožených řemenů a technických 
kožených součástek pro průmysl. V roce 1949 byla jeho firma začleněna do národního podniku 
Technomat. Své místo zde měla firma Prochaska a Starck, která zastupovala chemickou výrobu. 
Obě firmy byly zlikvidovány po roce 1945. Od roku 1954 zde měly skladovací prostory ve dvoře 
Pražské cukrárny, v šedesátých letech zde existovalo výrobní družstvo Drutěva a sídlo tu měly i 
Ústřední sklady podniku hl. m. Prahy. V roce 1952 přidělil ONV Praha 1 (tehdy ještě se sídlem 
v Dušní ulici č.17) místnosti po n.p. ČKD Dukla národnímu podniku Potrubí Praha. Dvůr byl 
zaplněn kolnami, které byly vystavěny během okupace bez povolení. Od roku 1950 je využíval i 
Kovodělný podnik hl.m. Prahy, jenž zde vyráběl pařáky pro zemědělské potřeby. Zaměstnával 
v takto nouzových prostorách 18 dělníků. Před Kovodělným podnikem byla zde ještě truhlářská 
dílna. Natěrači Údržby hl. m. Prahy tady měli sklady barev a hořlavin. 
 
Objekt s čp.622/I v Týnské ulici č.17 je nemovitá kulturní památka, zapsaná v Ústředním seznamu 
nemovitých kulturních památek pod evidenčním číslem 1-343. Nachází se na území Pražské 
památkové rezervace, památky chráněné organizací UNESCO. Na nejstarší zástavbu navázal dům 
renesanční podobou, zažil barokní i klasicistní přestavby. Navzdory tomu památný dům neustále 
chátral, takže některé jeho části už mohly poskytnout jen nosné zdi. Krovy a dřevěné stropy byly 
již postiženy houbami a hnilobou. Nejvíce zdevastované bylo severní křídlo objektu, provizorně 
podepřená ruina, kam byl již zakázán přístup. Názorná je fotodokumentace před rekonstrukcí a po 
dokončení oprav. ObÚ MČ Praha 1 rozhodl, že dům opět postaví na nohy, a určil jej jako dům 
s pečovatelskou službou. Stavební povolení bylo vydáno 14.8.1995, zajišťovací práce od dubna 
1996 prováděl Bytový podnik Praha 1 a od ledna 1997 pak rekonstrukci řídil ObÚ MČ Praha 1. 
Projekt zpracoval Architektonický atelier Alexandra Gjuriče s.r.o., dodavatelem se stala firma 
Podzimek a synové s.r.o. Rekonstrukce se týkala východního, západního a severního křídla 
zadního traktu. Po statickém zajištění následovala repase historického krovu, výměna střechy, 
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vybudování nových technických sítí, omítky, podlahy, rozvody elektřiny, nová okna, půdní 
vestavba, fasády a v neposlední řadě i úprava dvora, kde zůstaly zachovány i dva stromy. 
 
Dům s pečovatelskou službou byl předán do užívání MČ Praha 1 v lednu 1998. Jde o polyfunkční 
sociální zařízení. Pro trvalé bydlení je zde 18 jednopokojových bytů a jeden dvoupokojový. 
K bytům patří předsíň, sprchový kout a WC. Nájemci si byt zařizují vlastním nábytkem. Jedna 
z bytových jednotek je určena pro vozíčkáře a je tedy speciálně upravena. Krátkodobému 
ubytování slouží tři jednopokojové byty, které mohou obývat staří lidé, jejichž děti potřebují na 
krátký čas odcestovat. Dům s pečovatelskou službou je vybaven denním stacionářem, jenž sestává 
z klubovny a místnosti pro odpočinek. V klubovně se setkávají senioři z celé Prahy, poslouchají 
přednášky, mohou využívat jazykové kursy, procvičují si paměť. Společná jídelna je zařízena pro 
35 strávníků. Dům je vybaven soukromou ordinací lékaře, jenž přednostně poskytuje služby 
obyvatelům domů s pečovatelskou službou v Praze 1. Každý obyvatel domu je vybaven vlastním 
pípátkem, jímž je spojen s pečovatelskou službou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
© Mgr. Ant. Ederer, archivář a kronikář Úřadu MČ Praha 1 
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DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2001 - GARANT MČ PRAHA 1 
kostel sv. Mikuláše s bývalým profesním domem jezuitů a kostelem sv. Václava 
Malá Strana čp. 2/III, s věží, zvonicí čp. 556/III 
_______________________________________________________________________________ 
 

Malostranské osídlení 
Malostranské náměstí ,jehož dominantu tvoří jedna z nejkrásnějších barokních staveb v Evropě, 
chrám sv.Mikuláše, představuje prostor, který souvisí se samotnými začátky české historie, a po 
pravdě řečeno zasahuje ještě mnohem hlouběji. Levý břeh Vltavy nabízí všechny kulturní vrstvy 
osídlení od doby kamenné, přes dobu bronzovou, železnou, osídlení Kelty, stopy po římském 
osídlení, až po příchod Slovanů někdy v 6. a 7.století, až po příchod Přemyslovců, kteří se usadili 
na ostrožně nad soutokem Vltavy a Brusnice, aby založili hradiště, z něhož postupně začal vznikat 
Pražský hrad. 
 
Osídlení dnešního Malostranského náměstí je velmi starého data. Důkazem je cesta, která k němu 
vedla od brodu či přívozu, později od mostu dnešní Mosteckou ulicí. Cesta od vltavského 
přechodu byla zpevněna jedlovými kládami, které po prozkoumání dendrochronologickou 
metodou poskytují přesný rok 894. Je to přesnější datace, než nabízejí archeologové keramikou, 
kterou lze zařadit do 9. či 10.století. Dlužno poznamenat, že jde pravděpodobně o cestu mladší, 
neboť starší cestu historikové předpokládají v ose přechodu přes řeku někde v místech dnešního 
Mánesova mostu. Tato starší cesta byla rovněž určitě napojena na dnešní Malostranské náměstí, 
jako součást místního spojení i jako součást dálkové komunikace v ose východ - západ. 
 
Archeologové našli v jižní části dnešního Malostranského náměstí pozůstatky po opevnění z doby 
před rokem 885, kdy se ujal vlády náš první historicky prokázaný kníže Bořivoj. Opevnění tvořil 
příkop a hliněná hradba s dřevěným roštěm. V blízkosti opevnění se nacházelo pohřebiště a stopy 
po výrobě železa. Jaký byl vztah mezi opevněným sídlištěm na dnešním Malostranském náměstí a 
přemyslovským Hradem, není zcela jasné. Zdá se, že lidé, kteří zde bydleli, žili nezávisle, k jejich 
podřízenosti došlo až mnohem později. Stavěli si dřevěné domy nebo zahloubené polozemnice 
s dřevěnou nástavbou. Kamenné románské domy se na Malé Straně nedochovaly. Jednou z příčin 
je patrně právě skutečnost, že osídlení na tomto břehu Vltavy bylo mnohem starší než osídlení na 
území Starého Města, takže živelné pohromy, zejména časté požáry, ale také válečné události 
všechny starší stopy zahladily. 

Kostelík sv.Václava 
na Malostranském náměstí patří už do skupiny románských kamenných staveb, jejichž četnost na 
poměrně malém prostoru svědčí o hustém osídlení. V dnešní Sněmovní ulici byly kostely 
sv.Ondřeje, sv.Martina a sv.Michala, v Prokopské ulici sv.Prokopa, sv.Vavřince na Petřině a kostel 
stejného zasvěcení pod Petřínem, Maří Magdaleny v Nebovidech, sv.Jana Na prádle, sv.Jana 
Křtitele v Oboře, sv.Petra a Pavla v Rybářích, sv.Jana Odraného na Újezdě či Panny Marie pod 
řetězem, možná i románský kostelík sv.Tomáše v Letenské ulici. Kostely patřily k osadám, které 
na území malostranské kotliny mezi Hradem a Petřínem existovaly ještě dávno před založením 
města, pozdější Malé Strany v roce 1257. 
 
Románská rotunda sv.Václava stála na rozcestí v podhradí, možná byla už centrem trhové osady 
v době, kdy ještě cesty míjely Pražský hrad a směřovaly ještě k Levému Hradci, k staršímu sídlu 
Přemyslovců. Těmito místy bylo převáženo na volském potahu tělo zavražděného knížete 
sv.Václava. Vůz zastavil před domem, v němž byli lidé nespravedlivě vězněni. Ani mnohonásobné 
připřahání vozem nedokázalo pohnout. Po propuštění vězňů vůz volně a bez námahy pokračoval 
v cestě na Pražský hrad. Vypravuje o tom legendista Vavřinec, mnich z Monte Cassina. A legenda 
„Oriente iam sole“ z poloviny 13.století připomíná, že na místě zázraku byl vystavěn kostel. Je to 
první zpráva o existenci kostela sv.Václava na Malostranském náměstí. Historik Václav Vladivoj 
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Tomek uvádí kostel sv.Václava k roku 1309 jako „kostelík v podhradí“. Svatý Václav byl 
zavražděn v roce 935. Uvěříme-li legendám o sv.Václavu, stál kostelík vysvěcený ve jménu 
našeho národního patrona na dnešním Malostranském náměstí již v polovině 10.století. Tehdy 
patrně asi jen dřevěný. 
 

Kostelík sv.Mikuláše 
na Malostranském náměstí vznikl brzy po založení Nového Města pod Pražským hradem, jinak 
také Menšího Města pražského, později nazývaného Malou Stranou. Druhé město pražské po 
Starém Městě bylo založeno někdy na jaře v roce 1257 a při té příležitosti bylo teprve vyměřeno 
pravidelné náměstí. Malý existující kostelík sv.Václava s přilehlým hřbitovem už nově vzniklé 
obci nestačil, a proto byl na náměstí, na rynku, jižně od něho postaven nový gotický kostel 
sv.Mikuláše. Biskup Tobiáš nový kostel vysvětil 12.ledna roku 1283. Kostel sloužil věřícím, ale i 
rychtáři a přísežným i celé obci k společným jednáním o městských záležitostech. Jako tomu bylo 
při kostele sv.Mikuláše na Starém Městě. Ke kostelu na rynku přibyla fara, škola a nezbytné 
krámky, včetně masných krámů. Zástavba uprostřed rynku dělila celý prostor na dvě části. 
 

Chrám sv.Mikuláše 
současnou barokní stavbu na Malostranském náměstí, stavěli jezuité v několika etapách téměř sto 
let. Jezuité získali po Bílé hoře z rozhodnutí císaře v roce 1625 farní kostel sv.Mikuláše se školou 
a s farním domem, kostelík sv.Václava, oba hřbitovy a patnáct dalších měšťanských domů. V roce 
1667 přišlo rozhodnutí z Říma, v němž obdržel řád jezuitů ponaučení, jak si má počínat. Mají 
stavět budovy užitečné, zdravé, důkladné, nikoli však nádherné a podiv vzbuzující. Stavba měla 
odpovídat tehdejšímu charakteru jezuitského řádu - chudobě a prostotě. 
 
Jako stavitelé jsou uváděni Giovanni Santini, Francesco Caratti a Domenico Orsi. S posledním 
z nich uzavřeli jezuité v roce 1676 smlouvu o vedení stavby: „Orsi převezme stavbu domu 
professe a jeho kostela, podle svého posledního a schváleného plánu, pak - pokud bude zapotřebí 
dalších plánů řečené stavby - zavazuje se k jejich vyhotovení. Stejně tak se zavazuje k tomu, že 
bude na stavbu obzvláště dozírat.“. D.Orsi zemřel v roce 1679 a jezuité uzavřeli další smlouvu 
s Francesco Luragem. 
 
Starý kostelík sv.Václava byl ve velmi špatném stavu, proto byl zbořen a v letech 1685 až 1687 
jezuité na jeho místě postavili nový kostel uvnitř traktu profesního domu.6.září 1673 byl položen 
základní kámen pro chrám sv.Mikuláše na místě starého gotického kostela. V letech 1703 až 1711 
stavěl Kryštof Dientzenhofer a v letech 1737 až 1752 pokračoval jeho syn Kilián Ignác. Stavbu 
dovršil v roce 1755 vybudováním věže, zvonice, Anselmo Lurago. 
 
Chrám sv.Mikuláše je považován za jednu z nejcennějších barokních staveb severně od Alp. 
Promyšlená koncepce stavby byla tvůrci prováděna harmonicky s celým okolím, s terénem i 
zástavbou Malé Strany. Celá stavba trvala téměř sto let a je pozoruhodná i tím, že se na ní podílely 
tři generace, navíc spřízněné generace významných architektů a stavitelů: otec, syn a zeť: Kryštof 
Dientzenhofer, Kilián Ignác Dientzenhofer a Anselmo Lurago. Hmota staveb i s podnoží 
profesního domu, dnes Matematicko-fyzikální fakulta UK, a dalšími domy pod kupolí a věží 
chrámu vytváří umocněný urbanistický dojem. Silným účinkem působí průčelí na horní části 
náměstí. Zvlněná fasáda je členěna horizontálními i vertikálními osami a zvýrazněna kamenickými 
prvky. Interiér je charakteristický stěnami z umělého mramoru, do popředí vystupují oltáře, 
plastiky, fresky a všechny dalšími prvky uměleckého řemesla. Prostor vyjadřuje pohyb, je 
dynamizován soustavou vzájemně se prostupujících oválů. Pilíře nesou baldachýnové klenby, do 
popředí vystupují konzole, římsy a zdobené hlavice sloupů. 
 
Dvě chrámové věže měří 79m, kupole má dvacet metrů v průměru. Chrám zdobí sochy Ignáce 
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Platzera a plastiky Richarda a Petra Prachnerů. Nástropní freska Oslavní sv.Mikuláše pochází od 
vídeňského malíře Jana Lukáše Krackera (1760), freska v kupoli pochází od Františka Xavera 
Balka. Malba je zde součástí architektury, hranice mezi nimi je jen těžko oddělitelná. Zrcadlové 
plochy za hlavním oltářem tvoří dojem nekonečného prostoru. Sochy v nadživotní velikosti 
představují perského krále Kyrose se zlomenými pouty, prvního křesťanského císaře Konstantina, 
císaře Theodosia II. a neznámého jezuitského mučedníka. Dřevěné sochy jsou pokryty hladkou 
leštěnou křídou. Hlavní oltář je rámován sochami zakladatelů jezuitského řádu, sv.Ignácem 
z Loyoly a Františkem Xaverským. Ve středu oltáře je mohutná socha sv.Mikuláše. Na kruchtě 
jsou varhany s dvěma tisíci pěti sty píšťalami. Snad na ně při návštěvě Prahy hrál i slavný 
Wolfgang Amadeus Mozart. Historiky bývá uváděna vždy kaple sv.Barbory, která se nachází při 
postranním východu z chrámu. Odtud byly nejčastěji vypravovány pohřby. Kaple je zdobena 
scénou posledního soudu, sv.Barbora připomíná klidný odchod z tohoto světa. Oltář kaple nese 
obraz českého barokního malíře Karla Škréty. Restaurované obrazy s pašijovými výjevy od tohoto 
významného malíře jsou v současné době umístěny na jedné z galerií chrámu. 
 
Po zrušení jezuitského řádu v roce 1773 slouží kostel až do současnosti jako farní. V roce 1997 byl 
objekt prohlášen za Národní kulturní památku. Kostel sv.Mikuláše už jen výjimečně patří 
bohoslužebným obřadům, spíše je představován jako významná barokní památka a jsou v něm 
pořádány pravidelné koncerty. Každý v něm může najít přesně to, co právě potřebuje. Malého 
chlapce z Malé Strany Jana Nerudu, hledače pokladů, jímž byl v duchovním světě Jakub Arbes, 
přísného jezuitu, jenž z úkrytu dohlíží na práci umělců při stavbě kostela, dějiny, umínění či 
hudbu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 
© Mgr. Ant. Ederer, archivář a kronikář Úřadu MČ Praha 1 

 34 
 



DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2001 - GARANT MČ PRAHA 1 
kostel sv. Tomáše Apoštola a konvent augustiniánů 
Malá Strana čp. 28/III , Letenská, Josefská a Tomášská ulice 
_______________________________________________________________________________ 
 

Stará cesta 
Kolem původního, pravděpodobně ještě románského kostela sv.Tomáše, vedla prastará cesta od 
vltavského brodu k dnes již neexistující jižní bráně Pražského hradu. Při této cestě se začaly 
utvářet pozdější ulice Letenská, Josefská a Tomášská. Pravá strana Tomášské ulice je nalepena na 
kostel, který tady měl ohradní zeď i kolem kláštera. Domy v ulici mířily k Písecké bráně, k osadě 
Rybáře při vltavském břehu, kde se nacházelo území Na Písku, dnes Klárov, dále pak přes vodu ke 
Starému Městu. Opačným směrem navazovala cesta na dnešní ulice Nerudovu a Karmelitskou, 
spojovala malostranské předlokační osady a napojovala se na dálkové cesty k jihu, k západu i 
k severu. 
Původní kostelík sv.Tomáše patřil břevnovským benediktinům, kteří jej patrně i vystavěli. Přibík 
Pulkava z Radenína, kronikář Karla IV., připomíná starý kostelík k roku 1228. Při tomto kostele 
král Václav II. usadil se souhlasem pražského biskupa Tobiáše augustiniány, když v roce 1285 
přišli do Prahy. Hned v následujícím roce se břevnovský opat Kristián na žádost panovníka vzdal 
práva k tomuto místu. Augustiniáni patrně starou kostelní stavbu zbořili a začali budovat ihned 
nový chrám téhož zasvěcení. Současně začali budovat i klášter. Kostel s klášterem se stal součástí 
přemyslovských malostranských hradeb, které tudy vedly od biskupského dvora při kamenném 
mostě k východnímu okraji Pražského hradu. 
 

Řád augustiniánů 
vznikl v roce 1256 z rozkazu papeže Alexandra IV. v Římě spojením několika podobných 
poustevnických řeholí. Již od roku 1156 existovali poustevníci Vilemité, podle sv.Viléma, vévody 
akvitánského, kteří se hlásili k benediktinům. Proto i nový klášter při kostele sv.Tomáše byl 
zpočátku nazýván podle Vilemitů. Odtud možná vazba na starší břevnovské benediktiny. 
Augustiniáni přijali pravidla sv.Augustina a zvolili společného generála. Přijali černé roucho, 
podle sv.Augustina, který po smrti své matky Moniky nosil jen černý, smuteční oděv. 
 
V Praze řád začínal skromně na darovaném městišti při kostelíku sv.Tomáše a při kapli sv.Doroty, 
která tady rovněž existovala ještě před jejich příchodem. K pozemku patřil hřbitov a zahrada za 
městskou zdí. Presbytář byl posvěcen v roce 1315 za přítomnosti mohučského arcibiskupa Petra, 
trevírského arcibiskupa Balbína, pražského biskupa  Jana IV. z Dražic a olomouckého biskupa 
Petra. Celý kostel byl vysvěcen v roce 1379 papežským legátem Pileem za účasti mohučského 
arcibiskupa Ludvíka a pražského arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi. František Ekert, autor 
dvousvazkového díla Posvátná místa královského hlavního města Prahy (1883), píše, že již od 
samého počátku patřil chrám k největším a k nejkrásnějším v Praze. Klášter byl součástí 
českobavorské provincie, měl v něm sídlo provinciál a náležely k němu kláštery Ostrovský, 
Domažlický, Mělnický a Pivoňský. Vedle provinciála bydlel zde také převor, prokurátor a 
lektorové, kteří přednášeli klerikům přímo v klášteře. Někteří z nich současně byli učiteli na 
Karlově univerzitě. Mezi významnými osobnostmi předhusitské doby bývá jmenován Mikuláš 
z Loun nebo Mikuláš Cassianus, jenž získal hodnost kardinála či Jakub z Bělé. Lektor Mikuláš 
sepsal kolem roku 1391 inventář neboli seznam privilegií, listin i věcí kostelních. Jeho 
pokračovatelé doplňovali seznam ještě v 16.století. Díky tomuto inventáři (Codex Thomaeus) patří 
kostel sv.Tomáše na Malé Straně co do historie k nejlépe zpracovaným. 
V roce 1306 získal řád darem Pytlíkovskou zahradu v předměstí Na písku od abatyše svatojiřského 
kláštera a další pozemky od Jana Lucemburského a jeho ženy Elišky. Získané pozemky i ostatní 
majetek byly chráněny privilegiem Karla IV. z roku 1353, podle něhož byli augustiniáni vybaveni 
vlastní jurisdikcí. Významným mezníkem pro pražský řád augustiniánů byl rok 1355, kdy získali 
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od Karla IV. ostatky sv.Tomáše Apoštola z augustiniánského kláštera v Sieně. V roce 1358 
přikoupil klášter část pozemků při dnešním Valdštejnském náměstí pro výstavbu pivovaru. Od 
toho roku lze již datovat slavnou tradici Tomášského pivovaru. 
 
9.května 1420 husité zapálili klášter sv.Tomáše a 14.června dílo dokonali. Mnichům se snad 
většinou podařilo uprchnout, někteří z nich se pak postupně od roku 1437 zase vraceli zpět, aby 
v díle předchůdců pokračovali. Následovaly však další požáry v roce 1503, 1509 a v roce 1541 
velký požár Malé Strany a Hradčan, při němž byly zničeny desítky domů i kostelů. V 16.století 
byli v klášteře sv.Tomáše v určitém období také třeba jen tři mniši. A navíc jenom cizinci. Ale to 
nikdy nebylo ku škodě víry. Církev užívala univerzální jazyk, latina spojovala všechny bez ohledu 
na národnost. Hlavně však spojovala všechny vždy víra v jednoho Boha. Byli zde Češi i Němci, 
Italové i Španělé. Významným kazatelem byl v kostele sv.Tomáše Václav Hájek z Libočan. 
Nastoupil tady hned po vysvěcení v roce 1524, v roce 1533 si koupil nedaleko odtud dům. Tady 
sepisoval svou slavnou Kroniku českou, s jejímž tiskem začal v roce 1540. Její vydávání přerušil 
právě velký požár 2.června 1541. Část již vytištěných archů dokonce shořelo. Jako honorář dostal 
kazatel Václav Hájek z Libočan od Ferdinanda I. v roce 1544 probošství ve Staré Boleslavi. 
V roce 1553 autor později velmi oblíbené a čtené Kroniky české zemřel v klášteře sv.Anny na 
Starém Městě a je zde také pochován. 
 

Dvorní farní chrám 
Za císaře Rudolfa II. získává kostel po zásluze honosné pojmenování „dvorní farní chrám 
sv.Tomáše Apoštola s klášterem poustevníků řádu sv.Augustina“. Z té doby je zde pohřebena celá 
řada významných šlechticů, měšťanů, řemeslníků a umělců. 
 
Pozoruhodný je zejména jeden z náhrobků v ambitu. Patří básnířce Alžbětě Johanně Westonii, 
Angličance, která se provdala za Jana Lva z Eisenachu, agenta u císařského dvora. Zemřela ve 
třiatřiceti letech, měla sedm dětí a napsala řadu knih prózou i veršem. Uměla řecky a latinsky, 
ovládala angličtinu, němčinu, italštinu a češtinu. Za císaře Rudolfa II. patřila A.J.Wesrtonie 
k slavným pražským osobnostem a za své dílo byla na císařském dvoře korunována vavřínovým 
věncem na básnířku. V severní boční lodi je náhrobek lékaře císaře Rudolfa II. Godfrieda Steeghia 
a jeho manželky. Zemřeli oba v roce 1609. Pod oltářem Narození Páně je náhrobek, který je 
připisován slavnému rytci Aegidiovi Sadelerovi(†1629). Před hlavním oltářem je náhrobek rodiny 
Lobkoviců 1733. V hlavní lodi při vchodu je náhrobek s mosaznou deskou a latinským nápisem, 
jenž vypovídá o Španělech, kteří žili a zemřeli v Praze. Náhrobek nechal zhotovit španělský 
vyslanec při dvoře Rudolfa II. Guillén de San Clemente (†1608). V kapli sv.Doroty je náhrobek 
rodiny Michnů z Vacínova z druhé poloviny 17.století. Před sakristií je pochován Jakub Curtia ze 
Senffetenavy (†1594), v jehož domě bydlel Tycho Brahe. Nedaleko od něho odpočívá vynikající 
sochař Adrian de Vries (†1626). Celá galerie jeho soch zdobí sousední Valdštejnskou zahradu. 
 

Dispozice kostela a kláštera 
odpovídají stále ještě středověkému schématu, i když nevznikala jednotně, ale po jednotlivých 
etapách. Z někdejšího trojlodí basiliky vznikla renesanční úpravou jednolodní stavba s bočními 
kaplemi a oratořemi nad nimi. Kilián Ignác Dientzenhofer vnesl do kostela neklid baroka využitím 
rušivých prvků a detailů. Vyvrcholil stavbu kostelní lodě kupolí s lucernou. V čele pravé boční 
lodě je stále zachována kapsle sv.Doroty, která tady byla ještě před příchodem řádu augustiniánů a 
sloužila svého času i jako farní kostelík. 
 
Z původní stavby se zachovala severní stěna, stala se součástí nového chóru. K ní přiléhá část 
objektu, jenž ve 13.století sloužil nesakrálním účelům. Neméně jasná je situace v severní části 
kláštera. Z předhusitské doby je patrně nejstarší úzká kaple, na níž navazuje sakristie. Už v roce 
1353 vznikaly zde fresky, z nichž nejzajímavější je obraz sv.Hedviky. Vedle sakristie je dvojlodní 
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kapitulní síň (kaple Štěpána z Tetína). V roce 1410 byl k síni přistavěn malý presbytář. Už v té 
době je tato část kláštera označována jako „nádherná kaple“. K východnímu křídlu přiléhá ambit, 
ochoz s žebrovou klenbou a s arkádami otevřenými do rajského dvora.Uprostřed je dodnes 
zachovaná studna. Dům provinciálů se nacházel v místě dnešního čp.23/III. Původní basilika měla 
být při západním průčelí zakončena dvěma věžemi, jako je tomu u basiliky sv.Jiří na Pražském 
hradě. Vystavěna byla jen jedna věž, je zakončena charakteristickou špičkou jehlance. 
 
Za císaře Rudolfa II. posuzoval stav chrámu v roce 1584 významný stavitel Ulriko Aostalli a 
provedena byla jen částečná úprava. Dostavbu pak po roce 1590, kdy zemřel, prováděl patrně 
Bernardo di Alberto a po něm pokračoval pravděpodobně Jan Dominik de Barifis. V té době byl 
upravován konvent, knihovna, ambit, cely v patře nového křídla a refektář. Věž kostela opravoval 
v roce 1610 mistr Marco, jenž pracoval i na novém sklepě a schodech k dormitáři. Mramorový 
portál a další kamenické práce odvedl Giovanni Battista Bussi de Campione. Stavba byla 
ukončena v roce 1637 instalací obrazu od Petra Pavla Rubense. Jako pozoruhodnost je uváděna 
kolekce soch v životní velikosti, které podle modelů Ondřeje Quittainera vytvářel ze stříbra zlatník 
Leopold Lichtentschoff. Měly prý větší cenu než celý kostel. Mniši je snad prodali a nahradili 
lacinějšími. 26.dubna 1727 uzavřel řád augustiniánů při kostele sv.Tomáše smlouvu s jedním 
z nejvýznamnějších barokních stavitelů Kiliánem Ignácem Dientzenhoferem, který celý objekt 
posoudil a navrhl radikální řešení. Realizována byla jen část jeho návrhů. Většinou, jak už tomu 
bývá, nedostává se peněz, a tak zůstává architekt a stavitel někdy v polovině cesty. Zajímavý je 
názor Františka Ekerta, faráře a autora již zmíněného díla Posvátná místa král.hl.m. Prahy, v němž 
popisuje Dientzenhoferovu práci jako „vybujnělý copový sloh, tehdy oblíbený“. Nesouhlasí se 
zazděnými okny v presbytáři, nesouhlasí s vykrojenými okny v chrámové lodi, nelíbí se mu galerie 
a nemotorná kópule nad lodí, ba ani úprava průčelí a věže, takže je chrám k nepoznání. Naopak 
chválí Václava Vavřince Reinera, který pěkně vyzdobil freskami klenbu svatyně. 
 
Novým zařízením vybavil kostel sochař Karel J.Hiernele. Kostel získal nový krov a byl nově 
vydlážděn. Chrám byl znovu vysvěcen 8.prosince 1729. Průčelí kostela směřuje do úzké uličky, 
odstup je tady minimální. Kilián Ignác Dientzenhofer využil dynamické prvky při členění fasády a 
rozhodně se mu podařilo upoutat pozornost. Jeho práce tady reprezentuje vrcholné baroko. Základ 
členění vytváří rozeklaná sloupová edikula dorského řádu. Využívá pilířů a sloupů. Edikula, jeden 
ze základních architektonických prvků, slouží jako rám renesančního portálu. V ose portálu je 
prolomena nika, v níž je socha sv.Augustina, dílo Jeronýma Kohla z doby kolem roku 1684. 
Severní boční fasáda je ukryta ambitem konventu, jižní průčelí do frekventované ulice je zakryto 
spojovacím můstkem někdejšího Lobkovického paláce. I tady se zachoval renesanční portál 
z červeného mramoru, nad nímž je umístěna socha sv.Tomáše, rovněž z Kohlovy dílny. Ať už 
veliký barokní stavitel K.I.Dientzenhofer měl jakkoli radikální záměry, nelze mu upřít, že i 
různorodé slohy dokázal spojit a sjednotit tak, že působí jako jeden celek. Gotický základ 
překrývají další slohy. Dorská edikula, renesanční portál, barokní nika a barokní socha vůbec 
nevyvolávají nejednotný dojem. Stavba má svůj rytmus: opěrný systém, okna, liseny, voluty, 
oblouky - opakující se motivy vyvolávají představu melodie, působí jako hudba. 
 
Také hlavní oltář uvnitř chrámové lodi byl zhotoven podle návrhu K.I.Dientzenhofera. Když 
k němu tiše a po špičkách a s pokorou přistoupíme, možná i pochopíme něco málo z poselství, 
které je nám našimi předky, kteří ve víře dozajista byli pevnější, předáváno. Jeden z obrazů Petra 
Pavla Rubense nese název Umučení sv.Tomáše, druhý nese název Svatý Augustin na mořském 
břehu. Sv.Augustin prodlévá na mořském břehu s malým dítětem, které lžící přenáší vodu z moře 
do důlku. Nevinná činnost dítěte nám prozrazuje tajemství Nejsvětější Trojice jako 
nepochopitelné. 
_______________________________________________________________________________ 
© Mgr. Ant. Ederer, archivář a kronikář Úřadu MČ Praha 1 
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DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2001 - GARANT MČ PRAHA 1 
Vrtbovský palác též Thurn-Taxisovský 
Malá Strana čp. 120, Letenská ulice č 5 
_______________________________________________________________________________ 
 

Letenská ulice 
směřuje k Letné, odtud její název. Návrh na pojmenování v roce 1868 prosadil sám veliký básník, 
ale i archivář Karel Jaromír Erben. Ještě v 19.století užívali Pražané německého názvu Belveder-
gasse. Vyhlídkový letohrádek - Belveder nechal na Letné postavit v letech 1715-1716 František 
Josef Valdštejn. Francouzské vojsko v roce 1742 letohrádek vyhodilo do povětří. Celý vývoj ulice 
lze vyčíst z jejich názvů. Už ve 14.století Písecká, neboť směřoval k vltavskému břehu, kde se 
podle naplavenin a nánosů říkalo Na písku. V těch místech, kde je dnes Klárov, bývala osada 
Rybáře s kostelem sv.Petra a Pavla, a proto „Ke svatému Petru jdoucí“. Podle radnice Radnická, 
podle brány Fortnová, podle prodeje sena Senovážná. 
 
Nejdříve byla ulice zastavěna na obou svých koncích, při Malostranském náměstí a poblíž staré 
rybářské osady při vltavském břehu. Mezi touto zástavbou se rozkládaly rozlehlé zahrady, na nichž 
výstavba probíhala mnohem později. V ulici se usazovali měšťané, obchodníci i šlechta. 

Čp. 120/III v Letenské č. 5 

na Malé Straně, Vrtbovský palác (Thurn-Taxisovský). Ještě počátkem 17.století byla v těchto 
místech zahrada, již se podle nedaleké lokality při vltavském břehu říkalo Na písku, později podle 
majitele také Glauchovská. Parcelací zahrady vznikla stavební místa. Na jednom z nich si nechal 
postavit dům slavný pražský lékař a univerzitní profesor Jan František LÔW z Erlsfeldu. Jeho dům 
i se sousedním domem koupil postupně v letech 1695 a 1696 Vilém Josef Antonín hrabě Daun, 
polní maršál, jenž se proslavil při obraně Vídně proti Turkům v roce 1683. Maršál Daun spojil oba 
domy v jeden celek. Když slavný válečník zemřel, prodali jeho synové v roce 1707 palác Františku 
Antonínovi knížeti z Lichtenštejna, ten však brzy palác prodal Františku Václavovi st. hraběti 
z Vrtby. Za tohoto majitele získal objekt dnešní barokní podobu. V roce 1814 koupil palác generál 
Maxmilián Josef kníže Thurn-Taxis. Hugo Maxmilián kníže Thurn-Taxis provedl pak v roce 1871 
přestavbu podle plánů architekta Jana Bělského. Z této doby se zachovaly cenné architektonické 
detaily: tapety, výzdoba supraport, geometrické parkety, zábradlí, kování, krby s thurn-
taxisovskými erby. 
 
Z písemností odboru výstavby ObÚ MĆ Prahy 1 lze vyčíst, že kolem roku 1910 byl nájemcem 
paláce továrník Arthur Fuchs, o několik let později je již uváděn jako majitel. Za okupace sloužil 
Vrtbovský palác finanční správě a posléze ministerstvu financí. Od posledně jmenované instituce 
získal objekt ONV v Praze 1. Reprezentační místnosti začal využívat Svaz architektů ČSR, 
v některých prostorách byly vytvořeny byty, kanceláře, část objektu začala využívat mateřská 
škola. 
 
Vrcholně barokní stavba s pozdějšími úpravami je svými čtyřmi křídly rozložena kolem 
čtvercového dvora. Uliční křídlo a křídla postranní jsou dvoupatrová, zadní křídlo, které sloužilo 
původně hospodářským účelům, má patro jedno. Průčelí paláce o jedenácti osách tvoří uliční čáru 
Letenské ulice. Fasádu rámují pilastry. Charakter budovy dotvářejí dva kamenné portály 
s obloukovými archivoltami. Uvnitř budovy je prostorné barokní schodiště. K objektu přiléhá 
prostorná zahrada, která je zakryta zdí do ulice a vyšší zdí je oddělena od Vojanových sadů. 
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Klub architektů 
Od roku 1865 začal u nás existovat Spolek čs. inženýrů a architektů (SIA). Podnět k jeho vzniku 
dal architekt Josef Turba, civilní inženýr v Praze. Spolek začal vydávat Zprávy spolku architektů a 
inženýrů v Čechách. Česky i německy. 
 
Spolek postupně sídlil v Kozí ulici č.15. na Václavském náměstí č.35, v Lažanském paláci proti 
Národnímu divadlu, v Hopfenštokově ulici (dnes Navrátilově) a v Bredovské ulici (dnes 
Politických vězňů). K 60.výročí trvání Spolku v roce 1925 položili architekti a inženýři základní 
kámen k vlastnímu spolkovému domu poblíž mostu Svatopluka Čecha, dnes náměstí Curieových. 
Jenom několik jmen: arch.Alois Turek, inž.Vilém Bukovský, dr.tech.Karel V.Zenger. prof.Jan 
Tille, arch.E.Viollet le Duc, inž.Karel Hladík, arch.Antonín Wiehl, inž.Václav Urban, 
inž.František Křižík, inž.Augustin Salaba, arch.dr.techn.Josef Hlávka, inž.dr.Richard Jahn, 
inž.Josef Šolín, arch.Jiří Pacold,arch.Jan Koula. Architekti a inženýři nežili jen matematikou a 
složitými výpočty, usilovali o všestranné vzdělání a široký společenský život. Pořádali plesy a 
čajové večírky, v Praze například v budově „Domácnosti“ v Lazarské ulici, na Slovanském ostrově 
a v Obecním domě. Odbory Spolku se nacházely nejen v Čechách, ale i na Moravě a na 
Slovensku. Členové spolku působili ve dvaceti státech v zahraničí. 
 
V roce 1914 byla ustavena Společnost architektů, která po první světové válce začala vydávat 
časopis Styl, jenž navazoval na předválečný Styl Spolku výtvarných umělců Mánes. V roce 1913 
byl založen Klub architektů, zahájil však svou činnost později a vydával časopis Stavba. Mladší 
generace z Akademie výtvarných umění a absolventi Uměleckoprůmyslové školy se organizovali 
ve Sdružení architektů. V roce 1919 začali vydávat časopis Stavitel. Se Stylem byl spojen zejména 
Zdeněk Wirth a Ladislav Machoň, se Stavbou Oldřich Starý, Oldřich Tyl, Karel Teige a Jan 
E.Koula, se Stavitelem pak Adolf Benš a František Marek. Od roku 1933 existoval v Praze Svaz 
socialistických architektů, což byla skupina levicově orientovaných odborníků Praha se 
připravovala na 20.století již s předstihem: v roce 1891 to byla Jubilejní výstava, v roce 1895 
Národopisná výstava a v roce 1898 výstava Architektura a inženýrství. 
 
Klub architektů vznikl v Praze z kroužku zapálených techniků a inženýrů 18.dubna 1913 jeho 
prvním předsedou se stal O.Vondráček. Většinou to byli studenti techniky, kteří usilovali o spojení 
vědy s modernou. Škola jim připadala jako brzda společnosti. Nechtěli být jen odborníky, ale cítili 
i umělecké ambice, chtěli mít širší rozhled. Sami studovali regulaci měst i železobeton. Spojovala 
je úcta k domácí tradici, nezapomínali ale ani na cizí vlivy. Založili si společnou knihovnu. 
Angažovali se například ve veřejné soutěži na úpravu Židovského ostrova (Dětský ostrov), podíleli 
se na ochraně památek. Zájmy Klubu architektů byly aktuální na začátku 20.století a jsou aktuální 
i dnes. Klub architektů dal podnět k ustavení státní regulační komise, členové klubu vydali 
vrstevnicový plán Prahy jako pomůcku pro architekty. Již tehdy usilovali o osvětlení Pražského 
hradu i o úpravu hradních zahrad. Členové Klubu se často scházeli v kavárně Metro na Národní 
třídě. Jen několik jmen ještě z předválečného období: Oldřich Starý, Alois Špalek, Jan E.Koula, 
Karel Teige, Karl Herain, Jiří Štursa, Karel Janů, Oldřich Stefan, Arne Hošek, Karel Storch, Josef 
Václavík, Bohumil Kněžek a další. 
 
Před druhou světovou válkou v roce 1938 sloučily se časopisy Stavba, Stavitel a Styl do nového 
periodika Architektura ČSR. Kolem nového časopisu se pak sdružovaly Klub architektů, Sdružení 
architektů a Společnost architektů. Po druhé světové válce v roce 1948 vznikl Stavoprojekt, jedna 
z největších projektových organizací na světě, jenž zaměstnával asi 1200 lidí, přičemž více jak 
polovinu tvořili architekti. V roce 1951 vznikl Výzkumný ústav stavitelství a architektury a o čtyři 
roky později v roce 1955 začal Svaz architektů vydávat časopis Československý architekt. V roce 
1958 byl založen Státní ústav pro rekonstrukce památkových měst a objektů Praha (SÚRPMO). 
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Reprezentační prostory Vrtbovského (Thurn-Taxisovského) paláce sloužily řadu let po druhé 
světové válce hlavně architektům. Měli zde svou klubovnu i svou restauraci, kterou provozoval 
Československý fond výtvarných umění. Palác, o jehož rekonstrukci se uvažuje, poskytuje střechu 
nad hlavou, pokud jde o tuto profesi, Obci architektů i Komoře architektů. Je zde redakce časopisu 
Architekt. 
 
Architekti cíleně i volně navazovali na své starší kolegy. Téměř pravidelně každý pátek se 
reprezentačních místnostech scházeli kromě architektů i umělci, spisovatelé a herci, někdy i 
diplomaté, politici i vzácné návštěvy ze zahraničí. Oslavovaly se zde významné společenské 
události a vernisáže. Chodívali sem Jan Werich, Jiří Trnka, Jiří Brdečka, Jiří Suchý a Jiří Šlitr. 
Zacházeli sem diplomaté M.Galuška a Jiří Hájek. Do klubu zašel i významný historik a archeolog 
akademik Jan Filip. Významným hostem býval vynikající vypravěč architekt Jiří Kroha. 
Majordomem klubu byl vrchní pan Zadražil, jenž restauraci i hosty považoval takřka za vlastní. 
 
Architekti či inženýři, ale dávno před nimi už kameníci a mistři zedničtí, to byli vždy excelentní 
lidé. Bývali nejen technicky nadaní, vyznačovali se všestranným vzděláním a neokázalým vztahem 
k umění. Hlavně však měli v sobě přirozený cit a vkus. Urbanismus našich vesnic, výstavba měst i 
jednotlivých objektů a domů to dokazují. Není pochyb o tom, že architektura vychovává. Kdo 
chodí denně kolem Dientzenhoferovy stavby, určitě to vněm cosi zanechává. Činí ho lepším. 
Hluchá, šedá, nevýrazná a neplodná stěna domů vychovává hluché, slepé lhostejné obyvatele. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 
© Mgr. Ant. Ederer, archivář a kronikář Úřadu MČ Praha 1 
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DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2001 - GARANT MČ PRAHA 1 
Nemocnice Na Františku s poliklinikou, bývalý klášter a nemocnice 
milosrdných bratří 
Staré Město čp. 847, U Milosrdných č. 1, Kozí č. 23 a 25, Na Františku č. 8 
_______________________________________________________________________________ 

 
Cesta mezi brody 

Komplex starých i novějších budov Nemocnice Na Františku, jehož součástí je i bývalý klášter 
milosrdných bratří, nachází se na území Starého Města při řece Vltavě v místech, kudy už v raném 
středověku vedla významná cesta od brodu u ostrova Štvanice k brodu pod Pražským hradem. 
Tato místní cesta procházela prastarou osadou Poříčí a směřovala podél pobřeží územím 
pozdějšího Nového Města, Starého Města a Josefova k přechodu přes Vltavu v místě dnešního 
Mánesova mostu. Byla však i součástí dálkové cesty, která procházela pražskou kotlinou v ose 
východ - západ. Nejvýznamnější v těchto místech byl od počátku 13.století klášter sv.Anežky a jen 
o něco málo mladší klášter s kostelem sv. Kříže. 
 

Středověký špitál 
Mezi výše zmíněnými lokalitami již před rokem 1354 založil staroměstský měšťan Bohuslav 
z Olbramovic špitál při kostelíku Šimona a Judy. Kostelík někdy po roce 1344 vysvětil první 
pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic. Špitálu se podle zakladatele také říkalo „špitál 
Bohuslavův“. Historik František Ruth připomíná v Kronice královské Prahy a obcí sousedních 
(1904) Dějiny a slavnostní spis…, který sepsal provinciál Joan De Deo Sobel v roce 1892. 
V Sobelově spise jsou uváděni jako zakladatelé špitálu při kostele sv.Šimona a Judy Boleslav 
Perlinus, Šimon Milles a jejich strýc Prokop. Byl tu tedy špitál s původním kostelíkem, zahrada 
směrem do Dušní ulice a ještě větší zahrada směrem k řece. Při špitále později vznikla i lékárna. 
Současná lékárna využívá historické původní prostory, její moderní zařízení je přímo v místě, kde 
špitální bratři vařili a podávali lektvary chudým nemocným. Těsně při bývalé fortně, kde má 
lékárna své místo, vařila se nad otevřeným ohništěm kaše, kterou dostávali chudí. Hřbitov zde, 
jako u většiny kostelů ve vnitřním městě, přetrval až do ku 1784, kdy byl zrušen. Rozlehlá zahrada 
je také zachycena na půdorysu konventu milosrdných bratří z roku 1823 v monografii Jana 
Theobalda Helda. Tak vypadala situace ještě v době před výstavbou nové nemocniční budovy. 
Před Bílou horou byl špitál pravděpodobně v moci utrakvistů a svou modlitebnu tu měli také Čeští 
bratři. Budova sboru Českých bratří se nacházela v měšťanské zástavbě do špitálních budov 
nezasahovala. Špitální kostelík užívali němečtí kalvinisté. 
 

Milosrdní bratři 
Po Bílé hoře získali za zásluhy špitál i s kostelem milosrdní bratři. Původní řád vznikl ze špitálního 
bratrstva kolem nemocnice, kterou založil v roce 1537 ve španělské Granadě sv.Jan z Boha. 
Bratrstvo, později kongregace, posléze z rozhodnutí papeže řád, přijalo zásady sv.Augustina. 
Poslání milosrdných bratří spočívalo v péči o nemocné. Znakem řádu je granátové jablko, symbol 
města Granady, hlavním světcem je zakladatel sv.Jan z Boha, kanonizovaný papežem Alexandrem 
VIII. v roce 1691. Členové řádu uctívají též patrony lékařství sv.Kosmu a Damiána, syrské lékaře 
a mučedníky. Milosrdní bratři z kláštera ve Valticích (Feldsberg), se zúčastnili bitvy na Bílé hoře 
v roce 1620. Byl s nimi i pater Gabriel Ferrary, proslulý ranhojič, který svým uměním zachránil 
poraněnou ruku císaře Ferdinanda II. Milosrdní bratři se ujali darovaného protestantského 
konfiskátu a začali jej ihned zvelebovat. Z nedávno dokončeného sboru vystavěli a už v roce 1632 
vysvětili nový kostel, starý špitální kostelík přebudovali pro nemocniční účely. Další budovy 
upravili na konvent. Sbírky a dotace bohatých šlechticů a měšťanů umožnily po roce 1648 budovat 
a zdokonalovat celý objekt. K dokončení průčelního křídla při ulici U Milosrdných došlo v roce 
1753. Nejprve je v souvislosti s výstavbou uváděn zednický mistr Gion Decapaulli nebo štukatér 
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Tommaso Soldatti, který patřil mezi vděčné pacienty. Dnešní podobu získal objekt hlavně v letech 
1751-1753 podle projektu Jana Josefa Hrdličky. Až novodobé úpravy porušily barokní podobu 
kláštera. Nová nemocniční budova má na svědomí destrukci části severního křídla. Novostavba 
vznikla podle návrhů architektů Viléma Kvasničky a J.Mayera v letech 1923-1927. Poslední 
rekonstrukce byly zahájeny v 90.letech 20.století a vedení nemocnice v rekonstrukčních pracích 
společně s Úřadem MČ Praha 1 pokračuje úspěšně i v novém tisíciletí. Kostel Šimona a Judy 
prošel novodobou opravou v roce 1993. Milosrdní bratři se sídlem v Brně odsvěcený kostel 
pronajali a jsou v něm pořádány pravidelné koncerty. Dispozice celého objektu však zůstává 
v podstatě po celá staletí zachována. Kostel a v jeho podélné ose dvě křídla souběžná s uliční 
čárou jsou propojena třemi příčnými křídly. Objekt má jeden nepravidelný dvůr při závěru kostela, 
jeden dvůr otevřený a uvnitř ukrytý rajský dvůr. Několikrát zalomené hlavní průčelí při ulici U 
Milosrdných dokazuje jednotlivé etapy výstavby. Průčelí má 24 os, v první ose zleva od kostela je 
portál a současně někdejší fortna. Zajímavý výraz dodávají čelní fasádě jednotlivé prvky: okna, 
pilastry, trojúhelné štíty osazené sochami. Přízemí je lemováno rustikovými pásy. V objektu lze 
sledovat rané baroko ve starších částech, ale i vrcholné baroko dientzenhoferovského ražení. 
Uchovány zůstaly na některých místech i vzácné detaily, kašna v jednom z dvorů, vodní zdroje 
nad původními mušlemi, původní zařízení refektáře, do něhož aplikovalo vedení nemocnice 
moderní jídelnu. K zvláštnostem nemocnice patří i dřevěné části schodů, které snad po Bílé hoře 
získal řád jako dar z lešení, na němž se uskutečnila poprava dvaceti sedmi českých pánů v roce 
1621. Památkáři našli pod omítkami vzácné malby, které budou při rekonstrukci obnoveny. 
 

Péče o nemocné 
Tradice ošetřování nemocných je v místě udržována od 14.století až do současné doby. Jedním 
z představených kláštera po Bílé hoře byl pater Vincenc Forstner. Měl funkci císařského komisaře 
nad všemi občanskými nemocnicemi. Do roku 1687 bylo tu jen dvanáct postelí pro nemocné. 
V knihovně lékařů lze spatřit kopii vzácné rytiny, která nám nabízí pohled do lůžkové části 
někdejšího zařízení. Žádná sláma na zemi a na ní pacienti, avšak také ještě ne dvoulůžkový 
přepych. Po dostavbě části průčelního křídla v roce 1739 už zde bylo na devadesát postelí. V roce 
1761 byla zde zřízena posluchárna pro studium anatomie a o rok později v roce 1762 profesor 
Klinkoš vymohl, že mrtvoly byly z nemocnice přenášeny do pitevny, a zavedl praktická cvičení 
pitvy. V roce 1783 byl tu založen při nemocnici ústav pro choromyslné kněze. Od roku 1779 byla 
tu jediná klinika v Praze, v roce 1791 byla přenesena do všeobecné nemocnice. Za profesora 
Arnolda začalo v nemocnici v roce 1784 chirurgické vyučování. V roce 1802 svěřil se do péče 
nemocnice i jeden z našich největších obrozenců Josef Dobrovský. Úspěšně se zde o něho staral 
Dr. Jan Theobald Held (1770-1851), který zde působil třicet let jako primář. V roce 1827 zastával 
místo rektora na pražské univerzitě. O nemocnici sepsal malé dílko. Blízkost řeky, která se 
pravidelně rozvodňovala, působila lékařům i pacientům často starosti. Při povodni v roce 1845 
sahala voda až k  oltáři kostela sv.Šimona a Judy. Při povodních někdy museli být pacienti 
z nemocnice vynášeni. Nebyla ještě vybudována pražská nábřeží.Staré objekty nemocnice jsou 
propojeny s novými budovami na nábřeží. Výškový rozdíl překonávají uvnitř mírné nájezdové 
rampy. Ale i tak působí někdy potíže při transportu nemocných.Nemocnice je modernizována 
hlavně novými technologiemi a přístroji. Dá se říci, že jde o unikátní zařízení uprostřed Prahy, 
v němž se podařilo spojit vzácné historické prostory s moderní lékařskou vědou. I o tom informují 
lékaři nemocnice pravidelně a zasvěceně na stránkách Listů Prahy 1. 
_______________________________________________________________________________ 
© Mgr. Ant. Ederer, archivář a kronikář Úřadu MČ Praha 1 
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DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2001 - GARANT MČ PRAHA 1 
dům U Krkavců 
Staré Město čp. 735/I, Dlouhá ulice č. 25, Rámová ulice č. 6 
_______________________________________________________________________________ 
 

Rámová ulice 

spojuje Dlouhou třídu s ulicí Haštalskou. Rozšířena byla během asanace na přelomu 19. a 
20.století. Pojmenování ulice pravděpodobně vzniklo podle soukenických rámů, které tady 
soukeníci měli k provozování své živnosti, jako je měli U Obecního dvora při čp.800/I. Na Starém 
Městě získávají soukeníci svá statuta již v roce 1340. Nové Město dostalo o něco později celou 
ulici, kde čp.1195/I neslo název Ramhof. A ještě je tu znamení domu U Modrého rámce 
(čp.738/4). 
 
Na rozlehlé parcele mezi ulicemi Dlouhou a Rámovou byly ve středověku původně domy tři. První 
z nich je připomínán k roku 1400, kdy patřil Ludvíku z Florencie, příbuznému slavného lékárníka 
a přítele Karla IV. Anegela z Florencie, jenž měl proslulou botanickou zahradu v dnešní Jindřišské 
ulici. Druhý dům je připomínán ve stejné době a rovněž při Dlouhé ulici. Třetí dům vzadu u 
Rámové ulice byl nejmenší, v roce 1428 jej získal Mikuláš Němec, kdysi dveřník krále Václava 
IV., za pouhé tři kopy. Dům s čp.735/I byl při Dlouhé ulici podle majitele nazýván na počátku 
15.století Lukášovským, později podle Štěpána Krkavce nesl název U Krkavců. V Rámové ulici 
říkali domu U Žaludů. Názvy domů nám připomínají i domovní znamení. V době bělohorské bitvy 
(1620) tvořil již rozsáhlý objekt jeden celek a patřil direktoru měšťanů Janu Oršinovskému 
z Fürstenfeldu. Jemu byl dům zkonfiskován. 
 
Už v roce 1433 je v domě doložen pivovar a sladovna. Pivovarům se dařilo nejen tady. Jenom 
v Dlouhé ulici jich bylo celkem třináct. Přestavbami a přístavbami se zvyšovala neustále cena 
domu. V 1.polovině 17.století měl již cenu 5700 zlatých a je při něm uváděno, kromě obytných 
částí: dvě stáje pro dvanáct koní, tři spilky, jedna sušárna, jedna kropírna, dva hvozdy, jedna 
valečka, dvůr, kuželník a místo na uložení dříví. Čepovalo se zde sto třicet sudů piva ročně. 
 
30.ledna 1779 prováděli k domu stavební odhad dva renomovaní umělci a znalci Jan Prachner a 
Ignác Palliardi. Zdůraznili, že majitel koupil dům jako požářiště jen za 5730 zlatých. Povšechně 
popisují, jakými prostory je dům vybaven, zmiňují se o pivovarském provozu a nakonec usuzují, 
že dům je z větší části již obnoven a že jeho skutečná hodnota činí 12100 zlatých. 
 
Jüttnerův plán (1811-1815) zakresluje hlavní budovu s křídlem po pravé straně, z něho vybíhá 
příčné křídlo směrem k Rámové ulici, kde navazuje na budovu v uliční čáře. Palliardiho plány 
z roku 1812 zachycují novou regulaci uliční čáry Rámové ulice. Jde o dokument podoby zadního 
dílu domu čp.735/I v Rámové ulici. Byla to široká jednopatrová budova. Celý objekt v roce 1831 
získal za 40000zlatých Dr.Josef Likavec. 
 
Vzhledem k rozlehlosti objektu i k jeho významu je historie stavby dosti složitá. Jádro domu 
pochází z přelomu románského a gotického slohu, nachází se v jistém odstupu od dnešní Dlouhé 
ulice, kde splývá s původním terénem Starého Města. Sklepení hlavní budovy zachovává 
středověké klenby, náznaky románského období se nacházejí u paty schodiště. 
Nejmenší ze tří domů při Rámové ulici uchovává ze středověku jen části obvodového zdiva. Tato 
zadní budova byla rozšířena podle plánů Ignáce Palliardiho. Zamýšlené zvýšení budovy o jedno 
patro podle projektu Jan Klementa Zobela z roku 1833 se neuskutečnilo. Sklep pod domem 
v Rámové ulici má nepravidelnou dispozici, která byla způsobena pozdějšími zásahy. Je přístupný 
z vnitřního dvora. Přízemní prostory mají renesanční ráz i systém klenby. Bývala tu vstupní hala 
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s průjezdem a sousední velký prostor s neckovou klenbou a koutovými výsečemi, kde bývával 
patrně šenk. Objekt v Rámové ulici má pouze v hlavním prostoru starší klenby, v dalších jsou 
spíše klasicistní a mladší. 
 
Stavební zásahy z roku 1880 měly za následek určité změny v hlavní budově a zcela přeměnily 
k obytným účelům patro zadní budovy v Rámové ulici. Spodní prostory domu byly 
pravděpodobně využívány k pivovarskému provozu, jako tomu bylo u dvorní budovy. V různých 
výčtech místností objektu jsou jmenovány spilky. Spilka byla pivovarská místnost na kvašení nebo 
stáčení piva. Zelený slad, tedy potřebně vyklíčený ječmen, se urovnával do vrstvy na hvozd, což 
byl prostor pro odsoušení sladu. Sladovníci vyráběli slad, z něhož pak sládci vařili pro nákladníky 
pivo. Nákladníci spolu s šenkýři coby podnikatelé pivo prodávali. Spilky hvozd nebo hvozdnice, 
kropírna, valečka, limpy, vidrovky, kopist či šoufek, prkénko, hřeblo, pěna (deka), to jsou všechno 
krásné české pojmy a výrazy, které souvisejí s technologií, přípravou a výrobou piva. Je 
nepochybné, že už tenkrát naši předkové vařili pivo s láskou. 
 
Záhadou zůstávají v Rámové ulici značky na zdech, které se objevily po odstranění svrchní omítky 
v prostorách, které si upravila pro lapidárium - galerii Nadace Český barok. Možná i v těchto 
místnostech probíhala příprava k vaření piva, avšak značky s touto činností asi nesouvisí. 
Literatura uvádí, že první velký dům při Dlouhé ulici koupil v roce 1405 od Ludvíka lékárníka 
Marek, výrobce šálečků. Je to jen spekulace, avšak značky na zdech skutečně více napovídají, že 
šlo možná, i když asi mnohem později, o kameninu, porcelán, majoliku či fajáns. Možná tu kdysi 
bylo skladiště takového zboží. Značky lze datovat do 19. nebo i do počátku 20.století. 
 

Galerie Nadace Český barok 
získala prostory v Rámové ulici v květnu roku 2000. V době socialismu sídlily zde Sběrné 
suroviny. Vedlejší prostory v čp.738/4, kde se později uchytila vinárna U Petráčků, dříve Mělnická 
Ludmila, obývaly zase sklady Řemeslnických potřeb (Řempo). Pro společnost, v níž jsme žili 
dříve, bylo příznačné, že z půvabných historických objektů, často i z kostelů a klášterů, byla 
tvořena různá odkladiště a skladiště. Budiž přičteno k dobru současné společnosti, že prosazuje 
trend opačný, a dává v krásném a kulturním prostředí historické Prahy možnost více galeriím. 
Také tento dům s čp.735/I na Starém Městě pražském je zapsán v seznamu mezi nemovitými 
kulturními památkami pod číslem 1-382. Památkáři souhlasili s rekonstrukcí přízemních prostor 
s výhradou, že nedojde k zásahům do pilířů sálu, klenby a nosného zdiva. Zůstaly zachovány 
podlahy, omítky byly vyspraveny vápennou maltou. Stávající okna a dveře nejsou původní, vstup 
z Rámové ulice je osazen dveřmi zapůjčenými z depozitáře Pražského ústavu památkové péče. 
Rekonstrukce domu byla zahájena v roce 1999, obnova pláště objektu má být dokončena v roce 
2003. Úpravy pro galerii barokních soch jsou zatím provizorní. O to větší je zásluha Nadace Český 
barok i zásluha ObÚ MČ Praha 1, která nadaci poskytuje všestrannou podporu. Posláním nadace je 
záchrana barokních památek v České republice, výzkum, rekonstrukce, obnova, zpřístupnění a 
prezentace těchto památek. 
 

_______________________________________________________________________________ 
© Mgr. Ant. Ederer, archivář a kronikář Úřadu MČ Praha 1 
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DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2001 - GARANT MČ PRAHA 1 
dům U Tří per 
Staré Město čp. 611, Týnská ulička č. 10 
_______________________________________________________________________________ 
 

Zahrada 

Mnozí autoři rádi opakují, co už o Starém Městě řekl kdosi před nimi: „Jedinou zeleň představují 
tady zelné hlávky na Uhelném trhu.“. Není to tak docela pravda. I Staré Město, i když je téměř 
neprodyšně uzavřeno na jedné straně Vltavou, a na druhé straně Novým Městem, má své ostrůvky 
zeleně. K jednomu z těchto zelených ostrůvků patří zahrada domu v Týnské uličce č.10. Jen pár 
kroků od Staroměstského náměstí. 
 
