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Městská památková rezervace (MPR) 

 

Území celé Městské části Praha 1 je součástí Pražské památkové rezervace, která je zapsána na 

seznamu světového kulturního dědictví UNESCO od roku 1992. 

 

Pražská památková rezervace patří k největším městským rezervacím na světě, její rozloha činí 895 ha, 

což je 1,74% správního území hl. m. Prahy. Z celkové rozlohy připadá cca 100 ha na řeku Vltavu. 

Rezervace zahrnuje celé území Městské části Praha 1, podstatnou část Prahy 2 a menší části území Prahy 

3, Prahy 4, Prahy 5, Prahy 6 a Prahy 7.  Na území rezervace se nachází celkem 29 národních kulturních 

památek a 1368 ostatních nemovitých kulturních památek, značný počet objektů drobné architektury, 

technické památky a historické zahrady a parky. Z celkového počtu je 60% objektů starších sta let, 22% 

bylo postaveno v letech 1900 až 1945 a 8% bylo postaveno po roce 1945. 

Z toho na území MČ P1 se nachází 26 národních kulturních památek a přibližně 1 264 památkově 

chráněných objektů (objektů zapsaných v seznamu nemovitých kulturních památek). 

 

Pražská památková rezervace byla prohlášena Nařízením vlády č. 66/1971 ze dne 21.7.1971, zhruba 

v hranicích historických měst Hradčany, Malá Strana, Staré Město a Josefov, Nové Město. Pro výstavbu 

a rekonstrukce na území PPR platí ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. 

 

Příloha ke zdůvodnění přihlášky 

Obnova vnějšího pláště kostela sv. Vavřince pod Petřínem, č.p. Hellichova 18, parc. č. 368, k.ú. 

Malá Strana, Praha 1 

 

R.č.Ú.s.:  

39458/1-820 

 

Vlastnické právo: 

Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2, Praha 1 

Svěřená správa nemovitosti: Městská část Praha 1, Vodičkova 681/18, Praha 1 

 

V roce 2020 byla Městskou částí Praha 1 realizována obnova fasád původně románského kostela sv. 

Vavřince. Jedná se o kostel bývalé obce Nebovidy z konce 12. století, který byl přestavěný a rozšířený 

goticky ve 2. polovině 14. století a později barokně upravený. Po jeho zrušení roku 1784 Josefem II. byl 

přestavěný klasicistním stylu na obytný dům. V roce 1932 dům koupila Církev československá a kostel 

upravila jako modlitebnu a faru. V době kolem roku 1984 byl kostel obnoven ve svém původním 

prostorovém a hmotovém rozložení. Obnoveny byly do předpokládaného původního stavu i fasády, 

prezentovány byly nalezené původní otvory. Kamenné prvky fasád byly tehdy rekonstruovány z nového 

kamene, kopaninské opuky a hrubozrnného božanovského pískovce. Nejvzácnější součástí kostela jsou 

rozsáhlé zbytky středověké výmalby interiéru, která se zachovala v několika vrstvách. Malby 

zrestaurovali manželé Látalovi v letech 1985-87 a 1990-91. Církevní stavba je dnes využívána pro 

koncerty a přednášky společností Pražské jaro o.p.s., která má zde i své kanceláře. 

 

Vzhledem k významu starobylé památky původně z 12. století se Městská část Praha 1 rozhodla přihlásit 

tuto akci do Soutěže o nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2020. 

 

Kostel se nachází na území Pražské památkové rezervace, evidované na seznamu památek UNESCO.  

 

 

 

Charakteristika akce 

 

Stav konstrukcí před obnovou 
 

Omítky všech fasád kostela byly v místě soklů povrchově porušené vlhkostí. Nad hranicí vlhkosti byly 

vysrážené sole. Místy byly povrchově degradované i omítky nad soklem. Lokálně byly omítky opadané a 

na několika místech bylo narušeno i zdivo soklu. Měřením bylo zjištěno, že nejvýše naměřená hodnota 

vlhkosti dosáhla 6%, jednalo se tedy o vlhkost zvýšenou. Dále byl proveden průzkum stávajících 

vzduchových kanálků, které byly provedeny podle projektu SÚRPMO v osmdesátých letech. Nízká 

vlhkost v interiéru a průzkum větracích kanálků zřízených při poslední rekonstrukci ověřil, že větrací 

kanálky plní svou funkci vyhovujícím způsobem. Zvýšená vlhkost vnějších omítek byla způsobena 

několika příčinami, zejména odstřikem dešťové vody od horní plochy soklu a od dešťového chodníku, 

nevhodným spádováním chodníku a dlažby, nekontrolovaným růstem vegetace a závadami v dešťových 

svodech. Většina těchto vlivů byla po opravě omezena. 

 

Projektová příprava obnovy konstrukcí 

 

Dokumentaci zeleně u kostela sv. Vavřince pod Petřínem vypracoval Miroslav Bielik v 11/2017 

Projektovou dokumentaci vypracoval ing. Pavel Veverka, FAPAL s.r.o., projektová a statická kancelář, 

05/2018  

Restaurátorský průzkum a restaurátorský záměr na restaurování kamenných prvků vypracoval Mgr. 

Daniel Talavera v 05/2020.  

Závěrečnou restaurátorskou zprávu o restaurování kamenných prvků vypracoval Mgr. Daniel Talavera  a 

Miroslav Bielik v 10/2020. 

 

Popis obnovy památky a restaurování  
 

Poškozené vrstvy omítek – vlhké, zasolené a zvětralé byly odstraněny včetně solí. Plocha fasády byla 

omyta vodou s regulovaným tlakem a sejmuty poškozené části včetně proškrábnutí prasklin. Nově 

doplněné omítky byly použity na vápenné bázi a vyspravené části byly zapojeny k okolním povrchům 

bez znatelných výškových rozdílů. Nový fasádní nátěr byl použit vápenný a jeho barevnost byla 

konzultována se zástupcem Národního památkového ústavu.  

 

Kamenné pilíře z opukových kvádrů byly v poměrně dobrém stavebně technickém stavu. Bylo 

provedeno povrchové čištění kamene vodou s regulovaným tlakem, párou a kartáči a dle možností také 

sejmuty nebo alespoň ztenčeny černé krusty. Během čištění byly rovněž odstraněny nevhodné tmely z 

předchozích zásahů a uvolněná spárovací hmota. Podle potřeby byla provedena opakovaná konsolidace 

ploch pilířů. Poškozené části byly lokálně doplněny směsí na opravu kamene. Chybějící spáry byly 

vyplněny vápenným tmelem, který barevností a strukturou odpovídá stávajícímu. Nově doplněné části 

byly lokálně barevně vyretušovány. Byla provedena aplikace biocidního prostředku. Závěrečná 

hydrofobizace byla provedena u klimaticky hodně namáhaných částí (horní plocha pilířů římsy apod.). 

Vyměněny byly i některé měděné klempířské prvky. Veškeré práce byly konzultovány a odsouhlaseny 

zástupci Národního památkového ústavu. 

 

Zdroje financování obnovy 

 

Obnova nemovité kulturní památky byla financována z rozpočtu Městské části Praha 1 a z Programu 

regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury České 

republiky. 

 

Skutečné celkové náklady v roce 2020 na obnovu fasád kostela a restaurátorské práce na kamenných 

prvcích dosáhly výše 1 256 404,- Kč bez DPH a 1 520 248,- vč. DPH.   
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Zeleň v okolí kostela – původní stav 

 

 
Zeleň v okolí kostela – původní stav 
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 Vstup do šaten  – původní stav 

     
                                          Poškozené omítky soklů kostela  – původní stav 

 
Poškozené omítky soklů kostela  – původní stav 

 
Poškozené omítky soklů kostela  – původní stav 
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Obnova západní fasády kostela – realizace 

 
Oprava omítek soklu  – realizace 
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Obnova východní fasády – realizace 

  

 

 
Obnova východní fasády - realizace 
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Obnova severní fasády – nový stav 

 
Obnova západní fasády – nový stav 
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Obnova severní fasády kostela – nový stav 
 

 
 

 

 

      
                                                             Obnova severní fasády kostela – nový stav 
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   Obnova východní fasáda kostela – nový stav 

 
 Obnova východní fasáda kostela – nový stav 
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Obnova západní fasády (šatna) – nový stav 

 
Obnova severní fasády – nový stav                                              

 
Obnova jižní fasády (vstup do šatny) – nový stav 

 
Obnova severní fasády - nový stav 
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A. Péče o kulturní památky v MPR nebo MPZ  

Příloha k A. 4. 

Dokončená oprava objektů (nemovitých kulturních památek) na území MČ P1 v roce 2020 

 

1. Obnova vnějšího pláště kostela sv. Vavřince pod Petřínem, Hellichova 18, parc. č. 368, k.ú. Malá 

Strana, Praha 1 
 

V roce 2020 proběhla oprava fasád kostela.  Jedná se o původně románský kostel sv. Vavřince v 

Nebovidech z konce 12. století, který byl přestavěný a rozšířený goticky ve 2. polovině 14. století a 

později barokně upravený. Fasády byly naposledy opravovány v osmdesátých letech minulého století. 

Omítky všech fasád byly v místě soklu povrchově porušené vlhkostí. Nad hranicí vlhkosti byly 

vysrážené sole. Místy byly povrchově degradované i omítky nad soklem. Lokálně byly omítky opadané a 

na několika místech bylo narušeno i zdivo soklu. Zvýšená vlhkost vnějších omítek byla způsobena 

několika příčinami, zejména odstřikem dešťové vody od horní plochy soklu a od dešťového chodníku, 

nevhodným spádováním chodníku a dlažby, nekontrolovaným růstem vegetace a závadami v dešťových 

svodech. Většina těchto vlivů byla po opravě omezena. Kamenné prvky fasád byly nově restaurovány. 

Podrobněji viz str. 2. 

 

         
      

2. Juditina věž – obnova kamenného zdiva mezi branami – severní fasáda, Mostecká ulice, 

parc.č.231, k.ú. Malá Strana, Praha 1 

 

Juditina věž je pozůstatkem románské fortifikace Malé Strany. Jde o hradební věž z 12. až první 

poloviny 13. století s gotickými, renesančními a dalšími úpravami. Zbytky rustikované omítky, okenní 

šambrány, štíty a střecha jsou z doby renesanční úpravy z roku 1591. Na začátku 15. století bylo ve věži 

zřízeno vězení pro nejtěžší provinilce. Od konce 16. století do roku 1784 sloužila jako celní úřad. Potom 

vystřídala několik majitelů a od roku 1893 patří městu. Ve sklepení se zachoval unikátní soubor rytin 

pocházejících z poloviny 13. století, které zobrazují lidské postavy, zvířata a zbraně, osmicípou hvězdu a 

řadu šlechtických erbů. K věži je přistaven malý domek, zvaný celnice. V jeho prvním patře vedle 

vchodu do věže se nachází pozdně románský opukový reliéf, který zdobil východní průčelí věže a až do 

16. století byl vidět z mostu. Koncem 19. století byl náhodně odkryt a poté další půlstoletí skryt pod 

bedněním. V roce 1951 byl upraven péčí Uměleckoprůmyslového muzea a v letech 1981—1983 

restaurován akad. sochařem Jožkou Antkem.  Severní fasáda věže má 1. podzemní podlaží od 

předhusitské doby zakryté tělesem Karlova mostu.  

 

Restaurování se týkalo 1. nadzemního podlaží severní fasády, k jehož okrajům přisedá od husitské doby 

dvojice lomených oblouků přehrazujících vjezd na Malou Stranu. V levé polovině dotčeného 1. 

nadzemního podlaží severní fasády jsou dole patrné tři řady novodobých pískovcových kvádříků, dále 

novodobá zazdívka v roce 1960 zrušeného novověkého krámce opatřená cementovou omítkou a nahoře 

souvislé románské zdivo z opukových kvádříků. Pravou polovinu téhož patra fasády překrývá gotická 

plenta z pískovcových kvádrů s drážkou a horním kamenným ložiskem nedochovaných městských vrat. 

