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 Lenka Matiášková, Vratislav Nový

PRŮZKUMY PAMÁTEK I–XVII — MÍSTNÍ A TEMATICKÝ REJSTŘÍK

výběr — Pragensia + obecná problematika památkové péče

 1. HISTORICKÉ JÁDRO PRAHY 
(v rozsahu Městské památkové rezervace) 

MOSTY

Juditin — DRAGOUN č. 1/1995; DRAGOUN/ZABLOUDIL č. 1/1997

Karlův — DRAGOUN č. 1/1995; DRAGOUN/ZABLOUDIL č. 1/1997; SUCHOMEL č. 2/2005; 

RYBAŘÍK č. 1/2008; PŘIKRYL/NOVOTNÁ/WEISHAUPTOVÁ/ŠŤASTNÁ č. 1/2009

STARÉ MĚSTO (I)

KOSTELY

Kostel Panny Marie před Týnem, Staroměstské nám. — FAJT 1995

Kostel sv. Ducha, Dušní — FAJT 1995; KVAPILOVÁ č. 1/2001

Kostel sv. Františka, Křižovnické nám. — FAJT 1995

Kostel sv. Haštala, Haštalské nám. — SKALICKÝ č. 2/2010

Kostel sv. Jakuba, Malá Štupartská — FAJT 1995

Kostel sv. Jana Křtitele na Zábradlí (zbořen), Na Zábradlí — PODLISKA č. 1/2002

památkov˘ ústav stfiedních ãech v praze
sdruÏení profesionálních pracovníkÛ památkové péãe

mcmxcIv

prÛzkumy
památek I/1994

babuskova
Přeškrtnutí
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Kostel sv. Jiljí, Husova — JEŽEK č. 2/1997; MACEK/ZAHRADNÍK č. 2/2003

Kostel sv. Klimenta, Klementinum — MACEK/ZAHRADNÍK č. 2/2003

Kostel sv. Klimenta, Klementinum — SUCHOMEL č. 2/2007

Kostel sv. Linharta (zbořen), Linhartská — DRAGOUN/HAVRDA č. 1/1996; JEŽEK č. 2/1997

Kostel sv. Valentina (zbořen), Valentinská — JEŽEK č. 2/1997

Kostel sv. Salvátora, Klementinum — SEDLÁKOVÁ č. 1/2006

Kostel sv. Šimona a Judy, U Milosrdných — VANČURA č. 2/1994

Kostel sv. Valentina (zbořen), Valentinská — JEŽEK č. 2/1997

Rotunda sv. Kříže, Karoliny Světlé — DRAGOUN č. 1/1994

KAPLE

Vlašská kaple, Klementinum — ČIHÁKOVÁ/MÜLLER č. 2/2009

KLÁŠTERY

Čp. 190, 1040 Klementinum, Seminářská 1, Platnéřská 10, Mariánské nám. 5, Karlova 1 — 

 MACEK/ZAHRADNÍK č. 2/2003

Čp. 234 klášter dominikánů, Husova 8, Jilská 5 + 7, Jalovcová 2 — RYKL/BERÁNEK č. 1/2006; RYKL 

č. 2/2007

VĚŽE

Staroměstská mostecká věž, Křižovnické nám. — VÍTOVSKÝ č. 2/1994; RYBAŘÍK č. 1/2008

Čp. 310, věž opevnění, Bartolomějská 10 — RAZÍM/ZAHRADNÍK č. 1/2006; ULIČNÝ č. 1/2006

Čp. 314, věž opevnění, Bartolomějská 12 — DRAGOUN č. 1/2006; RAZÍM/ZAHRADNÍK č. 1/2006

OPEVNĚNÍ

DRAGOUN č. 1/2006; RAZÍM/ZAHRADNÍK č. 1/2006; ULIČNÝ č. 1/2006

DOMY, PALÁCE

Čp. 1 Staroměstská radnice, Staroměstské nám. 3, 4 — FAJT 1995

Čp. 10, U Radnice 2 — DRAGOUN/ŠKABRADA/TRYML č. 1/1999

Čp. 11, U Radnice 4 — DRAGOUN/ŠKABRADA/TRYML č. 1/1999

Čp. 16, U Radnice 3 — DRAGOUN/ŠKABRADA/TRYML č. 1/1998, č. 2/1998

Čp. 144, Malé nám. 1 — DRAGOUN/ŠKABRADA/TRYML č. 1/1998, č. 1/2003

Čp. 145, Karlova 25 — DRAGOUN/ŠKABRADA/TRYML č. 1/1998

Čp. 147, Jilská 9 — DRAGOUN/ŠKABRADA/TRYML č. 1/1998

Čp. 150, 151, Karlova 40, 42 — RYKL č. 2/2007

Čp. 156, Husova 21 — DRAGOUN/PODLISKA/SEMERÁD č. 1/2010

Čp. 193, Křižovnické nám. 2 — DRAGOUN č. 1/1995

Čp. 205, Na Zábradlí 1 — PODLISKA č. 1/2002

Čp. 309, Bartolomějská 13 — KOVÁŘ/PODLISKA č. 2/2008

Čp. 310, Bartolomějská 10 — RAZÍM/ZAHRADNÍK č. 1/2006; ULIČNÝ č. 1/2006

Čp. 313, Národní 13, Karoliny Světlé 2 — DRAGOUN č. 1/2006

Čp. 314, Bartolomějská 12 — DRAGOUN č. 1/2006; RAZÍM/ZAHRADNÍK č. 1/2006

Čp. 322, Karoliny Světlé 25, Divadelní 24 — DRAGOUN č. 1/2006

Čp. 323, Karoliny Světlé 27 — DRAGOUN/ŠKABRADA/TRYML č. 1/2003; DRAGOUN č. 1/2006

