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PŘÍILOHA K PŘIHLÁŠCE 

 

DO SOUTĚŽE O CENU ZA NEJLEPŠÍ PŘÍPRAVU A REALIZACI PROGRAMU REGENERACE MPR A MPZ ZA ROK 2019 

 

 

 

 

 
II. ETAPA OPRAVY BASTIONU Č. 8, STRAHOVSKÁ ULICE, DLABAČOV, PARC. Č. 296, 297, 298, K.Ú. HRADČANY, PRAHA 1 

 

 

 

 

 

V Praze dne  5.12.2019              Vypracoval: oddělení územního rozvoje ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18, 110 00 Praha 1 

                                      Fotodokumentace: Vasil Stanko, archiv OÚR ÚMČ Praha 1 
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Příloha k městské památkové rezervaci (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 866 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 26 národních kulturních památek 

a 1 354 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. 

Na území MČ P1 se nachází 1 264 památkově chráněných objektů (objektů zapsaných v seznamu 

nemovitých kulturních památek). 

 

Pražská památková rezervace byla prohlášena Nařízením vlády č. 66/1971, 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 

II.etapa opravy bastionu č. 8 , Strahovská ulice, Dlabačov, parc.č. 296, 297, 298, k.ú. Hradčany, 

Praha 1 

 

R.č.Ú.s.:  

44513/1-482 

 

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 2019 byla Městskou částí Praha 1 opravena druhá část bastionu č.8 na Hradčanech. Bastion 

vznikl ve 2. polovině 17. století jako součást nového fortifikačního systému Malé Strany a Hradčan.  Byl 

zbudován jižně od Strahovské brány, která byla na konci 19. století zbořena. Bastion má tradiční podobu 

tvořenou cihelným lícovým zdivem a lomovým opukovým kamenivem s opracovanými pískovcovými 

bloky. Některé části jsou omítané. Ve zdivu se v těchto místech nacházejí výklenky, zřejmě se jednalo o 

strážnici a bývalé toalety strážníků.  

 

V roce 2018 byla úspěšně provedena oprava I. části bastionu, který byl v minulých letech v havarijním 

stavu zaviněném dlouhodobou neúdržbou a nefunkční kanalizací. Provedené sanační práce měly předejit 

další destrukci a zajistit zachování historické matérie.  

 

Vzhledem k významu obnovy části barokních hradeb ve smyslu záchrany tohoto kulturního dědictví se 

Městská část Praha 1 rozhodla přihlásit tuto akci do Soutěže o nejlepší přípravu a realizaci Programu 

regenerace MPR a MPZ za rok 2019. 

 

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

 

 

 

Charakteristika akce 

 

Stav konstrukcí před obnovou 
 

Konstrukce bastionu trpěly poruchami v důsledku dlouhodobého poškozování srážkovou vodou, 

nefunkčním svodem pod vpustí nad hradbou,  poškození zdiva v tloušťce 150-600 mm a vzniku trhlin 

širokých až 40 mm, převážně v patách klenebních pásů a patních pilířů. Situace byla podpořena i 

dlouhodobou neúdržbou. Stavební úřad v 7.11.2017 vyzval vlastníka k nápravě neudržitelného stavu. 

Z průzkumu restaurátora vyplynulo, že původní kamenná římsa bastionu je vyrobena z tzv. žehrovského 

pískovce. Římsa, z pohledu pozorovatele její pravá část v restaurovaném úseku, navazující na loňské 

výměny, nesla stopy výrazných poškození. Kamenný materiál byl na povrchu znečištěn a napaden 

biokorozí. Celý povrch byl pokryt zašedlým povlakem a tvořícími se krustovými poli. Na části římsy 

byly silně poškozené spodní hrany a plochy římsy. Odlupovaly se v celých vrstvách. Toto poškození 

vzniklo zatékající a po povrchu vzlínající vodou a změnami teplot. Spáry této římsy byly přetaženy 

nevhodným silikonovým tmelem. Několik kamenných kusů římsy bylo v havarijním stavu a bylo nutné 

přistoupit k výměně.  

 

Projektová příprava obnovy konstrukcí 

 

Projektovou dokumentaci vypracoval Ing. Jiří Bednařík, Ing. Jan Vinař, Projektová a inženýrská 

kancelář, 06/2017  

 

 Restaurátorské průzkumy a restaurátorské záměry na restaurování kamenných prvků vypracoval Mgr. 

akad. soch. David Janouch v 03/2018 a v 06/2018.  

 

Závěrečnou restaurátorskou zprávu vypracoval Mgr. akad. soch. David Janouch v 09/2019.  

 

Popis obnovy památky a restaurování  
 

Výměna kamenných kusů římsy bastionu byla provedena na základě konzultace s orgány památkové 

péče. Společně byl označen přesný počet vybraných kamenných kusů římsy, určený k výměně. Tyto 

úseky římsy byly vybrány na základě jejich havarijního stavu. Výměna jednotlivých kusů byla členěna 

do několika úseků. Prvního svažujícího se pod poprsní zdí složeného za čtyř navazujících kamenů a dvou 

solitérních, dále pak jednoho kusu (1,5 m) na konci bastionu u lomení do římsy druhého bastionu. Tento 

druhý kus musel být z důvodů úhlu svírajícího římsu řešen rozdělením na dva díly. Celkem se vyměnilo 

8 kamenných kusů,  jejich délka byla cca 8m. Kamenné kusy byly vyrobeny podle původních rozměrů a 

členění. Jako kamenný materiál byl vybrán božanovský pískovec, jež barevností, velikostí zrna a 

pevností nejvíce odpovídá původnímu materiálu použitému na výrobu římsy. Tento kámen je dostupný v 

ČR. Povrchová úprava kamene byla zpracována hrubým pemrlováním, aby strukturálně odpovídala 

původním povrchům kamenných prvků římsy na něž bude navazovat a s nimiž musí opticky a esteticky 

ladit. Kamenné kusy pod poprsní zdí byly opět měněny etapově, vždy úsek po dvou až třech kamenech 

po vybourání starých poškozených kusů. Po vyrovnání a usazení nových kusů byla vždy část zdi 

dozděna. Dále byly římsy zaspárovány vápennou maltou a lehce byl patinovaný povrch, aby nové 

kameny barevně ladily s původními kamennými kusy. Povrch byl biocidně ošetřen a hydrofobně 

upraven. 