Špatný stavebně technický stav dotčené části severní fasády vznikl působením soli a močoviny 

používané k posypu, nevhodnými předešlými restaurátorskými zásahy a nedostatečnou údržbou. Povrch 

opukových kvádříků románského zdiva byl zkorodovaný, cementové výplně ve spárách nevhodné a 

zchátralé, cementová omítka zazdívky rušivá a zdivo v blízkosti zazdívky prasklé. Pískovcové náhražky 

kvádříků v dolních řadách vlevo neodpovídaly původnímu materiálu a způsobu zdění, jejich povrch se 

drolil nebo úplně odpadl. V ose fasády několik těchto náhražek a cca 5-6 původních opukových kvádříků 

zcela chybělo. Gotické kvádry vpravo dole vykazovaly rušivé defekty. Fasáda obsahovala nadměrné 

množství škodlivých chloridů a dusičnanů. 

 

Románské a gotické zdivo bylo nejprve omyto tlakovou vodou a očištěno od sádrovcových krust a 

biologického znečištění.  Poté bylo zdivo odsoleno pomocí buničinových obkladů. Spáry zdiva byly 

zbaveny nevhodných cementových doplňků. Po očištění zdiva bylo provedeno zpevnění zvětralého 

povrchu kamene přípravkem Porosil Z. Vyškrábané spáry byly nově doplněny vápennou maltou.  

Domodelování bylo provedeno tmelem na bázi vápenné malty Bayosan HR 811450 s pigmenty. Po 

vyschnutí bylo přistoupeno k lokální barevné patinaci anorganickými pigmenty v Porosilu Z. Největšími 

zásahy byla výměna pískovcových kvádrů ve spodní partii zdiva a nová vyzdívka v pravé straně od 

bývalého krámce. Byly použity kvádříky z opuky a na spáry vápenná malta. Klempířské práce 

zahrnovaly oplechování parapetu vitrážového okna jako ochranu před působením stékající dešťové vody. 

Ochrana byla provedena olověnými plechy.  K závěrečné hydrofobizaci kamene byl použit prostředek 

Porosil VV. Vitrážové okno bylo restaurováno včetně dřevěného rámu. Jednotlivé kroky postupu při 

restaurování byly konzultovány se zástupci památkové péče.   

 

       
 

3. Rekonstrukce objektu na Centrum pro děti a mládež – restaurování barokních maleb, 

 Truhlářská 1113/8, parc.č. 464, k.ú. Nové Město, Praha 1 

 

Stávající objekt čp. 1113 vznikl sloučením a postupnými úpravami dvou či tří starších gotických domů, z 

nichž jsou zachovány sklepy i podstatné části přízemí. Barokní přestavby spadají do 80. let 17. století a 

roku 1723. Zásadní přestavba byla provedena po roce 1784, kdy dům získala česká evangelická církev 

augsburského vyznání, která někdejší taneční sál v 1. patře upravila na modlitebnu a ostatní prostory na 

byty duchovního, kantora a kostelníka. Unikátní modlitebna s kapacitou asi pro 300 osob sloužila svému 

účelu až do roku 1863. Roku 1905 byl dům prodán. 

 

Během restaurátorských průzkumů, které probíhaly v rámci rekonstrukce objektu na Centrum pro děti a 

mládež Prahy 1 byly kromě malířské výzdoby bývalé modlitebny v objektu nalezeny barokní výmalby i 

v dalších místnostech a dva obrazy na uliční fasádě domu, které byly zdokumentovány, restaurátorsky 
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zajištěny a zakryty. Jako příklad byla restaurována a prezentována výmalba v místnosti v 1.patře, která 

bude sloužit jako reprezentační prostory-klubovna budoucího volnočasového centra dětí a mládeže. 

Motivem malby je iluzivní architektura s průhledy do dalšího plánu. V prvním plánu jsou mohutné 

iluzivní sloupy se zdobnými hlavicemi a kanelurováním. Iluzivní malba dále pokračuje do stropů s 

kazetováním, klenebních oblouků a dalších architektonických prvků. Opticky tak pro diváka vytváří 

dojem jakéhosi chrámu nebo místnosti s velkou perspektivou. Ve dveřních a okenních špaletách jsou 

dochovány stylizované vegetabilní motivy.  

 

Malba byla v celé ploše stěn místnosti odkryta od druhotných nátěrů a to na druhou, mladší barevnou 

vrstvu s iluzivní architekturou. Odkryv byl prováděn mechanicky za pomoci restaurátorského kladívka a 

skalpelů.  Pro lepší orientaci v dochovaných odkrytých nálezech byla místnost snímkována pod UV 

lampou. Nejprve byl povrch malby dočištěn lokálně mechanicky skalpelem, skelným vláknem a 

koňskými žíněmi - poté plošně pryží. Po provedených zkouškách rozpustnosti pigmentů bylo provedeno 

lokální odmytí nejmladších hlinkových přemaleb. Povrch malby byl konsolidován mlhou vodného 

roztoku 3 % Primal SFO 16.  Dále byly provedeny lokální hloubkové injektáže rozvolněných 

omítkových vrstev. Prekonsolidace dutin a rozvolněných omítkových vrstev byla provedena 

organokřemičitanem pro zásadité podklady Porosil ZTS (Aqua Bárta). Lokálně byly provedeny injektáže 

nestabilní barevné vrstvy. Šetrná mechanická redukce nevhodných druhotných tmelů byla provedena 

mechanicky. Tmelení omítkových defektů vápennou maltou 2,5 : 1 (plavený písek : vápenná kaše), 

struktura napodobující původní omítkovou vrstvu. Úprava nových tmelů byla provedena vápenným 

pačokem 1 : 1 (mramorová moučka : vápenná kaše) s přídavkem Primalu AC 35. Konzervace mladší 

barevné vrstvy byla po fotodokumentaci provedená přeretušováním. Mladší barevná vrstva je tedy 

dochována pod současnou rekonstrukcí starší barevné vrstvy. Nejprve byly na místech s dochovanou 

nejstarší barevnou vrstvou provedeny lokální retuše a to minerální pigmenty v 1 % Primalem SFO 16. 

Rekonstrukce barevné vrstvy byla provedená nápodobivou technikou lazurami 1 % Primalu SFO 16 a 

minerálními pigmenty. Nátěr stropu ve vhodné barevnosti byl provedený – vápenným základem 

Porokalk tónovanými minerální pigmenty. 

 

 

     
 

 

4. Kostel Všech svatých – I. etapa – oprava presbytáře, Náměstí U sv. Jiří, parc.č. 12, k.ú. 

Hradčany, Praha 1 

 

Kostel Všech svatých je součástí areálu národní kulturní památky Pražský hrad. Předchůdcem současné 

stavby byla románská palácová bazilika, která byla ve 14. století zbořena. Chór dnešního kostela je dílem 

Petra Parléře a jeho huti. Po požáru v roce 1541 zbyly z kostela jen obvodové zdi. Při opravě byl chór 

opatřen novou klenbou, nižší než původní. Okna byla zmenšena a osazena novými kružbami. Nově byla 

postavena loď dosahující až k východnímu průčelí Vladislavského sálu, který byl portálem propojen se 

západní emporou kostela. K rozsáhlé opravě interiéru kostela došlo v letech 1952-53.  

 

 

 

 

Interiér kostela s jednoduchou úpravou pocházející z renesanční přestavby již vyžadoval opravy. 

Dochované renesanční kletované omítky byly na povrchu zašpiněné, porušené řadou trhlin, místy 

s vysprávkami. Bylo zjištěno, že praskliny měly různé hloubky a šířky. Plocha kleneb a stěn byla 

zbavena prachu vysátím a následně umyta vodou pomocí viskózní houby. Praskliny byly do hloubky 

proškrábnuty a odstraněny byly nesoudržné omítky. Okraje omítek a zdiva byly zpevněny Porosilem a 

následně opakovaně injektovány Vapo injektem. K vyplnění prasklin byla použita vápenná malta a 

vápenný štuk. Závěrečná úprava povrchu byla provedena speciálním materiálem – Vapo tmel. Přechod 

mezi doplněnou a původní omítkou byl lehce přebroušený. Před aplikací nové povrchové úpravy byla 

upravena savost omítek. Nová vápenná lazura s lehkým barevným zatónováním byla aplikována 

krouživými pohyby na plochu omítky. Dále bylo provedeno restaurování a rekonstrukce lemů kolem 

štukových žeber klenby. Po odstranění špíny, prachu a jiných nečistot mokrou cestou zůstaly zřetelné 

pásy v šedé barvě s červenou a černou linkou okolo klenebních žeber. Tato výmalba byla původně 

mnohem bohatší včetně šablonových prvků, ale bohužel se nedochovala. V prvním klenebním poli 

presbytáře zůstaly zachovalé fragmenty malby stuhy, ve které byly zachovalé fragmenty písma. Na 

základě souhlasu zástupce památkové péče Kanceláře prezidenta republiky byly fragmenty maleb stuh a 

písma restaurovány. 

 

      
 

5. Studna na Anenském náměstí, parc.č. 1133/3 , k.ú. Malá Strana, Praha 1 

 

Jedná se o raně barokní studnu s prvky pozdní renesance, která svým typem a tvaroslovím odpovídá 

době vzniku kolem roku 1700. Stála původně před Újezdskými kasárnami. Kasárna byla roku 1926 

zrušena a studna byla v roce 1932 přenesena na Anenské náměstí již jako nefunkční dekorace. Její 

základní tvar je kruhový až lehce oválný, nižší pískovcová poprsnice o průměru cca 2,5 m je sesazena 

z několika segmentů z hrubozrnného světle šedého pískovce. Do plochy obrubně poprsnice je zakotvena 

kovová klec, ve tvaru vysokého polygonu přecházejícího do kupolovité horní části, zakončené nástavcem 

– trnem, v dolní části na styku žeber obaleným motivem stylizované české koruny se zbytky zlacených 

linií. Nahoře na trnu pak stojí z plechu vystřižený zlacený dvouocasý český lev s mečem v tlapě. Svislé 

stěny polygonu tvoří 8 kovových prutů – žeber, osazených na olovo do poprsnice studny. Mezi 

jednotlivými žebry byly osazeny výplně z katrového pletiva v kulatinových rámečcích. 

 

Studna se nacházela dlouhodobě ve špatném stavebně technickém stavu. Kámen byl pokryt nečistotami a 

prachem, lokálně se zde vyskytovaly řasy, mechy a lišejníky, na povrchu byla silná krusta a zčernalé 

vrstvy snižující paropropustnost kamene. Kovová klec byla výrazně zkorodovaná a povrchové úpravy 

degradované. Patrná byla mechanická poškození, deformace a změna polohy zejména na volutových 

hřebenech nad žebry kopule. Lokálně byly vylomené kotvící nýty, zlacení bylo poškozené a odřené, 

pletiva místy protržená, veřeje a zámky zdeformované.  

 

 



 14 

V roce 2018 byla zrestaurována pískovcová poprsnice studny a kovové prvky studně byly převezeny na 

dílnu, kde byly kompletně demontovány a podrobeny restaurátorskému průzkumu. Následně byly v roce 

2020 odborně zrestaurovány a konzervovány pod dohledem zástupce Národního památkového ústavu. 

Původní kovové části studny byly jemně otryskány korundovým pískem a zbaveny koroze, nečistot a 

zbytků nátěru. Výplně pláště studny z katrovacího pletiva byly odstraněny jako nevhodné, stejně jako 

novodobý poklop. Pletivo bylo nahrazeno nýtovanou mříží. Zámky byly zrestaurovány včetně 

mechanismů do plné funkčnosti. Voluty, koruna a hák byly zrestaurovány včetně obdoby spojů a 

kotvících pozic. Kovový korpus erbovního lva s kovovými ramenáty je nejstarším prvkem studně. 

Původní lev byl zrestaurován a uložen do Muzea hlavního města Prahy a je určen k výstavním účelům. 