Čp. 344, Na Perštýně 5 — ULIČNÝ č. 1/2006

Čp. 350, Na Perštýně 17 — KOVÁŘ/PODLISKA č. 2/2008

Čp. 353, Vejvodova 2, Jilská 4 — DRAGOUN/DRAGOUN č. 1/2005

Čp. 371, Perlová 5, 28. října 1 — ULIČNÝ č. 1/2006

Čp. 403, Rytířská 16 — KOVÁŘ/PODLISKA č. 2/2008

Čp. 410, Rytířská 6 — KOVÁŘ/PODLISKA č. 2/2008

Čp. 414, Uhelný trh 9 — KOVÁŘ/PODLISKA č. 2/2008

Čp. 430, Michalská 3, Vejvodova 12 — KOVÁŘ/PODLISKA č. 2/2008

Čp. 432, Michalská 12 — KOVÁŘ/PODLISKA č. 2/2008

Čp. 438, Michalská 15 — DRAGOUN č. 1/2002

Čp. 440, Michelská 11 — SUCHOMEL č. 2/2007

Čp. 442, Vejvodova 10 — KOVÁŘ/PODLISKA č. 2/2008

Čp. 443, Vejvodova 8 — KOVÁŘ/PODLISKA č. 2/2008

Čp. 445, Vejvodova 1, Jilská 6 — KOVÁŘ/PODLISKA č. 2/2008

Čp. 446, Jilská 8 — KOVÁŘ/PODLISKA č. 2/2008

Čp. 451, Jilská 20 — DRAGOUN/ŠKABRADA/TRYML č. 1/1998, č. 1/1999

Čp. 455, Karlova 48 — ŠPALE č. 1/1994

Čp. 456, Malé náměstí 14 — ŠPALE č. 1/1994; DRAGOUN/ŠKABRADA/TRYML č. 1/1997

Čp. 459, Malé nám. 11 — DRAGOUN/ŠKABRADA/TRYML č. 1/1998
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Čp. 460, Staroměstské nám. 29 — DRAGOUN/ŠKABRADA/TRYML č. 1/1998; DRAGOUN č. 2/2000

Čp. 461, Staroměstské nám. 28 — ŠKABRADA č. 1/2004

Čp. 462, Staroměstské nám. 27 — ŠKABRADA č. 1/2004

Čp. 510, Havelská 5, Michalská 8 — DRAGOUN/ŠKABRADA/TRYML č. 1/1999

Čp. 548, Staroměstské nám. 20 — DRAGOUN č. 1/2000

Čp. 549, Staroměstské nám. 19 — DRAGOUN č. 1/2000

Čp. 558 Hrzánský palác, Celetná 12 — DRAGOUN/SEMERÁD č. 2/2008

Čp. 597, Celetná 13 — DRAGOUN/ŠKABRADA/TRYML č. 1/1999

Čp. 605, Staroměstské nám. 13 — VÍTOVSKÝ č. 1/2006

Čp. 606 Palác Kinských, Staroměstské nám. 11, 12 — BIEGEL č. 2/2004; VÍTOVSKÝ č. 1/2006

Čp. 607, Týnská ulička 5 — VÍTOVSKÝ č. 1/2006

Čp. 628, Týnská ulička 2, Týnská 5 — VÍTOVSKÝ č. 1/2006

Čp. 629, Týnská ulička 1, Týnská 3 — VÍTOVSKÝ č. 1/2006

Čp. 632, Týnská 10 — MACEK/ZAHRADNÍK č. 2/2003

Čp. 634, Malá Štupartská 7 — SOMMER č. 2/1994

Čp. 646, Štupartská 7 — DRAGOUN/ŠKABRADA/TRYML č. 1/1999

Čp. 655 (zbořeno), Revoluční 1, nám. Republiky 9 — ULIČNÝ č. 1/2006

Čp. 682, Rybná 14 — DRAGOUN č. 1/1996

Čp. 726 (asi zaniklo), Hradební — ULIČNÝ č. 1/2006

Čp. 915, Kozí 7 — MACEK/ZAHRADNÍK č. 2/2003

Čp. 988 (zbořeno), Na Příkopě 31, Celetná 38 — ULIČNÝ č. 1/2006

Čp. 1036, Národní 33 — DRAGOUN č. 1/2006

Čp. 1039, Revoluční 27, Řásnovka 7, Klášterní 2 — ULIČNÝ č. 1/2006

Ppč. 1090, Staroměstské nám. — HAVRDA/SEMERÁD č. 2/2010

NOVÉ MĚSTO (II)

KOSTELY

Kostel sv. Apolináře, Apolinářská, Praha 2 — JEŽEK č. 2/1997

Kostel sv. Jindřicha, Jindřišská, Praha 1 — VÍTOVSKÝ č. 1/1994; BENEŠOVSKÁ č. 1/1995; VŠETEČKOVÁ 

