
Pštrossova ulice vede souběžně s Vltavou z Myslíkovy ulice 
do ulice Ostrovní, kde končí poblíž Národního divadla. Této části 
města se říkalo Pod Zderazem (podle staré osady), nebo také 
Velká Jirchářská. Jircháři zpracovávali kůže jako koželuhové. 
Ze staré pražské rodiny koželuhů pocházel také budoucí 
pražský primátor, český průmyslník František Václav Pštross, 
po kterém je ulice od roku 1945 pojmenována.

Historie farního kostela sv. Vojtěcha sahá až do 13. století. 
Do doby, kdy zde vznikla osada jménem Zderazské předměstí. 
Současně s kostelem byla zřízena také fara, o které je první 
zmínka roku 1367. Z původní gotické podoby objektu zbyly 
sklepy a přízemní prostory. Kostel od roku 1421 přijímal 
podobojí a to zřejmě kostel s farou zachránilo před zničením 
husity. Fara s kostelem byly původně obklopeny hřbitovem 
a zahrádkou, jejíž malá část se zachovala směrem do Vojtěšské 
ulice (uvádí se, že napomohla ochránit obě budovy před ničivým 
požárem roku 1509). K renesančním stavebním úpravám 
objektu došlo v 16. století. Současný vzhled získala fara 
rozsáhlou barokní přestavbou před rokem 1768 podle plánů 
A. Holetschka. Po jeho smrti vedl stavbu Jan Josef Wirch. 
V letech 1777–1778 vznikla pozoruhodná pozdně barokní 
iluzivní malířská výzdoba schodiště a sálků ve 2. patře fary 
podle návrhu J. Hoffmanna.

Za vstupem do fary navazuje monumentálně řešená hala 
s trojramenným schodištěm, která patří k nejvýznamnějším 
barokně-klasicistním prostorům tohoto typu v Praze. 
Schodiště má původní kované zábradlí a zděný parapet 
s vázami s postavami putti (nahé děcko s podobou andílka bez 
křídel). Postavičky s pochodní, se sloupem a s rohem hojnosti 
vznikly v dílně I. F. Platzera do roku 1778. V nice zdi je socha 

sv. Vojtěcha (kolem roku 1750), zde zřejmě druhotně umístěná. 
Stěny schodiště jsou od mezipodesty po strop 2. patra 
vyzdobeny iluzivní nástěnnou malbou, která představuje 
na severní stěně monumentální schodišťový prostor, 
jakoby další zrcadlové pokračování schodiště skutečného, 
s opakováním všech detailů výzdoby a stafáže. Na bočních 
stěnách a na jižní stěně jsou výhledy do barokních nádvoří, 
existující výkleny a dveřní otvory jsou vyzdobeny iluzivními 
supraportami (dekorace nad dveřmi) a suprafenestrami 
(dekorace nad okny). Stěny jsou v 2. patře uzavřeny iluzivní 
římsou, na stropě nad ní v obláčcích s postavičkami putti 
stojí Fortuna s rohem hojnosti na zeměkouli, po straně Fáma 
s trubkou a Chronos s kosou. Z rohu hojnosti se směrem 
k němu sypou peníze, královské koruny, meče, knihy, šperky 
a plány jako symboly pomíjivosti zemských statků.

Na patrovou podestu navazuje chodba, z níž je přístupný 
nejvýznamnější prostor, velký sál – v současné době 
Foerstrova síň (Josef Bohuslav Foerster *1859 – †1951 byl 
český hudební skladatel, pedagog, spisovatel a hudební kritik). 
Stěny sálu jsou rozděleny iluzivními rámy s dekorem pozdně 
barokním (rokaje – hřebínkový ornament, květinový dekor) 
a klasicistním (festony – závěs z listů, květů) na pole vyplněná 
vedutami (pohled – italská krajina s architektonickou a figurální 
stafáží). V kruhovém štukovém zrcadle na stropě jsou 
zobrazeny múzy (Malířství, Architektura, Sochařství a Hudba) 
spolu s Fámou a Chronos se Závistí. Ústřední postavou je 
figura v antické zbroji s kopím (bůh války – Mars?). U postavy 
Malířství je položen na schodu plán kostela sv. Vojtěcha 
a fary. Na schodu latinský nápis s chronogramem uvádí: 
„SENATU VOLENTE/ ORDINARIO/ AD PROBANTE/ ANTONIO/ 
DWORZAK/ PAROCHO COOPERANTE/ IVES VRGE II“ 
(chronogram je nápis který obsahuje skrytý letopočet. Jedná se 
o latinské nápisy s několika zvýrazněnými velkými písmeny, které je 
třeba mechanicky sečíst bez ohledu na stanovená pravidla. Součet 
dává letopočet zveřejnění nápisu).