 

Kamenné prvky portálu strážnice – obě stojky a překlad (pravděpodobně druhotně použitý) byly 

mechanicky očištěny od nevhodných vysprávek. Dočištění proběhlo pomocí biocidních prostředků a 

regulované tlakové vody. Přelomený překlad byl vyztužen zapuštěný trnem z vnitřní strany vrátnice a 

slepen epoxidovým lepidlem Akemi. Zahloubení bylo zatmeleno. Tmeleny byly také nejzávažnější 

defekty. Na závěr byla provedena barevná retuš, biocidní ošetření a hydrofobní úprava. Spodní část byla 
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osazena nově vyrobeným prahem navazujícím na cihelnou podlahu a zabraňujícím zatékání vody do 

strážnice. 

 

Dále bylo provedeno restaurování původních zachovaných kusů římsy a ostění portálu strážnice. 

Původní kameny byly mechanicky očištěny, zvláště byly odstraněny dožilé a nevyhovující doplňky a 

cementové a silikonové vysprávky ve spárách. Hrubé prachové částice byly odstraněny pomocí 

regulovaného proudu tlakové vody. Zašedlé povlaky a biokoroze byly odstraněny pomocí vhodných 

biocidních prostředků a odstraňovačů. Po provedených zkouškách byla určena optimální metoda a míra 

čištění. Degradované povrchy byly lokálně zpevněny organokřemičitou látkou. Chybějící rohy, hrany a 

hlubší poškození povrchu kamene byly domodelovány směsí plněnou křemitými písky odpovídající 

zrnitosti s minerálním pojivem. Tmel byl dobarven stálobarevnými práškovými pigmenty. Na závěr byly 

vodorovné povrchy kamene, namáhané dešťovými a sněhovými srážkami ošetřeny hydrofobizací a dále 

byl povrch preventivně ošetřen i biocidně. Pomocí barevných pigmentů, nesených v etanolu a 

fixovaných ředěnou akrylátovou disperzí byly laděny barevné nesrovnalosti. 

 

Odstraněno bylo i poškozené a zvětralé zdivo. Odstraněna a nahrazena byla degradovaná omítka zdiva 

bastionu vápennou tenkostěnnou omítkou. Provedeno bylo očištění a oprava nezvětralé omítky. Trhliny 

ve zdivu byly vyčištěny a opětovně zatmeleny. Opraveno bylo i zdivo a klenba v bývalé strážnici. 

Nezbytné bylo upravit i terén v kontaktu se zdí bastionu a nově spádován tak, aby dešťová voda 

nestékala ke zdi. V horní části bastionu  byla do štěrkového lože uložena betonová dlažba, která svede 

vodu od zdi do povrchového kanálu. Opravená koruna zdi bastionu byla v kontaktu s budovou zázemí 

pro tenisové kurty oplechována novým pozinkovaným plechem. 

 

Do kamenného ostění bývalé strážnice směrem do Strahovské ulice, stejně jako do dvou bývalých vstupů 

do toalet pro strážné, byly osazeny nové dubové dveře opatřené kovanými panty a novým zámkem. 

Kované prvky byly ošetřeny kovářskou černí.  

 

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. 

 

Celkové náklady v roce 2019 na obnovu bastionu a restaurátorské práce byly podle smlouvy o dílo a 

jejích dodatků se zhotovitelem veřejné zakázky 3 662 204,32 Kč bez DPH a 4 431 267,23 vč. DPH.   
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Kamenné ostění vstupu do strážnice  - původní stav 

 
Zazděné vstupy do toalet strážníků – původní stav 
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 Koruna hradby – původní stav 

      
                                          Zdivo horní části bastionu  – původní stav 

 
Kamenný žlab – původní stav 

 
Zdivo bastionu č.8 – původní stav 
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Obnažené zdivo v horní části bastionu směrem do ulice Strahovská – realizace 

  
Střílny  – realizace 

 

 
Oplechování zdiva v úrovni budovy zázemí pro kurty - realizace 

 
Střílny  – realizace 
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Výměna prvků kamenné římsy – realizace 

 

 
Výměna prvků kamenné římsy – realizace 



 8 

 
 

 
Bastion č.8 – nový stav 

 
 

 
Bastion č.8 – nový stav 



 9 

 
Dubová dvířka do bývalé strážnice – nový stav 

 
Podlaha bývalé strážnice – nový stav 

 
Dubová dvířka do bývalých toalet pro strážné – nový stav 

 
Kamenný žlab – 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 2019 

 

1. Oprava bastionu č. 8 – II.etapa , Strahovská ulice, Dlabačov, parc.č. 296, 297, 298, k.ú. Hradčany, 

Praha 1 
 

V roce 2019 byla Městskou částí Praha 1 opravena druhá část bastionu č.8 na Hradčanech. Bastion 

vznikl ve 2. polovině 17. století jako součást nového fortifikačního systému Malé Strany a Hradčan. Byl 

zbudován jižně od Strahovské brány, která byla na konci 19. století zbořena. Bastion má tradiční podobu 

tvořenou cihelným lícovým zdivem a lomovým opukovým kamenivem s opracovanými pískovcovými 

bloky.  