Zahrada uprostřed vysokých domovních bloků je většinou ve stínu, proto vyžaduje zvláštní péči i 
speciálnější odrůdy rostlin. Nízké jehličnany a ozdobné keře jsou přístupné po kamenných 
chodníčcích. Oáze vévodí vzrostlá břízka, ale hlavně mohutný kaštan, jenž dosahuje až pod 
střechu. Část zdí domu chrání popínavé víno. Když kvete, hučí mračnem včel. Bůh ví, jak ty 
inteligentní včelky najdou cestu až sem, do centra kamenného města. To vše jde v poklidu 
pozorovat z malebného podloubí či z vnitřních oken domu. Až na kaštan lze dosáhnout. Zelený 
ostrůvek mezi domy je chloubou obyvatel, zejména však chloubou dobrovolného zahradníka, jímž 
je osvícený správce domu, dříve projektant inženýr Zdeněk Vondřich. 
 

K Týnu 

Tak se původně jmenovala Týnská ulice, která spolu s Týnskou uličkou, stejně jako všechny 
ostatní okolní komunikace, směřovala k Týnu. Odtud název Týn, ohrazený dvorec cizích kupců, 
hostů pod knížecí ochranou, později nazývaný Ungelt, patřil k nejstarším lokalitám pražské 
kotliny. Bylo to internacionální centrum, sklady zboží s vlastním zázemím, s původním kostelem 
Panny Marie před Týnem, s vlastním špitále i s vlastní samosprávou. Kdo chtěl z místních vejít 
dovnitř, musel u brány odložit zbraň. Václav Hájek z Libočan umístil k Týnu i dřevěné ještě sídlo 
bájného knížete Křesomysla, neboť kníže prý nechtěl bydlet ani na Vyšehradě, ani na Hradčanech. 
O Hájkově Kronice však víme, že ji solidní věda přijímá někdy spíše s úsměvem. Všechen život 
v nejbližším okolí byl však nesporně ovlivňován existencí bohatého kupeckého dvora, v němž se 
každý obchodník, jenž navštívil Prahu, musel zastavit, aby zaplatil poplatek, clo, ungelt. 
 

Dům čp.611/I, V Pekle, Lavínovský, U Tří per 

Dispozice parcely, na níž postupně vyrůstaly jednotlivé části objektu čp.611/I v Týnské uličce na 
Starém Městě, není zcela zřetelná. Lze tak soudit ze sklepních místností při ulici i ze sklepů při 
dvorní části domu. Sklepy jsou nejednotné. Charakteristické schránky ve zdivu, portálek 
s nezkosenou hranou, křížová i valená klenba, vypovídají o raně gotickém období, tedy s největší 
pravděpodobností jde o 13.století. Jednotlivé gotické objekty, původně byly patrně jed dva, prošly 
renesanční přestavbou. V té době vlastnil dům zemský lékař Jakub Lavín z Ottenfeldu. Po něm byl 
dům nazýván Lavínovským. Později prošel dům barokními změnami i obdobím klasicismu. 
Největší asi úpravy realizoval stavitel Filip Heger, jenž dům v roce 1777 koupil, přestavěl a ihned 
zase prodal. 
 
V současné době je parcela zastavěna čtyřmi samostatnými budovami, které jsou na sebe 
napojeny, mají však samostatné střechy a vlastní půdu. K objektu patří dvůr a již zmíněná zahrada. 
Písemná zmínka o domě se objevuje až k roku 1405, kdy je součástí domu čp.628/I. Jen o deset let 
mladší zápis uvádí při domě pivovar. Pro 15.-17.století je doloženo pojmenování Ad infernum, 
V pekle. Možná to způsobila krčma, která byla otevřena u pivovaru. 

 45 
 



 
V roce 1713 byl majitelem hrabě Václav Kinský. Díky znaku Kinských, jímž je dům také v průčelí 
ozdoben, má dům ještě další pojmenování U tří per. Velmi rozvětvenou rodinu Kinských 
připomíná zejména palác na Staroměstském náměstí, dnes součást Národní galerie. Velmi stará 
šlechtická rodina může se pochlubit rodokmenem, jenž je téměř tisíc let starý. Psali se původně 
Vchynští ze Vchynic a z Tetova. Byla to rodina nejprve vladycká, pak panská, hraběcí a konečně 
knížecí. Ve znaku měli tři vlčí zuby, z nichž se vyvinuly šikmo položené zahnuté špice či drápy, 
vlčí či sviní zuby. Z drápů stala se pera možná při přestavbě domu za Filipa Hegera. Lydia 
Petráňová v knize Domovní znamení staré Prahy (1988) píše, že šlechtický znak na domě 
v Týnské uličce přijali Pražané až ve 20.století. V době, kdy byl dům v majetku této šlechtické 
rodiny, měl dvě patra, devět pokojů, tři stáje pro šestnáct koní zahradu a dvůr se studnou. Několik 
kamenných žlabů z koňských stájí zůstalo v domě zachováno až do naší doby. 
 
Dům z ulice chrání asymetricky umístěný kamenný portál a původní dvoukřídlá vrata. Nad 
portálem je barevný již zmíněný domovní znak. Medailony na fasádě představují světce: uprostřed 
sv.Antonína Paduánského, vpravo sv.Josefa, vlevo sv.Jana Nepomuckého. Z ulice do dvora vede 
mírně lomený průjezd. Dům je veden ve Státním seznamu nemovitých kulturních památek pod 
č.1-337. Je v majetku ObÚ MČ Praha 1. Úřad celý objekt postupně pečlivě opravuje. 
 

Genius loci 
Starobylý dům uchovává nejen část své původní výbavy, původní dveře, okenice, litinové zábradlí, 
neskutečně sešlapané dřevěné schody, sloupky arkád, smíšené i cihlové zdivo, valounovou dlažbu, 
terakotové vázy, dřevěné krovy, pach zboží staré drogerie, vůni papírnictví, prach ateliéru a 
skladů, vůni archivu Kovoslužby, chmýří provazců ze skladu Řempa, vůni kůže z brašnářství… 
Také však stopy mnoha generací, které v době žily. Je zde i kouzlo prastaré Týnské uličky, která 
jedním koncem odhlédne ke Staroměstskému náměstí, a druhým zírá přímo do gotického 
tympanonu severního portálu Týnského chrámu, jenž zobrazuje Utrpení Páně a Ukřižování. 
Z kostela vychází kostelník pan Michálek, zdraví se s vetešníkem panem Čapkem. Kdo chce vědět 
víc, nechť si přečte nádhernou baladickou knihu Rakvářova dcera od spisovatele Radoslava 
Nenadála. Univerzitní učitel, překladatel z angličtiny, jenž znamenitým způsobem přeložil 
například Sophiinu volbu Williama Styrona, a sám napsal dvanáct původních knih. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 
© Mgr. Ant. Ederer, archivář a kronikář Úřadu MČ Praha 1 
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DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2001 - GARANT MČ PRAHA 1 
dům U Zelené žáby 
Staré Město čp. 13/I, ulice U Radnice č. 8 
_______________________________________________________________________________ 
 

Radniční blok 
Dům U Zelené žáby je součástí malebného uličního bloku, jenž připomíná svým tvarem podkovu, 
která začíná ulicí U Radnice, pokračuje nově pojmenovaným náměstím Franze Kafky a končí 
staronovým názvem Mikulášská ulice. Radniční blok se právem hlásí k místu přísežných, později 
radních, kteří se zabývali záležitostmi Starého Města a posléze záležitostmi ostatních pražských 
měst. Scházeli se v původním kostele sv.Mikuláše, pak v domě, jenž se stal základem 
Staroměstské radnice a od počátku 20.století pak i v Nové radnici magistrátu. Dům U Zelené žáby 
se nachází přímo v centru Starého Města. Jeho obyvatelé vytvářejí pomyslný řetěz, který, měřeno 
časem, trvá přibližně tisíc let. Mladá fronta-Dnes uveřejnila 19.srpna roku 2000 zprávu o 
unikátním objevu archeologů. V souvislosti s rekonstrukcí dvou sousedních domů čp.13/8 U 
Zelené žáby a čp.14/10 U Tří bubnů našli archeologové ve dvoře prvního domu hroby, které lze 
datovat do 9. nebo 10.století. Přibližně stejně stará pohřebiště byla již dříve objevena v Dlouhé 
ulici, v Celetné ulici a v roce 1993 bylo znovu zkoumáno pohřebiště s několika desítkami hrobů na 
nedalekém Malém náměstí. Zatím nemáme z té doby ještě ani důkazy o osídlení pozdějšího 
Starého Města. Archeolog Zdeněk Dragoun se domnívá, že nově nalezené hroby při domě U 
Zelené žáby mohou souviset s osídlením na druhém břehu Vltavy, které je nepochybně starší. 
 

Stará tržiště 
Radniční blok domů postupně vyrůstal uprostřed rozlehlého tržiště, později Staroměstského 
náměstí. V bezprostřední blízkosti však byla tržiště ještě starší. Malé náměstí, Linhartský plácek, 
po němž nám zbyl už jen název ulice, Mariánské náměstí či Mikulášské náměstí při starém kostele 
sv.Mikuláše, na jehož místě dokončil v roce 1737 dnešní barokní perlu Kilián Ignác Dienzenhofer. 
Všechna přilehlá tržiště byla napojena na staré cesty od Vyšehradu, od Poříčí i od Ungeltu. 
Průsečíkem cest pak bylo místo při vltavském břehu, kde u přirozeného brodu vznikl přívoz a 
později most, cesta k Pražskému hradu. Při prastaré cestě, která vedla od Vyšehradu přes Malé 
náměstí a dnešní ulicí U Radnice ještě dříve, než zamířila k náměstí Staroměstskému, rozkládal se 
v místě radničního bloku románský Jarošův dvorec s osadou. Uprostřed dvorce, na východním 
konci dnešní Linhartské ulice, stál románský kostelík sv.Linharta. Zbořen byl v roce 1798. Četné 
původní názvy dnešního místa připomínají, co se zde dělo. Uzdáři tady prodávali uzdy, součást 
koňského postroje, prodávali se zde pasy, součásti oděvu, byly tu chlebné krámy i prodej kuřat. 
František Ruth v Kronice královské Prahy (1904) připomíná v těchto místech velké kupecké 
sklady i název mezi krámy (inter institas). Ulice byla až do konce 19.století uzavřena Krenovým 
domem. Jeho zbořením otevřel se pohled na kostel sv.Mikuláše ze Staroměstského náměstí a 
otevřela se i ulice. 
 

Dům U Zelené žáby 
V ulici U Radnice na Starém Městě je připomínán poprvé k roku 1403, v roce 1428 se již objevuje 
název U Žáby. Je však jistě mnohem starší. Vznikal na nepravidelné parcele jako nárožní objekt ze 
dvou původních domů přestavbami a rozšiřováním. Raně gotické jádro je obsaženo v severní části. 
Prostor čtvercového půdorysu má žebrovou klenbu a stejný půdorys má i sklep. Připojena je 
valeně zaklenutá chodbička. V průčelí do ulice se zachovala pravoúhlá okna s kamenným 
gotickým ostěním, které lze datovat do poloviny 14.století. Počátkem 17.století došlo k renesanční 
přestavbě a objekt byl navýšen o třetí patro. Při klasicistních úpravách, které prováděl někdy 
kolem roku 1810 Jindřich Hausknecht, byly odstraněny členěné renesanční štíty. V Archivu 
hl.m.Prahy je uložen plán, na němž jsou renesanční štíty zachyceny. Zřetelné jsou i pravidelné 
obdélníky vstupu a oken, znázorněn je i prampouch, který se klene nad úzkou uličkou směrem 
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k Husmarku či k Huselmarktu, jemuž se tady dařilo už někdy kolem roku 1400. Jednotlivé prvky i 
celková dispozice domu vypovídají o hodnotné a cenné stavbě. Opukové i kamenné zdivo, režné 
cihly, žebrové zaklenutí, valená klenba, kamenné ostění, bosovaný portál z roku 1654 
s nadsvětlíkem a kovanou provlékanou mříží, klasicistní zábradlí, renesanční krov s původní 
konstrukcí a s působivou valbou nad dvorním průčelím. V roce 1919 hrozilo domu zhroucení. 
Stavební úřad magistrátu proto žádá policejní komisařství dopisem, aby stráží zajistilo pořádek, 
„aby podél domu čp.13/I v Praze U Zelené žáby neprojížděla žádná vozidla po dobu 
zabezpečovacích prací, kdy se chatrné zdivo nahrazuje novým“. Dopisem z 2.října 1919 obrací se 
stavební úřad přímo na ředitelství elektrických podniků: “Mnozí zřízenci zákazu nedbají a dosti 
rychle kolem objektu projíždějí. Z důvodu akutního nebezpečí zřícení celého domu bylo by nutno 
zakázati provoz tramvajový mezi stanicemi Nová radnice a Staroměstské náměstí trati č.4 a 12, jak 
se to stalo již ohledně ostatních vozidel, zvláště automobilů.“. Ano, jezdívala tudy skutečně 
tramvaj, neboť naši předkové byli v období asanace přesvědčeni, že doprava, kromě do schodů, 
musí být všude. Ohrožen byl i sousední dům U Tří bubnů s čp.14/I. Elektrické podniky slíbily 
odstranit z čp.13/I zakotvenou růžici pro zachycení drátů elektrické dráhy. 
 

Domovní znamení 
Někdy naprosto přesné údaje vypovídají o něčem, co se nikdy nestalo. Lydia Petráňová 
v Domovních znameních staré Prahy (1988) píše: Příběh, který se udál léta 1436 ve čtvrtek před 
Květnou nedělí, pět minut po půl deváté večerní. Krejčí Marciáš Lokýtek tajně doma cvičil, a to 
tím způsobem, že si dával nohy za krk. A to tak obratně, že je nemohl dát zpátky. Když ho 
služebná uviděla, místo aby mu pomohla, utíkala povědět sousedům, že pána spolkla žába. Odtud 
domovní znamení. Právě v ulici U Radnice nachází se ještě dům s žábou zlatou a žábou černou. 
Možná jógu cvičilo v ulici více sousedů, možná se po sobě jen rádi opičili, možné také je, že už 
tehdy měšťané rádi strašili kolemjdoucí turisty. Žába žije převážně ve vodě, má asi pořád žízeň. 
Proto v domě byla vždy hospoda či alespoň vinárna. 
 

Muzeu Dětské kresby 
V polovině roku 2000 byla zahájena rekonstrukce domů čp.13/8 a čp.14/10. Oba objekty jsou 
památkově chráněné a jsou zapsány v seznamu památek hl.m.Prahy. Na rekonstrukci se podílely 
Alpako Invest s.r.o. a Urbia s.r.o. Kolaudační rozhodnutí nese datum 16.3.2001. V devadesátých 
letech probíhal stavebně technický průzkum, v roce 1999 restaurátorský průzkum, byla pořízena 
fotodokumentace uměleckých, truhlářských a zámečnických prvků. Rekonstrukce řešila oba domy 
současně, i když jsou oba objekty provozně oddělené. Dům U Zelené žáby zůstal zachován 
částečně jako bytový, jsou zde prodejní plochy, nebytové prostory, vinárna, zimní a letní zahrada, 
ateliér dětí a Muzeum dětské kresby. Stačí udělat pár kroků stranou. Od dálnice, od hlavní trasy, 
od spěchajícího toku informací či dopravních prostředků. Od domu U Zelené žáby projdeme 
úzkou uličkou, dvakrát zahneme za roh, nepřehlédneme prampouch, jenž obytnou jizbičku 
překračuje soutěsku, vyšlápneme asi deset schodů a jsme v Muzeu dětské kresby. Založeno bylo 
30.dubna 1999 a otevřeno 6.června 2001. Tajemný prostor středověkého domu se zachovanými 
trámovými a štukovými stropy hostí dětskou kresbu a dětské plastiky. Čisté, upřímné a bez falše. 
Pod leckterým obrázkem mohl by být klidně podepsán Salvador Dalí, Pablo Picasso, Joan Miró, 
Paul Klee nebo Josef Čapek. Často složitým vývojem dospěli tito světoznámí umělci na vrcholu 
tvorby k jednoduché čáře, k prostému dětskému pohledu na svět. 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
© Mgr. Ant. Ederer, archivář a kronikář Úřadu MČ Praha 1 
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DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2001 - GARANT MČ PRAHA 1 
dům U Biskupské čepice 
Nové Město čp. 158/II, Opatovická ulice č. 20 
_______________________________________________________________________________ 
 

Opatovice 
Pojmenování Opatovice či V Opatovicích se objevuje v písemných pramenech až ve 14.století. 
František Ekert, autor Posvátných míst královského hlavního města Prahy (1883) a farář od 
sv.Vojtěcha a od Panny Marie Sněžné, uvádí letopočet 1318. Dům opata (Aedes abbatis), 
představeného řádu, po němž byla osada či vesnice nazývána, nachází se v Opatovické ulici 
v čp.158/II. Osada tady byla jistě mnohem dříve, než uvádějí písemné prameny. Patřila k celé řadě 
dalších osad, které se nacházely na území pozdějšího Nového Města, které proti staroměstským 
hradbám založil v roce 1348 Karel IV. Mezi Vyšehradem a Starým Městem ležely vesnice Michle, 
Nusle, Psáry či Psáře, blíže k řece osady Slup a Podskalí, výše byla položena osada Rybníček, 
poblíž Václavského náměstí Chudobice, Dolní a Horní, a ještě dále Poříčí, osada německých 
hostů. A ještě blíže Starému Městu osada Újezd kolem kostela sv.Martina, těsně vedle osada 
Charváty a nad ní při cestě z Vyšehradu Zderaz. Osada Opatovice byla založena mezi kostelem 
sv.Petra na Zderaze a kostelem sv.Michala v Opatovické ulici. Za nejstarší části jsou považovány 
ulice Opatovická a Černá. Lze ji šířeji ohraničit zhruba dnešními ulicemi Spálenou, Myslíkovou a 
Národní a na západě Vltavou. Osadou vedla jedna z nejdůležitějších cest na území pražské kotliny, 
která spojovala Vyšehrad a Pražský hrad a přes Opatovice mířila od Zderazu patrně dnešní 
Pštrossovou a na území Starého Města pokračovala ulicí Karoliny Světlé. Opatovice jsou doloženy 
dvěma listinami, uznávanými falzy. Jedna pochází z roku 1115, vypovídá o založení 
benediktinského kláštera v Kladrubech a také o tom, že panovník dává řádu v Praze mlýn a místo 
pro dvůr, kde se mohou usazovat hosté. Druhá listina z roku 1186 potvrzuje totéž, uvádí mlýn na 
Vltavě, dvůr a parcely pro osadníky, hosty. Místo je upřesněno jako „vicus pauperum“, osada 
chudých. Snad měl autor na mysli původní osídlení (Erben, Regesta diplomatica). Majetek 
benediktinů hraničil tady s rozsáhlými pozemky křížovníků s červenou hvězdou. Za Spálenou ulicí 
se potom od roku 1254 do roku 1478 rozkládala Židovská zahrada, která byla po zrušení hřbitova 
rozparcelována a zastavěna. Tak vznikala osada se zárodkem pozdější uliční sítě, v níž na 
prastarou cestu mezi Vyšehradem a Hradem v těchto místech kolmo navazovaly ulice Ostrovní, 
V Jirchářích a Opatovická. Za zmínku jistě stojí, že osada Opatovice existovala ještě dříve, než 
bylo založeno Staré Město pražské, jehož hradby proti osadě začaly vyrůstat kolem roku 1230. Pak 
vedle hradeb vznikl i příkop a strouha na dešťovou vodu, od roku 1348 hranice mezi Starým a 
Novým Městem. A v hradbách brána sv.Štěpána ve zdi kudy vedla původní pobřežní komunikace 
mezi hrady a dál na Levý Hradec a opačným směrem do jižních Čech. Teprve později se cesta 
posunula do osy dnešní Spálené ulice, k bráně sv.Martina ve zdi. 
 

Kostel sv.Michala 
V Opatovicích byl středem osady patrně už od počátku 12.století. O dvě století později založil tady 
při městském příkopu měšťan Jindřich Šváb dýňovou (melounovou) zahradu. Ta byla postupně 
parcelována a zastavěna. Kostel se pak v listinách ze 14. a 15.století uvádí jako „kostel sv.Michala 
v zahradě dýňové“. A v téže souvislosti je uváděn farář, střídník (kaplan), zvoník, kněz správce 
školy a oltářníci. Ke kostelu patřila fara, škola a hřbitov. Nepatrný zbytek zahrady na místě 
bývalého kostelního hřbitova je vidět za kostelem. V roce 1787 byl kostel zrušen a o dva roky 
později prodán Františku Kehrnovi, který obratem a se ziskem celý objekt prodal německým 
protestantům. V letech 1914-1915 byla kostelní stavba regotizována stavitelem Š.Koloschekem. 
Po roce 1945 začal kostel sloužit slovenským evangelíkům a slouží dodnes. Patří k duchovním 
centrům slovenské komunity v Praze. 
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Dům s čp.158/II 
V Opatovické ulici, nazývaný podle domovního znamení U Dvou pštrosů a později U Biskupské 
čepice, patřil k předlokační osadě Opatovice. Patrně byl součástí dvorce, který byl zase součástí 
původní osady. Ještě v předhusitské době koupily dům od opata Alžběta ze Šternberka, Ofka 
z Labouna či ze Skalky a Alžběta ze Strážnice či z Vartenberka. Poslední ze jmenovaných brzy 
získala dům celý. V roce 1394 koupil dům opat Gerlach pro klášter z Pomuku či Nepomuku. Za 
husitských válek připadl dům novoměstské obci a ta jej prodala Velíku kožišníku. V roce 1623 
získal dům Václav Vratislav rytíř z Mitrovic a na Všeradicích. Od roku 1687 byl objekt v majetku 
benediktinského kláštera ve sv.Janu pod Skalou. Z této doby pochází vrcholně barokní portál se 
znakem kláštera v kartuši a letopočtem 1719. Počáteční písmena znamenají Aedes Abbatis (abbas 
- opat), příbytek, dům, obydlí opata, a S.Joannis. Po zrušení kláštera byl majetek v roce 1786 
prodán v dražbě. V letech 1817 a 1819 byl dům znovu prodáván. Podnikatel František Künzl tady 
zřídil továrnu na potiskování hedvábí. V roce 1828 získal objekt továrník Josef Ringhoffer a 
pronajal jej pražské textilní firmě Moses a Juda Porges. V roce 1840 přestala hlavní budova sloužit 
továrním účelům a byla přeměněna na byty. V roce 1884 získal tento majetek Josef Richard 
Vilímek (1835-1911). Patřil mu dům čp.158/II a nedaleko odtud i dům čp.89/II s průčelím do 
Spálené ulice. J.R.Vilímek byl úspěšný publicista, knihkupec i nakladatel. Knihtiskárnu a 
nakladatelství založil v roce 1871, Humoristické listy vydával v Praze už od roku 1858. Na jeho 
činnost navázal Josef Richard Vilímek ml. (1860-1938). Z písemností odboru výstavby Úřadu MČ 
Praha 1 lze vyčíst, že 10.dubna 1891 podal J.R.Vilímek žádost, aby mohl na zahradě domu 
čp.158/II postavit přízemní budovu k účelům tiskárny. Následovala komise, která konstatovala, že 
dům čp.158/II hraničí s čp.157/II a s čp.160/II, zadní část pak, která směřuje ke Spálené ulici, 
s domy čp.89/II, 90/II, 91/II a 92/II. K domu v té době patřilo obytné stavení, dvůr, jedna malá a 
jedna velká zahrada. Nový přístavek tiskárny se stupňovitou prosklenou střechou byl vybaven 
třemi tiskacími stroji, z nichž jeden byl rotační. (J.R.Vilímek ml. Předváděl na Jubilejní výstavě 
v roce 1891 rotačku, na níž tiskl výstavní deník Praha.) Stroje v tiskárně byly poháněny plynovým 
motorem s převodem na transmisi. V písemnostech Úřadu MČ Praha 1 se zachoval též náčrtek 
„kreslírny zinkografické“ na půdě domu čp.158/II. Náčrtek vlastní rukou podepsali stavitel Josef 
Blecha a majitel domu Jos.Richard. Vilímek dne 18.srpna 1890. Tiskárna v roce 1899 vyhořela, 
majitel z ní udělal skladiště, a přistavěl v zahradě v roce 1919 další budovu tiskárny. V roce 1948 
převzal majetek firmy Vilímek do správy národní podnik Mír, novinářské závody, a brzy se 
v souvislosti s bývalým majetkem rodiny Vilímků začíná objevovat i Knižní velkoobchod, 
distributor tiskovin a knih pro celou republiku. Úspěšná firma nakladatelského a knihkupeckého 
domu Vilímek si své dobré jméno udržela až do naší současnosti. 
 

Pravidelná dispozice domu se čtyřmi křídly obklopuje dvůr. Průčelí do ulice je prolomeno 
nápadným barokním portálem, v jehož nadpraží je osazen znak kláštera sv.Jana pod Skalou a 
znamení opata, jak již výše bylo uvedeno. Barokní dům byl v roce 1846 klasicistně přestavěn 
stavitelem Předákem. Z období gotiky zůstaly zachovány sklepy při Opatovické ulici. Mezi okny 
zadního křídla je v nice umístěna socha sv.Ivana. Pravá část průčelí je obrácena do průchodu domu 
čp.160/II, jímž se můžeme zkrátit cestu do Spálené ulice. I tomuto průchodu se svého času říkalo 
„Vilímkova pasáž“. 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
© Mgr. Ant. Ederer, archivář a kronikář Úřadu MČ Praha 1 
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Kaunický palác (též Schaffgotschovský či Salmovský) 
Nové Město čp. 890/II, Panská ulice č. 7 
_______________________________________________________________________________ 
 

Panská ulice 
získala své pojmenování podle šlechticů, pánů, kteří se tady začali usazovat. To bylo však až 
v 17.století. Původně v těchto místech, na území pozdějšího Nového Města, které Karel IV. nechal 
založit proti hradbám Starého Města v roce 1348, bydleli lidé chudí. Václav Vladivoj Tomek 
alespoň tak vysvětluje název osady Chudobice, která se rozkládala před založením Nového Města 
na poměrně rozlehlém prostranství od horního konce Václavského náměstí ke kostelu sv.Jindřicha. 
Dokonce tu byly Chudobice Dolní a Horní. Když dnešní Panská ulice začala vznikat někdy kolem 
roku 1380 v druhé lokační vlně, dostala název Nová. První domy si tady nově stavěli řemeslníci - 
měšťané. Až mnohem později přišli do ulice páni. 
 

Panský dům 
Historie dnešního paláce začíná někdy v roce 1378 na parcele, kterou vlastnil sladovník Kříž, 
jemuž se také říkalo Křížala. Jeho pozemek sahal od dnešní pěší zóny Na Příkopě až k Jindřišské 
ulici. Pozemek na dům si tady od Kříže Křížaly koupil tesař Pešek. Až do roku 1514 se v držení 
domu vystřídali tesař, soukeník, oční lékař, forman, mydlář, krejčí, malíř a rychtář v jedné osobě, 
kloboučník, znovu tesař, hrnčíř a bakalář. V roce 1537 získal dům zeman Heřman Petrovský 
z Petrovic, po něm rytíř Jindřich Střela z Rokycan a od roku 1628 je majitelem domu královský 
soudní rada. Dům je v té době uváděn již jako panský. 
 

Palác 
V roce 1663 koupil dům hrabě Jan Arnošt Schaffgotch, císařský tajný rada, původem ze Slezska. 
Jeho potomek hrabě Jan Antonín dům po roce 1716 rozšířil a vybudoval současný palác. Po 
prohlídce domu v roce 1725 nám zůstává záznam: v přízemí čtyři klenuté pokoje, komůrka, čtyři 
kvelby, kuchyně, stáj pro dvacet koní, tři sklepy, jeden velký dvůr. Ve středním patře kaple do 
ulice, šest pokojů do ulice, pět pokojů do dvora, jeden kvelb. V horním patře pět pokojů do ulice, 
pět pokojů do dvora. Jeden z pokojů slouží jako knihovna. V roce 1754 koupila dům novoměstská 
obec a již o tři roky později jej zase prodala. Majitelem se stal vlastník panství Mníšek, svobodný 
pán z Unwerthu. V roce 1782 koupil palác hrabě Filip Kinský. O tomto majiteli historik a učitel na 
sousední piaristické škole při kostele sv.Kříže, Jaroslav Schaller, tvrdí, že hrabě palác „zřídil tak, 
jak jej dnes spatřujeme“. Pamětní kniha fary u sv.Jindřicha dodává, že palác „vystavěl dvorní 
stavitel Matyáš Huml v slohu vlašském“. Hrabě Filip Kinský z Vchynic a Tetova palác připravoval 
pro arcivévodu Karla Ludvíka, vítěze od Aspru, významného habsburského vojevůdce. 4.října 
1810 slavil tady své jmeniny císař František, v roce 1813 bydlila tady sestra ruského cara. Ne vždy 
jsou majetkové poměry zcela jasné. Jedním z vlastníků byl kníže Hugo Salm-Reifferscheidt. 
Odtud další název paláce. Až teprve od roku 1861 patří palác Kaunicům. Kaunicové (Kounicové) 
patří mezi staré české a moravské rody, jejichž původ lze doložit již ve 12.století. K významným 
členům rodu patří hrabě Václav Antonín Kaunic (1711-1794), od roku 1764 říšský kníže. 
Zastupoval Marii Terezii jako diplomat, podílel se úspěšně na politice hasburské monarchie a 
ovlivňoval zejména její zahraniční politiku. Jeho potomek Václav Kaunic (1848-1913) patřil mezi 
pokrokové šlechtice a současně buržoazní politiky, podporoval zemědělství, statkáře a 
mladočechy. V roce 1908 věnoval svůj brněnský palác studentským kolejím. 
 
Ještě před vznikem samostatného Československa získala palác v roce 1912 Živnobanka, po druhé 
světové válce pak v roce 1945 Státní banka. Od roku 1951 až do nedávné doby v roce 1995 palác 
užíval Svaz československých žen a Svaz českých žen. V následujícím roce pak získala do nájmu 
a celý palác zrekonstruovala renomovaná švýcarská společnost s ručením omezeným COPA. 
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Vrcholné baroko 

Umělecké památky Prahy (1998) i nejnovější publikace Pražské paláce (2000) přiznávají nejistotu 
v souvislosti s vrcholně barokní přestavbou z doby kolem roku 1720. Odborníci nám nabízejí 
jména významných architektů a stavitelů. Kubiček se domnívá, že by to mohl být Jan Blažej 
Santini-Aichl, a to také proto, že Schaffgotsch byl kmotrem Santiniho dětí v letech 1721 a 1723. 
Také je na základě určitých charakteristických prvků architektůry uváděn jako autor František 
Maxmilián Kaňka či Giovanni Battista Alliprandi (Preiss, Horyna). 
 
Palác připomíná svým půdorysem otevřené písmeno U. Sklepy napovídají, že stojí pravděpodobně 
na základech dvou gotických domů. Hlavní budova respektuje svým průčelím uliční čáru Panské 
ulice, dvě postranní křídla vytvářejí rozlehlý vnitřní dvůr. Trojkřídlou dispozici uzavírá zdánlivé 
čtvrté křídlo příjemného a nízkého domu, v němž je současné sídlo Českého svazu žen. Před 
zadním domem jsou vzrostlé stromy, které paláci poskytují vzácnou zeleň. Vydlážděný dvůr v ose 
průjezdu zdobí funkční kašna. Patnáctiosé průčelí do ulice je zdůrazněno tříosým risalitem, který 
je ukončen trojůhelníkem štítu. Střední část je prolomena výrazným a dynamickým portálem. 
Parter průčelí člení rustika a odděluje zřetelná kordonová římsa. Vysoká okna piana nobile jsou 
zdobena suprafenestrami a římsami. 
 
Rozsáhlý barokní objekt je v řadové zástavbě Panské ulice součástí barokní rezidenční čtvrti, jejíž 
tradici bychom mohli hledat už v existenci Králova dvora při Prašné bráně, který stával v místech 
dnešního Obecního domu. V rezidenční čtvrti bydleli velmi často nejen vysocí šlechtici, ale také 
zároveň milovníci umění a sběratelé uměleckých předmětů i mecenáši umění. 
 
Interiér Kaunického paláce člení hlavní trojramenné schodiště, které vzniklo v době, kdy palác 
vlastnil kníže Hugo Karel Salm-Reifferscheidt, podle plánů stavitele Kašpara Předáka. Malby na 
stěnách v polovině 19.století provedli Antonín Lhota, Rudolf Josef Müller a Adolf Wiedlich. 
Výjevy představují milostné dvojice středověkých rytířských eposů: o Artušovi a z Písní o 
Nibelunzích. Najdeme je v Hudebním sále, který prostupuje dvěma patry. Zelený salon získal 
jméno podle textilních tapet. Stříbrný salon je zdoben postavami z antické mytologie. Červený 
salon je opět zdoben charakteristickými tapetami a štukovým stropem se starozákonními motivy. 
Je tu ještě Modrý a Růžový salon a Zlatý salon, v němž se nacházejí vzácné kusy mobiliáře 
z konce 18.století. Lustry v paláci byly elektrifikovány a krby z umělého barevného mramoru 
získaly úpravu na ústřední topení. 
 
27.února 1996 přijala rada Zastupitelstva hlavního města Prahy usnesení č.213, v němž schválila 
nájemce. Na základě výběrového řízení byla vybrána společnost s ručením omezením COPA. 
Nový nájemce palác zrekonstruoval a o dva roky později slavnostně otevřel. Poskytuje v paláci 
místo Muzeu Alfonse Muchy, jsou zde kancelářské prostory, reprezentační prostory i několik bytů. 
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DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2002 - GARANT MČ PRAHA 1 
dům U Tří divých mužů 
Staré Město čp. 224, Řetězová ulice č. 7 
_______________________________________________________________________________ 
 
Objekt byl původně měšťanský dům, který vznikl na parcelách dvou gotických objektů. V průběhu 
času byly provedeny renesanční přestavba a úpravy v baroku i klasicismu. V roce 1811 byla 
opravena fasáda (J.Zika). Od roku 1911 až do let první světové války tu byl otevřen proslulý noční 
podnik Montmartre, který navštěvovala řada českých i německých literátů a výtvarníků. 
 
Ulice Kožešnická, jež kdysi spojovala bývalou ulici Dominikánskou, nyní Husovu, s ulicí 
Liliovou, byla přejmenována podle domu U Třech řetězů na ulici Řetězovou. Jednoho dne do ní 
zabloudil podivný cizinec s velkým, bělavým kloboukem na hlavě, v modrém fraku s bílou vestou 
a kalhotami téže barvy. Kalhoty mu sahaly jen pod kolena, hubená lýtka měl pokryta bílými 
punčochami, podvázanými pestrými mašličkami. Velké nohy trčely v lesklých černých střevících 
se zlatými přezkami. 
 
Tento podivný muž zřejmě něco hledal. Díval se po domech, až mu utkvěl zrak právě na domě U 
Třech řetězů, na němž byla již zežloutlá cedule s nápisem „Tento krám je ihned k pronajmutí“. 
Muž se radostně usmál, spokojeně pokýval hlavou a vešel do domu vyhledat domácího pána. Tím 
byl počestný mistr krejčovský Benjamin Puklička, který v příchozím viděl nového zákazníka, a tak 
rychle vyskočil od stolu a vysekl cizinci hlubokou poklonu. Trvalo však dlouho, nežli se 
dohovořili. Cizinec byl podle všeho Angličan lámal češtinu jak se dalo. Nakonec však mistr přece 
porozuměl, že si cizinec přišel pronajmou krám a to asi na čtvrt roku. Domácí mu sdělil výši 
nájmu s důrazem, že je nutno na tři měsíce předem zaplatit. 
Angličan souhlasil a mistr se ptal co vlastně hodlá prodávat? Nic, odpověděl zase pomotaně 
cizinec, jen chci tři divé muže ukazovat. Mistr spráskl rukama: „Cože? Snad lidožrouty? To asi 
nepůjde, raději krám nechám prázdný!“ „Tak diví zase nejsou, ostatně za ně ručím“, vysvětloval 
cizinec a hned vysázel na stůl 5 zbrusu nových dukátů. A tak smlouva byla rychle uzavřena. 
 
Hned druhého nebo třetího dne se všude objevila velká oznámení, že U Třech řetězů je možno 
spatřit tři divé muže, kteří se živí syrovými holuby a jinou přepodivnou stravou, z hrnků pijí krev a 
předvádějí různé tance. Dva že jsou z Austrálie a jeden z Afriky. „Hned bych se šla na ty divochy 
podívat, jen kdyby vstupné nebylo tak vysoké. Celý šestáček dát, to se mi nezdá,“ pravila v úžasu 
jakási hokyně. „Inu, paní, něco za něco, nic naplat. Dovézt takové chlapy z dalekých krajů a živit 
je holubím masem, to stojí peněz,“ odpovídal preclikář. „Ten šestáček rád obětuji, ale s preclíky 
tam nemohu, snědli by mi je na jeden ráz a měl bych po výdělku.“ „A to oni by neudělali, musí být 
dozajista uvázaní, aby lidem neublížili“, mínil kolemjdoucí kominík. „A jak by potom tancovat 
mohli, vy mudrlante“, opravoval preclikář. A tak se mezi lidmi povídalo, podívat se na ty tři divé 
muže stalo se přáním celé Prahy. Mluvilo se u nich všude, zvláště na trhu ti, co prodávali kuřata a 
holuby. Těšili se, že Angličan přiběhne každičkou chvíli a vždy koupí celou nůši drůbeže. 
 
Ten se ale na trhu ani neukázal. Seděl hned u vchodu svého obdivuhodného divadla či spíše 
zvěřince a pochvaloval si tučný příjem. Ani šestáčky nestačil počítat, jak přibývaly. Však to také 
byla podívaná! Dva z divochů byli krásně hnědí, jako když je natěrač natře olejovou barvou, ten 
třetí byl zas černý jako čerstvě vyleštěná holínka. Všichni byli polonazí, oděni do krátkých, 
barevnými květy a korálky pošitých sukniček kolem boků, také na krku šňůry korálků a zlatých 
penízků. Černoch měl krátké černé kudrnaté vlasy, nos protknutý kroužkem ze slonoviny, druzí 
dva rudochové zase v uších ohromné náušnice, dlouhé vlasy až na ramena a na hlavách koruny 
z barevného peří podivných ptáků. Všichni chvílemi prováděli na nízkém lešení všelijaké podivné 
skoky a tance, příšerně se šklebíce nebo zpívajíce v jakémsi cizím jazyce.  
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Asi po týdnu přijel do Prahy také jeden sedlák od Vodňan, a že dobře prodal obilí, zanechal povoz 
s koňmi v zájezdní hospodě U Kuchyňků v Poštovské ulici a chtěl něco nakoupit a rozhlédnout se 
po Praze. Na svých pochůzkách se dostal až do Řetězové ulice, kde se před krámem houfovali lidé. 
„Co se to tu děje?“, dotazoval se zvědavě. „Cožpak neumíte číst, pantáto? Tu to všechno stojí o 
třech divých mužích na dveřích napsáno“, odpovídal ševcovský učedník. „Ti divoši vypadají a 
dělají jako ďáblové, a kdybyste slyšel ten jejich podivný zpěv a tu jejich řeč!“ připojila se 
k hovoru povídavá žena z ulice. „A což teprve jak koulejí očima, ti škaredové ohyzdní!“ Sedlákem 
to trhlo, i jeho se zmocnila zvědavost. „Co se platí za tu podívanou?“ otázal se oné ženy. „Celý 
šestáček, ale stojí to za to! Do smrti na ty chlapy nezapomenu.“ V tom z krámu vyběhla nějaká 
panička, plivajíc na všechny strany jako o závod. „Fuj, to jsem ještě neviděla, syrové holuby jíst, 
to může opravdu udělat jen divoch. Co kdyby se tak pustil do diváků a některému třeba nos 
ukousnul, nebo ucho.“ „Tři dny nebudu jíst, jak si na to vzpomenu,“ pravila hokyně a pomalu 
odcházela. To sedlákovu zvědavost ještě více podráždilo a tak neodolal, vytáhl z opasku šesták a 
vešel. Když zaplatil vstupné, ocitl se v nevelké klenuté místnosti, kde bylo asi 15 lidí namačkáno, 
že k hnutí nebylo, a na nevelikém lešení se právě dávali do tance tři divochové, vydávajíc ze sebe 
příšerné skřeky. „To koukáte, strejčku, co? Jestlipak byste se jich polekal, kdybyste je potkal 
někde v lese?“ promluvil žertovně na sedláka jakýsi švihák v cylindru. „No, těch bych se opravdu 
bál, být to ve dne“, odpověděl sedlák, „A copak v noci ne?“, ptal se dále panáček. „V noci ne, je 
tma a tak bych je neviděl“, odvětil sedlák. „A podívejme, vy jste mi nějaký kos. A víte-li pak 
odkud jsou? Dva jsou z Austrálie a ten černý až z Afriky.“ Ale sedlák již postoupil kupředu, když 
černoch začal jíst syrové kuře. „Už je má v sobě“, poznamenal kdosi. Ale chytrému sedlákovi se 
zdálo, že je mouřenín kamsi za zástěnu rychle zastrčil. Proto si ho lépe prohlížel, a tu zpozoroval, 
že má levé ucho pošramocené. Na mou věru, připadal mu jako bývalý mládek ze Sejkorovic 
mlýna. Ten také přišel o kus ucha v pranici. Zadíval se lépe také na ostatní dva divochy a i ti mu 
připadali jaksi známí. „Kde jsem ty chlapíky jen viděl?“ uvažoval venkovan. „Už to mám, vždyť 
jsou to nerozluční kamarádi Kopřivovi. Ten větší je Kulíšek, kočí, ten zavalitější koňský handlíř 
Procházka. I vy bohaprázdná sloto!“ odlehčil si sedlák potichu. Ještě chvíli je pozoroval a 
pojednou vykřikl: „Jářku. Kopřivo, Kulíšku, Procházko! Co dělá ta slepá kobyla?“ Diví muži se ho 
zalekli a pohlídli na strýce. Ten se ale už hnal z krámu ven, když ještě zavolal na Angličana, 
vybírajícího vstupné: „Nejste taky od Vodňan?“ a dal se do hrozného smíchu. Ale lidé, stojící na 
ulici mu zatarasili cestu začali se vyptávat, čemu se tak hrozně směje. „Lidičky, vždyť je to švanda 
k popukání! Vždycky se Vy Pražáci smějete nám venkovským, že jsme hloupí, a zatím jste 
hloupější než my. Vždyť jsem ty tři divé muže hned poznal, mládka ze mlejna, kočího 
z libějovického dvora, kteří byli pro šibalství vyhnáni ze služby. A ten třetí, koňský handlíř se 
kterým nechtějí nic mít ani cikáni. Angličana sice neznám, ale bude taky asi z našeho kraje,“ křičel 
sedlák a utíkal do Liliové ulice, až se mu hlava třásla. Mezi diváky nastal shon. Je to možné, že by 
se dali takhle napálit? Vtom se dveře krámu zavřely. Kdosi utíkal na magistrát se žádostí, aby se 
páni přišli těm lidožroutům podívat na zuby. Ale když přišli, divoši už byli pryč, i s Angličanem. 
Zato však název domu místo U Třech řetězů si lid změnil v pojmenování U Třech divých. A tak se 
zde říká podnes. 
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Stará zbrojnice 
Malá Strana čp. 111, ulice U Lužického semináře č. 42 
_______________________________________________________________________________ 
 

Tato ulice se dříve nazývala U Staré zbrojnice, později také Dolejší Mostecký plácek a dále Nová 
ulice. Současný název získala po lužicko-srbském semináři, založeném bratry Šimonovými r.1705. 
 
Objekt č.42 je původně stará zbrojnice. Budova byla vystavěna r.1615. Tento dům zakoupil r.1616 
král Matyáš II. a zřídil zde zbrojnici. Objekt byl upraven r.1665 Ferdinandem III. Zbrojnice zde 
byla až do r.1767, kdy byla přenesena na Újezd čp.450. V objektu č.42 byla r.1789 provedena 
přestavba podle Palliardiho a zřízena káznice - donucovací pracovna, která přetrvala až do r.1833. 
Teprve v letech 1835 byla provedena konečná klasicistní úprava a až do r.1896 zde byly 
malostranské jatky. V roce 1847 zde bydlel spisovatel Prokop Chocholoušek. Roku 1900 byla ve 
dvoře postavena měnírna proudu jako součást původního systému napájení pražské elektrické 
dráhy - technická památka. 
 
Pověst praví, že o půlnoci se obvykle odtud line nelidský řev a nářek. Není však známo, co je toho 
pravou příčinou. Podle některých se může jednat o duše umučených vězňů, kteří v káznici údajně 
velmi trpěli hladem, nemocemi i krutým zacházením. Podle jiných jde pouze o ozvěnu křiku 
vražděných zvířat na pozdějších jatkách. Někdy však bývá tento noční hluk dáván do souvislosti se 
zdí zahrady Ústavu Anglikánských panen. Nikdo neví, co se za zdmi tohoto ústavu mohlo vše 
odehrát. Ale povídalo se, že u této společné zdi je prý pohřbeno mnoho nepokřtěných neviňátek. 
Jejich pláč tak žaluje a dožaduje se spravedlnosti. 
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bývalý Malostranský špitál 
Malá Strana čp. 440, Říční ulice č. 6, Všehrdova ulice č. 7 
_______________________________________________________________________________ 
 
Bývalý Malostranský špitál čp.440 tvoří spolu se starobylým, kdysi středověkým farním 
kostelíkem osady Újezd (cca r.1142), dnes zasvěceným Janu Křtiteli, ucelený areál uprostřed se 
dvorem. Je ohraničen ulicemi Říční, Všehrdovou a Besední. Špitál sem byl přenesen r.1620 
z domu čp.378. Ulice Všehrdova byla původně nazývána Špitálskou právě podle Obecního 
(Malostranského) špitálu. Později se nazývala také Zbrojní, podle zbrojnice - dnešní Tyršův dům. 
Současný název byl vytvořen k uctění památky Viktora Kornela ze Všehrd, který zde vlastnil dva 
domy, pod názvem Huť.  
 
Kostel sv.Jana Křtitele Na prádle je raně gotická stavba ze 13.stol. se zbytky maleb z 2.poloviny 
14.století. Kněžiště je patrně z let 1641-1644. V r.1787 byl přeměněn na prádelnu a v r.1935 
obnoven pro účely Církve československé husitské. Na prostranství kolem kostela býval hřbitov. 
Roku 1520 zde byl pohřben významný český právník Viktorín Kornel ze Všehrd. Před kostelem na 
jižní straně se nachází barokní kamenná plastika světce sv.Jana Nepomuckého v tradiční 
ikonografii od Machala Josefa Brokofa z r.1715. 
 
Vlastní objekt čp.440, bývalý malostranský špitál je barokní stavba s nádvorními arkádami 
z r.1661 od Giovanna de Capauli a uzavírá nádvoří u kostela. Špitál zde sloužil od svého založení 
cca v r.1660 až do zrušení v r.1784. Původní malostranský špitál (založený v 15.století) se 
nacházel totiž jinde a byl několikrát stěhován, než byl umístěn v darovaném domě. Objekt byl 
v r.1661 zbourán a s přispěním četných dobrodinců postaven dům nový, raně barokní. V tomto 
ústavu žilo 38 zchudlých nebo nemocných měšťanů malostranských. Chovanci ústavu nosili 
modré pláště s bílými límci. Příjmy špitálu pocházely z mnoha zdrojů - z obecních peněz, 
z některých daní a z almužen. Byl stanoven již i řád - pravidla o opatření jídlem, pitím, líháním, 
hlídáním a lékařstvím. Byl stanoven i správce - hospodář, jenž měl k ruce 4 opatrovníky 
nemocných. Za josefínských reforem byly Malostranský špitál, kostel sv.Jana Křtitele a hřbitov 
zrušeny. Stalo se tak rozhodnutím císaře Josefa II. v r.1784. Areál byl později formou veřejné 
dražby prodán Františku Vogelovi s podmínkou, že zrušený hřbitov v části postoupí pro veřejnou 
komunikaci a zboří hřbitovní zeď. Malostranský špitál byl pak upraven převážně pro bytové účely 
a ještě horší osud potkal kostelík - stala se z něj prádelna, později dokonce i ;mechanická čistírna 
koberců (odtud přídomek Na prádle). Teprve r.1930 se navrátil kostelík k původním církevním 
účelům, a špitál dodnes slouží bydlení. 
 
Pověst praví,že ony zbytky maleb ze 14.století na zdech kostelíka zde nechal vymalovat jeden 
z kupců na Újezdě jako projev díkůvzdání. Při jeho cestách ho přepadli loupežníci a o vše ho 
obrali. Odebral se do kostela a tam se modlil. Když vyšel ven, uviděl jednoho ze zlodějů. Nechal 
ho zatknout a ten pak prozradil své druhy. Kupcův majetek se vrátil neztenčen.  
 
Jiná pověst vypráví, že z kostela vyjíždí o půlnoci mnich v kočáře, taženém bezhlavými koňmi, 
podle jiných v kočáře taženém čtyřmi kozly. Ještě než z kostela udělali prádelnu, bydlela tam 
jedna vdova. Strašidlo ji noc co noc otravovalo, aby mu dala tolar. Vdova ale byla lakomá a tolary 
měla dobře schované. Zeptala se tedy mnicha proč ho chce. Ten jí řekl, že ošidil o něj dům Páně a 
teď musí strašit do té doby, než ho bude moci navrátit. Vdova nechtěla být obtěžována a tak mu jej 
dala. Mnich zmizel, ale za chvíli se zvonu objevil. Vdova mu totiž dala falešný peníz. Strašidlo té 
lakotnici obtisklo rozpálený peníz na čelo a uškrtilo ji. Od té doby zde straší také vdova, která 
hlídá své peníze. 
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V kostele se také zjevovala jeptiška. Vybrala si na strašení bývalou kostnici, ve které byl mandl. 
Dbala na to aby nikdo neválel prádlo přes poledne. Když ji někdo neposlechne, sedne si na mandl 
a nikdo s ní ani čtyřmi páry koní nehne. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 
MČ Praha 1 

 58 
 



DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2002 - GARANT MČ PRAHA 1 
dům U Prstenu 
Staré Město čp. 449, Jilská ulice č. 14 
_______________________________________________________________________________ 
 
Původně měšťanský dům, románské stavení, jehož rozsáhlé pozůstatky se zachovaly, bylo 
přebudováno po polovině 16.století. Další úpravy pak byly provedeny v 17.století. Zachovala se i 
část konstrukce pozdně gotického krovu. 
 
Podle některých zdrojů budova nesoucí název U Prstenu patřila mistru Hanušovi. Vypráví se, že 
kdysi ke konšelům Starého Města přišel neznámý člověk s mnoha výkresy a náčrty. Nikdo nevěděl 
odkud do Prahy vlastně zabloudil, ale jmenoval se Hanuš a představil se jako znalec všelijakých 
hodinových strojů, jež studoval a zkoumal léta po celé Evropě. Nabídl konšelům, že vyzdobí 
Staroměstskou radnici takovým orlojem, že podobného nebude nikde na světě. Po uzavření 
smlouvy se mistr Hanuš dal neprodleně do práce. 
 
Počítal, kreslil a doplňoval své plány a když si byl jist, že nikde není ani chybička, najal si 
pomocníka a pustil se do díla. Pověst o jeho stroji se rychle rozkřikla a v den kdy měl být konečně 
uveden do chodu, se před radnicí tísnil veliký zástup lidí. A bylo čemu se podivovat. Ve 
stanovenou hodinu se ozval hlas zvonce, nad orlojem se otevřela dvě okénka a před užaslými 
zraky diváků přešlo 12 apoštolů i se svým pastýřem, smrt tahala za zvonec a stařík vrtěl hlavou, 
jakoby nechtěl odejít z tohoto světa, lakomec potřásal měšcem, Turek se mračil z výšky na 
zvědavce a kohout vesele kokrhal. Velký ciferník zářil zlatými kruhy a lidé se podivovali i všem 
ostatním podivným znamením a obrazům 12-ti nebeských znamení a ještě mnohému jinému. 
K orloji pak se scházeli každou hodinu lidé, i z venkova a nejvíce se podivovali pražští hodináři, 
z nichž nejmoudřejší prohlásil, že takový složitý přístroj ještě jakživ neviděl. Věhlas mistra 
hodináře překročil i hranice země a za starcem přijížděli s prosbou o radu učení lidé a znalci 
jemných strojů z celého světa. 
 
To zneklidnilo konšely, které napadlo, že mistr Hanuš připravuje nový orloj pro nějaké cizí město 
a obávali se o slávu pražského orloje. Nepřáli si, aby jiné město mělo stejný, či dokonce 
dokonalejší stroj. Proto jeden z konšelů, muž tvrdého a lakotného srdce, navrhl rázné řešení - 
vysvětlil ostatním jak zabránit mistru Hanušovi v další práci. Všichni se ulekli, protože jim takové 
řešení připadalo kruté a nevděčné, ale konšel neústupně hájil svůj návrh tak dlouho, až i ostatní 
přesvědčil. 
 
Mistr Hanuš netušil, jaké nebezpečí se stahuje nad jeho hlavou, když vysedával ve svém domku 
nad nákresy a plány dlouho do noci při svitu lampy, jež zářila z jeho okna. Jednou když opět 
v noci pracoval, zabušil někdo znenadání na dveře. Prudkost ran nevěstila nic dobrého a mistr se 
polekal. Chtěl pospíšit ke dveřím zastrčit závoru, ale bylo již pozdě. Do světnice se vřítili dva 
zakuklenci a srazili mistra Hanuše k zemi. Skácel se, narazil hlavou na stůl a ztratil vědomí. Nikdo 
neví, co se pak v domku stalo. Pozdní chodci slyšeli jen nářek a bolestný křik, ale každý se ve 
strachu schoulil do kabátce a přidal do kroku. 
 
Když jednou ráno přišel pomocník, našel svého mistra v horečce na lůžku. Stařec měl oči 
zavázané, zmítal se jako ryba v síti a volal po světle. Vyděšený tovaryš svolal sousedy, ale nikdo 
nevěděl, co se přihodilo. Opatrně mu odstranili obvaz a zhrozili se, když poznali, že noční 
návštěvníci oslepili starce rozžhaveným železem. Zpráva o strašném činu se rozletěla Prahou jako 
blesk. Všichni žádali potrestání zločinců, ale po těch třech jako by se zem slehla. 
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Dlouho trvalo, než se mistr zotavil z horeček tak, aby mohl vstáti a učiti se choditi tak, aby nic 
neporazil. A jestliže byl dříve málomluvný, nyní nepromluvil skoro vůbec. Jen přemýšlel bez 
ustání kdo mu mohl způsobiti takové kruté zranění a jaké k tomu měl důvody. 
 
Začal propadat představám, že to nemohla ani lidská ruka udělat, ale nějaké temné síly, které ho 
potrestaly za jeho dílo. V noci míval těžké sny, křičel ze spaní a znovu začínal blouznit. Nakonec 
se pomocník již nemohl dívat na toto trápení a prozradil mu co se v okolí povídá, třebas jen potají 
a šeptem, neboť viník byl nedaleko. Mistr Hanuš konečně pochopil. Sedával smutně se sklopenou 
hlavou, na otázky neodpovídal, nejedl, rychle slábl a chřadl. 
 
Jednoho dne se však proti všemu očekávání vzchopil a požádal pomocníka, aby ho doprovodil 
k orloji. Tovaryš se zprvu zaradoval, neboť se domníval, že se mistru vrací chuť k práci a životu. 
Mistr Hanuš požádal tovaryše, aby jej zavedl ke čtvrté, nejsložitější části přístroje. Těžce vystoupil 
po úzkých schodech a dlouho zápasil s dechem. Když si odpočinul, stál jako bez duše, jen mlčky 
naslouchal tichému hlasu přesného stroje. Jak tak poslouchal, tváře mu zrůžověly a pomocníkovi 
se jednu chvíli zdálo, že se sotva znatelně usmál. Pak se však zvonu zamračil a hněvivě sevřel rty 
právě ve chvíli, kdy se venku na orloji ozval zvonec, jak za něj zatahala smrt. Mistr Hanuš se 
zachvěl, vztáhl před sebe ruku a ještě chvíli zaváhal. Potom sáhl v šeru na dřevěnou páku a jeho 
pohyb byl tak jistý a přesný, jakoby na chvíli zvou prohlédl. Uchopil páku, ještě chvíli vyčkával 
ale pak se opřel celou vahou a zatáhl. Ve stroji to zaskřípalo, kolečka začala vrčet, vše vířilo 
v divokém zmatku a smrt bez přestání zvonila a zvonila. Náhle vše ztichlo jako na povel. Jen 
venku se ozvaly výkřiky lidí a po schodech zaduněly blížící se kroky. O tom však už mistr Hanuš 
nevěděl. Sesunul se pomalu na podlahu a na první pohled bylo znát, že je mrtev. 
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DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2002 - GARANT MČ PRAHA 1 
dům U Krkavců 
Staré Město čp. 735, Dlouhá ulice č. 25, Rámová ulice č. 6 
_______________________________________________________________________________ 
 
Objekt se složitou dispozicí vznikl ze tří gotických domů na rozsáhlém městišti. Prošel 
renesančními i barokními přestavbami, ale největší stavební zásahy byly provedeny v klasicismu. 
Dům se dnes nazývá U Krkavců a býval zde pivovar (říkalo se zde U Hrubého muže), který 
navštívil a štědře obdaroval císař a král Karel IV. 
 
Už za starých časů se v Čechách umělo vařit pivo tak dobré, že se mu říkalo blahoslavené. Vařilo 
se na mnoha místech a nejproslulejší bylo rakovnické. V Praze se vařilo pivo na mnoha místech, a 
dobré. O jeho přednostech vedli Pražané dlouhé spory s Rakovnickými. Jen v Dlouhé ulici bývalo 
třináct pivovarů a nákladních domů, jejichž majitelé měli právo vařečné a čepovali pivo buď přímo 
ve vlastních hospodách nebo v jiných domech, kde měli své podsudní a šenkýře. Do jednoho 
takového pivovaru v Dlouhé třídě zašel kdysi i sám císař a král Karel IV. Vracel se do Prahy 
s početnou družinou z daleké cesty a právě v Dlouhé ulici jej zastihla bouře s průtrží mračen. Král 
se rozhlížel, kam by se ukryl, až spatřil před otevřenými vraty velikou hromadu dříví. Poznal, že je 
to pivovar a přikázal celé skupině, aby se ukryla v prostorném průjezdu. Sotva jezdci vjeli do vrat, 
zavanula jim vstříc vůně sladu a k uším dolehl vážný ponurý zpěv mužských hlasů. Král se 
zastavil a obrátil se na nejbližšího jezdce, aby mu vysvětlil původ toho podivného zpěvu. To 
zpívají sladovníci v pivovaře, odpověděl jeden ze sloužících. Je takový starodávný zvyk u jejich 
řemesla, že si při vaření piva zpívají, aby nepřešli k nehodě. Chodí s lopatkami okolo kotle a 
protože pro páru nevidí jeden druhého, zpívají kvůli rozestupům, aby nešťastnou náhodou nesrazili 
druh druha do vřícího sladu. Král se podivil a vstoupil i s družinou do pivovaru. Uvítali ho jak se 
sluší a patří a vzkázali hned pro sládka. 
 