č. 1/1995

Kostel sv. Štěpána, Štěpánská, Praha 2 — VÍTOVSKÝ č. 1/1994; BENEŠOVSKÁ č. 1/1995

Kostel sv. Václava na Zderaze, Resslova, Praha 2 — JEŽEK č. 2/1997

Kostel sv. Vojtěcha, Vojtěšská, Praha 1 — FAJT 1995

Kostel sv. Voršily, Národní, Praha 1 — MACEK/ZAHRADNÍK č. 2/2003

VĚŽE 

Jindřišská věž, Jindřišská — LANCINGER č. 2/2004

DOMY, PALÁCE

Čp. 835 (zbořen), Václavské nám. 13 — MACEK/ZAHRADNÍK č. 2/2003

Čp. 1002, Hybernská 12 — MACEK/ZAHRADNÍK č. 2/2003

Čp. 1129 (zbořen), Zlatnická 8 — MACEK/ZAHRADNÍK č. 2/2003

Čp. 1199, Soukenická 3 — MACEK/ZAHRADNÍK č. 2/2003

MALÁ STRANA (III) 

KOSTELY

Kostel Panny Marie pod řetězem, Maltézské nám. — VŠETEČKOVÁ č. 1/1995; SUCHOMEL č. 2/2005 

Kostel sv. Tomáše, Josefská — FAJT 1995

VĚŽE 

Juditina věž, Mostecká 1, Saská 2 — VESELÝ/PATRNÝ č. 2/2008

Malostranské mostecké věže, Mostecká — RYBAŘÍK č. 1/2008

DOMY, PALÁCE

Čp. 17 Valdštejnský palác, Valdštejnské nám. 4 — BIEGEL č. 2/2004; ČIHÁKOVÁ/MÜLLER č. 2/2009a, 

č. 2/2009b

Čp. 33 pivovar u sv. Tomáše (grotta), Letenská 12 — ČIHÁKOVÁ/MÜLLER č. 2/2009a, č. 2/2009b

Čp. 56, Mostecká 1, Saská 2 — VESELÝ/PATRNÝ č. 2/2008

Čp. 153 Fürstenberský palác, Valdštejnská 8 — MACEK/ZAHRADNÍK č. 2/2003

Čp. 258 Lichtenštejnský palác, Malostranské nám. — KOVÁŘ/PODLISKA č. 2/2008

Čp. 331, Vlašská 26 — BIEGEL č. 2/2004

Čp. 335 Vlašský špitál, Vlašská 34 — BERGER/ROYT č. 1/2000

Čp. 368, Na Tržišti 9 — DRAGOUN/ŠKABRADA/TRYML č. 1/2003
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Čp. 380, Karmelitská 16 — DRAGOUN/ŠKABRADA/TRYML č. 1/2003

Čp. 382, Karmelitská 14 — DRAGOUN/ŠKABRADA/TRYML č. 1/2003

PARKY

Petřín, Petřínské sady — FEDROVÁ č. 2/2008

HRADČANY (IV)

KOSTELY

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Strahov — FAJT 1995

Kostel sv. Benedikta, Hradčanské nám. — FAJT 1995

Kostel sv. Jiří, Pražský hrad — FAJT 1995

Kostel sv. Víta, Pražský hrad — FAJT 1995

VĚŽE 

Bílá věž, Pražský hrad — VESELÝ/PATRNÝ č. 2/2008

Černá věž, Pražský hrad — VESELÝ/PATRNÝ č. 2/2008

DOMY, PALÁCE

Čp. 1 Pražský hrad — JEŽEK č. 2/1997; KOZÁK/CHOTĚBOR č. 1/2001; BIEGEL č. 2/2004

Čp. 56 Arcibiskupský palác, Hradčanské nám. 16 — SEDLÁKOVÁ č. 2/1996

Čp. 101 Černínský palác, Loretánské nám. 5 — BIEGEL č. 2/2004

Čp. 132 klášter premonstrátů, Strahovské nádvoří 1 — FAJT 1995; BIEGEL č. 2/2004

Čp. 182 Toskánský palác, Hradčanské nám. 5 — MACEK/ZAHRADNÍK č. 1/1999, č. 2/2003

VYŠEHRAD (VI)

Areál NKP, Praha 2 — SOUKUPOVÁ č. 2/2005

 2. KATASTRY VELKÉ PRAHY 

BOHNICE

— OUTRATA/HÁJEK č. 1/2006

BRANÍK

— OUTRATA/HÁJEK č. 1/2006

BŘEVNOV

— OUTRATA/HÁJEK č. 1/2006

Kaple sv. Lazara, Břevnovský hřbitov — BIEGEL č. 2/2004

Čp. 1 klášter benediktinů – pavilon Josefka, Markétská 28 — BIEGEL č. 2/2004

BUBENEČ

— OUTRATA/HÁJEK č. 1/2006

ĎÁBLICE

— OUTRATA/HÁJEK č. 1/2006

Čp. 771, U Prefy 25, Praha 8 — PÝCHOVÁ č. 1/2006

DEJVICE

— OUTRATA/HÁJEK č. 1/2006

DOLNÍ CHABRY

— OUTRATA/HÁJEK č. 1/2006

DOLNÍ POČERNICE

— OUTRATA/HÁJEK č. 1/2006

HLOUBĚTÍN

— OUTRATA/HÁJEK č. 1/2006

HLUBOČEPY

— OUTRATA/HÁJEK č. 1/2006
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HODKOVIČKY