 

V rámci řešení havarijního stavu bastionu byla odstraněna vegetace ve zdivu, odstraněno poškozené a 

zvětralé zdivo, odstraněna a nahrazena degradovaná omítka vápennou tenkostěnnou omítkou, provedeno 

očištění a oprava nezvětralé omítky. Zcela rozpadlé opukové zdivo bylo nahrazeno plnými pálenými 

cihlami s odpovídající porozitou. Trhliny ve zdivu byly vyčištěny a opětovně zatmeleny. Původní 

kamenné prvky hradby byly restaurátorsky opraveny. Nezbytné bylo upravit i terén v kontaktu se zdí 

bastionu a nově spádovat tak, aby dešťová voda nestékala ke zdi. V horní části bastionu  byla do 

štěrkového lože uložena betonová dlažba, která svádí vodu od zdi do povrchového kanálu. Dřevěné 

dubové dveře byly osazeny do kamenného ostění bývalé strážnice a do dvou původních vstupů na toalety 

strážníků. Klenba i podlaha strážnice byla opravena. 

 

     
      

2. Statické zajištění nosných konstrukcí a oprava šaten ZŠ Vodičkova, Vodičkova 683/22, parc.č. 2010, 

2011/1 , k.ú. Nové Město, Praha 1 

 

Jedná se o neorenesanční budovu původně Vyšší dívčí školy na parcele někdejšího hospodářského dvora, 

která vznikla podle návrhu arch. Ignáce Ulmanna v r. 1867. Ten při projektu vycházel zejména z italské 

renesanční architektury, čemuž odpovídá výrazné článkování, umocněné červeno-bílou polychromií. Na 

sgrafiti na fasádě se podílel J. V. Myslbek dle návrhu akademického malíře J. Scheiwla. V roce 2019 

bylo dokončeno statické zajištění nosných konstrukcí budovy základní školy ve Vodičkově ulici. Jednalo 

se o havarijní stav. V podzemních prostorách školy bylo provedeno přes 30 základových betonových 

studní, na které byly osazeny ocelové nosníky. Podchytávané nosné zdivo ve sklepě bylo na ocelové 

nosníky uklínováno ocelovými klíny. Následně byla realizována nová nosná deska podlahy, která byla 

vybetonována do ocelových vlnitých plechů. Akce byla realizována v rámci opravy nevyhovujících šaten 

školy.  

 

 

       
 

3. Oprava dvorní fasády domu U Rytířů, Školská 693/28, parc.č. 2032, k.ú. Nové Město, Praha 1 
 

V roce 2019 byla provedena oprava dvorní fasády a oprava dotčených oken. Jedná se o  neorenesanční 

nájemní dům se šestiosým průčelím, který byl postaven v místě starší zástavby v letech 1887-88 podle 

plánů J. Rixy. Uliční fasáda je zdobena pásovou bosáží a sgrafitovou výzdobou s obrazy českých 

panovníků a znaky měst, vytvořených dle kartonů Mikoláše Alše (obrazy českých panovníků a 

legendárních hrdinů v úrovni vrchního patra, znaky českých měst ve fabionové římse). Sgrafity je 

pokryta také klenba průjezdu a další části objektu. Objekt působí masivně díky čtyřpodlažní úrovni, 

nárožnímu armování a kvádrované rustice v přízemí. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

B. Péče o ostatní objekty v PPR 

Příloha k B. 2. 

Budovy v Pražské památkové rezervaci, jejichž oprava byla provedena nebo dokončena v roce 2019  

 

 

1. Oprava uliční fasády objektu č.p. 630, Štefánikova 53, parc.č. 2070/1, k.ú. Nové Město, Praha 1 

 

V roce 2019 byla provedena oprava uličního parteru domu.  

 

           
 

2. Oprava střechy objektu  č.p. 1 933, Na Poříčí 36, parc.č. 214, k.ú. Nové Město, Praha 1 

 

V roce 2019 byla provedena oprava střechy objektu.  

 

 

 
 

C. Ostatní akce ovlivňující stav PPR 

Příloha k C. 1. 

 

Na území městské části bylo v letech 2009-2019 z rozpočtu MČ P1 zrealizováno vícero větších 

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

 

V roce 2019 proběhla rekonstrukce ulice Štupartské a Týnské uličky, kde bylo kromě úpravy dispozice 

chodníků vysazeno i několik nových stromů. Dále pak byla realizována oprava chodníků v oblasti ulic 

Dlouhá, Masná, Rybná, Haštalská a opravy chodníků v  ulici Mostecká, Skořepka a Dvořákovo nábřeží. 

Dokončena byla i oprava cestní sítě v parku Národního probuzení na Smetanově nábřeží a provedeno 

nové dláždění jedné cesty v parku na Klárově. 

 

Kromě toho byly realizovány další, především infrastrukturní akce většího rozsahu financované hl.m. 

Prahou. 

 

Parky a zahrady 
 

2019 
 

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 novogotický památník 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 m
2
.  

 

V přípravě je generální oprava Pomníku Františka I. neboli Krannerova kašna či Hold českých stavů. 

Jedná se o stavební a výtvarnou novogotickou památku z roku 1850 od architekta Josefa Krannera a 

sochaře Josef Maxe. 

 

    
 

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 provedena 

provizorně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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OSTATNÍ 

 

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. Plůtky a kovová zábradlí byly odstraněny a 

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

litinové. Akce byla realizována v roce 2018. 

 
 

     
 

 

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 naší 

republiky prochází úpravou i okolí obou budov. Revitalizace Čelakovského sadů je připravována MČ P1 

v koordinaci s celkovými úpravami a realizována bude za finanční podpory Hl.m. Prahy.  