Replika lva byla provedena stejnými technologickými postupy jako u originálu. Lev a koruna byly 

pozlaceny, zbylé kovové části byly opatřeny jednotnou modrozelenou barvou Ral 6000. Studna byla po 

zrestaurování osazena zpět na kamennou poprsnici do původní pozice. Po sestavení byly na místě 

provedeny retuše barvy. Jednalo se o záchranu kvalitní a poměrně ojedinělé veřejné raně barokní studny.  

 

 

        
   

 6. Objekt č.p. 1061, Na Poříčí 37 – repase uličních vrat , parc.č. 234, k.ú. Nové Město, Praha 1  

 

V roce 2020 byla provedena kompletní dílenská repase masivních uličních dvoukřídlích vrat, vč. repase 

nadsvětlíků, pasířská oprava a doplnění stávajícího kování, doplnění chybějících klapaček, výměna 

rozvorového zajištění, odstranění starých a provedení nových nátěrů. 

    

      

 

 

B. Péče o ostatní objekty v PPR 

Příloha k B. 2. 

Budovy v Pražské památkové rezervaci, jejichž oprava byla provedena nebo dokončena v roce 2020  

 

1. Malostranská základní škola – výměna oken I. etapa, č.p. 546, Karmelitská 13, parc. č. 392, 387, 

k.ú. Malá Strana , Praha 1  

 

V roce 2020 byla provedena výměna oken v budově základní školy.  

 

    
 

2. Objekt č.p. 1628, Senovážné náměstí 17 – oprava střechy , parc.č. 148, k.ú. Nové Město, Praha 1  

 

V roce 2020 byla provedena oprava střechy. Práce zahrnovaly vyřezání poškozených částí krovů a jejich 

doplnění, nastavení krokví a nosných prvků, pobití prkny, montáž krytiny, pobití přesahu střechy, 

plechování okapové hrany, montáž nových dešťových žlabů, svodů a okapnic pavlačí. Dále byly 

provedeny hydroizolace podlah pavlačí, dlažby pavlačí a fasádní nátěry. 

 

     
 

3. Objekt č.p. 925 , Opletalova 14 – oprava fasády , parc.č. 16, k.ú. Nové Město, Praha 1  

 

V roce 2020 byla provedena oprava fasádních omítek, otlučení opadajících částí zdiva, provedení nových 

štuků, sanačního podhozu a fasádních nátěrů. Dále byla provedena oprava a doplnění segmentové dlažby 

dvora. 
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C. Ostatní akce ovlivňující stav PPR 

Příloha k C. 1. 

 

Na území městské části bylo v letech 2010-2020 z rozpočtu MČ P1 zrealizováno vícero větších 

investičních akcí - rehabilitací veřejných prostranství, jejichž příklady jsou níže dokumentovány.  

 

V roce 2020 proběhla ve spolupráci s hlavním městem Prahou rekonstrukce ulice Jungmannovy a ulice 

Konviktské, kde bylo kromě úpravy dispozice chodníků a parkování vysazeno i několik nových stromů. 

Dále pak byla realizována oprava chodníků v oblasti ulic Dlouhá, Hradební na Starém Městě v rámci 

Chodníkového programu. Dokončena byla i kompletní oprava dláždění Betlémského náměstí. Před 

Betlémskou kaplí byly vysazeny dva nové stromy a umístěny nové lavičky. Projednává se zde i instalace 

nové kašny-pítka. 

 

Kromě výše uvedeného byly realizovány další, především infrastrukturní akce většího rozsahu 

financované hlavním městem Prahou. 

 

Parky a zahrady 
 

Opravy cestní sítě v parku Národního probuzení na Smetanově nábřeží 
Investor: MČ Praha 1 

 

Jedná se o menší park, který vznikl v souvislosti s úpravami nábřeží v letech 1841-45. Jeho dominantou 

je věžovitý novogotický pomník císaře Františka I. Od roku 1996 je park ohraničen litinovým zábradlím. 

V roce 2019 byla provedena kompletní oprava stávající cestní sítě. Byly odstraněny staré a nově 

provedeny nové mlatové cesty o celkové ploše 675 m2. V přípravě k realizaci je i kompletní oprava 

pomníku Františka I., zvaného též Krannerova kašna či Hold českých stavů. Jedná se o stavební a 

výtvarnou novogotickou památku z roku 1850 od architekta J. O. Krannera a K. Svobody. Na 

pískovcovém pomníku se nachází 26 soch od  sochaře J. Maxe. Pod baldachýnem je vsazena bronzová 

jezdecká socha císaře. Jedná se o moderní kopii instalovanou v roce 2003, originál sochy je v lapidáriu. 

 

    
 

 

 

Park Klárov – dláždění cesty 
Investor: MČ Praha 1 

 

Současný název prostranství Klárov pochází z roku 1922. V parčíku uprostřed zatravněné plochy 

nedaleko od nájezdu na Mánesův most byl instalován pomník 2. odboje (1938–1945) Vladimíra Preclíka 

a o něco dále památník s okřídleným lvem věnovaný československým letcům za druhé světové války v 

Británii. V parčíku je též malý pomníček Marie Charouskové, zastřelené zde 26. srpna 1968 sovětskými 

okupanty. V roce 2019 bylo provedeno nové zadláždění jedné cesty přes park, která byla do té doby 

provedena provizorně. V současné době se připravuje úprava parku zejména v okolí památníku letcům. 

 

Zahrada Květnice – I.část 
Investor: hlavní město Praha 

Projektant: ing. Lucie Odhnalová - Lhotová 

 

 

Trvalková zahrada Květnice je součástí Petřínského parku a nachází se nad Nebozízkem u Růžového 

sadu. Vznikla v letech 1935-37 podle návrhu architekta Zdeňka Profouse. Jedná se o relativně malou 

uzavřenou plochu přiléhající k městským hradbám barokního opevnění.  

 

Cílem stavebních úprav I. části v roce 2019 bylo zkultivování a zpřístupnění zadní části Květnice pro 

odpočinek a relaxaci návštěvníků Petřína. V této části byl původně umístěn domek sloužící jako sklad 

zahradního nářadí. Jsou zde i historické podzemní prostory, které v minulosti sloužily jako muniční 

sklad. Objekty byly v havarijním technickém stavu, zejména podzemní prostory trpěly pobytem lidí bez 

domova. 

 

V rámci rekonstrukce byl zlikvidován bývalý sklad a odstraněna byla náletová vegetace. Důkladným 

vyčištěním a opravou prošly i podzemní prostory, včetně zajištění vnějších zdí a vstupní klenby. Prostor 

zahrady byl doplněn schodišti, opěrnými zídkami a lavičkami, které slouží návštěvníkům k posezení a 

odpočinku. Ve II. části úprav je plánována oprava jezírka a obnova trvalkové výsadby. 

 

         
 

Slovanský ostrov – rekonstrukce parteru etapa 4, 2B, 2C 
Investor: MČ Praha 1 

Projektant: Tichý&Kolářová s.r.o. 

 

Ostrov vznikl nánosem v řečišti Vltavy v průběhu 17. a 18. století. Předmětem projektu byly stavební 

úpravy v severní části ostrova. Stávající asfaltový povrch cest byl nahrazen žulovou dlažbou. Západní 

opěrná zeď byla opravena a doplněna cihelnou korunou. Podél ní byla stávající vyšlapaná zemina 

nahrazena mlatovou plochou. Na všechny zelené plochy byl zaveden automatický závlahový systém. Na 

trávnících byly položeny nové travní koberce a obrubníky. Stávající keře a stromy byly doplněny o nové 

květinové výsadby v duchu původní koncepce z 19. století. Kovová zábradlí a plůtky byly odstraněny a 

nahrazeny novými. Lavičky zůstaly původní, byly pouze repasovány. Naopak koše jsou převážně nové, 

litinové. Akce byla realizována v roce 2018. 

 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Baldach%C3%BDn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bronz
https://cs.wikipedia.org/wiki/1922
https://cs.wikipedia.org/wiki/2._odboj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vladim%C3%ADr_Precl%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pam%C3%A1tn%C3%ADk_Ok%C5%99%C3%ADdlen%C3%BD_lev
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Revitalizace prostor Čelakovského sady 
Investor: MČ Praha 1, hlavní město Praha 

Projektant: VPÚ DECO PRAHA a.s.. 

 

V souvislosti s dokončením rekonstrukcí a úprav budov Národního muzea k 100. výročí založení České 

republiky prošlo úpravou okolí obou budov muzea. Revitalizace Čelakovského sadů byla připravována 

MČ P1 v koordinaci se zástupci hlavního města Prahy a v souladu s požadavky na celkové úpravy 

přilehlých veřejných prostor. 

 

Poslední sadová úprava Čelakovského sadů pocházela z 80. let 20. století a stávající zahuštěná struktura 

stanovišť keřů a dosazovaných stromů již postrádala náležitou estetickou úroveň. Návrh úprav znamenal 

částečný návrat k původní Thomayerově úpravě z konce 19. století. Podnož budovy muzea nově 

vytvořila rozvolněná výsadba stromů v trávníku, doplněná středně vzrůstnými keři v malých skupinách. 

Odstraněny byly keřové výsadby přerostlých mahalebek, stávající skupiny tisů byly probrány a 

zmlazeny. Kvalitní vzrostlé stromy byly zachovány. Opraveny byly i povrchy cest (mlaty a dlažba), 

technické prvky (vpusti apod.) a mobiliář včetně systému veřejného osvětlení. Akce byla realizována 

v roce 2018 a v roce 2019 byla dokončena zbylá květinová výsadba. 

 

        
 

 

Petřín – revitalizace parku pod rozhlednou  
Investor: hlavní město Praha 

Projektant: Ing. arch. Jaromír Kosnar 

 

V roce 2018 prošel park nejrozsáhlejší rekonstrukcí od otevření rozhledny. Jednalo se o stavební úpravy 

promenád, prostranství z dlažby ze žulových odseků i travnaté plochy o celkové výměře téměř pěti tisíc 

metrů čtverečních. Provedena byla kompletní oprava všech povrchů, původně asfaltová cesta byla 

vydlážděna žulovou dlažbu. V alejích okrasných stromů přibyly desítky nových lip a jírovců dosazených 

do historických stromořadí, trávníky zdobí okrasné keře. Parter pod rozhlednou určený pro kulturní akce 

doplňuje pobytové schodiště s litinovým pítkem. Obnoveno bylo i veřejné osvětlení, nově byly 

instalovány lavičky a koše městského mobiliáře. 

 

Dále byla opravena kaple Božího hrobu, kaple Kalvárie a křížová cesta. Odstraněny byly nefunkční nebo 

provizorní stavby a nově vznikl objekt veřejných toalet. Zároveň byl zajištěn přístup pro handicapované, 

pro které byla vybudována nová parkovací místa. 

 

           
 

Alšovo nábřeží 
Investor: MČ Praha 1, hlavní město Praha 

Projektant: MCA Atelier s.r.o. 

 

Úprava jižního staroměstského předpolí Mánesova mostu byla realizována za účelem rehabilitace a 

vytvořeni důstojného zázemí pro umístění památníku Jana Palacha – Domu syna a Domu matky od 

amerického sochaře českého původu Johna Heyduka. Umístěni soch bylo investicí hl.m. Prahy. Byly 

osazeny do volné, zpevněné mlatové plochy tak, aby bylo možné mezi objekty volně procházet a 

pozorovat je z těsné blízkosti i z dálky. Objekty by měly působit jako dvě „postavy“, které vstoupily do 

stávajícího místa. Sousoší je doplněno o desku s básní D. Shapira.  

 

Vzhledem k blízkosti několika škol jsou trávníky založeny v pobytovém standardu, původní myšlenka 

plnohodnotného dětského hřiště byla vzhledem k promenádnímu charakteru nábřeží opuštěna. 

Rehabilitovány byly mostní objekty přiléhající k parku (kašna) i výdech vzduchotechniky. Stávající 

stromy byly ponechány a ošetřeny, stromořadí byla navíc doplněna o nové stromy. Rabátka stromů podél 

pěší zóny v chodnících byla opatřena novými mřížemi. Realizace úpravy nábřeží byla dokončena v roce 

2015.  Slavnostní odhalení soch proběhlo v lednu 2016. 

 

       
 

Zahrada V Jirchářích - rekultivace 
Investor: MČ Praha 1, hlavní město Praha, Evropský fond pro regionální rozvoj 

Projektant. D3A, spol. s r.o. 

