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„Každý prostor potřebuje svůj příběh, který vypráví. 
V tomto domě jsme jich našli rovnou několik. 

Gotické klenuté sklepy, vstupní hala v přízemí s obnovenými
renesančními stropy, evangelická modlitebna v patře, nádherné
barokní krovy i nová podoba dvoru s moderní komunikační věží. 

Jsme rádi, že jsme se mohli na jejich prezentaci podílet.“

AUTOŘI REKONSTRUKCE, ATELIER KAVA



Zachránit před zničením historický objekt, přitom v něm
obnovit jeho typické prvky a nakonec mu vdechnout nový
život. To není zase až tak moc obvyklý příběh. Nicméně 
v Praze 1 se to díky přičinění zdejší radnice podařilo.
Rekonstrukce historického objektu v Truhlářské ulici 8, 
v kterém bývala například toleranční modlitebna nebo taneční
sál, trvala více než dva roky. Od září 2021 v něm sídlí Středisko
volného času Jednička, respektive děti i dospělí, kteří využívají
nabídky jeho kroužků, kurzů a dalších aktivit.
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Vážení a milí sousedé!

Velmi náročnou rekonstrukci historické budovy v Truhlářské 8 můžeme 
po právu přirovnat k obdobné proměně Malostranské besedy. A přirovnat 
k ní můžeme i krásu výsledku a jeho úspěch mezi odbornou i širokou veřejností. 

Slavnostně oceněná Památka roku 2021 nám zkrátka dělá velkou radost a spolu
s námi i sousedům všech generací, jimž je nyní coby Středisko volného času
Jednička určena. 

Děkujeme všem, kteří při nás při našem rozhodování i po dobu prací stáli.
Děkujeme fantastickému týmu restaurátorských a stavebních odborníků, 
kteří se zasloužili o tento skvěle zrekonstruovaný historický dům, ve kterém
došlo k velmi citlivé opravě jednotlivých původních prvků a jenž zároveň k sobě
získal moderní objekt, který úspěšně přiznává jednadvacáté století.

Zvláštní poděkování samozřejmě směřujeme k architektu Janu Karáskovi, který
po Malostranské besedě opět potvrdil svůj mimořádný cit pro historickou krásu.

Dům, který je kulturní památkou, v sobě ukrýval řadu překvapení a nečekaných
objevů. Zvlášť náročné pak byly veškeré restaurátorské práce probíhající se vším
respektem k charakteru stavby. Zachovat původní ráz objektu bylo ostatně 
pro pana architekta i nás jedním z hlavních cílů rekonstrukce. 

Ať nádherný dům v Truhlářské 8 úspěšně slouží malým i velkým sousedům!

ING. PETR HEJMA                                           MGR. EVA ŠPAČKOVÁ
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Zahájení rekonstrukce léta opuštěné budovy provázely různé komplikace. Kulturní
památka totiž v sobě ukrývala řadu překvapení a nečekaných objevů, jež bylo
potřeba podle pokynů památkářů sanovat a zabezpečit pro další generace. 
V prostorách modlitebny jsou podle restaurátorského záměru klasicistní a barokní
malby stěn a stropu, na uliční fasádě pak fragmenty výjevů s motivem Panny Marie 
a žehnající postavy duchovního s mitrou a berlou. Obraz s výjevem Panny Marie 
byl navíc schovaný za okapovým svodem. Obnova domu v Truhlářské ulici tak kladla
mimořádné fyzické a technické nároky na všechny, kteří se rekonstrukce zúčastnili.
Výsledek je ale opravdu zdařilý. I díky němu vyhrála Městská část Praha 1 soutěž
Památka roku 2021.
Již během rekonstrukce vedení městské části rozhodlo, že po dokončení stavebních
prací bude nemovitá památka sloužit veřejnosti. Až do léta 2021 byla Praha 1 jedinou
velkou městskou částí v metropoli bez vlastního domu dětí a mládeže a Středisko
volného času Jednička, které dostalo objekt do užívání, mu vdechlo nový život 
a energii. Je tu k dispozici řada kroužků, možnosti pro setkávání rezidentů a další
aktivity veřejnosti. Kromě toho poskytuje dům v Truhlářské 8 prostor i dalším akcím.
K dispozici je i opravené vnitřní nádvoří. Příznivci divadelních představení a koncertů
oceňují vznik nového divadelního sálu, který slouží jako zkušební zázemí
dramatickým kroužkům i jako přímá kulturní scéna.