Byl to vysoký, veselý a hlučný muž, právě pro jeho rozložitou hřmotnou postavu se říkalo 
pivovaru U Hrubého muže (hrubý znamenalo silný). Ale byl to člověk hodný jako dobrá hodina, 
řemeslu rozuměl jako málokdo a rád pobýval mezi lidmi. Přivítal krále srdečnými slovy, zdvořile 
pozdravil, ale ani v nejmenším se neskláněl nad jeho majestátem. Přikázal hosty uvést do varní 
síně, poblíž pivní pánve dal prostřít na prázdný sud a přinesl králi chleba se solí i dobře vyleželé 
pivo v novém vysmoleném korbeli. Král se napil a pivo mu tolik zachutnalo, že hned na místě 
slavnostně potvrdil sládkovi všechna privilegia a přikázal, aby od toho dne měl vždycky pivo 
z Dlouhé třídy na svém stole. Potom ještě dlouho naslouchal vážnému zpěvu sladovníků, prošel 
celým domem, vyptal se na varné dřevo, cenu piva i obilí, zač prodávají,kolik je třeba na jeden var 
a ještě na mnoho věcí. Protože už bylo dávno po dešti a vyskočily první hvězdy nad městem, král 
se rozloučil se všemi sladovníky a slíbil jim, že bude vždy hájit jejich práva. Sládek jej pak 
doprovodil až na ulici a pomohl mu do sedla - zvedl ho tak lehce, jako pírko. Lidé z okolí si 
dlouho vyprávěli o veliké cti, kterou král prokázal sladovnickým a všem lidem, kteří vaří pivo. Na 
památku toho večera přikázal pak kdosi zasadit do průčelí domu desku s nápisem, který dlouho 
připomínal vzácnou návštěvu v domě U Hrubého muže. 
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dům U Červeného jelínka 
Staré Město čp. 491, Železná ulice č. 16 
_______________________________________________________________________________ 
 
Jedná se o původně měšťanský dům. Gotický objekt, ve značné míře dochovaný, byl v renesanci 
doplněn přístavbou s nádvorní lodžií na konci 16.století. Znovu upraven byl v ranném klasicismu. 
 
Dům nese starobylé domovní znamení, které bylo zaznamenáno již v době předhusitské, tedy patří 
k nejstarším a také k nejdéle trvajícím. Domů s tímto zvířecím znamením, v nejrůznější podobě 
ztvárněný jelen, není nic neobvyklého, ba naopak. Znak jelena nese v Praze více objektů a bylo 
zvoleno z nejrůznějších příčin. Například proto, že jelen vždy symbolizoval odvahu (bojoval proti 
zlu, proti hadům), byl také symbolem pokračujícího života (jeho mláďata, výměna paroží) a také 
zdrženlivosti a klidu. Z těchto důvodů zvolilo znamení s jelenem či i více jeleny pro svůj dům 
mnoho rodin nejen v Praze. Zvláště pak rodiny, kde se třeba řemeslo, nebo i postavení dědilo 
z otce na syna. 
 
O domě U Červeného jelínka existují teorie dvě. Jedna z nich zastává názor, že dům nese znamení 
podle jednoho ze svých majitelů. Kolem r.1400 náležel totiž dům Petrovi, řečenému Rothirsch (z 
něm. Červený jelen). A tak proto bylo zvoleno do znamení zobrazení červeného jelínka. Je zde 
však nezodpovězena otázka, zda onen Petr nezískal svoji přezdívku právě podle domovního 
znamení. Třeba proto, že se vyznačoval červenými vlasy (jako byl zobrazen jelen) a jeho 
charakterové rysy byly podobný těm, jež jsou připisovány jelenům. 
 
Avšak druhá teorie, či spíše legenda, je mnohem zajímavější. Týká se totiž strašidelného zjevu. Je 
sice pravda, že o každé druhé ulici v Praze kolovala pověst, že v ní straší. A že pražská strašidla 
existují. Jen je nevnímáme svými smysly, alespoň rozhodně ne tak, jako naší předkové. Tato 
legenda praví, že vždy, když obyvatelům domu hrozila choroba, nebo dokonce blízkost smrti, 
zjevoval se zde jelínek, podupávající kopýtky, zbarvený celý do červena. Pokud se měl osud 
naplnit, jelen zmizel v útrobách domu. Tento pozoruhodný jev se stal natolik známým, že se domu 
počalo říkat U Červeného jelena, nebo jelínka, až se dostal na domovní znamení. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 
MČ Praha 1 

 62 
 



DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2002 - GARANT MČ PRAHA 1 
kaple sv. Kříže 
Staré Město, ulice Karoliny Světlé a Konviktská 
_______________________________________________________________________________ 
 
Jedna z dochovaných pražských rotund, pozoruhodná dokonalou stavební technikou. Jedná se o 
stavbu z doby kolem r.1100 se zbytky gotických maleb. Ve 14.století to býval farní, později filiální 
kostel, jež byl zrušen v r.1784 císařem Josefem II. 
 
Kaple byla stavebně rekonstruována v letech 1864-1876 podle projektu Ignáce Ulmanna 
stavitelem Fr.Havlem za účasti Josefa Mánesa (návrh mříže oddělující pozemek od ulice). Vnitřní 
výzdobu navrhl B.Wachsmann, staré malby restauroval J.Sequens a nové provedl Petr Maienu. 
 
Kaple stojí na rohu ulice Konviktské a Karolíny Světlé (dříve Poštovské ulice) podnes, zachráněna 
jakoby zázrakem, ačkoliv musela přečkat různé převraty. Za starých dob bývala při ní i fara. Ta 
však zanikla v husitských válkách. V době pobělohorské byla v držení dominikánů, kteří ji 
opravili. Po jejím zrušení v r.1784 byla prodána v dražbě měšťanu Budínovi. Když se však v roce 
1862 začalo vedle ní stavět, měla být zbořena, ale spolek Umělecká beseda se zasadil o její 
záchranu a s nemalou obětí ji znovuzřídil. O této vzácné památce z dvanáctého, ne-li jedenáctého 
století, i když jméno zakladatele upadlo v zapomenutí, si lid vypráví tuto pověst. 
 
V době křižáckých válek se připojil k českým vojskům, táhnoucím do Svaté země, i zámožný 
pražský kupec. Jeho oddíl byl však cestou jedné noci přepaden Saracény, přemožen a uvržen do 
vězení. Kupcovým vězením byla starobylá křesťanská kaple, o vše oloupená a zpustošená Turky. 
Vězňové hynuli bídou a hladem, očekávajíce v úzkosti, kdy budou popraveni nebo prodáni do 
otroctví. Proto zbožný kupec slíbil Bohu, vyvázne-li z tureckého zajetí, že hned po svém návratu 
domů postaví kostelík podobný tomu, v němž byl uvězněn. Na ten úmysl se i modlil a když jedné 
noci usnul, měl podivný sen. Zdálo se mu, že vidí bílou, takřka průsvitnou postavu, která stojí ve 
dveřích kostelíka a kyne mu rukou, aby vyšel ven. Kupec skutečně poslechl, a když procitl ze 
svého snění, viděl, že stojí před městem, na jehož chrámových věžích ve svitu hvězd leskly se 
kříže místo půlměsíce. Z toho poznal, že je v křesťanské zemi a zaradoval se. Přemýšlel jak by se 
dostal do své vlasti. Na své daleké cestě se živil almužnou, až konečně k radosti přátel šťastně 
doputoval do Prahy. 
 
A co slíbil Bohu, to také uskutečnil, neboť vystavěl kapli zasvěcenou ke cti sv.Kříže naproti 
svému domu - rotundu, jež byla kopií té, ve které byl vězněn. 
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Jindřišská věž 
Nové Město, Jindřišská ulice 
_______________________________________________________________________________ 

 
Ve starém domě 

(Rainer Maria Rilke, Obětina lárům, 1895) 
 

Jsem v starém domě. Odtud zřím 
celičkou Prahu jako v dlani. 

Dole se zvolna soumrak sklání, 
neslyšně padá lehký stín. 

 
Před hradbami 

V plánu Nového Města, které v roce 1348 Karel IV. založil na předměstí Starého Města, měla 
dnešní Jindřišská ulice své přesně vymezené a vyměřené místo. Spojovala Koňský trh (Václavské 
náměstí) se Senovážným náměstím a navazovala na jedné straně na Vodičkovu ulici a dále na 
Dobytčí trh (Karlovo náměstí), na opačné straně pak na spojení pod Vítkovou horou, na dnešní 
Žižkov. Pravděpodobně založili tehdejší geometři ulici v místech, kudy vedla jedna z prastarých 
cest, které tady tvořily ještě předlokační komunikační síť. 
 
Ze zakládací listiny Nového Města pražského, která nese datum 8.března 1348, vyplývá, že před 
hradbami Starého Města nenacházela se pustina, ale "... předměstí, dědiny, pole a role před 
městem ležící..." Žily zde vesnice Podskalí, Zderaz, Opatovice, Jáma, Poříčí, Rybníček, část 
Újezdu sv.Martina, což byla osada, kterou už od třicátých let 13.století rozdělila staroměstská 
hradba, nacházela se zde rozlehlá Židovská zahrada - židovský hřbitov, a blíže neurčované 
jednotlivé stavby, usedlosti, zahrady, pole a louky. V místě dnešní Jindřišské ulice nacházela se 
osada, v níž žili nejspíše převážně chudí obyvatelé, a proto ji jmenovali Chudobice. 
 
Většina půdy, na níž vzniklo Nové Město, patřila křižovníkům s červenou hvězdou, jejichž hlavní 
sídlo představoval klášter sv.Františka u Pražského mostu. Území dříve patřilo řádu Německých 
rytířů, od nich je koupila královna Konstancie a darovala křižovníkům. Konstancie Uherská 
(†6.12.1240), dcera uherského krále Bély III., česká královna, byla druhou manželkou Přemysla 
Otakara I. Křižovníci nepřišli zkrátka, mohli si na území Nového Města budovat hned dvě 
významné farnosti při kostele sv.Jindřicha v dnešní Jindřišské ulici a ve Štěpánské při kostele 
sv.Štěpána. Obě farnosti tvořily vlastně nejvýznamnější část prstence, jenž obepínal Staré Město 
od Vltavy u Vyšehradu k Vltavě u osady Poříčí. 
 
Středověká ulice vznikala většinou podél starší cesty, kopírovala ji a respektovala původní 
zástavbu. Křivky ulic, zatáčky a zákoutí plnily i obrannou funkci. Avšak není tomu tak ve 
velkolepém plánu Nového Města pražského. Uliční síť se odvíjí od Havelského Města, části 
Starého Města, která zřejmě jediná byla realizována podle promyšleného nákresu. Ulice jsou téměř 
všechny jako podle pravítka. 26.března 1348, tedy tři týdny od vyhotovení zakládací listiny, 
položil Karel IV. základní kámen u Vyšehradu, zakládal novou hradbu. Hradba byla symbolem 
města. Proto ji také nacházíme v každém městském znaku. K prvním prostranstvím, kde se ihned 
začalo stavět, patřila Vodičkova ulice, Štěpánská ulice a roh Václavského náměstí a Jindřišské. 
Jindřišská i Štěpánská ulice byly vyměřeny na šířku 40 loktů, tedy 23 metry, Žitná a Ječná 
dokonce na 45 loktů, tedy až 27 metrů široké. Paříž měla ještě v roce 1614 hlavní ulice široké 7, 
80m a vedlejší 6, 80m. Ostatní evropská města nebyla na tom lépe. Podrobnosti uvádí Vilém 
Lorenc v publikaci Nové Město pražské (1973). 
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Středověké město 
Středověké město popisuje Leone Battista Alberti, jenž je považován architekty za prvního 
významného teoretika měst. V jedné ze svých deseti knih o stavitelství napsal, že město má být 
krásné, každá stavba má mít své místo podle funkce, uliční síť má být vyvážená, náměstí a veřejná 
prostranství uměřená, výstavné domy a pěkné obchody na hlavních prostranstvích, nepěkné a 
ošklivé záležitosti, například nečisté jámy koželuhů, pěkně na okraji města. Zajímavé je, že 
L.B.Alberti dokončil svých Deset knih o stavitelství v roce 1452. Karel IV. stavěl podle 
obdobných a příkladných zásad už o sto let dříve. 
 
Ještě dnes po více jak šesti stech letech mnoha lidem nedá spát otázka, kdo opravdu pro Karla IV. 
vypracoval projekt Nového Města pražského. Můžeme jen trochu kvalifikovaně hádat. Je obecně 
známo, že budoucí český král a římskoněmecký císař Karel IV. byl vychován ve Francii, studoval 
i hodně cestoval. Leccos tedy ve světě viděl. Už v roce 1342, čtyři roky před poslední bitvou Jana 
Lucemburského u Kresčaku, přivedl si pozdější Otec vlasti stavitele Matyáše z Arrasu. Jako 
stavitele chrámu sv.Víta. Stavitelé hlavního chrámu, bylo tomu tak ve Florencii, v Sieně, v Orvietu 
i v Bologni, se podíleli i na výstavbě opevnění, věží, na obecních stavbách, mostech, studnách, 
dokonce už i na regulaci dopravy. Je nejvýš pravděpodobné, že stavitel hlavního chrámu 
pražských měst měl svůj podíl i na plánu Nového Města. Nikoli náhodou je plastický portrét 
Matyáše z Arrasu umístěn v chrámu sv.Víta hned vedle členů panovnické rodiny. 
 

Kostel 
Kostel sv.Jindřicha a sv.Kunhuty, gotická stavba s pozdějšími menšími přístavbami, byl založen 
spolu se hřbitovem, zvonicí, farou a farní školou. Trojlodní stavba chrámu, pětiboký presbytář, 
hranolová věž a oddělená zvonice, dnes na druhé straně ulice. Kostel plnil funkci farnosti dolní 
části Nového Města, jako tomu bylo u horního Nového Města, kde se nachází svou celkovou 
dispozicí i funkcí obdobný kostel sv.Štěpána. Původní obyvatelé osady Chudobice farností patřili 
k staroměstskému kostelu sv.Havla. Současná podoba kostela je dílem Josefa Mockera z roku 
1875. Kostel původně spravovali křižovníci, za husitů jej získali kališníci a po Bílé hoře byl opět 
katolický. 
 
Obraz hlavního oltáře namaloval Jan Jiří Heinsch v roce 1698. Pomůže nám vysvětlit i historii 
zasvěcení kostela. Zobrazuje sv.Jindřicha jako ochránce kostela za švédského obležení Prahy v 
roce 1648 a sv.Kunhutu, která postupuje zkoušku ohněm. Podrobně vše popisuje farář a spisovatel 
František Ekert ve své knize Posvátná místa král. hl. města Prahy (1883). Sv.Jindřich pocházel z 
bavorského hradu Abachu, v roce 1002 se stal německým králem, v roce 1014 získal císařskou 
korunu v Římě. V roce 1146 byl kanonizován. Za svého života velmi podporoval naše 
Přemyslovce, a proto se také stal jedním ze zemských patronů. Jeho manželka Kunhuta podle 
pověsti žila s ním ve vzorném a cudném manželství. Pomluvy nepřátel ji donutily ke zkoušce 
ohněm, při níž musela ujít patnáct kroků po rozžhaveném železe. Ve zkoušce obstála a i ona byla 
církví přijata mezi svaté. 
 
V roce 1649, když byl už kostel opět katolický, dal císař Ferdinand III. podací právo ke kostelu 
obci Nového Města pražského. Rok před touto událostí bránili Novoměstští z věže kostela 
sv.Jindřicha město proti Švédům, stříleli odtud úspěšně směrem k hradbám. Patronem kostela i 
fary se tak stal sbor obecních starších. Proto také konšelé a úředníci chodili při významných 
událostech, ale i na pravidelné bohoslužby právě do tohoto chrámu. Matriky kostela podrobně 
zpracovala archivářka Archivu hl. města Prahy PhDr.Jaroslava Mendelová. Nejstarší křestní 
matriční kniha začíná rokem 1584, oddávací rokem 1592 a úmrtní matrika rokem 1607. 
 
Po celá staletí určoval běh života této části Prahy kostel sv.Jindřicha. Už od založení Nového 
Města se komunikaci říkalo K sv.Jindřichu jdoucí nebo také podle Senovážného náměstí Kudy se 

 66 
 



chodí na Senný trh. Později se také říkalo v ulici Na novém dláždění (starší dláždění bylo v dnešní 
Hybernské ulici). Roku 1397 je zaznamenána dokonce podle jména pana faráře: Nová ulice faráře 
od sv.Jindřicha (in novo vico plebani S. Henrici) Od 18.století užívá se opět podle kostela názvu 
Jindřišská.  
V roce 1787 byl zrušen z hygienických důvodů hřbitov kolem kostela a v roce 1812 byla v místě 
hřbitova vyměřena ulice. Stará původní zástavba byla překryta zástavbou 19.století. I jedna z 
nejznámějších zahrad - Andělská zahrada, která nesla jméno po oblíbenci a lékárníku Karla IV. 
Angelu z Florencie, zmizela. Na jejím místě stojí Hlavní pošta. 
 

Rainer Maria Rilke 
Zejména mnozí cizinci dnes po Praze hledají stopy slavných lidí. Čechům připadá to samozřejmé, 
neboť tito "cizinci" se narodili přece v některé z pražských ulic, takže co více o tom říkat. Franz 
Kafka, Max Brod, Egon Ervin Kisch, Franz Werfel, ale i Rainer Maria Rilke. Marně hledají 
cizinci, marně hledají i domorodci, kde v Jindřišské ulici se narodil náš slavný rodák. Vladimír 
Kovářík tvrdí Jindřišská 16, různí autoři chybu po něm opakují. Matrika narozených kostela 
sv.Jindřicha uvádí, že René Karl Wilhelm Josef Maria Rilke se narodil v domě U bílého lva 
4.12.1875, 19.prosince byl pokřtěn farářem Ignácem Hankou, bratrem "slavnějšího" Václava 
Hanky. Narodil se v dnes již zbořeném domě čp.889/II, č.19. Dnes celý roh ulice zabírá banka. Na 
rohu domu bylo v šedesátých letech 20.století klenotnictví, dnes textil. Tolik složitá topografie. 
 
Rainer Maria Rilke pocházel z německé katolické rodiny, jen za rohem v Panské ulici měl babičku 
a dědu z matčiny strany, v téže ulici chodil čtyři roky do vyhlášené piaristické školy, v neděli pak 
do kostela sv.Kříže Na příkopě. Na příkopě byla i kavárna Continental, do ní chodili často 
příslušníci pražské německé společnosti. Poblíž Prašné brány měl advokátní kancelář 
JUDr.Jaroslav Rilke, Reného strýc a mecenáš. René, později Rainer Maria Rilke neměl dost 
předpokladů pro právnické řemeslo, jeho osudem se stalo řemeslo imaginace, stal se básníkem. Žil 
v Praze do svých dvaceti let, později hodně cestoval, psal a překládal, hlavně z francouzštiny a 
angličtiny, Paula Valériho a Portugalské sonety Elizabeth Browningové. 
 
 Rilke sám o sobě tvrdil, že jeho krev je pestrá. Původem byl Němec, tíhnul však k českému 
živlu, který si spíše asi idealizoval. Nepochybně žil v uzavřené komunitě, matka na něho od 
narození mluvila francouzsky. Nejspíš uměl česky, ale více v mládí, později, protože češtinu téměř 
nepoužíval, zapomněl. Dobře se cítil i v tehdejším Rusku. Neměl dobrý vztah k Německu pro 
"frivolně" vyvolanou první světovou válku. Na konci svého života našel azyl ve Švýcarsku. Jeho 
poslední básně jsou psány francouzsky. Náhrobek R. M. Rilka nachází se ve švýcarském Raronu.  
 
Když už v Praze nemáme pamětní desku Rainera Maria Rilka, duchem opět jednoho ze šlechticů, 
nadhledem dalšího Evropana, jemuž jakékoli nacionální spory byly zcela cizí, máme alespoň 
Fotografickou poému Jiřího Všetečky na motivy básní, které Rilke věnoval Praze a slavným 
českým osobnostem: Oběti lárům. I název napovídá, jak asi Rilke viděl a chápal Prahu. I pro něho 
byla Praha magická. 
 
Čtu noviny pražské z července 1999. Jindřišská věž je ohrožena holubím trusem. Má tuto 
záležitost řešit stát, církev anebo mimozemšťané? Z této Batrachomyomachie, jak už veliký 
Homéros nazýval Žabomyší vojnu, usuzuji, že hned tak pamětní desku na slavného pražského 
rodáka mít nebudeme. 

Jindřišská věž 
Věž však máme, starou a novou. Původní zvonice byla nejspíše jen dřevěná stavba, hranolová 
kamenná věž, jak ji známe přibližně v dnešní podobě, vznikala někdy  v 70.letech 15.století, 
opravována byla v roce 1780 a současnou podobu získala podle návrhu Josefa Mockera o sto let 
později. Na známém vyobrazení Prahy od Kozla a Peterleho z roku 1562 zvonice ještě není. Věž 
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měla dvě patra a vysokou jehlancovou střechu se čtyřmi nárožními věžičkami. V roce 1801 střechu 
odnesla vichřice, věž byla dlouho jen provizorně zakryta a konečné opravy se dočkala až pod 
dohledem Josefa Mockera na konci 19.století. Západní stěnu přízemí zdobí novogotický kamenný 
portál, je doplněn fiálou a listovým dekorem. Věž charakterizují dvě velká okna s lomeným 
obloukem. Ciferníky hodin jsou ukotveny v kamenném zábradlí ochozu, zmínka o hodinách je 
datována k roku 1577. Současná dlátovitá střecha končí věžičkou a lucernou s makovicí. Zvon 
Marie pochází z roku 1518 a je dílem zvonaře Bartoloměje Brikcího z Nového Města pražského. 
Vypovídá o tom nápis: Qui me fecit magister bartholomeus nomen habet in nova Civitate 
pragensis.” Reliéf Madony a další nápis svědčí o skutečném smyslu jednoho z nejstarších 
pražských zvonů: ”Aj já zvon nikdy marně nezaznívám, hlásámť svátek nebo požár či pohřeb 
slavný.” 
 
V dubnu roku 2000 vznikla smlouva mezi vlastníkem - Hlavním farním úřadem u sv.Jindřicha a 
nájemcem - společností Jindřišská věž, s.r.o. Společnost se zavázala, že do staré věže vestaví věž 
ze železobetonu, věž úplně novou, a to tak, že se původní vzácné památky ani dotýkat nebude. 
Opravená věž i s novostavbou uvnitř byla slavnostně otevřena a zpřístupněna veřejnosti v prosinci 
2002. Moderní věž v původní zvonici je zcela samostatná, tvoří ji deset pater, nové dvouramenné 
schodiště, moderní výtahy a technické zázemí. První dvě patra patří kavárně Café bar La Torre, 
v nejvyšších patrech jsou restaurace, přičemž zvon z roku 1518 o váze 700 kilogramů je společně 
s působivým trámovím jejich součástí. Další patra jsou využívána jako obchody, galerie, výstavní 
síně. Nelze vynechat neopakovatelnou vyhlídku z ochozu věže. Součástí historického prostředí se 
stala i zvonkohra současného známého zvonaře Petra Rudolfa Manouška. 
 
Bývá dobrým zvykem ukrývat do těžko přístupných věžních makovic zprávy pro budoucí 
pokolení. Otevírání makovic uskutečňuje se zpravidla při větších opravách. V září 2002 vyňali 
horolezci z makovice Jindřišské věže pamětní listiny, dobový tisk, dvě měděné dózy a staré mince. 
Znovu jsme si po letech mohli se zájmen přečíst: ”Léta páně 1801 v noci ze dne 29. na 30.ledna 
byl neslýchaný vítr po celé zemi…” Víme o tom i z jiných pramenů, vichřice odnesla z věže 
střechu. V roce 1971 si při opravě posteskl klempíř, že Praha je celá rozkopaná. Na nejvyšším 
místě věže zůstane stopa i po nás: čerstvé noviny, současné peníze a zpráva o veliké povodni 
v roce 2002. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
© Mgr. Ant. Ederer, archivář a kronikář Úřadu MČ Praha 1 
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DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2003 - GARANT MČ PRAHA 1 
Petřínská rozhledna a Petřín 
Malá Strana, Petřín 
_______________________________________________________________________________ 
 
Hora Petřín, jak ji hezky nazývají autoři starších publikací, je tady proto, abychom na ni 
vystoupili. Patří k sedmi pahorkům, na nichž je rozloženo historické jádro Prahy. Jako Řím! Petřín 
máme stále před očima jako Pražský hrad, je však méně nápadný. Před sto lety byl přístupný snad 
jen z Vlašské ulice, dnes ho můžeme snadněji zdolat lanovkou. I to je veliký zážitek. Odměnou je 
nám neopakovatelný výhled na město. A kdo chce vidět ještě dál, komu je kopec málo, může 
vystoupat 299 schodů na rozhlednu. Jsou odtud vidět další spřátelené kopce, například Říp, Blaník 
nebo Bezděz, dokonce i Sněžka v Krkonoších je odtud vidět. Komu nestačí ani tyhle dálky, musí 
na hvězdárnu. Odtud už je vidět opravdu hodně daleko, třeba na měsíc, ale ještě mnohem dál. 
 
Rozhledna tak trochu připomíná Eiffelovu věž v Paříži, nejde však o kopii. Ten zelený kopec je 
hodně vlastenecký, je na něm spousta českých velikánů, například Jan Neruda nebo Karel Hynek 
Mácha. A dokládají to i národopisné sbírky v letohrádku Kinských, jejichž součástí je i dřevěný 
kostelík z karpatských Medvedovců a lidový kříž z Dolních Bojanovic a dřevěná zvonička 
z Valašska. 
 
Proslulý kronikář Václav Hájek z Libočan vypravuje k roku 991 o pohanech na Petříně. Píše o 
ohni, který rozdělávali u velikého dubu a nacházeli v něm všelijaké živé obrazy. Klaněli se ohni, 
živili jej i v noci a metali do ohně chleba i peníze. Na stejném místě nechal kníže Boleslav na radu  
sv.Vojtěcha vystavět kostel sv.Vavřince. Zasvěcení nebylo náhodné, sv.Vavřinec zemřel 
mučednickou smrtí na rozžhaveném roštu. Podle umučeného křesťana získal Petřín německý 
název Laurenziberg - Vavřincova hora. 
 
Znamenitý kronikář Kosmas spojuje název se slovem petra, což v latině znamená skála. Bílá 
petřínská opuka se tady skutečně lámala od nepaměti, snad už někdy v 8.století. Bylo z ní 
postaveno mnoho pražských kostelů a domů. I Hladovou zeď nechal stavět Karel IV. z petřínské 
opuky. Měli ji tady přímo u ruky a ušetřili za dopravu. Prastaré lomy překryl teprve nedávno 
Strahovský stadion. Naši předkové tady těžili povrchově i železnou rudu, ba i sloje na uhlí tady 
byly. Jiní vysvětlují název od slovanského boha Peruna, jiní zase od nejstaršího kostela, který byl 
zasvěcen snad sv.Petrovi. Nejspíš ale majetek na tomhle krásném a zeleném kopci patřil nějakému 
obyčejnému měšťanovi, jehož jméno bylo Petr nebo Petra. Odtud i to pěkné pojmenování. Petřín 
jako okřín. Lahůdka pro cizince. 
 
Petřínská hora byla asi vždycky zalesněná, zeleni se tady dařilo, vyživovala ji voda četných 
pramenů a pramínků. Kopec je nasáklý vodou jako houba. V zimě za tuhých mrazů objevovali se 
před branami Strahovského kláštera i vlci. V létě, když bylo teplo, přespávali na kopci různí 
pobertové, ale i sezónní dělníci, kteří přes Prahu šli za prací, na žně. Taková vlna ”návštěvníků” 
postihovala Prahu vždy kolem 29.června na Patra a Pavla, proto se podobným živlům říkalo 
”petrovští”. Další z výkladů názvu Petřína. 
 
Karel IV. umístil kdesi na Petříně dokonce mohamedánské tkalce koberců z Persie, abychom 
nemuseli dovážet peršany z veliké dálky. Rudolf II. začal tady organizovat ukázněnou výsadbu 
stromů, ale ještě raději tady asi pořádal vyhlášené ohňostroje. K radosti dvořanů i Pražanů, avšak 
nepochybně k úděsu ubohých zvířátek a nebeského ptactva. Ještě na začátku 18.století byly na 
Petříně četné vinice, které hrabě Karel Chotek začal nahrazovat ovocnými sady. Obnovované 
ovocné zahrady jsou tady dodnes. Po vinicích nám zůstaly názvy viničných domků, například 
Nebozízek, k němuž od Újezdu vedla cestička šroubovaná jako vrták do dřeva. 
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Petřínská rozhledna 

Petřínskou rozhlednu vystavělo v roce 1891 Družstvo rozhledny na Petříně z iniciativy Klubu 
turistů. Klub turistů existoval od 11.června 1888, kdy proběhla ustavující schůze v Měšťanské 
besedě. Jeho členové na zájezdu v Paříži v roce 1889 spatřili na vlastní oči 300m vysokou 
Eiffelovu věž a rozhodli se, že si podobnou postaví i doma v Praze. 
 
K nejvýznamnějším událostem 19.století  v českých zemích patřila Všeobecná zemská výstava 
v Praze v roce 1891: umožňovala prezentaci českých výrobků a vynálezů, jakož i bohatství 
českého měšťanstva. Výstava znamenala i oslavu průmyslové výstavy v Praze v roce 1781, proto 
Jubilejní výstava. Návštěvníků bylo napočítáno více jak 2 440 000, čímž Praha předstihla podobné 
akce ve Vídni i v Budapešti. K chloubám výstavy patřilo samotné výstaviště, Křižíkova světelná 
fontána na něm, obloukové elektrické světlo, jehož záři bylo vidět až na Starém Městě, lanová 
dráha na Letné i lanovka na Petřín přes Nebozízek, rozšířená elektrická doprava, Hanavský 
pavilon, který byl po výstavě umístěn na Letné nad Vltavou a samozřejmě rozhledna na Petříně. 
 
Rozhledna vyrůstala na kopci nad městem před očima Pražanů na jaře a v létě roku 1891. Vlastní 
stavba trvala pět měsíců a šest dnů. Na 60 metrů vysokou věž spotřebovali stavitelé 175 tun železa. 
28.července proběhla kolaudace a v srpnu byla rozhledna slavnostně otevřena. Návrh na rozhlednu 
vypracoval Vratislav Pasovský, konstrukce je dílem Ing.Františka Prášila a Ing.Julia Součka 
z Českomoravské strojírny. Výtah poháněl nejprve plynový motor, později byl vyměněn za 
elektrický. Zpočátku sloužila rozhledna i jako meteorologická pozorovatelna, dole pod rozhlednou 
byla rozlehlá restaurace. Po druhé světové válce využíval rozhlednu rozhlas a od 1.května 1953 
také televize. Vysílací technika zabrala část rozhledny i prostory pro výtahovou šachtu. V roce 
1980 dokonce uvažovala nejvyšší místa o zboření rozhledny. Teprve v roce 2001 došlo k úplné 
rehabilitaci rozhledny, která nám zůstala naštěstí zachována. 
 
Obdivuhodná je šířka akcí roku 1891, zejména pak rychlost, s jakou byly realizovány. Rok 
Jubilejní výstavy byl i rokem obrovské povodně, výstaviště bylo zatopené a doprava po celé Praze 
velmi ztížena. I tehdy našli se lidé, kterým se rozhledna moc nezamlouvala. Jan Neruda, který 
zažil i povodeň i začátek stavby petřínské rozhledny (zemřel 22.8.1891), předpovídal už v roce 
1887, že se na tom zeleném a vonném kopci bude jednou stavět komín, jako měl Odkolek. 
František Adolf Šubert, tehdejší ředitel Národního divadla, nazval rozhlednu dokonce největší 
ohavou na hlavě Prahy vystavěnou. Inu, myslím si, že i ředitel ND může se někdy mýlit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
© Mgr. Ant. Ederer, archivář a kronikář Úřadu MČ Praha 1 
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kostel sv. Anny 
Staré Město, Anenské náměstí 
_______________________________________________________________________________ 
 
Anenské náměstí je malé prostranství před dnes již dávno zrušeným kostelem a klášterem 
sv.Anny. Někteří historikové anebo autoři průvodců městem Prahou ani za náměstí je nepovažují a 
přiřazují je jen k Anenské ulici, která se přibližně v polovině rozšiřuje, a tak utváří Anenský plácek 
neboli Anenské náměstí. K náměstí vede cesta od západu ulicemi Anenskou a Na Zábradlí, od 
východu opět Anenskou z Liliové ulice. Od jihu můžeme přijít úzkou uličkou Stříbrnou, která sem 
vede z ulice Náprstkovy, dříve Zlaté. Název Zlatá byl přenesen na ulici, která se lomí kolem 
kostela sv.Jiljí, křižuje Husovu, a když překročí ul. Liliovou, mizí za uzamčenými vraty. 
 
Jen několik málo šťastnějších Pražanů má vedle klíče od bytu ještě klíč od ulice. Otevřou si klíčem 
bránu, projdou mezi domy a vysokou zdí podél jižní části anenského areálu, na konci uličky si 
otevřou druhou bránu, aby klidně vstoupili přímo na Anenské náměstí. Proti tomuto tajuplnému 
východu i vchodu je na protější straně náměstí jedno z nejstarších označení pražských ulic a 
prostranství: švabachem, kurentem neboli novogotickým písmem: 
 

Anna =, Náměstí 
platz. , u S. Anny 

188, 203, 209, bis 211 
 
A to, jak je vidět z velmi srozumitelného označení, i s čísly popisnými, která se na příslušném 
prostranství nacházejí. Jen několik podobných označení najdeme ještě na Starém Městě, Na Malé 
Straně nebo na Hradčanech. Nápis na zdi domu Anenského náměstí zachoval se ze 70. nebo 80.let 
18.století, kdy z moci úřední byly psány názvy černou barvou na rohy ulic. 
 
Gotický kostel sv.Anny i klášterní budovy řádu dominikánek, které do Starého Města přesídlily z 
Újezda na Smíchově, aby zde pokračovaly v bohulibé činnosti při výchově mladých dívek, byly 
vybudovány ve 14.století za vlády Jana Lucemburského a jeho syna Karla IV. Dominikánky tak 
získaly místo dávno již před nimi obývané. 
 
V počátcích samotného města Prahy byl zde patrně dvorec, jehož dřevěné stavby seskupovaly se 
kolem kamenného kostelíka sv.Vavřince. Nejstarší archeologické nálezy z této lokality vypovídají 
o primitivních pecích na výrobu železa. Proto byla asi románská rotunda zasvěcena svatému 
Vavřinci, neboť tento světec zemřel mučednickou smrtí na železném roštu. 
 
Patrně jediná spolehlivá písemná zpráva pochází od kronikáře, jehož jméno je Neplach (1322-
1371). Z Neplachovy kroniky se dozvídáme, že za vlády Václava I. (1203-1253) bylo vybudováno 
několik klášterů v Praze, a to klášter dominikánů u sv.Klimenta, klášter Menších bratří u 
sv.Jakuba, klášter dominikánek u sv.Františka a klášter templářů u sv.Vavřince. A už jsme u 
templářů, původně rytířského řádu, jehož úkolem bylo chránit poutníky do Svaté země. Od 
12.století, kdy řád vznikl, až do 13.století, byl jejich hlavním sídlem Jeruzalém. Templáři se 
usadili na Starém Městě při rotundě sv.Vavřince někdy kolem roku 1230 a začali stavět klášter, 
jenž se částečně zachoval v pozdější stavbě dominikánek. Řád templářů byl za Jana 
Lucemburského v roce 1312 zrušen a klášter s kostelem získali johanité, od nich už v roce 1313 
koupily budovy dominikánky, o nichž už byla řeč. Řád dominikánek přebýval zde až do roku 
1782, kdy byl jejich klášter císařem Josefem II. zrušen. Klášter byl přeměněn v tiskárnu, z kostela 
stalo se skladiště papíru.  
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Nerad bych však opustil jednu z nejstarších staveb na území Prahy, tedy rotundu sv.Vavřince, aniž 
bych vypověděl, že máme o ní ještě jednu písemnou zprávu. Pochází však od kronikáře Václava 
Hájka z Libočan, jenž proslavil se svou hodně čtenou Kronikou českou (1541), proslavil se však 
snad ještě více tím, že když si s nějakým jménem nebo datem nevěděl rady, prostě si je vymyslel. 
Hájek vypravuje k roku 927 o druhém kostele, který nechal postavit kníže Václav "k poctivosti 
Bohu a sv.Vavřinci mučedníku Božímu v Starém Městě pražském, tu, kdež nyní je klášter 
sv.Anny." 
 
Václav hájek z Libočan, děkan na Karlštejně, pak kazatel u sv.Tomáše na malé Straně, bydlel a 
zemřel právě zde v klášteře sv.Anny na Anenském náměstí. Je zde pochován. Ať už jsou názory na 
kněze a kronikáře Václava Hájka z Libočan jakkoli znevažující, měl v případě kostelíka 
sv.Vavřince, k němuž templáři ve 13.století přistavovali, alespoň co do jeho existence, rozhodně 
pravdu. Máme to potvrzeno archeologickým průzkumem z roku 1956. 
 
Renomovaný archeolog Ivan Borkovský ve velmi složitém a nepřehledném terénu středověkých i 
novověkých základů staveb bezpečně rozlišil logiku architektury mladší templářské stavby od 
způsobu stavby mnohem starší rotundy s kvádříkovým zdivem, jeho opracováním i způsobem 
užívání středověké malty, tedy charakteristické znaky středověké architektury. Rotunda 
sv.Vavřince, jejíž základy jsou překlenuty kostelem sv.Anny, je nepochybně podobná nejstarším 
románským stavbám na našem území, jako jsou rotunda sv.Jiří na hoře Řípu, rotunda sv.Martina 
na Vyšehradě nebo rotunda sv.Kateřiny ve Znojmě. 
 

Gotický kostel sv. Anny 
začal zde vyrůstat ještě v době, kdy kostel svatého Vavřince ještě stál. Protože však je kostel 
sv.Anny postaven na jeho základech, je zřejmé, že se současně bouralo a současně stavělo. 
Máme tedy základy románské rotundy z 12.století, ale rotundy možná až z doby svatého Václava, 
máme fragmenty stavební činnosti templářů z 13.století, která už svým zvláštním půdorysem 
připomíná chrám nad Božím hrobem v Jeruzalémě i jeho epigony, jak je templáři zanechali, tedy 
londýnský Temple-Church (1185), pařížský Temple (zbořený v 19.století) a další stavby v Laonu 
nebo v Metách ve Francii. 
 
Kostel a klášter sv.Anny na Starém Městě je pozoruhodný i tím, že jako jeden z mála v Praze 
zůstal ušetřen před vášnivými husity. Pověst praví, že kostel zachránily příbuzenské svazky mezi 
zbožnou jeptiškou a hejtmanem Janem Žižkou. Faktem zůstává, že i dnes můžeme se potěšit 
jedinečnou spletí dřevěného krovu, jenž je považován za nejstarší dochovaný gotický krov v Praze. 
 
Po zrušení kláštera v roce 1782 byly budovy nějaký čas obývány pražskou chudinou, až celý 
objekt koupil obchodník s vínem Jan Jiří Tichý. Od roku 1795 staly se budovy majetkem Jana 
Fedrinanda ze Schônfeldu, který zde zřídil tiskárnu. S jeho jménem je spojena činnost 
nakladatelství a knihkupectví a také existence první inzertní kanceláře - "poptávárny", jakož i 
činnost výstavní síně obchodu a průmyslu. V neposlední řadě jsou to pak c.k Schônfeldovy 
poštovské noviny, které slavily čtenářský úspěch zejména díky vynikajícím redaktorům, jimiž byli 
Václav Matěj Kramerius, první český novinář, a po něm Václav Thám a Josef Linda. 
 
Když Schônfeld přesídlil do Vídně, získala podnik rodina Haaseových, jíž se podařilo vybudovat 
největší tiskárnu v celém Rakousku. Od roku 1830 vydávali německý deník Bohemia, v němž 
začínal svou novinářskou dráhu před 1. světovou válkou mladý reportér Egon Ervin kisch. Tady 
vyšly jeho první reportáže: Z pražských ulic a nocí a Pražské děti. V roce 1919 tiskla Haaseova 
tiskárna první československé peníze, jednokorunové bankovky. Na tuto tradici navazovali pak 
naši nejvýznamnější výtvarníci - Alfons Mucha, Max Švabinský a Karel Svolinský. 
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Po druhé světové válce převzal tiskárny n.p. Svoboda a vytrval na místě až do roku 1982, kdy celý 
objekt získalo Národní divadlo, jehož stará budova musela být rekonstruována. Díky této situaci 
začaly se i budovy kostela a kláštera opravovat, ba dokonce vznikla pod vedením ing.arch. Pavla 
Kupky studie na celkovou rekonstrukci. 
 
V roce 1908 vydala Haaseova tiskárna Pamětní spis: Das Haus A. Haase, Prag I, Annahof. 
Fotografie spisu představují moderní továrnu s dýmajícím komínem, jenž ostatně stojí na svém 
místě dodnes jako jeden z posledních mohykánů svého druhu přímo v centru města, litografický 
sál, těžké tiskařské lisy, sklad vzácných litografických desek, do nichž výtvarníci ryli svá díla 
(Ferdinand Engelmůller, Alois Kalvoda, Teo Zasche...) a jimiž po zrušení podniku dlážděny byly 
některé pražské dvorky. 
 
Škoda jen, že při vší chvále, kterou si coby tiskařský podnik Haaseovy závody zaslouží, nelze 
nevidět, že transmise strojů jsou ukotveny přímo do klenutých stropů vzácné architektury. Ale 
těžko soudit, protože 200 let trvání tiskařských podniků Schônfeldů, Haaseových i n.p. Svoboda v 
místech zbožných církevních řádů zachránilo unikátní pražské památky před možná ještě horším 
osudem. 
 
Projekt Nadace Vize 97 Dagmar a Václava Havlových počítá s investicí kolem jednoho sta 
milionů korun. Vlastník nemovitostí - Národní divadlo svěřilo úpravy významným architektům 
Evě Jiřičné, která si získala již ostruhy svými úspěchy zejména v Londýně, a jejímu 
spolupracovníku Petru Vágnerovi. Jejich návrh počítá s využitím objektů jako kulturního a 
duchovního centra, výstavních prostor a přednáškových sálů. V sázce je zejména unikátní gotický 
krov ze 14.století, jakož i unikátní fresky, které jsou srovnatelné s původní nástěnnou výzdobou 
v Emauzích, fresky, které pocházejí patrně z okruhu Mistra Theodorika. 
Od 14.května do 22.srpna 2002 probíhal v souvislosti s celkovými úpravami jižně od kostela 
sv.Anny záchranný archeologický průzkum, při němž byly nově odhaleny dva kompletně 
dochované hroby a zdivo, které pochází z druhotné zástavby nejbližšího okolí kostela. Západně od 
kostela našli archeologové podle zprávy Zdeňka Dragouna četnou keramiku z 11.-12.století a 
znovu nejnovější průzkum potvrdil existenci železářských pecí. Lidské kosterní ostatky byly 
pietně uloženy za účasti dominikánů od sv.Jiljí. 
 
Na konci roku 2002 proběhla již kolaudace sanačních prací: odvětrávání, odvodňování, omítky, 
drenážní a dešťová kanalizace, přespádování dlažby zejména ve Zlaté ulici, revize hromosvodů a 
elektrického zařízení.  
 
Za zmínku jistě stojí vyjádření Klubu Za starou Prahu, které se týká místa nejcitlivějšího: 
”Svatoanenský krov je unikátem, který se zázrakem dochoval do našich dnů. Takto je třeba 
k němu přistupovat a všechny okolnosti jeho obnovy a případného zpřístupnění této skutečnosti 
s největší pokorou podřídit. Za žádných okolností a to i za cenu nerealizování pozoruhodného 
architektonického návrhu, nesmí být připuštěno sebemenší riziko ohrožení nebo nevratného 
poškození vynikající památky.” 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
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domovní výtah v Maiselově ulici 
Josefov čp.41, Maiselova ulice 21 
_______________________________________________________________________________ 
 
Výměrem čj.III-14.807/10 ze dne 13.března 1911 povolil magistrát panu architektu Františku 
Weyrovi novostavbu na staveništi č.2, blok XII, v asanačním obvodu v Praze V., a to 
s podmínkou, že do tří týdnů předloží plány na úpravu střechy, aby byla přizpůsobena domům 
sousedním. Dále je panu Frant. Weyrovi, majiteli domu, uloženo, aby po dokončení stavby nechal 
vlastním nákladem zřídit chodník o šířce 3,50m v třídě Mikulášské (Pařížská) a 2,80m v ulici 
Maiselově. Vydlážděn budiž mozaikou vzorkovou z kamene mramorového, černého a červeného, 
o stejné tvrdosti. Okraje budou opatřeny žulovou obrubou z modré žuly nejlepší jakosti. Chodník 
takto zřízený přejde po roce do vlastnictví obce. Stalo se. 
 
Novostavba nájemního domu je dílem architektů Richarda Klenky z Vlastimilu a Františka Weyra 
(Umělecké památky Prahy, Staré Město a Josefov, 1996). Na plánech domu od samého počátku i 
na plánech úprav v následujících letech se pravidelně objevuje jména arch.Františka Weyra a 
jméno arch. Františka Janského. 
 
Šestipatrový dům je čelem obrácen do malého parčíku vedle Staronové synagogy, kde je umístěna 
jedna z nejpěknějších soch v Praze: Mojžíš od sochaře Františka Bílka. Plastika vznikla již v roce 
1905, ale do parčíku byla osazena až v roce 1937. 
 
Na průčelí domu mají svůj podíl i zimní zahrady, v pátém patře lodžie, hlavně však sochařská 
výzdoba a barevné sgrafito. Hlavní vstup zdobí dvě sedící ženské postavy. Další reliéfní figury 
jsou v úrovni pátého patra. Velmi prostorný je vestibul, od hlavního vstupu je oddělen 
prosklenými dveřmi se dvěma křídly. Výtahovou šachtu zdobí i chrání kovaná mříž. Mezipodesty 
schodiště mají v oknech barevné vitráže. Dlažby v parteru jsou keramické, obklady stěn dotvářejí 
hnědé kamenné desky. Vzácné jsou na domě i v domě kubistické a secesní prvky. Památkáři dnes 
už chrání i vstupní dveře, vstupy do jednotlivých bytů, dřevěné zárubně, štukovou výzdobu, 
podlahy, vlysy, sgrafitovou výzdobu se zlacením. V roce 2000 bylo průčelí domu náročně 
restaurováno. Dům čp.41/V, Maiselova 21 je již jako památka zapsán v Ústředním seznamu pod 
číslem 1-2157, je i součástí Pražské památkové rezervace, památky UNESCO. 
 
V parteru domu měla své sídlo např. kloboučnická dílna pana Františka Preisslera (1936), sídlil 
zde n.p. Narpa (1951), v zastoupení Pražských restaurací Čedok (1990), v podkroví vznikly 
ateliéry. V roce 1926 povolil magistrát majitelce domu paní Vilemíně Rosenbergové, aby 
v podkroví nahradila komoru ateliérem. Hlavně však od samého počátku plnil dům funkci 
nájemního domu s luxusními byty. A tak to až na nepatrné změny zůstalo. Plán bytu v pátém patře 
z roku 1924 nabízí čtyři pokoje se dvěma kuchyněmi, dvě předsíně, lázeň, dvě spíže, komoru, 
prádelnu, pokojík pro služku a dva záchody. V domě byly však byty ještě mnohem prostornější. 
 

Zvláštní pozornost zasluhuje domovní výtah 
Plán z 22.srpna 1911, na němž je nakreslen řez šachtou osobní zdviže s elektrickým pohonem 
systém ”Stigler” pro stavbu pana architekta Weyra v Praze V čp.41, uložení kladek a půdorys 
sklepa se strojovnou. Ano, v roce 1911 měl tento výtah strojovnu ještě ve sklepě. Plán je ozdoben 
razítkem se jménem Ing.Jaroslav Moučka, úředně autorizovaný civilní inženýr pro stavbu strojů, 
Praha II, Ferdinandova tř.24. Na plánu jsou i vzácné podpisy arch. Fr.Weyra a ing.Moučky. 
Kolaudace výtahu se uskutečnila 24.listopadu 1911. 
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Osobní výtah, systém ”Stigler”, s elektrickým pohonem a tlačítkovým řízením, sloužil zároveň i 
k dopravě uhlí, to se však smělo dopravovat jen samostatně. Výtah měl samočinné zastávky: ve 
sklepě, v přízemí, v mezaninu, v I., II., III., IV. patře a na půdě. Strojovna s výtažným strojem byla 
umístěna ve sklepě. Motor i šroubení kaple byly namontovány na silné desce s hoblovanými 
dosedacími plochami. Ocelový šroub byl zakalen a otáčel se nepřetržitě v olejové lázni. Věnec 
šroubového kola byl zhotoven z fosforové bronzi s přesně frézovanými zuby. Silná elektrická 
brzda ihned stroj zastavovala při každém přerušení proudu. Kabina byla ovládána tlačítky uvnitř, 
do přízemí se spouštěla tlačítkem, které bylo umístěno na dveřích kabiny. Na stroji nacházela se 
ukazovadla jízdy, takže ve strojovně bylo možné sledovat, kde se kabina nachází. Dřevěná kabina 
byla smontována v železné kostře. Jištění zdviže - kombinovaného osobního výtahu - bylo 
trojnásobné, jistily jej kovové klíny: kdyby došlo k překročení určité rychlosti při sestupu, ihned 
by se kabina zastavila. Vedení kabiny tvořila profilovaná železa s obložením z tvrdého dřeva, ta 
byla zavěšena na hořejší traverzové konstrukci. Hořejší kladky kotvil traverzový rošt. 
 
Původní kabina vážila 400 kilogramů, do kabiny směly vstoupit čtyři osoby o váze kolem 320kg, 
protiváha činila 560kg. Lana byla zhotovena z nejlepší tyglikové oceli značka ”Egydy”, spletena 
byla ze 144 drátů o síle 1mm. 
 
17.července 1915 napomínal stavební úřad magistrátu majitele domu arch.Fr.Weyra, že nedbá 
předpisů o zřizování a pořizování zdviže ku dopravě osob a břemen ze dne 28.července 1910 
čj.III-6096, odst.56, ježto nevede výtahovou knihu, kam se zapisují všechny zkoušky a prohlídky. 
Na téže listině je přičiněna rukou svědomitého úředníka poznámka: Na místě bylo zjištěno, že 
výměru bylo vyhověno. 
 
V říjnu 2001 uskutečnil vlastník domu MČ Praha 1 rekonstrukci vzácné technické památky, 
realizována byla rekonstrukce strojovny s výtahovým strojem nahoře, šachta i klec. Rekonstrukci 
prováděla firma Výtahy Kubík s.r.o. Kdo chce znát technické podrobnosti, může nahlédnout do 
Knihy výtahů. Strop strojovny je z jedné poloviny prosklen, zůstala kostra původní klece, klínové 
zachycovače a vahadlový závěs se spínačem, původní je i protiváha, ocelový rám a litinové cihly. 
Původní je snad i mramorové obložení. Vstupní dveře doznaly rozšíření s ohledem na 
bezbariérový přístup. 
 
Památkáři tvrdí, že stávající výtah už nebyl původní , neboť byl vyměňován už někdy 
v padesátých nebo šedesátých letech 20.století (záznam odboru památkové péče magistrátu z 
21.2.2002), ale doklady o tom nikde jsem nenašel. Zcela jistě je autentická výtahová šachta a 
ozdobné mříže, které majitel musel nechat zhotovit z bezpečnostních důvodů už při výstavbě 
zdviže v roce 1911. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
© Mgr. Ant. Ederer, archivář a kronikář Úřadu MČ Praha 1 
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DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2003 - GARANT MČ PRAHA 1 
zbytky Juditina mostu 
Malá Strana čp.82, ulice U Lužického semináře č. 7 
_______________________________________________________________________________ 
 
Dům spojuje Lydia Petráňová ve své publikaci Domovní znamení staré Prahy (1991) se dvěma 
domovními znameními: U Modrého (zlatého) kloboučku a U Zlaté hvězdy. To druhé je stále ještě 
osazené na domě, nachází se uprostřed fasády mezi okny pod obrazem Pražského Jezulátka. 
 
Současná klasicistní stavba vznikla v roce 1836 podle plánu Vincenta Kulhánka ze dvou 
renesančních domů. Na parcele současného objektu se v západní části nacházel dům U Zlatého 
kloboučku a byl postaven v 16.století na druhém oblouku Juditina mostu. Vedle něho někdy na 
počátku 17.století vznikl dům U Zlaté hvězdy. Spojení a sjednocení obou domů podle již 
zmíněného plánu realizoval stavitel Josef Kaura. 
 
Dvoupatrový řadový dům je charakteristický nepravidelnou sedlovou střechou s vikýři. 
Nepravidelnost se projevuje i v okenních osách, což rovněž s mnohými dalšími detaily vypovídá o 
předchozím stavebním vývoji. V první a osmé ose fasádu prolamují dvoukřídlá vrata, v druhé ose 
kamenný portálek s dvoukřídlými klasicistními dveřmi. Část fasády dvorního křídla vyplňují 
v obou patrech dřevěné pavlače. Čelní fasádu do ulice zdobí obraz Pražského Jezulátka mezi 
dvěma andílky nad osmicípou štukovou hvězdou. V roce 2001 se uskutečnilo statické zajištění 
budovy, oprava střechy a fasády, restaurován byl i obraz Ježíška. Už v roce 1997 došlo v přízemí 
k obnově krámků, jeden z bytů byl rekonstruován na prodejní galerii. Velkou vzácností je 
kamenné klenutí sklepa, kde se nachází část mostního pilíře a oblouk románského kamenného 
Juditina mostu. Sklep vyplňuje částečně už i cihlová klenba. 
 
Dům patří mezi kulturní nemovité památky, je zapsán v Ústředním seznamu pod r.č.Ú.s.1-565, 
nachází se na území památkové rezervace. Dávno před tím, než v těchto místech začala vznikat 
jakákoli zástavba, vedla tady mezi brody, přívozy a později mosty prastará komunikace, která ještě 
před založením Starého Města či Malé Strany spojovala levobřežní osadu Rybáře, dnešní Klárov, 
s okolním světem. Ubíraly se tudy pěší karavany, koňské i volské potahy. Celý prostor, který dnes 
určuje několik ulic, svah Opyše a od východu Vltava s dvěma mosty, byl v nejstarších dobách 
nazýván Na písku nebo Na pískách. Bývala v těchto místech osada Rybáře s kostelíkem sv.Petra a 
Pavla a při břehu skládky dřeva. 
 
Z Kristiánovy legendy se dozvídáme o mostu: ”roku 932, když tělo sv.Václava ze Staré Boleslavi 
na hrad Pražský převáželi… pospíšivše k řece Vltavě, nalezli most rozvodněním polozlomený…”. 
Kosmas později popisuje v těchto místech most k roku 1118. Pak někdy v polovině 12.století 
vzniká o něco málo výše proti proudu vzniká kamenný románský most, jehož jeden oblouk zůstal 
zachován ve sklepě domu čp.82 v ulici nejdříve Lužické, později U Lužického semináře. Nejen 
jednotlivec může bydlet pod mostem, dokonce celá ulice může být pod mostem, jako je tomu 
v případě ulice U Lužického semináře. Zástavba vlastní ulice se v těchto místech začala 
uskutečňovat až v druhé polovině 16.století, kdy i okrajová území Malé Strany nabývala na ceně 
pro blízkost císařského dvora. 
 
Celé okolí bylo od nejstarší doby ovlivňováno existencí mostu. Proti ty názvy: Dolejší mostecký 
plácek, Pod mostem. 
 

Juditin most, první kamenný most v Praze 
byl stavěn pravděpodobně někdy v letech 1158-1172. Podíl na výstavbě měla Judita (Jitka), 
manželka Vladislava I., dcera durynského landkraběte Ludvíka. Kronikáři nám o této energické 
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ženě zanechali zprávu, že podporovala vše německé, děti vychovávala německy, její syn Přemysl 
získal tak jméno Otakar. Není divu, asi se jí stýskalo po rodné zemi. Budiž jí přičteno k dobru, že 
prožila stáří i se svým královským manželem na malém statečku ve svém vlasti. Kronikář 
zaznamenal, že Judita řídila stavbu mostu po tři roky, zapomněl však zapsat datum. ”Judita byla 
paní znamenité krásy, ducha neobyčejného, mysli smělé a podnikavé, milovnice učení a rozličných 
nauk, zběhlá i v řeči latinské a věcech politických. Raději však mluvila německy.” 
 
Most měřil ve své délce asi 500 metrů, měl 20 pilířů, kamenné zábradlí a kamenné žlábky pro 
odvádění vody. Vybudován byl převázně z pískovce a z křemence, spojován maltou a železnými 
skobami. 3. února 1342 most zničila povodeň. Kronikář František napsal: ”Jakoby padla koruna 
království.”. Opět ho musel na nějaký čas nahradit provizorní dřevěný most, starý most již nebyl 
opravován a jen několik metrů nad ním byl 9.července 1357 založen nový kamenný most, který 
dnes známe jako Karlův most. Původní Juditin most končil na Malé Straně mezi dvěma věžemi, 
z nichž se zachovala jen jedna jižní věž, je rovněž nazývána po králově manželce Juditinou věží, 
od roku 1900 sídlo Klubu Za starou Prahu. Na staroměstském břehu končil most pod budovami 
kláštera křižovníků. Zůstaly zachovány základy pilířů na dně řeky, dvanáct těchto mostních 
základů se objevilo při velmi nízkém stavu vody v roce 1784 a později za obdobného stavu vody 
byly pilíře zkoumány v letech 1941 a 1942. Pod klášterem křižovníků se zachoval mostní oblouk, 
který spojoval břeh s malým ostrůvkem v řece. Prozkoumali ho archeologové v roce 1958. Na 
nábřežní zdi kláštera lze ještě spatřit Bradáče, vousatý reliéf mužské hlavy, plastika z Juditina 
mostu. Literatura uvádí, že představuje stavitele mostu, spíše však připomíná hlavu Krista, jenž 
měl být ochráncem vzácné stavby. 
 
Na mostě od samého počátku vybíralo se clo, víme, že vybíráním pověřil král Václav I. 
křižovníky, kteří se poblíž mostu usadili už v roce 1252. Clo by však nestačilo, na udržování se 
podílely pražské přívozy, mlýny, vodní pily, vinné šenky, několik vesnic, některé určené vinice a 
některé domy na Kampě i v ulici U Lužického semináře. Vybírané peníze spravoval mostní úřad. 
Tento zvláštní úřad existoval od roku 1433 do roku 1784, kdy majetek připadl sjednocené obci. 
Mýto se pak vybíralo ještě do roku 1816, kdy bylo zrušeno a nahrazeno potravní daní. Od té doby 
směl most užívat každý zdarma. 
 

Dům čp.77/III, U Lužického semináře 3 
Nemovitá kulturní památka, zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek pod r.č.Ú.s.1-563, 
se nachází v Památkové rezervaci hlavního města Prahy. 
 