 

Současná sadová úprava Čelakovského sadů pochází z 80. let 20. století a stávající zahuštěná struktura 

stanovišť keřů a dosazovaných stromů již postrádá náležitou estetickou úroveň. Návrh úprav předpokládá 

částečný návrat k původní Thomayerově úpravě z konce 19. století. Podnož budovy Muzea bude tvořit 

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

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

zmlazeny. Kvalitní vzrostlé stromy budou zachovány. Rehabilitovány budou i povrchy cest (mlaty a 

dlažba 10x10cm), technické prvky (vpusti apod.) a mobiliář včetně systému veřejného osvětlení. Akce 

byla realizována v roce 2018. 

 

      
 

 

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 plánované umístění památníku Jana Palacha – Domu syna a Domu 

matky od amerického sochaře českého původu Johna Heyduka. Podrobněji viz kapitola „Kaple, sochy, 

pomníky a pamětní desky“. Vzhledem k blízkosti několika škol je v jižním cípu upravena pobytová 

plocha pro vícegenerační využití k odpočinku a posezeni, původní myšlenka plnohodnotného dětského 

hřiště tak byla vzhledem k promenádnímu charakteru nábřeží zjednodušena. Stávající stromy jsou 

ponechány a ošetřeny, stromořadí jsou navíc doplněna o nové stromy. Rabátka stromů podél pěší zóny v 

chodnících jsou nahrazena novými mřížemi. Realizace úpravy nábřeží byla provedena v roce 2015.  

 

       
 

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

Projektant. D3A, spol. s r.o. 

 

Jde o poměrně malou zahradu v jednom z nejcennějších urbanistických celků Evropy, která se nachází 

mezi stavbami Nového Města. Zahrada leží na místě původního hřbitova kolem kostela sv. Michala a 

opisuje ještě středověký půdorys dané zástavby. Na severní straně je zahrada ohraničena kostelem sv. 

Michala v Jirchářích, na východní straně ohradní zdí směrem do Opatovické ulice. Z jižní strany k 

zahradě přiléhají objekty č.p. 159 a 162, na západní straně se do zahrady dívá objekt č.p. 152. Zahrada 

má lichoběžníkový půdorys, rozšiřující se od západu směrem k východu. 

 

Původní využití, či spíše nevyužití, neodpovídalo zřejmému potenciálu, který tato klidová lokalita 

bezesporu má. Její revitalizace do podoby meditační zahrady obohatila pražskou památkovou rezervaci o 

místo odpočinku a klidu v centru města. Zahrada leží na místě bývalého hřbitova a proto bylo nutné 

zajistit pietu tohoto místa. Jediným historicky dochovaným prvkem prostoru zahrady je ohradní zeď do 

ulice Opatovická. Zeď zahrady je nositelem hodnot podstatných z hlediska památkové péče a stavební 

historie. 

Úprava prostoru zahrady tedy vycházela ze skutečnosti, že se nachází na starém hřbitově vedle kostela, 

ke kterému historicky patří. Navržen byl proto klidný prostor s limitovanou kapacitou návštěvníků, 

velikostí a vybavením orientovaný zejména na místní obyvatele.  Vstup je brankou z ulice Opatovické. 

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

plošně omezená (cca 5,8x23m), poloha podél kostela je nejslunnější částí zahrady a zároveň 

nejvzdálenější oknům obytných domů. Dláždění plochy je z kamenné dlažby spádované od kostela 

směrem k trávníku. V ploše je stávající lípa srdčitá s povrchovými kořeny, které bylo třeba ochránit.  

Opěrná zídka oddělující dvůr kostela je navýšena do výšky 90 cm nad nový dlážděný terén. Navýšení 

zídky bylo provedeno z důvodu zarovnání na nově navrženou branku a zábradlí, ohraničující otevřené 

venkovní schodiště podél domu č.p.152.   

 

Nová úprava zahrada nechce ohromit soudobým designem, nýbrž přirozenou obyčejností. Vybavením je 

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



 13 

kostelu pro bohoslužby a společenské události. Zbylá plocha zahrady je věnována zeleni. Největší část 

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

pohledovým podrostem stínomilných trvalek doplněným třemi keři. Rekultivace zahrady byla 

realizována v roce 2015. 

 

     
 

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. 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.  

Po rekonstrukci park získal i svého správce – hlídače, aby byly eliminovány škody vandalů na novém 

mobiliáři a parterových úpravách. Slavnostní otevření pro veřejnost se konalo na konci září 2013. 

 

     
Regenerace Slovanský ostrov – 1. etapa 

Investor: MČ Praha 1 

Projektant: Ing. Z. Sendler (DH), Tichý a Kolářová s.r.o. (úpravy parteru a brána) 

 

V rámci úvodní etapy regenerace ostrova byla v roce 2008 dokončena oprava dětského hřiště (zřízení 

herního domku, pítka a oprava pobytových i dopadových ploch. Zprovozněn byl i tzv. dětský vláček. 

V roce 2009 byla postavena nová brána se zázemím pro ostrahu. Již v roce 2007 proběhla oprava 

příjezdové komunikace a zpevněných ploch před palácem Žofín. V současné době je připraven projekt 

realizace obnovy celého parteru, včetně nových dřevěných molů, zázemí i přístupů k vodě (půjčovny 

loděk). Zvažuje se zřízení veřejného kluziště v zimní sezóně při severním okraji ostrova. 

 

 

 

  

Rekonstrukce parku Lannova 
Investor: MČ Praha 1 

Projektant: Ing. arch. Z. Sendler 

 

Park byl po obvodu osázen stromy v řídkém sponu, nalézalo se zde několik betonových ploch - 

pozůstatků po podstavcích pomníků. Plocha pro hřiště nebyla vymezena, používaly se veškeré zpevněné 

plochy. Ve středové ose se nalézaly záhony letniček a růží a lemovány byly habrovými boskety. Prostor 

byl přehuštěn nízkou zelení a zbytky technických zařízení. 

