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Přítomni: 
 
Ing. arch. Martina Bártová  
Doc. Ing. arch. Jakub Cigler 
Ing. arch. Otto Dvořák  
PhDr. Josef Holeček 
Ing. Václav Jandáček 
Ing. arch. Petr Malinský 
PhDr. Ivan Muchka  
Mgr. Věra Müllerová 
Doc. PhDr. Josef Štulc 
PhDr. Jan Vojta 
PhDr. Michael Zachař 
 
 
 
Omluveni: 
 
PhDr. Zdeněk Dragoun 
Pavel Jerie  
Mgr. Jiřina Knížková   
Ing. arch. Jiří Musálek 
Ing. arch. Jan Sedlák 
Irene Wiese von Ofen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: 
Mgr. Kateřina Burešová 
 
 
Ověřil: 
Ing. arch. Petr Malinský 
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Program: 
 
 

 
1. Úpravy dominikánského kláštera č. p. 234, k. ú. Staré M ěsto, Husova 8, 

Praha 1 
Kulturní památka r. č. 38192/1 - 26 
Pražská památková rezervace, památka UNESCO 
Číslo jednací: MHMP 493841 /2011 
Dokumentace: studie 
Vyřizuje: Ing. Anna Barbora Zídková 
Přizváni: provinciál dominikánů B. Mohelník, převor A. Krasucki, Ing. J. Pleskot, 
Ing. Koukol, arcibiskup D. Duka 

 
2. Posouzení stavu kostela sv. Mikuláše, k. ú. Star é Město, Starom ěstské nám., 

Pařížská, Praha 1  
 Kulturní památka r. č. 38203/1-32 
 Pražská památková rezervace, památka UNESCO 
 Přizváni: farářka E. Cudlínová 
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1. 
Předmět jednání: Úpravy dominikánského kláštera, č. p. 234, k. ú. Staré Město, Husova 8, Praha 1 
Identifikace objektu: Pražská památková rezervace, památka UNESCO, kulturní památka  
r. č. 38192/1-26 
Číslo jednací:  MHMP 493841 /2011 
Dokumentace:  studie 
Vyřizuje:  Ing. Anna Barbora Zídková 
Přizváni:  provinciál dominikánů B. Mohelník, převor A. Krasucki, Ing. J. Pleskot, Ing. Koukol, 
arcibiskup D. Duka 
 
Popis zám ěru:  
- vytvoření multifunkčního sálu severně od rajského dvora pod ambitem a refektářem v severním 

křídle, přisvětlení sálu vybranými poli podlahy ambitu, podchycení nosné zdi (mezi refektářem a 
ambitem) pomocí průvlaku na čtyřech subtilních sloupech, 

- vytvoření propojeného celku suterénních prostor pod celou severní polovinou klášterních budov - 
odstranění klasicistního přepříčkování barokního sklepa v severovýchodním rohu dispozice, 
úpravy schodišť, průrazy zdiva, zapojení nedávno objevené krypty pod severní polovinou 
západního ambitu do dispozice suterénu, 

- zachování archeologických terénů pod celým rajským dvorem, 
- vytvoření nového hlavního vstupu do kláštera v místě „seříznutého“ nároží, tj. v severozápadním 

nároží dispozice v křížení ulic Jalovcové, Husovy a Řetězové; proražení vchodu pod sdruženým 
oknem (dnes je v tomto místě cenný výkladec, návrh zřejmě počítá s jeho odstraněním), 

- vytvoření komunikačního uzlu v severozápadním „seříznutém“ prostoru na styku západního a 
severního křídla, vložení výtahu a schodiště pro spojení všech úrovní od suterénu až po podkroví, 

- ve sníženém přízemí západního křídla odstranění klasicistní a recentní příčky pro vytvoření 
prostoru pro knihkupectví, spojeným průchodem s „novou fortnou“, tj. komunikačním uzlem 
hlavního vstupu, 

- odstranění řady novodobých úprav v přízemí – obnovení oken refektáře (alespoň částečné) a 
dalších zazděných otvorů, obnovení celistvého a otevřeného komunikačního prostoru ambitu 
odstraněním příček a zazdívek ve východním křídle, odstranění zvýšené podlahy, WC a ramp, 
obnovení průchodu do kostela, 

- úpravy v 1. patře: vyjmutí vestavěných přepážek v chodbách, zrušení přepážek před výklenky 
s okny do kostela, zrušení zimního chóru v JV koutě dispozice a obnovení okna do kostela; 
obnovení sálu v SV nároží zrušením příčky, zrušení podhledu a odhalení původního dřevěného 
stropu, probourání šachty pro jídelní výtah; zásahy do barokních konstrukcí kleneb a stěny pro 
vestavění schodiště a výtahu v SZ části, 

- úpravy ve 2. patře: vybourání zazdívek oken do kostela, obnovení průhledů, zrušení přepážek a 
příček před okny, odbourání zvýšené podlahy nad rušeným zimním chórem, zrušení 
nevyhovujících sociálních zázemí, vytvoření nových hygienických zázemí, společných koupelen 
bratří a hostů v rohových pozicích; obnovení sálu v SV nároží zrušením druhotných příček, 
zrušení podhledu a odhalení původního dřevěného stropu, probourání šachty pro jídelní výtah; 
zásahy do barokních konstrukcí kleneb a stěny pro vestavění schodiště a výtahu v SZ části, 
vybourání barokní příčky v severním křídle, 

