
Na městišti několika gotických objektů (z nichž se zacho-
valy sklepy) vznikl okolo dvora s arkádami renesanční
čtyřkřídlý komplex, který byl od druhé poloviny 17. století,
kdy jej získali jezuité, do konce 19. století několikrát pře-
stavován. Součástí areálu je též kostel sv. Bartoloměje.
Těsně před zrušením jezuitského řádu došlo k nahrazení
původních dřevěných pavlačí arkádou s čabrakovými hla-
vicemi, která významně podpořila kvalitu nádvoří kon-
viktu. Architekt není znám, ale tvarosloví ukazuje na K. I.
Dientzenhofera.
Život studentského konviktu zde trval v letech 1660 až
1733, avšak k objektu se váže ještě celá řada dalších při-
pomínek. Ve středověku byl v místech těchto budov a při-
lehlých 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 po-
kračovala 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 Sa-
bina, Václav Bolemír Nebeský a další). Vý-
zdoba sálu byla provedena v národních bar-
vách, stejnou barvu měly i stužky na klo-
pách pořadatelů a tanečníků, všichni pří-
tomní mluvili pouze česky. Ples měl nejen
velký společenský úspěch, ale zároveň byl
politickým činem, který našel své následov-
níky v celé zemi. V roce 1863 tu byl poprvé
představen nový společenský tanec, česká
beseda, vytvořený z podnětu Jana Nerudy.
Do praxe ho uvedl taneční mistr Karel Linek.
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V moderní době začali Pražané chodit
do nově adaptovaného sálu tehdy vel-
mi oblíbeného kina BIO KONVIKT. Po
roce 1945 v upraveném sále bývalého
konviktského refektáře působilo studio
loutkového filmu Jiřího Trnky, které
proslavilo českou kinematografii po
celém světě. V sedmdesátých letech
20. století se KONVIKT dostal do velice
špatného stavebního stavu, dokonce
bylo vydáno několik havarijních vý-
měrů. Bylo rozhodnuto o generální
rekonstrukci celého komplexu, které

předcházel náročný stavebně-historický a archeologický průzkum. Zajímavým archeologickým nálezem je
pozůstatek patrně roztroušeného pokladu (sedm esovitých záušnic a osm denárů z 12. století), který společně
s nálezy zlomku křišťálu a zlomků skleněné nádoby dokládá vyšší sociální úroveň zdejšího prvotního osídlení.
Vlastní náročné stavební práce (objekt měl velmi narušenou statiku) byly zahájeny v březnu 1982 a byly roz-
děleny do několika etap. Jejich definitivní dokončení bylo zastaveno restitučním nárokem na celý objekt.
Roku 1996 pokračovala přerušená obnova objektu a KONVIKT se mohl vrátit ke své původní podobě a kul-
turnímu poslání.
Dnes je sál sídlem kina BIO-PONREPO, v kterém se promítají filmy ze sbírek Národního filmového archivu.

Prameny: Umělecké památky Prahy, Pavel Vlček a kolektiv, ACADEMIA nakladatelství AV ČR (1999); Pražské domy vyprávějí, Josef a Eva Hrubešovi, 
nakladatelství ORION (1996); web bio-ponrepo



Malá Strana byla založena po roce 1257 Přemyslem Ota-
karem II. Jejím centrem byl veliký Rynek (Malostranské
náměstí) dělený kostelem sv. Mikuláše na horní a dolní
část. Nás zajímá historie horní části náměstí. Lichten-
štejnský palác, je palácovým souborem ukrývajícím pod
monumentální klasicistní fasádou goticko-renesanční di-
spozice a barokní přestavby řady starších měšťanských
domů a šlechtických sídel. Vnější fasády pocházejí z pře-
stavby Matěje Hummela z doby po roce 1791. Široké dvou-
poschoďové průčelí paláce je reprezentantem pražského
raného klasicismu. Areál paláce je mimořádnou archeolo-
gickou lokalitou. Předchůdcem paláce byla řada šesti
drobnějších domů, jejichž doklady shledáváme především
v navzájem nesouvisejících gotických sklepích. Výjimečné
postavení měl nárožní dům dnešní Nerudovy ulice zvaný
„U bílého medvěda“. Nejstarší částí paláce je hranolová