— OUTRATA/HÁJEK č. 1/2006

HOLEŠOVICE

— OUTRATA/HÁJEK č. 1/2006

Čp. 1300 Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, Praha 7 — BIEGEL/NOVOTNÝ č. 1/2009

Čp. 1320 Národní technické muzeum, Kostelní 42, Praha 7 — BIEGEL/NOVOTNÝ č. 1/2009

Komunikace, Letná, Praha 7 — FEDROVÁ č. 2/2008

HORNÍ POČERNICE-CHVALY

— OUTRATA/HÁJEK č. 1/2006

HOSTIVAŘ

— OUTRATA/HÁJEK č. 1/2006

CHODOV

— OUTRATA/HÁJEK č. 1/2006

Čp. 1 tvrz, Na Sádce, Praha 4 — MACEK/ZAHRADNÍK č. 2/2003

JINONICE

— OUTRATA/HÁJEK č. 1/2006

JOSEFOV

— OUTRATA/MATIÁŠKOVÁ č. 1/2003

Čp. 250 Židovská radnice, Maiselova 18, Praha 1 — EBEL/VLČEK č. 1/1994

KARLÍN

— OUTRATA/HÁJEK č. 1/2006

KOŠÍŘE

Čp. 118 usedlost Cibulka, U Cibulky, Praha 5 — SUCHOMEL/ZAHRADNÍK č. 1/2004

Socha sv. Jana Nepomuckého u vstupu do usedlosti Cibulka — SUCHOMEL/ZAHRADNÍK č. 1/2004

KUNRATICE

Kostel sv. Jakuba Většího, Praha 4 — MACEK/ZAHRADNÍK č. 2/2003

Čp. 1 zámek, Golčova 4, Praha 4 — MACEK/ZAHRADNÍK č. 2/2003

LIBEŇ

Čp. 1377, Nad Rokoskou 30, Pomezní 5, Praha 8 — HRABOVÁ č. 1/2009

MODŘANY

Čp. 6 viniční dům, Chuchelská 1, Praha 12 — SOMMER č. 2/2006

PODOLÍ

Kostel sv. Michala, Pod Vyšehradem, Praha 4 — VESELÝ č. 1/2006

SMÍCHOV

Čp. 107 usedlost Hřebenka, Švédská 39, Praha 5 — PEŠTA č. 2/2007

VINOHRADY

Čp. 101 Státní opera, Wilsonova 4, Praha 1 — HLADÍKOVÁ č. 2/2002

VINOŘ

Kostel Povýšení sv. Kříže, Praha 9 — FAJT 1995

Čp. 259 zámek Ctěnice, Bohdanečská 1, Praha — MACEK/ZAHRADNÍK č. 2/2003

ZBRASLAV

Čp. 1 klášter cisterciáků, U Národní galerie, Praha 5 — MACEK/ZAHRADNÍK č. 2/2003
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ŽIŽKOV

Olšanské hřbitovy, Praha 3 — SUCHOMEL/ZAHRADNÍK č. 1/2004

 3. TEMATICKÝ REJSTŘÍK 

IKONOGRAFIE PRAHY

Veduty — JEŽEK č. 2/1997; KOZÁK/CHOTĚBOR č. 1/2001

KONFERENCE — DRAGOUN č. 2/2000; SCHUBERT č. 1/2003; SOMMER č. 1/2005a

OSOBNOSTI

Hamsík, Mojmír — ROYT č. 1/2008

Hannauer, Karel — HRABOVÁ č. 1/2009

Jelinek (rodina) — SUCHOMEL/ZAHRADNÍK č. 1/2004

Jäckel, M. V. — VANČURA č. 2/1994

Kašička, František — NECHVÁTAL č. 1/2005

Líbal, Dobroslav — MACEK č. 2/2001

Lurago, Anselmo — BIEGEL č. 2/2004

Muk, Jan — DRAGOUN/VLČEK č. 1/1995

Parléř, Petr — PETRŮ č. 1/2001

Radová-Štiková, Milada — MACEK č. 1/2004

Špaček, Václav — MACEK/ZAHRADNÍK č. 2/2003

PAMÁTKOVÁ PÉČE A PRŮZKUMY

Význam, metodika, vzdělávání — LÍBAL č. 2/1994; ŠKABRADA č. 1/1995; RAZÍM č. 1/1999; ŽIŽKA 

č. 2/2004; ŠTULC č. 2/2005; HRUBÁ č. 2/2008; KLÁPŠTĚ č. 1/2009; JESENSKÝ č. 2/2009

Památky versus současnost — HORYNA č. 2/1995; DRAGOUN č. 2/1996; BEČKOVÁ č. 1/2006; SCHUBERT 

č. 2/2006 

Autenticita — KROUPA č. 1/2003; SUCHOMEL č. 2/2005, 1/2007

Souvislosti SHP — HLOBIL č. 1/1996; MACEK č. 2/1997; KALINA č. 1/1998; VARHANÍK č. 2/1998; LAN-