 

Jedná se o poměrně malou zahradu, která se nachází na území Nového Města. Zahrada leží na místě 

původního hřbitova kolem kostela sv. Michala a opisuje dosud středověký půdorys dané zástavby. Na 

severní straně je zahrada ohraničena kostelem sv. Michala v Jirchářích. 

 

Nová úprava prostoru farní zahrady respektuje pietní charakter lokality.  Byl navržen klidný prostor s 

limitovanou kapacitou návštěvníků, velikostí a vybavením orientovaný zejména na místní obyvatele.  

Pobytová plocha zahrady byla umístěna v pásu podél zdi kostela a opěrných zídek. Plocha byla záměrně 

plošně omezena, poloha podél kostela je nejslunnější částí zahrady a zároveň nejvzdálenější oknům 

obytných domů. Dláždění plochy je provedeno z kamenné dlažby spádované od kostela směrem k 

trávníku. V ploše je stávající lípa srdčitá s povrchovými kořeny, které bylo třeba ochránit.   
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Nová úprava zahrady neohromuje soudobým designem, nýbrž přirozenou obyčejností. Vybavením je 

jeden velký pevně kotvený stůl a volně přenositelné prosté plechové židle a křesílka. Stůl může sloužit 

kostelu pro bohoslužby a společenské události. Zbylá plocha zahrady je věnována zeleni, kde největší 

část zaujímá pobytový trávník. Ten je po obvodu podél přilehlých domů s byty obklopen nepochozím 

pohledovým podrostem stínomilných trvalek a keři.  

 

Úprava zahrady byla dokončena v roce 2015. Její revitalizace do podoby meditační zahrady obohatila 

Pražskou památkovou rezervaci o místo odpočinku a klidu v centru města. V současné době zahradu 

využívá i místní komunita k pěstování zeleniny a bylinek v truhlících. 

 

 

     
 

Rehabilitace Střeleckého ostrova – severní část  
Investor: MČ Praha 1, hlavní město Praha 

Projektant: New Visit spol. s r.o., Ing. et. Ing. T. Jiránek 

 

Smyslem regenerace Střeleckého ostrova bylo převést tento ostrov do další etapy jeho života s 

nezměněnou funkcí a atmosférou. Byl zkvalitněn pobytový prostor a infrastruktura ostrova, obnovena 

cestní síť, břehové opevnění, osvětlení, parkový mobiliář. Dále byl vybudován bezbariérový přístup pro 

osoby se sníženou mobilitou a pro maminky s kočárky – výtahem z mostu Legií. Byly vysety zátěžové 

travnaté plochy s přípojnými elektrosloupky pro pořádání společenských a kulturních akcí. Dále bylo 

obnoveno hygienické zázemí pod schody z mostu Legií a rekonstruováno schodiště, do kterého zatékalo. 

Provedená dendrologická opatření byla vedena s cílem maximálně zachovat a konzervovat stávající 

stromovou strukturu a provést pěstební zásahy převážně v korunách stromů. Odstraněny byly pouze ty 

dřeviny, které byly za hranicí fyziologického stáří a mohly ohrožovat bezpečnost pohybu návštěvníků. 

Na ostrově byly vybudovány i dvě plochy s herními prvky – pro děti ve věku 3-8 let, resp. 8-14 let. 

Ostrov se tak stal centrem odpočinku a relaxace pro všechny věkové generace nejen z Prahy 1. 

Slavnostní otevření pro veřejnost se konalo na konci září 2013. 

 

     
 
 

 

 

 

 

 

Úpravy náměstí  
 

ROK 2020 

Betlémské náměstí 

Investor: MČ Praha 1 

Projektant: Ing. arch Jan Sedlák, Ing. Martin Sedlák, sinnps s.r.o. 

 

Cílem rekonstrukce Betlémského náměstí v roce 2020 byla oprava nerovných povrchů vozovky a 

chodníků, oprava vybočených obrub, oprava a doplnění mobiliáře a vysazení nové zeleně. Půdorys 

rozhraní chodníků a vozovky zůstal zachován, změnily se pouze výškové úrovně těchto rozhraní a 

zároveň ploch, které vymezují. Standardní rozdíl mezi úrovní vozovky a chodníku byl sjednocen na 10 

cm. Směry zádlažby v západní části náměstí vytváří dostředný vzor, v ostatních částech náměstí zůstal 

směr zádlažby vždy kolmý k hranám chodníků. Součástí projektu byla i úprava parkovacích stání. V celé 

ploše řešeného území došlo k obnově povrchu vozovek a chodníků s použitím nepoškozeného 

stávajícího a doplňujícího nového dlažebního materiálu. Byla použita také převážná část původních 

žulových a mramorových obrubníků. Poškozené kusy byly doplněny. Mramorové patníky byly osazeny 

na původní místa. V místě osazení nových stromů bylo vymezeno novými segmentovými obrubníky 

z mramoru rabátko a osazeny kamenné sokly nových kruhových laviček s dřevěnými sedáky. Celkem 

bylo provedeno osm nových laviček a vysazeny dva stromy třešně ptačí plnokvěté. Poloha osvětlovacích 

těles včetně těles slavnostního osvětlení v ploše před Betlémskou kaplí se nezměnila. V průběhu roku 

2021 se počítá s instalací vodního prvku. 

 

         
 

Státní opera a Národní muzeum – veřejný prostor 

Investor: Národní divadlo, Národní muzeum, hlavní město Praha 

 

Budova Státní opery, jejíž generální rekonstrukce trvala 3 roky byla znovu slavnostně otevřena v lednu 

2020. V létě roku 2020 byly nově upraveny i veřejné prostory jejího okolí a současně i veřejné prostory 

nové budovy Národního muzea. Došlo k výměně velmi poškozené velkoformátové dlažby z žulových 

desek a zbylé prostory byly nově vydlážděny žulovými kostkami. Nově byla provedena i vozovka v ulici 

U Divadla. Úpravy materiálově navázaly na předlažby veřejných prostor provedených v souvislosti 

s rekonstrukcí historické budovy Národního muzea v roce 2018. Charakteristickým a sjednocujícím 

prvkem celého prostoru je specifická světlá žulová dlažba v pražském formátu velké kostky, barevně 

navazující na obnovenou barevnost budovy Národního muzea. 
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OSTATNÍ 

 

Revitalizace Anenského náměstí 
Investor: MČ Praha 1 

Projektant: TaK spol. s r.o. - Ing. arch. M. Tichý, Ing. arch. Š. Kadeřábková 

 

Anenské náměstí je jeden z nejstarších městských prostorů pojmenovaný podle Anenského kláštera řádu 

českých dominikánek, který sem byl přenesen v roce 1313. Prostor je definován průčelím řady 

významných domů. Kromě budovy bývalého konventu to jsou Milevský dům č.p. 209, historicky známý 

jako Divadlo Na zábradlí, dům č.p. 188, U Francouzské koruny a nebo severní cíp objektu č.p. 252, 

Paláce Pachtů z Rájova. 

 

Náměstí před svou revitalizací sloužilo výhradně jako parkoviště. Způsob, kterým byl prostor využíván, 

neodpovídal jeho významu ani poloze. Cílem revitalizace bylo vytvořit víceúčelový prostor v blízkosti 

významných budov Pachtova paláce, Divadla Na zábradlí a zároveň regulovat živelné parkování. 

Stavební úprava prostoru zahrnovala výškovou a povrchovou úpravu náměstí a napojení zpevněných 

ploch ulice Anenská a Na zábradlí. Před Divadlem Na zábradlí vznikl klidový prostor s kašnou a 

posezením zastíněný dvěma platany. Nově umístěná zemní svítidla zajišťují slavnostní osvětlení korun 

stromů. Parkovací stání pro automobily bylo soustředěno do centra náměstí. Vzniklo celkem 16 

parkovacích stání, s výjimkou čtyřech všechna šikmá. 

 

Náměstí zdobí barokní studna, která sem byla přenesena roku 1932 ze zrušených Újezdských kasáren na 

Smíchově. Studna nikdy nebyla funkční. V souvislosti se stavebními úpravami byla posunuta o několik 

metrů na důstojné místo v centru pěšího zálivu. Stavební akce byla realizována v roce 2018. V roce 2020 

bylo dokončeno restaurování kovové části studny. 

 

       
  

 

 

Regenerace Petrská II. etapa - úpravy Petrského náměstí 
Investor: MČ Praha 1, Praha 1 
Projektant: Ing.arch. Jan Sedlák Ing. arch. Martin Sedlák 

 

Druhá etapa regenerace Petrské čtvrti zahrnuje úpravy Petrského náměstí. Poloha tohoto náměstí a jeho 

vazba na síť okolních ulic z něj činí opravdový střed Petrské čtvrti, urbánního útvaru, obklopeného sice 

souvislou zástavbou rušného městského centra, ale přesto si zachovávající maloměstsky intimní půvab. 

Do náměstí vyúsťují ze západu dvě významné pražské ulice - Truhlářská a Soukenická. Z východu se 

uplatňuje především Petrská ulice. Ta se mění v okolí kostela sv. Petra a přilehlé zvonice v širší 

prostranství (tento prostor byl řešen v předešlé etapě regenerace Petrské čtvrti a doplněn městským 

parčíkem). Toto rozšíření Petrské ulice tvoří spolu s vlastním Petrským náměstím širší celek, který je 

možno chápat jako širší centrum celé Petrské čtvrti, i prostorově a funkčně velmi rozmanitý celek. 

 

Petrské náměstí bylo tedy řešeno jako součást rozmanitého širšího prostoru se specifickým charakterem. 

Po vyřešení základních dopravních funkcí bylo pojato jako nová odpočinková plocha, která je kryta 

korunami nově vysazených pěti stromů. Na této středové odpočinkové ploše pro pěší jsou instalovány tři 

lineární sedací prvky doplňující kompozici nových stromů. Kompozice vychází ze symetrické podoby 

západní a východní fronty náměstí. Směr sezení je orientován do středu plochy, kde se v budoucnosti 

předpokládá umístění malé kašny, jejíž pomocné technické prostory byly již v podzemí plochy 

připraveny.Realizace byla dokončena na přelomu roku 2007 a 2008. 

 

Úprava ulic a uliček 
 

ROK 2020 

 

Jungmannova ulice 

Investor: MČ Praha 1, TSK hl. m. Prahy, a.s. 

Projektant: Ing. arch. Jan Sedlák, sinnps s.r.o. 

 

V roce 2020 po zimní přestávce byly dokončeny stavební úpravy Jungmannovy ulice, které započaly 

v roce 2019 v úseku mezi ulicemi Palackého a Vodičkova. Jedná se o pokračování - 3. etapu rehabilitace 

ulic v okolí nového polyfunkčního objektu Quadrio. V rámci rekonstrukce došlo k architektonické 

úpravě stávajícího uličního prostoru a to hlavně na začátku úseku. Došlo zde k vytažení obou nároží 

křižovatky Vodičkova x Jungmannova a zvýšení plochy vozovky jízdního pruhu. Dále došlo k rozšíření 

velké vysazené plochy před Magistrátem hl. m. Prahy a zvýšení plochy vozovky jízdního pruhu a dvěma 

provedení vysazení plochy na nároží ulic Palackého x Jungmannova a Charvátova x Jungmannova. 

Příčný sklon vozovky je proměnlivý z důvodu respektování výšek sjezdů a přilehlé zástavby. Příčný 

sklon chodníků je v maximální hodnotě 2% (max. 12,5% rampová část). Navržené stavební úpravy 

výškově a polohově navazují na stávající plochy a linie.  

Na podzim roku 2020 byly do připravených rabátek vysazeny byly tři nové stromy v prostoru křižovatky 

Jungmannova x Vodičkova (před Divadlem Komedie). 

