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KAPLE SV. BARBORY | Hradčany, Loretánská ulice

Loretánská ulice spojuje jihovýchodní cíp Hradčanského náměstí
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Prameny: Umělecké památky Prahy, Pavel Vlček a kolektiv, ACADEMIA nakladatelství AV ČR (1999); web

Loretánská ulice spojuje jihovýchodní cíp Hradčanského náměstí

a Radnické schody s Loretánským náměstím dále pokračuje k Poho-

řelci. Ulice má středověký původ. Její východní část byla od roku 1320

součástí města Hradčany, západní již byla za hradbami. Část ulice

v blízkosti dnešních Radnických schodů byla nazývána Radodomská

(snad podle radního domu), dnešní název se užívá od počátku 18. století.

Kaple sv. Barbory je nemovitá kulturní památka, zapsaná v Ústřed-

ním seznamu nemovitých kulturních památek. Nachází se na území

Pražské památkové rezervace, památky chráněné organizací UNESCO.

Kaplička je umístěna ve vysoké ohradní zdi Loretánské zahrady na

západním konci Loretánské ulice.

Barokní kapli postavil někdy v průběhu let 1725–1730 stavitel Franti-

šek Maxmilián Kaňka na náklady hraběte Štěpána Kinského. Hrabě

se nechal inspirovat pověstí, že někde na tomto místě byli v roce 1512

popraveni dva loupeživí rytíři – bratři Chlévcové – naražením na kůl.

Jeden z nich se prý dokázal osvobodit a doplazit až ke kostelu sv.

Benedikta. Tuto pověst si ve své kronice upravil Hájek z Libočan, který tvrdil, že lapka zemřel poté, co při zpovědi přiznal, že se

modlil ke sv. Barboře a teprve na její přímluvu byl spasen. Patronka kaple sv. Barbora byla zvolena zřejmě také proto, že je mi-

mo jiné ochránkyní před smrtí bez zpovědi. Legendu při výmalbě kaple ztvárnil Václav Vavřinec Reiner. Freska byla několikrát

přemalována, ale její autorství dokazují dochované Reinerovy skicy. Kaple byla obnovena v roce 1858.

Kaple je zděný objekt se zkosenými severními nárožími. K hlavnímu průčelí jsou přistavěny svazkové polopilíře a před nimi

osazeny toskánské sloupy. Uprostřed vybíhajícího oblouku kaple je umístěn znak rodu Kinských. Erb obsahuje hraběcí korunu

a tři vlčí zuby na štítě. Vlastní výklenek kaple je chráněn novějším mřížovím (snad ještě pozdně barokním), které má rovněž boha-

té architektonické členění. V interiéru je prostor ve tvaru půleliptické niky. Zadní plocha kaple je pokryta freskou zobrazující

v horní části sv. Barboru, v dolní zpověd' loupeživého rytíře Chlévce. Vpravo na pozadí je vylíčen příběh s odsouzenci naraže-

nými na kůl, z nichž se jeden plazí po zemi.

V roce 2014 došlo péčí a nákladem MČ Praha 1 k celkové rekonstrukci kaple sv. Barbory. Cílem restaurátorské obnovy byla vý-

malba interiéru kaple a obnova omítky se štukovými prvky. Dále došlo k opravě soklu, který byl porušen vzlínající vlhkostí.

Rovněž byla zpevněna uvolněná nebo jinak porušená místa pískovcových částí a staticky zajištěny trhliny. Kovová mříž byla

usazena do nových nýtů, očištěna a opatřena novým antikorozním nátěrem. Součástí projektu byla i oprava většího úseku

ohradní zdi, který je v majetku MČ P1.
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KOSTEL SV. BENEDIKTA | Hradčany, Hradčanské náměstí 3

Název Hradčanské náměstí je doložen už ve 14. století. Jedná se

o hlavní náměstí Hradčan, které z východní strany navazuje na

I. hradní nádvoří Pražského hradu. Na jižní straně vyúsťuje Králov-

ská cesta ulicí Ke Hradu. Západní stranu náměstí tvoří Toskánský

palác. Náměstí si zachovalo středověkou podobu a jeho název je od-

vozen od původních obyvatel, kterým se říkalo Hradčani (obyvatelé,

kteří patřili k Pražskému hradu).