ÚVOD
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Vznikl přestavbou dvou až tří gotických domů na barokní měšťanský dům, kterému se 
v průběhu času říkalo různě: Na Pískách, Dům Ratzenberský, U Skalských či Na Hrubé
skále. 
Truhlářská ulice až do vytyčení Hybernské ulice v sedmdesátých letech čtrnáctého
století plnila funkci hlavní výpadové trasy východním směrem od brány svatého
Benedikta a spojnice mezi Prašnou a Horskou bránou. Půdorysná stopa s tupým úhlem,
pod kterým byla stará cesta napojena na průběh staroměstských hradeb, je dodnes
patrná. Historicky nejvýraznější změnu do zástavby celého pásu území podél Vltavy
představovala roku 1919 regulace koryta toku a vltavského břehu s navýšením nivelety.
Dům leží v bezprostřední blízkosti náměstí Republiky, v prostoru vymezeném
kapucínským klášterem řádu Hybernů a bývalým královským dvorem na západním
okraji Petrské čtvrti. 
Objekt je z historického hlediska mimořádně pozoruhodný, zachoval si gotické jádro, 
na které navázala velkorysá barokní přestavba. Vynikají rozsáhlé prostory sklepů 
a pavlač s barokními arkádami. Zadní komora na levé straně je pravděpodobně 
ještě gotického původu. Průjezd zřejmě vznikl přepažením rozsáhlé vstupní síně.
Před rekonstrukcí sloužil objekt jako kanceláře a dvůr jako zařízení staveniště 
pro výstavbu obchodního centra Palladium. 

 Z historie domu v Truhlářské 8Z
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© zdroj: Dějiny české evanjelické církve v Praze a ve středních Čechách v posledních 250 letech
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Vnitřek motlitebny v Truhlářské 8 z roku 1861
© zdroj: Dějiny české evanjelické církve v Praze a ve středních Čechách v posledních 250 letech



Architektonický popis A VÝVOJ A
Půdorys domu ve tvaru L vznikl na parcele dvou menších středověkých domů.
Levá část parcely byla zastavěna samostatným objektem v roce 1686. Oba
sousední domy pak byly právně sloučeny v roce 1752. Levý, méně významný,
později zanikl. 
Hlavní průčelí je výsledkem barokní přestavby z roku 1725. Okna jsou rámována
stuhovými šambránami ukončenými parapetními římsami s výrazným
oblounem. Venkovní čtyřkřídlová, čtyřtabulková konstrukce okenních výplní,
osazená ve vnějším líci fasády, je novodobá. Střecha ukončená nárožní valbou
spočívá po obvodu na výrazně vyložené fabionové barokní římse odsazené
oblounem. Vpravo od vjezdu se nízkými dvířky vstupuje do sklepa; vstup 
je vymezený pískovcovým stuhovým ostěním. V letech 1881–1895 byla 
v přízemí uličního traktu okna pokojů změněna na výkladce a vchody 
do prodejních místností.

Krátká východní obvodová stěna domu, ukončená valbou, svým členěním 
a dekorativní úpravou jednoznačně dokazuje významnost průčelí a jeho někdejší
orientaci do veřejného prostoru. Zcela unikátní je nález pozdně středověkého
okénka. Dvorní průčelí, příčné boční křídlo, je v jádru barokní. 
Patro je pročleněno lisenovými rámy, arkády, původně obíhající pravděpodobně 
po celém obvodu patra dvorního průčelí, byly v baroku částečně zazděny nebo
uzavřeny rozměrnými okny s půlkruhovými nadsvětlíky. Zadní jižní krátké čelo
domu se obracelo do bývalé zahrady otevřenou pilířovou pavlačí.
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V suterénu se nalézají dva mimořádně rozlehlé prostory na lichoběžníkovém
půdoryse, které jsou zcela bezpochyby gotického původu. Přízemí obsahuje 
v levé polovině hloubkový dvoutrakt navazující na dvojici mohutných
středověkých sklepů. 
Po roce 1784 byl v souvislosti s adaptací na evangelickou modlitebnu byl 
ve dvorním křídle zřízen sál modlitebny, která existovala až do roku 1863.
Hodnotnou součástí stavby je historický krov, provedený jako ležatá stolice 
s ondřejskými kříži. Dle dendrochronologického průzkumu je postaven ze dřeva
těženého v letech 1688–1689. 
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© zdroj: Dějiny české evanjelické církve v Praze a ve středních Čechách v posledních 250 letech