Dům nazývaný také Kotlářovský a podle domovního znamení U Modrého lva. Původní stavba 
v tomto místě na území zahrady biskupského dvora byl domek, který si tady bez povolení vystavěl 
Verrius de Mazzis. Do zápisu z roku 1336 se dostal právě asi jen pro svou opovážlivost. Zbytky 
tohoto domku jsou zabudovány do renesanční stavby z 16.století. Později byl dům ještě barokně a 
klasicistně upravován. Novostavbou v 16.století došlo k zástavbě prvního oblouku Juditina mostu. 
Kamenné těleso mostu lze ještě dnes sledovat v čp. 76, 77, 78 a 82. Při rekonstrukci čp.77/3 v ulici 
U Lužického semináře byla v roce 1997 odhalena původní dlažba mostu, fragmenty zábradlí i celá 
část prvního mostního oblouku. Jsou vhodným způsobem zakomponovány do zmodernizovaného 
objektu. Archeologickou zprávu z pozdějšího výzkumu, který probíhal v průběhu roku 1999 a 
2000 podepsal dr.Zdeněk Dragoun z Pražského ústavu památkové péče. Pozornost archeologů se 
opět soustředila zejména na pozůstatky Juditina mostu, provedena byla sonda mezi domy čp. 78 a 
79, zkoumán byl dům čp.77. První pilíř Juditina mostu byl budován na suché zemi malostranského 
břehu, proto postrádá zahrocení, které bylo nezbytné u pilířů ve vodě, neboť musely vzdorovat 
zpětným proudům řeky. Zpráva konstatuje zachované mostní zábradlí na obou stranách mostu, 
opět byla potvrzena různost dlažby, dusaná hlína, valouny, pískovcové desky a diabasy, což 
potvrzuje různé etapy výstavby a následné průběžné opravy. V těchto místech most prudce klesal 
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směrem ke břehu. Při tomto průzkumu došlo také k objevu železné sekery s dochovaným 
topůrkem. Srpnová povodeň v roce 2002 promluvila zřetelně i v tomto domě, dutinami prastarého 
románského mostu pronikla voda do domu a provalila zeď. Průnik vody zdobí zlatá dvířka. Když 
se otevřou, není mnoho vidět, lze však slyšet a vnímat zvuky starobylého podzemí. Povodeň 
odkryla i drobnou valounkovou dlažbu ve sklepě sousedního domu čp. 82/7. V tomto domě stále 
ještě je část druhého mostního oblouku Juditina mostu, ale je jen obtížně přístupný po strmých 
schodech. Přístupnější je Juditin most z Rezidence Lundborg. Pozůstatky dlažby Juditina mostu 
lze obdivovat ještě nejpohodlněji u viničního sloupu na nároží kostela sv.Františka na 
Křižovnickém náměstí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
© Mgr. Ant. Ederer, archivář a kronikář Úřadu MČ Praha 1 
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DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2004 - GARANT MČ PRAHA 1 
Modrý pokoj Jaroslava Ježka 
Josefov čp. 45, Kaprova ulice č. 10, Žatecká ulice č. 3 
_______________________________________________________________________________ 
 
Kubisticko-puristický nájemní dům je z let 1920-1921. Projekt činžovního domu Družstva pro 
stavbu živnostenských domů s malými byty a dílnami v Praze v asanačním území Starého Města 
předložil pův. arch.F.Schlaffer v r. 1919. Realizován byl však až nový projekt B.Hypšmana. 
Bohumil Hypšman v r. 1931 také upravoval obchodní výkladec. 
 
Čtyřpatrový nárožní objekt kryje kombinovaná mansarda a sedlová střecha. Pětiosá fasáda do 
Žatecké ulice je plochá, z šestiosé fasády do ul. Kaprovy vystupují dva pětistranné arkýře a 
v pravé krajní ose ji člení pravoúhlá nika. Fasády jsou hladké, téměř už puristické, zdobené jen 
vodorovnými spárami. Pilíře obchodního parteru, hl. římsu a parapet mansardového patra do 
Kaprovy ulice člení kubizující ornamenty. Dům je podsklepený, má třítraktový půdorys dělený 
příčkami na čtyři části. 
 
V prvním patře nachází se známý modrý pokoj, kde žil a psal svůj slavný jazz, charakteristickou 
hudbu, se zvláštním individuálním přízvukem Jaroslav Ježek. Ježkovi se podařilo, co se podaří jen 
velkým hudebníkům, měl svůj vlastní hudební jazyk. Přestože již od mládí trpěl oční nemocí, 
musel nosit velmi silné čočky, dokonce i špatně slyšel, nic z toho na jeho hudebním výkonu není 
znát. Osudové bylo pro Jaroslava Ježka setkání s Jiřím Voskovcem a Janem Werichem. 
Společně napsali, především pro Osvobozené divadlo, celou řadu velmi úspěšných divadelních 
her. Ježkova hudba v nich tvoří rovnocennou složku mluvenému slovu obou komiků. Jeho 
písničky, vzpomeňme Tři strážníky, Pochod stoprocentních mužů, Píseň o Golemovi, Babička 
Mary a Život je jen náhoda si zpívala celá Praha. Psal i vážnou hudbu, především orchestrální 
skladby a řadu opusů pro klavír, ale také hudbu k filmům Voskovce a Wericha. 
 
Umělecký odkaz Jaroslava Ježka důsledně střežil až do své smrti v r. 1988 jeho přítel prof.dr. 
Václav Holzknecht, který byl sám vynikající pianista a později se stal šéfem opery Národního 
divadla. Napsal mnoho článků a publikací o tomto umělci. 
 
Modrý pokoj Jaroslava Ježka (1906 - 1942) zůstal až do našich dnů zachován díky jeho matce, 
manželce a sestře přesně v tom stavu, v jakém ho Ježek opustil v roce 1939, když musel s 
Voskovcem i s Werichem emigrovat před nacisty do Spojených států. Jaroslav Ježek se už ze 
zámoří domů nevrátil, zemřel v New Yorku. 
 
Bronzová busta na domě je dílem pražského sochaře, profesora Václava Vokálka z roku 1957. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
Prameny: Mgr. Ant. Ederer, archivář a kronikář Úřadu MČ Praha 1 
Josef a Eva Hrubešovi „Pražské domy vyprávějí a Pavel Vlček „Umělecké památky Čech“ 
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DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2004 - GARANT MČ PRAHA 1 
Konvikt 
Staré Město čp. 291, Bartolomějská ulice č. 11,Konviktská ulice č. 24 
_______________________________________________________________________________ 
 
Na městišti několika gotických objektů,z nichž se zachovaly sklepy,vznikl okolo dvora s arkádami 
renesanční čtyřkřídlý komplex, který byl od druhé poloviny 17.stol., kdy jej získali jezuité, do 
konce 19.stol. několikrát přestavován. Součástí areálu je též kostel sv.Bartoloměje. 
 
Život studentského konviktu zde trval v l. 1660 až 1733, avšak k objektu se váže ještě celá řada 
dalších připomínek. Ve středověku byl v místech těchto budov a přilehlých domů Milíčův 
„Jeruzalém“, křesťanský domov pro kající se nevěstky a od roku 1374 cisterciácká kolej sv. 
Bernarda. 
 
Po roce 1773, po zrušení jezuitského řádu, se do místností Konviktu nastěhovala tiskárna, 
truhlárna, různé sklady a provozy. Velký refektář byl stavebně upraven na taneční sál a své 
působiště tu měla i varhanická škola mezi jejíž žáky patřil také Antonín Dvořák, který byl později 
nějaký čas i jejím ředitelem. 
 
Konviktský sál se stal jedním z hlavních kulturních center Prahy konce osmnáctého století. Tato 
tradice pokračovala také ve století devatenáctém. Postupně tu vystupovalo mnoho význačných 
zahraničních i českých hudebních umělců. Jmenujme alespoň Ludwiga van Beethovena, který tu 
koncertoval roku 1798, Ference Liszta, Antona Grigorjeviče Rubinštejna, Richarda Wagnera, dva 
české houslové virtuosy Ferdinanda Lauba a Františka Ondříčka, klavíristu a skladatele Jana 
Ladislava Dusíka. Pořádaly se tu plesy, občasná divadelní představení, výstavy. Sál se zapsal do 
dějin národního obrození prvním českým bálem pořádaným 5.února 1840. Iniciátorem plesu byl 
Josef Kajetán Tyl za podpory mladých básníků (Karel Sabina, Václav Bolemír Nebeský a další). 
Ples měl nejen velký společenský úspěch, ale zároveň byl politickým činem, který našel své 
následovníky v celé zemi. V roce 1883 tu byl poprvé představen nový společenský tanec, česká 
beseda, vytvořený z podnětu Jana Nerudy. 
 
V moderní době začali Pražané chodit do nově adaptovaného sálu tehdy velmi oblíbeného kina 
BIO KONVIKT. Po roce 1945 v upraveném sále bývalého konviktu působilo studio loutkového 
filmu Jiřího Trnky, které proslavilo českou kinematografii po celém světě. Dnes je sídlem 
Národního filmového archivu. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
Prameny: Soupis nemovitých kulturních památek, Josef Hrubeš a Eva Hrubešová - Pražské domy vyprávějí I. 
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DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2004 - GARANT MČ PRAHA 1 
Stavovské divadlo 
Staré Město čp. 540, Železná ulice č. 11 
____________________________________________________________________ 
 
Původně na místě divadla, zvaného rovněž Nosticovo či Tylovo, stála v 70.letech 18.století 
dřevěná bouda pro pořádání letních divadelních představení. V letech 1781-1783 zde pak vyrostlo 
přičiněním hraběte F.A.Nostitze-Rienecka nové kamenné divadlo. Autorem projektu byl 
A.Haffenecker. Umělecké členění a plastická výzdoba jsou přičítány Janu Jakubu Quirinu Jahnovi. 
V roce 1799 divadlo vykoupili z majetku Nostitzů čeští stavové (odtud název Stavovské). 
 
Během 1.poloviny 19.století proběhla řada raně a vrcholně klasicistních úprav interieru i exterieru, 
v letech 1858-1859 se uskutečnilo rozšíření objektu podle projektu ing. K.Brusta, dále byly 
upraveny interiery a v roce 1861 změněn název na Královské zemské divadlo. V 70.letech byl opět 
nově upraven interier a v 80.letech byla stavba prodloužena do Ovocného trhu, podle projektu 
Achile Wolfa. 
 
Divadlo bylo otevřeno 21.dubna 1783 Lessingovou tragedií Emilia Galotti. V roce 1787 se zde 
konala premiera opery Don Giovanni, jejíž autor - Wolfgang Amadeus Mozart, Pražany velmi 
ctěný a milovaný zde rovněž uvedl Figarovu svatbu a jiná svá díla, mimo jiné také operu La 
Clemenza di Tito (r. 1791, při příležitosti korunovace Leopolda II.). 
 
Do českých dějin se divadlo zapsalo v roce 1826, kdy se zde konala premiéra opery Dráteník, 
kterou na slova Josefa Krasoslava Chmelenského složil František Škroup. Na scéně Stavovského 
divadla působilo několik zakladatelských generací českých divadelníků. Od průkopníků bratří 
Thámů, J.N.Štěpánka až ke Klicperovi, J.K.Tylovi, J.J.Kolárovi a dalším. Na tomto jevišti hrál 
např. i K.H.Mácha., J.K.Tyl je autorem Fidlovačky, v níž poprvé zazněla se Škroupovým nápěvem 
píseň  „Kde domov můj“. 
 
Stavovské divadlo ve smyslu českém nabývá pak významu až po první světové válce, kdy bylo 
přičleněno k divadlu Národnímu. Po revoluci 1945 byla zahájena představení ve Stavovském 
divadle Jiráskovou hrou Lucerna. Současně s novým divadelním statutem dostalo dne října 1949 
Stavovské divadlo i nové jméno - Tylovo divadlo. V 80.letech 20.století se uskutečnila jeho 
celková rekonstrukce. Diváky přivítalo opět v roce 1991. Dnes je Stavovské divadlo druhou 
scénou Národního divadla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
Prameny: Soupis nemovitých kulturních památek, Josef Hrubeš a Eva Hrubešová - Pražské domy vyprávějí I. 
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DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2004 - GARANT MČ PRAHA 1 
Žofín 
Nové Město čp. 226, Slovanský ostrov č 8 
_______________________________________________________________________________ 
 
Volně stojící dvoupatrová novorenesanční stavba, zbudovaná v r. 1884 podle plánů Jindřicha 
Fialky rozšířením a přestavbou klasicistního domu z r. 1830. Malířská výzdoba je od Františka 
Duchoslava a Viktora Olivy. Sadovou úpravu na ostrově navrhl r. 1931 František Šrámek. 
 
Ostrov vznikl nánosem půdy v 18.stol. a v roce 1784 byl zpevněn ohradní zdí. Před rokem 1817 tu 
byly vystavěny budovy lázní a barvírny, proto se ostrovu začalo říkat Barvířský. V roce 1830 byly 
lázně přestavěny mlynářem Antonínem Novotným, který si tu postavil rodinný dům a v místě 
starého hostince zřídil jednopatrovou budovu restaurace. Ta se zejména po roce 1846, kdy byl 
ostrov otevřen veřejnosti, stala střediskem společenského a politického života. V roce 1836 byl 
ostrov přejmenován na Žofín k poctě arcikněžny Žofie, matky císaře Františka Josefa. Scházeli se 
zde čeští a němečtí intelektuálové a domácí a cizí umělci. V roce 1846 zde hrál Hector Berlioz. 
 
Kromě něj se zde objevila celá řada zahraničních umělců - Franz Liszt, Petr Ilijič Čajkovský, 
Camille saint Saëns,nebo Richard Wágner. V malém sále se konal druhý český ples pražský, na 
němž tančila i Božena Němcová. V roce 1848 kdy byl zde zahájen slovanský sjezd, se ostrov 
přejmenoval na Slovanský. V roce 1878 zde dirigoval  Antonín Dvořák svůj první samostatný 
koncert. Koncertoval zde také Bedřich Smetana, v roce 1888 zde bylo poprvé souborně provedeno 
jeho dílo „Má vlast“. S touto síní byla také spjata činnost Žofínské hudební akademie hudebního 
českoněmeckého spolku, který byl založen 1840 a měl významnou úlohu v pražském hudebním 
životě. Působili v něm Alois Jelen, obrozenecký hudební skladatel, dále Jan Nepomuk Škroup a 
Josef Leopold Zvonař. Často zde koncertoval pěvecký spolek Hlahol. Příroda ostrova inspirovala 
Zdeňka Fibicha k skladbám, z nichž nejznámější je obraz večerního poklidu na Žofíně, „ 
V podvečer“, který dosáhl světové slávy výňatkem, který upravil Jan Kubelík s názvem Poem. 
 
V letech 1991-1994 proběhla generální rekonstrukce objektu. Po povodních 2002 musela být celá 
budova znovu opravena a dnes již opět slouží jako kulturní a společenské centrum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
Prameny: Nemovité kulturní památky hl.m. Prahy 
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DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2004 - GARANT MČ PRAHA 1 
Kaiseršteinský palác (U Petzoldů) 
Malá Strana čp. 37, Malostranské náměstí č. 23 
_______________________________________________________________________________ 
 
Jeden z prvních a nejkrásnějších barokních paláců v Praze. Na místě dvou parcel původních domů 
- koláře Matěje a řezníka Jakuba, byl vystavěn pro Helfrieda svobodného pána z Kaisersteinu asi 
v r. 1700 do krásného barokního tvaru nový palác, pravděpodobně významným vlašským 
architektem Giovannim Battistem Alliprandim. Dům se původně jmenoval U kříže, potom U tří 
hvězd a nakonec Kaisersteinský. Znak Kaiserštejnů se nachází nad vchodem na balkón. Nejstarší 
podobu průčelí zachycuje rytina zpodobňující korunovační průvod Marie Terezie. V roce 1720 
byla stavba dokončena. Původní majitel se však tohoto dne nedočkal, zemřel v roce 1703. V roce 
1729 byl dům koupen Petrem Radeckým z Radče. Slávu rodu připomínal i pomník vojevůdce 
Václava Radeckého z Radče, který byl umístěn na Malostranském náměstí a roku 1918 zbořen. 
 
Od roku 1866 dům patří hotelierovi Petzoldovi. Jeho choť byla Marie Sittová (*30.1.1852 
†7.1.1907), která se za něj provdala r. 1889. Pocházela z rodiny houslaře Antonína Sitta a byla 
žačkou Pivodovy školy. Působila nejdříve ve Štýrském Hradci, Šoproni a v Brně. Teprve v r. 1873 
se vrátila do Prahy a zpívala na scéně Prozatimního a později Národního divadla až do roku 1898. 
S jejím jménem jsou spojována takřka všechna první provedení Smetanových oper. 
 
Přítel Petzoldovy rodiny, Emanuel Kittl, zde roku 1904 pronajal apartmá pro svoji dceru Emili, 
známou uměleckým jménem Emma Destinová. Slavná pěvkyně, partnerka Carussa, hvězda 
operních scén v Londýně a New Yorku, zde žila v letech 1904-1908. Jejím jménem je pojmenován 
zdejší koncertní sál. Na její památku byla instalována na průčelí paláce busta, dílo akademického 
sochaře Jana Simoty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
Prameny: Mgr. Antonín Ederer, Josef a Eva Hrubešovi „Pražské domy vyprávějí“, Jan Wenig „Byli v Praze“ 
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DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2004 - GARANT MČ PRAHA 1 
kostel sv. Vojtěcha 
Nové Město, Vojtěšská ulice 
_______________________________________________________________________________ 
 
Kostel, připomínaný již v roce 1318, je v jádru gotická dvojlodní stavba postavená ve dvou 
etapách ve 14. století. Rozsáhlá barokizace  proběhla v letech 1690 - 1695 a kol. roku 1745 kdy 
byl kostel biskupem Janem Dlohoveským znovu vysvěcen. V 19. století byl kostel částečně 
regotizován arch. J. Pacoldem a B. Barochem. 
 
Od severu přiléhá barokní kaple sv. Kříže z roku 1693 se zevní úpravou z roku 1740. Lodě jsou 
uvnitř zaklenuty křížovou klenbou, v boční byly zřízeny barokní empory. Nejcennějšími prvky 
interiérové výzdoby jsou pozdně gotické malby na klenbě hlavní lodi, hlavní oltář z roku 1875 se 
sochami E. Veselého a obrazem sv. Vojtěcha od P. Maixnera, pozdně gotická dřevořezba Panny 
Marie Zderazské z konce 15. století, cínová křtitelnice rovněž z konce 15. století a oltář v kapli sv. 
Kříže z roku 1717. 
 
Koncem 19. století zde byl ředitelem kůru Josef Foerster a varhaníkem jeden z našich největších 
hudebníků Antonín Dvořák. Tehdy vznikly jeho symfonie Es dur a D moll a v této době redigoval 
svoji operní prvotinu Král a uhlíř. 
 
Syn Josefa Foerstra - Josef Bohuslav působil jako varhaník u sv. Vojtěcha do roku 1889. Jeho 
ženou byla Berta Lautererová, skvělá pěvkyně Národního divadla. Její angažmá vedla i jej na 
dlouhá léta do ciziny. Nejprve na 10 let do Hamburku, kde vyučoval klavírní hru a pracoval jako 
hudební redaktor a kritik. Od roku 1903 až do konce války byl činný ve Vídni. Během svého 
dlouhého plodného života poznal řadu vynikajících umělců, kteří na něho měli vliv: B. Smetanu, J. 
Nerudu, A. Dvořáka i Petra Ilijiče Čajkovského a Gustava Mahlera.  
 
Těžištěm jeho převážně lyricky laděného díla je vokální a symfonická hudba, psal i opery - 
Debora, Eva, Jessika. Rozsáhlé je i jeho dílo literární, z něhož významným pramenem poznání 
jsou několikadílné Paměti. Zvláštní zmínku si zasluhují Foersterovy písně a sbory, které skládal po 
celý svůj život a jimiž pronikl do podvědomí i prostých lidí vroucností a melodikou (České 
krajině, Oráč, Velké širé rodné lány, Polní cestou, Z osudu rukou, Když jsme se loučili aj.).  
 
Na faře kostela, ve Foerstrově síni a v kostele samém, jsou konány koncerty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________
Prameny: Památník J. B. Foerstera, redigoval J. Bartoš, P. Pražák, J. Plavec, Praha 1949; Dějiny české hudební 
kultury 1-2, Praha 1972, 1981 
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DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2004 - GARANT MČ PRAHA 1 
Clam-Gallasův palác 
Staré Město čp. 158, Husova ulice č. 20 
_______________________________________________________________________________ 
 
Jedná se o vrcholnou stavbu palácové architektury a o jeden z nejpěknějších paláců ve městě 
vůbec, stále ještě slouží Archivu hlavního města Prahy, i když se právě v současné době jeho 
archivní fondy stěhují do nové a moderní budovy na Chodovec. Mnohým archivářům se po starých 
prostorách, v nichž archiv od konce 2. světové války přebýval, bude jistě stýskat. Rozlehlý palác 
stojí v místě původní románské zástavby (v suterénu se dochovaly zbytky románského zdiva). 
 
Rozlohou zabral městiště několika domů a částečně místo bývalého  dvorce, jenž patřil markraběti 
Janovi, bratrovi Karla IV., stávala tady fara kostela Pany Marie Na Louži, býval tu hřbitov jako 
nezbytná součást každého kostela, Samuelovský dům, dům U tří medvědů, dům U černého gryfa, 
dům kláštera sv. Anny, dům V jámě lvové a ještě asi dva další domy. Všechny domy v těchto 
místech se postupně dostaly do majetku rodiny Gallasů. Pro ně v těchto místech začal stavět v 
letech 1699 - 1700 palác Marek Antonín Canevale. Po něm nastoupil tvůrce dnešní podoby 
impozantního a rozlehlého paláce Jan Bernard Fischer z Erlachu. Stavbu dokončil v roce 1713. 
Významně přispěl ku prospěchu paláce svými sochami Matyáš Bernard Braun. Postavy atlantů, 
plastiky a reliéfy zdobí hlavní portály paláce z Husovy ulice. Nástěnné malby uvnitř objektu 
vytvořil Carlo Carlone. 
 
Když rod Gallasů vymřel, přešel majetek podle dohody do rukou Kristiána Filipa z Clamu, jenž 
spojil jména obou rodů, odtud Clam-Gallas. Za tohoto majitele vznikla ohradní zeď na místě 
bývalého kostelního hřbitova a do ní zasadil Václav Prachner kamennou plastiku, alegorii Vltavy. 
Pro Pražany ovšem je to Terezka. 
 
V Clam-Gallassově paláci se odehrával čilý společenský život, konaly se zde plesy a koncerty.  
Pražané zde měli možnost vyslechnout Wolfganga Amadea Mozarta a Ludviga van Bethovena 
který byl podvakráte hostem rodiny Clam-Gallasů. V palácovém divadle nově upraveném 
stavitelem Františkem Hegerem v roce 1812 pro Společnost přátel a znalců dramatického umění, 
se hrálo již od roku 1812. V současné době se v paláci konají výstavy, koncerty a společenské 
akce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
Prameny: Mgr. Antonín Ederer, Josef a Eva Hrubešovi „Pražské domy vyprávějí“ a Jan Wenig „Byli v Praze“ 
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„Nový život v historickém prostředí“ 
 
 

 TYRŠŮV DŮM  
DŮM U TANCERŮ 

NEMOCNICE NA FRANTIŠKU 
ŽOFÍN 

PALÁC ČESKÉ POJIŠŤOVNY 
ŠKOLA U SV. JINDŘICHA 
PALÁC U DOBŘENSKÝCH 
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DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2005 - GARANT MČ PRAHA 1 
Palác Michnů z Vacínova - Tyršův dům 
Malá Strana čp. 450, ulice Újezd 40 
_______________________________________________________________________________ 
 

Osada Újezd 
Osada Újezd, Oujezd patřila k nejstarším předměstským osadám Malé Strany, vedla tudy cesta z 
dnešního Malostranského náměstí směrem na jih, v její ose se nyní nacházejí ulice Karmelitská i 
ulice Újezd. Při této cestě v místě Michnovského paláce, později Tyršova domu, uvádí Jaromír 
Čelakovský v publikaci Privilegia měst pražských (1886) dvůr Luben: „16.dubna 1335 markrabě 
moravský Karel schvaluje klášteru Ostrovskému koupi dvora Lubně na Oujezdě u kláštera sv.Jana 
a sv.Anny.“. Ještě dříve k roku 1293 nacházel se v těchto místech při rameni Vltavy dvůr kláštera 
jeptišek v Chotěšově. A ještě před nimi k roku 1208 stával tu klášter sv.Anny jeptišek 
sv.Dominika, na jehož místě, neboť dominikánky odešly odtud na Staré Město k templářskému 
kostelu sv.Vavřince, na jehož místě dnes se nachází bývalý klášter s kostelem sv.Anny. Na Újezdě 
založila pak v roce 1330 nový klášter Eliška Přemyslovna. Osada zanikla, zůstal nám jen název 
ulice, zanikl i dvůr, který se tady nacházel, klášter vypálili už v roce 1419 husité, v té době v roce 
1420 a 1421 lehla popelem celá Malá Strana. Na zpustlém již místě mezi zahradami vystavěl pan 
Jan st. Vchynský (Kinský) ze Vchynic, purkrabí karlštejnský, letohrádek a v roce 1597 prodal 
„dům na Újezdě ležící se zahradou, štěpnicemi, vodárnou, s domkem a lusthausem v týchž 
štěpnicích“ Adamu Slavatovi z Chlumu a Košumberka. Od roku 1600 byl už vlastníkem nejvyšší 
purkrabí Adam ze Šternberka na Bechyni. Někdy kolem roku 1616 získal majetek Jindřich Matyáš 
hrabě z Thurnu, stavovský odbojník, protože však šlo v tomto případě o věno jeho ženy Zuzany 
Alžběty Thurnové, rozené Tiefenbachové, majetek jí zůstal a mohla jej už v roce 1624 prodat 
Pavlu Michnovi z Vacínova. Pavel Michna z Vacínova zažil velký úspěch v úřadě i jako 
podnikatel, od roku 1598 rytíř, od roku 1622 povýšen do panského stavu, roku 1627 říšský hrabě. 
Zbohatl jako dodavatel vojenských potřeb za třicetileté války a po válce ještě více na konfiskátech 
odbojné šlechty. Jak lehce nabyl, tak lehce pozbyl. Bohatství dokázala udržet jen jedna generace. 
Už v roce 1670 přišel majetek do krídy (dnes konkurs) a byl rozprodán. Vystřídali se tady 
Schwarzenberkové, za nich byly přistavěny konírny a jízdárna, přebývali tady spíše jen jejich 
úředníci, v zahradách se konaly slavnosti české šlechty. Bohuslav Balbín poznamenává, že 
v těchto místech u Vltavy nejkrásněji tlukou slavíci. Takové jich tady bylo množství. Roku 1765 
koupil celý areál Jan Bornschein, bohatý obchodník s látkami, který s majetkem spíše spekuloval, 
neboť už o dva roky později všechno prodal vojenskému eráru. Usadili se tady dělostřelci, vznikla 
zde pražská zbrojnice. Vojáci tady pobývali a budovy i majetek devastovali až do roku 1921, kdy 
objekty, místy již ruiny, prodali České obci sokolské. Budovy byly již bez oken a dveří, někde 
byly již vytrhané podlahy, prohnilé a propadlé stropy, malířskou výzdobu překryli vojáci četnými 
vápennými nátěry, ve stěnách byly proraženy otvory. Sala terrena sloužila vojákům jako dílna na 
střelivo. Pro Českou obec sokolskou byl celý objekt rekonstruován a inovován jako Tyršův dům 
podle projektu Františka Krásného. Již za profesora Františka Rutha, který vydal svou známou 
Kroniku královské Prahy a obcí sousedních v roce 1904, uvažovalo se, že by zde mohla být 
zřízena zemská galerie, kterou milonem zlatých založil v roce 1901 císař František Josef I. 
Tehdejší milovníci umění a architektury si též uvědomovali hodnotu významné stavby. Stavební 
archivář Jan Herain navrhoval opravu renesančních budov podle Sadelerovy rytiny z roku 1606. 
V letech 1950-1990 využívala budovy i zahrady Fakulta tělesné výchovy a sportu, bylo tady 
Muzeum tělesné výchovy a sportu. Od roku 1990 patří celý majetek opět České obci sokolské. 
 

Palác Michnů z Vacínova 
Renesanční předměstský palác (villa suburbana) byl budován někdy před rokem 1587, později 
manýristicky upravovaný do roku 1644 a ještě později barokně po roce 1722. Archeologický 
výzkum v místě prokázal zástavbu ze 14.století, části opukových zdí pocházejí ze 13.století. V té 
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době tady docházelo ke zpracování železa. Nejstarší je patrně keramika, kterou archeologové 
datují do 10. století. Hlavní renesanční stavba je připisována Ulriku Aostalimu de Salla, s nímž 
spolupracovali stavitelé Ambroggio a Benedetto Barifisové (80.léta 16.století). Palác měl již 
hlavní sál s malbami, zachoval se pás pod původním stropem nad chiararoscurovou římsou 
s motivy ptáků, masek a postav. Fragmenty maleb se zachovaly i ve vestibulu paláce (chiaroscuro 
/kjaroskúro/ - šerosvit, grafická technika, v níž se uplatňuje přechod mezi černobílým a barevným 
dřevořezem, malba využívá světlo k plastickému zvýraznění). Hlavní stavební etapa probíhala ve 
20. a 40.letech 17.století, výrazný je rizalit v zahradním průčelí, fontána pod edikulou při ohradní 
zdi, jednotlivé grotty, drobné stavby v zahradě. Autora raně barokního díla neznáme. Francesco 
Caratti působil až od roku 1657. Jeho dílem je také unikátní trojdílné schodiště. V roce 1753 měl 
palác 2 budovy, 10 rezidenčních místností, 2 saly terreny, 11 místností pro služebnictvo, 2 
kuchyně, stáje pro 35 koní. Vstupní průčelí pochází asi z roku 1777 a je dílem Johana Ferdinanda 
Schora, uváděn je též Antonín Haffenecker. Původní stavba, kdy ještě neexistovala hustá městská 
zástavba, měla ideální polohu s výhledem do okolí, průčelím byla orientována do zahrady a k řece. 
K areálu patřil mlýn na Čertovce Huť (čp.449/III) a obydlí mlynáře (čp.448/III) a také skleník, 
který se neuchoval. Celková rekonstrukce i s přístavbou v době po vzniku Československa 
probíhala pod vlídným dohledem pečlivého historika umění univerzitního profesora Vojtěcha 
Birnbauma, podařilo se zachránit renesanční detaily. Rekonstrukci i novostavbu realizoval vítěz 
architektonické soutěže arch. František Krásný, podařilo se mu stavby dokončit před 
všesokolským sletem v roce 1926. Komplex historických budov, někdejší Michnův palác, který 
měl být ještě honosnější a velkolepější než Valdštejnský palác slavného válečníka Albrechta 
z Valdštejna, měl také lepší stavitele, je utvářen původními budovami renesančního letohrádku, ke 
Kampě je obrácen manýristickou fasádou. Po severní straně bylo připojeno křídlo s tělocvičnou. 
Při Všehrdově ulici nachází se budova staré zbrojnice, nová zbrojnice zanikla, na jejím místě je 
hřiště. Z renesančního letohrádku se zachovaly již zmíněné detaily Chiaroscurové malby, sgrafito, 
zbytky okenního otvoru, bosovaný vstupní portál u bočního pravého křídla, okna v přízemí 
s kmenným ostěním, okna ve 2. patře s rozeklanými segmentovými frontony. Při přestavbě 
v baroku byl nad středním rizalitem vztyčen lukovitý štít, dnes doplněný letícím sokolem. 
Nejpozoruhodnější je asi manýristická fasáda do zahrady, před zahradním průčelím je terasa 
chráněná kamenným zábradlím. Manýrismus je charakteristický portály s ostěním s uchy a 
volutami, kartušemi a rozeklanými segmentovými římsami s erby stavebníků, dále štuková 
nástropní zrcadla v předsíni a ve vstupní hale. Nejsložitější má výzdobu sala terrena a salon 
v rizalitu. Tělocvična, novostavba Františka Krásného, se vyznačuje polokruhově zakončenými 
okny, výzdobu tvoří reliéfy se sokolskou tematikou. Mansardová střecha nese štítové vikýře. 
Sklepy pod novostavbou sloužily hospodářskému provozu a byl do nich vložen i bazén. Ještě dnes 
jsou v nejníže položených místech objektů patrné stopy velké povodně ze  srpna 2002. Sklepy, 
bazén a tělocvičny byly poškozeny nejvíc 
 

Tyršův dům 
Komise pro vybudování sokolského domu vznikla při České obci sokolské již v roce 1910. Když 
vypukla 1.světová válka v roce 1914, zakázaly úřadu v Rakousko - Uhersku 23.11.1918 Českou 
obec sokolskou a rozpustili ji. Sokolové totiž sympatizovali se Srby a s Rusy. Po válce nabídla 
pražská obec sokolům Michnův palác a 26.9.1922 byl majetek jako sokolský zapsán do 
pozemkových knih. Společně s prof. Vojtěchem Birnbaumem podílel se na průzkumu 
rozpadajících se objektů i další významný historik Zdeněk Wirth. Stavitelské práce svěřil architekt 
Frant. Krásný firmě Čeňka Gregora a Frant. Beránka. 6.října 1923 začala demolice starých 
objektů: vojenská budova, zahradní domek u Čertovky, přízemní domek u dvora malostranské 
reálky, později letní cvičiště. Základní kameny k novostavbě získali sokolové z Řípu, z Lysé hory, 
z Radhoště, z Kriváně, z Triglavu, z Černigu…, položeny byly 28.října 1923 a již 24.5.1925 byl 
Tyršův dům slavnostně otevřen k VIII. všesokolskému sletu v roce 1926. Novostavby vznikaly za 
severním křídlem kolmo k hlavnímu traktu Michnova paláce a byly účelně spojovány se starou 
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budovou. Vznikla tělocvična se dvěma sály a nad ní ubytovna se 60 lůžky pro posluchače 
cvičitelské školy, v přilehlých místnostech pak prostory pro odpočinek, sprchy, umývárny a pod 
sálem bazén se svažitým dnem od 1,5 do 3,5m, jídelny, studovny, přednáškový sál a letní cvičiště 
60 x 100m. V roce 1924 přijali představitelé ČOS návrh na úpravu Sokolského domova a zřízení 
restaurace Stará zbrojnice. Akademický sochař Jaroslav Brůha vyhrál soutěž na výzdobu 
tělocvičny. Vznikly i byty pro strojníka, správce, domovníka, ve 2. patře byl dokonce pronajat 
prostorný byt francouzskému obchodnímu atašé panu Le Blancovi. Během roku 1924 stěhovala již 
ČOS do nového objektu materiály z Karlovy ulice, do zdi arkádového dvora byla vsazena Tyršova 
pamětní deska z kamene v Oetzu, kde tragicky zahynul. Ihned byla připravována k otevření 
Karáskova galerie, umělecká sbírka, kterou sokolům daroval a až do své smrti sám spravoval Jiří 
Karásek ze Lvovic. 2. a 3.května 1925 konala se v Tyršově domě první schůze Výboru ČOS, vedl 
ji starosta dr. Josef Scheiner. 13.května 1925 poprvé navštívil Tyršův dům prezident Tomáš 
Garrique Masaryk, slavnostní otevření Tyršova domu bylo naplánováno na 23. a 24.května 1925. 
13.května 2005 byl očekáván prezident Václav Klaus, byl očekáván jeho projev k připravovanému 
XIV.všesokolskému sletu a k 80.výročí otevření Tyršova domu. V polovině května 2005 bude 
součástí oslav i akce Expedice Kameny 2005, v níž si sokolové připomenou památná místa, odkud 
byly vezeny kameny v roce 1923. Menší kameny z těchto míst opět budou slavnostně uloženy 
v Tyršově domě. Určitě si nenechají sokolové a vzácní hosté ujít příležitost, aby se ze střechy 
paláce mohli rozhlédnout po Praze, jako to učinil před osmdesáti lety ve svých pětasedmdesáti 
letech prazident Masaryk. První slavnostní den otevření před 80 lety byl věnován pracovním 
záležitostem ČOS, sešly se československé a jihoslovanské župy, večer sokolové strávili 
v tělocvičně. Druhý den navštívil Tyršův dům T.G.Masaryk, Edvard Beneš a primátor Bohumil 
Baxa. Na nádvoří se shromáždilo na 15 000 sokolů a Tyršův dům byl slavnostně předán 
náčelníkovi ČOS Jindřichu Vaníčkovi. Sokolský duch byl, jak o tom hovořil též s úctou prezident 
Masaryk, ve všech a se všemi: „Za bojů o naše osvobození bylo dobře vidět, co pro nás všechny 
znamenala správně pochopená sokolská myšlenka. Chci věřit s vámi, že Tyršův dům nám pomůže 
vychovat zdravý a zdravě myslící národ.“. Při VIII. všesokolském sletu byla na prvním nádvoří 
odhalena socha dr. Miroslava Tyrše od Ladislava Śalouna. 
 
Tyršovo muzeum začalo vznikat již se vznikem Sokola v roce 1862, se vznikem příslušných 
dokumentů, praporů, diplomů, plakátů, medailí, odznaků, plaket, plastik či obrazů. Při každém 
sletu byla připravena výstava a exponáty z výstavy nacházely uplatnění v budoucím muzeu. První 
sokolská expozice vznikla při II. sletu jako součást Jubilejní výstavy v roce 1891. Na sokolských 
akcích se podíleli významní umělci jako Mikoláš Aleš nebo Josef Mánes. Při VI. sletu  v roce 
1912 zabrala sokolská výstava tři patra Staroměstské radnice. Exponáty získaly pak důstojný 
prostor od roku 1924 v Tyršově domě. Slavnostně bylo sokolské muzeum otevřeno v souvislosti 
s VIII. sletem a zaujímalo v paláci osm síní. Po zrušení Sokola vzniklo Muzeum tělesné výchovy 
pod ministerstvem kultury, od roku 1972 součást Národního muzea, v roce 1993 pak bylo 
slavnostně přejmenováno na Tyršovo muzeum tělesné výchovy a sportu. Žel muzeum se 
v současné době stěhuje na Letnou. Uchovaly se prapory, kroje, osobní předměty zakladatelů 
Sokola, jejich portréty od slavných malířů. Při XII. sletu v roce 1994 se uskutečnila velká výstava 
v Lobkovickém paláci na Pražském hradě. Rovněž XIII. slet v roce 2000 byl i v tomto směru 
úspěšný. 
 

Vznik Sokola 
Vznik Sokola souvisel s celkovým oživením situace v rámci monarchie Rakouska - Uherska. Čeští 
vlastenci  založili spolek Tělocvičná jednota pražská, první valná hromada se konala 16.února 
1862 v Malypetrově tělocvičně v Panské ulici: „vstoupit mohl každý bez rozdílu stavu“, napsal v 
Národních listech JUDr. Julius Grégr. Podstatnou zásluhu na založení této tělocvičné organizace 
měli Jindřich Fügner a Miroslav Tyrš. Sokolové cvičili bez nářadí - prostná cvičení, nářadí, 
atletiku - běh, skok, vrhy, hody, zápasy, šerm, vzpírání, plavání. Tělesná zdatnost byla nerozlučně 
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spojena s výchovou morální a vlasteneckou. Již v roce 1862 vznikla názvoslovná komise, jejímž 
členem byl i slavný básník, spisovatel a archivář Karel Jaromír Erben. Komise přijala Tyršův 
návrh českých názvů, platí dodnes a nemá ve světě obdoby. Dr. Miroslav Tyrš (*17.září 1832 
v Děčíně †8.srpna 1884 v tyrolském Oetzu) patří k hlavním zakladatelům Sokola, stal se 
tvůrcem tělovýchovné soustavy, vystupoval rovněž jako politik, estetik a historik umění, na 
Karlově univerzitě získal doktorát z filozofie, později byl jmenován univerzitním profesorem. 
Mladý Tyrš vůbec nebyl atlet, ale hubený a slabý chlapec, kterému lékař doporučil léčbu 
tělocvikem. Tyrš ve cvičení našel hlubší smysl, jaký mělo cvičení zcela jistě ještě v antice. 
Obdivoval starořecké kalokagathie - harmonický rozvoj těla i ducha, uplatňoval tuto myšlenku 
v programu Sokola. Prostudoval rozličné tělovýchovné systémy, sám se stal od roku 1855 
cvičitelem v tělovýchovném ústavu. Tyrš prosazoval olympijskou myšlenku už od roku 1869, o 
čtvrt století dříve než Coubertin. V letech 1859-1860 působil jako vychovatel v rodině továrníka 
Barthelmuse v Novém Jáchymově u Berouna a ve stejné době uzavřel celoživotní přátelství  
s Jindřichem Fügnerem. V roce 1861 společně založili českoněmecký tělocvičný spolek, který se 
rozpadl odchodem Němců. V příštím roce již se konala 16.2.1862 ustavující valná hromada 
Sokola. Tyrš se stal náčelníkem, Fügner starostou a hlavně mecenášem. Tyrš vložil do společného 
díla své vzdělání, Fügner peníze a oba horoucí vlastenectví. Když Jindřich Fügner v roce 1865 
zamřel, pokračoval v započatém díle M.Tyrš sám. Soustavu sokolského tělocviku popsal v knize 
Základové tělocviku, v roce 1871 založil časopis Sokol, který s přestávkami vychází dodnes. 
V roce 1882 osobně řídil první sokolský slet na Střeleckém ostrově, velel 720 cvičencům z 80 
jednot. Pozoruhodné je jeho české tělocvičné názvosloví. Velkou pozornost věnoval výchově 
cvičitelů i ženskému tělocviku, který si ženy samostatně vedly. Tragicky zahynul v srpnu 1884 
v Tyrolsku, v Oetzu, v horské říčce Aaše se pravděpodobně utopil. Na Olšanských hřbitovech má 
společný hrob se svým přítelem Jindřichem Fügnerem. Jindřich Fügner (*10.září 1822 v Praze 
†15.listopadu 1865 v Praze) Věnoval se obchodu, stal se odborníkem v pojišťovnictví, hodně 
cestoval a podnikal. S Tyršem sblížila je kultura a sport, ale také vlastenectví. Stal se prvním 
starostou Sokola a jeho mecenášem. Jeho zásluhou vznikla první pražská sokolovna v Žitné ulici. 
Je tvůrcem náplně a symboliky sokolského hnutí. Zavedl v Sokole tykání, propagoval 
demokratické principy a vztahy mezi členy, na jeho návrh se stala červená garibaldiovská košile 
součástí sokolského kroje. Kroj a prapor navrhoval Josef Mánes. V roce 1859 založil první český 
stenografický spolek. Zemřel ve 43 letech. Jeho dcera Renata se provdala v roce 1872 za 
Miroslava Tyrše. Někdejší viničný dům, později letohrádek, pak renesanční Michnův palác, 
nakonec sokolský Tyršův dům, stavba, která by mohla sloužit jako učebnice jednotlivých 
výtvarných slohů, i tato složitá stavba je výrazným příkladem současného života v historickém 
prostředí. Přestavby probíhaly citlivě už před osmdesáti lety, rekonstrukce a modernizace se 
uskutečňovala s ohledem na starou architekturu, například arkádová okna tělocvičny, prvky 
původní klenby. Ale i analytická metoda památkové péče, prezentace starých a původních prvků. 
Zdánlivě nesourodé detaily vytvářejí harmonický celek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
© Mgr. Ant. Ederer, archivář a kronikář Úřadu MČ Praha 1 
Podrobněji sokolské hnutí i Michnův palác a vše kolem těchto témat popsala Zlata Kozáková v knize Praha pohyb 
Sokol, Praha 1998, jakož i PhDr. Zdeněk Bartůněk v časopise Sokol, roč. 2004. 
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DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2005 - GARANT MČ PRAHA 1 
dům U Tancerů 
Malá Strana čp. 169, ulice U Zlaté studně č. 1 
_______________________________________________________________________________ 
 

Ulice U Zlaté studně 
Ulice U Zlaté studně nese název podle domu U Zlaté studně (čp.166/4), kdysi vyhlášené restaurace 
s originální vyhlídkou na Prahu, dnes hotel. Název hostince, domu i ulice je odvozen od kovového 
reliéfu  sochaře Josefa Malinského, který znázorňuje Krista u studny. 
 
Nejstarší název v těchto místech byl Pod valy hradu pražského, později Pětikostelní, i když kostely 
byly tady jen tři, později Sněmovní ulice. Kdysi vedla těmito místy nahoru cesta k jižnímu vstupu 
do Pražského hradu. Ulice byla zastavěna a dokonce uzavřena, jižní brána Hradu zazděna a 
objevena vlastně až historikem Jiřím Čarkem ve 20. století. 
 
Dům „U Taucerů“ - novostavba z roku 1998 se zachovanými fasádami z klasicistní přestavby. Pro 
dnešní parcelu domu bylo získáno místo odsekáním skály někdy po zhoubném požáru r. 1541, 
který zničil předchůdce stávajícího domu. Ten byl rovněž zapuštěn do vybíhající hřbetu skály, ale 
byl menší, hlouběji založen a měl jinou orientaci. Stavební historie objektu je spjata se sousedními 
domy. Situaci určila nejstarší výstupní cesta na Hrad, která ale postupně zanikala. Renesanční 
objekt byl během třicetileté války zruinován, a tak ho Berní rula (1653) klasifikuje jako nuzný. 
V r. 1691 byl „od základů nově postavený“, znovu proběhlo několik nástaveb před r. 1725. Svoji 
dnešní hmotu získal již v l.čtvrtině 18.století. Výraznou přestavbou prošel dům v 1.pol. 19.století. 
Stavební a požární komise zjistila však velké závady, proto bylo nově přestaveno schodiště a 
východní část dispozice byla řešena jinak. Roku 1892 byla opravena fasáda objektu. Další stavební 
úpravy proběhly v l. 1893, 1907,1953 a 1969. Týkaly se převážně sociálního vybavení a podobu 
domu vážněji nezměnily. Jde o lokalitu pod rozpadající se hraniční plečnikovou opěrnou zdí 
jižních zahrad pražského hradu. V osmdesátých letech zde byl provizorně zastřešený prostor nad 
rozvalinami opěrných zdí a terénních stupňů se zbytky dvoupodlažního domu. 
 
Dvoupatrový objekt o čtyřech okenních osách s mansardovou střechou a štítem se dvěma okny byl 
postaven na svažitém terénu. Jeho dvorní křídla a přístavky proto navazují na jednotlivá patra 
předního objektu. Uliční průčelí o čtyřech okenních osách má jednoduché členění. Přízemí zdobí 
ploché pásování, okna přízemí a l. p. rámují jednoduché šambrány, ve 2.p. šambrány chybí. Na 
mansardové střeše je velký dvouosý vikýř s trojúhelníkovým tympanonem. Ve dvou místnostech l. 
p. byly v r. 1998 zjištěny pod druhotnými podhledy původní záklopové stropy, stropy byly 
několikrát přetírány vápnem, malba se dochovala pouze ve fragmentech. Z dochovaných zbytků 
lze usuzovat na barokní vegetabilní dekor (listoví, květy tulipánů). 
 
V roce 1998 byl hlavní objekt domu U Zlaté studně 1 z velké části vybourán, vnitřní nosné 
konstrukce a krov byly nahrazeny. Probíhající statické zajištění a rekonstrukce však byly 
zastaveny a bylo rozhodnuto o využití domu pro účely DPS - Dům s pečovatelskou službou 
podle projektu atelieru KAVA. Zároveň bylo započato s rekonstrukcí domečku ve svahu pod 
Pražským hradem přístupném z terasy mezi 3. a 4. NP hlavního objektu a bylo odstraněno 
provizorní zastřešení nevyužívaných teras. Celkem vzniklo 12 bytů pro seniory, byt správce, 
zázemí DPS a nové terasy. 
 
Ve zvýšeném přízemí hlavního objektu je umístěna kancelář sester, jídelna s ohřívárnou jídel a 
klubovna, které jsou přístupné i pro starší obyvatele z okolí. Ve 2. a 3.NP se nachází osm 
malometrážních bytů. Ve 4.NP je situován byt pro invalidy a byt pro manželský pár. V přízemí 
domečku na terase jsou umístěny dva byty pro seniory, ve 2.NP byt správce s galerií. Schodiště 
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podél domečku vede na nově zbudované terasy, dělené na pobytovou část a část pro pěstování 
vinné révy a okrasných květin. 

Dispozice domu 
Původní dům, mnohem menší, byl budován přímo do skály pod svahem Pražského hradu a zničen 
při velkém požáru Malé Strany a Hradčan v roce 1541. Po požáru získal nový stavebník více místa 
odsekáním skály a prohloubením parcely. František Ruth v Kronice královské Prahy (1904) 
jmenuje dům U Tancerů (Tänzerisches Haus), patrně podle některého z majitelů. O tančení v domě 
nebo o tančícím domě nelze snad vůbec ani uvažovat. V roce 1998 byl objekt téměř celý zbořen, 
zachovány zůstaly jen obvodové zdi a došlo k celkové rekonstrukci. 
 
Dvoupatrový objekt o čtyřech okenních osách je zastřešen mansardovou střechou a ozdoben štítem 
se dvěma okny. Ve dvou místnostech prvního patra byly při bourání v roce 1998 objeveny 
záklopové stropy. Z fragmentů výzdoby lze usuzovat na barokní rostlinný dekor (listy, květy 
tulipánů). Záklopy nesly stopy po požáru. 
 
Z původního objektu zachoval se malý sklípek z cihel, strop je vyzděný do oblouku, malá nika při 
podlaze sloužila zřejmě jako odvětrávací průduch. Každý sebemenší prostor je v budově účelně 
využit. Opět další doklad, že i složitou stavební kompozici starého objektu lze přizpůsobit 
moderním účelům. 

Příběh domu 
Z listinných sbírek Úřadu MČ Praha 1 lze vyčíst, že v roce 1893 patřil dosti zanedbaný dům paní 
Terezii Wililtzerové, která žádá o povolení vybudovat nové záchody, v roce 1899 pan Andreas 
Willitzer žádal magistrát o povolení zřídit přízemní okno v průčelí domu při hraniční zdi 
Pětikostelní ulice, v roce 1907 opět žádá Terezie Willitzerová o povolení k opravám domu. V roce 
1948 byla budova v tak špatném stavu, že ohrožovala bezpečnost okolí. V 50.letech částečné 
opravy prováděla Kancelář prezidenta republiky, dům patřil pod správu této Kanceláře. V roce 
1988 pojednávají listiny o obytném domě, v jehož přízemí byl umístěn farní úřad, bylo zde sedm 
bytů. Písemnosti vypovídají o špatném stavu domu, některé místnosti nebyly řadu let vůbec 
obývány. Více než o vlastním domě lze z listin vyčíst něco o okolí, zejména pak místní názvosloví. 
 

Dům s pečovatelskou službou (DPS) 
11.října 2002 vydal odbor výstavby MČ Praha 1 kolaudační rozhodnutí, jímž povolil užívání domu 
s pečovatelskou službou, včetně terasové zahrady. Po celkové rekonstrukci disponuje dům v 
prvním nadzemní podlaží halou se schodištěm a chodbami, nachází se zde výtah a technické 
zázemí, sesterna, jídelna, klubovna a dvorek s domkem na terase. Druhé a třetí nadzemní podlaží 
je spojeno venkovním schodištěm, patří k němu pobytová terasa a terasové zahrady. 
 
Terasy zaslouží si zvláštní pozornost: železobetonová konstrukce je ukryta pod úrovní terénu, 
betonové schodiště je obloženo pískovcem, schodiště mezi terasami je dřevěné. Zachované zdivo 
bylo opraveno opukovými kameny, použity byly „ruční“ ostře pálené cihly, jsou zde lavičky a 
treláže na vegetaci, růže a vinná réva. Projekt rekonstrukce řešil dvanáct bytů, z toho deset 
garsoniér, zvláštní pozornost byla věnována obyvatelům se zdravotním postižením, podle toho 
jsou vybaveny koupelny, upravena schodiště a neklouzavé podlahy. Pod rekonstrukcí je podepsán 
ateliér KAVA: ing.arch. Jan Karásek a ing. Koukolová.  
 
Z původního domu nezbylo mnoho, cenné je však zejména prostředí a okolí, které nabízí klid 
v samotném centru jedné z nejstarších částí staré Prahy na Malé Straně. Úřad MČ Praha 1 má 
k dispozici domy s pečovatelskou službou v Dlouhé třídě, v Týnské ulici, v Pštrossově ulici a U 
Zlaté studně. 
_______________________________________________________________________________________________ 
© Mgr. Ant. Ederer, archivář a kronikář Úřadu MČ Praha 1 
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DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2005 - GARANT MČ PRAHA 1 
Nemocnice Na Františku s poliklinikou, bývalý klášter a nemocnice 
milosrdných bratří 
Staré Město čp. 847, U Milosrdných č. 1, Kozí č. 23, Na Františku č. 8 
_______________________________________________________________________________ 
 
Historie nemocnice se odvíjí od roku 1354, kdy vysvětil kapli a špitál Arnošt z Pardubic. 
Arcibiskup Jan zřídil v roce 1368 nadaci,kterou zaštítil i Karel IV, která nemocnici zajistila další 
existenci. Roku 1620 předal Ferdinand II zakládací listinu nemocnice řádu Milosrdných bratří. Po 
špitálu byla zřízena lékárna a počet lůžek dosáhl 55. Roku 1703 bylo přistavěno další poschodí a 
zařízení bylo schopno přijmout téměř 90 pacientů. Dar císařovny Marie Terezie umožnil další 
zvelebení nemocnice, která se jako pobočka lékařské fakulty stala i významnou vědeckou a 
výukovou základnou. Roku 1783 schválil císař Josef II plány na další rozvoj nemocnice. 
Ředitelem se stal profesor Jan Theobald Held, pozdější děkan lékařské fakulty a rektor university 
Karlovy. Roku 1847 zde provedl Celestýn Opitz první amputaci končetiny v éterové narkóze v 
tehdejším Rakousku Uhersku. Během II světové války sloužilo zařízení jako vojenský lazaret. Od 
roku 2000 vznikl nový právní subjekt - Nemocnice na Františku s poliklinikou, která soustavně 
pečuje nejen výborně o své pacienty, ale stará se o pečlivou rekonstrukci a zvelebení celého areálu. 
 

Mezi brody 
Komplex starých i novějších budov Nemocnice Na Františku, jehož součástí je i bývalý klášter 
milosrdných bratří, nachází se na území Starého Města při řece Vltavě v místech, kudy už v raném 
středověku vedla významná cesta od brodu u ostrova Štvanice k brodu pod Pražským hradem. 
Místní cesta byla i součástí dálkové cesty, která procházela pražskou kotlinou v ose východ - 
západ.  
 
Od počátku 13.století byl v těchto místech klášter sv.Anežky, který se postupem času rozšířil na 
dnešní Anežský areál, a jen o něco málo mladší klášter s kostelem sv.Kříže většího z roku 1256, 
zbořený v rámci asanace v roce 1890. Langweilův model (1826-1834) zobrazuje v severním okraji 
Starého Města uprostřed kostel sv.Kříže, vlevo areál nemocnice milosrdných, v pozadí kostel 
sv.Ducha. 
 
K Anežskému areálu patřily dvě velké „Panenské zahrady“, které zaujímaly prostor od 
staroměstských hradeb, dnes přibližně v ose Revoluční třídy, a ke Kozí ulici na opačné straně. Na 
jihu se uchovala ohradní zeď, která uzavírá Anežskou ulici, sever ohraničovala řeka Vltava. 
Prostor při Vltavě, dnes nábřeží mezi mostem Svatopluka Čecha a mostem Štefánikovým, místo 
každým rokem zaplavované povodněmi, břeh s ohradami dřeva, lázněmi a výrobou páchnoucího 
sanytru. 

Místní názvy 
Místní názvy připomínají historii místa. Na Františku podle nejstaršího kostela sv.Františka, jímž 
začíná příběh Anežky České (1211-1282), dcery Přemysla Otakara I., sestry krále Václava I., 
zakladatelky kláštera františkánů a kláštera klarisek. Roku 1874 byla Anežka Česká blahoslavena, 
12.listopadu 1989 svatořečena. Dušní ulice podle kostela sv.Ducha, Kozí ulice a Kozí plácek, kde 
se obchodovalo s kozami. Nejstarší názvy U sv.Anežky a U sv.Kříže, mladší Vrabčí nebo 
Brabčina po občanu Vrabci, od první poloviny 17.století U Milosrdných, oficiálně od roku 1870 
podle církevního řádu, jehož životním posláním bylo pečovat o chudé a nemocné. 
 

Středověký špitál 
Mezi výše zmíněnými lokalitami již před rokem 1354 založil staroměstský měšťan Bohuslav 
z Olbramovic špitál při kostelíku Šimona a Judy, který vysvětil někdy kolem roku 1344 první 
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pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic. Špitál byl nazýván podle svého zakladatele „špitál 
Bohuslavův“. Spisovatel a historik František Ruth připomíná v Kronice královské Prahy a obcí 
sousedních (1904) Dějiny a slavnostní spis…, který sepsal provinciál Joan. De Deo Sobel v roce 
1892. V Sobelově spise jsou uváděni jako zakladatelé špitálu při kostele sv.Šimona a Judy 
Boleslav Perlinus, Šimon Milles a jejich strýc Prokop. Špitál s původním kostelem a zahrada 
směrem do Dušní ulice a ještě větší zahrada směrem k řece, patrně část „Panenských zahrad“, 
které původně patřily pod jurisdikci kláštera klarisek Anežky České. Již od konce 13.století 
docházelo k navyšování terénu Starého Města o dva až čtyři metry, jak stoupala hladina Vltavy 
současně s budováním jezů a mlýnů na vltavských březích, ale jistě bylo tohle navyšování terénu i 
přirozenou ochranou před pravidelnými povodněmi. 
 

U Milosrdných 
Řád milosrdných bratří získal špitál i s kostelem darem dne 24.12.1620 za zásluhy od císaře 
Ferdinanda II. a navázal na starou tradici ošetřování nemocných. Původní řád vznikl ze špitálního 
bratrstva kolem nemocnice, kterou založil v roce 1537 ve španělské Granadě Portugalec Jan 
Ciudad, později sv.Jan z Boha. Bratrstvo, později kongregace, posléze z rozhodnutí papeže řád, 
který se řídil zásadami sv.Augustina. Poslání milosrdných bratří spočívalo v bezplatné péči o 
nemocné. Znakem řádu je granátové jablko, symbol města Granady, hlavním světcem je zakladatel 
sv.Jan z Boha, kanonizovaný papežem Alexandrem VIII. v roce 1691. Členové řádu uctívají též 
patrony lékařství sv.Kosmu a Damiána, syrské lékaře a mučedníky. Řádové heslo: Per corpus ad 
animam (Tělem k duši) znamená péči o nemocné bez rozdílu národnosti, stavu i náboženství. 
 
Milosrdní bratři z kláštera ve Valticích (Feldsberg), se zúčastnili bitvy na Bílé hoře v roce 1620 na 
straně císařských. Byl s nimi i pater Gabriel Ferrary, proslulý ranhojič, který svým uměním 
zachránil poraněnou ruku císaře Ferdinanda II. Milosrdní bratři se ujali darovaného, v té době 
protestantského konfiskátu a začali jej ihned zvelebovat, v roce 1632 vystavěli nový kostel a starý 
špitální kostelík přebudovali na nemocniční účely. Další budovy upravili na konvent. Při špitále 
vznikla i lékárna, současná lékárna U granátového jablka využívá původní prostory, moderní 
zařízení se nachází přímo v místě, kde špitální bratři vařili a podávali lektvary chudým a 
nemocným. Těsně při někdejší fortně vařila se nad otevřeným ohništěm kaše, kterou dostávali 
chudí. Při kostele byl i hřbitov, jako většina kostelů ve vnitřním městě byl zrušen v roce 1784. 
Rozlehlá zahrada milosrdných bratří je zobrazena ještě na půdorysu konventu z roku 1823 
v monografii Jana Theobalda Helda. 
 