Objekt s č. p. 184  Hradčanské náměstí č. 3 je nemovitá kulturní pa-

mátka, zapsaná v Ústředním seznamu nemovitých kulturních pamá-

tek. Nachází se na území Pražské památkové rezervace, památky

chráněné organizací UNESCO. Klášter má nepravidelnou plochu ve

svažitém terénu mezi Hradčanským náměstím a Radnickými schody,

s budovami uspořádanými kolem kostela sv. Benedikta. Nepravi-

delný půdorys v nestejně vysokých úrovních terénu prozrazuje vznik

kláštera přestavbou a sjednocováním starších staveb.

Kostel sv. Benedikta je v současnosti klášterním kostelem řádu bo-

sých karmelitek, Karmelu sv. Josefa. Původně byl kostel farním chrá-

mem Hradčan. První zmínka o něm je z roku 1353. Roku 1627 daroval

císař Ferdinand II. kostel, hřbitov i farní dům řeholníkům sv. Pavla – Barnabitům, kteří zde působili do roku 1786, kdy byl císařem

Josefem II. kostel zavřen a klášter zrušen. Dodnes jsou hradčanské karmelitky podle řeholníků „barnabitů“ lidově nazývány

„barnabitkami“.

Bosým karmelitkám byl tento opuštěný kostel a klášter darován císařem Leopoldem II. v roce 1792, kdy se mohly po desetiletém

vyhnanství vrátit do Prahy a jejich původní klášter sv. Josefa na Malé Straně byl již obsazen. Sestry zde žily do roku 1950, kdy

byly komunistickým režimem vyvezeny do internace. Klášterní život na tomto místě opět obnovily v roce 1992.

Chrámová stavba je prosté jednolodí s nevelkým presbytářem1. Obvodové zdivo kostela pochází v celém rozsahu z doby gotické

výstavby. Hlavní oltář je barokní, oltářní obrazy Panny Marie a sv. Terezie pocházejí od Josefa. V. Hellicha.

Roku 1663 bylo pod kapli sv. Eliáše (Vojanovy sady) umístěno tělo zakladatelky a první převorky pražského Karmelu Matky

M. Elekty od Ježíše. Dnes jsou mumifikované ostatky sv. Elekty umístěny v kostele sv. Benedikta. Na pravé straně presbytáře je

místnost, kde je v prosklené vitríně neporušené tělo Matky M. Elekty vystaveno.

Prameny: Umělecké památky Prahy, Pavel Vlček a kolektiv, ACADEMIA nakladatelství AV ČR (1999); web

1 (presbyter = kněz) prostor, v němž je umístěn hlavní oltář
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PLYNÁRENSKÝ DOMEČEK | Malá Strana, park Kampa

           

          

            

          

          

      

        

          

       

        

        

       

       

              

       

        

                

                  

                   

                

                        

      

               

                 

  

                   

                    

                

                

            

                

             

   
   

      

           

          

            

          

          

      

        

          

       

        

        

       

       

              

       

        

                

                  

                   

                

                        

      

               

                 

  

                   

                    

                

                

            

                

             

   
   

      

           

          

            

          

          

      

        

          

       

        

        

       

       

              

       

        

                

                  

                   

                

                        

      

               

                 

  

                   

                    

                

                

            

                

Prameny: Umělecké památky Prahy, Pavel Vlček a kolektiv, ACADEMIA nakladatelství AV ČR (1999); web

chráněné organizací UNESCO. Historie objektu je spojena se zahradou Michnovského paláce, která byla vybudována v 17. století.

Objekt je malý přízemní domek situovaný na břehu Čertovky přibližně naproti Sovovým mlýnům. Jedná se o bývalou sallu ter-

renu Michnovského paláce postaveném v 2. polovině 17. století a přestavěnou na počátku 19. století na zahradní domek. V 60.

letech 20. století byla v objektu zřízena plynová regulační stanice, odtud pochází současný název „plynárenský domeček“. Ještě

na počátku 40. let 20. století byla úroveň terénu u domečku o cca 70 cm níže než nyní. Terén byl dosypán v souvislosti se sce-

lováním zahrad a vyrovnáním terénu celého areálu.