věž vystupující až do prvního poschodí, zachovaná v ustupujícím jižním konci hlavní budovy. Věž z doby Pře-
mysla Otakara II. byla nesporně součástí přemyslovského opevnění. V průběhu husitských válek byla většina
domů poničena a znovu postavena až v 15. století. Byly to většinou domy městských řemeslníků. Hlavní pře-
děl ve vývoji paláce představuje požár v roce 1541. Následovalo slučování parcel, na nichž vyrůstaly šlechtické
rezidence. Hlavním stavebníkem se stal rod Lobkoviců, který na konci 16. století nákladně přestavěl nárožní
dům na monumentální tříposchoďový renesanční palác. V roce 1622 se v místě stal majitelem čtyř domů ze
šesti Karel z Lichtenštejna, pátý koupil od císaře a šestý získal v roce 1638 dědictvím. Lichtenštejn si chtěl
z domů vytvořit hlavní rezidenci. V roce 1623 začal s přestavbou. V nedostavěném paláci mělo v roce 1648
svůj hlavní stan švédské vojsko. V roce 1742 Lichtenštejnové palác definitivně opustili, ale neprodali. Pronajali
ho poštovnímu úřadu, do roku 1790 odtud jezdila pošta do Vídně. Při příležitosti královské korunovace Leo-
poldovy v roce 1791 zadal pokračovatel rodu Lichtenštejnů přestavbu paláce Matěji Hummelovi. Ten zvnějšku
už jednou provždy sjednotil šest různorodých re-
nesančních objektů za jednotnou klasicistní fasá-
du, jdoucí přes celou západní stranu Malostran-
ského náměstí až do Nerudovy ulice. Ovšem i dnes
vnímavý pozorovatel postřehne, že palác nemá jed-
nolitý základ. Zůstal portikus vstupu, zdůrazněný
i v celkové siluetě měkkým zvednutím atiky, zůsta-
la vysoká okna s výraznými plastickými lemy, řím-
sami a suprafenestrami (plocha nad oknem a pod
nadokenní římsou), zůstala masivní bosáž, ale pře-
devším zůstaly různé výšky podlaží podle původ-
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ních domů. Majitelé nadále palác pronajímali, byly tu různé
úřady i byty. V letech 1811-1826 tu bydlel Josef Dobrovský
a v roce 1829 se tu konala 3. pražská uměleckoprůmyslová
výstava. Roku 1850 byl palác prodán vojsku - a to tu zůstalo
až do roku 1960. Pak se palác stal svérázným dislokovaným
sídlem Vysoké školy politické ÚV KSČ. V září 1990 byla za-
hájena náročná rekonstrukce celého paláce pro potřeby Hu-
dební fakulty Akademie múzických umění pod vedením arch.
Pavla Kupky. Velký koncertní sál (navrhl Kašpar Předák), ne-
soucí jméno Bohuslava Martinů, je nejhonosnějším prosto-
rem 1. patra. Jeho stěny člení dvojice pilastrů s kompozitními
hlavicemi, na nichž spočívá vysoké kladí, záklenky oken zdobí
větévky se stuhami a štukové rámy s rosetami. Výrazný fa-

bion rovného stropu sledují souběžné lišty, oživené štuky. Rekonstruovaný sál vzbuzuje dojem stylové čistoty,
vše tvoří harmonický celek. Proto alespoň upozornění co je zcela nové. Jsou to monumentální třímanuálové
varhany, které s využitím nejnovějších konstrukčních poznatků spojují historické pozdně barokní tvarosloví
se současným výtvarným cítěním. Dále na stropě září nové lustry, kde svítící žárovka je jen jakýsi symbol,
vlastní skutečné osvětlení vychází z ukrytých halogenových zdrojů. Pak si také všimněte balustrády rene-
sančního schodiště  s kamenným chórem pěvců. Ve tvarech jejich hlav Karel Nepraš originálně oživil pojetí
tohoto výtvarného detailu. Sochař K. Nepraš je také autorem kovových figurálních patníků před průčelím pa-
láce. Kovové postavy představují vojáky Valdštejnova vojska, kteří stanuli v Lichtenštejnském paláci 23. ledna
1633 před válečným soudem. Ortel byl krutý, patnáct odsouzenců bylo na Staroměstském náměstí sťato
a osm pověšeno.

Prameny: Umělecké památky Prahy, Pavel Vlček a kolektiv, ACADEMIA nakladatelství AV ČR (1999); Pražské domy vyprávějí, Josef a Eva Hrubešovi, 
nakladatelství ORION (1996); Paláce znějící hudbou; Hledání ztracených míst Lichtenštejnský palác, palác pro hudbu, Radomíra Sedláková; web



Renesanční předměstský palác vznikl někdy před rokem
1587, manýristicky upravený do roku 1644 a ještě později
barokně po roce 1722. Je to stavba, která by mohla sloužit
jako učebnice jednotlivých výtvarných slohů. Osada Újezd,
dříve Oujezd, patřila k nejstarším předměstským osadám
Malé Strany. Osada zanikla, zůstal nám jen název ulice.
Na zpustlém místě mezi zahradami vystavěl pan Jan st.
Vchynský ze Vchynic, karlštejnský purkrabí, letohrádek.
V roce 1597 dům i se zahradou prodal. Někdy kolem roku
1624 dům získal hrabě Pavel Michna z Vacínova, který
zbohatl na dodávkách vojenských potřeb za třicetileté vál-
ky. Michnův palác měl být ještě honosnější a velkolepější
než Valdštejnský palác. Hlavní stavební etapa probíhala
ve 20. a 40. letech 17. století. Ústřední, renesanční stavba
je připisována Ulriku Aostalimu de Salla. Francesco Caratti
na stavbě působil od roku 1657. Jeho dílem je také uni-