CINGER č. 2/2001; EBEL č. 1/2002; KROUPA č. 2/2002; RAZÍM č. 1/1999; PETRŮ č. 1/2001; SAMEK 

č. 2/2003 

Metodika dokumentování — RADOVÁ-ŠTIKOVÁ č. 1/1997; HAUSEROVÁ č. 1/2000; JESENSKÝ č. 2/2000; 

MACEK č. 2/2000; SOLAŘ č. 2/2000; ŠKABRADA č. 1/2004; SOMMER č. 1/2005b; SOMMER č. 2/2006 

(+ ukládání); SOMMER č. 2/2007; SOMMER č. 2/2008; SOMMER č. 2/2009 

RESTAUROVÁNÍ — BRADNA č. 1/2007 (etika); SUCHOMEL č. 2/2007b, SUCHOMEL č. 2/2005 (sochy auten-

ticita); SUCHOMEL č. 1/2007 (sochy autenticita) 

Barokní sochařství — SUCHOMEL č. 2/2007a, SUCHOMEL/ZAHRADNÍK č. 1/2004

Malby — ŠPALE č. 1/1994 (stropy); ROYT č. 1/2008

SOUPISY ARCHIVOVANÝCH SHP 

OUTRATA/KREDBOVÁ č. 1/2001; OUTRATA/KREDBOVÁ č. 1/2002; OUTRATA/MATIÁŠKOVÁ č. 1/2003; OUTRATA/MATI-

ÁŠKOVÁ č. 1/2004; OUTRATA/MATIÁŠKOVÁ č. 1/2005; OUTRATA/HÁJEK č. 1/2006; OUTRATA/HÁJEK č. 1/2007

TECHNOLOGIE A STAVEBNÍ ZVYKLOSTI

Cihly — NOVÁČEK č. 2/2000

Krovy — BLÁHA č. 2/2000

Síťové klenby — PETRŮ č. 1/2001a

Světnice středověké — RYKL č. 2/2007

Břidlicové domy — DRAGOUN č. 1/1996 

Románské domy souhrnně — DRAGOUN/ŠKABRADA/TRYML č. 1/1998; DRAGOUN/ŠKABRADA/TRYML 

č. 1/1999; DRAGOUN/ŠKABRADA/TRYML č. 1/2003

UMĚLECKÁ ŘEMESLA

Řezbářství — FAJT č. Příloha 1/1995

 Lenka Matiášková, Klára Čiháková, Jarmila Čiháková
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ú z e m n í  o d b o r n é  p r a c o v i ‰ t û  s t fi e d n í c h  ã e c h  v  p r a z e

sdruÏení profesionálních pracovníkÛ památkové péãe

roãník XVII

prÛzkumy
památek II/2010
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Celostátní recenzované periodikum, které dvakrát ročně vydává od roku 1994 Národní památ-

kový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze (NPÚ ÚOPSČ). Časopis se stal 

uznávanou odbornou prezentací obsáhlých studií, materiálií i polemik k průzkumům různých dru-

hů památek na celém území České republiky. Součástí každého příspěvku je vždy bohatá ob-

razová dokumentace. Každý ročník obsahuje bibliografi i průzkumů památek v odborném tisku, 

publikovaných v rámci jednoho roku.

Průzkumy památek ročník XVIII, 2011, č. 1

P. Macek, Mojmír Horyna a jeho význam pro stavebněhistorický průzkum; M. Hauserová – K. No-

váček – M. Čechura – M. Falta, Románský kostel sv. Petra a Pavla ve Svojšíně; V. Razím, K počát-

kům hradu Landštejna; T. Küthreiber, Der Gründungsbau der Burg Landštejn; V. J.   Mrvík, Zámek 

v Kostelci nad Černými lesy v éře Lichtenštejnů; J. Škabrada – P. Dostál – M. Ebel – T. Kyncl, 

Vnější, dílenská část areálu Masarykova nádraží v Praze; J. a M. Panáčkovi, Dva gotickorenesanč-

ní portály z České Lípy; F. Kašička – P. Zahradník, neznámé dílo Anselma Luraga – barokizace 

kostela sv. Václava ve Strakonicích; J. Žižka, Budovy chlévů s příčným uspořádáním stání z polo-

viny 19. století; I. Černá a kol., Vila Tugendhat v průběhu památkové obnovy. Recenze.

Průzkumy památek ročník XVIII, 2011, č. 2

R. Němec, Památková péče v Bavorsku; P. Zahradník, Zámek v Mníšku pod Brdy; J. Leibl – 

T. Nejezchlebová – K. Podroužek, Kostel sv. Floriána v Ústí nad Labem – Krásném Březně; 

P. Uličný, Chóry katedrály sv. Víta v Praze; R. Vrla, Přspěvek k poznání stavebních dějin západní 

části jádra hradu Lukova; I. Pilný – P. Szalay, Architektonicko-reštaurátorský výskum letného 

kúpaliska Zelená žaba v TrenčanskýchTepliciach. Recenze. Z odborného tisku za rok 2010.