Návrh zachovává středovou kompozici, na které jsou lokalizovány specifické aktivity. Prostor je 

rozdělen na část odpočinkovou, kde jsou ponechány habrové zástěny a centrální růžový záhon, dále je 

zde část pro menší děti s příslušným hřištěm, část pro větší děti a variabilní hřiště pro míčové hry. Po 

obvodu parku je zpevněná komunikace využitelná pro bruslení. Doplněna je stromová výsadba. Park má 

stálou ostrahu, která využívá víceúčelový domeček, kde jsou také WC a příležitostné občerstvení. 

Realizováno v roce 2008. 

 

Velká Fürstenberská zahrada 

 

Terasová zahrada slohově nejednotného výrazu, který je výsledkem složitého vývoje. V zahradě jsou 

čitelné zbytky barokní kompozice i formace z následujících klasicistních krajinářských a pozdějších 

úprav. Ve spodní části vznikla okrasná renesanční zahrada již v 80. letech 16. století za Václava Berky 

z Dubé. Zahrada byla pouze ve spodní části areálu, na svahu byly vinice. V roce 1822 koupil palác se 

zahradou Karel Egon kníže Fürstenberg za účelem hospodářského využití. Úplně přeměněna byla 

zahrada kolem roku 1860 podle plánu fürstenberského architekta Josefa Liebla. Zahrada není veřejnosti 

přístupná, spodní část užívá polské velvyslanectví pro reprezentační účely, horní terasová část patří 

hlavnímu městu Praze. V roce 2006 bylo započato s rekonstrukcí zahrady, která byla dokončena 

počátkem roku 2008. 

 

Úpravy náměstí  
 

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 

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 a severní cíp objektu č.p. 208, Paláce Pachtů z Rájova. 

 

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

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

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

Stavební úprava prostoru zahrnuje výškovou a povrchovou úpravu náměstí a napojení zpevněných ploch 

ulice Anenská, 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. 

Automobily jsou soustředěny do centra náměstí, kde vzniklo celkem 16 parkovacích stání, s výjimkou 

čtyřech všechna šikmá. Barokní kašna, která sem byla přenesena roku 1932 ze Smíchova a nikdy nebyla 

funkční, byla přesunuta na důstojné místo v centru pěšího zálivu. Akce byla realizována v roce 2018. 
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Regenerace Petrská II. etapa - úpravy Petrského náměstí 
Investor: Městská část Praha 1, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 
Projektant: Ing.arch. Jan Sedlák Ing. arch. Martin Sedlák 

 

Etapa II 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 sice kryta 

korunami nově vysazených pěti stromů zatím jen sporadicky, ale zmohutnění clony jistě lze očekávat. 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 předpokládá umístění malé kašny, jejíž pomocné technické 

prostory byly již v podzemí plochy připraveny. 

V rámci úprav náměstí byly do plochy zabudovány první podzemní kontejnery na domovní odpad. 

Systém těchto kontejnerů umožňuje snadný a bezpečný odvoz jejich obsahu. Povrchově se kontejnery 

projevují pouze malými násypkami v měřítku a tvaru klasického patníku. Realizace byla dokončena na 

přelomu roku 2007 a 2008. 

 

Úprava ulic a uliček 
 

ROK 2019 

 

Revitalizace prostor Týnská ulička - Štupartská 

Investor: MČ Praha 1 

Projektant: ing. arch. Jan Sedlák 

 

Jedná se o úpravu městských prostorů v okolí chrámu Matky boží před Týnem. Byla provedena 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. Realizace 

proběhla v roce 2019. 

        
 

Oprava chodníků ulice Dlouhá, Masná, Rybná, Haštalská   

Investor: MČ Praha 1, TSK, a.s. 

Projektant: sinnps s.r.o. 

 

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

rok 2019, který je navázán především jako součinnost opravy pochozích vrstev chodníků v místech 

modernizace kabelového vedení PRE distribuce a.s..  Na základě závazných podmínek TSK je povinnost 

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

Výkopy pro pokládku kabelů jsou prováděny pouze v šíři potřebné pro uložení kabelových tras, což tvoří 

cca. 1/3 až 1/2 šíře chodníku. Městská část Praha 1 ve spolupráci s projektovou kanceláří Sinpps, a.s. 

vytipovává území k realizaci této akce, tam kde jsou pochozí vrstvy chodníků vhodné k následným 

kompletním opravám (pochozí vrstva dožilá, degradovaná, vykazuje značné poklesy rovinnosti, částečné 

provedení z živičného povrchu, apod.). Přidanou hodnotou současných oprav chodníků je provedení 

případných bezbariérových úprav lokalit, které to vyžadují a také 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 automobilů, neoprávněně najíždějících 

na pochozí části (zásobování, neukáznění řidiči, apod.). Akce byla realizována ve spolupráci s TSK 

a.s. v roce 2019. 
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Oprava chodníků ulice Skořepka, Mostecká a Dvořákovo nábřeží 
Investor: MČ Praha 1, TSK a.s. 

Projektant: sinnps s.r.o. 

 

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

programu pro rok 2019, který je navázán především jako součinnost opravy pochozích vrstev chodníků v 

místech modernizace kabelového vedení PRE distribuce a.s.. Stávající chodníky v ploše určené k opravě 

byly ve velmi špatném stavu. Povrch vykazoval značné nerovnosti, zejména vlivem četných zásahů do 

poduličních sítí.  Chodníky byly lemovány žulovými obrubami OP1, obruby byly použitelné cca z 90 %, 

některé kusy byly nadměrně olámané a proto byly vyměněny.  Dále se provedla výšková úprava 

povrchových znaků inženýrských sítí.   Podle lokálního stavu se obnovilo vodorovné značení přechodů. 

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

 

          
 

 

OSTATNÍ 

 

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

Projektant: KAVA s.r.o. 

 

Předmětem projektu byl návrh úpravy 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 „Toiletta“ od Jana Štursy. Opěrná 

zeď také nese pamětní desku připomínající rozehnání studentské demonstrace 20.2.1948.  