kátní trojdílné schodiště. Jak lehce nabyl, tak lehce pozbyl. Už v roce 1670 přišel majetek Pavla Michny z Va-
cíhova do krídy (konkurs) a byl rozprodán. V paláci se vystřídali Schwarzenberkové a Jan Bornschein, ob-
chodník s látkami. Roku 1767 koupil celý areál vojenský erár. Usadili se tady dělostřelci, vznikla zde pražská
zbrojnice. Vojáci tady pobývali a spíše devastovali, než budovali. Roku 1921 objekty, místy již ruiny, prodali
České obci sokolské. Objekt byl bez oken a dveří, někde byly vytrhané podlahy, prohnilé a propadlé stropy.
Čeští vlastenci založili spolek SOKOLA v roce 1862, kdy se konala první valná hromada. Dr. Miroslav Tyrš se
stal náčelníkem, Jindřich Fügner starostou. Tyrš vložil do společného díla své vzdělání, Fügner peníze a oba
horoucí vlastenectví. Kroj a prapor navrhl Josef Mánes. Když J. Fügner v roce 1865 zemřel, pokračoval M. Tyrš
sám. Pro Českou obec sokolskou byl celý objekt rekonstruován a přistavován podle vítěze architektonické
soutěže arch. Františka Krásného. Pře-
stavba paláce probíhala citlivě, rekostruk-
ce a modernizace se uskutečňovala s ohle-
dem na starou architekturu. Novostavby
vznikaly za severním křídlem kolmo k hlav-
nímu traktu paláce a byly účelně spojovány
se starou budovou. Nově vznikla tělocvična
se dvěma sály, nad ní ubytovna a pod
sálem bazén. Ostatní prostory novostavby
sloužily hospodářskému provozu. Ještě
dnes jsou v nejníže položených místech
objektů patrné stopy velké povodně ze
srpna 2002. Při Všehrdově ulici na místě
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zbrojnice vzniklo seřadiště (hřiště). Celková rekon-
strukce i přístavba paláce v době po vzniku Českoslo-
venska probíhala pod dohledem prof. Vojtěcha Birn-
bauma, díky kterému se podařilo zachránit historické
detaily. Z renesančního letohrádku se zachovaly de-
taily Chiaroscurové malby (chiaroscuro je způsob
malby pískovými a hnědavými tóny působí iluzi plas-
ticity) v hlavním sále a vestibulu, sgrafito, zbytky
okenního otvoru a bosovaný vstupní portál u bočního
pravého křídla. Při přestavbě v baroku byl nad střed-
ním rizalitem vztyčen lukovitý štít, dnes doplněný le-
tícím sokolem. Nejpozoruhodnější je asi manýristická
fasáda do zahrady. Před zahradním průčelím je te-

rasa chráněná kamenným zábradlím. Zdánlivě nesourodé detaily vytvářejí na paláci harmonický celek. První
schůze Výboru ČOS se v Tyršově domě konala 2. a 3. května 1925 a kompletní stavbu se podařilo dokončit
před Všesokolským sletem v roce 1926. V letech 1950-1990 využívala budovy i zahrady Fakulta tělesné vý-
chovy a sportu, bylo tady Muzeum tělesné výchovy a sportu. Od roku 1990 patří celý majetek opět České obci
sokolské. Na jak moderních myšlenkách a principech Česká obec sokolská vznikala, dokazuje současná široká
základna členů. Tělesná zdatnost je nerozlučně spojena s výchovou morální i vlasteneckou. Harmonicky roz-
víjet tělo i ducha. Vzájemné vztahy členů jsou založeny na demokratických principech, šíření a propagaci
sportu a zdravého životního stylu pro všechny věkové kategorie. Česká obec sokolská v roce 2012 slaví 150.
výročí svého založení. Oslavy vyvrcholily konáním XV. Všesokolského sletu. Hromadného cvičení se zúčastnilo
bezmála jedenáct tisíc cvičenců ze všech koutů světa.

Prameny: Mgr. Ant. Ederer, 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



Klášter minoritů u kostela sv. Jakuba je gotický komplex,
který vznikal postupně ve třech středověkých etapách (ko-
lem let 1300, po 1323 a po 1374), raně barokně upravovaný
zejména ve východní části kolem roku 1665 a přestavěný
pozdně barokně do roku 1767 (dvůr kvadratury).
Do již postaveného dvorce u chrámu sv. Jakuba na Sta-
rém Městě pražském byl řád minoritů uveden v roce 1232
králem Václavem I. Řád ihned po usazení začal  s budo-
váním konventu. Jednoznačně nejstarší fragmenty areálu
jsou zachované ve sklepení dnešní školy čp. 977 (doda-
tečně oddělené od klášterního areálu). Předpokládá se, že
původní kostel (vysvěcen roku 1244) byl přestavěn na zim-
ní refektář ve kterém se roku 1311 odbývala korunovační
hostina krále Jana Lucemburského. Valeně zaklenutý sál
refektáře s pětibokými výsečemi je zdobený freskami od
F. Vogeta z roku 1737. Fresky zobrazují výjevy ze života

sv. Františka z Assisi. Pásková štuková dekorace a malba je dílem A. Bolly z téže doby. Klášter se v průběhu
13. a 14. století těšil velké přízni panovnických dynastií, hlavně českého krále Jana Lucemburského a jeho
manželky Elišky Přemyslovny. Konvent postihl roku 1316 ničivý požár, ale díky královské přízni byl už dva
roky poté opraven. Minoritský komplex zaujímal ve 14. století rozsáhlou plochu, jejíž součástí byla kromě
konventních budov také zahrada. Při husitských bouřích zůstal areál ušetřen plenění i rabování, takže roku
1437 se mohli minorité vrátit zpět do konventu. Klášter se dlouho potýkal s finančními problémy, nedostatek
peněz přinutil řád část budov pronajmout a neužívané objekty rozprodat. Významná etapa začala pro klášter
v pobělohorském období, kdy minorité založili bohosloveckou kolej sv. Bonaventury. Nová výstavba a pře-
stavba kláštera ve slohu raného baroka směřovala především k vzdělávacím a misijním potřebám řádu. Další
etapa přestavby se soustředila hlavně na basiliku sv. Jakuba. V roce 1689 pak část kláštera vyhořela, avšak
vzápětí začala jeho obnova, probíhající až do
konce 17. století. V roce 1754 se konvent
opět stal obětí požáru, jehož následky pře-
kryla pozdně barokní přestavba ukončená
v roce 1767. V následujících letech došlo
k odprodání části klášterních budov a kon-
vent byl v podstatě zrušen. Po násilné likvi-
daci řeholního života v Československu v ro-
ce 1950 klášterní budovy sloužily potřebám
lidové školy umění. V součastnosti o konvent
pečují bratři minorité, kteří se po roce 1989
opět vrátili do svého sídla.
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Z původního rozsáhlého komplexu zbyla
pouze část tvořená jedno a dvoupatrovými
budovami, soustředěnými kolem téměř ob-
délného rajského dvora. Velmi jednoduché
fasádě uličního průčelí dominují raně ba-
rokní portál s dveřmi zdobenými reliéfy
světců, andílků a znakem minoritů; a ba-
rokní socha P. Marie Bolestné (dobová ko-
pie). Části dvorních fasád tvoří v přízemí
gotické arkády s hrotitými oblouky a ba-
rokní arkády s půlkruhovými oblouky, v pa-