N á r o d n í p a m á t k o v ˘ ú s t a v
ú z e m n í  o d b o r n é  p r a c o v i ‰ t û  s t fi e d n í c h  ã e c h  v  p r a z e

roãník XVIII

prÛzkumy
památek I/2011

N á r o d n í p a m á t k o v ˘ ú s t a v
ú z e m n í  o d b o r n é  p r a c o v i ‰ t û  s t fi e d n í c h  ã e c h  v  p r a z e

roãník XVIII

prÛzkumy
památek II/2011

stěny. Podklenutí cihelným segmentovým pasem náleží
k novověkým stavebním úpravám suterénních prostor. 

Situování nálezu a archeologick˘ 
kontext

Staroměstské náměstí, které se nalézá převážně na pro-
středním staroměstském terasovém stupni VIIb, mělo v ra-
ném středověku výrazně jinou podobu (Hrdlička 2000, 196).
Při řešení míry zahloubení objeveného románského domu,
respektive jeho vstupní šíje, je nutno provést rekonstruk-
ci výšky povrchu lokality v minulosti. Dle rekonstrukce
původního georeliéfu lze předpokládat, že v místě objevu
dosahoval povrch na počátku raně středověkého osídlení
na niveletu 189,2–189,4 m. V průběhu 12. a 1. polovině
13. století došlo k spontánnímu navýšení sídlištních vrstev
o 1 m až na kótu 190,2 m. Navážky, hlavně z 2. poloviny
13. a počátku 14. století, zvýšily terén na dnešní úroveň,
tj. 191,2 m. (Hrdlička 2005, 17, obr. 7). Lze se domnívat, že
pochozí úroveň náměstí se v době stavby domu pohybova-
la někde okolo kóty 190,0–190,2 m. 

V bezprostřední blízkosti předpokládané severní obvo-
dové zdi domu, dnes však zničené, byl zachován pouze
0,6 m široký úsek historického nadloží dokládající vícená-
sobnou úpravu povrchu komunikace. Starší dlažba tvoře-
ná říčními a vzácně i opukovými valouny zde byla doku-
mentována na niveletě 188,9 m. Na dlažbě se nalézala vrst-
vička z úštěpků opuky, kterou lze interpretovat jako sta-
veništní vrstvu. Pro absenci chronologicky citlivých artefaktů
je dlažbu možno zařadit pouze na základě nálezu několika
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drobných keramických zlomků do širšího intervalu 12.–13.
století. Odkryté souvrství dokládá způsob úpravy povrchu
terénů v místě zaniklé Mikulášské uličky, která byla situ-
ována jižně od kostela sv. Mikuláše, mezi chrámem a asa-
novaným Krenovým domem. Snížený povrch podloží se na-
lézal na kótě 188,6 m. Při výzkumu nebyly nalezeny žádné
sídlištní vrstvy přímo sousedící s objevenou architekturou.
Vzhledem k zjištěným niveletám vrstev dokumentovaných
severně od románského domu musela mít zmíněná ulička
na konci raného a na počátku vrcholného středověku po-
dobu úvozu s povrchem nižším, než byl okolní terén, ovšem
v průběhu užívání komunikace došlo k postupnému zvy-
šování jejího povrchu. Obdobná komunikace byla odkryta
v Kaprově ulici (Havrda – Tryml 2009, 41). Z výše uvedeného
vyplývá, že není možné jednoznačně ověřit výškové pomě-
ry a ani archeologicky datovat torzo objeveného domu. Za
jediný bezpečně doložený výškový údaj lze považovat výš-
ku původního prahu, který byl odkryt v portálové nice
vstupní schodišťové šíje, jež činila 189,10 m.3) Pod tímto
prahem byly odkryty stopy po dvou schodišťových stup-
ních vysokých 0,24 m. Míru zahloubení stavby lze odhad-
nout na přibližně 1,5 –2 m. Je třeba konstatovat, že výška
prahu vstupní šíje domu koresponduje s výškou mladší ze
dvou dlažeb, které jsme měli možnost dokumentovat v pro-
storu někdejší Mikulášské uličky. Ulička se nalézala v bez-
prostřední blízkosti románského domu, severně od něho. 

V blízkosti níže popsaného kvádříkového domu se na-
lézá několik archeologických dokumentačních bodů (Hrd-
lička 2005, obr. 3: body 2299, 1177, 1919, 2267, 265 a 630)
(obr. 3). Větší archeologický výzkum proběhl v roce 1987, kdy

Obr. 10: Praha 1 – Staré Město, Staroměstské náměstí. Negativ stojky od-
kládací niky nad rubem vložené klenby v jižní stěně schodišťové šíje (foto
J. Havrda).

Obr. 11: Praha 1 – Staré Město, Staroměstské náměstí, Krenův dům. Jižní
líc severní stěny schodišťové šíje: 1 – líc románského zdiva, 2 – rekonstru-
ovaná líc románského zdiva (při dokumentaci nepřístupná), 9 - líc zdiva
v místě přiložených schodišťových stupňů, 12 – dodatečně vložená valená
klenba současná se zazdívkou portálové niky. Vysvětlivky viz též obr. 7
(zobrazil J. Hlavatý).

J. Havrda, M. Semerád – Neznám˘ románsk˘ dÛm na Staromûstském námûstí …
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Z. Dragoun, J. Podliska, M. Semerád - Románská okna domu ãp. 156/I

poloha štěrkopískového podloží, příslušející k vltavské te-
rase stupně VIIc (okolo 184,20 m n. m.) a jistě nenáležejí-
cí k její povrchové vrstvě.