 

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

poničena a uložena do depozitáře. Nevhodně umístěná zeleň znemožňovala přistoupit blíže k provlhlé 

zdi a poklonit se pod pamětní deskou. Dimenze chodníku před zdí nedovolovalo konání důstojné 

ceremonie u pamětní desky, ani nedostačovalo pro průchod, zastavení a odpočinek procházejících. 

 

Návrh řešil sanaci opěrné zdi a navrácení sochy Toiletty na své místo do opravené niky. Byla odstraněna 

bariera stříhaného keře, s výjimkou stávajícího stromu byla zeleň celkově přeřešena. Nové rozšíření 

chodníku v ulici Nerudova vytvoří velkorysý prostor pro běžný pohyb pěších i pro konání ceremonie. 

Pozice historického uličního osvětlení byla nezměněna a zůstává 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 vytvoří nejen stupně umožňující přístup k pamětní desce samotné, ale i jako 

stylobat/podstavec – vytvářejí „místo“, důstojný prostorový rámec vzpomínkám na historickou událost. 

Akce byla realizována v roce 2018. 

 

       
 

 

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 ulice Celetná a v části ulice 

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 byl návrh stavebních úprav Národní třídy v úseku mezi ulicemi Voršilská a Spálená, 

které 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 tak obsahoval stavebně-optické 

zúžení hlavního dopravního prostoru na minimální požadovanou šířku, což umožnilo rozšíření přilehlých 
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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 sloužících jako místo pro přecházení, 

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  

Projektant: SUDOP Praha a.s. 

 

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

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

je rozdělen do čtyř etap, které budou  realizovány po polovinách z důvodu zachování průjezdu. Jedná se 

o opravu konstrukce chodníků a výměnu povrchu, který bude z kamenné mozaiky, dále budou upravena 

parkovací stání (příčné stání - kamenná dlažba, podélné stání - živice) a jízdní pruh bude proveden 

rovněž z živice. V trase jsou navrženy tři stavební zpomalovací prahy, součástí rekonstrukce jsou 

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.  

 

         
       

 

Oprava ulice Karoliny Světlé – rekonstrukce povrchů a zklidnění 
Investor: MČ Praha  1 + Hlavní město Praha 

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

 

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

vozovek provádí TSK Praha a.s. a opravu chodníků MČ Praha 1. Na vozovce budou v místech křížení 

ulic provedeny úpravy výšky vozovky, v rámci chodníků budou opraveny a doplněny tradiční vzory 

mozaikových dlažeb, opraveny povrchy vjezdů do objektů, chodníkové obruby a provedena výšková 

úprava poklopů inženýrských sítí. Investiční akce byla rozdělena na dvě etapy. První etapa v úseku  

Národní – Konviktská byla dokončena ke konci roku 2016.  

     
 

Rekonstrukce úseku od křižovatky s ulicí Konviktskou ke Smetanovu nábřeží jako druhá etapa navázala 

po zimní technologické přestávce. Vysazeno bylo několik nových stromů. Na jaře roku 2017 byla oprava 

ulice dokončena. 

 

    
 

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. 

 

Jedná se o stavební úpravy v souvislosti s prací PRE a.s.. V zájmových lokalitách jsou povrchy chodníků 

z mozaikové dlažby štípané i řezané. Štípaná dlažba byla poněkud opotřebovaná a nesplňovala potřebné 

parametry. Bezbariérová úprava byla pouze v některých lokalitách provedena podle platných předpisů, 

většinou buď zcela chyběla, nebo nebyla v souladu s předpisy. Chodníkové přejezdy (vjezdy do domů) 

jsou ze žulové dlažby. Chodníky jsou lemovány žulovými obrubami, původní obruby byly použitelné cca 

z 90 %, některé kusy však byly nadměrně olámané. Vozovka podél chodníků je převážně z velké dlažby, 

pouze na části plochy je asfaltový povrch. 

 

Účelem oprav chodníků v uvedených lokalitách bylo především zajištění sjednocení dlážděných 

chodníků po narušení cca ½ šířky chodníku výkopem pro pokládku kabelů společnosti PRE a.s.. Do 

konstrukce chodníku v celé jejich šířce byla v rámci nových podkladních vrstev chodníku provedena 

vrstva z cementové stabilizace, která zajišťuje delší životnost samotného chodníku. Dalším důvodem 

realizace byla výměna staré dožilé vápencové mozaiky v některých lokalitách, za novou mozaiku 

řezanou. Předlažba chodníků v jejich celé šíři – ve spolupráci s PREdistribuce a.s. - byla provedena do 

staropražských vzorů, které byly odsouhlaseny zástupcem OÚP NPÚ. Realizace proběhla v roce 2017 
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Rekonstrukce ulice U Dobřenských 
Investor: MČ Praha  1  

Projektant: sinpps s.r.o. 

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

parkovacích stání. Stavební úpravy spočívaly v rekonstrukci stávající konstrukce vozovky a chodníků.  V 

rámci rekonstrukce byly provedeny komunikační úpravy, které zahrnovaly kompletní novou konstrukci 

vozovky, osazení obrub do požadované výšky, sanaci 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. 

 

          
 

Úpravy části Purkyňovy ulice - rekonstrukce povrchů  
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 objektu č.p. 30, Jungmannova 21, Praha 1. V parteru tohoto objektu byla 

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

Palackého. Tímto bude obnovena důležitá příčná pěší trasa z ulice Spálené až do ulice Vodičkova. 

Současně byl vybudován nový bezbariérový přechod přes ulici Vladislavova směrem k obchodnímu 

centru Quadrio. V loňském roce byl v tomto místě dokončen pomník na památku původního 

středověkého židovského hřbitova nacházejícího se v okolí ulice Vladislavova. Slavnostní odhalení 

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

v Londýně. 