- úpravy v podkroví: odbourání dodatečného zesílení stropu ve východním křídle a zrušení 
vestavěného sníženého stropu při výtahu, zrušení vložených příček vnitřního zateplení a opláštění 
interiéru sádrokartonem, znovuodhalení barokního krovu, odbourání vloženého stupně v altánu, 
extenzivní půdní vestavba v krovech východního, severního a západního křídla formou 
jednotlivých „boxů“ – místností umístěných jednotlivě v podkrovním prostoru, 

- volná replika barokního vikýře ve střeše severního křídla směrem do rajského dvora,   
- odbourání stávajícího velkého vikýře nad okoseným SZ nárožím, v tomto místě nad novým 

vstupem a schodištěm vytvoření novotvaru velkého vikýře na trojúhelném půdorysu, krytého 
„pultovou“ střechou – nakloněnou rovinou střechy pokrytou taškami, 

- vytvoření 14 ks nových střešních oken u hřebene střechy, doplnění/prodloužení 13 ks vikýřů o 
střešní okno v pozici před (pod) vikýřem, odstranění větších novějších vikýřů východního křídla, 
vytvoření několika nových malých vikýřů, snaha o jejich rovnoměrné rozmístění, 

- odstranění střechy a krovu jižního křídla, ustupující nástavba - vytvoření terasy směrem do 
rajského dvora, přisvětlení cel druhého patra shora podlahou terasy, pětice cel přisazených ke 
středové zdi dnešního podkroví a krytých pultovou střechou, zázemí cel bratří za středovou zdí 
směrem ke kostelu kryté plochou zelenou střechou, vytvoření pochozí terasy při oknech kostela, 

- rajský dvůr: úprava zeleně rajského dvora podle hesla „kruh ve čtverci“ – vepsaný kruh je prázdný 
s výjimkou jediného stromu, umístěného excentricky, zbývající cvikly vyplněny nízkou zelení. 
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Stanovisko NPÚ: realizovatelné za podmínek. 
 
Na základě dohody členů Sboru na 117. zasedání dne 6. října 2011 proběhlo posouzení 
navrhovaných úprav kláštera in situ. 
 
Diskuse: 
Zkraje diskuse byly zodpovídány ze strany zpracovatele stavebně-historického průzkumu detailní 
otázky, zaměřené na jednotlivé konstrukce. Následovala diskuse na téma nového řešení rajského 
dvora, zejména přeměna stávající zeleně na zadlážděnou plochu. Podle vyjádření autora návrhu není 
stávající podoba dvora původní -  barokní. Nový návrh je podle architekta pokusem o nový výklad 
rajského dvora, o jakési prosvětlení, proto je zde navržena bílá kamenná drť. Podle vyjádření 
zástupců dominikánů by měl být v budoucnu dvůr za určitého režimu přístupný i veřejnosti. Podle 
některých členů Sboru by však měla být dvoru navrácena jeho původní podoba. Dále byla 
diskutována otázka, zda byl stavebně-historický průzkum komparován s ostatními dominikánskými 
koncepty. Podle některých členů Sboru je odříznutím refektáře ohrožen „duch kláštera“. Podle 
představitelů kláštera nebyl původní refektář využíván a provoz kláštera byl přesunut do vyšších pater. 
Nyní je podle nich prioritou otevření řádu a kláštera pro veřejnost. Nakonec byly diskutovány jednotlivě 
nejdůležitější navržené úpravy, týkající se vytvoření vchodu z Jalovcové ulice, úprav střešní partie na 
severní straně kláštera a vybudování sálu v suterénu.  
Sbor expertů jednoznačně požaduje, aby v dalším stupni projektové dokumentace byla řešena 
rehabilitace mělkých štukových tektonických prvků, a to dle historické ikonografie nebo dle analogie 
(požadované řešení se dochovalo ve 3. patře – šambrány, parapetní deska, podokenní římsa). 
 
Návrh usnesení: 
Sbor expertů souhlasí s předloženou studií. 
 
Hlasování: 
Sbor expertů přijal návrh tohoto usnesení (pro: 8, proti: 0, zdržel se: 3).  
 
Odůvodn ění: 
Členové Sboru se shodli na tom, že celkově souhlasí s předloženou studií. Za nutné však považují 
dále se zabývat tvarovým a materiálovým řešením úprav ve střešní partii; doporučují zpracovat více 
variant s cílem nalézt maximálně vhodné řešení. 
 
 
2. 
Předmět jednání: Posouzení stavu kostela sv. Mikuláše, k. ú. Staré Město, Staroměstské nám., 
Pařížská, Praha 1 
Identifikace objektu: Pražská památková rezervace, památka UNESCO, kulturní památka  
r. č. 38203/1-32 
Přizváni: farářka E. Cudlínová 
 
Na základě dohody členů Sboru na 117. zasedání dne 6. října 2011 proběhlo posouzení stavu kostela 
sv. Mikuláše a konzultace in situ. Konzultaci iniciovala nová farářka, paní Eva Cudlínová. Členové 
Sboru zhodnotili aktuální stav kostela, při jeho obnově doporučili postupovat standardním způsobem 
prostřednictvím příslušného odboru Magistrátu hlavního města Prahy - odboru správy majetku. Odbor 
památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy zároveň prostřednictvím odborné referentky, Ing. 
arch. A. Zídkové, nabídl paní farářce pomoc či další konzultace.  
Závěrem se členové Sboru shodli na tom, že recentní nahodilé úpravy interiéru pro agenturou 
provozované koncertní produkce negativně ovlivňují celistvou vrcholně barokní architekturu a je třeba 
je odstranit ze tří bočních kaplí bez náhrady. V rámci rekonstrukce stavby je nutné se zabývat 
zpřístupněním podzemních prostor pod chrámem. 
 
  
 
Zápis ze 117. jednání byl členy Sboru expertů jednomyslně schválen.  
 
 