S ohledem na nespornou historickou a architektonickou hodnotu objektu bylo
třeba zachovat všechny architektonické hodnoty jak na exteriéru budovy, 
tak uvnitř dispozice, zvláště pak s ohledem na historickou existenci evangelické
modlitebny v prvním patře domu.
V interiéru objektu se plně respektují všechny dochované gotické, renesanční,
barokní a klasicistní vertikální i horizontální konstrukce a výplně otvorů.
Návrh stavebních úprav v přízemí a suterénech respektoval původní prostory 
a zároveň zajistil, aby provoz splňoval všechny technologické a hygienické
standardy. Úpravy v ostatních podlažích očistily dispozice od dodatečných
necitlivých zásahů. 
V prvním patře se revitalizovala původní evangelická modlitebna i prostory bytu
faráře, bohatě zdobené nástěnnými a nástropními malbami. 

Zásady architektonického řešeníZ
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V podkroví bylo nutné otevřít stropní konstrukci nad druhým nadzemním
podlažím, nosné trámy odborně opravit v místě narušených zhlaví a dřevo
celoplošně chemicky ošetřit. Stejným způsobem se postupovalo i v případě
opravy barokního krovu.
Rovněž návrh úprav exteriéru objektu respektoval původní architektonické
řešení.
Před zahájením prací na projektové dokumentaci bylo provedeno digitální
zaměření řešených prostor a do těchto podkladů byl zakreslen návrh. Zároveň
byly provedeny stavebně-historické a restaurátorské průzkumy konstrukcí 
a fasády; jejich součástí byly i návrhy pro rekonstrukci.
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Statické řešeníS
Svislé nosné konstrukce byly masivní, zděné a byly pravděpodobně založeny
na původních gotických sklepích. 
Ve spodních podlažích bylo zdivo kamenné, opukové, v horních podlažích podíl
kamenného zdiva klesal. Stropní konstrukce nad suterénem byly tvořeny
klenbami, stejně jako strop nad levou částí přízemí. Vstupní prostor a levá část
byly již v přízemí zastropeny dřevěným trámovým stropem. Strop nad prvním
patrem byl rovněž dřevěný, trámový. 
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Zastřešení bylo provedeno tesařským krovem sedlového tvaru. Konstrukce
krovu je památkový unikát, který nebyl dotčen předešlými zásahy a vyžadoval
citlivou rekonstrukci. Po rozkrytí dřevěných konstrukcí byl zjištěn jejich havarijní
stav. Nosné prvky jak krovu, tak dřevěných stropních trámů byly hnilobně
napadené a v řadě případů v původním stavu zcela nefunkční. 
Sanace krovu byla provedena dle expertního posudku. Napadeny byly hlavně
paty krokví a námětků. Úpravy byly zajištěny odřezáním napadené části 
a provedením dřevěné příložky – protézy. Vzhledem k neutěšenému stavu
střešní krytiny došlo k destrukci nosných prvků krovu, takže kromě jejich oprav
protézováním bylo nutné provést i výškové vyrovnání celého krovu.
Konstrukce nové komunikační věže je železobetonová, z pohledového betonu,
kombinovaná se spolupůsobícími ocelovými sloupy.  
Nově přibylo točité schodiště do suterénu. Konstrukce je provedena jako
monolitická vřetenová deska se současně betonovanými schodišťovými stupni.
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Restaurátorské práceR
Před započetím rekonstrukce byl uvnitř objektu proveden restaurátorský
průzkum. Jednalo se hlavně o prostory bývalé evangelické modlitebny, 
v nichž se na základě dochovaných archivních materiálů předpokládala
existence nástěnných maleb. Pásové sondy tuto domněnku potvrdily.
Vzhledem k tomu, že se jednalo pouze o fragmenty, bylo rozhodnuto, 
že s ohledem na zachování autentického vzhledu budou ošetřeny a pouze
částečně zrestaurovány. Kromě toho byly odhaleny malby v kartuších 
na stropě. Střední část stropního podhledu byla ale vytvořena nově, 
takže kartuše se zachovaly jen v přední a zadní části podhledu.
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Po zahájení stavebních prací se objevily další překvapující nálezy v prostorách
bytu faráře—nástěnné malby ve formě iluzivní architektury. 
Tyto malby byly v nepoměrně lepším stavu než výzdoba vlastní modlitebny
(rozsah dochování se pohyboval kolem pětaosmdesáti procent). Vzhledem 
k dochovanému rozsahu a významu těchto maleb se dodatečně rozhodlo 
o provedení restaurátorských prací.
Kromě toho byly při čištění venkovních omítek objeveny malby na uličním
průčelí. Jednalo se pouze o fragmenty, a tak bylo provedeno jejich podrobné