Původní svislé nosné konstrukce jsou smíšené z barokních cihel a opuky. Objekt je jednopodlažní nepodsklepený, konstrukčně

řešený jako příčný dvoutrakt. Střecha je valbová. Krytina bobrovky na korunové lat'ování. Krov je hambalkový se stojatou stolicí,

bez vrcholové vaznice.

Poslední stavební oprava, tj. výměna oken a vstupních dveří, oprava fasády a částečné vyklizení objektu bylo provedeno v roce 2011.

V roce 2013 byly péčí a nákladem MČ Praha 1 provedeny práce na sanacích objektu z hlediska vlhkosti, kompletní oprava kro-

vu, oprava střechy, vč. klempířských výrobků. Dále došlo k opravě dřevěného trámového stropu, opravě fasády a stávajících

oken a dveří, doplnění původního okna a venkovních dveří (historizující repliky). V interiéru byly provedeny opravy vnitřních

omítek, štuků a nátěry. Restaurátorsky byly opraveny původní konchy a jejich štukatérská výzdoba.

Domek bude nově využit pro Komunitní centrum Kampa, které je organizátorem volnočasových aktivit pro děti i dospělé.

Nejstarší zmínka o Kampě je z roku 1169 v zakládací listině kostela

Maltézského řádu. Původ názvu Kampa je nejasný. Snad podle T. Gan-

sgeba z Kampu, který zde v 17. století vlastnil dům. Snad podle latin-

ského slova campus – pole, planina, která se zde kdysi rozkládala.

Nebo snad od slova zákampí – stinné místo. Půvabnému a klidnému

zákoutí Prahy se též přezdívá pražské Benátky.

Ostrov Kampa byl postupně zvyšován přirozenými náplavami i naváž-

kami, zejména po velkém požáru Malé Strany a Hradčan v roce

1541. Břehy byly pevně zformovány po roce 1600.

Kampou protéká umělá strouha Čertovka, vodní rameno Vltavy. Pů-

vodně roku 1585 byla pojmenovaná Rožmberská strouha podle maji-

tele zdejších pozemků Viléma z Rožmberka. Dnešní pojmenování

Čertovka je odvozeno od domu U Sedmi čertů.

Dům č. p. 418 v ulici U Sovových mlýnů č. 5 je nemovitá kulturní pa-

mátka, zapsaná v Ústředním seznamu nemovitých kulturních pamá-

tek. Nachází se na území Pražské památkové rezervace, památky
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DŮM U KUTOVCŮ | Staré Město, Havelská 5

Havelská ulice spojuje Železnou ulici s Uhelným trhem. Stejně jako
Rytířská vznikla rozdělením prostoru Nového tržiště (prostranství
Ovocného a Uhelného trhu a vše mezi tím) v souvislosti s výstavbou
staroměstských kotců ve 14. století. Západní část, při Uhelném trhu,
nesla označení V Kolářích, východní Tarmark nebo Tandlmark (ve-
tešnický trh). Současný název ulice je znám od roku 1870 a je odvo-
zen od kostela sv. Havla.
Objekt s č. p. 510 v Havelské ulici č. 5 je nemovitá kulturní památka,
zapsaná v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek. Na-
chází se na území Pražské památkové rezervace, památky chráněné
organizací UNESCO.
Středověký, raně gotický dům „U Kutovců“ („U Bruncvíka“) je posta-
ven na parcele mezi Havelskou a Michalskou ulicí a má dodnes za-
chovalé jádro v dispozici sklepů i přízemí. V poslední čtvrtině 14. sto-
letí proběhla další gotická přestavba, při níž byl dům rozšířen o trakt
s podloubím.