 

 

 

    
 

Oprava křižovatky 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 ulici Dušní a U Milosrdných. V upravovaných plochách byl odfrézován stávající 

živičný povrch v tl. cca 40 mm. Po provedení spojovacího postřiku a vyrovnávce profilu byla položena 

nová vrstva asfaltového betonu. Nájezdové rampy jsou navrženy šikmé, dlážděné drobnou dlažbou.  

Převýšení plochy křižovatky je cca 100 mm. 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 dlažby COMING, lemované 

broušenými hladkými deskami šířky min.250mm. Před školou byl  vysazen strom do kruhového rabátka 

s litinovou mříží v nově vytvořeném chodníkovém mysu. 

 

             
 

Ulice Melantrichova - zklidnění ulice 
Investor: MČ Praha 1 

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

 

Úprava ulice navazuje na již realizované úpravy části Havelské a zejména na programovou snahu MČ P1 

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. Vrcholem barvitosti jsou průhledy na staroměstskou radnickou věž. 
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Navržené úpravy směřují především k rozšíření chodníku na východní straně ulice, čímž dojde k redukci 

parkovacích stání, s výjimkou 2 krátkodobých stání pro zásobování. Oddělení vozovky bude na této 

straně provedeno litinovými patníky, přičemž na úrovni vstupu z Havelského trhu je 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 Jungmannova, Vladislavova, Charvátova a Purkyňova – 1. etapa 
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 je nepochybně impulsem k nápravě dlouhodobě 

nevyhovujícího stavu přilehlých veřejných prostor, které se současně nacházejí v mimořádně významné 

poloze centra města. V současné době velké množství parkujících vozidel vizuálně degraduje kvalitu 

uličního interiéru, povrchy chodníků jsou často jen živičné a zanedbané, zcela absentují místa pro 

odpočinek a nedostatečný je i rozsah zeleně. Cílem záměru je 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). Specifickým úkolem je povýšení kvality dnes 

slepé části Purkyňovy ulice, kde se plánuje znovuobnovení průchodu po rekonstrukci objektu č.p. 30 do 

Jungmannovy ulice. V rámci 1. etapy jsou řešeny plochy v ulicích Vladislavova a Charvátova, včetně 

části ulice směrem k průchodu na Národní třídu. Výškové vyrovnání vozovky a doplnění solitérní zeleně 

spolu s náhradou živičných povrchů má za cíl zlepšit dnes zcela neestetické prostředí. Úpravy byly 

dokončeny spolu s otevřením polyfunkčního centra Quadrio veřejnosti na konci října 2014. 

 

       
 

Železná a Kamzíkova ulice - úprava povrchů a rekonstrukce vodovodních řadů 
Investor: Technická správa komunikací hl.m. Prahy 

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 

- poškozené 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 orgánem státní památkové péče. 

Rekonstrukce proběhla v rámci rozpočtu TSK podle architektonických studií MČ Praha 1 od ing. ach. 

Pavly Melkové (Železná, 2010) a ak. arch. Marka Housky (Kamzíkova, 2005). Realizace rekonstrukce 

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

 

     
 

Zklidnění ulic Soukenická a Truhlářská a výsadba zeleně 
Investor: MČ Praha 1 

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

 

Předmětem 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. V ulici Soukenická bylo dále vybudováno nové veřejné osvětlení (14 

replik), vysazeny 4 okrasné třešně a 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 dlážděny z velkých žulových kostek, chodníky 

z mozaikové dlažby. Odvodnění bylo provedeno do stávajících vpustí, u kterých byla řešena pouze 

výšková úprava. Vysazeno bylo celkem 5 listnatých stromů a 16 nových replik osvětlení. Realizováno 

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 - reorganizací, byly vytvořeny lepší podmínky pro pěší, resp. zvětšením 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 jeho prostoru byly umístěny dvě lavičky a vysazeny dva stromy. Kvalitu prostředí má zlepšit i 

umístění pítka. Realizováno v roce 2011-2012. 
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Úprava a otevření Zlaté ulice – 2. etapa 
Investor: MČ Praha 1 

Projektant: Ing. ak. 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. Vavřince. 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. 

 

Rehabilitace ulice V Kotcích 
Investor: MČ Praha 1 

Projektant: Ing. arch. P. Melková 

 

Původní Kotce, založené roku 1362, se táhly od západního průčelí kostela sv. Havla až k Uhelnému trhu. 

Kotce byly tvořeny dvěma řadami krámků, mezi kterými probíhala chodba, původně zastřešená a 

osvětlovaná okny v převýšené části. Z ní se vcházelo do vlastních krámců. Střecha dlouhé chodby 

větších Kotců byla stržena roku 1795 a vznikla zde ulička V Kotcích.  

Před rekonstrukcí byla ulice využívána spíše jako druhořadý městský prostor, což bylo dáno jednak 

stavem parteru, jednak funkční náplní využití parteru. Povrch a členění ulice zůstaly ve stavu z doby, kdy 

byla ulice běžně průjezdná, tj. vozovka – asfalt, chodník - pražská mozaika. Zákaz vjezdu vozidel a 

charakter obytné ulice byl provizorně vyznačen betonovými květníky. Jediným funkčním využitím ulice 

bylo umístění prodejních stánků vesměs se zabývajících prodejem suvenýrů.  

Cílem rekonstrukce je rehabilitovat povrchy a mobiliář ulice a nabídnout majitelům či nájemcům domů 

rozvinout kvalitativně vyšší služby i do parteru ulice. Realizováno v roce 2007. 