Z původního vybavení velkého sálu se dochovaly kachlová 
kamna a parketová podlaha. Na velký sál navazuje nárožní 
salon, v kterém stojí novorokoková kachlová kamna.

Prameny: Umělecké památky Prahy, Pavel Vlček a kolektiv, 
ACADEMIA nakladatelství AV ČR (1999); web praha1.cz
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Palackého ulice se původně nazývala Pasířská podle řemesla, 
které se v místě provozovalo. V letech 1876–1942 nese ulice 
jméno svého významného obyvatele Palackého. V období 
protektorátu za 2. světové války vrátily úřady na několik let 
ulici staré pojmenování Pasířská. Od roku 1945 platí pro ulici 
opět název Palackého.

Pasíři se objevují i mezi prvními majiteli domu. Majitelé se zde 
často střídali, dům však zůstával v českých rukách. Na počátku 
17. století stará gotická stavba dostala tehdy dobovou pozdně 
renesanční podobu. Teprve roku 1762 se stává, na krátkou 
dobu, majitelem Ir William O´Kelly. Ten odkázal dům svému 
příbuznému Williamu Mac Nevenovi. Kolem roku 1780 sta-
vitel Ignác Jan Nepomuk Palliardi navrhl a přestavil starý ne-
vyhovující dům Mac Nevenovi v měšťanský palác s průčelím 
ve slohu pozdního baroka, rozehrávajícího povrch architektury 
drobnými dekorativními prvky rokoka i klidem slohu Ludvíka 
XVI. V roce 1811 dům zakoupil pražský advokát Jan Měchura, 
jehož dcera Terezie se stala v roce 1827 manželkou Fr. Pa-
lackého. Roku 1861 se majiteli domu stali dcera a zeť Fr. Pa-
lackého, manželé Riegrovi Marie a František Ladislav.

Památník Františka Palackého (1798–1876) a Františka 
Ladislava Riegra (1818–1903) 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. Fr. Palacký, historik, vědec a organizátor – byla jeho 
dráha politika méně šťastná. Po politickém nezdaru v letech 
1848–1849 se ve veřejném životě objeví až roku 1861, kdy 
stojí se svým zetěm Fr. L. Riegrem v čele konzervativní strany 
Staročechů. Politickou aktivitu převzal Riegr, Palacký se stává 
spíše reprezentativním vůdcem a symbolem.

Památník byl slavnostně otevřen dne 17. prosince 1931. Tiché 
pokoje památníku nás přenášejí zpět do 19. století, kdy v nich 
vládl rušný život. V salonu, hlavním prostoru bytu, okolo klavíru 
a harfy se scházela přátelská společnost, dováděly děti, vedla 
se tu živá jednání o mnoha veřejných, kulturních i politických 
potřebách národních. A mezi tím vším směřují kroky Fr. Pa- 
lackého 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, postel a po stěnách police 
plné knih. Tady u psacího stolu dokončoval své Dějiny národu 
českého. Pracovna 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 tomto bytě však žili a pracovali také další členové rodiny. 
Interiér se tak postupně rozrůstal a obohacoval o nové předměty, 
docházelo i ke změnám, vyvolaným životními potřebami jeho 
obyvatel. V současnosti je zpřístupněna Palackého a Riegrova 
pracovna, salon, předpokoj a menší místnost s etnografickými 
sbírkami Libuše Bráfové, vnučky Palackého.