Podle Rutha drželi objekt v 15. století Rožmberkové. Kolem roku 1537 dům prošel raně renesanční přestavbou, která podstatně
zasáhla do vnitřního rozvrhu hlavní budovy a křídla, tehdy také vznikl zadní dům v ulici Michalské. Nové renesanční schodiště
v hlavní budově ústilo v 1. patře do mázhauzu1 v šíři dvorního traktu. V uličním traktu se zachovala klenutá renesanční místnost.
Do hlavního průčelí byla prolomena renesanční okna, v jejichž vnitřní profilaci doznívá gotika. V roce 1713 byl dům znám pod
názvem „Voržskovský“. Barokní úpravy se omezily na volutový2 štítový nástavec hlavní fasády a přestavbu zadního domu.
V roce 1803 došlo ke klasicistní úpravě schodiště hlavní budovy, fasády do Michalské ulice a výstavbě přízemního stavení ve
dvoře. V pozdním klasicismu byla zadní budova doplněna o 3. patro fasády a dvorní fasády byly obohaceny pavlačemi.
V roce 1960 byla provedena celková úprava hlavního průčelí, při níž byl zbořen arkýř na levém krajním okně v 1. patře a na-
hrazen kopií ostění podle zbývajících oken, kamenné části podloubí byly očištěny. V letech 2006–2008 MČ Praha 1 provedla
nutnou opravu uličních fasád, dílčí opravu střešních konstrukcí a výměnu prejzové krytiny a nové měděné oplechování střechy.
Ve 4. NP domu došlo v minulosti k masivnímu zatékání z prostoru střechy ze společného zaatikového žlabu mezi č. p. 510 a 509,
které poškodilo dřevěnou konstrukci renesančního stropu a výrazně  zhoršilo stav nástěnných maleb. MČ Praha 1 proto rozhodla
provést v roce 2012 potřebnou opravu zaatikového žlabu. Následně v roce 2013 pokračovala rekonstrukce domu provedením
tesařských oprav havarijního krovu v místě zatékání a následovala restaurátorská oprava poničeného, historicky velmi ceně-
ného malovaného stropu. Bylo nutné provést nezbytné výměny dřevěných prvků a nastavit uhnilé konce trámů. Po dokončení
opravy stropu byla obnovena jeho ornamentální malířská výzdoba, kterou doplňují florální a figurální motivy na záklopových3

prknech. Ke stropu náleží renesanční omítková vrstva severovýchodní zdi se zbytky dekorativní a figurální malby (malovaný
vlys), která byla součástí restaurování.
V letech 2014–2015 pokračuje MČ Praha 1 další etapou oprav domu. V 1. NP probíhá oprava nosných kleneb včetně statického

zajištění (stahování nerezovými táhly s kotvením ve fasádě),
dokonce byl objeven pozůstatek gotického oblouku, který bude
odhalen a prezentován. Výhledově se připravuje rekonstrukce
dvorku, výstavba výtahu a rekonstrukce společných prostor
domu.

Prameny: Umělecké památky Prahy, Pavel Vlček a kolektiv, 
ACADEMIA nakladatelství AV ČR (1999); web

1 velká síň, ústřední prostor v přízemí nebo patře domu, 
z níž vedly vstupy do jednotlivých místností

2 voluta = závitnice – spirálový závit, 
v baroku často naplocho stlačený

3 záklop, prkenné bednění na trámovém stropě
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KAPLE SV. ELIÁŠE | Malá Strana, Vojanovy sady 

           
       
        

        
          

        
        

             
       

        
          

         
        

      
           

         
         

         
                 

                    
                 
                   

                 
                 

                 
                    
                  
                        

             
                   
                  

              
                 
               

      
      
        

      
        

       
       

   

        
     

         
       

Vojanovy sady svůj současný název získaly až v roce 1954, kdy byla

zahrada otevřena pro veřejnost a pojmenována podle významného

českého herce Eduarda Vojana. Přes přízvisko „sady“ si uchovala

intimnější charakter. Původně šlo o část ovocné zahrady přináležející

k biskupskému dvorci založenému na Malé Straně ve 13. století. Za-

hrada se rozkládala na území někdejšího dvora pražských biskupů

mezi ulicemi U Lužického semináře a Letenskou. Další písemná

zmínka je až z 15. století, kdy byla zahrada v roce 1420 zničena hu-

sity. Následně byla zahrada rozparcelována mezi malostranské a

staroměstské měšt'any podobojí. V roce 1655 vykoupil pozemky císař

Ferdinand III. a předal je řádu karmelitánek, které uvedl do Prahy.