Další zemní zásahy proběhly ve většině přízemních pro-
stor domu postupně na sklonku roku 2009 a v prvním
čtvrtletí 2010. Příčinou byla kompletní rehabilitace inže-
nýrských sítí spojená s jejich obnovou a rozšířením v mís-
tech starších teplovodních kanálů. Zahloubení výkopů cca
1 až 1,5 m od povrchu v trasách starších sítí nepřineslo z po-
hledu archeologie výraznější zjištění. Většina míst byla již
v minulosti opakovaně porušena a starší terén nahrazen ne-
sourodým sledem písčitohlinitých navážek, obsahující smě-
sici středověkých a novověkých zlomků keramických nádob.
K výjimce snad náležela dokumentace nevelkého úseku ko-
runy starší zděné konstrukce z lomové opuky, probíhající
ve dvorní části objektu mezi románským jádrem a severní
partií domu. Nalezená zeď s největší pravděpodobností pů-
vodně uzavírala dvorní část domu „U černého hada“ od ma-
lého dvorku situovaného na západní straně parcely. Dnes
je tato část od přízemí oddělena arkádově utvářenou pro-
sklenou stěnou. 

Odhalení původních tras teplovodních kanálů obzvláš-
tě na severní, exteriérové straně románského části domu,
umožnilo vedle zjištění charakteru terénní situace, sledo-
vat též pod mladšími stavebními nánosy některé jeho in-
taktní stavební prvky. Zejména detailní prohlídka exterié-
rové partie dvojice originálních okenních otvorů, dosud zná-
mých z interiérové strany, přinesla velmi nečekaná zjiště-
ní.

Staroměstský románský dům čp. 156/I patří mezi praž-
skými kvádříkovými obytnými stavbami4) do nejpočetnější
skupiny jednoduchých domů, skládajících se z hlavní pro-
story a vedlejšího chodbovitého útvaru, do něhož ústí vstup
z nedochované schodišťové šíje z hloubi parcely. Je zřejmě
situován v původní uliční čáře Husovy ulice. Datován je do
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staršího horizontu pražských románských domů do 2. po-
loviny 12. století. Kamenné jádro domu je zaklenuto čtyř-
mi poli křížové klenby na střední sloup s pasy. Dvě západ-
ní pole jsou dochována v původní podobě, obě východní
pole jsou v dnešní podobě nahrazena železobetonovou sko-
řepinou napodobující původní klenbu včetně otisků šalo-
vacích prken. Čela klenebních polí v severní i jižní stěně ob-
sahují okenní otvory. Na straně jižní se zvnějšku obracely
do prostoru průjezdu, který dodnes nese parcelní číslo
229/I, k němuž románský dům dříve patřil a kam rekon-
strukční práce nezasahují. Na severní straně se otevíraly do
nitra parcely čp. 156/I, kteréžto číslo má dnes podstatná
část sjednoceného objektu.

Součástí archeologického dohledu a operativního sta-
vebněhistorického průzkumu byla tedy i dokumentace ex-
teriérového líce severní obvodové zdi románského domu.
V požárem a mladšími zásahy poškozeném líci byly zare-
gistrovány otvory dvou originálních románských okének.
Ta byla fotogrammetricky, fotograficky a kresebně zdoku-
mentována jak v odkryté situaci, tak po cíleném dodateč-
ném odhalení jejich dalších částí. Výsledkem byla identifi-
kace promyšleného, profesionálně provedeného způsobu
uzavírání okének z vnější strany, jehož dochování je v praž-
ském prostředí naprosto unikátní.

Rámec nálezu
V pohledu z exteriérové strany domu jsme měli mož-

nost dokumentovat odhalené části kvádříkového líce o cel-
kové délce 9 m. Zachovalé partie kvádříkového líce vystu-
pují na úroveň dnešní podlahy přízemí tak, že nejvýše do-
chované řádky dosahují až na niveletu 190,00 m n. m. Vět-
ší část kvádříkového líce s okenními otvory ale zůstala
v době zjištění originálních prvků skryta za stěnou kanálu
vzduchotechniky. Pro potřeby fotogrammetrické doku-

Obr. 2: Staré Město pražské, Husova ulice, dům
čp. 156/I. Situace oken v severní vnější stěně
hlavní prostory románského domu s detailem 
rekonstruované podoby a rozsahu konstrukčních
prvků východního okénka. Pohled od severu
(kresba J. Hlavatý a M. Semerád). 
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J. ·kabrada, P. Dostál, M. Ebel, T. Kyncl - vnûj‰í, dílenská ãást areálu Masarykova  ...

jako truhlárny, přičemž mezi nimi již stála volně nová la-
kovna. Na tomto plánu jsou všechny objekty ve zkoumané
části areálu zakresleny šedou barvou, tedy jako již existu-
jící (obr. 46).

K plánu je dochován protokol z 18. prosince 1865.19)

Podle tohoto zápisu vydalo ministerstvo obchodu dne
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19. ledna 1862 (č. 4530) výnos,
kterým povolilo rozšíření praž-
ského nádraží. Proti schváleným
plánům došlo k určitým změ-
nám, které se námi sledovaných
budov nedotýkají;20) ze změn za-
psaných v protokolu však ales-
poň vyplývá upřesnění vročení
výše uvedeného plánu na pau-
záku do roku 1862.