tře křídla při chrámu se mezi okny nacházejí pilastry, v patře východního křídla terasa. K významné re-
konstrukci došlo v roce 1991, kdy byl obnoven prostor klášterního ambitu s řadou gotických křížových kleneb
svedených na pět štíhlých válcových podpěr uprostřed (z let 1330-1374).
Stavbu gotického chrámu sv. Jakuba Většího (též Staršího) dokončil Karel IV. v roce 1374, výstavbu započal
už jeho otec Jan Lucemburský v roce 1319. Kostel je mohutnou trojlodní bazilikou s presbyteriem, barokním
chórem a věží. Jedná se o třetí nejdelší chrámovou stavbu v Praze. Barokní úpravu chrámu po požáru roku
1689 provedl architekt Jan Šimon Pánek. Chrám býval místem slavnostních obřadů při pohřbech panovníků.
V roce 1378 zde bylo vystaveno na nádherném katafalku obklopeném pěti stovkami svící tělo otce vlasti
Karla IV. a v roce 1577 zde byl dočasně pohřben císař Maxmilián II.
Historický, kulturní a duchovní význam sv. Jakuba vyzdvihl v roce 1974 papež Pavel VI. Propůjčil staroměst-
skému chrámu čestný titul bazilika menší (basilica minor). V současnosti se na území České republiky nachází
celkem 15 kostelů nesoucí tento titul. V Praze  bazilika sv. Jakuba a bazilika sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.

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



Palác na Novém Městě pražském v Palackého ulici čp. 719
má za sebou dlouhou a zajímavou historii. Ulice se pů-
vodně nazývala Pasířská podle řemesla, které se v ní pro-
vozovalo. Pasíři se objevují i mezi prvními majiteli domu,
po nich jsou to však i jiní řemeslníci. Majitelé se zde často
střídali, dům však zůstával vždy v českých rukou. Na po-
čátku 17. století přechází dům do vlastnictví českých pan-
ských rodů. Stará gotická stavba dostala tehdy dobovou
pozdně renesanční podobu. Mezi jeho majiteli se objevují
i ženy známých rodů - Černínů, Šporků. Teprve po pol. 18.
století se dům ocitá na krátkou dobu v majetku cizince.
Roku 1762 se stává majitelem pán irského původu Wil-
liam O´Kelly. Ten odkázal dům svému adoptovanému pří-
buznému Williamu Mac Nevenovi. Starý dům nevyhovoval
náročnému společenskému životu šlechtického rodu. Sta-
vitel Ignác Jan Nep. Palliardi navrhl a postavil Mac Neve-

novi kolem roku 1780 malý městský palác s ušlechtilým průčelím ve slohu pozdního baroka, rozehrávajícího
povrch architektury drobnými dekorativními prvky rokoka i klidem slohu Ludvíka XVI. V roce 1811 dům za-
koupil pražský advokát Jan Měchura, jehož dcera Terezie se stala v roce 1827 manželkou Františka Palackého.
Roku 1861 se majiteli domu stali dcera a zeť Fr. Palackého, manželé Riegrovi Marie a František Ladislav.
Památník Františka Palackého a JUDr. Františka Ladislava Riegra byl odevzdán české veřejnosti podle přání
vnučky Palackého a dcery Riegrovy Libuše Bráfové. Její dědic Dr. B. Riegr splnil její přání a byt zůstal zachován
jako památník významných postav českého národního života v 19. století. František Palacký měl významný
podíl na organizaci vědecké práce a života v Čechách. Vedle jeho práce historika, vědce a organizátora byla
jeho dráha politická méně šťastná. Po politickém nezdaru v letech 1848-1849 se ve veřejném životě objeví
až roku 1861, kdy stojí se svým zetěm
JUDr. Františkem Ladislavem Riegrem v če-
le konzervativní strany Staročechů. Politic-
kou aktivitu převzal Riegr, Palacký se stává
spíše reprezentativním vůdcem a symbo-
lem.
Památník byl slavnostně otevřen dne 17.
prosince 1931. Tiché pokoje památníku nás
přenášejí zpět do první poloviny minulého
století, kdy v nich vládl rušný život. V sa-
lonu, hlavním prostoru bytu, okolo klavíru
a harfy se scházela přátelská společnost,
dováděly děti, vedla se tu živá jednání