Kaple sv. Eliáše je nemovitá kulturní památka, zapsaná v Ústředním

seznamu nemovitých kulturních památek. Nachází se na území Praž-

ské památkové rezervace, památky chráněné organizací UNESCO.

Sv. Eliáš je jednou ze tří menších staveb v bývalém klášterním kom-

plexu karmelitánek na Malé Straně. Kaple sv. Eliáše byla údajně

postavena mezi lety 1660–1670 jako typická zahradní kaple v po-

době grotty. Pravděpodobně v roce 1715 byla v zahradě (klášterní

kronika uvádí až v roce 1743) na náklad Eleonory z Valdštejna postavena klenutá kaple zasvěcená zakladatelce řádu karme-

litánek sv. Terezii z Avily. Třetí stavbou je výklenková kaple s vyhlídkovou terasou, která patrně pochází z 2. poloviny 17. století.

Kaple sv. Eliáše stojí na nepravidelném půdorysu, který se blíží tvaru latinského kříže. Fasáda kaple je ozdobena napodobe-

ninami krápníků. Z původní výzdoby lze rozeznat zbytky zoomorfní výzdoby – figurek zvířat, např. hada a erb nad raně barokně

profilovaným vchodem – znak karmelitánů na podkladu císařské orlice se zlatým rounem. Ve vnitřní výzdobě kaple jsou rovněž

použity imitace krápníků, dále též přírodní kameny, mušle, zrcátka apod. Interiér kaple je osvětlen oválnými okénky a bočními

okny. V levém rameni grotty, pod bočním výklenkem se nachází nízké, kamenné ostění orámovaného otvoru ohniště, které ústí

do komína. Na stropě kaple se nachází pět oválných obrazů z legendy proroka Eliáše od neznámého autora. Jedná se o Eliáše

na poušti, Eliáše křísícího syna vdovy v Sareptě (fénické město), Eliášovu obět' na Karmelu1, Eliáše na ohnivém voze a Eliáše

se svým pláštěm. Kaple je dnes bez vnitřního vybavení. Původně v ní byl oltář se sochou sv. Eliáše a dále socha sv. Josefa z 18.

století od Matěje Václava Jäckla, která je umístěna v depozitáři Národní galerie.

Roku 1663 bylo pod kapli umístěno tělo zakladatelky a první převorky pražského Karmelu Matky M. Elekty od Ježíše. Dnes se

musí za jejími mumifikovanými ostatky vypravit zájemci na Hradčany do kostela sv. Benedikta. V kostele sv. Benedikta na pravé

straně presbytáře je místnost, kde je v prosklené vitríně neporušené tělo Matky M. Elekty vystaveno.

Péčí a nákladem Městské části Praha 1 prošla tato kulturní památka v letech 2012–2013 celkovou obnovou. Během rekonstrukce

byly provedeny restaurátorské opravy na fasádě, včetně štukového erbového reliéfu nad vchodem a jeho kamenného portálu.

Obnoveny byly i napodobeniny krápníků. Dále byl

opraven krov, střecha, položena nová cihelná kry-

tina, opraven komín a lucerna na střeše. V interiéru

kaple byly restaurovány omítky, krápníky a všechny

malby na stropě. Při opravách byly použity přírodní

a původní stavební materiály jako je vápenná

omítka, cihelné zdivo, struska, směs kalcitu a sá-

drovce, tuf, pískovec nebo vápenný štuk.

   
   

       

           
       
        

        
          

        
        

             
       

        
          

         
        

      
           

         
         

         
                 

                    
                 
                   

                 
                 

                 
                    
                  
                        

             
                   
                  

              
                 
               

      
      
        

      
        

       
       

   

        
     

         
       

   
   

       

           
       
        

        
          

        
        

             
       

        
          

         
        

      
           

         
         

         
                 

                    
                 
                   

                 
                 

                 
                    
                  
                        

             
                   
                  

              
                 
               

      
      
        

      
        

       
       

   

        
     

         
       

   
   

       

           
       
        

        
          

        
        

             
       

        
          

         
        

      
           

         
         

         
                 

                    
                 
                   

                 
                 

                 
                    
                  
                        

             
                   
                  

              
                 
               

      
      
        

      
        

       
       

   