 

V rámci rekonstrukce byly provedeny komunikační úpravy, které zahrnovaly frézování vozovky, 

kompletní novou konstrukci vozovky, osazení obrub do projektované výšky, sanaci podloží v místě 

rozvolnění a propadů, opravy poškozených uličních vpustí a jejich a nové vodorovné a svislé značení. 

Výškové řešení v maximální možné míře respektuje stávající výškovou úroveň komunikace a obrubníků, 

ale vzhledem k deformacím bylo nutno provést výškovou korekci tak, aby vozovka v podélném i 

příčném směru měla plynulý průběh a výškový rozdíl mezi vozovkou a horní hranou obrubníku byl 

min.100 mm.  
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Konviktská 

Investor: MČ Praha 1, TSK hl. m. Prahy, a.s. 

Projektant: Ing. arch. Jan Sedlák, Ing. Martin Sedlák, sinnps s.r.o. 

 

Jedná se o další etapu rozsáhlé a dlouhodobě připravované úpravy veřejných ploch v oblasti tzv. 

Betlémské čtvrti, na kterou je vydáno stavební povolení pod názvem „Úprava veřejných prostor na 

Starém Městě – Betlémská čtvrť“. Příprava realizace tohoto projektu byla zahájena již v roce 2009.  

 

Cílem etapy „Rekonstrukce ulice Konviktská“ byla kompletní výměna vozovky, oprava a doplnění 

nových dlažeb chodníků včetně opravy a doplnění mobiliáře. Dále byla provedena výšková úprava a tvar 

vozovky a chodníků v okolí křižovatky s ulicí Karoliny Světlé. V ulici byly vysazeny dva nové stromy – 

trnovníky akáty. Realizace byla dokončena v roce 2020.  

 

         
 

Oprava chodníků ulice Dlouhá, Hradební 

Investor: MČ Praha 1, TSK hl. m. Prahy, a.s. 

Projektant: sinnps s.r.o. 

 

Akce v ulicích Dlouhá a Hradební byla realizována v rámci Chodníkového programu pro rok 2020. 

Jednalo se  o opravy pochozích vrstev chodníků v místech modernizace kabelového vedení prováděného 

PRE distribuce a.s.  Stávající chodníky určené k opravě byly ve velmi špatném stavu. Povrch vykazoval 

značné nerovnosti, zejména vlivem četných zásahů do poduličních sítí. V dotčené lokalitě mají chodníky 

povrch asfaltový nebo dlážděný. Chodníky jsou lemovány žulovými obrubami typu OP1, obruby byly 

použitelné cca z 90 %, některé kusy byly nadměrně olámané.  

Stávající úprava chodníků byla vybourána a provedly se zemní práce na úroveň zemní pláně. Vybouraly 

se obruby, provedly se rýhy pro nové osazení obrub, rozebrala se kamenná dlažba u obruby v šířce 1,0 

do hloubky cca 350 mm, v asfaltové vozovce se provedly zářezy a vyboural se pruh o šířce 1,0 m. Do 

rýhy se znovu osadily stávající žulové obrubníky OP1. Obruby byly osazeny do lože z betonu třídy 

C16/20nXF1 s boční opěrou. Vadné kusy obrub se nahradily buď použitými ze skladu nebo novými. 

Vzory nové zádlažby byly upřesněny zástupci památkové péče. 

 

       
  

OSTATNÍ 

 

Revitalizace prostor Týnská ulička - Štupartská 
Investor: MČ Praha 1 

Projektant: Ing. arch. Jan Sedlák 

 

Jedná se o úpravu městských prostor v okolí Chrámu Matky boží před Týnem. Nově zde byla provedena 

dispoziční úprava půdorysného tvaru a úprava výškové úrovně chodníků a komunikací s předlážděním. 

Vysazeno bylo několik nových stromů.  Osazeno bylo i velké množství antiparkovacích litinových 

sloupků. Zklidněný veřejný prostor nově umožňuje umístění příjemné posezení ve stínu Týnského 

chrámu. Realizace proběhla v roce 2019. 

 

        
 

Oprava chodníků ulice Dlouhá, Masná, Rybná, Haštalská   
Investor: MČ Praha 1, TSK hl. m. Prahy, a.s. 

Projektant: sinnps s.r.o. 

 

Akce v ulicích Dlouhá, Masná, Rybná, Haštalská byla realizována v rámci Chodníkového programu.  

Akce v ulicích Dlouhá, Masná, Rybná, Haštalská byla realizována v rámci Chodníkového programu.  

Jedná se o opravy pochozích vrstev chodníků v místech modernizace kabelového vedení, které prováděla 

společnost PRE distribuce a.s..  Na základě závazných podmínek TSK hl. m. Prahy a.s. je povinností 

investora akce uvést dotčené chodníky do původního stavu, tedy ty části chodníků, které byly v místě 

výkopů poškozeny. Výkopy pro pokládku kabelů jsou prováděny pouze v šíři potřebné pro uložení 

kabelových tras. 

Městská část Praha 1 vytipovává území k realizaci těchto akcí tam, kde jsou pochozí vrstvy chodníků 

vhodné k následným kompletním opravám (pochozí vrstva je dožilá, degradovaná, vykazuje značné 

poklesy rovinnosti nebo částečné provedení  živičného povrchu, apod.). Přidanou hodnotou současných 
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oprav vytipovaných chodníků je provedení případných bezbariérových úprav lokalit, které to vyžadují. 

Také je využívána aplikace nové technologie provádění souvrství chodníků, kdy je pod pochozí vrstvu 

doplněna cementová stabilizace, která zajišťuje delší životnost chodníku (zejména v souvislosti s 

tonážním zatížením automobily nebo neoprávněným najížděním na pochozí části).  Akce byla 

realizována ve spolupráci s TSK hl. m. Prahy a.s. v roce 2019. 

 

       
 

Oprava chodníků ulice Skořepka, Mostecká a Dvořákovo nábřeží 
Investor: MČ Praha 1, TSK hl. m. Prahy, a.s. 

Projektant: sinnps s.r.o. 

 

Akce v ulicích Skořepka, Dvořákovo nábřeží a Mostecká byla realizována v rámci Chodníkového 

programu.  Jednalo se o opravy pochozích vrstev chodníků v místech modernizace kabelového vedení, 

které prováděla PRE distribuce a.s..  Na základě závazných podmínek TSK hl. m. Prahy je povinností 

investora akce uvést dotčené chodníky do původního stavu, tedy ty části chodníků, které byly v místě 

výkopů poškozeny. Výkopy pro pokládku kabelů jsou prováděny pouze v šíři potřebné pro uložení 

kabelových tras. 

 

Městská část Praha 1 vytipovává území k realizaci těchto akcí tam, kde jsou pochozí vrstvy chodníků 

vhodné k následným kompletním opravám (pochozí vrstva je dožilá, degradovaná, vykazuje značné 

poklesy rovinnosti nebo částečné provedení  živičného povrchu, apod.). Přidanou hodnotou současných 

oprav vytipovaných chodníků je provedení případných bezbariérových úprav lokalit, které to vyžadují. 

Také je využívána aplikace nové technologie provádění souvrství chodníků, kdy je pod pochozí vrstvu 

doplněna cementová stabilizace, která zajišťuje delší životnost chodníku (zejména v souvislosti s 

tonážním zatížením automobily nebo neoprávněným najížděním na pochozí části).  Akce byla 

realizována ve spolupráci s TSK a.s. v roce 2019. 

 

 

          
 

Oprava horní části Nerudovy ulice a okolí sochy Toiletty 
Investor: MČ Praha 1 

Projektant: KAVA s.r.o. 

 

Předmětem projektu byla úprava horní části Nerudovy ulice, staletí formovaného, kulturně a historicky 

velmi cenného území. V ohybu Nerudovy ulice do hradní rampy se nachází bosovaná opěrná zeď, ze 

strany od rampy tvoří zeď masívní zábradlí s pískovcovou korunou, v ohnisku napojení rampy na 

Nerudovu ulici je zakončena pískovcovým patníkem. Spodní část zdi, otevřená do Nerudovy ulice, byla 

od chodníku oddělena zelení. Nika v opěrné zdi tvoří pozadí pro sochu Toilety od Jana Štursy. Opěrná 

zeď nese pamětní desku připomínající rozehnání studentské demonstrace 20.2.1948.  

 

Řešené území bylo zanedbané, ve špatném technickém i funkčním stavu. Štursova socha byla v r. 2006 

poničena a uložena do depozitáře. Nevhodně umístěná zeleň znemožňovala přistoupit blíže ke zdi a 

poklonit se pod pamětní deskou. Šíře chodníku před zdí nedovolovala konání důstojné ceremonie u 

pamětní desky, ani nedostačovala pro průchod, zastavení a odpočinek pěších. 

 

Návrh řešil sanaci opěrné zdi a navrácení sochy Toilety na své místo do opravené niky. V rámci úprav 

byla odstraněna bariera stříhaného keře a s výjimkou stávajícího stromu byla zeleň celkově přeřešena. 

Nové rozšíření chodníku v ulici Nerudova vytvořilo velkorysý prostor pro běžný pohyb pěších i pro 

konání ceremonie. Pozice historického uličního osvětlení se nezměnila a zůstala ve své původní ose. 

Doprava v klidu byla redukována. Před pamětní desku, mezi chodník a opěrnou zeď, bylo do terénu 

vloženo pět kamenných desek, které vytvořily nejen stupně umožňující přístup k pamětní desce samotné, 

ale i stylobat/podstavec, vytvářejí důstojný prostorový rámec vzpomínkám na historickou událost. Akce 

byla realizována v roce 2018. 
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Oprava chodníků vybraných úseků v ulici Rybná a ulici Školská a jejich okolí   
Investor: MČ Praha 1 

Projektant: sinnps s.r.o. 

 

Akce v lokalitě Rybná řešila kromě chodníků v této ulici i chodníky v části ulic Celetná a Králodvorská. 

Akce v lokalitě Školská zahrnovala i vybrané části chodníků v ulicích Řeznická, Příčná a Navrátilova. 

Stávající vybrané chodníky dotčených ulic byly ve velmi špatném stavu. Povrchy vykazovaly značné 

nerovnosti, zejména vlivem četných zásahů do pouličních sítí. V dotčených lokalitách mají chodníky 

povrchy z mozaiku štípaného i řezaného, popřípadě z asfaltu a jsou lemovány žulovými obrubami. 

Některé kusy byly značně olámány. Chodníkové přejezdy jsou ze žulové dlažby. Vzory nové zádlažby 

byly navrženy podle požadavku uplatněného zástupci památkové péče. Úpravy chodníkových ramp byly 

provedeny v souladu s předpisy zabezpečujícími bezbariérové užívání staveb. Oprava chodníků 

navazovala na pokládku kabelů společnosti PRE Distribuce a.s. v celé dotčené oblasti. Akce byla 

realizována v roce 2018. 

 

       
 

Stavební úpravy komunikace ulice Národní, I.etapa (Voršilská-Spálená)  
Investor: MČ Praha 1,  hlavní město Praha 

Projektant: Grebner - projektová a inženýrská kancelář, spol. s r.o. 

 

Předmětem projektu byly stavební úpravy Národní třídy v úseku mezi ulicemi Voršilská a Spálená.  

Úpravy vedly ke zklidnění této části ulice nacházející se v centrální části hlavního města. Záměrem bylo 

zdůraznit společenskou funkci uličního prostoru, která byla díky nadměrně širokému a neuspořádanému 

hlavnímu dopravnímu prostoru po dlouhou dobu potlačena. Návrh úprav obsahoval stavebně-optické 

zúžení hlavního dopravního prostoru na minimální požadovanou šířku, což umožnilo rozšíření přilehlých 

chodníků. Doprava v klidu byla umístěna v parkovacích zálivech, které byly po levé straně přerušeny 

novým stromořadím. Trasy pro pěší přes navazující boční ulice byly nově vyřešeny v jedné výškové 

úrovni zvýšeným místem pro přecházení. Vlastní stavební práce zahrnovaly zejména výměnu stávající 

konstrukce chodníků, vybudování dlouhých zpomalovacích prahů, úpravu stávajících uličních vpustí, 

několika stožárů veřejného osvětlení, trakčního vedení tramvajové tratě a v neposlední řadě výsadbu 

nových stromů. Práce byly dokončeny v listopadu roku 2017. 