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2012
GARANT MČ PRAHA 1

Památník Fr. Palackého a Fr. L. Riegra | Nové Město
Palackého 7



o mnoha veřejných, kulturních i politických po-
třebách národních. A mezi tím vším směřují
kroky Františka Palackého nakonec vždy do
tiché uzavřené pracovny - kde žil a pracoval od
roku 1860 (od smrti své ženy) až do konce
svého života. Pracovnu, tvoří podlouhlý pokoj
s jediným oknem, kde měl psací stůl, koženou
pohovku a po stěnách otevřené skříně plné
knih a foliantů. Tady u psacího stolu dokončo-
val své Dějiny národu českého, zde psal četné
podnětné návrhy a podání dotýkající se mnoha
oblastí vědeckého a veřejného národního záj-
mu. Pracovna vůdčího konzervativního politika

Fr. L. Riegra a současně jeho úmrtní pokoj,  je umístěn vpravo od salonu. Přímo proti dveřím na zadní stěně
jsou ve dvou půlkruhovitých výklencích vsazeny police s knihami. U okna před knihovnou je umístěn velký
empirový pracovní stůl. Naproti oknům stojí u stěny úmrtní lože Fr. L. Riegra.
V 60. letech přešel památník do majetku a péče státu, proběhla jeho celková úprava a památník byl tři dese-
tiletí představován veřejnosti. Do roku 1994 se stav interiéru viditelně zhoršil. Špatný stav spolu s blížícím
se 200. výročím narození F. Palackého vedly Národní muzeum ke generální rekonstrukci celého památníku.
Práce probíhaly ve třech etapách a až koncem roku 1996 se mohlo přistoupit k obnově posledních prostor
památníku. V současnosti památník odborně spravuje Oddělení starších českých dějin Expozice Historického
muzea Národního muzea.

Prameny: Umělecké památky Prahy, Pavel Vlček a kolektiv, ACADEMIA nakladatelství AV ČR (1999); Průvodce Památník Františka Palackého 
a Františka Ladislava Riegra, Národní muzeum (1999); web



Na místě současného objektu stávala původně řada měš-
ťanských domů spolu s kostelíkem sv. Václava a malo-
stranskou radnicí. V těsném sousedství stál gotický farní
kostel sv. Mikuláše se hřbitovem a fara se školou. Celý
tento prostor dostal ve 20. letech 17. století do vlastnictví
řád Tovaryšstva Ježíšova. Jezuity nepochybně přitahovalo
centrální postavení staveb uprostřed náměstí, a nelze se
proto divit, že za podpory Albrechta z Valdštejna a také
místodržitele Karla z Liechtensteina získali pro výstavbu
svého domu právě toto místo. V roce 1673 byl položen zá-
kladní kámen k novému kostelu sv. Mikuláše a o rok poz-
ději se začaly kopat základy „Profesního domu“, sídla
nejvýše postavených příslušníků jezuitského řádu. Raně
barokní stavba vznikla podle plánů G. D. Orsiho, jenž celou
stavbu do své smrti vedl. Po jeho smrti ji v roce 1691 do-
končil stavitel F. Lurago. Profesní dům sloužil ke studiu

a ubytování významných vzdělanců řádu. V domě se nacházela knihovna, která obsahovala významná díla
z oblasti matematiky, astronomie a ostatních přírodních věd. Sám Profesní dům měl hlavní vchod z horního
náměstí v 1. patře. Toto patro včetně refektáře bylo reprezentační. Za zmínku stojí strohost celého objektu.
K tomu došlo na doporučení vyšších představitelů řádu po kritice okázalosti stavby Klementina. V polovině
18. století došlo k vrcholně barokní úpravě západního křídla budovy. Zásadní změnu v interiérech a vnějších
fasád však přineslo zrušení jezuitského řádu Josefem II. v roce 1773. Profesní dům se stal součástí majetku
habsburské monarchie. Během této doby nalezla budova mnohá uplatnění. Nejvýznamnější bylo období
19. století, kdy zde sídlil vrchní zemský soud. Po vzniku samostatného Československa v roce 1918 objekt
připadl Ministerstvu financí. Byla zde vestavena odbavovací hala státní banky a ve sklepech byly vybudovány
trezory pro ukrytí zlatého pokladu nově
vzniklého státu. V šedesátých letech 20. sto-
letí správu budovy převzala Matematicko
-fyzikální fakulta Karlovy univerzity a bu-
dova začala opět sloužit ke vzdělávání. Po
roce 2000 proběhla rozsáhlá rekonstrukce,
která vedla k otevření Konferenčního a spo-
lečenského centra „Profesní dům“ a v roce
2006 k slavnostní inaugurací zrestaurova-
ného refektáře. Stěny bývalé klášterní jí-
delny jsou tvořeny malbami zhotovenými
v technice fresco-secco (technika, při níž se
maluje na zaschlou omítku zdi, která byla
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před nanesením barvy navlhčena) a olejomal-
bou. Jednotlivé nástropní malby jsou rozčle-
něny do šesti oktogonů. Oktogony jsou ohra-
ničeny štuky. Malby se dále nacházejí na do-
běhu klenby. Iluzivní malba zdobí 8 pilířů v re-
fektáři. Nejrozsáhlejší plochu nástěnné malby
zaujímá severní stěna místnosti. Malbám chy-
bí datace a signatura. Na základě malířského
stylu se odborníci domnívají, že autorem mal-
by je pravděpodobně Josef Kramolín, laický
člen jezuitského řádu. Malby znázorňují ob-
vyklé biblické motivy. Kolmé stěny a severní
průčelí sloužily k prezentaci řádu, např. třetí