Prameny: Umělecké památky Prahy, Pavel Vlček a kolektiv, 
ACADEMIA nakladatelství AV ČR (1999); web

1 Karmel (odvozeno od kerem-el, Boží vinice) je pohoří 
a dnes i národní park v severním Izraeli.
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PROTIATOMOVÝ KRYT v podzemí hotelu Jalta | Nové Město, Václavské nám. 45

Název Václavské náměstí (původním označením Koňský trh) byl za-
veden roku 1848. Pojmenování navrhl K. H. Borovský na památku
schůze ve Svatováclavských lázních a na pamět' světce české země
sv. Václava. Náměstí 682 m dlouhé a 60 m široké bylo svědkem
mnoha významných historických událostí a patří k jedněm ze sym-
bolů hlavního města.
Objekt s č. p. 818 Václavské nám. č. 45 je nemovitá kulturní památka,
zapsaná v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek. Na-
chází se na území Pražské památkové rezervace, památky chráněné
organizací UNESCO. Hotel Jalta vznikl na místě zbořeného domu ze
2. sv. války podle návrhu architekta Antonína Tenzera.
A. Tenzer projektoval budovu ve stylu socialistického realismu. Prů-
čelí sedmipatrové budovy upoutá střízlivostí a obkladem z travertinu.
Pilíře lodžie v prvním patře jsou pojednané do dvojic postav s výjevy
ze života rolníků, které navrhl Jan Jiříkovský. Vnitřek hotelu zdobí nej-
kvalitnější mramor, na jehož výběru se podílel prezident A. Zápo-
tocký, vyučený kameník. Hotel Jalta byl otevřen v roce 1958 a byl
určen hlavně pro prominentní hosty.

Vzácnou a výjimečnou zajímavostí boutique hotelu Jalta je dříve utajovaný protiatomový kryt. Místo pro kryt bylo vybráno nejen
pro svoji ideální polohu v centru města, ale i proto, že výstavba hotelu Jalta zakryla stavbu tajného krytu. Díky nově vznikající
lince metra v této oblasti mohl mít kryt i utajené únikové tunely. Kryt byl postaven v polovině padesátých let 20. století a v případě
války zde mohl sídlit krizový štáb zemí Varšavské smlouvy. Kryt byl rozdělen do tří podzemních částí pod hotelem a má masivní
železobetonové zdi, které jsou schopny odolat radioaktivnímu záření, jadernému výbuchu a leteckému bombardování. Díky
vlastní filtrační a ventilační technice byl také chráněn proti biologickým a radioaktivním zbraním. Konstrukce je tak pevná, že
beton je dodnes zcela neporušen a ničemu se tyto spletité chodby a komory nepodařilo poškodit.
V jedné části krytu se nacházel krizový Štáb Varšavské smlouvy s nouzovým východem a špionážní odposlechovou místností.
Špionážní místnost, do které byly svedeny kabely ze všech hotelových pokojů, byla využívána k odposlechům hotelových hostů
ze Západu. Odposlechy byly řízeny agenty Státní bezpečnosti, kteří využívali různé metody získávání informací a navíc spolu-
pracovali i s nasazenými prostitutkami.
Druhá část krytu byla propojena s první částí nouzovým průchodem na stejném podlaží. Operační sálek obsluhovalo pět lékařů,
zdravotních sester a sanitářů a kromě operačního sálu zde byla místnost se zdravotnickými potřebami, prostor pro nemocné
a upoutané na lůžko, prostor pro osoby infikované, postižené bojovými látkami a místnost pro odpočinek personálu. Druhá část
krytu odrážela luxus horních pater hotelu a byla určena prominentním lidem. Tyto dvě části dohromady mohly pojmout 150 osob.
V posledním podlaží se nacházelo technické zázemí krytu. Nádrž na pitnou vodu o objemu 50 m3, která se využívala i pro po-
třebu operačního sálu. Dále tu je vlastní kanalizační zařízení a energetický systém napojený na nezávislý zdroj energie spolu

se zálohovacím zařízením, které sloužilo hotelu při výpadu
elektřiny.
Kryt byl do roku 1997 pod správou Civilní ochrany České re-
publiky. V roce 1998 byl vyřazen ze sítě krytů pro civilní obranu
a předán správě hotelu Jalta. Aktuálně hotel Jalta spolupracuje
s občanským sdružením „Československé Ozbrojené Složky“,
které restauruje kryt a zřizuje v něm muzeum studené války
s ukázkou dobového vybavení.