Rekonstrukce a oprava tramvajových tratí či stanic metra 
 

Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Můstek, Praha 1 – Nové Město  

Investor: Dopravní podnik hlavního města 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 povedou 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 

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 bude zprovozněn po otevření obchodního a kancelářského komplexu, 

plánovaném na letošní podzim. 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 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 roh ulic Purkyňova a Spálená. Zároveň byly ve stanici zachovány dvě dvojice 

bezbariérových výtahů, vybudované již v letech 2010 –2011, které vedou z nástupiště do přestupní 

chodby a odtud do blízkosti tramvajové zastávky Lazarská. 
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Rekonstrukce tramvajové trati Lazarská-Vodičkova-Jindřišská a realizace bezbariérových úprav 
Investor: Dopravní podnik hl.m. Prahy, Technická správa komunikací hl.m. Prahy, MČ Praha 1 (úpravy okolí zast. Vodičkova 

směr centrum) 

Projektant: Metroprojekt Praha a.s. 

 

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

dokončil zhruba dvouměsíční rekonstrukci navazující tramvajové trati v úseku křiž. Spálená/Lazarská –

 křiž. 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 přispěje i zlepšení směrových úprav vedení tramvajové 

trati. 

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

ve směru k Václavskému náměstí. Vlastní stavbu zastávkových mysů zajišťovala TSK, tramvajovou trať 

pak vlastními kapacitami DPP. DPP využil výluky tramvajového provozu a provedl výměnu kolejnic  

ve Vodičkově ulici mezi Václavským náměstím a Palackého ulicí v délce cca 230 m s povrchem 

ze žulové dlažby a dále výměnu části kolejové konstrukce na Senovážném náměstí. Realizováno v roce 

2014. 

 

      
 

Kaple, sochy, pomníky a pamětní desky 
 

Pamětní deska Antonína Dvořáka,  farní chrám  sv. Petra, Biskupská ulice, Praha 1 – Nové Město 
Investor: Sbor MáTa - Praha 8 

 

Farní chrám svatého 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, ovšem v roce 1840, si Dvořákův otec František vzal skladatelovu matku Annu, rozenou 

Zdeňkovou. 

 

          

Památník Jana Palacha, Alšovo nábřeží, Praha 1 – Staré Město 
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 „postavy“, které vstoupily do 

stávajícího místa. Součástí sousoší je deska s básní. Slavnostní odhalení soch proběhlo v lednu 2016. 

 

     
 

Pomník M. Horákové ve Sněmovní ulici, Praha 1 – Malá Strana 
Investor: nadační fond Stráský 

 

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

Milady Horákové. Vítězný návrh akad. sochaře Josefa Faltuse zobrazuje řečnický pult, za kterým stála 

Milada Horáková u soudu, s mikrofonem. Na něm sedí skřivánek.  Vítěz byl vyhlášen symbolicky dne 

17. listopadu 2014.  Pomník bojovnice proti nacismu i komunistickému totalitnímu režimu stojí v 

parčíku na konci Sněmovní ulice na tzv. Pětikostelním náměstí. Místo pro sochu Milady Horákové bylo 

vybráno na základě důkladného projednání soutěžní poroty se širokou a profesionální reprezentací všech 

patřičných místních organizací a dotčených orgánů.  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 

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 druhé světové válce. 

Památník československým letcům, kteří za války působili v Královském letectvu a proslavili se v bitvě  

o Británii, 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 do bronzu ho odlila 
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umělecká slévárna v Horní Kalné v Podkrkonoší. Lev je umístěn na betonovém podstavci pokrytém 

českou žulou. Kruhový podstavec při pohledu shora vypadá jako znak českého vojenského letectva a 

oplátování a nýtování na jeho boku má napodobovat plášť letadla. 

 

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 dosud instalovány lavičky ve Washingtonu (2. 10. 

2013), Dublinu (10. 12. 2013) a Barceloně (15. 2. 2014). 

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 

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, na definitivním umístění se podílel architektonický ateliér Hulec a Špička, neboť 

na původním místě stojí od 70. let 20. století nová odbavovací hala. 

 

Pomník Karlu Hašlerovi 

Investor: Občanské sdružení Písničkář 

Autor: ak. soch. Stanislav Hanzík, ing. arch. Pavel Kupka 

 

Dne 31.10.2009 byl na opěrné zdi Svatováclavské vinice v horní části Starých zámeckých schodů 

odhalen pomník Karlu Hašlerovi. Tento zpěvák, spisovatel, herec, režisér a autor řady legendárních 

skladeb, se narodil 31.10.1879 na Zlíchově. Jeho písně zlidověly a to nejen pro výrazný patriotický 

obsah a lásku k Praze, ale také kvůli krásným melodiím. Zemřel v prosinci 1941 na následky mučení 

v koncentračním táboře Mauthausen. 

 

Deska hokejistům 
Investor: Městská část Praha 1 

Autor: Jaroslav Zahrádka 

 

Jako upomínka na události roku 1950, kdy byla uvězněna prakticky celá naše hokejová reprezentace, 

byla odhalena roku 2009 pamětní deska na domě, kdy byla kdysi hospoda „U Herclíků“, ve které došlo 

k zatčení hokejistů. 
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Příloha č. 1  

 

Rekapitulace byla přílohou anketního dotazníku. 

 

 

Rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2019 

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 

2018          

(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 Městský dům č.p. 296, Úvoz 28, k.ú. Hradčany, parc.č.163/1 a 163/2, Praha 1 
Stavební úpravy prostor 

pod nádvořím objektu 
obec 18 178 16 800 8 400 

2 

 

Bastion č.8, Strahovská ul., Dlabačov, k.ú. Hradčany, parc.č. 296, 297, 298,  Praha 1 Oprava bastionu č.8 - 

II.etapa 
obec 4 666 4 400 2 200 

3 

 

Juditina věž, Mostecká ulice, k.ú. Malá Strana, parc.č. 231, Praha 1 Oprava střechy, krovu a 

stropu 4.NP věže 
obec 21 549 14 000 7 000 

4 

  

          

5 

  

  

        

Akce obnovy připravované na rok 2019 celkem 

    
17 600 

 