V dalších letech pokračovalo
intenzivní jednání o rozšíření
nádraží na úkor pražských hra-
deb. V letech 1867 bylo úředně
povoleno odstranění 2/3 kurtiny
při severní straně, likvidace dal-
ší třetiny měla být řešena ná-
sledně.21) Jednání o rozšíření na
jižní straně probíhalo od roku
1869, demolici opevnění při již-
ní části nádraží lze předpokládat
roku 1871 (event. krátce poté).22)

V dubnu 1880 zažádala pri-
vilegovaná společnost státní drá-
hy o rozšíření lakoven vozů na
pražském nádraží (přesné místo
není uvedeno). Projekt ve spisu
není zachován. Výnos minister-
stva obchodu pouze přikazoval,
aby budova měla na stranách
k přízemním lakovnám požární
zdi.23) Pokud se spis týká lako-
ven ve sledovaném areálu, moh-
lo by se jednat o zastavění dosa-
vadních mezer mezi objekty pů-
vodních vozoven a lakovny.

Vozové depo 
– b˘valá lakovna 

Podélná budova leží v délce
cca dvou třetin rovnoběžného
objektu hlavních dílen. Jádro ob-
jektu tvoří patrová stavba býva-
lé lakovny s nízkou sedlovou
střechou korespondující svým
symetrickým rozvrhem s řeše-
ním protilehlé stavby dílen: k je-
jímu střednímu rizalitu se obra-
cí svým motivem kolmého kříd-
la se štítem (obr. 47). Na západ-
ním konci je k budově napohled
neorganicky – v kolmém směru

– napojen nižší objekt s ještě plošší sedlovou střechou. Je-
ho stavba vyplnila někdejší mezeru mezi západní vozovnou
a lakovnou a zůstala tu i po zboření vozovny, využívané po-

19) Protokol: NA, ČM, sign. 38/9/1/P/27, kt. 2009.]

20) Především je uváděno jiné řešení staveb – rampy na děla při ulici na
Florenci a na opačné straně nerealizaci kruhové vozovny, nýbrž roz-
šíření stávající). 

21) NA, ŘSSD. i. č. 64, sign. Cah 3/b, kt. 19.
22) NA, ČM, sign. 38/9/1/1/P/27, sign. 38/9/1/1/P/29, kt. 2009.
23) NA, ČM, sign. 38/9/1/P/17–27, kt. 2009.

Obr. 46: Výřez ze situačního plánu pražského nádraží z roku 1865. Na tomto plánu je již zachycena budova
lakovny v reálné situaci (plán je oproti zvyklostem orientován obráceně, severem dolů). (NA, ČM, sign.
38/9/1/P/155, kt. 2009, foto M. Ebel).

Obr. 45: Výřez ze situačního plánu pražského nádraží z počátku šedesátých let 19. století, který podepsal ústřed-
ní stavební ředitel C. v. Ruppert. Na plánu je šedě vyznačena stávající a růžově zamýšlená výstavba. Budo-
va lakovny mezi oběma vozovnami je zakreslena poněkud odlišně od později realizovaného stavu. (NA, ČM,
sign. 38/9/1/P/17-27, kt.2009, foto M. Ebel).
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zději pro zámečnické opravy, pří-
padně truhlárnu. Podobnou, ale
jinak končící návazností na star-
ší situaci se vyznačuje část tvo-
řící východní křídlo objektu, kde
na lakovnu plynule navazuje niž-
ší hala někdejší vozovny, pře-
stavěné a rozšířené na truhlář-
skou dílnu. Ke střednímu dílu
lakovny byl ještě ze zadní, se-
verní strany přistavěn novodo-
bý patrový objekt hradla, dnes
nefunkční, ale zachovaný včet-
ně svého vybavení, a zatím ne-
přístupný (jeho vnitřky byly ne-
přístupné i při posledním zamě-
řování objektu).

Výrazným motivem na prů-
čelí jsou vystupující pásy z te-
saných pískovcových kvádrů,
které lemují obvod každé ze tří
částí včetně horního ukončení
a vystupujícího soklu. Z kame-
ne je na průčelí ještě provedena
dvojice římsových pásů – dělící
a parapetní římsa – a ke druhé-
mu z nich ještě shora přisazené
úseky parapetních říms pod ok-
ny. U parapetních říms nazna-
čuje jejich větší šířka oproti otvo-
rům oken existenci někdejší vý-
zdoby ostění. Z tesaného kame-
ne je ještě provedeno ostění
osového vstupního portálu se
segmentovým ukončením – s ba-
rokizující obvodovou profilací
a odsazenými uchy. Autentic-
kou součástí výrazu průčelí jsou
ještě vlašské motivy pod okraji
krovů – čela vlašských krokví nad
štítem středního rizalitu a drob-
nější hustěji řazené prvky na
bočních křídlech.

Obr. 47: Celkový pohled na křídlo s lakovnou; vlevo vestavba mezi lakovnou a někdejší západní vozovnou.

Obr. 48: Přízemí lakovny – prostor západního křídla, pohled k západu.

Obr. 49: Přízemí lakovny – prostor východního křídla, pohled k východu.