V 60. letech přešel památník do majetku a péče státu, proběhla 
jeho celková úprava a památník byl zpřístupněn návštěvníkům. 
V současnosti památník odborně spravuje Oddělení starších 
českých dějin Historického muzea Národního muzea.
V roce 100. výročí založení Československa uplyne rovněž 200 
let od narození Fr. L. Riegra. Národní muzeum si toto výročí 
připomene řadou akcí.

Prameny: Umělecké památky Prahy, Pavel Vlček a kolektiv, ACADEMIA 
nakladatelství AV ČR (1999); Průvodce Památník Fr. Palackého 
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Biskupská ulice je dlouhá necelých 200 m a spojuje ulici 
Na Poříčí s Petrskou. Jméno ulice je odvozeno od Biskupského 
dvora, který se od 13. do 17. století nacházel jižně od kostela 
sv. Petra. Biskupský dvůr patřil křižovníkům s červenou 
hvězdou (jediný rytířský katolický církevní řád založený v Českých 
zemích a současně jediný mužský řád založený ženou – sv. Anež-
ka Česká). V letech 1561–1694 měli velmistři tohoto řádu 
současně titul pražských arcibiskupů. Proto se jejich sídlu říkalo 
Biskupský dvůr – přilehlé ulici Biskupská.

Kostel sv. Petra je gotická trojlodní stavba složitého vývoje. 
Jeho historie sahá až do 11. století, do doby, kdy zde stála 
jedna z osad pravého břehu Vltavy. Původní románská 
bazilika s dvouvěžovým západním průčelím, byla postavena 
v etapách patrně po polovině 12. století. Někdy kolem roku 
1400 byl kostel goticky přestavěn a rozšířen. V roce 1419 
v kostele došlo ke kuriozitě. U hlavního oltáře přijímali husité 
podobojí, zatímco u bočního oltáře přijímali katolíci. Zakrátko 
kališnické obyvatelstvo vyhnalo katolického faráře a chrám 
přešel do správy husitů. A právě to zachránilo kostel před 
pohromou. Po stavovském povstání byl kostel znovu vrácen 
křižovníkům. Během staletí prodělal kostel řadu pohrom 
a oprav. V roce 1648 byl poškozen švédskou střelbou. Dvakrát 
vyhořel, poprvé v roce 1653, podruhé 1680. V roce 1757 jej 
poškodili Prusové. V roce 1875 došlo k další velké opravě 
kostela, kterou zadala městská rada arch. Josefu Mockerovi. 

Mocker kostel puristicky reromanizoval a regotizoval. 
Na konci dvacátých let 20. století byl prováděn archeologický 
průzkum, při kterém byly v kostele nalezeny některé románské 
pozůstatky. Mimo jiné ochoz s loděmi, jižní okenní stěna 
hlavní lodi s malbami a půdorys zaniklých částí románské 
baziliky. Hlavní portál byl za Mockerovy přestavby vyzdoben 
novogotickým tympanonem s postavami Krista a sv. Petra, 
který vytesal sochař Ludvík Šimek. Z vnitřního zařízení chrámu 
zaujme návštěvníka především barokní a rokokový hlavní oltář 
s obrazem Krista se sv. Petrem od Vavřince Reinera. Původní 
cínová křtitelnice z roku 1544 a zlacená dřevěná barokní 
kazatelna.

Ve výzdobě kostela sv. Petra jsou podepsány vedle slavných 
stavitelů i obyčejní obyvatelé farnosti. Důkazem nejstarším 
(snad z 15. století) je dětská malůvka, odkrytá při průzkumu 
kostela pod XII. a XIII. zastavením křížové cesty. Výtvor 
nudícího se výrostka, nebo pomsta přísnému faráři? Další 
„taškařici“ nalezneme na ochozu kostela v podobě zazděné 
dělové koule. Koule má být pozůstatek bitvy na Vítkově 
(14.7.1420).

Prameny: Umělecké památky Prahy, Pavel Vlček a kolektiv, ACADEMIA 
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Ulice Národní leží na rozhraní Starého a Nového Města 
přibližně v místech, kudy vedly staroměstské hradby 
a hradební příkop. Jedna z hlavních pražských tříd získala 
svůj dnešní název v roce 1919 jako připomínku vzniku 
samostatného státu v roce 1918.