 

      
 

 

Oprava Štěpánské ulice – rekonstrukce povrchů a zklidnění 
Investor: hlavní město Praha, TSK hl. m. Prahy a.s. 

Projektant: SUDOP Praha a.s. 

 

Počátkem března 2016 zahájila Technická správa komunikací hl. m. Prahy kompletní rekonstrukci 

Štěpánské ulice v úseku od Václavského náměstí po ulici Žitná. Celý rekonstruovaný úsek v délce 490 m 

byl během provádění stavby rozdělen do etap, které byly realizovány po polovinách z důvodu zachování 

průjezdu. Jednalo se o opravu konstrukce chodníků a výměnu povrchů z kamenné mozaiky. Dále byla 

upravena parkovací stání (příčná stání - kamenná dlažba, podélná stání - živice) a jízdní pruh byl 

proveden z živice. V trase byly navrženy tři zpomalovací prahy. Součástí rekonstrukce byly i přeložky 

inženýrských sítí, úprava odvodnění, sadové úpravy a úprava svislého a vodorovného dopravního 

značení. Po dokončení opravy prvního úseku Václavské náměstí – V Jámě proběhly po zimní přestávce 

stavební práce v horní části ulice s termínem dokončení v květnu 2017. 

 

         
     

Ulice Karoliny Světlé – rekonstrukce povrchů a zklidnění 
Investor: MČ Praha  1,  TSK hl. m. Prahy a.s. 

Projektant: sinpps s r.o., Ing. arch. J. Sedlák, Ing. arch. M. Sedlák 

 

Rekonstrukce ulice Karoliny Světlé je jednou z etap postupné obnovy Betlémské a Anenské čtvrti. 

Rekonstrukci vozovky prováděla TSK hl. m. Prahy a.s. a rekonstrukci chodníků MČ Praha 1. Na 

vozovce byly v místech křížení ulic provedeny úpravy výšky vozovky. V rámci opravy chodníků byly 

opraveny a doplněny tradiční vzory mozaikových dlažeb, opraveny povrchy vjezdů do objektů, 

chodníkové obruby a byla provedena výšková úprava poklopů inženýrských sítí. Vysazeno bylo i několik 

stromů.  

Investiční akce byla rozdělena na první etapu Národní – Konviktská, která byla dokončena v roce 2016.  
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Rekonstrukce úseku Konviktská- Náprstkova navázala po zimní technologické přestávce na jaře 2017.  

 

     
 

Třetí etapa rekonstrukce ulice v úseku Náprstkova – Smetanovo nábřeží bude realizována po dokončení 

plánovaných úprav přilehlého parčíku v prostoru před Jiráskovým domem u Smetanova nábřeží na 

parcele č. 168.  

 

Oprava chodníků v ulicích Masná, Haštalská, Haštalské nám., U Obecního dvora, Kozí, Ve Stínadlech, 

Jakubská, Štupartská, Malá Štupartská, Týnská ulička 
Investor: MČ Praha  1  

Projektant: sinpps s.r.o. 

 

Jednalo se o stavební úpravy v souvislosti s prací PRE distribuce a.s.  V zájmových lokalitách jsou 

povrchy chodníků z mozaikové dlažby štípané i řezané. Štípaná dlažba byla opotřebovaná a nesplňovala 

potřebné parametry. Bezbariérové úpravy byly provedeny nově podle platných předpisů, neboť většinou 

zcela chyběly, nebo nebyly v souladu s předpisy. Chodníkové přejezdy (vjezdy do domů) byly 

provedeny ze žulové dlažby. Chodníky byly lemovány žulovými obrubami, původní obruby byly 

částečně využity. Vozovka ulic byla provedena převážně z velké dlažby. V některých částech plochy 

vozovek je ponechán asfaltový povrch. Realizace proběhla v roce 2017. 

 

    
 

Rekonstrukce ulice U Dobřenských 
Investor: MČ Praha  1  

Projektant: sinpps s.r.o. 

 

V ulici U Dobřenských byly plochy vozovky i chodníků dlouhodobě ve špatném stavu. V řešeném území 

se nacházely parkovacích stání. Stavební úpravy spočívaly v rekonstrukci stávající konstrukce vozovky i 

chodníků. V rámci rekonstrukce byla provedena kompletní nová vozovka, osazeny obruby do 

požadované výšky, sanace podloží v místě rozvolnění a propadů, opravy poškozených uličních vpustí a 

jejich přípojek a nové vodorovné značení.  

 

Nové výškové řešení v maximální možné míře respektuje stávající výškovou úroveň komunikace a 

obrubníků, ale vzhledem k deformacím bylo nutno provést výškovou korekci tak, aby vozovka v 

podélném i příčném směru měla plynulý průběh a výškový rozdíl mezi vozovkou a horní hranou 

obrubníku byl min. 100 mm. V rámci těchto výškových úprav byly výškově upraveny i vnější znaky 

inženýrských sít. Realizace byla provedena v roce 2017. 

 

          
 

Rehabilitace ulic v okolí polyfunkčního centra Quadrio – 2.etapa  

Rehabilitace povrchů ulice Purkyňova (úsek Vladislavova – průchod Palácem Rosetta) 
Investor: MČ Praha 1 

Projektant: Ing. Martin Sedlák 

 

V roce 2017 došlo k úpravě slepé části ulice Purkyňova. Stavební úpravy byly provedeny v souvislosti 

s dokončením rekonstrukce Palace Rosetta, Jungmannova 30/21, Praha 1. V parteru tohoto objektu byla 

obnovena pasáž, která dnes spojuje slepou část ulice Purkyňova s ulicí Jungmannova v místě poblíž 

příčné ulice Palackého. Tímto byla obnovena důležitá příčná pěší trasa z ulice Spálené až do ulice 

Vodičkova. V lokalitě byl nově vysazen jeden strom a vznikl zde i menší prostor pro příjemné venkovní 

posezení nově otevřené kavárny. Současně byl vybudován bezbariérový přechod přes ulici Vladislavova 

směrem k novému obchodnímu centru Quadrio.  

 

Dále byl v ulici Purkyňova dokončen pomník na památku původního středověkého židovského hřbitova 

nacházejícího se v okolí ulice Vladislavova.  

 

       
 

Křižovatka ulic Dušní - U Milosrdných - rekonstrukce povrchů, bezpečná cesta do škol 
Investor: MČ Praha  1  

Projektant: sinpps s.r.o. 

 

V rámci akce „Bezpečná cesta do škol" byla v roce 2016 upravena křižovatka a přilehlé chodníky před 

ZŠ Curie. Jedná se o ulice Dušní a U Milosrdných. Stávající mozaikové chodníky byly předlážděny a 

byly v nich vyznačeny nové varovné a signální pásy. Nový úsek chodníku a vysazené mysy byly 

vydlážděny novou mozaikovou dlažbou. Vzhledem k tomu, že uvedená lokalita se nachází v památkově 

chráněném území, byly při stavbě použity historické pražské materiály. Zpevněné plochy byly dlážděny 

tradičními materiály, kterými jsou řezaná mozaiková dlažba (chodníky), velká či drobná žulová dlažba 

(vozovka). Původní materiály vyjmuté ze stávající konstrukce byly vytříděny a v co největší možné míře 

znovu použity (obrubníky, dlažba). Varovné a signální pásy pro nevidomé byly provedeny ze speciální 
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dlažby COMING, lemované broušenými hladkými deskami. Před školou byl  vysazen nový strom do 

kruhového rabátka s litinovou mříží v nově vytvořeném chodníkovém mysu. 

 

             
 

Ulice Melantrichova – dopravní zklidnění ulice 
Investor: MČ Praha 1 

Projektant: Ing. arch. J. Sedlák, Ing. arch. M. Sedlák 

 

Stavební úprava této ulice navazuje na již realizované úpravy části ulice Havelské.  Jedná se o 

programovou snahu MČ Praha 1 dále zklidňovat veřejný prostor s intenzivním podílem pěší dopravy. 

Ulice Melantrichova je významná pěší spojnice Václavského a Staroměstského náměstí s dochovaným 

středověkým půdorysem a slohově významnými historickými objekty.  

 

Navržené úpravy směřovaly především k rozšíření chodníku na východní straně ulice, čímž došlo 

k redukci parkovacích stání, s výjimkou dvou krátkodobých stání pro zásobování. Oddělení vozovky 

bylo na této straně provedeno litinovými patníky. Na úrovni vstupu z Havelské ulice byl navržen mobilní 

patník umožňující vjezd pouze autorizovaným vozidlům. Novým prvkem je podpoření centrality 

prostoru před domem U pěti korun v ohybu ulice tak, aby se vytvořil dojem místa pro krátké zastavení 

v jinak dominantně tranzitním prostoru. Půdorysná nepravidelnost spojená s rozšířením uličního profilu 

umožnila v minulosti umístění solitérního stromu, který je vsazen do nádoby na chodníku. Realizace 

úpravy ulice proběhla v roce 2014-2015. 

 

     
 

Rehabilitace ulic v okolí polyfunkčního centra Quadrio – 1.etapa  

Rehabilitace povrchů přilehlých částí ulic Vladislavova (část), Purkyňova (část) a Charvátova  
Investor: MČ Praha 1 

Projektant: Ing. arch. J. Sedlák, Ing. arch. M. Sedlák, Grebner – projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o., Ing. I. Čermák 

 

Výstavba polyfunkčního objektu Quadrio byla impulsem k nápravě dlouhodobě nevyhovujícího stavu 

přilehlých veřejných prostor, které nacházejí v mimořádně významné poloze centra města. Velké 

množství parkujících vozidel vizuálně degradovalo kvalitu uličního interiéru, povrchy chodníků byly 

často jen živičné a zanedbané, zcela absentovala místa pro odpočinek a nedostatečný byl i rozsah zeleně.  

Cílem záměru bylo zvýšit kvalitu nejen v okolí a v návaznosti na úpravy veřejných prostor investora 

projektu Quadrio, ale v dalších etapách i v celé Vladislavově a Jungmannově ulici, kde by se úpravy 

uličního interiéru měly potkat se zamýšlenou rehabilitací posledního úseku Národní třídy (Spálená – 

Jungmannova).  

 

V rámci 1. etapy byly řešeny plochy v části ulic Vladislavova a Purkyňova a dále v ulici Charvátova, 

včetně části ulice směrem k průchodu na Národní třídu před Palácem Chicago. Výškové vyrovnání 

vozovky s chodníky a doplnění solitérní zeleně spolu s náhradou živičných povrchů za dlažby mělo za cíl 

zlepšit původně zcela neestetické prostředí. Úpravy byly dokončeny v souvislosti s otevřením 

polyfunkčního centra Quadrio veřejnosti na konci října 2014.  

 

       
 

Železná a Kamzíková ulice - úprava povrchů a rekonstrukce vodovodních řadů 
Investor: TSK  hl.m. Prahy a.s. 

Projektant: Ing. E. Mohelnická (projekt), MCA ateliér spol. s r.o., Akad. arch. M. Houska (studie) 

 

Obě ulice byly na konci 20. století upraveny jako pěší zóna, ale odpovídající úpravy dlažeb byly 

provedeny pouze v úseku mezi ulicí Rytířskou a Havelskou. Stav povrchů byl dlouhodobě neuspokojivý, 

byly značně poškozeny živičné povrchy na vozovce a mozaikové dlažby na chodnících. Pro posílení 

komfortu pro pěší bylo přistoupeno k vyrovnání nivelety vozovky ulice Železná a stávajících chodníků. 

Vozovky obou ulic a vjezdy do domů byly vydlážděny velkou žulovou dlažbou. Chodníky byly 

předlážděny chodníkovou mozaikou v pražských vzorech, odsouhlasených zástupcem státní památkové 

péče. Rekonstrukce proběhla v rámci rozpočtu TSK podle architektonických studií MČ Praha 1 od Ing. 

arch. Pavly Melkové (Železná, 2010) a Akad. arch. Marka Housky (Kamzíková, 2005). Realizace 

rekonstrukce povrchů obou ulic byla provedena v roce 2013 v návaznosti na rekonstrukci vodovodních 

řadů. 