K dokončení průčelního křídla při ulici U Milosrdných došlo v roce 1753. V souvislosti 
s výstavbou je uváděn zednický mistr Gion Decapaulli nebo štukatér Tommaso Soldatti, jeden 
z vděčných pacientů. Dnešní podobu získal objekt hlavně v letech 1751-1753 podle projektu Jana 
Josefa Hrdličky. Až novodobé úpravy porušily barokní podobu kláštera. Nová nemocniční budova 
má na svědomí destrukci části severního křídla. Novostavba vznikla podle návrhů architektů 
Viléma Kvasničky a J.Mayera v letech 1923-1927. Současně probíhala i úprava nábřeží, v roce 
1929 byla dokončena sousední budova Spolku inženýrů a architektů (SIA), dnes přebudovaná, a na 
druhém konci od nemocnice realizoval Josef Fanta v roce 1933 palác ministerstva obchodu a 
průmyslu. Kostel Šimona a Judy prošel novodobou rekonstrukcí v roce 1993. Milosrdní bratři se 
sídlem v Brně odsvěcený kostel pronajali a jsou v něm pořádány pravidelné koncerty. 
 

Stavební vývoj 
Dispozice celého objektu přes mnohé přestavby a přístavby zůstává po celá staletí v podstatě 
zachována. Kostel a v jeho podélné ose dvě křídla souběžná s uliční čárou jsou propojena třemi 
příčnými křídly. Objekt má jeden nepravidelný dvůr při závěru kostela, jeden dvůr otevřený a 
uvnitř ukrytý rajský dvůr. Několikrát zalomené hlavní průčelí při ulici U Milosrdných dokazuje 
jednotlivé etapy výstavby. Průčelí má 24 os, v první ose zleva od kostela je portál a současně 
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někdejší fortna. Při ní v zaslepeném okně byla v roce 1995 instalována přičiněním anesteziologa  
Prof.MUDr. Jiřího Pokorného kovová pamětní deska s latinským nápisem, aby mu rozuměli nejen 
Češi, ale i každý cizinec, na němž stojí, že v této nemocnici řádový bratr Celestin Opitz poprvé 
v Evropě aplikoval v roce 1847 narkózu. 
 
Po tomto úspěšném výkonu směl teprve C.Opitz dokončit lékařské studium a stal se v roce 1854 
řádným členem lékařského sboru. Na pamětní desce stojí: Ad memoriam fr. Celestini Opitz 
anesthesiaeque aethereae primae in regno Bohemiae per hunc hominem ilustrissimum die 7 mensis 
februari 1847 in hoc nosocamio peractae. Anesteziologům věnuje MSM. V pátek dne 18.června 
2004 došlo k odhalení pamětní desky C.F.Opitzovi v jeho rodné obci v Heřmánkovicích u 
Broumova na budově Obecního úřadu. 
 
Zajímavý výraz dodávají čelní fasádě jednotlivé prvky: okna, pilastry, trojúhelné štíty osazené 
sochami. Přízemí je lemováno rustikovými pásy. Ve starších částech objektu lze sledovat rané 
baroko, ale i vrcholné baroko dientzenhoferovského ražení, jak píší Dobroslav Líbal a Jan Muk 
v publikaci Staré Město pražské (1996).  
 
Na některých místech se uchovaly vzácné detaily: Kašna v jednom z dvorů není na původním 
místě, chybí jí na středovém sloupu soška dítěte, které na rukou pozdvihovalo plody místní 
zahrady, ale stavebníkům budiž přičteno k dobru, že ji vyhrabali doslova ze smetiště. Vodní zdroje 
nad původními mušlemi, původní zařízení refektáře, v němž je umístěna i současná moderní 
jídelna. Uchována zůstala původní kamenná dlažba, dřevěné obložení stěn, původní barokní dveře, 
studna. Rozhodnutí odboru památkové péče magistrátu ze dne 20.1.2005 řeší fasádu novostavby. 
Rajský dvůr i prosklené ambity získaly znovu obytnou funkci. K zvláštnostem nemocnice patří i 
pověst, která vypravuje, že dřevěné schody bývalého kláštera, snad i oltáře a dřevěný kříž 
pocházejí ze dřeva, které řádoví bratři získali z lešení, na němž se uskutečnila poprava dvaceti 
sedmi českých pánů v roce 1621. 

Péče o nemocné 
Tradice ošetřování nemocných se v místě uchovala od 14.století až do současné doby. Pan 
profesor Ruth neviděl osud nemocnice v době asanace příliš růžově, domníval se, že bude zbořena 
s mnoha dalšími stavbami v těchto místech. Dnes se nám právě na tomto vzácném historickém 
objektu ukazuje, že lze kvalitně spojit staré památky s moderními technologiemi.  
 
Jedním z představených kláštera po Bílé hoře byl pater Vincenc Forstner. Zastával funkci 
císařského komisaře nad všemi občanskými nemocnicemi. Do roku 1687 bylo tu jen dvanáct 
postelí pro nemocné. V knihovně lékařů lze spatřit kopii vzácné rytiny, která nám nabízí pohled do 
lůžkové části někdejšího zařízení. Žádná sláma na zemi a na ní pacienti, avšak také ještě ne 
dvoulůžkový či jednolůžkový přepych. Po dostavbě části průčelního křídla v roce 1739 už zde 
bylo na devadesát postelí. 
 
V roce 1761 byla zde zřízena posluchárna pro studium anatomie a o rok později v roce 1762 
profesor Klinkoš vymohl, že mrtvoly byly z nemocnice přenášeny do pitevny, a zavedl praktická 
cvičení pitvy. V roce 1783 byl tu založen při nemocnici ústav pro choromyslné kněze. Od roku 
1779 byla tu jediná klinika v Praze, v roce 1791 byla přeložena do všeobecné nemocnice na dnešní 
Karlovo náměstí Za profesora Arnolda začalo v nemocnici v roce 1784 chirurgické vyučování. Za 
připomenutí jistě stojí, že dobrodiní nemocnice v roce 1802 po delší dobu využíval jeden z našich 
největších obrozenců Josef Dobrovský, staral se zde o něho úspěšně lékař a univerzitní učitel Dr. 
Jan Theobald Held, který zde působil třicet let jako primář.  
 
Výkazy nemocných z roku 1884 udávají, že nemocnicí během jednoho roku prošlo asi na tři tisíce 
pacientů. Zajímavé je jejich složení: 108 protestantů, 67 židů, 3 mohamedáni, dvě osoby bez 
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vyznání, ostatní byli katolíci, 443 obuvníků, 228 krejčích, 192 pekařů, 41 jirchářů (Eduard Herold, 
Čechy, III. díl, Praha, nakl. Tok, reprint z roku 2000). V současné době má nemocnice 243 lůžek 
v sedmi primariátech. V rámci komplementu pracují další tři primariáty a lékárna. Nemocnice má 
431 zaměstnanců, 68 lékařů, 208 zdravotních  sester. Hospitalizováno je ročně na 8000 
nemocných a na 80 000 pacientů je ošetřeno ambulantně. 
 
Francouzský chirurg prof. A. Valpeau ve své knize o chirurgii v Paříži v roce 1839 napsal: „… 
snaha o bezbolestné operování patří do říše pohádek a snů. Snažit se bezbolestně operovat 
znamená jenom zbytěčně utrácet drahocenný čas. Operaci a bolest nelze od sebe oddělit, každý, 
kdo musí podstoupit operaci, musí se s touto tvrdou skutečností smířit.“ Jen o několik let později 
bratr Celestýn František Opitz zahájil v českých zemích éru bezbolesného operování. 
 
Celestýn František Opitz (1810-1866) se narodil v Heřmánkovicích u Broumova. Chtěl pomáhat 
nemocným a potřebným, chtěl se stát lékařem, protože však neměl prostředky na studia, stal se 
členem řádu milosrdných bratří, kde pracoval jako ošetřovatel, ranhojič a později jako chirurg, na 
lékařské fakultě ve Vídni byl promován až v roce 1854. První éterovou úspěšnou narkózu 
uskutečnil ve Spojených státech v Bostnu  William Thomas G.Morton dne 16. 10. 1846. Bratr 
Patrik, člen řádu milosrdných v Praze viděl tuto operaci na vlastní oči. Celestýn Opitz ověřoval 
účinnost éteru na zvířatech a později na zdravých dobrovolnících. Dne 7.2.1847 byli úspěšně 
operováni první nemocní. Do 20.dubna 1847 provedl C.Opitz 186 celkových anestézií. C.Opitz 
sám žádnou zprávu písemnou o své činnosti nezanechal. Géza Včelička, rodák z nábřeží Na 
Františku, známý spisovatel, uvádí datum narkózy o den dříve. 
 
Velké starosti vždy působila lékařům i pacientům blízkost řeky, která často nutila personál 
urychleně nemocné vynášet na bezpečnější místo. Při povodni v roce 1845 sahala voda až 
k hlavnímu oltáři kostela Šimona a Judy. Ani povodeň v srpnu 2002 nemocnici neušetřila, 
tentokrát Praze nepomohla ani vysoká nábřeží, naštěstí nebyly škody veliké, ale na čas museli 
lékaři léčení přerušit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
© Mgr. Ant. Ederer, archivář a kronikář Úřadu MČ Praha 1 
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DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2005 - GARANT MČ PRAHA 1 
Palác České pojišťovny 
Nové Město čp. 76/II, Spálená ulice č. 14 
_______________________________________________________________________________ 
 

Spálená ulice 
Dnešní Spálená ulice spojuje Karlovo náměstí s ulicí Na Perštýně. Vedla tudy jedna z nejstarších a 
nejvýznamnějších cest z Vyšehradu na Pražský hrad. Z Nového Města vstupovala do Starého 
Města Zderazskou bránou nebo také bránou sv.Martina na Perštýně. 
 
Karel IV. nechal do těchto míst vně staroměstských hradeb vystěhovat všechna hlučná řemesla: 
kováře, kotláře, zbrojíře, zámečníky, nožíře, ba dokonce i zlatníky, a podle nejpočetnějších 
řemeslníků byla ulice nazývána Kovářská. Později získala pojmenování Flašnéřská podle 
řemeslníků, kteří pracovali převážně s plechem jako dnešní klempíři. 3.června 1506 zničil v ulici 
velký požár zcela dvacet domů, od té doby až do současnosti užívá se pojmenování Spálená. 
 
Za staroměstskými hradbami v těchto místech nacházelo se jedno z nejstarších židovských 
pohřebišť, tzv. Židovská zahrada, kam pohřbívali Židé své zemřelé z celých Čech i z Moravy. 
Židovská zahrada, její přesná rozloha není známa, byla vymezena zhruba ulicemi Spálenou, 
Jungmannovou, Lazarskou a Purkyňovou. Nepochybně tady židovské pohřebiště existovalo už ve 
13.století, ale patrně bylo ještě mnohem starší. Můžeme tak usuzovat podle privilegia českého 
krále Přemysla Otakara II., jímž panovník 29.března 1254, psáno ve Vídni, udělil všem Židům 
v zemích jeho přebývajícím mnohá práva a svobody. Zmíněna je i Židovská zahrada za hradbami 
Starého Města (Privilegia měst pražských, Jaromír Čelakovský, Praha 1886). 
 
Roku 1478 rozhodl král Vladislav „… tuto zahradu židovskou nebo krchov zkaziti a jinak 
proměniti a nového města pražského přivětšiti a zdělati v tomto místě domy, aby se tu lidé 
osazovali…“ Ještě v témže roce 10.12.1478 začala rada Nového Města vyměřovat staveniště. 
Přímo středem hřbitova byla proražena nová ulice a dodnes je po panovníkovi nazývána 
Vladislavova. Nelze nezmínit, že král Vladislav II. Jagelonský od židovské obce pozemky tzv. 
Židovské zahrady odkoupil. Vzácnější náhrobky byly odtud při budování nové ulice převáženy na 
židovský hřbitov u Staronové synagogy. Ještě několikrát se v těchto místech bouralo, stavělo a 
přestavovalo, jak byl postupně domovní fond modernizován. 
 

Česká pojišťovna 
Od roku 1827 První český c.k. privilegovaný ústav ku vzájemnému pojištění proti škodám z ohně 
a krupobití, během své existence ještě mnohokrát přejmenovaný, nyní akciová společnost Česká 
pojišťovna. Činnost českého pojišťovnictví začínala v roce 1827 ve Spálené ulici velmi skromně 
v bezplatně zapůjčeném pokoji bytu JUDr. Antonína Freytaga, tajemníka prvního předsedy ústavu 
pana hraběte z Vrtby. Od roku 1830 sídlila pak pojišťovna  v Pětikostelní, dnes Sněmovní ulici 
(čp.175/III) na Malé Straně, proti české sněmovně, ve Fuksovském domě nebo též v domě 
Lažanském. Tady byla pojišťovna více než třicet let, než se přestěhovala 1.8.1863 do nových 
kancelářských místností do Lažanského paláce na Národní třídě (čp.102/1). 
 
Z iniciativy dr. Karla Leopolda rytíře  Klaudyho, advokáta a říšského poslance a starosty hlavního 
města Prahy, byl zakoupen v roce 1869 dům ve Spálené ulici (čp.76/II), U Šmerhovských. Shodou 
okolností tentýž dům, v němž ústav zahajoval svou činnost v roce 1827. Dvoupatrová budova 
patřila v roce 1585 rodině Robaldů, narodil se tady v roce 1833 Josef Barák, český novinář a 
politik, hlavní redaktor Almanachu Máj. K Budově patřil pozemek, který končil ve Vladislavově 
ulici. 
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31.10.1870 zvolila valná hromada novým generálním ředitelem Rudolfa hraběte Chotka z 
Chotkova a Wojnína, ústav se začal jmenovat První český císařsko - královský privilegovaný ústav 
proti škodám z ohně a krupobití v Praze. Po hraběti Chotkovi získal předsednické místo František 
Serafín Huspeka, generál a velmistr řádu křižovníků s červenou hvězdou, po jeho smrti pak Msgr. 
Antonín Hora, probošt metropolitní kapituly na Hradčanech, od roku 1894 pak František Ladislav 
Rieger. 

Vlastenectví a vzájemná pomoc 
Zajímavý je seznam zakladatelů pojišťovny v letech 1826 a 1827: František Josef hrabě z Vrtby, 
Josef Matyáš hrabě Thun-Hohenstein, Josef hrabě Dietrichstein-Proskov-Leslie, Jan rytíř 
z Aehrenthalu, Bedřich Karel hrabě Schönborn, P.Karel Fischer, kapitulní děkan, Hynek 
Kleinwächter, Josef Köhler, generál a velmistr řádu křižovníků, Petr Sperschill, pražský purkmistr, 
Dr. Matyáš Kalina z Jätensteina. 
 
Pojišťovnictví bylo i záležitostí vlasteneckou, hlavně však vzájemnou pomocí bližním. „Oznámení 
obecenstvu“ na pouhých devíti stránkách v levém sloupci německy a v pravém sloupci česky: 
„Společné sobě napomáhání, jakož i svobodný přístup k němu i výstup z něho, bez dychtění po 
zisku, bez jakékoli zištnosti. Společným audům splácené příspěvky pouze k udělování náhrad 
pohořelým audům obraceti se budou…“ 
 
První česká pojišťovna patřila k nejsilnějším ústavům svého druhu v našich zemích. Vedle 
Moravsko - slezské, Pražské městské a Slavie. Největší náhradu vyplácela za pojistnou škodu 
v 19.století při požáru Národního divadla (12.srpna 1881) 297 869 zlatých. Správní rada 23.srpna 
1905 rozhodla vybudovat nový, důstojný, prostranný a účelný palác. Původní palác a sousední 
dům čp.77/II, zakoupený od Maryna Rombalda z Hochinfelsu, ustoupily nové budově. Část parcel 
u domů prodala Česká pojišťovna obci na rozšíření Spálené ulice na konci roku 1909. O 
zpracování stavebních podkladů byl požádán c. k. stavební rada architekt Osvald Polívka. Stavba 
byla zahájena 18.června 1907 stavební firmou V. Nekvasil v Karlíně. Stavební dohled měl stavitel 
Ferdinand Knobloch. 1.května 1909 byla budova odevzdána svému účelu, 10.května konala se 
v nové budově 81. výroční valná hromada, které předsedal kníže JUDr. Bedřich Schwarzenberg.  
 
Činnost České pojišťovny se rozvíjela úspěšně, včetně zapojení do evropských struktur. Před 2. 
světovou válkou provozovala již vedle tradičního pojištění proti požáru a proti krupobití také 
pojištění proti vloupání, škodám při poškození majetku, úrazové pojištění, životní pojištění a tak 
dále. V letech 1937 a 1938 zakoupila Česká pojišťovna bývalý palác rytíře z Tomášů ve 
Vladislavově ulici (čp.51/II) a hned v následujícím roce došlo k rozšíření pojišťovny. Od 1.1.1947 
vznikaly pojišťovny, národní podniky, posléze od 1.1.1948 Československá pojišťovna, národní 
podnik, od 1.1.1969 pak Česká státní pojišťovna a Slovenská státní pojišťovna. V současné době 
platí od 1.května 1992 Česká pojišťovna, akciová společnost. 
 

Česká pojišťovna - secesní skvost 
Česká pojišťovna (čp.76/II), Praha 1, Nové Město, Spálená 14, Vladislavova 15, na jejíž výstavbě 
se podílel v roce 1873 Josef Benischek, v letech 1907 - 1909 Osvald Polívka a pak ještě znovu 
v v roce 1927, kdy budovu navýšil o jedno patro. Budova pojišťovny ve Spálené ulici stojí na 
místě Hildprandtovského paláce čp.76, jemuž se též říkalo U Šmerhovských a na místě dalšího 
domu čp.77. Aby to nebylo tak jednoduché, zadní objekt pojišťovny ve Vladislavově ulici nahradil 
starší dům čp.1646, dále s celým objektem souvisí ještě čp.51 ve Vladislavově ulici 13 a čp.1390 
ve Vladislavově ulici 17. V březnu 2004 na žádost České pojišťovny bylo stávající budově i nové 
budově opět přiděleno magistrátem staronové čp.76, Spálená 14. 
 
Další úpravy probíhaly v letech 1932, 1938, 1947, 1950, 1956, 1960, 1992, zatím poslední 
kolaudační rozhodnutí k celému objektu nese datum 10.2.2004. 
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Hlavní objekt pojišťovny má čtyři křídla kolem obdélného dvora, do něhož vstupuje rizalit 
hlavního schodiště. Budova je podsklepená, s mansardovými střechami. Fasáda do Spálené ulice je 
třináctiosá, střed budovy má uzavřený štít, pod jehož okny je barevný mozaikový nápis „Zal. 
1827“ a mozaika českého lva. V přízemí jsou původní výkladce, pásmo mezi 1. a 2. patrem zdobí 
souvislý pás figurálních reliéfů s motivy Zvěrokruhu. U středního štítu stojí na hlavní římse dvě 
ženské figury. Výzdobu mají i vnitřní fasády. Do mramorové edikuly hlavního vchodu je zasazena 
deska se vzpomínkou na oběti z let 1939-1945. Nad vchodem nápis „První česká vzájemná 
pojišťovna (zal. r. 1927)“ s obrazy královské koruny na sloupku a českého lva. Za vchodem 
s původními dveřmi začíná schodišťová hala s původní dekorativní dlažbou a původními 
secesními lavicemi. Mezi pilíři schodiště před barevnou vitráží stojí kašna s kovovou plastikou 
chlapce s květy, dekorovanou barevnými skleněnými čočkami. Schodiště je tříramenné, podpírané 
pilíři a sloupy. Světlo propouštějí okna s barevnými vitrážemi, kovové zábradlí schodiště zdobí 
drobné figurální plastiky. 

Řemeslo jako umění 
Řemeslnické venkovní i vnitřní práce, včetně kancelářských, prováděly české firmy. Truhlářské 
práce prováděl Antonín Baumgartl a syn v Karlíně a Václav Liška na Královských Vinohradech, 
zámečnické práce jsou dílem  firmy Faltus a Koutník v Karlíně, Josefa Rydrychová a 
E.Klingenschein v Praze, natěračské práce Václav Hladík a V. a Jan Schubert v Praze, sklenářské 
práce Wolf a Štětka v Praze, J.Petrovický na Smíchově, zasklení všech barevných oken provedl 
Jan Kryšpín v Praze, parketářskou práci Otakar Skřivan na Královských Vinohradech, malířskou 
Josef Hlaváček a Antonín Koubek v Praze, štukatérskou a sochařskou práci firma Kraumann, 
Piccasrdt a Šimonovský, dále pak Ladislav Šaloun, jeho práce je též socha Hojnost v kašně, v níž 
už po mnoho let žije několik generací úhořů, zábradlí na hlavním schodišti zhotovil Ilja Radulovič 
v Předměřicích nad Labem, ústřední topení a teplou vodu zavedl a odsávač prachu zřídil Jan Štětka 
na Královských Vinohradech, vodovod a kanalizaci provedla firma Waldek a Wagner, elektrické 
osvětlení firma Alois Duda, Královské Vinohrady, zařízení plynovodu obstarala obecní plynárna 
královského města Prahy, osobní elektrickou zdviž firma Jan Prokopec na Královských 
Vinohradech, obkládání stěn mramorem a mramorové ochozy provedla firma G.Ciany v Praze, 
hromosvody a telefony zřídila firma Antonína Loukoty, mechanika v Praze a železné portály byly 
dodány ing.J.Křikavou, zástupcem továrny Luxfer-prismat. 
 
Vnitřní zařízení a nábytek pro kanceláře byly zhotoveny podle podrobných nástinů architekta a 
stavebního rady Osvalda Polívky domácími firmami. Lustry a kovové práce dodaly firmy Franta 
Anýž, Suda a Kotěšovec, František Houdek a Al.Cáda v Praze a Alois Duda na Královských 
Vinohradech. Záclony a koberce dodal Karel Hering a Tulka, Roztočil a Šulc v Praze. 
 
Zadní objekt pojišťovny ve Vladislavově ulici s malým dvorkem má tři trakty. Edikula průjezdu je 
osazena kamennými ženskými figurami. Další tři klasicistní figurální plastiky zdobí zeď ve dvoře, 
jedna je umístěna uvnitř budovy do Vladislavovy ulice. Plastiky pocházejí z původního 
Hildprandtovského paláce (1804). Rostislav Švácha tvrdí, že jejich autorem je Petr Prachner, 
Prokop Toman tvrdí, že dílo vytvořil Václav Prachner. Oběma autorům na slovo věřím. V každém 
případě stará dobrá práce zůstává v rodině Prachnerů a stává se součástí moderně pojaté stavby. 
 

Moderní Česká pojišťovna a.s. 
Rok 2000 zastihl Českou pojišťovnu, a.s., při rozsáhlé rekonstrukci celého objektu, výsledný efekt 
představuje železobetonový monolit, který je funkčně propojen s původními historickými objekty - 
funkční budovu, pod níž se nachází krabicová konstrukce zhruba na půdorysu domů čp.76, 
čp.1390 a čp.51. Výsledkem je 7 nadzemních podlaží a čtyři podzemní podlaží. V podzemí jsou 
umístěny strojovny, sklady, manipulační prostory, 106 míst v garážích, výtahy, kuchyně, zasedací 
místnost - stará původní pracovna, salonek U černochů, pojmenovaný snad podle motivů 
výzdoby na nábytku. V sedmi nadzemních podlažích jsou většinou kanceláře, v 1. NP vstupní hala 
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s návazností na pasáž domu čp.75/16 ve Spálené ulici a se spojením s pasáží do Purkyňovy ulice. 
Všechna nadzemní podlaží prostupuje rozlehlé atrium. V přízemí je umístěna kavárna a galerie. 
Náklady na stavbu a rekonstrukci činily 700 000 000,-. Stavebník: Česká pojišťovna, a.s., 
zastoupena s.r.o. Archikon A., autoři architektonického návrhu: prof.ak.arch. Jan Fišer a Ing.arch. 
Josef Kalenský, zpracoval Archikon A v listopadu 2003, kolaudace 10.2.2004. 
 
Česká pojišťovna patří do hospodářských dějin Československa, ale i do kulturních dějin naší 
země. Jako každá významná instituce podporovala kulturu zejména nákupem kvalitních 
výtvarných děl, která by byla ozdobou každé galerie. Česká pojišťovna sponzoruje hudbu, 
podporuje školy, podporuje zdravotnictví, podporuje naše významné sportovce. Je garantem asi 
nejtěžšího překážkového dostihu na evropském kontinentu, Velké pardubické steeplechase. 
Významně podporuje budování požárních sborů, stála u vzniku letecké záchranné služby. 
 
Podrobné Dějiny pojišťovnictví v Československu zpracovávali ve třech svazcích od roku 1983 až 
do poloviny 90. let 20. století Doc.Ing. Miroslav Marvan, CSc. a dlouholetý archivář České 
pojišťovny Josef Chaloupecký. Oba autoři se rovněž většinou podíleli na vydání pamětních spisů 
k významným výročím První české pojišťovny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
© Mgr. Ant. Ederer, archivář a kronikář Úřadu MČ Praha 1 
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DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2005 - GARANT MČ PRAHA 1 
škola u sv. Jindřicha 
Nové Město čp. 974, Jindřišská ulice č. 32 
_______________________________________________________________________________ 
 

Jindřišská ulice 
V plánu Nového Města, které v roce 1348 Karel IV. založil na předměstí Starého Města a před 
jeho hradbami, měla Jindřišská ulice své přesně vymezené a vyměřené místo. Spojovala Koňský 
trh (Václavské náměstí) se Senovážným náměstím a navazovala na jedné straně na Vodičkovu 
ulici a dále na Dobytčí trh (Karlovo náměstí), na opačné straně pak na spojení pod Vítkovou 
horou, na dnešní Žižkov. Pravděpodobně založili tehdejší geometři ulici v místech, kudy vedla 
jedna z prastarých cest, která byla součástí ještě předlokační komunikační sítě. 
 
Ze zakládací listiny Nového Města pražského, která nese datum 8.března 1348, vyplývá, že před 
hradbami Starého Města nenacházela se pustina, ale „… předměstí, dědiny, pole a role před 
městem ležící…“. Žily tady vesnice Podskalí, Zderaz, Opatovice, Jáma, Poříčí, Rybníček, Újezd 
sv.Martina a blíže neurčené jednotlivé stavby, usedlosti, zahrady, pole a louky. 
 
V místě dnešní Jindřišské ulice nacházela se osada, v níž žili nejspíše převážně chudí obyvatelé, a 
proto ji jmenovali Chudobice. Většina půdy, na níž vznikalo Nové Město, patřila křižovníkům 
s červenou hvězdou, jejich hlavní sídlo představoval klášter sv.Františka u Pražského mostu. 
Území dříve patřilo řádu Německých rytířů, od nich je koupila královna Konstancie, manželka 
Přemysla Otakara I., a darovala je křižovníkům. Křižovníci začali budovat na území Nového 
Města hned dvě významné farnosti při kostele sv.Štěpána ve Štěpánské ulici a farnost při kostele 
sv.Jindřicha v Jindřišské ulici. Obě farnosti byly významnou součástí prstence, jenž obklopoval 
Staré Město od Vltavy u Vyšehradu k Vltavě u osady Poříčí. 
 
Středověké ulice většinou vznikaly podél starší cesty, kopírovaly ji a respektovaly původní 
zástavbu. Křivky ulic, zatáčky a zákoutí plnily i obrannou funkci. Avšak není tomu tak ve 
velkolepém plánu Nového Města pražského. Uliční síť se odvíjí od Havelského Města, části 
Starého Města, která jediná byla realizována podle promyšleného nákresu, jako podle pravítka. 
26.března 1348, tedy tři týdny od vyhotovení zakládací listiny, položil Karel IV. základní kámen u 
Vyšehradu, zakládal novou hradbu, která se částečně zachovala až do naší doby. Hradba byla 
symbolem města! Proto ji nacházíme téměř na každém městském znaku. 
 
K prvním prostranstvím, kde se ihned začalo stavět, patřila Vodičkova ulice, Štěpánská ulice a roh 
Václavského náměstí a Jindřišské. Jindřišská i Štěpánská ulice byly vyměřovány na šířku 40 loktů, 
tedy 23 metry, Žitná a Ječná dokonce na 45 loktů, tedy až 27 metrů široké. Paříž měla ještě v roce 
1614 hlavní ulice široké 7,80m a vedlejší 6,80m. Ostatní evropská města nebyla na tom o mnoho 
lépe. Vše další lze zjistit ze znamenité publikace historika Viléma Lorence Nové Město pražské, 
SNTL, Praha 1973. 
 

Stará škola u sv.Jindřicha (čp.974/32) 
Brzy po založení Nového Města byla zahájena stavba kostela sv. Jindřicha. Ke kostelu patřila fara 
a zpravidla i škola. Farní škola při kostele sv.Jindřicha stávala původně uprostřed Senovážného 
náměstí. Přibližně na stejném místě vyrostl počátkem 20.století , po zbourání staré zástavby, 
Cukerní palác (čp.976/II). Později tady bylo ministerstvo potravinářského průmyslu, v současné 
době banka. 
 
Na Novém Městě bylo dvanáct farností, v sedmi z nich byla už ve 14.století při kostele škola, kde 
se vyučovalo základním naukám, čtení, psaní, počítání, základům latiny a zpěvu. Pro celé české 
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školství měla neobyčejný význam univerzita, která byla v Praze založena, opět Karlem IV., 
společně s Novým Městem pražským v roce 1348. Správci škol (rektoři) byli ve 2.polovině 
14.století již absolventy pražské univerzity. Univerzita dohlížela na všechny školy v zemi. 
V 2.polovině 14.století jen v pražských městech bylo 25 škol. Například Krakov měl přibližně ve 
stejné době pět škol, Vídeň a Norimberk čtyři. Některé ze škol poskytovaly částečné triviální 
vzdělání, některé vyšší se zabývaly i aritmetikou, geometrií, astronomií a muzikou, ale i jiným 
předměty. Zvládnutí nižšího i vyššího vzdělání bylo předpokladem pro univerzitní studium. 
 
Koncem 16.století  se farníci u sv.Jindřicha rozhodli, že si postaví novou školu na opačné straně 
kostela, blíže k dnešní ulici U půjčovny. Letopočet 1588 na portálu udává pravděpodobně dobu 
dokončení stavby. Budova školy byla stavěna zčásti na pozemku zahrady, zčásti na území 
hřbitova, který se nacházel při kostele. 14. dubna 1590 stěžuje si pan Jindřich z Písnice císaři 
Rudolfu II. na úředníky osady sv.Jindřicha, „že by toho času, kdy dali školu vnově stavěti, kamení 
hrobové z těl jeho mrtvých předkuov, přátel a rodičuov… odtud vymetati dáti měli“. 
 
Se stavbou školy spojuje kronikář František Ruth ve své Kronice královské Prahy (1904) jméno 
právníka Václava Kamarýta z Rovin. O škole samotné pak existují zprávy až z pera kaplana 
Trnky, jenž v roce 1761 začal psát farní pamětní knihu. V knize se však věnoval hlavně vyučování 
a kulturnímu dění. Víme od něho, že na všech vnějších omítkách školy byly latinské nápisy, 
didaktické průpovídky, biblické citáty a figurální malby. Mezi okny patra byly alegorické postavy 
sedmi hříchů a spravedlnosti a kolem vchodu alegorie sedmera umění, vždy s příslušnými distichy. 
Přespolní žáci bydleli buď ve škole, nebo v přístěncích kostela. Škola proslula svými učiteli i žáky 
zejména v dobách kališnických. Správcem (rektorem) školy byl v roce 1506 vzdělaný humanista 
Václav Písecký. Působil zde Petr Codicillus, Knížka z Tulechova (1533-1589), profesor řečtiny a 
matematiky na pražské univerzitě, rektor v letech 1585-1589, a tím současně správce městských 
škol v Čechách, jenž usilovně pečoval o zvelebení škol. Přeložil z řečtiny Antigonu, vydal 
latinsko-česko-německý vokabulář a latinský školní řád. Z rektorů rovněž vynikal Pavel Kristián 
z Koldína, znamenitý právník, jenž sepsal Práva městská (1569). Před rokem 1585 spravoval školu 
právník Kherner, jenž psal knihy česky i latinsky. Zásluhou Zikmunda Wintra je známý zejména 
Jan Vodňanský či Campanus (1550-1622), básník, univerzitní profesor a rektor, který rovněž psal 
latinsky i česky. Svůj historický spis Chronografia připsal výtečným hudcům u sv.Jindřicha. 
Kolem roku 1650 byl zde učitelem a ředitelem kůru Václav František Kozmanecius z Čáslavi, 
spisovatel a historik. O mnoho let později učil na měšťanské škole u sv.Jindřicha v letech 1921-
1933 spisovatel Eduard Štorch, průkopník moderního vyučování, jenž vedl děti ke každodennímu 
poznávání přírody. 
 
Zajímavý pohled na školu u sv.Jindřicha ve spojení s okolní zástavbou je Oden-Allenův mědirit 
z let 1679-1685. Představuje patrový kubus pod sedlovou střechou. Současný stav pak zachycuje 
zaměření stavitele Františka Zelinky z doby kolem roku 1780. V roce 1809 byly dva dřevníky 
v přízemí adaptovány na novou učebnu pro dívky. Vizitační komise nám zanechala popis školy 
z roku 1816: v přízemí dvě učebny a byt učitele, v patře byt ředitele kůru, byt zvoníka a byt 
pulsanta. V 80. letech 19.století hrozilo, že bude škola zbořena, přičemž školní orgány uvažovaly o 
výstavbě většího školního objektu. Pan farář však odmítl prodat zahradu. Následně došlo 
k demolici domů čp.966/II a čp.967/II v ulici U půjčovny a škola byla postavena tam. 
 
Stará farní škola se stala podružným objektem, jenž stále více chátral. V době první světové války 
opět uvažovaly úřady o demolici. Zemský konzervátor a zároveň městský zastupitel Dr.Jeřábek 
však školu obhajoval jako součást citlivého historického prostředí, v němž by novostavba, jejíž 
kvalitu těžko lze předem zaručit, působila spíše problematicky. 
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Za války i po válce sloužila škola dílem výuce, dílem byla využívána k bytovým účelům, část jako 
noclehárna a ubytovna ČSD. V prosinci 1919 hájí za konzervátorský úřad historik Karel Guth a 
zároveň oživuje odhalení a záchranu sgrafit. 
 
V roce 1920 se do budovy nastěhovaly Elektrické podniky hl. města Prahy a začaly s opravami. 
V říjnu téhož roku došlo k nálezům malovaných nápisů nad okny 1. patra. Byly zdokumentovány a 
otlučeny. Umělecké památky Prahy (1998) citují jeden z nápisů: Hanc Rhetoricamn turba perita 
vocat.“ 
 
Zápis z úřední listiny ze dne 22.11.1920 nás přesvědčuje, že budova byla zachráněna, i když 
stavební úpravy byly schváleny až dodatečně: nová konstrukce krovu, nová prejzová krytina, 
ošetřený portál s nápisem 1588, adaptace schodiště. Budova staré jindřišské školy patřila společně 
s farou římskokatolické církvi. V roce 1962 darovala církev školu státu a stát ji spravoval 
prostřednictvím Obvodního podniku bytového hospodářství (OPBH) v Praze 1. V roce 1991 přešel 
majetek na ObÚ MČ Praha 1. 
 
Renesanční trojkřídlá patrová budova staré jindřišské školy je obrácena průčelím ke kostelu. 
Osmiosá fasáda je členěna plochým kordonem a korunní římsou. Obdélná pole v prvním patře jsou 
zdobena obnovenými figurálními sgrafity. Nápadný je mramorový portál s nadsvětlíkem. Ozdoben 
je stylizovanou růžicí a znakem Kapihorských a Svíčků z Ruperstorfu. Nad půlkruhem portálu je 
nápis Anno do 1588. Jednokřídlými dveřmi vede vstup do klenutého mázhauzu, v němž se nachází 
točité schodiště a průchod k učebně. 
 
Staré jindřišské škole již několikrát hrozilo, že bude zbořena. Až na drobné změny zůstala nám 
však zachována. Jde o cennou historickou i kulturní i stavební památku, která je se svým 
nejbližším okolím v úměrné shodě příkladného urbanismu. Při opravách zůstalo zachováno vzácné 
klenutí, schodiště, dveře i ručně kované mříže, mosazné i železné kliky, stropní trámy i renesanční 
krov. Upravena byla i zahrada a ohradní zeď s fragmenty kamenných náhrobků. Restaurátorský 
průzkum a fotodokumentaci počátkem 90.let 20.století prováděli ak. malíř Jan Měšťan a ak. 
malířka Jana Míčková. Rekonstrukce jindřišské školy byla dokončena v roce 1992, v roce 1996 
došlo ještě k úpravě průčelí. 
 
Škola s čp.974/32 na Novém Městě je nemovitá kulturní památka, poslední pražská zachovaná 
městská farní škola. Zásluha Úřadu MČ Praha 1 spočívá nejen ve zvelebení a obnově památky, ale 
zejména v tom, že byla budova vrácena svému původnímu poslání. Stará historická budova žije 
moderním životem i se svým geniem loci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
© Mgr. Ant. Ederer, archivář a kronikář Úřadu MČ Praha 1 
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DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2005 - GARANT MČ PRAHA 1 
Palác Dobřenských, také Neyerovský nebo Neuberkovský 
Nové Město čp. 891, Panská ulice č. 5 
_______________________________________________________________________________ 
 

Panská ulice 
Panská ulice na Novém Městě pražském byla zakreslena již v plánu při založení Nového Města 
v roce 1348. První obyvatelé byli tady řemeslníci a měšťané, až po Bílé hoře (1620) začali se zde 
usazovat šlechtici - páni, proto Panská ulice. Podobný je i vznik vídeňské Herrengasse. Při vzniku 
dostala jako i jiné pražské ulice název Nová (1380), a i když se zde velmi stavělo, rozkládaly se 
v těchto místech proti staroměstským hradbám rozlehlé zahrady a stále ještě nezastavěné plochy. 
Jedna ze zahrad, na níž později vznikla piaristická kolej s kostelem sv.Kříže, patřila sladovníku 
Křížovi nebo Křížalovi, a tak se ulici říkalo podle něho Křížova nebo Křížalovice, v nesprávném 
německém překladu  Kreutzgasse. Od 17.století objevuje se současně název Panská, v 18.století 
pak podle řádu piaristů Piaristická. Piaristé se v Panské ulici usadili v roce 1766, zahájili ihned 
vyučování, vybudovali konvikt pro studenty a v letech 1816-1824 pak školní kostel sv.Kříže. 
Nejen piaristé, ale hlavě jezuité a další církevní řády dobře chápaly smysl a důležitost výuky a 
hlavně výchovy mládeže. Školou piaristů prošlo mnoho významných žáků, jen dva za všechny: 
Jakub Jan Ryba, autor několika set vánočních mší, Rainer Maria Rilke, slavný básník, který se 
narodil nedaleko odtud v Jindřišské ulici. Piaristé velmi ovlivnili celé okolí. 
 

Panský dům 
Dnešní palácová stavba vznikala na základech středověkých domů z druhotné parcelace v letech 
1378-1379. V té době koupil od Křížaly část zahrady na staveniště tesař Kunc, po něm tu byl 
lékárník Jan, v roce 1424 krčmář Petr Nos, v roce 1466 Štěpán z Olšan, pak jeho synové a sestra 
Anežka, manželka Mikuláše z Duchcova. Původně tu byly dva nebo tři domy, po Bílé hoře 
majetek bosých augustiniánů ze Zderazu od kostela sv.Václava, ti však objekty od roku 1630 
prodávali. Berní rula z roku 1654 uvádí objekt jako dům panský. Od počátku 18.století patřil dům 
Karlu Ferdinandu Dobřenskému z Dobřenic, jenž dům v roce 1728 odkázal vychovateli svých 
synů Josefu Františku Neuerovi (Najerovi, Neyerovi) z Neuern, ten zase v závěti dům vrátil v roce 
1747 svému chovanci Václavu Petrovi z Dobřenic, po něm zdědil dům jeho bratr Jan Josef 
Dobřenský. Později objekty patřily hraběnce Harbuval-Chamaré, baronce Johaně Widersperkové, 
ještě později Žofii z Neuberka, která dům přinesla věnem Janu Norbertovi rytíři z Neuberka (1796-
1859). Palác Neuberků, dříve Klauserovic zahrada, majetek Maxmiliána rytíře z Neubergu, píše 
Ruth. Bydlí tu hrabě Eugen Czernín z Chudenic, píše dále v roce 1904 v Kronice královské Prahy 
profesor František Ruth. 
 
V roce 1888 píše majiteli domu magistrátní úředník: „Jeho Vysokoblahorodí svobodnému pánu 
panu baronu Neubergovi, majiteli domu v Praze, jenž má v úmyslu nahradit starou dřevěnou 
pavlač pavlačí novou… do zdiva zasadí se do hlavní zdě válcované 20cm vysoké traversy co 
konsoly, které budou na zevnějším konci železným úhelníkem spojeny. Jednotlivá pole mezi 
konsolami přepnou se vlnitým plechem, na kterýž se uloží vrstva suchého náspu a na to se plocha 
pavlače cementovými plotnami vydláždí a železným zábradlím opatří. Je to jediné spojení bytů 
s hlavními schody“. Magistrátní úředník neopomněl, že Jeho Vysokoblahorodí zapraví 5 zlatých 
za místní šetření. Inu, ani firmu na to nepotřebovali. Z písemností magistrátu se například 
dozvídáme, že v roce 1919 majitel domu čp.891-II pan Max Neuberg opravuje průčelí domu, lhůtu 
panu hraběti magistrát uložil do května 1920, úkol splněn v srpnu 1920. I šlechta musela 
poslouchat! 
 
V roce 1928 pan Gustav Löshner, zástupce spolku pro chemickou a hutní výrobu, usiluje o 
možnost na půdě domu v Panské ulici č. 5 ukládat obchodní korespondenci. Magistrátní úředník 
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odpovídá: „Ano, jen však v bednách pobitých plechem, které pak budou rozestaveny, aby 
nezatěžovaly strop a umožňovaly volný průchod. Též dveře na půdu nutno oplechovat.“V roce 
1906 měl zde obuvnický závod Bernard Schwarz. V roce 1910 půda nad bytem portýrovým byla 
užívána pro skládku sena a slámy. Za první republiky měl v paláci obchod s obuví pan Rudolf 
Schwarz. V paláci byly i Fotozávody, bylo tu skladiště papíru obchodní tiskárny Merkur, sídlila 
zde Československá dopravní kancelář (Čedok). Také byty tady byly. V současné době v paláci 
našlo umístění informační ústředí OSN. Kanceláře má zde ambasáda Brazílie. 
 

Neuberkovský palác 
Výrazná vrcholně barokní stavba obdélníkového půdorysu v řadové zástavbě na východní straně 
Panské ulice. Na jihu sousedí s Kaunickým palácem (čp.890/7), rovněž architektonickým 
skvostem. Existovaly plány na spojení obou objektů, ale nikdy k tomu nedošlo. Na severu 
z někdejší zahrady zachovala se jen úzká proluka. 
 
Současnou podobu dal paláci po roce 1734 Josef František Neyer z Neuern. Na městišti potvrdili 
archeologové zdivo dvou původních středověkých domů, zdivo se zachovalo ve sklepech a 
částečně i v nadzemních zdech. To už byla budova, stejně jako sousední Kaunický palác, barokní. 
Rytíř z Neuberka, archeolog a sběratel, měl zde své sbírky a knihovnu. Byl kurátorem Matice 
české a členem archeologického sboru Národního muzea. Část jeho knihovny přišla do Národního 
muzea, část odevzdal jeho syn Jan Eduard z Neuberka do Uměleckoprůmyslového muzea. 
Neuberkům patřil palác až do 20.století, i když v něm téměř nepřebývali, ale spíše ho pronajímali. 
Kresba Friedricha Bernarda Wernera (1742) zobrazuje budovu v dnešním stavu. Autorství 
přisuzuje Emanuel Poche Frant. Maxmiliánu Kaňkovi, i když od poloviny 30.let 18.století už 
neprojektoval. Autorství není jednoznačně jisté ani u sousedního Kaunického paláce (čp.890/7). 
Další úpravy probíhaly za Harbuvalů de Chamaré (po r. 1812), hlavně interiéry. Průčelí paláce 
člení pilastry, mírně předstupuje střední rizalit o pěti osách, střed završuje trojúhelníkový fronton 
s plastickou výplní. Symetricky jsou umístěny dva portály s klenáky, které zdobí maskarony. 
Palácová stavba uzavírá obdélný dvůr dvěma trakty hlavní budovy. Zadní křídlo paláce vzniklo 
v 19.století, nesourodá dostavba, severní stranu uzavírá ohradní zeď. Dvorní přístavba sousedí 
s hřištěm a tělocvičnou SPŠ. Původní stavbu tvořily stáje, později zde garážovaly kočáry, ukládalo 
se tady seno a sláma, v novější době byl objekt upraven na bytové účely. Zajímavý prostor přízemí 
tvoří čtvercová místnost s okosenými kouty, zaklenutá kupolovitou klenbou s bohatým štukovým 
rámcem. Prostor zřejmě sloužil jako sala terrena při zahradě. Ve dvou reprezentativních 
místnostech uličního traktu uchovaly se bohatě utvářené štukové stropy, výzdoba představuje 
pseudobaroko z doby kolem roku 1920. 
 

Historie a současnost 
Novodobá rekonstrukce z roku 2004 zachovává všechny dokumentované historické prvky. Byly 
měněny podlahy a odstraněny nenosné příčky, proběhla hydroizolace, protiradonová izolace, 
tepelná izolace, akustická izolace, včetně požárních aspektů. Většina stropů je rámována 
štukovými zrcadly, bohaté štukování je zejména ve 2. patře nadzemního podlaží při Kaunickém 
paláci. Podstatná část původní stavby je tvořena převážně kamenným opukovým zdivem, místy je 
zdivo smíšené, gotické sklepy tvoří lomová opuka. Schodiště jsou z kamene, cihel a dřevěných 
trámů, původní točitá vřetenová schodiště se dochovala jen částečně. Zachována zůstala původní 
kamenná nebo keramická dlažba i kamenné stupně schodiště, původní parkety. Uchovány jsou 
truhlářské výrobky, stupně schodišť, madla zábradlí, kuchyňské linky, zámečnické součásti 
schodišť, ochrana rohů: mosaz, nerez, spojovací kovové prvky, zábradlí z litiny, klempířské prvky: 
měď, oplechování, parapety, části střechy, atiky, žlaby, svody. Kamenické prvky byly očištěny a 
vyspraveny, konzervovány: ostění, stupně, portály, desky atik, sokly: mramor, opuka, pískovec, 
žula. Komíny jsou využity jednak k odvzdušnění, jednak jako estetický prvek. Schodiště a rampy 
jsou vybaveny vodicí linií a barevným rozlišením pro osoby se sníženou orientací, některé stěny 
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jsou prosklené, avšak jsou označeny páskami a orientačními nápisy. Podlahy doplňují rohože a 
podlahové mříže. Povrch je upraven s ohledem na barevnost a týká se stavby celkově i detailů 
oken, dveří, zábradlí i detailů výzdoby. 
 
Rekonstrukce objektu čp.891/II, Panská č.5, Praha 1, Nové Město, ujala se firma COPA, s.r.o., 
Sebastian Pawlovski, projektanti ing.Zbyněk Ransdorf, ing.Aleš Marek, ing.Ivo Karlický. Také 
tato stavba je důkazem, že lze uchovat téměř vše původní, nejen to, co ještě bylo vidět, ale i 
jednotlivé drobné architektonické či řemeslnické prvky, které se uchovaly pouze v písemné 
dokumentaci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
© Mgr. Ant. Ederer, archivář a kronikář Úřadu MČ Praha 1 
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2006 
 

„Otisky slavných jmen“ 
 
 

Tycho de Brahe - Chrám Matky Boží před Týnem 
Christian Doppler - Betlémský palác 

Vojta Náprstek - Náprstkovo muzeum 
Wolfgang Amadeus Mozart - Palác Pachtú z Rájova 

Johannes Kepler - dům U Francouzské (české) koruny 
Řada významných hudebníků - Pražský Hlahol 

Albert Schweitzer - kostel sv. Michala v Opatovicích (V Jirchářích) 
Josef Sudek - ateliér Josefa Sudka 
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DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2006 - GARANT MČ PRAHA 1 
Tycho de Brahe 
Staré Město, Staroměstské náměstí, Chrám Matky Boží před Týnem 
_______________________________________________________________________________ 
 
Victor Hugo sepsal o chrámu Matky Boží v Paříži celou knihu. Někdy v roce 1830 napsal: „Není 
pochyb, že chrám Matky Boží v Paříži je ještě dnes velkolepá stavba. Ale třebaže si i ve stáří 
uchovala svou krásu, těžko se ubránit povzdechu a rozhořčení nad tolikerým pustošením a 
mrzačením, jež této památné stavbě svorně připravili čas i lidé. Na tváři této stařičké královny 
našich katedrál je vedle každé vrásky také jizva.“. V.Hugo tvrdí, že knihu připsal nejen katedrále, 
napsal prý knihu pro jediné slovo, vyryté v prastarých kamenech kostelní zdi: ´ANÁΓKH – 
OSUD. 

Týnský chrám 
Kostel Panny Marie před Týnem, dominantní stavba Staroměstského náměstí, jeden 
z nejpěknějších kostelů v Praze, významný architekturou i historií, která ovlivňovala hlavní město 
Prahu, českou zemi i Evropu. Kostel Panny Marie před Týnem lze poměřovat snad jen se dvěma 
dalšími staroměstskými kostely sv.Jakuba a sv.Jiljí a s katedrálou sv.Víta na Pražském hradě. 
Týnský chrám je ze dvou stran zastavěn domy ze Staroměstského náměstí a z Celetné ulice, 
navzdory tomu ušlechtilá stavba v celku i v jednotlivostech a společně se svým okolím působí 
uměřeným a příjemným dojmem. Na začátku příběhu byla románská kaple Panny Marie před 
Týnem. Týn, ohrazené místo, Týnský dvůr, Ungeld, kde cizí kupci, hosté, nacházeli knížecí a 
později královskou ochranu pro sebe a pro své zboží, ale za poplatek, ungelt. Dvůr měl svůj vlastní 
špitál a při něm kapli či kostel Panny Marie. Nacházel se před Týnem, proto Panny Marie před 
Týnem. První písemnou zmínku o špitále a o kapli máme z roku 1135. Toho roku daroval kníže 
Soběslav I. špitál i s kostelem kapitule vyšehradské. V roce 1274 zaznamenávají listiny spor 
kapituly se staroměstskými měšťany o podací právo ke kostelu, tedy zejména o to, kdo bude 
určovat kněze, faráře, střídníky, oltářníky, zvoníky a tak dále. Archeologický průzkum, tehdy 
říkalo se tomu kopání, prováděl při jihovýchodní straně dnešního kostela v roce 1890 stavební 
archivář Jan Herain. Objevil podkovu apsidy a zeď pod presbytářem raně gotického kostela, 
možná románské základy, i když jen z lomového zdiva? V roce 1894 byla zcela zbytečně zbořena 
kaple sv.Ludmily, která přiléhala k jižní straně sakristie kostela. Jan Herain tady v tomto roce 
znovu kopal a odhalil částečně půdorys i architektonické řešení předchůdce nynější stavby. Kaple 
sv.Ludmily byla vlastně jihozápadní věží původní stavby. J.Herain odhalil presbytář zbořeného 
kostela a pod ním trojlodní kryptu. Tento druhý Týnský chrám není datován, podle 
architektonických prvků jedná se o počátek 14.století. Kostel měl určitě alespoň jednu věž, víme o 
ní z písemných záznamů z prosince roku 1310, kdy se do Prahy musel vlámat mladý král Jan 
Lucemburský se svou chotí Eliškou Přemyslovnou proti vůli Jindřicha Korutanského. Znamení 
k útoku dal zvonem z věže Týnského kostela Eliščin kaplan Berengar. Podle některých historiků a 
kronikářů je místo mnohem starší. Poukazují na Kosmovu kroniku, v níž autor uvádí k roku 1092, 
že kníže Břetislav II. byl vítán biskupem Kosmou a celým průvodem kněží „in porta civitatis ante 
templum  sanctae Mariae“. Kronika vypovídá o kostele Panny Marie v Praze. Prahou byl nazýván 
v dřívějších dobách Pražský hrad, až později také Staré Město a další pražská města. Historik Ivan 
Borkovský našel takový kostel nedaleko brány Pražského hradu. Bylo to na Hradě, nebo před 
Týnem? František Palacký vyřešil věc moudře. Kníže byl uvítán u brány „za Teynem“ a pak byl i 
s celým průvodem doprovázen na Pražský hrad. Kronikář a kněz Václav Hájek z Libočan jde ještě 
dál, podle něho žil v těchto místech v roce 836 v otýněném hradišti kníže Křesomysl. To už jsou 
však spíše báje a pověsti. Současná trojlodní gotická stavba Týnského chrámu byla založena 
s největší pravděpodobností už někdy za Jana Lucemburského. V roce 1339 odkázal staroměstský 
měšťan Konrád Litoměřický na stavbu kostela jednu kopu, „ayn schok zu dem gebeude“. Špitál 
stával na místě fary (601/5), opíral se o původní kostel, který osadníci zbořili, a na jeho místě 
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vznikl hřbitov. Ze staré stavby zůstala jen kaple sv.Ludmily (zbořena 1894). Stavělo se asi od 
poloviny 14.století, stavělo se zvolna, až výstavbu zcela přerušily husitské války. Práce pak 
pokračovaly od roku 1436. Dokládají to odkazy, které uvádí Václav Vladivoj Tomek v Dějepisu 
Prahy (1891). Krov byl vztyčen dříve než klenba, neznáme její podobu. Gotickou klenbu zničil 
požár v roce 1679, současné klenutí je barokní. Chrám byl dokončen za Jiřího z Poděbrad, severní 
věž v roce 1466, jižní v roce 1511. I s připraveným krovem nastala prodleva, neboť trámy byly 
použity 9.září 1437 na třípatrové lešení, na němž byl za městem popraven Jan Roháč se svými 
padesáti dvěma soudruhy. Za kališnického biskupa Jana Rokycana byl do průčelního štítu umístěn 
pozlacený kalich s nápisem Veritas vincit - Pravda vítězí a do druhého výklenku pod kalich byla 
osazena mramorová socha krále Jiřího s mečem v pravici. Král Jiří z Poděbrad vstoupil do 
Týnského chrámu v roce 1458 ihned po své korunovaci na Staroměstské radnici, od roku 1471 je 
zde vedle Rokycanových pozůstatků pochováno i jeho srdce. Po Bílé hoře v roce 1623 snesli 
studenti z jezuitského semináře kalich dolů, sochu Jiříkovu shodili na zem, až se rozbila. Zlato 
z kalichu bylo použito na sochu Panny Marie s dítětem, září ze štítu dodnes. Vnitřní prostor 
chrámu je dokonale vyvážen a působí přirozeně jako jeden celek, i když se na něm podílelo 
několik století. Zachovala se středověká sedile s ozdobnými hlavičkami krále a královny, opět 
parléřovská huť, zachovalo se řezbářské dílo Mistra Týnského ukřižování, baldachýn Matěje 
Rejska nad hrobem biskupa Augustina Luciana z Mirandoly (†1493), světícího biskupa českých 
utrakvistů. Z malířů v kostele vyniká Karel Škréta, jeho dílem je i hlavní oltář z roku 1649, 
Zvěstování P. Marii. Popis výzdoby vydal by na celou knihu. Působivé je průčelí a štíhlé věže nad 
ním, působivý je i závěr kostela, nerušený věncem kaplí, takže vyniká v celé své výšce, 
mimořádný je severní portál Týnského chrámu s tympanonem Ukřižováni Krista v ose Týnské 
uličky. Další dva vchody z Celetné a ze Staroměstského náměstí jsou mnohem prostší. Cizinci 
někdy mají problém, jak vchod vůbec najít. 
 

Severní portál 
Severní portál Týnského chrámu patří k nejstarším v Praze. Je zasazen mezi dvěma pilíři gotického 
opěrného systému. Lomený vchod má zřetelně profilované ostění s kraby v oblouku. Ve cviklech 
nad lomeným obloukem jsou znaky: český a římský. Půlkruhový tympanon z pěti opukových 
desek plasticky zobrazuje Utrpení Páně a Ukřižování. Jednotlivé výjevy vytvářejí sochařský celek 
s živými a zřetelně pozorovatelnými pohyby. Vyzdvihují dramatický obsah námětu. Celý portál, 
zejména však tympanon, představují jemnou až filigránskou práci. Dílo pražské dvorské 
svatovítské hutě Petra Parléře a jeho pokračovatelů, datováno do doby kolem roku 1380. 
Kompozice tympanonu je originální, představuje redukci klasických portálových katedrálních 
řešení. Samotný půlkruh je projevem Parléřovy huti. Za autora je někdy označován Mistr busty 
sv.Cyrila z horního triforia katedrály sv.Víta na Pražském hradě. Část reliéfu byla vyměněna za 
kopii už v letech 1906-1908, v roce 1998 byly osazeny kopie všech výjevů. Originál je uložen 
v Národní galerii. Konzole a nad nimi baldachýny měly být osazeny sochami. Patrně nikdy k tomu 
nedošlo. Tympanon byl znovu restaurován v rámci celkových dlouhodobých oprav, které 
probíhaly od roku 1972 do roku 1995. Projekt připravil Státní ústav pro rekonstrukce památkových 
měst a objektů (SÚRPMO), stavbu prováděl Pražský stavební podnik s Pražským průmyslem 
kamene. Od 14. století získával Týnský chrám věhlas svými kazateli. Působil tady Konrád 
Walhauser (†1369), Jan Milíč z Kroměříže (†1374 v Avignonu), sv.Jan Nepomucký (†1393). Od 
roku 1415 patřil chrám husitům, kázal tady Jakoubek ze Stříbra, někdy i Jan Hus, jehož hlavní 
kazatelnou na deset let se stala Betlémská kaple, od roku 1427 Jan Rokycana, jenž marně a 
s velkým úsilím chtěl přesvědčit všechny Čechy, aby přijali Basilejská kompaktáta, dohodu mezi 
katolíky a kališníky. 23.srpna 1436 vítal v chrámu císaře Zikmunda. V roce 1631, když Sasové na 
krátký čas obsadili Prahu a umožnili návrat českým evangelíkům, byly v chrámu na tajném místě 
pochovány hlavy pánů, popravených 21.června 1621 při staroměstské exekuci. Pak možná, opět 
v tajnosti, přeneseny do kostela sv.Salvátora. K významným farářům patří Jan Florian 
Hammerschmied (1652-1735), autor díla Prodromus gloriae Pragensis - Posel slávy Prahy, a 
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v neposlední řadě i náš moudrý současník, který ještě nedávno přednášel svá odvážná i vtipná 
kázání, Jiří Reinsberg. Cizinci, jakož i domácí, chtějí však vidět v kostele hlavně náhrobek 
slavného dánského hvězdáře Tychona Brahe. 
 