Národní divadlo – jedna z nejvýznačnějších architektonických 
dominant v Praze – bylo postaveno v novorenesančním slohu 
podle plánů architekta Josefa Zítka. První slavnostní předsta-
vení se zde uskutečnilo 11. června 1881. Již dne 12. srpna 1881 
 však divadlo vyhořelo. Celonárodní neštěstí vyburcovalo 
všechny vlastence tak, že během krátké doby bylo sebráno dost 
prostředků k jeho obnově. Té se ujal architekt Josef Schulz 
a 18. listopadu 1883 mohly z jeho scény opět zaznít tóny Sme- 
tanovy opery Libuše, zkomponované právě pro tuto slavnostní 
příležitost. Na výzdobě divadla se podílela celá jedna generace 
významných tvůrců a umělců, která pak vešla do dějin českého 
výtvarného umění jako generace Národního divadla.
O Zlaté kapličce, jak se Národnímu divadlu přezdívá, bylo 
napsáno mnohé. My věnujme několik řádek vzpínajícím se 
koňským trojspřežím – trigám, zdobícím střechu divadla 
už 107 let. TRIGA je označení antického trojspřeží s malým 
dvoukolovým vozíkem, které bylo ve starověkém umění často 
zobrazováno jako vozidlo antických bohů.

Okolnosti vzniku trig však nepřály. Schnirchovým sousoším 
trig měly být zakončeny dva nárožní schodišťové pylony, ale 
tato idea málem vzala za své v důsledku požáru Národního 
divadla. Modely shořely a stavební výbor (z finančních důvodů) 
ani nový architekt (z důvodů uměleckých) neměli zájem o zno-
vuvytvoření trig. Teprve na nátlak veřejnosti vypracoval 
Schnirch nové modely.

Na střeše tak nyní stojí dvě trojspřeží, která řídí okřídlené 
bohyně Viktorie. Při bližším zkoumání zjistíte, že sochy 
Viktorií nejsou stejné. Ta, která byla vytvořena jako první, je 
korpulentnější. Když poté tvůrci zjistili, že stejně stabilní bude 
i štíhlejší socha, druhé Viktorii pár kil ubrali.

Odlití sousoší do bronzu se Schnirch však už nedočkal. Před 
smrtí pověřil trojici sochařů v čele s Ladislavem Šalounem (měl 
právo dělat různé úpravy), aby se realizace ujali. Jako poradce si 
pozvali architekta Josefa Zítka, který jim radil, jak vybudovat 
pylony. Bohuslav Schnirch zemřel v roce 1901, zatímco jeho 
trigy byly na Národní divadlo instalovány až deset let po jeho 
smrti. Koně a vozík jsou ze Schnirchova „pera“, Viktorie vytvořil 
Ladislav Šaloun podle své ženy Julie.

Trigy v průběhu let prošly několikrát rekonstrukcí a svého času 
měli koně dokonce v zadních nohách nalitý beton, aby ustáli 
případné bombardování během druhé světové války. Beton ale 
absorboval vodu, která v zimě zamrzla a tím narušila ocelovou 
konstrukci.

Severní průčelí – terasu Národního divadla uzavírá balustráda 
se sochami Apollóna (bůh slunce, světla, hudby, poezie, umění …) 
a Múz (dcery nejvyššího boha Dia, jsou to bohyně všech múzických 
umění) také od Bohuslava Schnircha.

Prameny: Umělecké památky Prahy, Pavel Vlček a kolektiv, ACADEMIA 
nakladatelství AV ČR (1999); web národní-divadlo.cz; web regiony.
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Strahovská ulice vede po východním svahu Petřína z Malé 
Strany a Smíchova ke Strahovskému klášteru. Své oficiální 
pojmenování (vzniklo podle jejího cíle) ulice získala po vzniku 
Velké Prahy v roce 1922.