zdokumentování a následná fixace a konzervace těchto nálezů pomocí překrytí
maleb japonským papírem a jejich převrstvením vápennou štukovou vrstvou.
Reprodukce obrazů byla pak provedena na novou štukovou vrstvu s použitím
virtuální rekonstrukce původních maleb ve Photoshopu a s využitím poznatků
dobově srovnatelných maleb. 
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Stav domu 
před rekonstrukcí a po níS
Stav většiny stávajících konstrukcí byl havarijní. Technické zařízení objektu
neodpovídalo příslušným normám a předpisům pro provoz. Technicky
nevyhovující byly veškeré vnitřní instalace. Další nutné zásahy bylo třeba
provést v souvislosti se stavem historického krovu a s ohledem na budoucí
využití podkrovního prostoru. Vzhledem k tomu bylo také nutné řešit
bezbariérovou komunikaci, včetně přístupu do suterénu. Protože historické
konstrukce neumožňovaly vestavbu výtahu uvnitř objektu, bylo zvoleno řešení 
s novodobým komunikačním solitérem umístěným ve dvorním traktu. 
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Všechny navržené úpravy respektovaly původní prostory a vyčistily dispozice
od dodatečných zásahů. Doplnění nového hygienického a provozního zázemí
bylo řešeno buď vestavbou do novodobé komunikační věže, nebo formou
„nábytku“ vestavěného do původních prostor jako nová historická vrstva. 
Vznikly tak oddělené moderní solitéry, jasně vymezené, bez vazeb na původní
konstrukce, s možností je v případě potřeby kdykoli rozebrat a odstranit.  
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Nově byla k objektu přistavěna komunikační věž se schodištěm a výtahem,
který propojuje suterén a všechna tři nadzemní podlaží. Koncepce separátní
komunikační věže byla zvolena z mnoha variant, přičemž se přihlíželo 
k co možná nejcitlivějšímu řešení vertikální komunikace zajišťující
bezbariérový provoz tak, aby co nejméně narušila původní konstrukce.
Nakonec zvítězila varianta mimo objekt, která prochází až do úrovně
suterénních prostor. Horní podlaží jsou na věž napojena lávkami. 
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V rámci sanace dřevěného barokního krovu řešil projekt i návrh využití
podkrovních prostor. Tak se unikátní barokní konstrukce s ondřejskými kříži stala
přístupnou veřejnosti jednak jako výukový prostor, jednak jako místo konání
komorních koncertů a výstav prací absolventů Střediska volného času Jednička.
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Dále byla v celém objektu koncepčně řešena nová vzduchotechnika a systém
topení, kompletní rekonstrukce zdravotechniky a elektroinstalace a v přízemí
také gastrotechnologie nové kavárny. 
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„Architektura je to, co činí zříceninu krásnou.“

Le Corbusier
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pohled ze dvora 
a schodiště
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uLIČNÍ fasáda
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historická vrátnice
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kAVÁRNA
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schodiště do patra
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vstupní hala
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klenutá místnost 
v přízemí
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vstup do loggie
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loggia
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 sál - bývalá modlitebna
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foyer sálu
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salonek
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domovní schodiště 
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Podkroví
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vstupní hala 
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sklepy
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Venkovní zahrada
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PAMÁTKA ROKU
2021
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Náročná rekonstrukce historické budovy v Truhlářské 8 zabodovala v soutěži
Památka roku 2021. Po vítězství v kole krajském získala první místo 
v celorepublikové části soutěže, kterou každoročně pořádá Sdružení historických
sídel Čech, Moravy a Slezska.N
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