Tycho Brahe (*1546-†1601) 
pochován v Týnském chrámu 4.11.1601. Jeho postavený náhrobek je obrácen směrem k hlavnímu 
oltáři. V roce 1604 byla zde uložena i jeho žena Kristina. Dneska už bezpečně víme že Kurzovský 
dům, tedy dům Jakuba Kurze ze Senftenavy stával v místech, kde dnes stojí v Keplerově ulici na 
území Prahy 6 Gymnázium Jana Keplera. Víme o tom zejména ze Sborníku příspěvků k dějinám 
Prahy, do něhož přispíval také magistrátní úředník a člen Soupisné komise Václav Brož. Jeho 
příspěvek nesl název O domě říšského místokancléře Jakuba Kurze ze Senftenavy na Hradčanech 
a o zřízené při něm hvězdárně Tychona Brahe. Vysoký úředník císařského dvora a tajný rada 
Jakub Kurz pomáhal Rudofu II. v jeho zálibách a zájmech. Císaře zajímal vědecký i nevědecký 
výzkum, okultní vědy a umění víc než samotné vladaření. K úkolům císařských úředníků pak 
patřilo, aby pro svého císaře obstarávali cenná umělecká díla, obrazy, sochy, umělecké předměty i 
knihy, a to zpravidla i s jejich autory. Jakub Kurz znal dobře osobního lékaře Jeho Císařské 
Milosti Tadeáše Hájka z Hájku a ten se zase znal s Tychonem Brahe. Oba vědátoři si řadu let 
dopisovali a místokancléř jejich přátelství podporoval. O domě Jakuba Kurze na Hradčanech 
existovaly písemné záznamy, nebyly však příliš jasné. Jakub Kurz postavil po roce 1593 na místě 
tří zahrad, které koupil od strahovského opata Jana Lohelia, dům - letohrádek. Při výstavbě 
barokního opevnění byl dům i se zahradami zasypán a zmizel pod hradbami. Existenci domu 
potvrdil až archeologický výzkum na počátku 20.století. V roce 1900 byla vedena z Pohořelce 
nová ulice kolem čp.118 směrem k Brusnici. Při stavbě silnice narazili dělníci na zbytky staré 
Strahovské brány a při ní na dům Jakuba Kurze. Na svou dobu šlo o přepychovou stavbu. Tycho 
Brahe v jednom ze svých dopisů zve na svatbu své dcery Alžběty svého švagra: „V Praze 
v Kurzově domě, na nejvyšším konci města, kde nyní bydlím.“. V roce 1901, kdy uplynulo od 
smrti slavného astronoma tři sta let, konaly se v Praze velké oslavy. Ulice, která odbočuje 
z Mariánských hradeb, byla pojmenována Tychonova, ulice, která vede kolem někdejšího 
Kurzovského domu, získala, stejně jako později gymnázium, pojmenování po Janu Keplerovi. 
Původní dům, letohrádek Jakuba Kurze a později i dům Tychona Brahe se objevil na denním 
světle znovu na začátku 30.let 20.století, když se v těchto místech začaly hloubit základy pro dívčí 
školu, později Keplerovo gymnázium. Opět byl dům prozkoumán a znovu zasypán. Nějaký čas 
prováděli Tycho Brahe a Jan Kepler pozorování hvězd společně a společně i na několika místech 
bydleli. Brahe studoval řečnictví a filozofii v Kodani, později ještě práva v Lipsku, ale stále více u 
něho převažoval zájem o astronomii. V roce 1575 se v Řezně při korunovaci císaře Rudolfa II. 
seznámil s Tadeášem Hájkem z Hájku a odtud se datovalo jejich přátelství. Na ostrově Hven, který 
získal darem od dánského krále Bedřicha II., vybudoval Brahe observatoř Uranienborg a pracoval 
tady i se svými žáky jedenadvacet let. Když na dánský trůn nastoupil syn Bedřicha II. Kristián II., 
musel Brahe darovaný ostrov vrátit a přišel i o pravidelný roční plat. V roce 1597 pracně 
vybudovanou hvězdárnu opustil a po krátkém pobytu v Německu se na pozvání císaře Rudolfa II. 
uchýlil do Prahy. Již předem mohl vidět plány Kurzovského domu, neboť Jakub Kurz byl ochoten 
dům přestavět tak, aby vyhovoval vědeckému bádání. Za svého krátkého pobytu v Čechách a 
v Praze Tycho Brahe domu moc neužil. Pozorování prováděl i v letohrádku na zahradě Kurzova 
domu, také v letohrádku královny Anny v tehdejší císařské zahradě, ale i mimo Prahu, 
v Benátkách nad Jizerou. Zdeněk Kalista v knize Cesta po českých hradech a zámcích píše, že 
slavný hvězdář, ještě než byly upraveny pro bádání zámecké prostory, bydlel se svou početnou 
rodinou i na nedaleké tvrzi v Jiřicích. Astronomův pobyt v Benátkách popsal Kafkův životopisec 
spisovatel Max Brod v knize Tychona de Brahe cesta k Bohu. V Praze byl Tycho Brahe od června 
1599 a v Kurzovském domě prováděl pozorování a měření už společně s Janem Keplerem od 3. 
března 1601. 13.října 1601 na Hradčanech v domě Petra Voka z Rožmberka, který po vzoru svého 
císaře rovněž podporoval vědy a umění, při hostině náhle onemocněl a 24.října po krátké nemoci 
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zemřel. Ale stejně, jako je v širokém povědomí veřejnosti zakořeněné jméno Tycho de Brahe, 
neboť pěkně se to vyslovuje i pamatuje, stejně tak se bude asi v paměti národa udržovat pověst, že 
zemřel přímo při hostině, když mu praskl močový měchýř, neboť se neodvážil vstát od tabule, u 
níž byl přítomen snad i císař. Důležitější než legendy jsou fakta. Tycho Brahe byl znamenitý 
pozorovatel a výsledky jeho pozorování pomocí jednoduchých přístrojů, které si většinou sám 
navrhoval, byly potvrzeny a překonány dlouho po jeho smrti. Až s použitím dalekohledů. Brahe 
sympatizoval s heliocentrickou soustavou, ale uplatňoval svou vlastní teorii, podle níž planety 
obíhají kolem Slunce, ale Slunce i se svými stálicemi obíhá kolem středu vesmíru, jímž je Země. 
Jeho odborné spisy, ale i osobní korespondence jsou roztroušeny po celé Evropě. Značná část 
písemností se nachází v malé vesnici Julkovo u Petrohradu, kde stojí proslulá hvězdárna. Jeho 
přesná pozorování, měření a sestavované tabulky pohybu nebeských těles, posloužily Janu 
Keplerovi při formulaci zákonů, které po něm získaly pojmenování Keplerovy zákony. Pomník 
před Gymnáziem Jana Keplera od sochaře Josefa Vajce od roku 1984 připomíná oba velikány. 
Připomíná studentům školy, co bylo smyslem jejich života a co je základem vědy. Radost 
z poznávání. 

Mariánský sloup 
Od roku 2004 je ve výklenku jihozápadní části kostela umístěn reliéf sochy Panny Marie 
z bývalého mariánského sloupu ze Staroměstského náměstí. Vznikl podle návrhu doc.ing.ak. 
sochaře Jiřího Mojžíše. Kopii vytvořil sochař Petr Váňa. Nejstarší mariánský sloup v Čechách 
hodlá už řadu let obnovit Spolek za obnovení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. 
Spolek vznikl brzy po roce 1989 a jeho čestným předsedou se stal kardinál František Tomášek. 
V roce 1993 byl do dlažby na Staroměstském náměstí zasazen alespoň základní kámen s nápisem: 
Zde stál a bude stát Mariánský sloup. Magistrát nechal nápis odstranit. Sochu ve výklenku 
Týnského chrámu posvětil kardinál Miloslav Vlk. Zatím si ji alespoň tady mohou prohlížet v klidu 
hosté italské restaurace, která získala v roce 2003 do pronájmu prostory části někdejší fary 
(čp.601/5), přízemí, suterén a anglické dvorky. Mariánský sloup před Týnským chrámem na 
Staroměstském náměstí byl budován od roku 1650 jako oslava vítězství nad Švédy. Mnohými byl 
však chápán jako symbol nástupu habsburské dynastie k moci, a proto byl stržen v roce 1918, 
ihned po vzniku samostatného Československého státu. Sochu na vysokém korintském sloupu 
s podstavcem se čtyřmi anděly vytvořil s požehnáním císaře Ferdinanda III. sochař Jan Jiří Bendl. 
Pomáhali mu pražští sochaři Arnošt Heidelberger, Stanislav Goldschneck a Malber. Sloup byl 
vztyčen 26.září 1650, 30.září byla na sloup postavena socha, posvěcen byl až po příjezdu císaře 
Ferdinada III. do Prahy 13.července roku 1652. Trosky původního sloupu jsou uloženy 
v Lapidáriu Národního muzea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
© Mgr. Ant. Ederer, archivář a kronikář Úřadu MČ Praha 1 
Prameny: Victor Hugo, Zvoník u Matky Boží, Práce, Praha 1975. František Ekert, Posvátná místa král. hl. města 
Prahy, Praha 1883. Fr. Ruth, Kronika král. Prahy a obcí sousedních, Praha 1904. Kamil Novotný, Chrám Matky Boží 
před Týnem, F. Topič, Praha 1924. Pražská informační služba (PIS), Praha 1960. Pražská architektura, J. Staňková, J. 
Štursa, S. Voděra, Praha 1991. D. Líbal, J. Muk, Staré Město pražské, Praha 1996. Písemnosti odboru výstavby Úřadu 
MČ Praha 1. Umělecké památky Prahy, Staré Město, Praha 1996 
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DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2006 - GARANT MČ PRAHA 1 
Christian Doppler 
Staré Město čp. 240, Betlémský palác, Husova č. 5, Zlatá č. 10 
_______________________________________________________________________________ 
 

Čp.240, Praha 1, Staré Město, Husova 5, Zlatá 10, sídlo společnosti Betlémský palác a.s., majetek 
Českého vysokého učení technického. Komplex několika historických budov s hlavním vstupem 
z Husovy ulice byl v roce 1993 kompletně zrekonstruován a je převážně využíván kancelářemi 
realitních, makléřských, investičních a právnických firem. Název Betlémský palác platí od roku 
1994, oporu nachází v sousední Betlémské kapli, jejíž historii můžeme sledovat od konce 
14.století. Lokalita je však mnohem starší. 
 

Vyšehradská cesta a Husova třída 
Dvakrát mírně prohnutá Husova třída spojuje Mariánské náměstí s ulicí Na Perštýně. Samotné 
zakřivení ulice dostatečně vypovídá o stáří těchto míst, avšak máme i doklady písemné. Znamenitý 
kronikář Kosmas (†1125) zmiňuje se k roku 1091 o Vyšehradské cestě, která spojovala Pražský 
hrad s Vyšehradem. Tato cesta, patrně jedna z nejstarších pražských ulic vůbec, vedla zřejmě nad 
čárou známých povodní, po bezpečné trase, kam už nedosahovala voda. Spojovala podskalský 
hrádek pod Vyšehradem s dnešním Karlovým náměstím, Spálenou ulicí, Perštýnem a dnešní 
Husovou ulicí vedla přes Mariánské náměstí k brodu a později k mostu a dále k Pražskému hradu. 
Hrádek, po němž nám zůstalo pojmenování ulice Na Hrádku, nedaleko botanické zahrady Na 
Slupi, máme časově potvrzen archeology do 10.století. Do stejné doby určil lokalitu při 
Vyšehradské cestě historik a archeolog Ivan Borkovský, když odhalil ve 40.letech 20.století 
pohřebiště, možná pohřebiště cizinců, při čp.310/I v dnešní Bartolomějské ulici. Jen pár kroků od 
Bartolomějské ulice nacházejí se mohutné bloky rohových domů v samotné Husově třídě, počátek 
kamenné zástavby ulice, z níž pak vznikla nerovná uliční čára, která kopírovala původní 
Vyšehradskou cestu. 
 
Blízko u Vltavy stál při cestě kostel sv.Valentina, při ústí dnešní Husovy třídy do Mariánského 
náměstí býval kostel Pany Marie Na Louži, nedaleko kostel sv.Linharta, přímo v ulici kostel 
sv.Jiljí, v místech, kudy od poloviny 13.století vedly staroměstské hradby, stál a dodnes stojí 
kostel sv.Martina ve zdi a na Betlémském náměstí kostel sv.Filipa a Jakuba. Velký počet kostelů 
na poměrně malém území svědčí o hustém osídlení. 
 
Prastarý název Vyšehradská cesta byl ve 14.století nahrazen pojmenováním podle kostela 
U sv.Jiljí, a když se ke kostelu v roce 1626 nastěhovali dominikáni, začalo se v 17.století ulici říkat 
Dominikánská. Od roku 1870 byla celá ulice na žádost Pražanů pojmenována po mistru Janu 
Husovi Husovou třídou. Přímo proti dnešnímu Betlémskému paláci (čp.240/I) objevili 
archeologové čtyři zemnice či polozemnice z počátku 13.století, jen o něco mladší jsou pak zbytky 
románského zdiva. Obdobná je situace v místě dnešního Betlémského paláce. 
 

Svatováclavský seminář 
Zmodernizovaný Betlémský palác nachází se zhruba ve stejné dispozici jako někdejší jezuitský 
Svatováclavský seminář, jenž prožíval dobu svého rozkvětu od konce 17.století do roku 1773, kdy 
byl jezuitský řád zrušen. Příchod jezuitského řádu do Prahy se datuje rokem 1556. Na Starém 
Městě pražském si počínali obdobně expanzivně jako Albrecht z Valdštejna na Malé Straně. Začali 
bořit staroměstské domy, bořili i celé ulice a začali budovat komplex Klementina. Jejich dílem je i 
konvikt mezi ulicemi Bartolomějskou a Konviktskou, později pak stavba Svatováclavského 
semináře proti kostelu sv.Jiljí v Husově třídě. Na stavbu koleje sv.Václava, severně od Betlémské 
kaple, soustředili se jezuité až na konci 17.století. Roku 1690 koupili dům plaského kláštera 
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čp.240/I v Husově třídě a přestěhovali sem seminář sv.Václava z Klementina. Už v roce 1680, kdy 
seminář sv.Václava sídlil ještě při Klementinu, udělil císař Leopold jeho absolventům výsadu, 
podle níž každý student, který dosáhl titulu doktora filozofie, byl současně povýšen do 
šlechtického stavu s titulem „de lauro“ (od vavřínu). V erbu měli černého orla s vavřínovým 
věncem s písmeny S. S. V. (Seminarium sancti Venceslai ). Privilegium platilo do zrušení řádu 
v roce 1773. 
 
V letech 1702 až 1703 zde byla vystavěna nová budova s překvapivě úzkým dvouosým průčelím 
bez vstupního portálu. Záhy vznikla v hloubce parcely kaple sv.Václava, jediný doklad o tom 
máme v plánu Starého Města mlynáře Veselého z roku 1729. Obvodové zdivo kaple se zachovalo 
v jádru existujícího zadního stavení. Absence portálu úzkého domu do Husovy třídy je 
vysvětlována skutečností, že parcela probíhala podél boční stěny dnešní Zlaté ulice a hlavní 
přístup byl zřejmě od západu z Liliové ulice. Mohutný střešní vikýř je dodatečný, na první pohled 
sem jaksi nepatří, prozrazuje okruh činnosti významného barokního stavitele Kiliána Ignáce 
Dientzenhofera. 
 
Jezuité budovali v Husově ulici na dávno již využívaném městišti. Významné románské fragmenty 
byly odhaleny v domech čp.238, 240, 241. Románský objekt pod čp.240 s dodatečnými zazděnými 
lichými arkádami existuje v suterénu domu, je součástí pozdějších složitých gotických sklepů 
někdejšího jezuitského semináře sv.Václava. O jezuitech bylo známo, že bořili původní stavby 
často až na rostlou skálu, aby mohli začínat zcela nově. Nebylo to však absolutní pravidlo, naštěstí 
tak na některých místech, jako v tomto případě, zůstala zachována původní zástavba. Původní 
románský dům patřil patrně k dispozičnímu typu o dvou téměř čtvercových křížových polích, 
zvláštností jsou právě liché půlkruhové arkády, jimiž byly dodatečně zesíleny podélné zdi, a to 
ještě v románském slohovém období. Archeologický výzkum v roce 1992 zjistil na dvoře, severně 
od zmíněné románské stavby, další stavby z kvádříkového zdiva, souvislost však je zatím nejasná. 
 

Pražská technika 
Profesor techniky Jiří Fischer s největší pravděpodobností vypracoval projekt na úpravu bývalého 
jezuitského Svatováclavského semináře (čp.240/I), kde od roku 1786 sídlila inženýrská škola, 
předchůdce Českého vysokého učení technického (ČVUT). V letech 1804 až 1805 realizoval tuto 
adaptaci stavitel František Zelinka. V roce 1833 byla v pozadí techniky (polytechniky) vystavěna 
trojkřídlá dvoupatrová budova reálky s tříramenným pilířovým schodištěm, architektonicky málo 
významná. V roce 1872 byla zadní křídla zvýšena o patro a v roce 1922 o další patro. 
 
Profesor techniky František Herget, který inženýrskou školu řídil 33 let, v květnu roku 1872 koupil 
při dražbě zbytků sbírek císaře Rudolfa II. na Hradčanech mnoho knih a rukopisů, dostaly 
se později do Londýna, získal také asi sto fragmentů poškozených soch a jiných sochařských 
výtvorů. Měl je rozestavěné na zahrádce domu při Husově ulici. Po Hergetově smrti roznesl prý 
jakýsi zedník jednotlivé kamenné fragmenty a využil je za desky pod kamna či stupně ke 
schodům. 
 
Česká stavovská inženýrská škola byla založena rozhodnutím císaře Josefa I. dne 18.1.1707 na 
českou žádost, kterou 30.1.1705 podal císařskému dvoru inženýr Christian Josef Wilenberg, a 
umístěna byla v čp.240/I od roku 1786, v roce 1803 byla přeměněna na Královské stavovské 
technické učiliště, hlavní zásluhu na tom měl František Josef Gerstner, který se stal jeho prvním 
ředitelem a který je nazýván tvůrcem české techniky. Podílel se na projektu první železnice na 
evropském kontinentu z Lince do Budějovic, stavbu pak realizoval jeho syn František Antonín 
v letech 1825-1828. Vyučování zde bylo slavnostně zahájeno dne 10.X.1806. Toto učiliště nese od 
roku 1920 název České vysoké učení technické v Praze. 
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Od roku 1868 byla technika rozdělena na českou a německou, roku 1874, do té doby stavovská a 
zemská technika, byla převzata do státní správy a roku 1879 povýšena na c.k. českou vysokou 
školu technickou, od roku 1901 byl absolventům dán titul doktora. Česká technika pak byla od 
roku 1877 na Karlově náměstí, kde pro ni krásnou budovu vystavěl architekt Vojtěch Ignác 
Ullmann. Mnozí z učitelů Inženýrské školy, později německé či české techniky, zasloužili by si 
nejméně pamětní desku. Vynikající prof. Krist. J.z Willenbergu, Jan F.Schor, jenž se zabýval 
regulací Vltavy, F.L.Herget, jehož zásluhou vznikl znamenitý plán Prahy, Fr.Josef Gerstner, jenž 
začínal u nás i ve světě budovat železnice, jeho syn Fr.Antonín, Jiří Döbler, znamenitý rytec, Josef 
Lumbe, ředitel techniky v letech 1845-1848. Nejnověji pamětní desku získal v roce 2006 rakouský 
rodák ze Salcburku, fyzik, matematik a astronom Christian Doppler. 
 

Christian Doppler (*29.11.1803 v Salcburku †17.3.1854 v Benátkách v Itálii) 
V mládí se rozhodoval mezi prací uměleckého kameníka, jímž byl jeho otec, a přírodními vědami. 
V roce 1829 dokončil studium na vídeňské polytechnice, pokračoval ve Vídni jako asistent 
matematiky u prof. Hantschla, od roku 1835 byl profesorem matematiky na stavovské reálce 
v Praze, od roku 1841 do roku 1850 pak jako řádný profesor matematiky a praktické geometrie. 
Působil ještě na Slovensku, posléze ve Vídni, ze zdravotních důvodů odjel do Itálie, kde v roce 
1854 zemřel.  
 
Jeho nejvýznamnější práce jsou věnovány optice, akustice a astrofyzice (aberace, odchylka hvězd, 
teorie barev, navrhl optický dálkoměr). Formuloval tzv. Dopplerův princip, jev, posuv - znamená 
změnu pozorovaného kmitočtu akustických a elektromagnetických vln vlivem vzájemného pohybu 
zdroje a pozorovatele. Při přibližování se vlnová délka záření zkracuje, při vzdalování prodlužuje - 
červený posuv. Změna frekvence při pohybu vysílačů resp. přijímačů vln dnes nalézá široké 
uplatnění ve fyzice, agronomii, navigaci, technice, lékařství. Dopplerův jev byl zveřejněn v Praze 
v roce 1842. 
 
Ch.Doppler působil v budově techniky v Husově ulici (čp.240/I) na Starém Městě, žil a pracoval 
v letech 1839-1842 ve Spálené ulici (čp.4/II) na Novém Městě. V roce 1897 byla na domě ve 
Spálené ulici odhalena zásluhou majitelky domu A.Nataliové jeho pamětní deska. Domy v ulici 
však byly zbořeny, aby ustoupily v roce 1903 budově soudu. Na nové budově pak byla osazena 
nová deska s textem: „V domě čp.4-II, který stával na tomto místě, žil a bádal před uveřejněním 
svého světoznámého principu (1842), na němž buduje dnešní astrofyzika, věhlasný učenec 
Kristian Doppler, profesor mathematiky a praktické geometrie na technice v Praze. Narodil se 
r.1803 v Solnohradě, zemřel r.1854 v Benátkách.“ 
 
10.3.2006 odhalil pražský primátor Pavel Bém v ulici u Obecního dvora (čp.799/7) na Starém 
Městě novou pamětní desku, která znovu připomíná Ch.Dopplera v Praze. Tady prof. pražské 
německé techniky žil se svou rodinou od roku 1843 do roku 1847. Pamětní deska, kterou vytvořila 
ak. sochařka Ellen Jílemnická, byla odhalena z iniciativy Fondu Ch.Dopplera v Salzburgu. 
 

Dispozice objektu 
Betlémský palác (čp.240/I) je slepenec několika budov, které jsou vymezeny Husovou ulicí, 
Betlémským náměstím, Zlatou ulicí a ulicí Liliovou. Od Betlémské kaple odděluje objekt 
Frágnerova ulička, dnes vymezuje Frágnerovu galerii, název uličky je však neoficiální. Úředně 
jméno nemá. Čtverce a obdélníky budov obklopují několik obdélných a čtvercových dvorů. 
Nejčastěji jsou uváděny dvory tři, plán z roku 1924 nabízí dvorů pět. Při Zlaté ulici Hospodářský 
dvůr, blíže k Liliové Vnitřní dvůr, při Betlémské kapli Václavský dvůr. Hlavní dvoupatrové 
průčelí do Husovy ulice sestává ze dvou nesourodých částí, pravá část má jen dvě osy, provozně i 
architektonicky souvisí se zadními budovami do Zlaté ulice, levá část má sedmiosé průčelí, je 
nižší, střechu překrývá mohutný štít, vstup je prolomen portálem, nad vraty je barokní mříž. 
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Objekt je v detailech poznamenán románským, gotickým i renesančním slohem, nejpatrnější je 
baroko, neboť jde vlastně o barokní novostavbu z přelomu 17. a 18.století, vrcholné baroko 
představuje snad mohutný vikýř K.I.Dientzenhofera z doby kolem roku 1725. Z původního 
názvosloví a částečně i ve skutečnosti zachoval se Rytířský sál a přilehlé starobylé chodby, 
prostory byly přehrazeny na kanceláře v roce 2000 s požehnáním památkářů, neboť totéž povolili 
památkáři již v roce 1997. Betlémský palác je svým příběhem i svým stavebním vývojem propojen 
s Betlémskou kaplí.  
 

Betlémská kaple 
Stavba Betlémské kaple byla založena v roce 1391 královským dvořanem Hanušem z Milheimu a 
staroměstským měšťanem, bohatým kramářem Václavem Křížem, pro česká kázání a dokončena 
někdy v roce 1394. Byla to výjimečná stavba, jednoduchá a prostá, bez presbytáře, na dlouhou 
dobu dopředu předjímala prosté svatyně reformované církve. Prostá a jednoduchá byla její 
architektura i to, co se v ní kázalo: prosté a všem srozumitelné slovo Boží. 20.března 1661 prodali 
rektor univerzity a profesoři právnické a lékařské fakulty rektorovi jezuitů v koleji Klementinské 
Janu Saxovi za 3 200 zl. rýnských Betlémskou kapli se vším příslušenstvím, jakož i domy obou 
kolejí, Nazaretské a Laudovy. Betlémská kaple byla 24.května 1785 zamčena a podle dvorního 
výnosu ze dne 22.6.1786 pro špatný stav zbořena. Částečně se zachovaly obvodové zdi a přilehlá 
sakristie, i když ještě v roce 1915 byla kaple považována za zcela ztracenou a zničenou. Na místě 
kaple byl v roce 1836 vystavěn činžovní dům (čp.255/I). Alois Kubiček odhalil po první světové 
válce části starého původního zdiva a gotické architektonické detaily. Obnova kaple pak proběhla 
z iniciativy velkého ctitele Aloise Jiráska Zdeňka Nejedlého podle návrhu Jaroslava Frágnera a za 
přispění  Ing.Bedřicha Hacara z ČVUT v letech 1950-1952.  
 
V roce 1954 byla znovu slavnostně otevřena. S Betlémskou kaplí byla od samého začátku spojena 
pražská univerzita, zejména pak v období, kdy v ní kázal univerzitní učitel a církevní reformátor 
mistr Jan Hus. Mistr Jan kázal až sedmkrát denně. Vezmeme-li v úvahu, že prostor kaple byl jen o 
třetinu menší než Vladislavský sál na Pražském hradě, že se do ní vešlo až tři tisíce lidí, dokázala 
nahradit, co dnes dokáže jen tisk, rozhlas a televize.  Od roku 1993 stala se Betlémská kaple 
slavnostní aulou pro České vysoké učení technické v Praze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
© Mgr. Ant. Ederer, archivář a kronikář Úřadu MČ Praha 1 
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Ekert, Praha 1883. Písemnosti odboru výstavby Úřadu MČ Praha 1 
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DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2006 - GARANT MČ PRAHA 1 
Vojta Náprstek 
Staré Město čp. 269/I, Náprstkovo muzeum, Betlémské náměstí č. 1 
_______________________________________________________________________________ 
 
Čp.269/I, Praha 1, Staré Město, Betlémské náměstí 1, Betlémská ulice 13, Náprstkova 16, známý 
dům U Halánků, původní, téměř venkovská usedlost, kde muzeum začalo vznikat, a čp.270/I, 
Praha 1, Staré Město, U Dobřenských 2, Náprstkova 14, moderní dostavba muzea z konce 
19.století. Obě čísla popisná bývají zpravidla uváděna společně, obě budovy reprezentují 
Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur. Sbírky muzea zahrnují více než 95 
000 exponátů z celého světa: oddělení pravěkého a starověkého Předního východu a Egypta a 
etnografické oddělení s africkými, americkými, australskými a oceánskými sbírkami. Objekty 
muzea jsou ohraničeny Betlémským náměstím, Betlémskou ulicí, ulicí U Dobřenských a 
Náprstkovou ulicí. 

Náprstkova ulice 
Původně se ulice jmenovala Zlatá. Kdykoli v městské uliční síti narazíme na podobný název, 
musíme být ve střehu, neboť naši předkové nepostrádali smysl pro humor. Někdy tak 
pojmenovávali ulice a místa, která se obzvláště vyznačovala nepořádkem a nečistotou. Tady však 
jistě nejde o pojmenování ironické, neboť poblíž nacházíme podobné historické názvy. Zlatniční 
náměstí, dnes ulice Jalovcová a Jilská a Malé náměstí, Stříbrná ulička a nedaleká dnešní Zlatá. Již 
ve 14.století za vlády Karla IV. se v těchto místech usazovali zlatníci a šperkaři, aby využili hlavní 
cestu mezi Staroměstským náměstím a Pražským hradem. Rovněž zachované názvy domů 
napovídají, jací řemeslníci se tady usazovali. Dnes nově renovovaný dům U Zlaté lodi (čp.275/4), 
v němž v letech 1872-1873 bydlel ještě jako student spisovatel Alois Jirásek, a nedaleko dům U 
Zlaté hrušky (čp.215/9). Když v roce 1894 zemřel v domě U Halánků zámožný občan a mecenáš 
Vojta Náprstek, ihned po jeho smrti byla po něm pojmenována přilehlá ulice. Její starší název 
Zlatá byl přenesen na sousední ulici, která vede podél kostela sv. Jiljí a podél bývalého kláštera a 
kostela sv. Anny na Anenské náměstí. 

 
Dům U Halánků 

Dům čp.269/I, součást Náprstkova muzea, nazývaný podle jednotlivých majitelů nebo podle 
domovního znamení  U Halánků, Haťapaťovský, U Krocínů, U sv.Václava, U Červených zvonů, 
U Žluté boty, vznikal postupně na místě několika středověkých domů. Spojené domy přestavěl 
v 16.století na rozlehlé měšťanské sídlo a pivovar Václav Krocín z Drahobejle, staroměstský 
primátor, který za zásluhy o obec získal rytířský titul. Jeho erb se lvem a šafránovým květem 
zdobil nejpěknější kašnu v Praze na Staroměstském náměstí (Krocínova kašna) a dodnes zdobí 
vchod do Prašné brány i dům U Halánků. Mramorová deska při pavlači domu s erbem primátora 
Václava Krocína rytíře z Drahobejle a s letopočtem 1591 vymezuje dobu vybudování domu, který 
spojením více objektů vystavěl zdatný tovaryš Štěpán Kras. 
 
V barokním období bylo zaklenuto přízemí západní části křídla při Betlémské ulici, na konci 
18.století vyřešen vnější vzhled budovy, byly provedeny mansardové střechy a pavlače podél 
dlouhého jižního křídla byly podklenuty arkádami. V pozdním klasicismu byla upravena zadní 
kůlna a přistavěno krátké křídlo. V 19. století získal majetek Vojta Náprstek, který tady v roce 
1862 založil muzeum. Ještě sám stačil muzeum v roce 1886 rozšířit o novou budovu (čp.270/I). Po 
roce 1948 byla zbourána severovýchodní pivovarská část domu. Sklepy pod křídlem při Betlémské 
ulici jsou gotické, východní zeď je renesanční, valená klenba je částečně cihlová, částečně 
kamenná. Část sklepů je již novodobá. Nad hlavní budovou je mansardový voznicový krov, který 
je ve výši vaznice přepatrován, konstrukci krovu tvoří staré tesané krovové dřevo. Západní část 
hlavní budovy, vysunutá do dvora, má sedlový voznicový krov s ležatou stolicí s plnými vazbami, 
po stranách je krov vyztužen ondřejskými kříži. Krovy hlavní budovy i krov západního dvorního 
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křídla jsou do výše spodní mansardy zastavěny kancelářemi z roku 1970. Součástí střechy je i 
kvalitní dřevěná mansardová profilovaná římsa, podílí se významně na celkovém dojmu. Střecha 
patří ke střešní krajině města, v případě domu U Halánků platí to dvojnásobně. 
 
Při vstupu z Betlémského náměstí jsou umístěny dvě bronzové desky. Jedna s označením muzea, 
druhá deska z roku 1962 s reliéfním portrétem od ak. sochaře Milana Knoblocha je věnována 
Vojtovi Náprstkovi. V roce 1994 usiloval Klub českých turistů o umístění další desky, která měla 
připomínat V.Náprstka jako zakladatele a prvního předsedu Klubu českých turistů. Návrh nebyl 
realizován. 

Novostavba muzea (čp.270/I) 
Pan Vojta Náprstek podal žádost, aby mu dovoleno bylo podle předloženého plánu vystavěti díl 
Průmyslového muzea na pozemku domů čp.269 a 270-I k Zlaté ulici obrácenému (dnešní 
Náprstkova). Plán stavby této byl dne 5. a 16.října 1880 na místě samém od komise stavební 
prozkoumán, ku které též páni majitelé sousedního domu čp.271-I pozváni byli. 
 
Staveniště zamýšlené stavby zahrnuje v sobě prostoru domu čp.270-I, pak část dvora a část 
zadního stavení „Vašehrádek“ zvaného v domě čp.269-I, s hranicí na sousední dům čp.271-I, jehož 
v úhlu vystupující stavení obklopuje. Podle předloženého plánu bude za šetření stavební čáry na 
staveništi naznačeném vystavěn zadní díl Průmyslového muzea, stavení trojpatrové, které k těmto 
třem stranám sousedního domu čp.271-I těsně přilehne, majíc na těchto stranách okenní štíty 
vlastní. Touto stavbou budou proto všecka naznačená okna sousedního domu čp.271-I zastavěna. 
Spolumajitelka domu čp.271-I protestuje proti zastavění oken, neboť dům tím ztrácí na hodnotě, 
když má málo světla a vzduchu. Námitky byly vyřešeny podle platného stavebního řádu, shledáno 
bylo, že navržená stavba předpisům stavebním a ohledům veřejným vyhovuje a technicky vyvésti 
se dá. Plány na vystavění Českého průmyslového muzea podepsali 24.srpna 1885 společně 
architekti Antonín Baum, Fridrich Münzberger, stavebník Vojta Náprstek a stavitel František 
Kindl. V roce 1899 byla novostavba muzea, již pod dohledem manželky Josefy Náprstkové, 
rozšířena podle plánů architekta Osvalda Polívky. V roce 1909 objevuje se na situačním plánku 
starého objektu jméno dalšího slavného stavitele a architekta Richarda rytíře Klenky z Vlastimilu, 
jenž popisuje snížení hlavní římsy o jedno patro a využití posledního patra jako mansardy nad 
sníženou římsou.  
 
Na muzeum dal Vojta Náprstek peníze, které získal za dům U Černého orla, nároží ulic Na Poříčí a 
Zlatnické (čp.1072/II), odkaz matky Anny Náprstkové, na muzeum plynuly i peníze z domu U 
Halánků a z dlouholetých úspor. Po Náprstkově smrti starala se o muzeum jeho žena Josefa, po ní 
převzalo péči o soukromé muzeum kuratorium, jehož předsedou byl vždy pražský starosta. V roce 
1932 získalo Náprstkovo muzeum statut zemské organizace, po druhé světové válce stalo se 
majitelem Ministerstvo školství, věd a umění, od roku 1949 pak je součástí Národního muzea 
v Praze. V roce 1910 kuratorium Náprstkova českého průmyslového muzea v Praze složilo radě 
král. hlavního města Prahy obnos 30 K na pořízení fotografií domu U Halánků (čp.269-I), jehož 
zboření povoleno bylo s podmínkou, že fotografie stávajícího domu U Halánků budou předloženy. 
Stavební úřad odb. I prohlásil po dohodě s panem obecním starším Emlerem, že bude třeba 
zhotovit 10 až 12 pohledů na dům nákladem asi 30 K. V dopise ze dne 12.listopadu 1910 pod čj. 
III 8367/10 je uloženo stavebnímu odboru I, aby po dohodě s technickým znalcem magistrátu 
panem architektem Hrabětem, pak s c.k.  konzervátorem Dr. Lubošem Jeřábkem a panem obecním 
starším Emlerem dotyčné fotografické pohledy zhotovit a dodat je archivu stavebního úřadu odb. 
IV. 
 
V případě, že by obnos 30 K k účelu tomu nestačil, kuratorium příslušný rozdíl doplatí. Poznámka 
na dopisu vysvětluje: K bourání domu čp.269-I v Praze U Halánků nedošlo, ježto povolení 
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pozbylo dle §42 ř. stav. moci práva, nelze již k bourání přikročit bez nového povolení. Tím stal se 
tento výměr bezpředmětným. Razítko: Neprovedeno, pozbylo platnosti. 
 

Vojta Náprstek (*1826 †1894) 
Vojta Náprstek se narodil v Praze v domě U Trubačů (čp.423/I) na Uhelném trhu, většinu svého 
života však strávil se svou rodinou v domě U Halánků na Betlémském náměstí. Po otci měl po 
narození jméno Fingerhut, otci přeložili jméno do němčiny při odvodu na vojnu, rodině pak dalo 
dosti velkou práci, aby získali jméno zpět. Náprstkové byli vlastenci a chtěli mít české jméno. 
 
Vojta Náprstek vystudoval na Starém Městě v Praze gymnázium, byl žákem Josefa Jungmanna, na 
přání své matky pak studoval ve Vídni práva, ale i jemu zasáhl bouřlivý rok 1848 hrubě do života. 
Nemohl se cítit bezpečně v habsburské monarchii, a proto odjel do Spojených států, odkud se 
vrátil téměř po deseti letech. Své zkušenosti z různých zaměstnání, která za mořem vykonával, aby 
se uživil, ale hlavně život ve svobodné společnosti začal zhodnocovat v domácím prostředí. 
V Americe pracoval jako pomocný dělník, kameník, truhlář, knihkupec, notář, tlumočník a 
vydavatel novin. Všude, kde žil, organizoval život krajanů a sbíral národopisné důkazy o 
původních obyvatelích. 
 
Po návratu do vlasti se stal vůdčí osobností pražské společnosti, podporoval cestovatele, 
spisovatele a umělce. Ve svém domě U Halánků umožňoval vzdělávání a schůzky Americkému 
klubu dam, v němž se ženy učily, jak žít samostatně a rovnoprávně. Spisovatelky Karolina Světlá, 
Žofie Podlipská, lékařka Anna Bayerová a další pionýrky emancipace nacházely útočiště 
v Náprstkově knihovně a čítárně. Náprstkova knihovna obsahovala na padesát tisíc svazků a 
osmnáct tisíc fotografií. Ženy pořádaly přednášky, učily se vařit na plynu, seznamovaly se 
s novým šicím strojem, pomáhaly při ošetřování nemocných, navštěvovaly školy a ústavy. Cílem 
klubu českých dam bylo vychovávat sebevědomé, samostatné a soběstačné ženy. Americký klub 
českých dam existoval ještě v 50.letech 20.století, kdy byl tiše rozpuštěn. Obnoven byl znovu po 
listopadu 1989. Americký klub českých dam s podporou Vojty Náprstka uspořádal tisíce vycházek 
s dětmi, navštěvovali společně památky a přírodu hlavně v okolí Prahy. Dětské zábavy se 
uskutečňovaly ve Stromovce, na Petříně, na Cibulkách, ve Hvězdě. Dětské slavnosti na 
Rohanském ostrově v roce 1867 se zúčastnilo 1400 dětí. 
 
K Halánkům za Vojtou Náprstkem chodily významné pražské osobnosti, patřil k nim i František 
Palacký, František Ladislav Rieger, Jan Evangelista Purkyně, Božena Němcová, Julius Zeyer i Jan 
Neruda k Halánkům chodil. Rádi společně zpívali. Říkalo se, že Purkyně zpíval rád, Palacký 
nikdy. 
 
V roce 1862 navštívil V.Náprstek výstavu v Londýně a inspirován čerstvým zážitkem 
zorganizoval na Střeleckém ostrově výstavu učebních pomůcek a nástrojů, tak postupně 
z nashromážděných předmětů začalo vznikat České průmyslové muzeum. 
 
Po paňmamince Anně Náprstkové zdědil její syn Vojta nejen dobré srdce, ale i dobře zavedenou 
živnost, pivovar a vinopalnu i dosti značný majetek. Dům U Halánků na Betlémském náměstí byl 
útočištěm  chudiny z celé Prahy i útulkem pocestných z daleké ciziny. Zdá se to být neuvěřitelné, 
ale paňmaminka od Halánků pravidelně rozdělovala mezi chudé a potřebné několik tisíc pecnů 
chleba měsíčně. Vojta Náprstek chtěl poskytnout víc než milodar a almužnu, chtěl dávat lidem 
vzdělání, práci, svobodu. Jeho krédo: „Žiju sám sobě jen tenkráte, zasvěcuji-li svůj život tomu 
nejvyššímu, co duši mou plní, co srdce moje unáší, totiž svému lidu, člověčenství a sociální 
volnosti. Jsem hotov svému přesvědčení obětovati vše, žádný neúspěch mě neodstraší. Srdce moje 
nechápe nutnost zla na zemi, a proto rád bych přinesl všechnu oběť, které však též od každého 
požaduji, aby bída, chudoba a nevědomost zmizely z povrchu země…“. 
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Není příliš známo, že se Vojta Náprstek v Čechách například zasloužil v roce 1894 o vydání 
slavného románu Berty Kinské - Suttnerové. Její protiválečný román Odzbrojte byl přeložen do 
všech světových jazyků. 
 
Společně s profesorem Kurzem založil V. Náprstek v roce 1888 Klub českých turistů. V době 
založení měl Klub 222 členů, po dvaceti letech již 3542 členů a v roce 1929 75 000 členů. Klub 
vlastnil 49 chat a 23 chaty spravoval, v jeho majetku bylo na 150ha půdy a 55ha měl v nájmu. 
Vlastnil 16 hradů, 9 rozhleden, 8 koupališť a řadu restaurací, mostů, lávek, umělecké pomníky a 
také některé jeskyně po celé republice. Rozvoji turistiky pomáhaly vybudované stezky a sítě cest. 
Na 600 nocleháren umožňovalo cestovat i školní mládeži, vybaveny byly 8000 lůžky. Klub turistů 
vydával měsíčník a spolupracoval s týdeníkem Letem světem, pořádal přednášky, výstavy, 
vydával pohlednice, mapy a jízdní řády. Klub pomáhal chránit přírodu, historické památky, 
zabýval se i záchranou službou, zlepšováním dopravy, uděloval stipendium nemajetným 
studentům. Klub českých turistů byl v roce 1918 přejmenován na Klub československých turistů, 
v roce 1948 zanikl tzv. sjednocením čs. tělovýchovy, obnoven byl v roce 1990 jako samostatná 
turistická organizace. 
 
Nová budova Náprstkova českého průmyslového muzea shromažďovala zpočátku hlavně 
technické exponáty, postupně však spíše sbírky cestovatelů ze všech koutů světa, vznikl cenný 
etnografický komplex. Nejprve myšlenka muzea spočívala více ve vzdělávání řemeslníků a 
živnostníků, později se z muzea vytvořilo spíše etnografické centrum, muzeum mimoevropských 
kultur. Svými sbírkami přispěli cestovatelé a přátelé mecenáše Vojty Náprstka: Emil Holub (1847-
1902), lékař a cestovatel zejména po Africe, Otakar Feistmantl (1848-1891), geolog a mineralog 
na ČVUT, napsal: „Osm let ve východní Indii“, Antonín Stecker (1855-1888), geolog a cestovatel 
po střední Africe, František Čurda (1844-1886), lékař a cestovatel po Indonésii, Pavel Durdík 
(1843-1903), vojenský lékař, deset let strávil v Rusku, pět let na Sumatře, Josef Wünsch (1842-
1907), zkoumal Arménii a Mezopotámii, Enrique Stanko Vráz (1860-1932), zkoumal Afriku, Jižní 
Ameriku, Čínu, Indonésii, Josef Kořenský (1847-1938), učitel na Smíchově, který sepsal Cestu 
kolem světa 1993-1994, Benedikt Roezl (1824-1885), zahradník a cestovatel po území Mexika a 
po Americe.  
 
Celé jmění utratil Vojta Náprstek za společnou věc pro českou obec. Mohl peníze užít i jinak, ale 
neudělal to. Však o něm jeho současník Jan Neruda s ironií sobě vlastní říkával: „Je to podivín, je 
to podivín.“. Kdo chce vědět víc, nechť se obrátí v Náprstkově muzeu na paní doktorku Milenu 
Seckou. Myslím, že ví o Náprstkovi úplně všechno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
© Mgr. Ant. Ederer, archivář a kronikář Úřadu MČ Praha 1 
Prameny: PhDr. Milena Secká, CSc., Anna Fingerhutová 1788-1873, Praha 1999. Zdeněk Šolle, Vojěch Náprstek a 
jeho doba, Praha 1994. František Stehlík, Stehlíkův historický a orientační průvodce ulicemi hlavního města Prahy, F. 
Stehlík, Praha 1929. Umělecké památky Prahy, Staré Město, Praha 1996. Frant. Ruth, Kronika královské Prahy, Praha 
1904. Dobroslav Líbal, Jan Muk, Staré Město pražské, Praha 1996. Kdo byl kdo, naši cestovatelé a geografové, Jiří a 
Miloslav Martínkovi, Libri, Praha 1998. Muzea a galerie v Praze, Michael Třeštík, ed., Agentura Kdo je kdo, Praha 
2000. Písemnosti odboru výstavby Úřadu MČ Praha 1 
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DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2006 - GARANT MČ PRAHA 1 
Wolfgang Amadeus Mozart  
Staré Město čp. 208/I, Palác Pachtú z Rájova 
Anenské náměstí č. 4, ulice Karoliny Světlé č. 34 
_______________________________________________________________________________ 
 
Čp.208/I, Praha 1, Staré Město, Anenské náměstí 4, Stříbrná 1, Náprstkova 1, 3, Smetanovo 
nábřeží 20, Na Zábradlí 2. Společnost Pachtův palác s.r.o., uvádí čp.208 a čp.252, Na Zábradlí 2 ( 
Karoliny Světlé 34), rozlišuje tak původní Pachtův palác a Jiráskův dům. Až do roku 2004 byl celý 
objekt veden vždy pod jedním čp.208/I. 
 

Pachtové z Rájova 
Český venkovský rod Pachtů, od roku 1628 vladyků, od roku 1654 rytířů, bohatě rozvětvený rod, 
měl svůj původní pražský palác na nároží Celetné ulice a ulice Králodvorské (čp.585/I). Nechal jej 
vybudovat ze starého domu pánů ze Seeberka před rokem 1730 Jan Jáchym, od roku 1727 hrabě 
Pachta z Rájova. 
Vedle tohoto paláce vlastnil Jan Jáchym Pachta z Rájova v Praze ještě dům na Anenském náměstí 
(čp.208/I), dříve majetek Zárubů z Hustiřan. V tomto domě byl zajat jako rukojmí Francouzů 
v roce 1742 a odvezen při jejich útěku z Prahy do Einsiedlu, kde na následky útrap ještě v témže 
roce zemřel. Jeho synové se ze zajetí šťastně vrátili. Nejstarší syn František Josef Pachta, pán na 
Bezně a Jablonném v Podještědí, zdědil palác čp.585/I, nejmladší, Hubert Karel Pachta, pán na 
Liběchově, získal čp.208/I. Prvně jmenovaný byl nejvyšším mincmistrem a od roku 1757 také 
ředitelem tereziánské přestavby Pražského hradu. V roce 1755 se pustil do stavby nové mincovny 
čp.587/I na nároží Celetné a Ovocného trhu, vlastně naproti rodovému domu čp.585/I. 
 
Kromě jiného vlastnil v Praze ještě tři další měšťanské domy a palác na místě zbořené sanytrovny 
(čp.68/I) v Křižovnické ulici. Po dostavbě kolem roku 1769 byl tento palác hlavním obydlím 
Pachtovským. Pachtové měli tady velikou knihovnu a bohaté umělecké sbírky. V roce 1868 musel 
palác ustoupit při rozšiřování komunikace, obec jej vykoupila a zbořila, zachován zůstal jen na 
starých vedutách. 
 

Pachtovský palác u Vltavy 
Palác Pachtů z Rájova (čp.208/I), rozlehlý objekt, je vymezen na jihu ulicí Náprstkovou, na 
východě Stříbrnou a Na Zábradlí, na severu Anenským náměstím. Čtyřkřídlá rozlehlá nepravidelná 
rokoková stavba bývala původně otevřena západním průčelím směrem k volnému vltavskému 
břehu, kde ještě nebyla nábřežní zeď. Od poloviny 19.století zakryl výhled klasicistní činžovní 
dům, který je stavebně spojen se starým palácem. Původní palácovou stavbu vybudoval po roce 
1770 Hubert Karel hrabě Pachta z Rájova, s největší pravděpodobností podle projektu Jana Josefa 
Wircha. 
 
Areál je rozložen na městišti starého pachtovského sídla, kde ve středověku stávalo pět domků. Na 
počátku 15.století jeden domek patřil pekaři Petrovi, druhý pekaři Janku Kyškovi, třetí Vavřincovi 
z Velhartic, čtvrtý patřil brusiči (šlejfířovi), pátý knězi z nedalekého kostela sv.Jana na zábradlí. 
Jeden či dva z domů jsou spojovány se jmény Zárubů z Hustiřan a také se jménem Adama Pecelia 
z Adlerheimu, koncipistou a translatorem při dvorské kanceláři. Kolem roku 1700 majetek získali 
Pachtové. První z domů koupil Daniel Pachta z Rájova již v roce 1647, další v roce 1652, další 
před rokem 1683. Předek této panské rodiny Josef Pachta z Rájova v roce 1580 učil na univerzitě, 
pak byl královským rychtářem v Kolíně. Jeho syn Kryštof († 1690) byl v Praze na Novém Městě 
primasem.  
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Spojením domků, které ve 14. a 15.století vlastnili řemeslníci, vznikl panský dům, palác. 
Nejcennější částí paláce je někdejší zahradní průčelí, jemuž vévodí převýšený střední rizalit. Motiv 
vysoké niky nad průjezdem se sloupy a balkónem nejvíce připomíná charakteristické prvky Jana 
Josefa Wircha, podobné prvky se vyskytují i na jiných jeho stavbách. 
 
Rokokový palác Pachtů z Rájova, nasvícené oblouky nádvoří, vysoké komíny na střechách proti 
modrému nebi nemohou nevyvolávat božskou hudbu božského Amadea. Návštěva Wolfganga 
Amadea Mozarta v tomto paláci v roce 1787 je historickou skutečností. Jan Josef hrabě Pachta 
z Rájova byl císařským generálem, ale i velkým milovníkem hudby. Sám byl aktivním 
muzikantem, hrál i komponoval. Měl svůj vlastní komorní orchestr, podporoval českého 
hudebního skladatele Josefa Myslivečka, který proslavil českou hudbu zejména v Itálii. 
 
Mozart se štědrému hostiteli hraběti Pachtovi odvděčil šesticí svých Německých tanců. Legenda 
jde dál, vypravuje, že geniální skladatel napsal tance na počkání během krátké návštěvy a 
Pachtova kapela je ihned nastudovala a zahrála vzácnému hostu ještě před obědem. 
 
Hudebním životem žil Pachtovký palác na nábřeží Vltavy trvale. Působila zde ve velkém sále 
domu Žofínská akademie, původně pěvecká a hudební jednota, podle níž vznikaly četné pěvecké 
jednoty po celých Čechách. Pojmenování získala po arcikněžně Žofii, jako Slovanský ostrov - 
Žofín, založena byla kolem roku 1840, prvním ředitelem byl hudební skladatel a pěvec Alois 
Jelen. Mnozí z členů se později aktivně uplatňovali v Hlaholu. Od 60.let se akademie zaměřovala 
jen na vyučování hry na klavír. 
 
Ve stejné době, kdy v paláci akademie nacvičovala hudbu a zpěv, bydlel o patro níž revolucionář, 
člen Repealu, propagátor husitských tradic, vydavatel Občanských Novin roku 1848, Emanuel 
Arnold. Za svou činnost byl dlouho vězněn, roku 1869 zemřel v pražském chorobinci. Veliké 
množství lidu přišlo na jeho pohřeb, píše pražský kronikář František Ruth (Kronika královské 
Prahy a obcí sousedních, 1904). Mírnější vlastenci scházeli se v přízemí nového činžovního domu 
směrem k nábřeží v Breithutově Slovanské kavárně. 
 
Třípatrová klasicistní budova vyrostla na nábřeží při Poštovské ulici, dnes Karoliny Světlé, v místě 
někdejší zahrady a v místě někdejšího čestného dvora v roce 1836 podle plánů architekta Jana 
Maxmiliána Hegera, jenž novostavbu spojil krátkými křídly s původním Pachtovským palácem. 
 

Moderní Pachtovský palác 
Od roku 1813 ticho vltavského nábřeží vystřídaly stroje Ringhofferovy manufaktury na úpravu, 
tužení, měkčení, bělení, barvení i potiskování tkanin. Areál paláce pak sloužil jako bytový dům, už 
v roce 1895 byla někdejší Slovanská kavárna rozdělena příčkami na menší prostory. V té době 
byla majitelkou čp.208/I paní Louisa Russová. Hodlala prostory kavárny změnit na tři krámy. Po 
první světové válce vystupuje jako majitel objektu Ústřední jednota hospodářských družstev, místo 
se tady našlo pro pasířství, zámečnictví, soustružníka kovů i pro mosaznickou živnost. 
 
Asi od roku 1926 v domě bydlel, ale dům také vlastnil prof. MUDr. Arnold Jirásek (1887-1960), 
zakladatel české neurochirurgie. Panu profesorovi dům patřil až do roku 1959, kdy přešel do 
vlastnictví čsl. státu, potažmo pod správu OPBH. Sídlil zde dlouho Český fond výtvarných umění, 
kanceláře a sklady měl zde jeho podnik Dílo, sídlo měl zde Tvar, nákupní a prodejní družstvo 
malířů, sochařů, grafiků a architektů, byla tady prodejna svítidel, sklady zde měl národní podnik 
Výtahy, byla tu cukrárna, jakož i místnosti Divadla Na zábradlí. 
 
Objekt chátral postupně za socialismu i po roce 1989, s rekonstrukcemi se pomalu začalo 
v 90.letech 20.století. Až soukromý investor vybudoval v paláci padesát unikátních apartmánů. 
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Kolaudační rozhodnutí ze dne 12.8.2004 povoluje užívání bytového domu. Společnost Pachtův 
palác, s.r.o., člen Orco Property Group, provozuje zde prvotřídní hotel. 

 
Wolfgang Amadeus Mozart (*27.1.1756 †5.12.1791), 

rakouský hudební skladatel, jedna z největších světových hudebních osobností. V mládí cestoval a 
koncertoval se svým otcem po Evropě, v letech 1769-1781 působil jako koncertní mistr 
arcibiskupa v Salcburku, pak již žil trvale ve Vídni, odkud podnikal hudební zájezdy do různých 
měst, ale také do Prahy. Katalog jeho děl zahrnuje více jak 600 skladeb, opery, symfonie, 
koncerty, divertimenta a serenády, církevní i světské skladby. V Praze nacházel své příznivce u 
jednotlivců, například u manželů Duškových, ale i u hudbymilovných posluchačů. Okřídleným 
stalo se již jeho rčení: „Mí Pražané mi rozumějí!“. 
 
Josef Mysliveček v roce 1777 nabízel Mozartovi: „Pojedete-li do Prahy, napíši Vám dopis pro 
hraběte Pachtu.“. Mozart tuto nabídku vlastně využil až po deseti letech. Když se jeho pobyt 
v Praze v roce 1787 chýlil ke konci, ztrácel hrabě naději, že se dočká kýženého slíbeného 
hudebního díla. Uchýlil se prý ke lsti. Při jedné návštěvě byl Mozart zaveden do salónu, kde byl 
jen notový papír, pero a inkoust. Mozart pochopil, sedl ke stolu, a tak vznikly Sechs Teutsches, 
Šest německých tanců, jimiž byla zahájena řada velkých Mozartových tanečních kompozic. 
Někteří znalci stále pochybují, kde slavné hudební dílo vzniklo, ve kterém z Pachtovských paláců 
a tak dále. Důležité je, že k Mozartově hudbě patří celá Praha a Mozartovy šťastné vzpomínky na 
Prahu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
© Mgr. Ant. Ederer, archivář a kronikář Úřadu MČ Praha 1 
Prameny: František Ruth, Kronika královské Prahy, 1904. Emanuel Poche, Pavel Preis, Pražské paláce, 1973. Otto 
Dlabola, Michaela Kopecká, Procházky kulturní Prahou hudební, 1988. Dobroslav Líbal, Jan Muk, Staré Město 
pražské, 1996. Umělecké památky Prahy, Staré Město, 1996. Václav Ledvinka, Bohumír Mráz, Vít Vlnas, Pražské 
paláce, Praha 2000. Písemnosti odboru výstavby Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18 
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DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2006 - GARANT MČ PRAHA 1 
Johannes Kepler 
dům U Francouzské (české) koruny, dům U Faunů 
Staré Město čp. 188/I, Karlova ulice č. 4, Anenská ulice č. 3 
_______________________________________________________________________________ 
 
Dům s čp.188 na Starém Městě pražském prostupuje celým domovním blokem mezi ulicemi 
Karlovou a Anenskou. Užším průčelím je obrácen do Karlovy ulice přímo proti kostelu 
sv.Salvátora, který je zasazen do komplexu rozlehlých budov Klementina. Domovním portálem 
vycházíme z domu přímo na Královskou cestu, kudy od 15.století procházely korunovační 
průvody od Prašné brány přes Staroměstské náměstí, a kolem domu vstupovaly na Křižovnické 
náměstí, nejpěknější náměstí v Praze, pokračovaly přes Karlův most na Malou Stranu a dále až 
k Pražskému hradu. Královskou cestu využívají dnes až do pozdních nočních hodin hlavně turisté. 
Druhým průčelím je dům obrácen do Anenské ulice či do Anenského plácku, kde narozdíl od 
frekventované turistické trasy je posvátný klid tichého kostela a kláštera sv.Anny. I když i toto 
místa dostalo již novodobé pojmenování Pražská křižovatka. Míněno je však spíše v duchovním 
smyslu. 
 

Dispozice domu 
Průchozí dům mezi ulicemi Karlovou a Anenskou - vlastně dvojdům - je tvořen nepravidelným 
protáhlým a členitým půdorysem se dvěma  rovněž nepravidelnými dvory. Starší renesanční 
budova při Karlově ulici je spojena průjezdem a průchodem s mladší klasicistní částí, která je 
rovněž zakončena průjezdem. 
 
Obytný dům s prodejnami je vybudován z kamene, ze smíšeného zdiva i z cihel. Kamenné jsou 
sklepy a částečně i přízemí, kde se uchovaly v téměř původním stavu klenby. Pozoruhodné jsou 
arkádové pavlače ve dvoře přední části, jsou podepřené litinovými sloupy, v přízemí s nižší 
konstrukční výškou jsou podklenuté klenbovými pasy. 
 
Pavlače zadní části podpírají kamenné krakorce, které nesou trámy dřevěného stropu. Krov hlavní 
budovy je hambalkový, s krokvemi čepovanými do stropních trámů (ležatá stolice). Střechy jsou 
sedlové, zčásti pultové, krytina prejzová, zčásti tvořena taškami bobrovkami. Součástí kamenného 
dvojdomu jsou dvě věže. Věž při Karlově ulici je nastavena na třetí podlaží, má dvě patra a je 
obydlena. Věž při Anenském náměstí je přistavěna zvlášť a stala se časem rovněž součástí bytů 
v jednotlivých patrech. 
 
Za zmínku jistě stojí, že v roce 1922 požádal lékař a rentgenolog Oto Haněl majitele domu a jeho 
prostřednictvím i magistrát, aby si mohl na základě předloženého zkoušeného plánu vybudovat ve 
věži při Anenské ulici astronomickou stanici. Přiložen je plán na zřízení železné pohyblivé 
konstrukce střešní na hvězdárně Dr.O.Haněla v domě pana B.Jarolímka čp.188 v Praze I: 
železobetonová podlaha a sklápěcí železná stříška v dosavadní ploché střeše. Plány na 
hvězdářskou kupoli podepsal architekt Josef Počta. Na plánu je rukou připsaná poznámka: Bylo 
provedeno. Dr.Haněl se nepochybně nechal inspirovat slavným hvězdářem Johannem Keplerem, 
který v domě bydlel před čtyřmi sty lety. 
 