dvojice od severu zobrazuje sv. Ignáce z Loyoly a sv. Františka Xaverského. Na severním průčelí jsou tři bla-
hoslavení japonští mučedníci. Ve zrekonstruovaném refektáři jsou umístěny nové varhany, které byly do-
plněny zrekonstruovaným varhanním prospektem (varhanní skříň). Tato skříň, pocházející ze zrušených
varhan ze severních Čech, byla původně použita k zakrytí stavebních úprav v břevnovské bazilice sv. Markéty.
Při nedávné rekonstrukci břevnovského kláštera byla skříň sejmuta a díky velkorysosti jeho milosti, pana
převora Siostrzonka, věnována MFF UK.
Pečlivou, citlivou rekonstrukcí slavnostního sálu refektáře byl završen proces obnovy, který navrátil budově
původní krásu a umožní její důstojné využití nejen pro výuku studentů, ale i pro společenské účely.

Prameny: Umělecké památky Prahy, Pavel Vlček a kolektiv, ACADEMIA nakladatelství AV ČR (1999); úvodní slovo A. Kučera; mff.cuni.cz; web



Historická kulturní a technická památka Novomlýnská vo-
dárenská věž jako jediná z pražských vodárenských věží
nestojí přímo na břehu řeky, jelikož zde došlo k regulaci
břehů a výstavbě nábřeží. Vodárenská věž tvoří domi-
nantu na jižním předpolí Štefánikova mostu a společně se
sousedním barokním domkem čp. 1244, reliktem Vávrova
mlýna, je pozůstatkem části zaniklých Nových mlýnů.
Skupina Nových mlýnů stála mezi tehdejším břehem Vlta-
vy a Primátorským ostrovem. Pozice tehdejšího ostrova
se zhruba kryje se současnou polohou parku Lannova. Vo-
dárenská věž byla součástí vodárny, která stála na západ-
ním cípu Primátorského ostrova. Tato vodárna rozváděla
vltavskou vodu do kašen Dolního Nového Města a někte-
rých přilehlých částí Starého Města. Vodárna sloužila do
roku 1910 a v roce 1919 byla zbořena.
Původní dřevěná, zčásti hrázděná věž stála u Nových mlý-

nů již před r. 1484 a byla používaná pro lokální zásobování vodou. Tato věž minimálně dvakrát vyhořela. Na
místě pozdější vodárny byla v roce 1536 zbudována nová dřevěná věž, která sloužila až do 80. let 16. století.
Ta patrně rovněž vyhořela a byla obnovena v r. 1582. Požáry dřevěných vodárenských věží byly časté hlavně
v zimě, jelikož zamrzlé vodovodní potrubí bylo rozmrazováno pomocí otevřeného ohně. Některé knihy o Praze
uvádějí, že nová věž postavená mezi lety 1602-06 stála již na místě věže současné. Tomu ale neodpovídá
mj. pozice věže na tisku leptu Václava Hollara z r. 1636. Tato věž postavená v renesančním slohu na dubových
pilotách již byla kamenná, v horní části opatřená vyhlídkovou terasou (tzv. lusthausem) s vyobrazením čes-
kých panovníků od Přemysla Otakara po Rudolfa II. V té době byla tato věž nejvyšší stavbou Prahy na pravém
břehu Vltavy. Věž byla díky špatnému založení poškozena společně s vodárnou ledovými krami při povodni
v r. 1655. V letech 1658-60 byla postavena
současná, tedy již třetí vodárenská věž. Ta
je postavena ve slohu raného baroka s po-
užitím renesančních portálů předchozí vě-
že. Na místě staré věže pak byla postavena
vodárna. Věž i vodárnu poničil velký požár
v roce 1689, který zničil celé ulice. V horní
části věže se zachoval vytesaný letopočet
1724 související patrně s některou opra-
vou. Věž byla poškozena i během povodně
v roce 1784. Po další opravě pak ještě slou-
žila vodárenství dalších téměř 100 let. Sou-
časná Novomlýnská věž je nejmladší praž-

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2012
GARANT MČ PRAHA 1

NOVOMLÝNSKÁ VODÁRENSKÁ VĚŽ | Nové Město
Nové mlýny



skou vodárenskou věží. Konstrukce je, narozdíl
k ostatním pražským věžím, jednoduchá.
Stavba se šesti patry je vysoká 34,5m a byla
stavěna jako dva kvádry mezi nimiž stoupá le-
votočivé schodiště. Je postavena z lomového
kamene, který je z vnější strany obložen pís-
kovcovými kvádry a zevnitř omítnut. Jednot-
livá patra byla od sebe oddělena dnes již od-
lámanými římsami. Dominantní prvek věže
představuje trojice oken v posledním patře
každého z průčelí. V tomto šestém podlaží vě-
že, kde byla kdysi pánev na vodu, je dnes upra-
vený vyhlídkový prostor. Střecha původně kry-