Domek se nachází na hradčanské straně gotické hradební zdi. 
Kamennou zeď nechal v letech 1360–1362 postavit Karel IV. 
k obraně Malé Strany a Pražského hradu. Původní výška 
zdi byla přibližně 4m a tloušťka 2m. Doplňovalo ji osm věží, 
které sloužily jako pozorovatelny, střílny, cimbuří a ochoz. 
Zeď je dochována v pásu od Újezda přes hřeben Petřína 
ke Strahovskému klášteru. Lidové označení zdi – HLADOVÁ, 
vzniklo podle pověsti z doby jejího vzniku. V Praze panoval 
hladomor a zaměstnáním pražské chudiny na stavbě zdi  
Karel IV. lidem pomohl k obživě.

Všechny objekty, které se dnes zachovaly mezi barokním 
a gotickým opevněním Malé Strany, tedy i strážní domek 
pochází z let 1849–1850. Stejně jako bývalá strážnice 
(dnešní Štefánikova hvězdárna), také další objekty vznikly 
vždy u středověkých věží opevnění. V tomto úseku došlo 
ke změně směru střílen a ochozu po revolučním roce 1848 
(revoluce roku 1848, známé také jako Jaro národů, byla řada 
občanských a národních revolucí, jež zasáhly evropský kontinent. 
Období nepokojů, popisované jako vlna revolucí, začalo na Sicilii 
a pokračovalo následně po celé kontinentální Evropě až do srpna 
1849) – nově mířily do města a ochoz byl vybudován 
na vnějším líci zdiva. Vznikl v souvislosti s plánem vytvořit 
strategické opěrné místo, které by umožnilo ovládat Prahu. 
Strážcům měly hradby, cimbuří, ochozy, střílny věže a bastiony 
sloužit k potlačení případné vzpoury Pražanů. Oproti době 
Karla IV., kdy střílny byly namířeny směrem ven z města.

Přízemní domek, upravený na bydlení, je krytý valbovou 
a sedlovou střechou. Při severní straně hradební zdi (tuto 
severní fasádu tvoří bývalá hradební věž) je přistavěno kamenné 
venkovní schodiště se zábradlím vedoucí ke kovovým dveřím 
na vyhlídku. Na vstupní prostor za dveřmi navazuje točité 
schodiště. Vyhlídka je opatřena kruhovým soklem s kamennou 
rozhledovou růžicí.

Poslední větší rekonstrukci objektu a věže MČ Praha 1 
dokončila v roce 2009. Kromě opravy fasády a repasování 
dveří, stavba obsahovala - vybourání schodišťových stupňů 
obou schodišť a osazení repasovaných stupňů, k odstranění 
stávajícího zastřešení vč. konstrukce, dešťových svodů 
a stožáru. Nové zastřešení vyhlídky na věži bylo opatřeno 
demontovatelnou konstrukcí s krytinou. Provedení nové 
skladby stropů věže nad 2. NP, oprava podlah. Restaurování 
kompasové růžice a zbudování nové konstrukce nesoucí 
růžici, vyspravení nesoudržného zdiva, provedení hydroizolace 
a sanace.

Prameny: Umělecké památky Prahy, Pavel Vlček a kolektiv, 
ACADEMIA nakladatelství AV ČR (1999); web praha1.cz
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Nejstarší zmínka o Kampě se datuje k roku 1169 v zakládací 
listině kostela Maltézského řádu. Původ názvu Kampa je 
nejasný. Snad podle T. Gansgeba z Kampu, který zde v 17. 
století vlastnil dům, snad podle latinského slova campus – 
pole, planina, která se zde kdysi rozkládala. Možná i od slova 
zákampí – stinné místo. Půvabnému a klidnému zákoutí Prahy 
se též přezdívá PRAŽSKÉ BENÁTKY.