 

     
 

Soukenická a Truhlářská – zklidnění ulic a výsadba zeleně 
Investor: MČ Praha 1 

Projektant: Ing. arch. J. Sedlák, Ing. arch. M. Sedlák 

 

Cílem stavebních úprav bylo dopravní zklidnění ulic Truhlářská a Soukenická v Petrské čtvrti. 

Pokračování již v minulosti započatých úprav navázalo v podobném duchu – poměrně dlouhé až 

monotónní ulice byly oživeny v rozšířených (poregulačních) prostorech novou pobytovou plochou 

v jedné úrovni s vozovkou, se zelení a možností posezení.  
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V ulici Soukenická bylo dále vybudováno nové veřejné osvětlení (14 replik), vysazeny 4 okrasné třešně,  

provedeny nové povrchy komunikací a předlažba chodníku v trase nového veřejného osvětlení. 

  

V ulici Truhlářská byly kromě dvou krátkých úseků předlážděny chodníky po obou stranách ulice. 

Vozovky a vjezdy byly vydlážděny z velkých žulových kostek, chodníky z mozaikové dlažby. 

Odvodnění bylo provedeno do stávajících vpustí u kterých byla vyřešena výšková úprava. Vysazeno bylo 

celkem 5 listnatých stromů a instalováno 16 nových replik osvětlení. Akce byla dokončena v roce 2013. 

 

     
 

Malé náměstí - Perštýn 
Investor: MČ Praha 1 

Projektant: Ing. arch. J. Sedlák, Ing. arch. M. Sedlák 

 

Západní část Starého Města je tvořena kompaktní středověkou uliční strukturou. Prostory se vyznačují 

úzkými a křivolakými ulicemi s mnoha prostorovými nepravidelnostmi a jsou zatíženy silným pěším 

provozem. Úpravou a reorganizací, byly vytvořeny lepší podmínky pro pěší. Došlo ke zvětšení ploch 

chodníků v místech, kde to prostorové podmínky umožnily. Byl zde sjednocen charakter dlažeb a 

v nejexponovanějších místech byl vyrovnán profil ulic do jedné výškové úrovně. Došlo také k vytvoření 

míst krátkodobého odpočinutí. Vznikla tak nová místa s lavičkami a nově vysazenými stromy. Jedno při 

vyústění Bartolomějské ulice do Perštýna. Zcela nově je pojednaný prostor v ulici Jilské, jižně od kostela 

sv. Jiljí. V tomto prostoru byly umístěny dvě lavičky a vysazeny dva stromy. Kvalitu prostředí má zlepšit 

i umístění pítka. Akce byla realizována v roce 2011-2012. 

 

              
 

Úprava a otevření Zlaté ulice  
Investor: MČ Praha 1 

Projektant: Ing. akad. arch. Hana Zachová 

 

Cílem návrhu bylo obnovit v posledních letech uzavřenou ulici - pěší spojku, ve frekventované části 

Starého Města. Hlavní snahou bylo vytvořit střízlivé neokázalé řešení, které nenaruší původní charakter 

komorního dvorního prostoru - s maximálním využitím dochovaných materiálů a novým historizujícím 

osvětlením. Bylo zvoleno řešení regulovaného vstupu (noční uzavírání) a omezeného vjezdu (místní 

obyvatelé) bez možnosti parkování. Během rekonstrukce byla zachována veškerá původní zeleň, 

repasovány a doplněny historické prvky (mříže, odrazníky aj.) a prostor byl nově předlážděn. Ohradní 

zeď byla doplněna konstrukcí pro popínavé rostliny.  

 

V roce 2010 byla dokončena i druhá etapa od ulice Liliová směrem k Anenskému náměstí. Byly zde 

opraveny dlažby i ohradní zeď, instalováno nové veřejné osvětlení včetně slavnostního nasvícení kostela 

sv. Anny. Podobně jako první část je i tato pěší spojka na noc uzamykána. 

 

Rekonstrukce Myslíkovy ulice 
Investor: DP hl. m. Prahy, a.s., TSK hl.m. Prahy, PVS a.s. a PPD a.s. 

 

V rámci komplexní rekonstrukce Myslíkovy ulice v roce 2010 došlo k souběhu investic více subjektů. 

Dopravní podnik hl.m. Prahy provedl rekonstrukci tramvajové trati, majitelé sítí rekonstrukci 

kanalizačních řadů a STL plynovodu a konečně TSK hl.m. Prahy úpravu povrchů komunikací na základě 

upravené studie MČ Praha 1. 

 

Rekonstrukce a oprava tramvajových tratí či stanic metra 
 

Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Můstek, Praha 1 – Nové Město  
Investor: Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s. 

Projektant: Metroprojekt Praha a.s. 

 

Stanice metra Můstek byla poslední z přestupních stanic pražského metra, která neumožňovala 

bezbariérové cestování. V minulosti byla neúspěšně připravována varianta bezbariérového zpřístupnění 

v místě bývalého OD Diamant. Vzhledem k nalezení jednoduššího technického řešení s příznivějšími 

investičními náklady byla příprava tohoto bezbariérového přístupu obnovena. Po prověření řady 

možností umístění povrchového kiosku byla kladně projednána varianta s umístěním na Václavském 

náměstí před Adamovou lékárnou. Odtud vedou dva osobní výtahy nosnosti 1000 kg do přestupní 

chodby 23 m pod povrchem a z ní další osobní výtah spojující přestupní chodbu s nástupišti tras metra A 

a B. Realizace byla zahájena v 09/2014. Stavba probíhala v lokalitě s historickými inženýrskými sítěmi 

ve špatném technickém stavu, což se promítlo i do prodloužení termínu realizace. 

Slavnostní zprovoznění výtahů se uskutečnilo 1. 3. 2016. Zprovozněním bezbariérového zpřístupnění 

stanice metra Můstek A/B je tak  bezbariérově přístupný celý přestupní trojúhelník stanic metra Florenc, 

Muzeum a Můstek, což výrazně usnadní a časově zkrátí používání MHD cestujícím s omezenou 

možností pohybu. 

 

    
 

Rekonstrukce stanice metra Národní třída 
Investor: Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s. 

Projektant: Metroprojekt Praha a.s. 

 

Rekonstrukce stanice metra B - Národní třída, která patří mezi nejvýznamnější dopravní uzly 

v metropoli, byla zahájena 10. července 2012 a dokončena 27.6. 2014. Stanici metra přibyl nový výstup 

do centra Quadrio, který byl zprovozněn po otevření obchodního a kancelářského komplexu. Přestavěn 

byl přístup na nástupiště, stanice byla vybavena novými technologiemi a celkově bylo zrekonstruováno 

také technologické zázemí (rozvody vody a elektřiny, kabeláž, odvodňovací systém), jež je klíčové pro 

provoz a údržbu stanice. Stanice je umístěna pod hladinou spodní vody, její nové provedení by  mělo 

bezpečně ochránit obklady na desítky let. Nejvýraznější změnu představuje nové řešení přístupu 
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na nástupiště se související výměnou eskalátorů. Původní povrchový vestibul byl zrušen a jednolitý úsek 

dlouhých eskalátorů byl rozdělen na dvě části. První trojice pohyblivých schodů nyní cestující dopraví 

z nástupiště do nově vybudovaného vestibulu v druhém podzemním podlaží budovaného obchodního 

centra. Z něj míří druhá trojice eskalátorů na povrch – ústí na nároží ulic Purkyňova a Spálená. Zároveň 

byly ve stanici zachovány dvě dvojice bezbariérových výtahů, vybudovaných již v letech 2010 –2011, 

které vedou z nástupiště do přestupní chodby a odtud do ulice Magdaleny Rettigové v blízkosti 

tramvajové zastávky Lazarská. 

 

 

Rekonstrukce tramvajové trati Lazarská-Vodičkova-Jindřišská , rekonstrukce tramvajové trati, nová 

zeleň 
Investor: Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s., TSK hl.m. Prahy a.s., MČ Praha 1 (úpravy okolí zast. Vodičkova směr centrum) 

Projektant: Metroprojekt Praha a.s. 

 

Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s. v návaznosti na znovuotevření stanice metra B - Národní třída dokončil 

zhruba dvouměsíční rekonstrukci tramvajové trati v úseku křižovatky Spálená/Lazarská – křižovatky 

Jindřišská/Senovážné náměstí. Konstrukce tramvajové trati byla provedena systémem „pevné jízdní 

dráhy“, tj. na betonové desce s živičným povrchem a všemi prvky tlumení hluku a vibrací. Vlastní těleso 

tramvajové tratě je od zemní pláně odděleno pryžovou rohoží a stejně tak kolejnice jsou obaleny gumou. 

K vyššímu komfortu jízdních poměrů přispívá i zlepšení směrových úprav vedení tramvajové trati. 

Vlastní stavbu zastávkových mysů zajišťovala TSK hl. m. Prahy a.s., tramvajovou trať pak vlastními 

kapacitami Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s.. Akce byla realizována v roce 2014. 

 

Nad rámec rekonstrukce realizovala MČ Praha 1 bezbariérový zastávkový mys v zastávce Vodičkova ve 

směru k Václavskému náměstí. V roce 2020 byly městskou částí u zastávky Vodičkova vysazeny dva 

stromy, které oživily prostor před přilehlou budovou základní školy. 

 

 

        
 

Kaple, sochy, pomníky a pamětní desky 
 

Plastika Plamen na Palachově pylonu, Vinohradská 1 

investor: Národní muzeum 

autor: akademický sochař Antonín Kašpar (autor plastiky Plamen) , Karel Prager (autor pylonu) 

 

Před novou budovou Národního muzea byla dne 17.11.2020 odhalena bronzová plastika Plamen na 

Palachově pylonu. Třicetimetrový ocelový sloup jako podstavec pro sochu stojí před budovou bývalého 

Federálního shromáždění v Praze. Při dostavbě objektu počítal s připomínkou Palachova činu kousek od 

místa, kde se stal, autor pylonu Karel Prager. Důkaz jeho původního určení byl teprve nedávno objeven v 

Pragerově archivu.  Student Jan Palach se 16. ledna 1969 v Praze zapálil na protest proti potlačování 

svobod a pasivnímu přístupu veřejnosti po začátku okupace Československa armádami států Varšavské 

smlouvy. Těžce popálený 19. ledna zemřel.  

Národní muzeum stožár restaurovalo a v letošním roce jej osadilo plastikou připomínající plameny od 

sochaře Antonína Kašpara, který byl i restaurátorem pylonu. Původně měl být pylon v 70. letech osazen 

žulovou plastikou Miloslava Chlupáče nazvanou Plamen. Místo toho byl na pylonu desítky let 

československý státní znak a citát z ústavy ČSSR. 

 

     
 

Stolperstein, Klimentská ulice 1552/3 

investor: Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského 

autor: Gunter Demnig 

 

V září 2020 byly v Klimentské ulici před domem číslo 3 byly usazeny dva nové stolpersteiny – kameny 

zmizelých, které připomínají osudy Margit a Jiřího Beckových, spolupracovníků „ českého Wintona“ 

Přemysla Pittra, kteří se podíleli na hudební výchově dětí v Milíčově domě. 

 

Položením pamětních kamenů byl uctěn odkaz manželů Margit a Jiřího Beckových a to na místě jejich 

posledního bydliště v Klimentské ulici č. 1552/3. Iniciativa vzešla ze strany Národního pedagogického 

muzea a knihovny J. A. Komenského za finanční podpory Nadačního fondu Přemysla Pittra a Olgy 

Fierzové a ve spolupráci s Veřejně prospěšným spolkem na podporu osob dotčených holocaustem. 