tá prejzy má stanový tvar a nese měděný hrot. Vstup do věže na severní straně zdobí renesanční, plasticky
bohatě bosovaný pravoúhlý portál s nadsvětlíkem, zhotovený ze sliveneckého mramoru a replika původních
železem plátovaných dveří. Věž byla od roku 1875 majetkem královského města Prahy. Po roce 1954 byla ve
správě Pražské informační služby a od roku 1967 pak ve správě Útvaru hl. architekta hl. m. Prahy. Ten dal
v roce 1982 věž do pronájmu Svaz socialistické mládeže stavební fakulty ČVUT. Všechny tři zmíněné instituce
měly s věží dalekosáhlé plány, ale ve skutečnosti se nic nedělo. Věž 115 let pouze chátrala. Novým impulzem
byla teprve „zlatá éra“ první poloviny 90 let minulého století. S podhoubí SSM vzniká tzv. Nezávislá výtvarná
skupina, která bezplatně získává věž do svého vlastnictví. Nezávislá výtvarná skupina prodává věž soukromé
osobě, která si v posledním patře zřizuje ateliér. Ačkoliv je věž kulturní (technickou) památkou není zapsána
ani v katastru nemovitostí. Pozemek však podle katastru nemovitostí patří hl. m. Praha. Deset let pak hl. m.
Praha trvalo u soudu dokázat, že se jednalo o podvod a získat majetek zpět. Od roku 2002 je věž opět ve
správě Pražské informační služby, která v roce 2011 areál i s věží pronajala občanskému sdružení Sbor dob-
rovolných hasičů Praha 1. Hasiči věž zajistili před zatékáním, interiér věže vyčistili, opravily elektroinstalaci
a omítky, zasklili okna a nechali vyrobit repliku historických vstupních dveří. To umožnilo poprvé za dobu
existence věže bezpečnou návštěvu širší veřejnosti.

Prameny: Spolek přátel Petrské čtvrti, o. s.
Vácslav Hollar lept z roku 1636 (repro. Thomas Fisher Rare Book Library Toronto).



Při pohledu z Mánesova mostu si všimneme nenápad-
ného hrázděného domku stojícího nad říční navigací ma-
lostranského břehu. Přízemní, podsklepený domek s více
než dvousetletou existencí má okna zasazená přímo v ná-
břežní zdi Kosárkova nábřeží. Kosárkovo nábřeží je ulička,
která vede od Mánesova mostu po návodní straně Stra-
kovy akademie k Občanské plovárně. Původně se zde ří-
kalo prostě U Vltavy, od roku 1896 Strakovo nábřeží a od
roku 1961 nábřeží Kosárkovo. Dnešní název nám připo-
míná význačného českého malíře Adolfa Kosárka. Názory
na původní účel domku se dlouho ve výkladech historiků
rozcházely. Dnes již víme, že domek byl vybudován kolem
roku 1809, kdy byla u bývalé Jezuitské zahrady v roce 1809
pruským setníkem (později generálem) Ernestem svobod-
ným pánem von Pfuel založena „První c.k. plovárna v Ra-
kousku“, později nazývaná „Vojenská plovárna“. Domek

sloužil pro velitele této plovárny. Zajímavostí je, že Vojenská plovárna byla první vodní stavbou svého druhu
v celé střední Evropě. Ve Vídni byla podle tohoto pražského vzoru zřízena první plovárna až v roce 1812,
v Berlíně roku 1817. Sousedící Občanská plovárna byla otevřena teprve v roce 1840. V místě byly kromě sta-
robylé osady V Rybářích dlouho pouze zahrady a obecní přívoz. Koncem třicátých let 19. století se zrodila
myšlenka postavit tady přes Vltavu dřevěný most. Mezitím než došlo k jeho realizaci, bylo rozhodnuto vy-
budovat v tomto místě řetězovou lávku. Stavbu inicioval pražský purkmistr JUDr. Václav rytíř Bělský. V roce
1866 bylo založeno akciové družstvo, které lávku postavilo. Lávka byla uvedena do provozu v roce 1869.
Lávka byla v době provozu nazývána rovněž Rudolfova (po korunním princi Rudolfovi) či Železná. Mostovka
lávky určené pouze pro pěší byla přes 192 m dlouhá a 3,35 m široká. Akciová společnost získala od města
právo vybírat po dobu šedesáti let na lávce mýtné. To inkasoval zřízenec na malostranském břehu. Domek
zasazený do nábřežní navigace sloužit k vybírání mostného a k zázemí výběrčího. Lávka byla rozebrána v ro-
ce 1914, kdy byl uveden do provozu nově postavený
Mánesův most. Železnou lávku nám dnes připomíná
uliční název U Železné lávky. S vybíráním mostného
se počítalo i při stavbě Mánesova mostu. Výběrčí
budky měly kubizující podobu a z mostu byly odstra-
něny v roce 1924. V roce 1925 pak bylo mostné defi-
nitivně zrušeno v celé Praze. S ohledem na svůj pů-
vod a strategický význam lávky a pozdějšího mostu
patřil mnoho let domek s okolními pozemky vojen-
skému eráru. Domek byl po zrušení Rudolfovy lávky
využíván pro ubytování rodiny velitele Vojenské plo-
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várny. V době okupace Československa německou
armádou patřil pod správu Wehrmachtu, který za-
bral i sousedící Strakovu akademii na lazaret. Po
válce byla v domku na krátkou dobu umístěna malá
restaurace. Po ukončení provozu Vojenské plovárny
někdy kolem roku 1950 začal domek sloužit dětem
z družiny protilehlé základní školy v jejich volném
čase. V sedmdesátých letech 20. století domek pustl
a chátral. Občas v něm našlo útočiště pár tuláků
a dokonce byla zvažována i jeho demolice. Na sa-
mém počátku 20. století se na Klárově objevily prv-
ní pražské tramvaje. Náměstí bylo pojmenováno