První zmínka o stavbě pochází z roku 1580. Základ dnešní vily 
je pozdně renesanční přestavba z první čtvrtiny 17. století, kdy 
zde byla koželužna nizozemského Serváce Engela. V roce 1725 
přešla budova do vlastnictví rodu Nostitzů a koželužna byla 
zrušena. V roce 1803 došlo ke klasicistní přestavbě domu dle 
plánů Ignáce Jana Nepomuka Palliardiho , kdy byla přistavěna 
východní část s arkádami v přízemí, upraveno patro a dům 
byl opatřen novou mansardovou střechou s podkrovím. Dle 
plánu z roku 1840 byl pak na západě přistavěn skleník, ze 
kterého se zachovala severní zeď. Po roce 1918 přešel dům 
do vlastnictví pražské obce. Poté došlo k dílčím úpravám 
prvního patra a podkroví dle plánů Bohumila Hübschmanna. 
Ve vile se vystřídali různí, často významní nájemníci. Obýval 
ho například národní buditel Josef Dobrovský, básník Vladimír 
Holan a nejznámějšími obyvateli byli jistě herci Osvobozeného 
divadla Jiří Voskovec a Jan Werich. Poslední nájemníky vyhnala 
z domu ničivá povodeň v roce 2002. Po ní byl dům částečně 
opraven a vnitřek odvlhčen. Bohužel dům zůstal nevyužit.

Cílem rekonstrukce objektu byla adaptace na centrum 
společenských a kulturních aktivit s akcentem české historie, 
výstavním sálem s možností přednášek, workshopů a dalšího 
kulturního vyžití. Na podzim 2013 proběhlo výběrové řízení 
na pronájem vily, kterého se zúčastnily tři subjekty: Museum 

Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových, Nadace Charty 
77 a Post Bellum. Vítězem se stala Nadace Jana a Medy 
Mládkových, která provozuje Muzeum Kampa a nově 
i Porheimku – museum skla. Ve vile bylo zřízeno muzeum 
věnované především životu, tvorbě a době Jana Wericha.

Přes sál Osvobozeného divadla, sál filmů a pohádek projdete 
rovnou k Werichům na návštěvu. Věrná rekonstrukce podle 
dobových fotografií nabízí pohled zblízka, jako by Jan Werich 
pouze někam na chvíli odešel. Ve sklepě shlédnete historické 
mapy kampy a oživíte Golema šémem, v hliništi si vytvoříte 
vlastního Golema. V přízemí se pak nachází muzejní obchod, 
časová osa s významnými obyvateli vily a zázemí.

Vila je nejen muzeum, ale i kulturní centrum. V podkroví 
probíhají workshopy a divadelní představení pro školy, pořádají 
se koncerty, divadelní představení, přednášky a semináře. 
Na zahradě vily funguje letní scéna s filmovými projekcemi, 
divadelními představeními nebo například lekcemi jógy.

Realizace rekonstrukce objektu na nové využití byla MČ Praha 1 
zahájena na jaře 2015. V roce 2017 byly ukončeny i veškeré 
práce v interiéru a provedeny terénní úpravy v okolí vily. 
Slavnostní otevření, za účasti mnoha významných osobností 
kulturního i politického života, se konalo 30. června 2017.

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

web praha1.cz
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Biskupská ulice je dlouhá necelých 200 m a spojuje ulici Na Poříčí 
s Petrskou. Jméno ulice je odvozeno od Biskupského dvora, který 
se od 13. do 17. století nacházel jižně od kostela sv. Petra.

Novostavba novorenesančního dvoupatrového domu byla 
postavena v roce 1893 na místě zbourané starší zástavby. 
Autory plánů je český architekt Antonín Wiehl (fasáda) 
a stavitel Bulíř (půdorys). Návrhy ke sgrafitovým malbám 
s postavami českých patronů dodal (podle Wiehlova návrhu)       
C. Klouček, provedl L. Novák a L. V. Mašek.