Prameny: tisková zpráva hotelu Jalta; Umělecké památky Prahy,

Pavel Vlček a kolektiv, ACADEMIA nakladatelství AV ČR (1999); web
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HRADEBNÍ VĚŽ | Staré Město, Bartolomějská 4

Bartolomějská ulice spojuje ulice Karolíny Světlé a Na Perštýně. Pů-

vodně se jí říkalo Benátská podle označení místní chudinské čtvrti.

Od konce 14. století do počátku 18. století nesla název podle dobro-

činného ústavu „Nového Jeruzaléma“ Jeruzalémská či V Jeruzalémě.

Po založení jezuitského konviktu Horní Konviktská. Od 2. poloviny

18. století se používá dnešní název Bartolomějská podle kostela

sv. Bartoloměje.

Hradební věž je nemovitá kulturní památka, zapsaná v Ústředním

seznamu nemovitých kulturních památek. Nachází se na území Praž-

ské památkové rezervace, památky chráněné organizací UNESCO.

Hranolová věž byla součástí bývalého staroměstského opevnění ve

13. století.

Hradby Starého Města pražského, táhnoucí se po trase dnešních ulic

Revoluční, Na Příkopě a Národní, byly postaveny v letech 1249–1253.

Na svou dobu velice pokrokové opevnění se skládalo z 10-12 metrů

vysoké hradební zdi s cimbuřím, před kterou probíhal 15-20 metrů

široký parkán1 s nižší parkánovou zídkou, příkop (25 m široký, 8 m

hluboký) a val. Hlavní hradební zeď, jejíž tloušťka přesahovala dva metry, byla zpevněna hranolovými věžemi vysunutými do

parkánu a vzdálenými od sebe přibližně 60 metrů. Staroměstské hradby, které nebyly nikdy přímým útokem zdolány, prakticky

ztratily svůj účel v roce 1350, kdy bylo dokončeno opevnění Nového Města. Po dalších 400 let pak představovaly formální hranici

mezi oběma městy a hradební příkopy byly zasypány teprve ve druhé polovině 18. století. Parkány postupně zabrala nová zá-

stavba, kameny z hradebních zdí byly používány jako levný stavební materiál a hradební věže se buď staly součástí nových

domů nebo byly zbourány. Staroměstské hradby tak postupem času zcela zanikly a jejich existenci dnes připomíná jen stopa

v půdorysu města a některé názvy ulic.

O to cennější je skutečnost, že se šťastnou souhrou náhod zachovaly dvě hradební věže v bloku mezi Bartolomějskou ulicí

a Národní třídou. V případě věže stojící na dvoře domu v Bartolomějská 4 je zázrakem, že se 650 let stará hradební věž zacho-

vala na dvoře domu z konce 19. století a to ve své původní osamocené poloze.

Věž na dvoře č. p. 314 je 15 m vysoká (bez dodatečně přistavěného čtvrtého patra), má půdorys 6 x 6,7 m a tloušťku zdi okolo

1,4 m. Je kryta nízkou jehlancovitou střechou a její nároží byla dodatečně zpevněna do výše druhého patra cihlovými opěráky.

Někdy v průběhu 18. století byla věž zvýšena o čtvrté patro a z vnější strany k ní bylo přistavěno okrouhlé schodiště. Prostory

ve věži sloužily k obytným účelům a to až do doby, kdy se po demolici okolní zástavby na západní straně věž ocitla ve dvoře

budovy c. k. policejního ředitelství, postavené v polovině 19. století. V roce 1898 byla tato budova rozšířena o historizující dům

v Bartolomějské ulici, kterému padl za oběť poslední původní

dům, přiléhající k věži od východu. Tehdy také policejní ředi-

telství chtělo věž zbourat, protože prý bránila přístupu vzduchu

k oknům vězeňských cel a navíc byla ve velice špatném stavu.