v roce 1922 na počest profesora a jazykovědce Aloise Klára. Zapomenutou kolej nalezneme před domkem.
Kolej byla postavena pro odstavování a napájení kropicích tramvají. Kolej byla v roce 1967 odpojena od ko-
lejové sítě, ale z úsporných důvodů nebyla vytrhána a pak na několik let zmizela ve stavební ohradě při bu-
dování metra. V roce 1978 domek začal sloužit jako klubovna vodácko-turistickému středisku GEMINI.
GEMINI (latinsky „blíženci“, odkazující na řeckou báji o Kastorovi a Polydeukovi, jejichž vztah se vyznačuje
obětavým a nezištným přátelstvím) je dnes občanské sdružení, jehož program spočívá v tradiční dlouhodobé
zájmové činnosti s dětmi a mládeží formou oddílové činnosti. Herní, sportovní a kulturní program vychází
z myšlenek starořeckého ideálu „kalokagathia“ (z řečtiny „kalos“ krásný, „agathos“ dobrý). Na vedení oddílu
se podílejí lidé, kteří v oddílech vyrůstali. Vedle tradiční činnosti GEMINI v současné době realizuje také čin-
nost Centra pro demokratické učení (CEDU) na podporu výchovy k občanství na školách po celé ČR. Pro učitele
a ředitele vytváří metodické materiály k tomuto tématu. Pro kolektivy žákovských parlamentů pořádá vzdě-
lávací a zážitkové akce.

Prameny: Umělecké památky Prahy, Pavel Vlček a kolektiv,  ACADEMIA nakladatelství AV ČR (1999); Zmizelá Praha Tramvaje a tramvajové tratě, Pavel Fojtík, 
nakladatelství PASEKA (2010); Pražské domy vyprávějí, Josef a Eva Hrubešovi, nakladatelství ORION (1996); gemini-praha.org; web



Ostrov vznikl nánosem půdy v 18. století 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 se společenským sálem. 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 cí-
saře Františka Josefa. Scházeli se zde čeští i němečtí in-
telektuálové a domácí a cizí umělci. Volně stojící dvou-
patrová novorenesanční stavba Žofína byla zbudována
v roce 1884 podle plánů Jindřicha Fialky rozšířením a pře-
stavbou klasicistního domu z roku 1830. Hlavní budova je
tvořena kubusem, jenž je zesílen nárožními risality. K hlav-

ní 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. 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. Problémem stavby je vlhkost,
neboť celý ostrov se nachází v záplavové oblasti. Nosné kamenné zdivo a v nadzemních podlažích i cihlové
je vlhkostí stále ohrožováno, proto se z částečně podsklepeného objektu musí neustále odčerpávat voda.
Sadovou úpravu na ostrově navrhl roku 1931 František Šrámek.
Pamětní deska na domě z roku 1936 při-
pomíná vystoupení L'udovíta Štúra na Slo-
vanském sjezdu. Po konání Slovanského
sjezdu v roce 1848, byl ostrov přejmenován
na Slovanský. Památná budova na ostrově
nese v sobě i úctyhodnou tradici hudební.
V roce 1846 zde hrál Hector Berlioz. Kromě
něj se zde objevila celá řada zahraničních
umělců - Franz Liszt, Petr Ilijič Čajkovský ne-
bo Richard Wágner. V malém sále se konal
druhý český ples pražský, na němž tančila
i Božena Němcová. V roce 1878 zde dirigo-
val Antonín Dvořák svůj první samostatný
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koncert. Koncertoval zde také Bedřich
Smetana, v roce 1888 zde bylo poprvé sou-
borně provedeno jeho dílo „Má vlast“.
S touto síní byla také spjata činnost Žo-
fínské hudební akademie hudebního
českoněmeckého spolku, který byl zalo-
žen 1840 a měl významnou úlohu v praž-
ském hudebním životě. Často zde kon-
certoval pěvecký spolek Hlahol. Příroda
ostrova inspirovala Zdeňka Fibicha k sklad-
bám, z nichž nejznámější je obraz večer-
ního poklidu na Žofíně „V podvečer“. Ně-
kterými akcemi Pražského jara tu tradice
hudby pokračuje stále. V roce 1992 se re-

konstrukce budovy ujala Městská část Praha 1 podle projektu ing. arch. Tomáše Šantavého. Obnovený Žofín
byl slavnostně otevřen v roce 1994. Generální oprava budovy neprobíhala izolovaně od ostatních částí os-
trova. Upravováno bylo i okolí, dětské hřiště, půjčovny loděk a osvětlení. Ošetřeny byly i sochy Boženy Něm-
cové od Karla Pokorného a Souzvuk od Ladislava Šalouna. Neuběhlo ani deset let od nákladné rekonstrukce
a vše zničila 100letá vltavská voda, která pohltila celý ostrov. Po povodních musela být celá budova znovu
opravena a dnes již opět slouží své letité tradici, je otevřena hudebním produkcím a koncertům, slouží ta-
nečním hodinám i tanečním zábavám, maturitním plesům. Je otevřena kongresům, seminářům a schůzovní čin-
nosti. Povodeň z roku 2002 nám připomíná už pouze značka kulminace vody umístěná ve vstupním prostoru.

Prameny: Nemovité kulturní památky hl.m. Prahy; Mgr. Ant. Ederer, archivář a kronikář Úřadu MČ Praha 1
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