Dnešní podoba domu proti kostelu sv.Salvátora vznikala na původní středověké zástavbě v letech 
1596-1600. Stavebníkem byl JUDr. a apelační rada Matyáš Kremer z Grunova. Dům je k roku 
1605 označován jako „nově vystavěný“. Úzké renesanční průčelí hlavní budovy bylo navýšeno o 
třetí patro, původně bylo členěno ornamentálními i figurálními sgrafity. Průčelí vrcholí vysokou 
atikou s prostým štítem. Vchod do křížově zaklenutého průjezdu zdobí půlkruhový bosovaný 
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portál. Architektonické prvky, zejména výzdoba vřetenovitého schodiště, ukazují na originální 
renesanční stav. Arkádová chodba v levém dvorním křídle propojuje přední a zadní budovu. 
K zadnímu domu patřila dokonce vlastní zahrada, uváděna je v pramenech od roku 1544 do roku 
1815. V roce 1843 byla zahrada zastavěna třípatrovým objektem podle projektu stavitele Václava 
Dudy. 
 

Život v domě 
Od 15. až do 18.století objevovaly se v dnešní Karlově ulici střídavě a bez přesného ohraničení 
názvy Zlatnická, Nožířská nebo Ševcovská. Nejstarším majitelem domu čp.188/I byl podle 
kronikáře Františka Rutha švec Bartoš. I později, než dům získala šlechta, objevovali se v domě i 
v ulici ševci často. Nemívali v Praze příliš dobrou pověst. Řád Rudolfa II. o ševcích praví, že mezi 
řemeslníky ode všech stavů největší naříkání na ně jest, že přetahují lidi, tedy jsou drzí. F.Ruth 
zaznamenal o nich žertovnou písničku, kterou prý místo nábožné písně zpívali v roce 1772 
ševcovští učedníci v kostele sv. Jindřicha: 
 

Scípla jest rasu kobyla, 
Neví, jak ji odříti má, 

Povolal jest k sobě ševce, 
Jak ji má odříti lehce… 

 
Pravděpodobně byla v domě živnost lazebníka, což souviselo se skutečností, že městištěm k roku 
1473 procházel vodovod. Vedle ševcovské živnosti objevuje se v domě mydlář Bartoloměj. 
Později Zikmund Antoch z Helfenburka, Jan Ried z Pístova, potomek Benedikta Rieda z Pístova, 
pak Matyáš Kremer z Grunova, královský apelační rada. 
 
V 16.století byla v domě lékárna, v 60.letech 19.století měla v domě sídlo akademická čítárna, 
v roce 1909 hostinská živnost, v roce 1922 opět lékárna a ve stejném roce opět výčep ve dvoře, 
v roce 1934 strojní i ruční vyšívání, v I.-III. patře povolil magistrát ve stejném roce lázně, v roce 
1935 mistr komenický Klement Matoušek neshledal na komínech v domě nic závadného, v roce 
1937 klenotnictví, v roce 1957 restaurace „V Tiskárně“, neboť bylo v domě i knihařství, v roce 
1970 požádal národní umělec Rudolf Deyl (pamětní deska v Anenské) o garáž v nádvorním křídle 
a dostal ji, ještě v roce 1989 měl v domě výstavní síň Svaz socialistické mládeže. Drobné 
nepotravinářské prodejny má v domě i současná staronová majitelka. „Nově postavený“ dům 
v roce 1607 koupil Hektor Udart a od tohoto roku až do ledna 1612 bydlil u něho v domě slavný 
hvězdář Johannes Kepler. 
 

Johannes Kepler (*1571 †1630) 
německý astronom, zastánce heliocentrické soustavy. Tři Keplerovy zákony popisují pohyb planet 
kolem Slunce. V roce 1610 pozoroval poprvé Galileiho dalekohledem, v roce 1630 zkonstruoval 
vlastní dalekohled, který je po něm pojmenován a dodnes užíván. Navazoval na práci Tychona 
Brahe, na jejich společné dílo navazoval pak britský matematik, fyzik a astronom Isaac Newton. 
V Praze působil J.Kepler v letech 1600 až 1612. 
 
3.února 1600 setkal se dánský hvězdář Tycho Brahe poprvé s J.Keplerem na svém astronomickém 
venkovském pracovišti v Benátkách nad Jizerou. J.Kepler musel odejít ze Štýrska v Rakousku 
z náboženských důvodů. Jemu, stejně jako dříve jeho staršímu kolegovi a příteli Tychonu Brahe, 
pomohli k císařskému dvoru do Prahy lékař a univerzitní rektor Ján Jesenius a lékař a botanik 
Tadeáš Hájek z Hájku. Jan Kepler ve službách humanistického císaře měl zprvu za úkol 
zpracovávat hvězdářská pozorování Tychona Brahe, tehdy ještě bez použití dalekohledu. 
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Keplerovo gymnázium na Hradčanech, Parléřova čp.118/2, zdobí ve vchodu pamětní deska 
s nápisem: V této škole v nádvoří jsou zbytky památného renesančního domu, v němž od června 
1599 bydlil se svou rodinou dánský hvězdář Tycho Brahe, v něm spolu s německým hvězdářem 
Janem Keplerem konal vědecká pozorování, v něm dne 24.října 1601 zemřel. 
 
Od roku 1984 stojí před gymnáziem pomník s postavami obou hvězdářů od Josefa Vajce. Kepler 
zaznamenal zprávu o Tychonově nemoci i smrti i jeho poslední slova: Ne frustra vixisse videar - 
Kéž nikdo nemyslí, že jsem žil nadarmo. 
 
Po svém příjezdu do Prahy bydlel Kepler patrně nejprve v domě barona Johanna Fridricha 
Hoffmanna, v pozdějším Thunovském paláci (čp.180/12) na Malé Straně. Do domu Jakuba Kurze 
ze Senftenavy, kde dnes stojí Keplerovo gymnázium a kde tehdy žil Tycho Brahe, nastěhoval se 
Kepler někdy v únoru 1601. Na přelomu roku 1601 a 1602 přestěhoval se do vlastního bytu poblíž 
Faustova domu na Karlově náměstí, odtud pak na podzim 1604 do Václavské koleje na Ovocném 
trhu (čp.573/12), kde byl blízko univerzitnímu životu i svému příteli univerzitnímu rektorovi 
Martinu Bacháčkovi z Neuměřic. Společně na zahradě koleje prováděli astronomická pozorování. 
Od roku 1607 až do roku 1612 žil už v čp.188/4 v Karlově ulici. 
 
Kepler pozoroval hvězdnou oblohu nad Prahou dalekohledem od 30.srpna do 9.září 1610. Přístroj 
měl zapůjčený od arcibiskupa Arnošta z Kolína nad Rýnem, kurfiřta a vévody bavorského, který 
se na cestě z Vídně zastavil na císařském dvoře v Praze. Arcibiskup dostal dalekohled od 
Galileiho. 
 
Keplerova nejvýznamnější díla vznikla v Praze, vydal zde spis Astronomia nova a sepsal svůj Sen 
(Somnium seu opus posthumum de astronomia lunari - Sen čili posmrtné dílo o měsíční 
astronomii), vyšel až v roce 1634, neboť i Kepler měl dobrý důvod obávat se ještě církevní 
inkvizice. Když císař Rudolf II. v roce 1612 zemřel, odešel Kepler z Prahy do Lince. Zanechával 
v Praze manželku i syna, oba pochované v Jilském kostele. Objevil se v Praze ještě v roce 1627, 
aby odevzdal císaři Ferdinadu II. dokončené Rudolfinské tabulky. Ubytoval se v hostinci U 
Velryby na Malé Straně, poblíž mostu. J.Kepler pak pracoval ve službách Albrechta z Valdštejna 
jako jeho astrolog se sídlem v Zaháni. V roce 1630 vypravil se za císařem ještě jednou do Řezna, 
na následky obtížné cesty zemřel, v Řezně je pochován. 
 

Pamětní desky a fontána 
V čp.188/4 v Karlově ulici připomínají od roku 1971 hvězdáře Johanna Keplera dvě bronzové 
desky, na jedné v průchodu je k vidění reliéfní portrét a plastická kompozice oběhu nebeských 
těles, autoři D.Kotek, J.Janů a M.Tomek, druhá deska s reliéfním portrétem od S.Horejcové 
připomíná hvězdářův pobyt v domě v letech 1607-1612. 
 
Od roku 2002 ozvláštňuje nádvoří zadního domu fontána. Také tohle vodní dílko v podobě kovové 
armilární (prstencové) sféry připomíná hvězdáře Johanna Keplera. Na fontáně si můžeme přečíst 
nápisy: Až sem došel můj sen - Johannes Kepler 1607-1612 a Johannes Kepler - UBI MATERIA 
IBI GEOMETRIA: Všude, kde je hmota, je i řád - geometrie. Současné spolumajitelce domu paní 
Jitce Steinwaldové velmi záleží na tradici, která souvisí s domem a se slavným hvězdářem. Když 
pro ni Zdeněk Kolářský fontánu vytvářel, nechala se slyšet: „Střechy ještě chvilku počkají!“. 
_______________________________________________________________________________ 
© Mgr. Ant. Ederer, archivář a kronikář Úřadu MČ Praha 1 
Prameny: Umělecké památky Prahy, Staré Město, Pavel Vlček a kol., Academia, Praha 1996. Dobroslav Líbal, Jan 
Muk, Staré Město pražské, Nakl. Lidové noviny, Praha 1996. Josef Polišenský, Tisíciletá Praha očima cizinců, 
Academia, Praha 1999. Pravoslav Kneidl, Setkání s Prahou, Praha 2005. Frant. Ruth, Kronika královské Prahy a obcí 
sousedních, Praha 1904. Zdeněk Horský, Kepler v Praze, Praha 1980. Ant. Ederer, Pražské kašny a fontány, Libri, 
Praha 2004, písemnosti odboru výstavby Úřadu MČ Praha 1 

 126 
 



DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2006 - GARANT MČ PRAHA 1 
Pražský Hlahol 
Nové Město čp. 248, Pražský Hlahol, Masarykovo nábřeží č. 16 
_______________________________________________________________________________ 

 
Zpěvácký spolek Hlahol v Praze, vzor všech zpěváckých spolků v Čechách, byl založen Janem 
Ludevítem Lukesem v listopadu 1860 v pivovarské hospodě U Reismanů v Haštalské ulici na 
Starém Městě. Pivovar stával na místě domů  čp.791/I a čp.944/I. Domy byly při asanaci zbořeny 
v roce 1912. První stanovy zpěváckého spolku byly potvrzeny 2.října 1861. 
 
Kulturní, tedy i hudební život Prahy a celých Čech začal se zdařile rozvíjet v druhé polovině 
19.století po vstřícnějších politických reformách v habsburské monarchii. Celkové uvolnění, 
zejména možnost zakládat spolky, vytvářelo předpoklady k oživení kulturního a společenského 
života. Vznikaly spolky, které podporovaly sborový zpěv, pořádání plesů a zábav, téměř bez 
výjimky vlastenecké akce. Kvalitu hudebního života ovlivňovaly však také mimořádné hudební 
osobnosti českého prostředí, zejména Bedřich Smetana, Vilém Blodek, Karel Bendl, Josef Richard 
Rozkošný, Karel Šebor, později pak Antonín Dvořák, Zdeněk Fibich a mnoho dalších kvalitních 
skladatelů a muzikantů. 
 

Jeden z mnoha spolků 
O významu Hlaholu vypovídají jména zakládajících, výkonných přispívajících či čestných členů. 
Purkmistr František Václav Pštross, František Palacký, František Ladislav Rieger, Jan Evangelista 
Purkyně, Josef Mánes, Vojta Náprstek, Karel Jaromír Erben, Josef Zítek, Jan Neruda, Pavel 
Křížkovský, Antonín Dvořák, Vítězslav Novák, Josef Suk, Leoš Janáček, Josef Bohuslav Foerster. 
Prvním starostou spolku byl kníže Dr.Rudolf Taxis. Na svém počátku měl spolek 77 zakládajících 
členů, celkový počet prvního ročníku činil 412 členů. Poprvé vystoupil Hlahol 14.ledna 1861 při 
pohřbu historika Václava Hanky a následně při zahájení prvního českého sněmu 8.dubna 1861 a 
28.června při pohřbu Pavla Josefa Šafaříka. V roce 1862 vystupoval Hlahol v kostele u sv.Jakuba a 
ve velkém sále na Žofíně. V roce 1862 a opět v roce 1864 ve dnech svatojanských shromáždění 
vystupovalo již 87 spolků a 114 spolků. Po Janu Ludevítu Lukesovi a Ferd. Hellerovi nastoupil 
jako sbormistr Hlaholu v roce 1863 Bedřich Smetana a po něm v letech 1865-1877 Karel Bendl. 
V březnu 1873 poprvé vystupoval Hlahol s ženským sborem, přednesli Hymnus od Antonína 
Dvořáka. Od roku 1861 do roku 1896 provedl Hlahol 248 koncertů a nastudoval na 2400 skladeb. 
Od svého založení vždy po deseti letech uskutečňovala se soutěž zpěváckých spolků a Hlahol 
právem získával pověst jednoho z nejlepších. K 25. výročí trvání a práce Hlaholu vyšel Pamětní 
spis v redakci Josefa. Srba a Ferd.Tadry. Josef Srb-Debrnov byl dlouhá léta jednatelem Hlaholu, je 
autorem četných hudebních spisů. Byl osobním a velkým přítelem Bedřicha Smetany. Když 
Smetana ztratil sluch (v noci na 20.října 1874), dorozumíval se s ním pomocí psaných lístků. 
 
V roce 1895 měl Hlahol celkem 665 členů, základní jmění činilo 3500 zlatých, disponoval 
spolkovým archivem, který obsahoval 1099 skladeb v ceně 4223,25 zl., cestovní fond obsahoval 
675,94 zl, jubilejní fond 498,30 zl. Důležité je však, že znamenitý zpěvácký spolek Hlahol nebyl 
osamocen, v Praze a v dalších městech a po celých Čechách vznikaly další a další spolky. 
Podrobný soupis pěveckých a hudebních spolků nachází se v publikaci o 742 stranách. Soupis 
pražských spolků na základě úředních evidencí z let 1895-1990, M.Lašťovka, B.Lašťovková, 
T.Rataj, J. Ratajová, J.Třikač, Scriptorium, Archiv hl.m, Prahy, Praha 1998. 
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Sídla Hlaholu 
Brzy po svém vzniku stěhoval se Hlahol z Haštalské ulice do domu U Královny anglické v Široké 
ulici (dnes Jungmannova), později měl sídlo v domě Svatováclavské záložny v Řetězové ulici a 
odtud se stěhoval k Doušům na Václavské náměstí. 
 
O vlastním domě uvažovali členové Hlaholu už od roku 1900, v listopadu roku 1902 navrhl výbor 
zakoupit pozemek, což bylo realizováno 25.září 1903. Přijaty byly plány člena výboru arch. Frant. 
Schlaffera, na výzdobě se měl podílet arch. Josef Fanta. Oba tito významní mužové pracovali pro 
Hlahol zdarma. Prof.Frant. Ruth byl současníkem událostí, měl informace z první ruky, chodil se 
jistě dívat, jak na pražském nábřeží vyrůstá dům Hlaholu. Píše v třídílné  Kronice královské Prahy 
v roce 1904: Dlouho Hlahol neměl svých místností, nyní si koupil staveniště v novoměstském 
asanačním obvodu XXXVIII. Adresa Hlaholu ve Vojtěšské čtvrti jistě není náhodná. Nedaleko 
odtud od roku 1868 začínalo vznikat Národní divadlo. Položení základního kamene Národního 
divadla a vše ostatní, co se nejvýznamnějšího kulturního stánku týkalo, týkalo se i všech členů 
Hlaholu. Hudební tradice protějšího Žofína, kostel sv.Vojtěcha, který jako jedna z mála staveb 
přečkal novoměstskou asanaci, místo spojené s Antonínem Dvořákem a Josefem Bohuslavem 
Foersterem, Zdeněk Fibich z Ostrovní ulice, František Škroup v Pštrossově ulici a 
z nejsoučasnějších například dirigent Josef Hrnčíř, celoživotní dirigent orchestru 
Československého a dnes Českého rozhlasu. Místo jako by bylo nasáklé odedávna až po 
současnost hudbou. Nábřeží, které původně sloužilo i v těchto místech hlavně rybářům, mlynářům, 
často i jirchářům a barvířům či ještě méně vábným řemeslům, stávalo se od poloviny 19.století 
novou výstavbou „boulevardem“, kde byly i nejdražší byty v Praze. Svůj vlastní stánek získal tady 
i Hlahol. 
 
„Zpěvácký spolek Hlahol předloživ polohopisný plán novostavby svého spolkového domu na 
nábřeží Riegrově a v ulici Vojtěšské v Praze II žádal, aby domu tomuto uděleno bylo číslo 
popisné. Z předložených plánů vysvítá, že staveniště označené parcelou čk.299/1 v katastru Praha, 
Nové Město, zastavěno jest dvěma průčelními budovami, z nichž jedna jest při ulici Vojtěšské, 
druhá při nábřeží Riegrově a přízemní dvoranou obě průčelní budovy spojující. Upravené 
staveniště měří 719,67 m2. Jelikož staré domy čp.243 a 244-II byly zbořeny, zrušuje magistrát 
jejich čísla popisná a určuje dle usnesení ze dne 28.března 1906 jediné číslo popisné 248-II. Toto 
se dává věděti zpěváckému spolku Hlahol, k rukám starosty Ferdinanda Tadry.“. 
 

Hlahol (čp.248/II), 
Praha 1,Nové Město, Masarykovo nábřeží 16, Vojtěšská 5, spolkový a nájemní dům, kvalitní 
čtyřpatrová secesní stavba z let 1904-1905. Kolaudace je označena daty 28.10.1905 a 15.1.1906. 
Na plánech z roku 1903 jsou podepsáni Josef Fanta, Ferd.Tadra, prof. Alois Rublič a stavitel 
Fr.Schlaffer. Stavbu prováděl stavitel Čeněk Gregor. Na výzdobě se podíleli Ladislav Šaloun, 
Karel Ladislav Klusáček, Josef Pekárek, Alfons Mucha. Prostorný reprezentativní dům patří i se 
svým zkušebním a koncertním sálem mezi významné secesní památky Prahy. Čtyřpatrové průčelí 
do nábřeží zdůrazňují krajní ploché rizality, jejich první a druhé patro nese balkóny s ozdobným 
secesním zábradlím, rámovány jsou štukovými alegorickými plastikami. Rizality vrcholí 
segmentovými štíty s nápisy a secesní ornamentikou. Široký štít průčelí mezi nimi zdobí obraz 
alegorie Hudby malovaný Karlem Ladislavem Klusáčkem na keramice: vpravo žena hraje na lyru, 
vlevo je skupinka posluchačů. V parteru jsou prolomeny dva bohatě zdobené vchody, opakuje se u 
nich polokruh s nadsvětlíkem jako ve štítech. Nad pravým vchodem je řezaná mozaika, znázorňuje 
ptáka Fénixe s rozepjatými křídly a letopočtem dokončení stavby domu 1905. Mezi vchody jsou 
osazeny tři pamětní desky sbormistrů Hlaholu, Bedřicha Smetany z roku 1912, od Josefa Fanty a 
Ladislava Beneše, Karla Bendla a Karla Knittla z roku 1927 od Josefa Fanty a Čeňka Vosmíka. 
Plastická výzdoba průčelí je dílem sochaře Josefa Pekárka, ornamentální od Karla Motla. Průčelí 
do Vojtěšské ulice má fasádu rovněž zdobenou secesními prvky. Střední štít je pokryt figurálním 
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sgrafitem s hudebními náměty s nápisy. Sgrafita vytvořil K.L.Klusáček. Na vrcholu štítu je 
umístěna plastika - polopostava s lyrou, patrně od Josefa Pekárka. V ose nad okny prvního patra je 
umístěn štukový strom s nápisem Hlahol. Pěvecká síň mezi domy je v horní části prosklená, ve 
střední části je rozšířená v galerii s obrazy K.L.Klusáčka. Na pravé boční stěně je polokruhový 
obraz, luneta na plátně, od Alfonse Muchy z roku 1934, alegorie zpěvu nebo též Česká píseň. 
Stěny jsou obloženy dřevem a zdobeny bustami hudebních umělců. Zkušební sál se uchoval 
v původním stavu, téměř tak, jak byl před sto lety, patrně i se všemi detaily, s hodnotnou štukovou 
výzdobou, deštěním kolem stěn se zrcadly a s dřevěnými vyřezávanými miniaturami. 
 

Prapor Hlaholu 
Prapor Hlaholu vytvořil pro spolek v roce 1862 slavný český malíř Josef Mánes. Líc praporu zdobí 
malba, v jejímž středu je na nakloněném štítu varyto, starý hudební nástroj, který je zmiňován 
v Rukopisech, pravděpodobně však nikdy neexistoval. V polovině 19.století Rukopisy byly obecně 
uznávány a vycházel z nich i Josef Mánes. Prostý tvar varyta je hudebním symbolem. Po stranách 
štítu jsou dvě nahé děti, upřímné a naivní, plní poslání zpěváckého spolku, jsou zcela zaměstnány 
hudbou a zpěvem. Pravé děcko ladí housličky podle zpěvu ptáčka, levé mává opentleným věncem, 
v druhé ruce drží varyto. Nápis na praporu se opakuje i na spolkové budově: Zpěvem k srdci - 
srdcem k vlasti. Na rubu praporu je český znak se lvem a heslo: „Hlahol v Praze“. Lev překrývá 
původní návrh, kde ve štítu byl zobrazen symbol starého strunného nástroje. Prapor vytvořil Josef 
Mánes na bílém hedvábí olejovými barvami. K jeho výzdobě patří i tři hedvábné stuhy, bílá, 
červená a modrá, barvy slovanské trikolory, dodnes barvy československého, dnes českého 
praporu. S nápisy a s jemně zpracovanou výšivkou. Prapor byl pořízen s největší pravděpodobností 
péčí několika pražských žen, vlastenek, které prapor  i stuhy vyšívaly a pak spolku darovaly. 
13.července roku 1862 byl prapor svěcen na Střeleckém ostrově, jeho kmotry byli Karel Jaromír 
Erben, politik Karel Sladkovský, operní pěvec Karel Strakatý i tvůrce praporu Josef Mánes. Po 
slavnosti byl prapor nesen do bytu spolkového starosty knížete Dr. Taxise. Pršelo! Déšť provázel 
snad každé veřejné vystoupení Hlaholu. Po mnohaletém užívání byl prapor rozdvojen a vyvěšen 
v zasklených rámech. 
 

Tradice Hlaholu 
Masarykovo nábřeží jenom za dobu existence spolkového domu Hlahol změnilo několikrát své 
pojmenování, jak se měnila doba a mravy. Nejdříve Nábřežní ulice, později Františkovo, 
Riegrovo, za okupace Vltavské či Reinhard-Heydrich-Ufer, opět Riegrovo, po druhé světové válce 
Gottwaldovo a od roku 1990 Masarykovo. Hlahol už 145 let zůstává Hlaholem, za všech okolností 
spojován hlavně českou písní a českým vlastenectvím. Po pražském sládkovi a zpěvákovi Janu 
Ludevítu Lukesovi pokračovali Bedřich Smetana, Ferdinand Heller, Pavel Křížkovský, Karel 
Bendl, Karel Knittl, Josef Klička, Karel Douša, Adolf Piskáček, Jaroslav Křička, Antonín Srba, 
Jaromír Herle, Josef Stanislav, Václav Smetáček, Cyril Pecháček, Zdeněk Tomáš, Jan Kasal, 
Zdeněk Šulc, od roku 2001 Roman Z. Novák. Prvním starostou byl kníže Taxis, v současné době 
má Hlahol starostku Evu Rychlíkovou. Hlahol oslovuje hudbou a zpěvem hlavní město i jiná česká 
města, působí ve Francii, ve Velké Británii, v Německu, takřka po celé Evropě, ale i za velkým 
mořem v USA a v mnoha dalších místech světa šíří slávu české hudby a českých muzikantů. 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
© Mgr. Ant. Ederer, archivář a kronikář Úřadu MČ Praha 1 
Prameny: Fr.Ruth, Kronika královské Prahy, 1904. Rudolf Kuchynka, Mánesovy prapory, Jan Štenc, Praha 1921. 
Fr.Stehlík, Stehlíkův historický a orientační průvodce ulicemi hl. m. Prahy, P. 1929. Otto Dlabola, Michaela Kopecká, 
Procházky kulturní Prahou hudební, Svépomoc, P. 1988. Umělecké památky Prahy, Nové Město, P. 1998. Dějiny 
Prahy II. P. 1998. Milan Polák, Pražské pivovárky a pivovary, Libri, P. 2003. Písemnosti Úřadu MČ Praha 1, 
Vodičkova 18 
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Albert Schweitzer 
kostel sv. Michala v Opatovicích - V Jirchářích 
Nové Město čp. 152, ulice V Jirchářích č. 14 
_______________________________________________________________________________ 

 
Opatovice 

Pojmenování Opatovice či V Opatovicích se objevuje v písemných pramenech až ve 14.století. 
František Ekert, autor Posvátných míst královského hlavního města Prahy, farář od sv.Vojtěcha a 
od Panny Marie Sněžné, uvádí letopočet 1318. Dům opata (Aedes abbatis), představeného řádu, po 
němž byla vesnice či osada možná nazývána, nachází se dodnes v Opatovické ulici v čp.158/II. 
Osada tady byla jistě mnohem dříve, než uvádějí písemné prameny. Patřila k celé řadě dalších 
vesnic, které se nacházely na území pozdějšího Nového Města, které proti hradbám Starého Města 
založil v roce 1348 Karel IV. Mezi Vyšehradem a Starým Městem ležely vesnice Michle, Nusle, 
Psáry či Psáře, blíže k řece osady Slup a Podskalí, výše byla položena osada Rybníček, poblíž 
dnešního Václavského náměstí nacházela se osada Chudobice, dále pak Poříčí, osada německých 
hostů. A ještě blíže ke Starému Městu osada Újezd kolem kostela sv.Martina a těsně v její 
blízkosti osada Charváty a nad ní při cestě z Vyšehradu Zderaz. 
 
Osada Opatovice byla založena benediktiny z kláštera v Kladrubech mezi kostelem sv.Petra na 
Zderaze a kostelem sv.Michala v Opatovicích, později V Jirchářích. K nejstarším částem osady 
patřily dnešní ulice Opatovická a Černá, šířeji lze osadu vymezit zhruba dnešními ulicemi 
Spálenou, Myslíkovou, Národní a na západě Vltavou. 
 
Osada je doložena dvěma listinami, uznávanými falzy. Jedna pochází z roku 1115, vypovídá o 
založení benediktinského kláštera v Kladrubech a také o tom, že panovník Vladislav I. (1109-
1117), dává řádu v Praze mlýn a místo pro dvůr, kde se mohou usazovat hosté. Druhá listina 
z roku 1186 potvrzuje totéž, uvádí mlýn na Vltavě, dvůr a parcely pro osadníky, hosty. Místo je 
upřesněno jako „vicus pauperum“, osada chudých. Možná měl autor na mysli původní osídlení. 
 
Opatovicemi vedla po pravém břehu Vltavy významná cesta od jihu k severu, spojovala Vyšehrad 
s Pražským hradem. Kolem této cesty se usazovalo zámožné obyvatelstvo, možná se jedná o 
nejstarší tržní ulici při Vyšehradské cestě, při knížecí a později královské cestě. Historik Vilém 
Lorenc datuje tuto cestu, která směřovala po vybudování staroměstského opevnění kolem roku 
1230 k bráně sv. Štěpána, do 8.století. Někdy kolem roku 1200 se trasa cesty posunula do osy 
dnešní Spálené ulice. O bohatství obyvatel kolem cesty svědčí hromadné nálezy mincí z 12.století 
v ulicích Voršilské, Jirchářské a Opatovické. Mezi trasami této prastaré cesty nacházel se i kostel 
sv.Michala, centrum osady Opatovice. 
 

Kostel sv. Michala 
Kostel sv.Michala je starší než vlastní Nové Město, které začalo vznikat na místě polí a luk, na 
místě jednotlivých osad a vesnic v roce 1348, je dokonce starší než Staré Město pražské, které 
nechal ohradit mohutnými hradbami, a od té doby ho jako město vnímáme, král Václav I. někdy 
kolem roku 1230. 
 
Prastarou cestu od Vyšehradu lemovalo na území Opatovic jen několik kostelů: sv.Václava na 
Zderaze, sv.Petra a Pavla, sv.Lazara, sv.Vojtěcha, sv.Petra na struze, sv.Štěpána (ve zdi), 
sv.Martina (ve zdi) a už za hradbami dodnes existující zachovaná románská rotunda sv.Kříže. 
Říkáme „jen několik kostelů“, ale na tak malém území to znamenalo, že zde muselo být poměrně 
husté osídlení. Kromě kostelů však byla veškerá zástavba jistě převážně dřevěná, takže 

 130 
 



nezachovalo se téměř nic. Víme ještě, že při Vltavě byly mlýny. Uliční síť od poloviny 14.století 
začala jednotlivé kostely svírat a utiskovat, jak to vidíme v současnosti. Pokud nebyly zcela 
zbořeny! 

Vzácná stavba 
Kostel sv.Michala naštěstí zůstal uchován. Vznikal zřejmě současně s osadou, farní byl již za Jana 
Lucemburského, ve starších dobách inklinoval ke kostelu sv.Martina ve zdi, po Bílé hoře byl 
filiálním ke kostelu sv.Vojtěcha. Za husitských válek patřil husitům (1419), o sto let později patřil 
luteránům (1524), po Bílé hoře katolíkům (1621), po zrušení zakoupen německou církví 
luteránskou (1790). Německý sbor dal roku 1915 zhotovit obraz Martina Luthera v bočním okně 
kostela. Po skončení 2.světové války byl zkonfiskovaný kostel předán pražskému sboru Slovenské 
evangelické církve v Praze, zatímco budovy sboru byly přeměněny na bohoslovecký seminář 
evangelické fakulty, tehdy Husovy, od roku 1953 Komenského. V současné době je budova 
pronajata kolegiu Jeronýma Pražského. 
 
Nedaleko od městského příkopu, který odděloval Staré a Nové Město, v místě dnešní Národní 
třídy, měl ve 14.století pražský měšťan Jindřich Šváb pozemek, na němž založil dýňovou 
(melounovou) zahradu. Kostel sv.Michala je proto ve 14. a 15.století nazýván kostelem na zahradě 
dýňové. 
 
Gotická stavba kostela pochází ze 3.čtvrtiny 14.století, několikrát byl rozšiřován a přistavován, 
naposledy regotizován stavitelem Štěpánem Koloschekem v letech 1914-1915. Starý románský 
kostel byl někdy před rokem 1369 stržen a následně nahrazen gotickou novostavbou, vznikla 
obdélná loď s plochám stropem a na západě hranolová věž. Nepravidelný presbytář se vyznačuje 
pozoruhodnou klenbou, jedná se o jednu z nejzajímavějších sakrálních staveb nejen v Praze. 
Klenba presbytáře představuje raritu, vznikala před rokem 1369, neznámý mistr se zřejmě 
inspiroval na hradě Zvíkov tamější klenbou ze 13.století. Nesymetrická trojlodní stavba je zevně 
sjednocena obíhající barokní korunní římsou. K jižní gotické lodi je přisazen barokní přístavek 
schodiště na kůr. Stavba vrcholí štíhlou hranolovou věží, jejíž jádro je gotické. Portál od severu je 
opatřen nadsvětlíkem, jehož kružbu tvořila řada stylizovaných jeptišek. Takový okenní portál je 
charakteristický spíše pro Německo nebo Anglii ve 14. a 15.století. Z barokní výbavy kostela 
zůstal pozdně rokokový hlavní oltář (kol. roku 1770), původně zasvěcený sv.Michalovi, s obrazem 
Krista, jenž žehná chléb a víno (1870). Křtitelnice pochází ze stejné doby. Varhany jsou 
z 2.poloviny 19.století. 

Fara, škola a hřbitov 
Kostel býval na západě spojen zděnou chodbou s farou (čp.152), vedle byl umístěn dům oltářníků 
(čp.151), na protější straně ulice pak škola (čp.153), je připomínána již k roku 1399. Hřbitov při 
kostele je doložen k roku 1381, částečně je zachován pod současnou zahradou. O kostel pečoval 
farář, jeho náhradníci - střídníci, oltářníci a zvoníci. 
 
Kostel měl bohaté záduší, ve vsi Sejpravicích na Kouřimsku vlastnil čtyři dvory, měl příjmy 
z několika domů, z polí a z královské louky pod Vyšehradem. V roce 1781 činilo jmění kostela 
67748 zlatých. O několik let později v roce 1787 byl kostel za císaře Josefa II. zrušen, odsvěcen a 
prodán, vydražen pražským obchodníkem Františkem Kehrnem, který jej se ziskem obratem 
prodal německým protestantům. 
 

Albert Schweitzer (*1875 †1965) 
Albert Schweitzer se narodil v  Alsasku v rodině faráře, mohou si ho tedy přisvojovat v Německu i 
ve Francii. Významný myslitel a protestantský teolog, hudebník a varhaník. Veřejně vystupoval 
zejména proti násilí a válce. 
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Medicínu začal studovat až v roce 1906 a od roku 1913, kdy získal doktorát, žil v Lambarene 
v Gabunu, kde převážně z vlastních prostředků vybudoval nemocnici. 
Jeho učiteli byli Immanuel Kant, J. W. Goethe, Lao-c‘ , apoštol Pavel. Na tyto učitele navazoval a 
podle nich prosazoval svobodnou individualitu. Kritizoval technickou společnost, mravní 
degradaci, zánik osobnosti a anonymní vládu všeobecného nad osobním. Prosazoval aktivní a 
odpovědný vztah k životu, úctu k životu, k posvátnosti života. V roce 1932 veřejně vystupoval 
proti fašismu a válce. Napsal: Z mého života a díla, Filozofie kultury, Mír, nebo atomová válka. 
V roce 1952 získal Nobelovu cenu za mír. 
 
Pamětní deska u kostelních dveří sv.Michala v Jirchářích připomíná, že zde pro své souvěrce 
Albert Schweitzer koncertoval v letech 1923 a 1928. V roce 1923 přijel A. Schweitzer do Prahy na 
pozvání univerzitního profesora Oskara Krause, první koncert měl v kostele sv.Michala 12. ledna 
1923, hrál převážně Bachovy skladby. Další koncert měl pak v českobratrském kostele sv. 
Klimenta. Na Pražském hradě se Schweitzer setkal  s prezidentem T. G. Masarykem. Při své druhé 
návštěvě v roce 1928 převzal v Praze na Karlově univerzitě čestný doktorát a vedle koncertu u sv. 
Michala koncertoval rovněž 8.prosince ve Smetanově síni Obecního domu, kde do repertoáru 
zařadil i Biblické písně Antonína Dvořáka.  
 
Při odhalení pamětní desky na zdi kostela sv.Klimenta v Jirchářích v říjnu 1993 byla přítomna jeho 
dcera Rhena Millerová-Schweitzerová. Pamětní deska z růžového mramoru byla vytvořena podle 
návrhu ak. sochaře Jiřího Černocha, vznikla zásluhou Společnosti přátel Afriky a Institutu pro 
další vzdělávání lékařů a farmaceutů.  
 
Všichni bychom si měli alespoň občas vybavit slova velkého humanisty: „Cos komu učinil 
dobrého, to zůstává.“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
© Mgr. Ant. Ederer, archivář a kronikář Úřadu MČ Praha 1 
Prameny: Umělecké památky Prahy, Nové Město, Růžena Baťková a kol., Academia, Praha 1998. Vilém Lorenc, 
Nové Město pražské, SNTL, Praha 1973. František Ekert, Posvátná místa král. hl. města Prahy, Volvox Globator, 
Praha 1996, reprint z r. 1883. František Ruth, Kronika královské Prahy a obcí sousedních, nakl. Lidové noviny, Praha 
1995, pův. vydání 1903, 1904. J. Otter, Prahou po stopách české reformace 
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Josef Sudek 
Malá Strana čp. 432, ateliér Josefa Sudka, ulice Újezd č. 30 
_______________________________________________________________________________ 

 
Újezd čp.432/30, Praha 1, Malá Strana, přístupný průjezdem domu Újezd čp.427/28. Replika 
někdejšího ateliéru, domečku v zahradě, který vyhořel a byl téměř zcela zdevastován. S Újezdem 
na Malé Straně spojujeme nejčastěji Jana Nerudu, který se tady narodil v dnes již zbořených 
kasárnách, nedaleko Újezdských kasáren byl zbořen další dům, kde se narodil Karel Hynek 
Mácha. Bydlil tady slavný architekt, stavitel Obecního domu Antonín Balšánek. V nárožním domě 
s Vítěznou ulicí žil až do konce svého života slavný francouzský paleontolog Joachim Barrande. 
Také známý ilustrátor a malíř  Karel Müller a spisovatel Eduard Bass, autor Klapzubovy 
jedenáctky. Slávu místa připomíná i vynikající český fotograf. 
 

Josef Sudek (*17.3.1896 †15.9.1976) 
Slavný český fotograf, žil a pracoval v maličkém zahradním domku, v ateliéru, kde už i dříve před 
ním působilo několik fotografů. Podle svědectví Boženy Sudkové, sestry J. Sudka, získal ateliér od 
fotografa Laubeho. Ironií osudu zanikl ateliér právě v roce 1989. Jenom pamětní deska na domě a 
několik vetchých vývěsek v průjezdu přiznávaly existenci světoznámého fotografa. 
 
Josef Sudek, syn malíře pokojů, se narodil v Kolíně, veškeré všeobecné vzdělání získal na 
venkovské škole v Nových Dvorech u Kutné Hory, byl spíše samouk. I když studoval též na Státní 
grafické škole v Praze. Ještě dříve se v Praze vyučil knihařem. Byl členem Klubu fotografů-
amatérů na Žižkově a členem Spolku výtvarných umělců Mánes. 
 
Narukoval do první světové války a z italské fronty se vrátil bez pravé ruky. Nějaký čas žil 
v karlínské Invalidovně. Odtud pochází jeho první významný cyklus fotografií Z Invalidovny 
(1922-1927). Známé jsou jeho cykly: Podzim ve Stromovce, Vltavská nábřeží, Interiéry ze stavby 
chrámu sv. Víta, Slovenská krajina, Krajina u Žebráku, Krajiny jižních Čech, Polabské krajiny. 
 
Stejně jako jiným malířům a fotografům učarovala Sudkovi Praha. Odmítl úřednické místo a 
věnoval se svému životnímu poslání. Fotografoval pražské kostely, ostrovy, zahrady, dlouhodobě 
se věnoval Malostranskému hřbitovu. Autor vedut, lyrických cyklů, zátiší, portrétů i reklamní 
fotografie. Mistrovsky uměl využívat světlo! K jeho hlavním cyklům patří též: Okno mého 
ateliéru, Procházka kouzelnou zahrádkou, Skleněné labyrinty, Labyrinty, Vzpomínky. 
 
Zasvěcení Pražané mohou si ho ještě pamatovat jako spíše podivnou a problematickou postavu, 
figurku, v mírně zanedbaném oblečení, a vždy se stativem a starým deskovým přístrojem, který 
pocházel z roku 1894. Bylo možné ho potkat také velmi často na téměř každém kvalitním 
koncertu. Byl velkým milovníkem hudby. Vzácný člověk, v jehož skromném ateliéru s lepenkovou 
střechou byla nejdůležitější místností koupelna, tedy temná komora s kamennou vanou a 
vodovodním kohoutkem. Tady žil člověk, který dokázal z fotografie udělat umění. 
 
Určitě už zase po Praze chodí další Sudkové, co do oděvu nedbale elegantní, jako pan Sudek 
zanedbávají vlastní životosprávu, ale s rozzářenýma očima hltají svůj další fotografický úlovek. A 
pokud by milí obdivovatelé fotografie byli někdy na rozpacích před obrázky lehce eroticky 
nemravnými, věřte mi, nejde o Josefa Sudka, ale o pana Jana Saudka. 
 

 133 
 



Ateliér a galerie 
V dokumentech Úřadu městské části Praha 1 ve Vodičkově 18 nachází se dopis známé fotografky 
a historičky umění Anny Fárové ze dne 2.3.1992, v němž vyjadřuje přesvědčení, že Sudkovo 
muzeum vznikne na adrese Úvoz (čp.160/24). Dům U Kamenného sloupu bývá také nazýván 
podle majitele, malíře Christiána Luny, který dům získal v roce 1697, a rodině patřil až do roku 
1764. Domovní znamení v podobě Mariánského sloupu ze Staroměstského náměstí bylo 
zhotoveno v roce 1706. 
 
Slavný pražský fotograf měl v domě ateliér, žil a pracoval tady v letech 1958-1976. Stýkal se 
s malíři Františkem Tichým, Emilem Fillou, Janem Slavíčkem, Vlastimilem Radou, sochařem 
Josefem Wagnerem, architektem Otto Rothmayerem a dalším významným fotografem Jaromírem 
Funkem a mnoha dalšími významnými osobnostmi. 
 
Anna Fárová byla s Josefem Sudkem v pracovním i přátelském vztahu, mohla se svolením Mistra i 
se svolením jeho sestry J.S.Boženy Sudkové nakládat s jeho odkazem i s pozůstalostí. J. Sudek 
v domě U Luny 15.září 1976 zemřel. 
 
Zásluhou A. Fárové se zachoval soupis jeho fotografického díla, sepsala i listinný archiv, sbírku 
obrazů, grafiky, kresby, sochy. Fotografka Anna Fárová napsala o Sudkovi několik monografií. Od 
roku 1969 byla zaměstnána v Uměleckoprůmyslovém muzeu a s touto institucí se jí podařilo 
uspořádat v roce 1976 Sudkovu výstavu v Londýně a následovaly další výstavy. Sudkova sbírka 
čítá 21 660 fotografií a 54 519 negativů. Sbírku převzalo UPM. 
 
V roce 1977 musela A.Fárová po podpisu Charty 77 muzeum opustit. V roce 1978 a 1986 vyšly 
její monografie o Sudkovi v New Yorku, v roce 1984 v Miláně, v roce 1990 v Paříži. Pozůstalost 
po Sudkovi A.Fárová rozdala Ústavu dějin umění, muzeu v Kolíně, kde se Sudek narodil, 
Národnímu technickému muzeu v Praze (fotoaparáty). V roce 1991 obdržela od Mezinárodního 
centra fotografie v New Yorku cenu za Sudkovu monografii, ve stejném roce získala od 
francouzského ministra rytířský řád za umění a literaturu, o rok dříve získala ve Stuttgartu cenu za 
šíření kultury. 
 
Projekt „U Slunce a Luny“ připravovala A.Fárová se svou spolupracovnicí s přítelkyní Nadjou 
Rawovou, která shodou okolností  v témže domě bydlela. Měly v úmyslu dokonce dům koupit. 
V hradčanském domě U Luny, Úvoz 24, byla fotografická Galerie Josefa Sudka otevřena v roce 
1995, je ve správě Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Galerie vystavuje dílo J. Sudka, 
osobnosti moderní české fotografie s důrazem na meziválečnou tvorbu a dějiny fotografických 
pragensií od poloviny 19. století do současnosti. 
 

Replika ateliéru 
Ateliér Josefa Sudka, Újezd 30, vznikl jako replika původního ateliéru ve dvoře domu, neboť starý 
domek vyhořel a byl zničen. J. Sudek využíval tento ateliér jako laboratoř. Žil tady i se sestrou a 
setkával se zde s přáteli při „koncertech“, které spočívaly v poslechu gramofonových desek. 
Sudkův ateliér tady byl obnoven v září roku 2000. 
 
Přízemní pavilónek o ploše 61 m2 byl v době svého vzniku, v druhé polovině 19. století, jedním 
z mnoha podobných pavilónků, které v Praze i jiných městech vznikaly díky rozkvětu komerční i 
umělecké fotografie. Sudkův domek původně stával na Královských Vinohradech, odkud byl na 
počátku 20. století přenesen. Josef Sudek si ateliér pronajal 1. června 1927. Hodně o něj stál, 
neboť nabídl majiteli vysoké nájemné 4000 korun za rok a 2000 korun navíc na nutnou opravu. 
Jenom proto asi majitel nenechal domek rovnou zbořit. I když se J. Sudek z ateliéru odstěhoval 
v roce 1958 do nového bytu na Úvoze, nepřestal starý ateliér používat. 
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Mecenášem a organizátorem projektu obnovy ateliéru se stala společnost PPF, majetková. 
Prestižní úkol projektovat repliku připadl pražské společnosti CMC architects (Cigler, Máslo, 
Chisholm). Při projektování bylo možné vycházet z dochovaného plánku z roku 1901, šlo však 
stejně o výjimečnou zakázku. Konečný vzhled repliky je výsledkem  důkladného zkoumání  a 
srovnávání dostupných fotografií a svědectví pamětníků. Do stavby byly zakomponovány také 
původní prvky, které se podařilo před požárem uchránit, a byly uloženy v depozitáři 
Uměleckoprůmyslového muzea, s jedinou výjimkou všechny dveře. Realizovaný projekt repliky 
navazuje na starší investiční záměr, který už v roce 1989 zpracoval Ing. arch. Girza s Ing. arch. 
Sedlákem. Novostavba trvala tři měsíce. K místu patří i zahrada, možná i tak, jak ji vídal a vnímal 
Mistr Sudek. Rekonstruovaný Ateliér Josefa Sudka byl slavnostně otevřen 14.září 2000 v 19 hodin 
za přítomnosti významných hostů. Hlavní město zastupoval primátor Jan Kasl. Pro veřejnost byl 
zpřístupněn o dva dny později. Každý z návštěvníků obdržel reprint originální fotografie Josefa 
Sudka. Možnost navštívit ateliér ve dnech 16. a 17.září 2000 využilo asi 1200 návštěvníků. 
 

Stromy 
Poslechněte si, jak Josef Sudek vypravoval, jak přemýšlel, jak filozofoval, jak se uměl dívat, jaký 
byl básník: „Stromy mě pronásledovaly už od začátku. Přistihl jsem se, když mě začaly trápit 
nepodařené, polámané švestky. Ještě to bylo trochu živé, ale už tomu odzvonilo. Najednou jsem 
zjistil, že to je věc, která něco je. Co, to jsem ještě nevěděl. Mělo to svůj tvar. Nebyl to ani pes, ani 
kůň. Podivná tvář, podivná nálada. Dlouho jsem nevěděl, co mi to říkalo. Až najednou začaly být 
stromy součástí krajiny. Jednou, to už jsem se znal s Fillou, jsem prohlížel nějakou monografii o 
panu Rembrandtovi. Tam byla kresba, kde je velký dub a pod ním přikrčený stavení. Je na tom 
vidět, že strom chrání chalupu a že jsou kamarádi. Zdálo se mi to? Filla říkal, že Rembrandt to asi 
viděl taky tak. Tak jsem zjistil, že stromy jsou vlastně živé věci.„. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
© Mgr. Ant. Ederer, archivář a kronikář Úřadu MČ Praha 1 
Prameny: Josef Sudek, Jan Řezáč, Slovník místo paměti, Artfoto Praha 1999. Lidové noviny, Marcel Kabát, 
14.9.2000. MF-Dnes, Jan Vitvar, 15.9.2000. Písemnosti Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18) 
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„Památky, řemesla a lidová kultura“ 
 
 

Klášterní pivovar Strahov a Sv.Norbert 
Dům U Schnellů 
Dům U Sladkých 
Dům U Vejvodů 

Dům U Dvou zlatých medvědů 
Dům U Zlatého anděla 

Palác Lucerna 
Dům U Fleků 
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DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2007 - GARANT MČ PRAHA 1 
Klášterní pivovar Strahov a sv. Norbert 
Hradčany čp. 301, Strahovské nádvoří 
_______________________________________________________________________________ 
 
Klášterní pivovar Strahov s restaurací Sv.Norbert se nachází v objektu kláštera Premonstrátů na 
Strahově založeného v roce 1143 králem Vladislavem II. První zmínky o pivovaru se datují na 
přelom 13. a 14.století. Původní budova klášterního pivovaru zbudovaného za opata Kašpara 
Questenberga v letech 1629-1630 při středověké hradební zdi kláštera na severní straně nádvoří. 
Jednopatrová budova s velkým prostorem přes dvě patra v západní části, přízemí v dalších částech 
zaklenuto převážně valenými klenbami. Další úpravy barokní a klasicistní. Ve východní části 
prostupuje schodiště - vstup do nádvoří z Pohořelce. 
 
Čp.301 samostatně stojící jednopatrový objekt, dvorem napojen k objektu pivovaru. Raně 
klasicistní stavba v přízemí valeně zaklenuta, s novodobými úpravami. Poslední rekonstrukcí 
těchto dvou objektů, která byla dokončena roku 2001. Vznikl dnešní prostor restaurace Sv.Norbert 
se zahrádkou v prostoru dvora a obnoven pivovar s výrobou dvou druhů vlastního piva 
„Sv.Norbert“ tmavé 14º pivo (speciální ležák) a jantarový 13º ležák. 
 
Po své pouti do Svaté země v roce 1138 pojal olomoucký biskup Jindřich Zdík myšlenku založit v 
Praze klášter řeholních kanovníků. S pomocí pražských biskupů a panovníků byl na místě zvaném 
Strahov založen klášter řeholních kanovníků, který však nepříliš prosperoval. 
 
Teprve od roku 1143, kdy přišli na Strahov premonstráti z porýnského Steinfeldu začíná se na 
tomto úspěšně rozvíjet život řeholního společenství. Premonstráti zbudovali nejdříve dřevěné 
stavení kláštera a započali se stavbou románské basiliky. Pravděpodobně již od roku 1149 stál zde 
kamenný kostel, či alespoň jeho chór. Po dokončení stavby basiliky pokračovala stavební aktivita 
stavbou kamenných klášterních budov, které byly v roce 1182 téměř hotovy. 
 
Po požáru v roce 1258 byl klášterní objekt znovu obnoven. Hmotný a duchovní rozvoj kláštera 
přerušili husité v roce 1420, kdy byl klášter vypleněn. Období až do konce 16.století znamenalo 
pro klášter dobu úpadku a doslovného živoření. Obrat nastal s příchodem Jana Lohelia. V roce 
1586 se stává strahovským opatem a začíná s obnovou kláštera. Jak po stránce stavební, tak i 
duchovní. Nechává přestavět zchátralý kostel, buduje klášterní dílny, obnovuje budovy opatství a 
konventu, zřizuje nové zahrady. Tak se stane, že již v roce 1594 žije v klášteře dvanáctičlenná 
komunita bratří. Když je v roce 1612 Lohelius jmenován pražským arcibiskupem, na opatský 
stolec zasedne Kašpar Questenberg, který pokračuje v jeho díle. Dokončuje přestavbu dolních 
ambitů a prelatury. Staví špitál sv.Alžběty na Pohořelci, klášterní pivovar, na Novém Městě 
zakládá kolej sv.Norberta pro studium řádových bratří a znovu přestavuje kostel, tím, že jej 
prodlužuje směrem k západu. Mezi jeho největší činy patří přenesení ostatků zakladatele 
premonstrátského řádu sv.Norberta z Magdeburku na Strahov, kde odpočívají dodnes. 
 
Ke konci třicetileté války je klášter znovu vypleněn a vyloupen, a to finským plukem švédské 
armády. Mnoho precios z kostela a rukopisů a knih z knihovny vzalo při této události za své. 
Stavební obnova kláštera započíná po skončení války a opat Franck přestavuje poškozenou 
prelaturu a staví nový špitál sv.Alžběty. Za opata Jeronýma Hirnheima je v roce 1679 dokončen 
knihovní sál, dnešní Teologický. V barokním stylu pokračuje v 18.století přestavba kláštera: 
vzniká nový letní refektář, přestavuje se pivovar a hospodářské zázemí kláštera. Ještě jednou 
zasáhla do dějin kláštera válka. A to v roce 1742, kdy byl celý areál poničen bombardováním za 
francouzského obléhání Prahy. Po něm nastává obnova původní středověké stavební substance v 
barokním duchu. 
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Poslední velkou stavební aktivitou v areálu kláštera je stavba nového knihovního sálu, dnešního 
Filosofického za opata Václava Mayera. V této podobě vydržely objekty v podstatě až do 
padesátých let minulého století, kdy po sistaci klášterů komunistickým režimem začal důkladný 
archeologický průzkum celého areálu a zároveň byla velice citlivým způsobem obnovena alespoň 
zčásti románská podoba kláštera. 
 
Po roce 1989, kdy se do kláštera opět vrátili premonstráti byla započata nákladná rekonstrukce 
celého areálu, která vlastně pokračuje dodnes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
MČ Praha 1 
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dům U Schnellů 
Malá Strana čp. 27, Tomášská č. 2 
_______________________________________________________________________________ 
 
U Schnellů (U Zlatého čápa), v jádru gotický dům, empírová přestavba (1811, J.Zobel), od 18.stol. 
tradice pivnice a vinárny. 
 
Na nároží malostranských ulic Tomášské a Letenské stojí starobylý, původně měšťanský dům U 
Schnellů, č.p.27. V jádru gotický objekt s renesančními doplňky, dříve nazývaný U Zlatého čápa, 
pamatuje jistě mnohé. V roce 1787 dům koupil kupec Tomáš Schnell, po něm nese dnes jméno. 
Ihned po jeho získání provedl Tomáš Schnell stavební úpravy a v roce 1811 zásadnější přestavbu 
pod vedením dvorního stavitele Josefa Zobela (1744-1814). Tím získal dům nynější klasicistní 
architektonický výraz. 
 
V domě je od nepaměti proslavená staropražská restaurace, která pamatuje ve svých zdech mnohé 
slavné návštěvníky. Svého času tu sedával a nejedno viržinko vykouřil i kníže českého jeviště, 
herec Národního divadla v Praze Eduard Vojan. Neměl to sem daleko, vždyť od roku 1910 bydlel 
v domě U Verdugů, č.p.147 u Starých zámeckých schodů. Do zdejšího hostince chodívali i Ignát 
Herrmann, Antonín Klášterský, Rudolf Friml a Karel Hašler. Se svými přáteli tady ráda poseděla i 
herečka Jiřina Šejbalová. 
 
Ve výčtu významných hostů by se dalo pokračovat, dům U Schnellů však bude vyprávět životní 
příběh jednoho ze svých dřívějších obyvatel, do posledních chvil života utajeného mecenáše 
Bedřicha Schnella. Příběh dávno zapomenutý, který stojí pro jeho výjimečnost připomenout. 
 
Dne 10.května 1897 o půl šesté hodině odpolední v přítomnosti své ošetřovatelky paní Vilemíny 
Kropáčkové tiše a klidně skonal ve své letní vile v Podbabě dávno penzionovaný policejní komisař 
pan Bedřich Schnell. Stařík téměř devadesátiletý, dožívající svůj dlouhý život skromně v ústraní, 
veřejnosti naprosto neznámý. Ovšem již druhý den se jako blesk roznesla Prahou ohromující 
zpráva, které zpočátku nechtěl nikdo uvěřit. Bedřich Schnell, kromě dalších četných odkazů, 
věnoval ve své závěti Ústřední matici školské 200 000 zlatých! V té době to byla suma přímo 
neskutečná, znamenající celé jmění. 
 
Položme si nyní otázku. Kdo byl tento muž, který se v tu chvíli stal pro svou dobročinnost 
miláčkem nejen Prahy, ale doslova celého českého národa? 
 
Bedřich Schnell se narodil v roce 1808 na Malé Straně v domě č.p.27 U Zlatého čápa, v dnešní 
Tomášské ulici, jako prvorozený syn svých rodičů. Bratr Arnošt, který v dospělosti rovněž 
vstoupil do policejních služeb a stal se okresním komisařem I. třídy, byl o dva roky mladší. Otcem 
obou bratrů byl Tadeáš Schnell, matka, rozená Bergerová, se za něho provdala ve svých šestnácti 
letech. Rodina byla bohatá, dědeček malých chlapců Ondřej Schnell byl váženým pražským 
měšťanem, obchodníkem a přísežným znalcem v oboru obchodu se smíšeným zbožím. Možná 
právě po svém dědečkovi měl Bedřich Schnell ve svých genech zakódovánu dobročinnost, neboť 
tento muž byl tak zvaným otcem chudých ve svatotomášské farnosti. V roce 1860 si navíc otevřel 
ve svém domě č.p.27 U Zlatého čápa vinárnu. Babička Schnellová byla dcerou obchodníka a 
mydláře. Věnem do manželství přinesla dvě vinice za tehdejší Oujezdskou branou. Dědeček 
z matčiny strany, Jan Jiří Berger, zase vlastnil v Praze tiskárnu na kartouny a v severních Čechách 
továrnu na sukna a přádelnu. 
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Bohužel, když byly malému Bedřichovi sotva čtyři roky, zemřel mu otec a obě děti byly potom 
vychovávány u dědečka a babičky Schnellových. Proto bývá někdy za Bedřichova otce nesprávně 
vydáván dědeček Ondřej Schnell. 
 
Mladý Bedřich Schnell to neměl do školy příliš daleko. Chodil do klášterní školy ke sv.Tomáši, 
kde vyučovali augustiniáni, jak bylo tehdy zcela obvyklé, v jazyku německém. Ostatně německy 
napsal mnohem později Bedřich Schnell i svoji závěť. V letech 1825-1828 studoval budoucí velký 
mecenáš práva. Na vysvědčení ze dne 6.října 1828 měl ze všech předmětů „die erste Klasse“ 
(prvou známku), celkové hodnocení znělo „die Vorzugsklasse“ (vyznamenání). 
 
Po ukončení studií pracoval Bedřich Schnell nějakou dobu v podnicích svého děda Jana Jiřího 
Bergera v Liberci. Ten mu na závěr, jistě ne z důvodu příbuzenství, vystavil absolutorium. Text 
této listiny, která se nalezla v Schnellově pozůstalosti, zněl: „Pan Bedřich Schnell, v Praze 
narozený, byl po 18 měsíců při vedení našeho továrního a obchodního domu spolučinným a při 
tom důkladných theoretických znalostí si osvojil. Poněvadž však má v úmyslu jinému stavu se 
věnovati, dávám mu toto vysvědčení i s ujištěním, že také ohledně svého chování každému 
očekávání úplně vyhoví. Jan Jiří Berger. V Liberci 15.října 1830.“ 
Bedřich Schnell po svém návratu do Prahy bydlel nadále v domě U Zlatého čápa, č.p.27 na Malé 
Straně a v roce 1836 se stal konceptním praktikantem při c.k. městském hejtmanství a policejním 
ředitelství v Praze. Po patnácti letech služby se dočkal jmenování policejním komisařem I. třídy. 
Při výkonu služby byl prý velice spravedlivý a oblíbený ve všech společenských vrstvách. Jak 
uvádějí soudobé prameny, „jméno jeho bylo všude s pochvalou vyslovováno“. 
 
Mezitím v roce 1877 zemřela Bedřichu Schnellovi matka a on sám o dva roky později těžce 
onemocněl, když se nakazil tyfem. Po svém vyléčení pobyl nějaký čas v Mariánských a 
Františkových Lázních. Pak se opět vrátil do Prahy a nastoupil na své původní místo. Z policejních 
služeb odešel na odpočinek v roce 1866, sice dobrovolně, ale lze se důvodně domýšlet, že se tak 
stalo i vlivem válečných událostí toho roku a následné pruské okupace Prahy. 
 