Řadová dvoupatrová a dvoutraktová budova s režným 
pětiokým průčelím ve stylu české neorenesance je členěna 
výraznými stavebními detaily. Středovou osu tvoří pískovcový 
portál, jehož vyklenutá archivolta (plastické orámování) nese 
v 1. patře balkon. Vstupní dveře do budovy uzavírá prosklený 
světlík, který vyplňuje sklomalba s postavou sv. Petra. 
Horizontálně je fasáda rozčleněna parapetními římsami, 
na něž nasedají obdélná okna s kamenným ostěním. Průčelí 
uzavírá výrazně vytažená lunetová římsa, zdobená sgrafitem 
s postavami světců (sv. Cyril, Václav, Vojtěch Ludmila, Prokop, 
Anežka a blíže neurčená zemská světice) a atika, v jejíž sgrafitové 

dekoraci jsou umístěny nápisové destičky - Víra, Naděje, Láska. 
Mezi okny zvýšeného přízemí jsou vsazeny - heraldický znak 
křižovníků (vlevo) a Nového Města pražského (vpravo). Nad 
vstupem na balkon je osazen datovací medailón - ANNO 1893 
– rok 1893.

Po roce 1989 byly budova fary a kostel sv. Petra se zvonicí 
vráceny do vlastnictví Rytířskému řádu Křižovníků s červenou 
hvězdou (jediný rytířský katolický církevní řád založený v Českých 
zemích a současně jediný mužský řád založený ženou – sv. Anežka 
Česká). Součástí farního areálu je také zahrada, která se na- 
chází v zadním traktu farní budovy. Rekultivace okrasné 
zahrady do dnešní podoby začala v roce 2010.

Prameny: Umělecké památky Prahy, Pavel Vlček a kolektiv, ACADEMIA 
nakladatelství AV ČR (1999); web svatypetr.webnode.cz; web praha1.cz

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2018
GARANT MČ PRAHA 1

FOERSTROVA SÍŇ – FARA KOSTELA SV. VOJTĚCHA
Nové Město č. p. 214, Pštrossova 17

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2018
GARANT MČ PRAHA 1

ZAHRADA – FARA KOSTELA SV. PETRA NA POŘÍČÍ
Nové Město č.p. 1137, Biskupská ulice 13



Pojmenování Petrské ulice, která spojuje Petrské náměstí 
s Těšnovem, je odvozeno od kostela sv. Petra postaveného 
v polovině 12. století. Část ulice od Petrského náměstí 
k Biskupské ulici byla nazývána Petrskou hned po založení 
Nového Města v roce 1348. Část ulice k Těšnovu se říkalo Poříč 
– podle osady, která zde stála před vznikem Nového Města. 
K sjednocení názvu celé ulice došlo roku 1869.

V roce 1598 byla na svatopetrský hřbitov (nynější Petrské 
náměstí bylo původně hřbitovem) přistavěna zvonice s průjezdní 
branou. Pozdně gotická zvonice s barokní bání (vysoká 39,5m) 
je vystavěna z pískovcových kvádrů. V jejím přízemí je uliční 
průchod (dříve to byla průchodní brána na hřbitov). Ve druhém 
patře je šest oken s hrotitými oblouky. Na věžním průčelí je 
zasazena kamenná deska s latinským nápisem, jenž v překladu 
zní: „Měšťané farnosti sv. Petra Na Poříčí nákladem soukromým 
tuto věž vděčnému potomstvu vystavěli roku 1598“.

Do zvonice se vstupuje dvířky z jižní strany. Vřetenové 
schodiště vede do druhého patra, kde jsou zavěšeny zvony.  
Ve věži jsou dnes tři zvony, které jsou proslulé svým pře-
krásným zvukem. Očím chodců je však skryta jejich výtvarná 
hodnota a bohatá výzdoba s reliéfy světců, městských znaků 
a úryvky modliteb. Největší nese jméno Petr, původně byl 
ulit roku 1691, přelit v roce 1701. Druhý zvon se jménem 
Pavel pochází z roku 1724 a menší zvon je umíráček. Váha 
obou větších zvonů přesahuje půldruhé tuny. Do vrcholu věže 
vedou příkré dřevěné schody. Tam je možné sledovat odbíjení 
cimbálu, který oznamuje nejen celé hodiny, ale i čtvrthodiny. 
Vrchol věže tvoří cibulovitá báň s lucernou a čtyřmi ciferníky 
bicích hodin.

Prameny: Umělecké památky Prahy, Pavel Vlček a kolektiv, ACADEMIA 
nakladatelství AV ČR (1999); Josef a Eva Hrubešovi; web atlasceska.cz; 
web praha1.cz
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