 

Stolperstein – doslova „kámen, o který je třeba klopýtnout“, je dlažební kostka s mosazným povrchem, 

vsazená do chodníku před domem oběti holocaustu a nacistického režimu. Projekt zahájil v roce 

1992 německý umělec Gunter Demnig. První kameny vsadil do dlažby v Kolíně nad Rýnem a v Berlíně 

už na začátku 90. let. Nyní jsou jich v Evropě položeny desítky tisíc. Od roku 2008 se kameny zmizelých 

nacházejí i v chodnících ve městech v České republice. Po Praze je v současné době položeno více než 

400 kamenů zmizelých.   

 

    
 

Mariánský sloup, Staroměstské náměstí 

investor: Společnost pro obnovu mariánského sloupu 

autor: sochař a restaurátor Petr Váňa (podle původního originálu) 

 

Na Staroměstské náměstí se vrátil mariánský sloup. Byl po více než 100 letech obnoven Společností pro 

obnovu mariánského sloup.  Jedná se o kopii původního barokního sloupu. Oproti původnímu však 

nejsou na podstavci sloupu sochy čtyř andělů bojujících se symboly zla.  Mariánský sloup byl na náměstí 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Invaze_vojsk_Var%C5%A1avsk%C3%A9_smlouvy_do_%C4%8Ceskoslovenska
https://cs.wikipedia.org/wiki/Invaze_vojsk_Var%C5%A1avsk%C3%A9_smlouvy_do_%C4%8Ceskoslovenska
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vztyčen jako projev díků Panně Marii za úspěšnou obranu Starého a Nového Města před Švédy v roce 

1650. Nechal ho postavit Ferdinand III. Habsburský. Byl stržen po vzniku republiky v roce 1918. 

Největší část dochovaných pozůstatků původního sloupu se dnes nachází v Lapidáriu Národního muzea. 

Autorem sochařské výzdoby původního monumentu byl Jan Jiří Bendl, autor architektonické části je 

neznámý. Nový sloup byl dokončen 4. června 2020 osazením vrcholové sochy Neposkvrněné Panny 

Marie. Dne 15. srpna 2020 proběhlo jeho slavnostní vysvěcení. V poledne stín sloupu ukazuje na pražský 

poledník. 

 

        
 

OSTATNÍ 

 

Pamětní deska Vladimíru Krubovi a Františku Kohoutovi,  Královedvorská 4 
Investor: občanská iniciativa Pomníky obětem bezpráví 

Autor: sochař Jakub Grec 

 

Na fasádě Grand Hotelu Bohemia, Královedvorská 4 byla dne 21.srpna 2019 umístěna pamětní deska 

Vladimíru Krubovi a Františkovi Kohoutovi, kteří byli v těchto místech 20. srpna 1969 zastřeleni 

příslušníky komunistických Lidových milicí během potlačování protestů proti sovětské okupaci 

Československa. Kovovou desku s nápisem doplňuje plastický reliéf dlažby, který chybějícími dvěma 

kostkami symbolizuje zmařené lidské životy. 

 

         
 

Památník židovského hřbitova v Purkyňově ulici 
Investor: Nadace pro zachování židovských hřbitovů se sídlem v Londýně 

Autor: Richard Sidej 

 

V ulici Purkyňova byl instalován pomník na památku původního středověkého židovského hřbitova 

nacházejícího se v okolí ulice Vladislavova. Hřbitov datovaný do roku 1245 zabírající plochu 48 000 m2 

byl prohlášen za kulturní památku. Nacházelo se zde tisíce hrobů, mezi jinými i hrobů velkých 

středověkých rabínů. Součástí pomníku je i pamětní deska s mapkou posvátné oblasti. Slavnostní 

odhalení proběhlo v září roku 2016. Památník vznikl díky Nadaci pro zachování židovských hřbitovů se 

sídlem v Londýně. Veřejný prostor v okolí památníku byl upraven v souvislosti se znovuobnovením 

průchodu pasáží v nově rekonstruovaném Palace Rosetta roce 2018. 

 

        
  

Pamětní deska Antonína Dvořáka, farní chrám  sv. Petra, Biskupská ulice 
Investor: Sbor MáTa - Praha 8 

 

Farní chrám sv. Petra na Poříčí zdobí od 17.11.2016 nová pamětní deska. Je umístěna u jeho vchodu a 

upozorňuje na svatbu, kterou zde 17.11.1873 měli Anna Čermáková a hudební skladatel Antonín 

Dvořák. Datum své svatby si novomanželé nejspíš nezvolili náhodně, protože ve stejný den v roce 1840, 

si Dvořákův otec František vzal skladatelovu matku Annu, rozenou Zdeňkovou. 

 

          
 

Památník Jana Palacha, Alšovo nábřeží 
Investor: hl.m. Praha 

 

Úprava jižního staroměstského předpolí Mánesova mostu byla realizována za účelem rehabilitace a 

vytvořeni důstojného zázemí pro plánované umístění památníku Jana Palacha – Domu syna a Domu 

matky od amerického sochaře českého původu Johna Heyduka. Umístěni soch bylo investicí hl.m. Prahy. 

Jsou osazeny do volné, zpevněné mlatové plochy tak, aby bylo možné mezi objekty volně procházet a 

pozorovat je z těsné blízkosti i z dálky. Objekty by měly působit jako dvě „postavy“, které vstoupily do 

stávajícího místa. Součástí sousoší je i deska s básní Davida Shapira.. Slavnostní odhalení soch proběhlo 

v lednu 2016. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Maria_(matka_Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1ova)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lapid%C3%A1rium_N%C3%A1rodn%C3%ADho_muzea
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pra%C5%BEsk%C3%BD_poledn%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pra%C5%BEsk%C3%BD_poledn%C3%ADk


 27 

     
 

Pomník M. Horákové ve Sněmovní ulici 
Investor: nadační fond Stráský 

 

Nadační fond Stránský vyhlásil 27. června 2014 architektonicko-výtvarnou soutěž o návrh pomníku 

JUDr. Milady Horákové. Vítězný návrh akad. sochaře Josefa Faltuse zobrazuje řečnický pult s 

mikrofonem, za kterým stála Milada Horáková u soudu. Na něm sedí skřivánek.  Vítěz soutěže byl 

vyhlášen symbolicky dne 17. listopadu 2014.  Pomník bojovnice proti nacismu i komunistickému 

totalitnímu režimu stojí v parčíku na konci Sněmovní ulice na Pětikostelním náměstí. Pomník dr. Milady 

Horákové byl slavnostně odhalen 16. listopadu 2015, den před zahájením oslav znovunabyté svobody.  

 

             
 

Pomník čs. letcům v Anglii 
Investor: formou sbírky mezi britskými občany žijícími v ČR, MČ Praha1 

Autor: C. Spofforth 

 

Dne 17.6.2014 byl v parku na Klárově odhalen pomník na počest českých a slovenských vojáků, kteří se 

proslavili v bitvě o Británii a přispěli k celkovému vítězství spojeneckých sil ve II. světové válce. 

Památník československým letcům, kteří za války působili v Královském letectvu tvoří dvoumetrový 

okřídlený lev, dar britské komunity v Čechách, jež na jeho vytvoření shromáždila tři miliony korun. Jeho 

autorem je britský sochař C. Spofforth a z bronzu ho odlila umělecká slévárna v Horní Kalné v 

Podkrkonoší. Lev je umístěn na betonovém podstavci pokrytém žulovým obkladem. Kruhový podstavec 

při pohledu shora vypadá jako znak českého vojenského letectva a oplátování a nýtování na jeho boku 

má napodobovat plášť letadla. V okolí pomníku je plánována vhodná parková úprava. 

 

     

Lavička V. Havla na Maltézském náměstí 
Investor: hlavní město Praha 

Autor: B. Šípek 

 

Lavička Václava Havla je pamětním místem věnovaným Václavu Havlovi. Tvoří jej dvě křesla spojená 

kulatým stolem, jehož středem prorůstá strom. Budování laviček Václava Havla je celosvětovým 

projektem, který inicioval velvyslanec ČR v USA Petr Gandalovič spolu s architektem a designérem 

Bořkem Šípkem. Záměrem tohoto projektu, koordinovaného a zaštiťovaného Knihovnou Václava Havla, 

je vytvoření sítě míst ve veřejném prostoru, jež mohou přispět k setkávání a vedení skutečného dialogu. 

Míst, kde bude možné diskutovat a přemýšlet v duchu ideálů a životních postojů Václava Havla. První 

lavička Václava Havla na území České republiky byla umístěna na Maltézském náměstí v Praze dne 1. 

května 2014, v den 10. výročí vstupu ČR do EU. V červnu 2014 následovala další v kampusu Jihočeské 

univerzity v Českých Budějovicích. V zahraničí byly instalovány lavičky například ve Washingtonu (2. 

10. 2013), Dublinu (10. 12. 2013), Barceloně (15. 2. 2014) a na mnoho dalších místech. 

 

Kromě lavičky se již v roce 2012 složilo celkem 258 českých a slovenských krajanů z USA na vytvoření 

pamětní desky na počest Václava Havla, která je umístěna do Chodníku svobody u památníku 

amerického prezidenta Woodrowa Wilsona před Hlavním nádražím.  

 

     
 

Pomník T. W. Wilsona ve Vrchlického sadech 
Investor: formou sbírky pod patronací společnosti Američtí přátelé ČR, hlavní město Praha, MČ Praha 1 

Autor: V. Frýdecký a kol. 

 

V říjnu 2011 byla ve Vrchlického sadech před Hlavním (Wilsonovým) nádražím odhalena kopie sochy 

Thomase Woodrowa Wilsona (americký prezident 1913-1921), kterou zničili v roce 1941 nacisté. V roce 

1928 ji pro Prahu vytvořil významný americký sochař českého původu Albín Polášek. Do nové sochy 

byl navíc uložen bronzový tubus s pamětními dokumenty mapující historii pomníku i proces jeho 

znovuobnovení. S myšlenkou vytvořit kopii 3,5 metru vysoké bronzové sochy přišla společnost Američtí 

přátelé České republiky, jež také zajistila potřebné finance. Sochu vytvořil tým V. Frýdeckého, M. 

Blažka a D. Talavery. Ke zdaru celé akce (především získání finančních prostředků) přispělo hlavní 

město Praha, Městská část Praha 1 a společnost AFoCR. Slavnostní odhalení pomníku se uskutečnilo dne 

5. října 2011, tedy po 70 letech od zničení originálu. 

 

 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/5._%C5%99%C3%ADjen
https://cs.wikipedia.org/wiki/2011
https://cs.wikipedia.org/wiki/2011
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Rekapitulace byla přílohou anketního dotazníku                                                                                                                                                                    Příloha č. 1  

 

 

Rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2020 

Název městské památkové rezervace nebo městské památkové zóny:  

Poř.     

č.  
Kulturní památka (identifikace objektu) Akce obnovy (stručná charakteristika) 

Druh vlastníka 

(FO, PO, 

církev, obec, 

kraj) 

Celkové 

náklady 2020          

(v tis. Kč) 

včetně DPH 

Z toho náklady na 

"památkové" práce                 

(v tis. Kč) včetně 

DPH 

Potřeba státní 

podpory          

(v tis. Kč) 

včetně DPH 

1 
Dům č.p. 1113, Truhlářská 8, parc.č. 464 a 2353, k.ú. Nové 

Město, Praha 1 
Rekonstrukce objektu na centrum pro děti obec 28 864 27 619 15 400 

2 
Juditina věž, Mostecká ulice, k.ú. Malá Strana, parc.č. 231, 

Praha 1 

Mostecká kamenná věž Juditina mostu - obnova kamenného zdiva 

mezi branami 
obec 1 300 1 100 1 100 

3 
Kostel Všech svatých na Pražském hradě, nám. U sv. Jiří, 

parc. č. 12,  k.ú. Hradčany, Praha 1 
Restaurování interiéru kostela církev 3 500 1 000 1 000 

4 
Kostel sv. Vavřince pod Petřínem, č.p. 553, Hellichova 18, 

parc. č. 368, 369, 371, k.ú. Malá Strana, Praha 1 
obnova vnějšího pláště kostela obec 1 756 1 200 600 

              

Akce obnovy připravované na rok 2020 celkem     18 100 

 

 

 

 

 