Z mnohem novější historie domu U Schnellů ještě připomeňme, že na jeho fasádě naproti 
hlavnímu průčelí kostela sv.Tomáše byla 10.záři 1994 odhalena pamětní deska k poctě 
významného českého scenáristy a režiséra Pavla Juráčka. Text pamětní desky oznamuje: „Pavel 
Juráček *2.8.1935 †20.5.1989 tvůrce a režisér českých filmových dějin, který bydlel v tomto 
domě: „ Jsou lidé bez hříchu - to jsou ti ochočení, jsou lidé bolaví, a to jsou básnící.“ 
Dnes je na adrese Tomášská čp.27 provozován rodinný hotel „Hotel U Schnellů“.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
Použití textu se svolením Josefa Hrubeše a Evy Hrubešové 
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dům U Sladkých 
Staré Město čp. 352, Jilská č. 1 
_______________________________________________________________________________ 
 
U Sladkých, původně románský dvorec, později rozsáhlý gotický právovarečný objekt, dnešní 
podoba je raně barokní. Na straně do Jilské ulice kolem renesančních oken zbytky sgrafit. Po 
polovině 19.stol. kavárna Čáslavského (později U Sokola), středisko uměleckých a literárních 
osobností. 
 
Tento staroměstský dům č.p.352, poměrně rozlehlý stavební komplex na dolním konci Perštýna, 
ohraničený dále ulicemi Husovou, Jilskou a Zlatou, je v jádru gotický a stojí na místě někdejšího 
románského dvorce. Právě zbytky historického románského kvádříkového zdiva a dokonce části 
někdejší dřevěné stavby zde našli archeologové při svém rozsáhlém průzkumu u příležitosti 
rekonstrukce objektu v šedesátých letech našeho století. 
 
Při stejné příležitosti zde byl proveden v roce 1961 pracovníky Státního ústavu pro rekonstrukce 
památkových měst a objektů stavebně - historický průzkum a to za účasti ing. Jana Muka a PhDr. 
Milady Vilímkové. Vedoucím tohoto úkolu, který měl za cíl provést slohovou analýzu a dodat 
projektantům i základní historické údaje, byl JUDr.PhDr. Dobroslav Líbal. 
 
Velkou zde zjištěnou zajímavostí se stala skutečnost, že jeden z někdejších domků v dnešním již 
celistvém křídle při Jilské ulici patřil v letech 1484-1487 kameníku a staviteli Matyáši Matěji 
Rejskovi z Prostějova. Ten proslul především tím, že v Praze dokončil vrchní část Prašné brány na 
Starém Městě pražském a svojí zásadní účastí na stavbě chrámu sv.Barbory v Kutné Hoře. 
V tomto městě také 1.července 1506 zemřel a pod klenbou výše zmíněného chrámu je i pochován. 
Jeho vlastní stavební činnost však v případě domu U Sladkých nelze doložit. 
 
Dnešní podoba objektu, u kterého lze vystopovat složité narůstání stavebních částí - vždyť ještě 
v roce 1653 v Berní rule je na zdejší parcele uváděno pět samostatných domů - je v jádru raně 
barokní, s renesančním průčelím. Z té doby je i hranolový střešní altán nad středním příčným 
traktem. Jeho účel byl stejný, jako u obdobných staropražských domů a paláců. Pokud nebylo 
možno v horkých letních měsících vycestovat na venkov, poskytoval obyvatelů domu příjemné 
prostředí vysoko nad rozpálenými ulicemi. Dům U Sladkých je zapsán ve Státním seznamu 
nemovitých kulturních památek. 
V minulosti byl domem právovárečným, to znamená, že zde byl jeden z tehdy četných pražských 
pivovarů a samozřejmě nechyběl ani hostinec. Při již zmíněném archeologickém průzkumu byly 
objeveny tři studny, takže pivovar zřejmě nouzi o dobrou vodu neměl. 
 
V topografické literatuře je tento dům také uváděn pod pojmenováním U Krtkovců, to podle jeho 
vlastníka z první poloviny patnáctého století, staroměstského měšťana Jana Krtka. V roce 1523 
získal dům Jan Sladký z Peclinovce, po něm je tedy dnešní název. Jeho rodina vlastnila dům až do 
nešťastné bitvy na Bílé hoře, při následných konfiskacích jim byl zabaven. 
 
V druhé polovině devatenáctého století zde byla kavárna Čáslavského, později zvaná U Sokola. 
Scházívali se zde básníci kruhu Máje, Jan Neruda, Vitězslav Hálek a Adolf Heyduk, aby zde 
diskutovali o svých literárních záměrech. Zdejší stolní společnost doplňovaly další osobnosti ze 
světa kultury a politiky. Sedával zde i literát a první pražský archivář Karel Jaromír Erben. Pro 
potřebu pánů hostů zde byly každodenně vyloženy pražské, vídeňské i frankfurtské noviny. 
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Zdejší pivovar také svého času náležel pražské bohaté a vlastenecké rodině Kittlů. Jejím zvláště 
známým členem byl syn Emanuel Kittl, velký milovník umění a mecenáš. Byl majitelem 
třiadvaceti pražských domů, několika pivovarů a také lukrativních stavebních pozemků. Oženil se 
s operní zpěvačkou Jindřiškou Šrutovou a z tohoto manželství se dne 26.února 1876 narodila dcera 
Emilie, pozdější světově proslulá pěvkyně a velká česká vlastenka Ema Destinnová. Ta svůj 
umělecký pseudonym přijala jako výraz vděčnosti po své učitelce zpěvu, paní M. Loewe-
Destinnové. 
 
Na rohu domu U Sladkých směrem do ulice Husovy je částečně zazděn kamenný nárožník. Pro 
své stáří - údajně je mu 600 let - a mohutnost je nazýván králem všech podobných pražských 
zvláštností. Takových patníků a nárožníků bývalo v Praze dříve daleko více než dnes. Neměly 
však pouze funkci dekorační, ale byly vysoce užitečné i jinak. Bezpečně totiž chránily nároží 
pražských paláců a domů, hlavně v dobách, kdy ještě nebyly součástí městských komunikací 
chodníky, před nárazy kol povozů a kočárů. Některé z nich, stojící před vjezdy do objektů, měly 
ještě další funkci. Jejich horní část tvořila prohlubeň naplněná vodou. Zde se zhasínaly pochodně, 
a to jak přicházejících návštěvníků, tak sluhů, kteří podle stávajících dopravních předpisů museli 
běhat po setmění se zapálenou pochodní před jedoucím kočárem panstva. 
 
Vrchní část patníku na rohu domu U Sladkých tvoří obludná hlava vytvarovaná do šklebivé 
grimasy s vyplazeným jazykem. Tato vizáž mu prý zůstala od toho, jak se vysmíval povozům a 
kočárům, které se od něho odrazily. Jeho dlouhověkost je oblíbeným námětem pražských 
fejetonistů, řeč je téměř vždy o tom, čeho všeho byl za dobu své existence svědkem. Skutečně 
můžeme litovat, že je pouze kamenný a nemůže hovořit. 
 
V současnosti probíhá nákladná rekonstrukce celého areálu, která pokračuje podle potřeb dnešního 
majitele Akademie věd České republiky. V celém areálu najdeme ústav filozofický, sociologický, 
psychologický a dějin umění. Dále Masarykovu českou sociologickou společnost a archiv 
Akademie věd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
Použití textu se svolením Josefa Hrubeše a Evy Hrubešové 
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dům U Vejvodů 
Staré Město čp. 353, Jilská č. 4 
_______________________________________________________________________________ 
 
U Vejvodů (U Turků), pozdně renesanční dům na gotických základech, později přestavovaný, 
dnešní vzhled z r.1908 (J.Fanta). Jméno má dům po jednom z majitelů (od r.1717), primátoru 
J.V.Vejvodovi ze Strombergu. V letech 1630-1670 byl v majetku jiného pražského primátora 
M.Turka z Rozntalu a Šturmfeldu. V objektu je známá hospoda U Vejvodů. V úzké Jilské ulici 
spojující dolní část Perštýna s Karlovou ulicí stojí jeden z nejstarších pražských domů, č.p.353, 
zvaný dnes U Vejvodů. Chodce upoutá ušlechtilou krásou domovního průčelí tohoto pozdně 
renesančního objektu, který vznikl na dvou gotických stavebních parcelách. 
 
V nejstarších dobách zde byly domy dva. V nynější době, zůstal zbytek dvou domů v podobě 
oddělených gotických sklepů, silnými stěnami a dalšími nespojenými zdmi směrem k jižní části. V 
přízemí jsou dvě místnosti s klenutými stropy, sklepy v rámci tloušťky stěny a plánem. Nejdřívější 
dokumentace vztahující se k první budově, (přiléhající k aktuálnímu číslu 941), sahá do 1403; to 
samé můžeme říct o druhé, která, pro jistý časový interval, byla spojena s číslem 527. Jejich unie 
skrz majetek byla pravděpodobně ustanovená ve druhém polovině XVI. století. Jeden vlastnil 
sladovník Jakub řečený Sobek, to bylo v roce 1430. Dům byl nákladnický, provozovala se tu 
pivovarská živnost. Druhý držel roku 1406 mistr Petr Zderaz, kanovník u blízkého kostela sv.Jiljí. 
Po něm pak Ludvík lékárník, od roku 1419 Jan Bechyně a v roce 1434 jej získal Vilém z Chlumu a 
z Košumberka. 
 
V šestnáctém století byl dnešní dům U Vejvodů stále ještě pouze jedním z domů, které tvoří dnešní 
objekt. Byl tehdy po svém majiteli, pivovarníku Matouši Goliášovi, nazýván U Goliášů. V letech 
1575-1624 byl jeho majitelem Melichar Haldius z Neuenperku, radní Starého Města pražského a 
defensor protestantské církve. Byl to on, kdo dům zvelebil a také nechal renesančně upravit jeho 
vstupní část, zachovanou v podstatě dodnes. Přišlo mu tedy asi dvojnásob líto, když o takto 
zhodnocený dům přišel ve vlně pobělohorských konfiskací. Tehdy jej získal Mikuláš František 
Turek, který jej potom později, v roce 1648, stavebně spojil s dalšími zde stojícími domy. Nový 
majitel, jehož rod pocházel z Načeradce, byl naopak směrem k císařskému dvoru věrnost sama. 
Nebylo proto divu, zvláště když se po porážce českého stavovského povstání staroměstská správa 
stala zcela závislá na vůli císaře a jeho pražského místodržícího, že se v roce 1643 stal primátorem 
Starého Města pražského. V této funkci vydržel po dlouhých 29 let, a to až do své smrti v roce 
1672. 
 
Primátor Turek se osvědčil zvláště v památném roce 1648, kdy neohroženě stanul v čele těch, kteří 
hájili Staré Město, aby nebylo dobyto Švédy. Nejenže organizoval pražské měšťany ve vojenské 
sbory, ale několikrát prokázal i osobní statečnost přímo v boji. Za to byl povýšen císařským 
diplomem daným v Prešpurku dne 26.března 1649 do vladyckého stavu a nadán erbem. K jeho 
přídomku „z Roznthalu“, mu byl přidán ještě predikát „ze Šturmfeldu“. Když 31.října 1672 
zemřel, byl podle svého přání pochován v kostele Panny Marie před Týnem, před oltářem se 
Škrétovým obrazem Svaté rodiny. 
 
Nad portálem dnešního domu U Vejvodů byl ještě před smrtí Mikuláše Františka Turka ze 
Šturmfeldu a z Roznthalu proveden ve štuku v kruhu jeho znak. V jeho levé půli je křídlo orlice, 
v pravé pak rámě ozbrojené mečem a hořící granát. Na štítu je korunkovitá helma, nad ní písmeno 
F III., za ním 12 praporců a nejvýše je zde koruna císařská. Na obou stranách od kruhu jsou dva 
okřídlení andělé, oba ve funkci strážců znaku. Zbývá dodat, že písmeno F III. připomíná císaře, 
který znak udělil, tedy Ferdinanda III. 
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Po smrti primátora Turka přešel dům na jeho ovdovělou manželku Zuzanu. Když i ta zemřela, stal 
se majitelem jejich syn, Vojtěch Bořivoj Turek ze Šturmfeldu a Roznthalu. Ten jej 14.dubna 1688 
prodal za 6 000 rýnských a 150 zlatých klíčného ovdovělé paní Anně Buzkové z Löwenfeldu 
rozené Budínové. Nová majitelka domu, který se v té době již nazýval U Turků, se opětně 
provdala, a to za staroměstského advokáta Jiřího Leopolda Kesslera z Kostenachu. Oba společně 
se asi časem dostali do dluhů, neboť z tohoto důvodu byl dům 29.dubna 1717 za 5 100 rýnských 
prodán Janu Václavu Vejvodovi a jeho manželce Ludmile Barboře. 
 
Jan Václav Vejvoda byl dalším ze slavných majitelů tohoto objektu, který dnes nese jeho jméno. 
Svoji kariéru začal někdy okolo roku 1704, kdy je uváděn jako písař staroměstské obce. Za nějaký 
čas byl zvolen do městské rady a 21.března 1745 byl jmenován císařovnou Marií Terezií 
primátorem Starého Města pražského. 
 
V jeho případě se až neuvěřitelně okopírovala situace jednoho z předešlých majitelů domu, 
primátora Turka. Stejně jako on se vyznamenal ve válečných letech, a to roku 1741 a 1742 za 
francouzské a bavorské okupace Prahy a pak ještě při obsazení Prahy Prusy v roce 1744. Ti ho při 
svém odchodu vzali jako rukojmí. Také jeho jmenovala císařovna nejen primátorem, ale povýšila 
jej do vladyckého stavu s přídomkem „ze Strombergu“. Jan Václav Vejvoda ze Stombergu zemřel 
5.září 1757 a byl dle svého přání pochován do rodinné hrobky v kostele sv.Martina ve zdi. Po jeho 
smrti přešel dům do majetku jeho dětí, syna Jana Václava a dcery provdané Josefy Binderové 
z Kriegelsteinu, a ti jej prodali 24.dubna 1799 za 12 000 rýnských sládkovi Františku Tkadlíkovi a 
jeho manželce Terezii. Od té doby tento dům spíše chátral vzpomínaje na svoji slavnější minulost. 
Vždyť zde byl jeden z nejstarších pražských pivovarů a stejně tak staroslavná hospoda. Dlouhý by 
byl výčet slavných jmen, jejichž nositelé zde sedávali. Od proslulých středověkých kazatelů od 
kostela sv.Jiljí přes kameníka Matyáše Rejska, který zde v domě zastavěném v dnešním komplexu 
domu U Sladkých bydlel, až po Jeníka z Bratřic. Na pivo sem prý také chodil i Karel Havlíček 
Borovský a František Palacký. 
 
Na samém počátku našeho století se dostal dům U Vejvodů k havarijnímu stavebnímu stavu. Jak 
vysvítá z obsáhlého memoranda za jeho záchranu otištěného v časopise Krása našeho domova 
v roce 1908, měl být dokonce zbourán. O jeho záchranu se zasadili přátelé staré Prahy sdružení 
v tehdy respektovaném Klubu Za starou Prahu a v Umělecké besedě. Do čela těchto snah se 
obětavě postavil český malíř Karel Ludvík Klusáček (1865-1929), který nakonec i celý dům 
koupil, což mu v budoucnu přivodilo velké finanční potíže. Také proto, že se pokoušel dům U 
Vejvodů renovovat podle návrhu architekta Josefa Fanty převážně na své náklady. A to tak, aby 
sloužil hlavně kulturním účelům. 
 
Pro zlepšení finanční situace nakonec nechal Karel Ludvík Klusáček zřídit v bývalém průjezdu 
domu Plzeňskou restauraci s občasným provozováním kabaretu. Sál domu pak sloužil jako 
biograf. Tehdy se také tomuto domu krátce a spíše ze žertu říkalo U Psané moudrosti. To proto, že 
malíř Klusáček vyzdobil nádvorní stěnu sgrafitovými nápisy, jako: „Osel je osel, byť zlatý dek 
nosel“, „Běda budiž domu tomu, kde poroučí tele volu“, nebo „Kolik brad, tolik rad“. 
 
Staropražský dům U Vejvodů žije i dnes svým pravidelným životem, v provozu je i historická 
restaurace. Tato restaurace je proslulá nejen svou typickou českou atmosférou staročeské pivnice, 
ale i svým „Plzeňským“ pivem výtečné kvality tankového piva a tradiční českou i mezinárodní 
kuchyni. 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
Použití textu se svolením Josefa Hrubeše a Evy Hrubešové 
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DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2007 - GARANT MČ PRAHA 1 
dům U Dvou zlatých medvědů 
Staré Město čp. 475, Kožná č. 1 
_______________________________________________________________________________ 
 
U Dvou zlatých medvědů, na místě dvou gotických objektů cenná renesanční stavba (druhá 
polovina 16.stol.), nádvorní lodžie, původní kamenný portál s domovním znamením z r.1514, 
patro přistavěno kolem r.1750. V domě se narodil spisovatel, novinář, „zuřivý reportér“ E.E.Kisch 
(1885-1948), pamětní deska (1956, B.Benda). Jedním z obyvatel domu byl ve druhé polovině 
17.stol. i staroměstský primas J.Kirchamyer z Rojchvic. 
 
Dům stojící na nároží ulice Železné a Kožné, nepravidelné dvojkřídlé dispozice, podmíněné 
stísněnou situací na nároží. Součástí domu je ustouplé patrové valeně podklenuté křídélko nad 
Kožnou ulicí s drobným štítkem konvex-konkávního obrysu. Pravá trojice oken hlavního průčelí je 
ve všech třech poschodích sdružena, přízemí obsahuje renesanční valené klenby s trojúhelnými 
výsečemi. 
 
Starobylý dům č.p.475 na rohu ulic Melantrichova a Kožná na Starém Městě pražském vznikl na 
základech dvou starších gotických objektů jako rozlehlá renesanční stavba v druhé polovině 
16.století. Později zde byly provedeny ještě menší barokní klasicistní úpravy. 
 
Svým průčelím je dům U Dvou zlatých medvědů obrácen do Kožné ulice, která tvoří spojnici mezi 
ulicemi Melantrichovou a Železnou a je zajisté jednou z nejstarších v Praze vůbec. Na začátku 
18.stolení nesla pojmenování U Zlatého medvěda podle domovního znamení zde stojícího domu. 
Ve století devatenáctém se začalo této ulici říkat U Kožnice, neboť č.p.499 byl kožní sklad a trh. 
Z tohoto můžeme nejspíše usuzovat na původ dnešního názvu. 
 
Vstoupíme-li na malé nádvoří domu, můžeme spatřit nádherné arkády s jónskými a toskánskými 
sloupy. Samozřejmě jako téměř v každém pražském domě v historické zástavbě jsou i zde hluboké 
gotické sklepy. Navíc s odkazem, že v minulosti odsud vedly tajné podzemní chodby na různé 
strany. Zcela určitě ke Staroměstské radnici a také prý až do Týnského chrámu, do míst, kde je 
pohřben dánský hvězdář Tycho de Brahe. 
 
Dům U Dvou zlatých medvědů je mezi ctiteli historické Prahy známý též unikátním renesančním 
portálem vzniklým někdy v rozmezí let 1570-1580 za Lorence Štorka. Podle tohoto portálu získal 
dům i své jméno. Je to krásná kamenická práce z jemného pískovce, oblouk portálu spočívá na 
zdvojených postranních pilířích. V horní části je vytesán z každé strany medvěd, kráčející k muži 
s ratolestí v ruce. Obě šelmy na portálu bývaly v minulosti pozlaceny. K výtvarné výzdobě celého 
portálu je též hojně použit rostlinný dekor. 
 
Ještě krátké zastavení u domovního znamení. Medvěd je starým symbolem odvahy a hrubé síly. Je 
ale také atributem svatého Havla, který podle legendy medvědovi vytáhl trn z tlapy a vděčná šelma 
pak světci pomáhala nosit dříví z lesa. V Praze se s medvědem na domovním znamení lze setkat 
poměrně často, vždyť medvědáři, cháska světoběžná, vodili medvědy předvádět na pražské rynky 
v podstatě nepřetržitě. Jen lední medvěd se vyskytl do konce 18.stol. v Praze jen jednou, a to na 
Malém náměstí roku 1788. 
 
Umístění lidských i zvířecích postav na portálu sleduje pravidelnou symetrii, která je však 
v detailech záměrně porušována. Levý medvěd z pohledu pozorovatele je větší, pravý menší. Levý 
rytíř má podobu mladíka třímajícího dosud málo vzrostlou ratolest v obou rukou, pravý rytíř je 
přihrbený stařec s uvadajícím stvolem v ruce jedné. Někteří badatelé a znalci tajemna přisuzují 
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výzdobě portálu skryté významy a poselství spjatá s alchymií a hermetismem. Těžko říci - posuďte 
sami: Je náhodné, že divákův pohled na portál míří severním směrem, kde leží souhvězdí Velké a 
Malé medvědice? Podobně symbolika dvou rytířů by se prý mohla vztahovat k mystériu dvou 
Janů, sv.Jana Křtitele a sv.Jana Evangelisty, spjatými s letním a zimním slunovratem - mladé léto, 
stará zima, symbolické vyjádření plynutí času, jehož nikdo z nás není ušetřen … Možná byl dům 
U Dvou zlatých medvědů v dávné Praze významným místem, kde se odehrávaly skryté děje a 
události určené jen zasvěcencům, vždyť podle staré pověsti ústily ve zdejším sklepení všechny 
podzemní chodby staré Prahy. 
 
Ve zdech tohoto objektu nebo jeho předchůdců bydlelo mnoho význačných a zajímavých 
osobností. Nejstarším známým majitelem ze 14.století je Jiří Brunhauser, v roce 1405 pak dům 
vlastnil Mikuláš Bohunek. Od jeho vdovy Kateřiny přešel koupí v roce 1414 na Petra z Klatov. 
Ten, ač to bývá většinou obráceně, získal své pražské jméno po domě, lidé ho nazývali Petrem 
Brunhauserem. 
 
Dalším majitelem, který dům a tehdy zde fungující pivovárek vlastnil, byl purkmistr Starého 
Města pražského Jan Nastojte, a to od roku 1452. Ten požíval velké vážnosti především pro svůj 
zájem o správný chod věcí veřejných. Patřil též k vůdcům měšťanů, kteří v té době museli těžce 
bránit svá privilegia, o které je chtěla připravit šlechta. 
 
Od roku 1566 byl dalším z majitelů domu, kteří patřili k těm významnějším, knihtiskař Jan 
Kosořský z Kosoře, též vlastník Sovových mlýnů na pražské Kampě. V jeho tiskárně vyšla 
největší česká kniha té doby, Münsterova Kosmografie. 
 
K přestavbě domu došlo někdy v osmdesátých letech 16.století za Lorence Štorka, vzpomenutého 
již v souvislosti s nádherným renesančním domovním portálem. Zhruba o sto let později, v roce 
1683, pak koupil dům U Zlatých medvědů velkoobchodník Tomáš Griesmüller a přistavěl třetí 
patro. 
 
V podnájmu tu též žil italský malíř Antonio Sachetti, který v Praze působil v letech 1817-1822. 
V té době namaloval z vyšší malostranské mostecké věže panoráma Prahy, jehož kopie je nyní na 
schodišti budovy Muzea hlavního města Prahy na Poříčí. Antonio Sachetti také pracoval jako 
malíř dekorací v nedalekém Stavovském divadle. Zachoval se jeho portrét zachycený, ovšem 
v pozdější době, tužkou Josefa Mánesa. 
 
Koncem minulého století hrozila domu U Dvou zlatých medvědů zkáza. V rámci a ve jménu 
tehdejšího bouřlivého průmyslového a dopravního rozvoje Prahy bylo zbouráno mnoho 
podobných staropražských historických budov. Vše úředně posvětil v roce 1893 asanační zákon. 
Tehdejší pražští radní se zhlédli v širokých pařížských bulvárech a stejné chtěli i v Praze. Zrodil se 
nápad propojit Václavské náměstí širokou komunikací s náměstím Staroměstským a právě zde by 
bývalo došlo k demolici mnoha stávajících objektů, včetně domu U Dvou zlatých medvědů. Široká 
dopravní tepna pak měla pokračovat Pařížskou třídou, mostem přes Vltavu a dále průkopem 
letenskou strání až do Dejvic. Z podmiňujících staveb tohoto projektu se uskutečnila pouze stavba 
Čechova mostu a v důsledku asanace Židovského Města vznikla Pařížská třída. Průkop letenskou 
strání zůstal pouze ve fázi soutěžních architektonických návrhů. O zmaru těchto snah rozhodl jak 
odpor veřejnosti, tak především nesouhlas z řad pražských uměleckých kruhů. Podstatné bylo, že 
v cestě této zamýšlené komunikaci stála také právě postavená monumentální novorenesanční 
budova Městské spořitelny. Ve svém souhrnu to tehdy znamenalo záchranu domu U Dvou zlatých 
medvědů. 
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Na posledního význačného obyvatele domu U Dvou zlatých medvědů, našemu času nejbližšímu, 
nás upozorňuje zde umístěná pamětní deska. Připomíná, že se tu narodil a žil Egon Ervín Kisch, 
spisovatel a reportér, *29.4.1885 †21.3.1948. Jeho otci dům nejen patřil, ale v jeho přízemí měli 
Kischovi i dobře prosperující obchod s látkami, včetně látek vojenských. Muselo zde být i jinak 
velmi živo, neboť Kischovi měli celkem pět synů, Bedřicha, Pavla, Egona, Wolfganga a Arnolda. 
 
Egon Ervín Kisch byl skvělý novinář, spisovatel a milovník staré Prahy, pro svoji profesní 
zaujatost často nazývaný svými současníky „zuřivý reportér“, který neustále porušoval, ovšem 
k dobru věci, hranici mezi literaturou a žurnalistikou. Znal všechna pražská zákoutí, poznal 
boháče, elegány, salony pražské smetánky, střední vrstvu, ale při cestách za svými reportážemi se 
setkal i s lidmi stojícími na hranici, nebo přímo za hranicí zákona. 
 
O všech těchto lidech a lidičkách uměl zajímavě vyprávět. Vzpomeňme alespoň dva tituly jeho 
knih: „Pražský pitaval a Pražská dobrodružství“, které dnes patří k základním kamenům 
pragensistické literatury. Právě podle Kische, jak to ostatně sám napsal o svém rodném domě: 
„Vrata střeží dva kamenní medvědi, kteří si po staletí zachovali zlato své kožešiny, a medvědy 
zase střeží dva jinoši s metlami. Dole, téměř v úrovni ulice, vyráží z úst dvou lidských profilů 
husté větve, s plody a listy, pnou se nejprve nahoru a potom s lehkým ohbím se stáčejí k sobě. 
Větve zahalují sloupy a ornamenty a ponechávají patřičné místo jen pro zlaté medvědy nahoře.“ 
Zlatý kožich dnes už medvědi  nemají, ale jinak můžeme zrenovovaný portál obdivovat v plné 
kráse. 
 
V druhé polovině sedmdesátých let prodělal dům U Zlatých medvědů generální rekonstrukci. 
Nebyla jednoduchá, neboť projektanti zjistili, že dům byl z valné části postaven na písku. Navíc 
měl neobvyklé klínové základy, které se jako nůž zařezávaly pod tíhou stavby do podloží. To 
muselo být tehdy důkladně injektováno betonem a tím se pohyb domu definitivně zastavil. 
Interiéry domu byly přizpůsobeny potřebám nového uživatele, který objekt užívá i nyní. Dnes tedy 
ve starobylém domě U Dvou zlatých medvědů sídlí ředitelství Muzea hlavního města Prahy a 
některá jeho odborná pracoviště. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
Použití textu se svolením Josefa Hrubeše a Evy Hrubešové 
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DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2007 - GARANT MČ PRAHA 1 
dům U Zlatého anděla 
Staré Město čp. 588, Celetná č.29 
_______________________________________________________________________________ 
 
U Zlatého anděla, klasicistní stavba z počátku 19.stol., ve své době popřední pražský hotel. Kromě 
jiných tu v r.1848 bydlel i ruský anarchista M. Bakunin (1814-1876). 
 
Tento objekt č.p.588 na Starém Městě je rozsáhlou klasicistní stavbou, v dnešní podobě z počátku 
19.století, pro svoji architektonickou a historickou hodnotu zapsaný ve Státním seznamu 
nemovitých kulturních památek hlavního města Prahy. 
 
Ve 14.století na této parcele stály čtyři domy, z nichž přední byl pivovarský. Dva z nich vlastnili 
v letech 1333-1365 bratři Salman a Welfl Salmové, syn Salmův Prokop byl později v roce 1387 
konšelem novoměstským. Další dům tu v roce 1516 patřil Hájkovi z Hodětína, mistru kuchyně 
královské. Ten byl pak purkrabím na Zvíkově a dům získal jeho zeť Kunata Kaplíř ze Sulevic. 
Čtvrtý z těchto domů byl v roce 1360 majetkem opata Skalického, pak Tůmy z Koldic, Hyncíka 
Pluha a Vlachníka z Vajtmile, který byl vrchním královským písařem. Pak byl českým králem 
Václavem IV. v roce 1410 darován kutnohorskému mincmistru Petru Zmrzlíkovi ze Svojšína, 
který byl též vlastníkem domu U Zlatého hroznu na malostranském rynku. V roce 1431 tento dům 
koupil rychtář Petr z Chrasti. 
 
Když byly pak o mnoho let později přední tři domy stavebně spojeny v jeden dům hostinský, 
říkalo se tu Na nové hospodě. Býval to ve své době velice oblíbený a navštěvovaný zájezdní 
hostinec. Proslul zejména tím, že v jeho zdech pobýval při první návštěvě Prahy v roce 1787 
geniální hudební skladatel Wolfgang Amadeus Mozart. Zde tedy bydlel tento velikán světové 
hudby ještě dříve, než přijal pohostinství manželů Duškových v jejich domě č.p.420 U Tří lvíčků 
na Uhelném trhu a později na Bertramce. 
 
Právě k jeho zdejšímu pobytu se váže jedna z proslulých pražských legend. Když prý Mozart 
jednou večeřel se svými přáteli, vešel do hostince pouliční hudebník, harfeník Josef Häusler zvaný 
Copánek dle svých vlasů svázaných v týle do krátkého copu, jinak v Praze velice známá a 
populární postava. Na svůj nástroj začal přehrávat árii z Figarovy svatby a následně i další variace 
na stejné téma. Mozarta jeho krásný a čistý přednes zcela uchvátil, přerušil večeři a tomuto 
lidovému umělci veřejně vyslovil svůj obdiv. 
 
Další, již zmiňovanou přestavbou z počátku 19.století, která architektonicky sjednotila všechny 
objekty stojící na parcele, získal dům dnešní klasicistní podobu s výraznou fasádou, zajímavými 
motivy balkonů a jednotným řešením dvorních fasád se zasklenými pavlačemi. Vznikl tu poměrně 
prostorný dvůr, kam mohly zajíždět těžké povozy, dostavníky i kočáry panstva, což mělo také svůj 
praktický význam, neboť zde byl otevřen brzy renomovaný hotel. Ten dostal název dle krásného 
domovního znamení na fasádě - U Zlatého anděla. 
 
Ve své době to byl skutečně jeden z nejvýznačnějších pražských hotelů s vybranou klientelou. 
Spolu s některými dalšími prestižními pražskými hotely byla tato zařízení nazývána salóny 
Evropy. Bydleli v něm mnohé význačné osobnosti soudobé evropské společnosti. V roce 1862 
královna dánská, v roce 1866 králové saský a hanoverský spolu se svými rodinami, později kurfiřt 
hesenský, královna řecká a mnozí další. 
 
Nějaký čas zde bydlel i ruský revolucionář a radikální anarchista Michail Alexandrovič Bakunin, 
účastník pražských revolučních událostí v roce 1848. V roce 1853 pak bydlela v hotelu U Zlatého 
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anděla též známá španělská tanečnice seňora Pepita de Oliva, žena, u jejíchž krásných nohou tehdy 
ležela snad půlka Evropy. Její pražská vystoupení měla obrovský úspěch a Pepitini ctitelé obléhali 
hotel doslova ve dne i v noci, takže při návratu z představení jí museli cestu k Zlatému andělu 
tímto davem razit muži zákona. Všechny význačné návštěvy byly zapsány ve zvláštní návštěvní 
knize, která byla za tímto účelem v hotelu přechovávána. 
 
Ještě krátké zastavení u domovního znamení. Anděl - posel, prostředník mezi nebeským a 
lidským. Podle koránu byli lidé stvořeni z hlíny a andělé z ohně, jehož plameny šlehají vzhůru 
k obloze. Anděl je znamením ochrany, proto byl ve středověku oblíbeným strážcem domu 
zahánějícím zlobu lidskou i nadpozemskou. Zlatý anděl vznešené tváře na Celetné č.29 neplní 
funkci posla ani strážce. S vavřínovým věncem v pravé a rohem hojnosti v levé ruce spíše 
představuje požitky, které hotel nabízel. Ač s rohem hojnosti a vavřínovým věncem, podle sklonu 
jeho těla lze soudit, že by asi také rád vzlétl vstříc vytouženým nebesům. Ale i on střeží tajemství - 
pod domem jsou zachované původní rozsáhlé sklepy z raného středověku, kdy tu sídlili příslušníci 
mocného řádu templářů. Prý odsud vedly tajné chodby až do Týnského chrámu. Dnes na templáře 
upomíná jen přilehlá ulička Templová. 
 
Dům U Zlatého anděla je spjat také s počátky daguerrotypie, předchůdkyně dnešní fotografie. 
Vedle kočovných daugerroptypistů byly v Praze již v první polovině 19.stol. také ateliéry stálé. 
Mezi prvními svou živnost provozoval také M.V.Lobethal, který měl svůj „skleněný salón“ právě 
na střeše domu v Celetné č.29. Vyobrazení této stavby, připomínající nejspíš dnešní zahrádkářské 
skleníky, se dochovalo na reklamním letáčku ukrytém v mostě v Podolsku až do roku 1960. Je to 
nejstarší zpodobení pražského daugerrotypického ateliéru. 
 
V době, kdy už sláva hotelu U Zlatého anděla byla dávno minulostí, prodělal dům jednu zcela 
zásadní stavební změnu. V části jeho přízemních prostor bylo zřízeno loubí za účelem odlehčení 
přetížené pěší komunikace s průchodem do ulice Templové. Stavební práce byly zahájeny v srpnu 
1979 a v říjnu 1981 bylo loubí předáno do užívání. Současně zde tehdy byla instalována i nová 
plastika, socha stojící ženy, od sochaře Jiřího Duška. 
 
Svého času byly v dolní části objektu pouze skladovací prostory a výrobna polotovarů. První 
kroky k rehabilitaci tohoto staropražského domu a k jeho návratu ke gastronomické tradici byly 
učiněny 15.července 1992, když byl po důkladné rekonstrukci slavnostně otevřen restaurant U 
Zlatých andělů, a o rok později pivnice Radegast včetně příslušného zázemí. Na sklonku roku 
1994 se projevily snahy zřídit v těchto prostorách místnosti pro potřeby První městské banky. 
Tento záměr se ale nezdařil. 
 
V roce 2003 bylo vydáno stavební povolení na kompletní stavební úpravy objektu se dvěma dvory 
za účelem vybudování rezidenčního bydlení se stravovacím a obchodním využitím přízemí. 
Zastřešení dvora, uzavření podloubí do Celetné ulice, vestavba výtahů, nová schodiště do 
podkroví, výměna pavlačových prosklených stěn, oprava krovů, stropů, zateplení krovu, 
klempířské prvky z mědi, prejzová pálená krytina, oprava komínů a oprava fasády. To je jen malý 
seznam všech nutných prací, které musel stavebník provést. 
 
Rok 2007 je pro historický dům U Zlatého anděla rokem, kdy se vrací po rozsáhlé rekonstrukci do 
hotelového života v původní okázalosti, slávě a ozdobě pražských ulic. Objekt jehož některé části 
pocházejí až ze 14.století, byl přestavěn na luxusní rezidenci o 4000m² s 64 pokoji, čímž navázal 
na svou dlouhou tradici poskytování hotelových služeb. Budova nabízí také 300m² obchodních 
prostor a restauraci o rozloze 800m². 
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Závěrem slova hlavního architekta rekonstrukce objektu: “Kromě hlavního smyslu rekonstrukce, 
kterým bylo upravit dům do standardu odpovídajícímu 21.století a přizpůsobit klientele, jsme 
chtěli zároveň podtrhnout jeho historické zvláštnosti a architekturu. Dům U zlatého anděla má 
svou historii i duši. Je to místo na křižovatce dějin a bylo nám potěšením připojit se k desítkám 
našich předchůdců z minulých století“ ing.arch. Marek Tichý. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
Použití textu se svolením Josefa Hrubeše a Evy Hrubešové 
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DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2007 - GARANT MČ PRAHA 1 
palác Lucerna 
Nové Město čp. 704, Štěpánská č. 61 
_______________________________________________________________________________ 
 
Palác Lucerna je tvořen celým komplexem domů, jež postupně vznikly v letech 1907 až 1921. 
Projekt vypracoval a zrealizoval ing.Vácslav Havel ve spolupráci s architektem Stanislavem 
Bechyněm. Tento secesní multifunkční palác byl první pražskou železobetonovou budovou se 
zastřešenou a prosklenou pasáží, která byla do té doby v Čechách nevídaná. Budova v centru 
Prahy nabídla prostory pro společenské a kulturní podniky, obchody i bydlení. 
 
Bez nadsázky lze říci, že se zde především v údobí mezi oběma světovými válkami zrcadlil 
kulturní, společenský i politický život hlavního města Prahy. Hned v úvodu vysvětleme, proč 
název Lucerna. Když manželka stavebníka objektu ing. Vácslava Havla, Emílie poprvé spatřila 
plány fasády budoucího paláce prohlásila: „Vždyť je to samé sklo, vypadá to jako nějaká lucerna!“ 
A pojmenování bylo na světě. 
 
Stavba byla prováděna podle plánů ing. Vácslava Havla podnikatelským způsobem, a to ve třech 
etapách. Tu první, započatou v roce 1907, tvořil dům do Vodičkovy ulice včetně jeho dvorního 
traktu a dokončena byla v roce 1908. Druhá etapa zahájená v roce 1913, to již měl stavebník ing. 
Vácslav Havel spolu s manželkou Emílií v majetku bývalou Aehrenthalovu zahradu i s domem do 
Štěpánské ulice, se týkala přestavby a rozšíření biografu a schodiště do budoucí pasáže. V rámci 
stavebních prací byly též položeny základy Velkého sálu a budovy do Štěpánské ulice. Vypukla 
ovšem první světová válka a práce na rozsáhlém staveništi byly minimalizovány. Po jejím 
skončení v roce 1918 se zde rozběhla tak zvaná třetí etapa, která znamenala dostavbu Velkého sálu 
a budovy nad ním. Velký sál se dočkal svého otevření 25.prosince 1920 a není snad jediného 
Pražana, který by v něm alespoň jednou za život nebyl. 
 
Velký sál je také ústředním prostorem celého objektu Lucerny. Stavební práce na paláci prováděla 
stavební firma dr. Karel Skorkovský z Královských Vinohrad. Jejím společníkem a hlavním 
inženýrem byl pozdější akademik a vyhlášený statik ing. dr. Stanislav Bechyně. Ten tu také 
realizoval svůj návrh na rámovou železobetonovou konstrukci Velkého sálu. Konstrukci velice 
avantgardní, řešící navíc problém velkých ložisek písku na staveništi. Statické řešení nejenže 
umožnilo bezpečné založení stavby, ale ještě bylo možno zde se nacházející kvalitní písek použít 
k vlastnímu betonování a stavbě zdí. Betonářské práce vedl další velký odborník, ing.dr. Bedřich 
Hacar. Stavebník ing. Vácslav Havel přistoupil bezvýhradně na unikátní statické řešení celého 
objektu Lucerny, tak jak jej navrhl ing.dr. Stanislav Bechyně a zadal mu také výpočty 
železobetonových stropů kabaretního sálu a biografu. 
 
Velký sál Lucerny má pod úrovní pasáže tři podlaží a světlou výšku 10m. Jeho kubatura je 
16 100m3, při koncertech je možno instalovat 1 800 sedadel. Při restauračním provozu, kdy jsou 
stoly jak na parketu, tak po dvou řadách na balkónech, může být rozmístěno až 2 000 židlí. Při 
plesech pak 1 000 míst k sezení. Atmosféru Velkého sálu jsme zakusili i my, ať již při plesech, či 
jako mladí při nedělních odpoledních tanečních čajích s orchestrem Karla Vlacha, 
s nezapomenutelnou pěveckou dvojicí Yvetou Simonovou a Milanem Chladilem a konferenciérem 
Vladimírem Dvořákem. Dodejme, že vystupování v tomto sále vždy patřilo k prestižním 
záležitostem všech umělců a je tomu tak i dnes. 
 
Po smrti zakladatele a stavebníka paláce Lucerny ing. Vácslava Havla v roce 1921 byla umístěna 
při vchodu do Velkého sálu jeho bronzová poprsní busta od sochaře Jana Štursy. Po znárodnění 
Lucerny byla uložena ve sklepě objektu, aby se při částečném uvolnění politických poměrů v roce 
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1968 na krátký čas objevila na svém místě. Poté byla odstraněna a dnes mohou návštěvníci paláce 
Lucerny bustu opět spatřit. 
 
Dalším velkým prostorem v paláci je biograf. Je se vší pravděpodobností nejstarším pražským 
kinem pokud se týká délky provozu. První veřejné představení se tu uskutečnilo 5.prosince 1909. 
Majiteli bylo zřejmé, že filmové umění má velkou budoucnost, proto byl biograf již po několika 
letech rekonstruován s hlavním cílem zvětšit hlediště na 820 míst. Po adaptaci zahájil biograf 
Lucerna znovu provoz 31.října 1913. Vstupní schodiště ani půdorys sálu se v podstatě nezměnily 
do dnešní doby. 
 
Když se řekne Palác Lucerna většině lidí se vybaví Velký sál. Lucerna však skrývá i další menší, 
ale neméně krásný sál „Mramorový“ v postranním křídle budovy ve Štěpánské ulici. 
Mramorový sál s malým pódiem byl určen od samého počátku pro významné reprezentativní 
společenské události. Je překrásně  vyzdoben štukovou výzdobou, křišťálovými lustry, zrcadly a 
mramorovým obložením stěn. Svou eleganci i vznešenou krásu si zachoval a okouzluje jí své 
návštěvníky až do dnešních dní. Tradici tanečních kurzů v Mramorovém sále zahájila svoji školou 
moderních tanců M.Szynglarská. Pak sál sloužil metodistické církvi, než získala vlastní budovu 
v Ječné ulici a do Mramorového sálu se opět vrátily tance. 
 
Taneční škola Bohumila Červinky, která v Lucerně působila zhruba od roku 1929. Poté zde 
vyučovali taneční mistři: Václav Jirovský, Otakar Landa a Jaroslav Florián. Od roku 1965 
v Lucerně tanec vyučují manželé Helena a František Karasovi. Jedinečné prostředí Mramorového 
sálu a atmosféra tanečních byla přenesena i na filmové plátno. Objevily se např. ve filmu MŮJ 
BRÁCHA MÁ PRIMA BRÁCHU (r. 1975) režiséra Stanislava Strnada a ve filmu ZE ŽIVOTA 
PUBESCENTKY z r. 1999 režisérky Andrey Sedláčkové. 
 
Mramorový sál však neslouží jen tanečním, ale konají se v něm různá společenská setkání, 
benefiční akce, firemní večírky, bankety nebo oslavy narozenin. U příležitosti festivalů nebo 
filmových premiér otvíráme dveře vedoucí z kavárny Lucerna přes unikátní balustrádu do 
Mramorového sálu a tím se vytvoří kouzelné spojení útulné atmosféry kavárny s velmi 
slavnostním prostředím tohoto místa. V tomto prostředí se odehrály popremiérové večírky 
takových filmů, jako např. Příliš hlučná samota (za účasti Philippe Noireta a Bohumila Hrabala), 
Pelíšky, Návrat idiota, Musíme si pomáhat, Titanic a mnohé další. 
 
Palác Lucerna byl také prvním pražským pasážním domem. Je dobré, že zvláště v poslední době se 
zdejším pasážím dostalo architektonické i částečně účelové rehabilitace. Svého času se říkalo, že 
by člověk nemusel vyjít z tohoto objektu po celý život na ulici a přece by nepostrádal ničeho 
z duševních i hmotných plodů civilizace. Takový tu byl sortiment služeb a obchodní nabídka. 
Člověk se mohl obléknout doslova od hlavy až k patě, v prvotřídní dámské konfekci se prodávaly 
modely z Paříže i Londýna. Byl tu salón krásy, kadeřník, holič i manikúra. Konaly se zde taneční 
kurzy, bylo možné se nechat vyfotografovat nebo udělat malířský portrét. Dále bylo možno 
zakoupit široký sortiment spotřebního zboží, fotoaparáty, hudební nástroje, sklo, drahokamy. Své 
místo tu měla pojišťovna, úvěrový ústav, stavební kanceláře i půjčovna knih. 
 
V podkroví nad celou budovou do Vodičkovy ulice byl prostorný ateliér, před první světovou 
válkou největší ve vnitřní Praze, kde se konaly i výstavy. Několik let tady sídlila grafická škola 
Akademie výtvarných umění profesora Maxe Švabinského. 
Palác Lucerna byl ovšem hlavně střediskem kultury a místem dobrého jídla a pití. Ve Velkém sále 
postupně vystupovala dlouhá řada vynikajících českých a zahraničních umělců různých profesí, 
především však hudebních - Ema Destinnová, Jan Kubelík, Fjodor Ivanovič Šaljapin, Josephine 
Bakerová, Louis Armstrong a mnoho dalších. Konaly se zde také boxerské a řeckořímské zápasy 
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našich slavných borců Franty Nekolného a Gustava Frištenského. Koncerty a plesy by již asi nikdo 
nespočítal. Odbývaly se tu ovšem také komunistické a svazácké konference včetně sjezdů. 
 
Ale zpět k dobrému jídlu, pití a zábavě. V roce 1908 byla v ještě ne zcela dostavěné Lucerně 
otevřena originální čajovna v japonském stylu, pojmenovaná Jokohama. Patřila bratřím Hlouchům, 
z nichž Joe Hloucha byl známým cestovatelem a o svých cestách do Japonska napsal několik knih. 
Obsluhující dívky byly oblečeny v pravých japonských kimonech. V roce 1924 byla Jokohama 
zrušena a krátce tu místo ní působila Zimní zahrada v Lucerně a poté hospoda Pod Lucernou. Za 
našich časů byl v těchto prostorech restaurant Černý kůň. 
 
V paláci byl také kabaret Lucerna, podnik spíše lidového charakteru, kde vystupovali herci, 
písničkáři, ale také artisté a klauni. Vrcholným údobím této scény bylo, když tu účinkoval Karel 
Hašler. V paláci Lucerna krátce působilo divadlo Komedia a Kabaret restaurant Lucerna, ten 
v čele s Jiřím Voskovcem a Janem Werichem. V divadelním sále, který byl v prostoru dnešního 
kina, také velmi krátce působilo studio Národního divadla. 
 
Neúplný a telegrafický výčet aktivit v paláci Lucerna skončíme konstatováním, že bylo možné 
posedět také v Restaurant Lucerna baru, který se za protektorátu změnil na Film klub. 
Po smrti svých rodičů spravovali palác Lucerna jejich dva synové Václav a Miloš, a to tím 
způsobem, že založili firmu Bratří Havlové, Praha Lucerna. V roce 1948 byla ovšem firma 
znárodněna a palác Lucerna dostal národního správce. Po změně politických poměrů a v duchu 
příslušného restitučního zákona požádal o vrácení paláce lucerny jménem rodiny ing. dr. Ivan 
Havel, CSc., bratr prezidenta republiky Václava Havla. Bylo mu vyhověno a palác Lucerna se 
vrátil zpět do držení rodiny. 
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DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2007 - GARANT MČ PRAHA 1 
dům U Fleků 
Nové Město čp. 183, Křemencova č. 9 
_______________________________________________________________________________ 
 
U Fleků (Na Křemenci, U Domažlíků), historický pivovar a hostinec se zahradou, jehož staré jádro 
tvoří dům čp.183, kde se nepřetržitě od r.1499 vaří pivo. Připojený dům čp.1651 je klasicistní. 
Novodobé úpravy vnitřku respektují historizující vybavení navržené na počátku 20.stol. 
FSanderem s nástěnnými malbami L.Nováka. (V sále zvaném akademie se scházeli čeští literáti, 
malíři, hudebníci i herci.) 
 
V Praze není asi mnoho lidí, kteří nevědí, kde se nachází pivnice U Fleků. I když sem sami 
pravidelně nechodí, jistě již někdy v minulosti do Křemencovy ulice na Nové Město pražské 
zavedli své příbuzné nebo přátele, ať z tuzemska nebo ze zahraničí, při jejich návštěvě Prahy. 
Rovněž pražští průvodci cizinců doprovází do tohoto historického prostředí celé skupiny turistů 
toužících ochutnat pravou flekovskou tmavou třináctku. 
 
Státní seznam nemovitých kulturních památek říká: „Čp.183 a 1651 – Křemencova č.9. Pivovar a 
hostinec se zahradou v nádvorním prostoru. Stavební celek v místě tří starších objektů uchovaných 
ve zbytcích pod terénem, z nichž je jeden gotický a dva renesanční. Barokní a klasicistní úpravy. 
Připojený dům čp.1651 je klasicistní. Na počátku dvacátého století byly místnosti opatřeny 
historizujícím vybavením v romantickém slohu podle návrhu Františka Sandera a malbami Ládi 
Nováka. Zařízení pivovaru, který je dosud v provozu, je technickou kulturní památkou. Jádrem 
komplexu je pravovárečný dům čp.183 se starobylým pojmenováním Na Křemenci, pak U 
Domažílků, od roku 1762 podle nových majitelů U Fleků. Mobiliář zachovává tradiční prostředí 
starosvětských pražských pivnic“. 
 
První zápis o domě čp.183 je z roku 1430. Psal se rok 1499, když Vít Skřemenec dům, „….. ležící 
pod Zderazem řečený Na Křemenci, mezi domy Medůlánským a domem kde malovány jsou 
straky, za 250 kop grošů pražských s manželkou svou Dorotou koupil“. Ovdovělou paní Dorotu si 
v roce 1511 vzal Řehoř Kržemenec. Koupil také sousední domy U Strak, U Podušků a 
Medůlánský a dal tak základ pivovarskému a hostinskému komplexu. 
 
Další etapa rozvoje, když se zde předtím vystřídalo několik majitelů, začíná v roce 1576. Dům 
získala paní Ludmila, která měla mimochodem celkem čtyři manžely; třikrát ovdověla a přežil jí 
teprve ten poslední, Matěj Vranovec. S její smrtí zřejmě odešlo z pivovarnického domu nejen 
štěstí, ale i podnikatelský duch. Své udělala i změna politických poměrů po Bílé hoře, konfiskace a 
události třicetileté války. Proto v roce 1653 zaznamenává berní rula v soupise domů Nového Města 
pražského dům Na Skřemenci jako pustý. 
 
V roce 1657 dům ve velmi špatném stavebním stavu kupuje za 500 zlatých Eliáš Karel Myslich 
z Vilimštejna, komorník při deskách zemských, spolu se svou manželkou Kateřinou. K novému 
rozkvětu však pivovar dospěl až se svým dalším majitelem, Vojtěchem Záhořanským. 
 
Dům Na Skřemenci, nazývaný také U Domažílků, koupil v roce 1762 za 4000 rýnských ten, po 
němž pivovar dostal jméno, Jakub Flekovský s manželkou Dorotou. I pod dalšími majiteli v řadě 
pivovar prosperoval, v roce 1807 se zde zakoupil František Pštross, v jehož držení a v držení jeho 
rodiny pivovar zůstal více jak jedno století. V roce 1843 se zde začal vařit tmavý ležák po 
bavorském způsobu. Zajímavý z hlediska historie je také Pštrossův vnuk Karel František; nejen 
proto, že se v roce 1883 stal majitelem, ale také, že sepsal všechny předešlé držitele nemovitosti 
počínaje rokem 1499. Šest let poté, co pivovar získal, ho svěřil do nájmu. V roce 1898 získal 
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nájem sládek Josef Karel Khop, který zde nejen vařil dobré pivo, ale provedl i řadu stavebních 
úprav. Ještě před svou smrtí v roce 1905 doporučil manželce, aby si za sládka ponechala Václava 
Brtníka, který se pivovarnickému řemeslu vyučil U Herrmannů na Malé Straně a po tehdy 
nezbytném vandrování, při kterém získal velké zkušenosti, se vrátil do Prahy. 
 
Tak se také po jeho smrti stalo. Václav Brtník se v pivovaru U Fleků stal sládkem, společně 
s vdovou Khopovou nájemcem a v roce 1920 se oba nájemci koupí od J.Pštrossové stali 
spolumajiteli. Již za rok však J.M.Khopová zemřela a koupí dědického podílu se Václav Brtník 
stal jediným majitelem. Uvádí se, že se o pivovar dobře staral a často přimhouřil oko, když někteří 
z kumštýřů, kteří jeho podnik hojně navštěvovali, měli zrovna hluboko do kapsy. Zemřel v roce 
1937 a byl pochován na břevnovském hřbitově u kostela sv.Markéty. Po druhé světové válce byl 
pivovar znárodněn a dědicové Václava Brtníka jej museli předat do rukou státu. 
 
V údobí, kdy všechno patřilo všem a nikomu nic se zde alespoň částečně flekovská tradice udržela. 
Pivo se vařilo dál, působil tu i kabaret, kde dominovaly staropražské písničky Karla Hašlera. 
Dramaticky se snížila zavírací hodina, mezi oběma světovými válkami se zavíralo ve dvě hodiny 
ráno, nyní již v jedenáct večer a poslední pivo bylo k dostání ještě chvíli předtím. Po změně 
politických poměrů byl pivovar U Fleků i s restaurací v rámci restitucí vrácen rodině posledního 
majitele. Vlastníkem nemovitosti se stal František Brtník. 
 
Jednotlivé místnosti pivnice mají zajímavé názvy, jako Staročeská, Chmelnice, Václavka, Emauzy, 
Kufr, Akademie a Velký sál. Určitě nejslavnější z nich je Akademie, kde sedávalo mnoho 
osobností pražského uměleckého života. Zde byl 24.června 1908 korunován za flekovského krále 
malíř Láďa Novák, který měl za své celoživotní zásluhy o flekovský dům doživotně pivo zdarma. 
On to také byl, kdo spolu se svými profesními kolegy Jindřichem a Otou Bubeníčkovými a 
Vilémem Trskem výtvarně vyzdobil a vymalovat místnosti pivnice včetně pijáckých nápisů 
velebících pivo. 
 
Z bohaté galerie návštěvníků flekovského pivovaru a pivnice jmenujme Josefa Kajetána Tyla, 
literáty Jakuba Arbesa, Jana Nerudu, Jaroslava Haška a básníka Bohdana Kaminského. Mimo již 
zmiňovaných malířů také Viktora Olivu a sochaře Františka Rouse. Z herců pak Jindřicha Mošnu, 
Františka Ferdinanda Šamberka, Františka Karla Kolára, Rudolfa Deyla st., a nesmíme také 
opomenout Karla Hašlera. Uvádí se, že to byl F.F.Šamberk, kdo zde zavedl oblíbenou flekovskou 
specialitu, topinku. Když jednou nebylo již co k jídlu, sám jich vlastnoručně několik připravil a od 
té doby zde byly hosty topinky vyžadovány. 
 
U Fleků se také zrodilo nespočet veselých historek, které se pak předávaly dlouhé roky dál. Malíři 
Viktoru Olivovi sem doručili jednou lístek od známého mecenáše Josefa Hlávky, který mu poskytl 
peníze na studijní pobyt v Paříži a bylo mu divné, že ještě neodjel. Na lístku stálo: „Paříž? 
Hlávka“. Rozjařený malíř obratem na druhou stranu odepsal: „Pařím. Oliva“. 
 
Stěny flekovské pivnice pamatují samozřejmě i spoustu význačných zahraničních návštěv včetně 
turistů z celého světa. Bez nadsázky se dá říci, že zde v průběhu času popíjeli flekovské pivo 
příslušníci všech národů, ras i náboženského vyznání. 
 
Flekovská historie zaznamenala i mnoho svérázných postaviček hledajících mezi rozjařenými 
hosty svou obživu. Většinou se jednalo o psychicky nebo fyzicky handicapované lidi, kteří se 
mnohdy stávali terčem nemístného vtipkování. Nejpopulárnější byl asi muž, kterému říkali Ferda - 
sirky - Evropa. Prodával u Fleků sirky, když svůj krámek, který představovala malá -bedýnka, měl 
zavěšený na krku. Oprávněně se chlubil, že na listovní zásilku kdekoliv na světě stačí pouze napsat 
jeho jméno tak jak je zde uvedené, a on zásilku obdrží. 
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Dalším byl Antonín Fiala, muž s pěti P(é). Byl, jak sám říkal, Prvním Pražským Privilegovaným 
Prorokem Povětrnosti. Za malý obnos předpovídal hostům na příští den počasí. Ve svých 
prognózách byl velmi úzkostlivý, při optimistické předpovědi hezkého počasí vždy dodával, aby si 
dotyčný nezapomněl vzít deštník. Když se ho při špatném počasí ptali, kdy zase bude hezky, 
stereotypně odpovídal: „Nebojte se, jen co se to vyprší“. 
 
Ke Flekům chodíval také na skrytou žebrotu malý ohnutý stařík, občanským jménem Václav 
Kompit, ale v celé Praze známý jako „Venca Vyskoč“. Přišel ke stolu, smekl promaštěný klobouk, 
a když dostal almužnu, poděkoval podivným skřehotavým a mečivým hlasem a radostí povyskočil. 
Zlí lidé mu občas házeli hořící cigarety do kapsy a lili na boty pivo. 
 
Doplňkový prodej, jak by se dnes řeklo, zde zajišťovali tak zvaní švertáskové, kteří nabízeli 
k zakousnutí při pivu různé dobroty, jako preclíky, okurčičky, kyselé rybky a cibuličky. Jedním 
z nich byl i Ježíšek, kterému se tak říkalo pro jeho důstojné chování. Tento životní ztroskotanec se, 
pokud se dal s někým vůbec do řeči, vydával za vynálezce preclíků. 
 
Poslední ze zde vzpomínaných figurek, jichž byla celá řada, byla žena již neznámého jména, které 
se říkalo Bída. Byla to vysoká hubená žena, která žebrotu zakrývala tím, že hostům nabízela tři 
stará, špinavá cukrátka. Každého oslovovala stereotypní větou: „To je bída, mladý pane, to je 
bída!“. Když dostala drobnou minci, dodávala: „Tři domy jsem měla, a ty potvory mně to všechno 
rozfofrovaly. To je bída, mladý pane ….!“ 
 
Na průčelí flekovského domu jsou v tepaném železném rámu zasazeny hodiny, které se v podstatě 
staly domovním znamením. Jejich zvláštnost spočívá v tom, že jejich rafije ukazují místo na čísla 
na písmena. Ciferník tu tvoří nápis Pivovar U Fleků s tím, že jedno přebývající písmeno U je téměř 
uprostřed. 
 
A úplně na konec alespoň jeden z nápisů v interiérech pivnice: „Pivo provázej tě v celém živobytí, 
voda nejdravější nápoj k mytí“. 
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