S tím však razantně nesouhlasili zastánci staré Prahy a po

dlouhém naléhání dosáhli zachování hradební věže jako his-

torické památky. V roce 1903 pak byla věž restaurována podle

návrhu Antonína Wiehla.

Prameny: Umělecké památky Prahy, Pavel Vlček a kolektiv, 

ACADEMIA nakladatelství AV ČR (1999); web

1 v gotickém opevnění prostor mezi hradební zdí a příkopem
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ZAHRADA ŠTERNBERSKÉHO PALÁCE | Hradčany, Hradčanské náměstí 3

          

         

         

 

            

       

        

      

         

          

        

         

          

    

        

        

        

        

                   

                      

                  

                 

                   

             

                 

                

                     

                  

                  

        

               
    

      

   
   

      

          

         

         

 

            

       

        

      

         

          

        

         

          

    

        

        

        

        

                   

                      

                  

                 

                   

             

                 

                

                     

                  

                  

        

Prameny: Umělecké památky Prahy, Pavel Vlček a kolektiv, ACADEMIA nakladatelství AV ČR (1999); Pražské zahrady, 
Olga Bašeová, Panorama (1991); web

1 příslušník (zejména důstojník) intandanční (týlové) služby

Název Hradčanské náměstí je doložen už ve 14. století. Náměstí si

zachovalo středověkou podobu a jeho název je odvozen od původ-

ních obyvatel, kterým se říkalo Hradčani (obyvatelé, kteří patřili k Praž-

skému hradu).

Objekt s č. p. 57 Hradčanské náměstí č. 15 je nemovitá kulturní pa-

mátka, zapsaná v Ústředním seznamu nemovitých kulturních pamá-

tek. Nachází se na území Pražské památkové rezervace, památky

chráněné organizací UNESCO. Šternberský palác vznikal jako

vrcholně barokní novostavba na místě starší zástavby v letech 1698

až 1708. Jižní křídlo paláce bylo dokončeno až v 19. století.

Jednu z nejvýznamnějších světských staveb vrcholného baroka v Pra-

ze dal vystavět Václav Vojtěch ze Šternberka. Projekt je přisuzován

hned několika architektům, nejčastěji G. B. Alliprandimu a J. B. San-

tinimu, stavitelem byl K. Dientzenhofer.

Dvoupatrový palác, při pohledu z Hradčanského náměstí skrytý za

Arcibiskupským palácem, má čtyři křídla svírající čtvercový dvůr. Do

oválného vstupního vestibulu se vchází průjezdem, který kopíruje sta-

rou cestu mezi Hradčanským náměstím a Jelením příkopem. Man-

sardová střecha paláce podle francouzských vzorů byla první v Praze. Vynikající vnitřní výzdoba paláce je dílem mj. V. B. Hal-

baxe a J. R. Bysse (fresky), D. G. Frisoniho (štuky), J. V. I. Kratochvíla (malby) a dílny M. B. Brauna (plastiky ve vestibulu).

V roce 1770 byl zasypán hradní příkop oddělující Pražský hrad od Hradčan. Na zasypaném příkopu směrem k západu vznikla

na počátku 18. století zahrada Šternberského paláce. Zahrada je zbudována při hraně Jeleního příkopu a navazuje na západní

průčelí paláce. O co je zahrada Šternberského paláce menší než zahrady okolních paláců, o to je půvabnější. V zahradě jsou

rozmístěny sochy českých sochařů první poloviny 20. století, které do zahrady umístila Národní galerie.

Od roku 1796 byla v paláci obrazárna Společnosti vlasteneckých přátel umění, v letech 1811–47 zde byly deponovány sbírky

Vlasteneckého muzea v Čechách, dnešního Národního muzea; v té době zde působili průkopníci české vědy, např. slavista

P. J. Šafařík, botanik K. B. Presl či archivář V. Hanka. Od roku 1872 v paláci sídlil ústav slabomyslných „Ernestinum“, zřizovaný

Spolkem paní a dívek sv. Anny, od 1819 intendantní1 vojenská škola, za protektorátu zde byla kasárna vládního vojska a od

roku 1945 Hradní stráže. V letech 1946–48 byl palác upraven pro sbírky Národní galerie, která zde v současnosti vystavuje

sbírky starého evropského umění od antiky do závěru baroka.
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