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1.  Identifikaაní údaje 
 
 
Název stavby : Rekonstrukce paláce ჀEDOK აp. 857/II 

  

Místo stavby : Na Pᖐíkopᆰ 18, Nekázanka 2 a 4 

 110 00 Praha 1 – Nové Mᆰsto 

  

Stupeᒀ PD : Stavebnᆰ historický prᛰzkum 

  

Zpracovatel : Mgr.A.  Martin Píᘐa 

 Mgr.A.  Miroslav Misaᖐ 

 ᘀvýcarská 2431, 272 01 Kladno 

  

 tel.: 739 000 296 

 e–mail: martinpisa@email.cz 
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2.  Plánovaný zámᆰr 

 

Stavebnᆰ historický prᛰzkum je zpracován jako výchozí podklad pro vypracování dalᘐích 

fází projektové dokumentace pro rekonstrukci domu აp. 857/II, Na Pᖐíkopᆰ 18, Praha 1. 

Investiაní zámᆰr pᖐedpokládá celkovou rekonstrukci a rehabilitaci stávající 

administrativní budovy, s ohledem na nové prostorové, funkაní a dispoziაní po០adavky investora 

a technický stav objektu. V objektu má být umístᆰn hotel s nezbytnými slu០bami a zázemím, 

obchodní dᛰm a restaurace se stᖐeᘐní terasou. ᖀadová administrativní budova se nachází na území 

Pra០ské památkové rezervace chránᆰné UNESCO, v samém centru mᆰsta a je vedena jako 

nemovitá kulturní památka v seznamu státem registrovaných památek pod აíslem 1–1149.  

 Budovu navrhl významný აeský architekt první poloviny 20. století Osvald Polívka 

v letech 1908–1910 v secesním stylu pro Zemskou banku království აeského. Hmotovᆰ 

i architektonickým tvaroslovím je budova pᖐizpᛰsobena sousednímu bankovnímu domu აp. 858/II 

ve stylu აeské renesance, se kterým je spojena dvᆰma mᛰstky pᖐes Nekázanku a tvoᖐí s ním jeden 

kompoziაní celek. Stavbu provedla firma architekta a stavitele Matᆰje Blechy, který patᖐil mezi 

nejvᆰtᘐí stavební podnikatele tehdejᘐí doby. Na bohaté umᆰlecké výzdobᆰ fasády se podílel secesní 

dekoratér a sochaᖐ Celda Klouაek, sochaᖐi Ladislav ᘀaloun, Frantiᘐek Hergesel, Antonín Mára 

a malíᖐ Jan Preisler. 

 V interiéru se pᛰvodnᆰ nacházely mozaiky od J. Nováka a J. Baucha, keramické vlysy 

od J. Laudy a F. Tichého a symbolická postava od sochaᖐe B. Stefana. Budova byla v letech  

1939–41 radikálnᆰ pᖐestavᆰna Karlem Stráníkem pro Investiაní banku. V letech 1967–68 budovu 

upravovali Jan ᘀrámek, Zbynᆰk Hᖐivnáა a Oldᖐich Novotný pro ჀEDOK. 

 V objektu se i pᖐes pozdᆰjᘐí pᖐestavby a úpravy dochovaly mimoᖐádnᆰ kvalitní umᆰlecko–

ᖐemeslné prvky, které musí být rehabilitovány. Objekt ve svém celku pᖐedstavuje pozoruhodný 

pᖐíklad postupného prorᛰstání secese do dᖐívᆰjᘐích historických slohᛰ. 
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3.  Výchozí podklady 
 
Pro zpracování stavebnᆰ historického prᛰzkumu byly pou០ity tyto výchozí materiály : 
 

1) Vᘐechny zachované slo០ky obrazové a textové dokumentace v tᆰchto archivech : 

 

§ archiv Stavebního úᖐadu pro Prahu 1 

plány od roku 1908 

texty : kolaudaაní protokoly, technické zprávy a statické výpoაty 

 

§ Archiv hl. mᆰsta Prahy 

fotodokumentace objektu 

 

§ Státní ústav památkové péაe 

pasport objektu აp. 857/II z roku 1976  

(SÚRPMO – D. Líbal, J. Muk, L. Lancinger) 

 

2) Zamᆰᖐení stávajícího stavu objektu z roku 1990 
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3) Odborná literatura o historii lokality a architektuᖐe : 

 

§ Baᙐková R. : Umᆰlecké památky Prahy – Nové Mᆰsto, Vyᘐehrad – 

Praha 1998 

§ Baᙐková R. : Umᆰlecké památky Prahy – Staré Mᆰsto, Josefov – Praha 

1996 

§ Beაková K. : Zmizelá Praha – Nové Mᆰsto – Praha 1998 

§ Dᆰjiny აeského výtvarného umᆰní IV/I, II – Praha 1999 

§ Hlavsa V. : Praha oაima staletí – Praha 1962 

§ Kohout J., Vanაura J. : Praha 19. a 20. století – Praha 1986 

§ Kropáაek J. : Pra០ské veduty – Praha 1997 

§ Lancinger L. : Pasport SÚRPMO (dᆰjiny objektu) – Praha 1987  

§ Lancinger L. : Z místopisu Nového Mᆰsta pra០ského v 15.–19. století   

 (Na Pᖐíkopᆰ II) – Pra០ský sborník historický XXV – Praha 1992  

§ Líva V. : Berní rula 3 – Pra០ská mᆰsta – Praha 1950 

§ Lorenz V. : Nové Mᆰsto pra០ské – Praha 1973 

§ Orián E. : Praha na dobových pohlednicích 1886 – 1930, – Praha 1998 

§ Ruth F. : Kronika královského hlavního mᆰsta Prahy, – Praha 1901–

1903 

§ Svoboda J. E., Lukeᘐ Z., Havlová E. : Praha 1891 – 1918  

 (Kapitoly o architektuᖐe velkomᆰsta) – Praha 1997 

§ ᘀvácha R. : Od moderny k funkcionalismu – Praha 1995 

§ Vitochová M., Kejᖐ J., Vᘐeteაka J. : Praha a secese – Praha 1997 

§ Wirth Z., ᘀtech V.V., Vojtíᘐek V. : Zmizelá Praha 1 – Staré a Nové 

Mᆰsto s Podskalím – Praha 1946, 2002 

§ Wittlich P. : Ⴠeská secese – Praha 1985 

§ Dobové აasopisy : 

 Architektonický obzor XI 1912 

 (O. Polívka – Nová budova Zemské banky království აeského) 

 Ⴠasopis spoleაnosti pᖐátel staro០itností აeských – 1908 

 

 

4) Komplexní prohlídka objektu vაetnᆰ zhotovení fotodokumentace 
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1.  Zastavovací podmínky 
  

1.1. Lokalita a pozemek 
 

Budova paláce Ⴠedok se nachází na rohové parcele mezi ulicemi Na Pᖐíkopᆰ 

a Nekázankou. Parcela აíslo 564 je zcela zastavᆰna a má celkovou výmᆰru 1400 m2.  

Ulice Na Pᖐíkopᆰ vznikla na místᆰ hradebního pᖐíkopu staromᆰstského opevnᆰní. Pᛰvodní 

pᖐíkop pᖐipomínaly tradiაní názvy Pᖐíkopy nebo na Pᖐíkopᆰ. Po zasypání neudr០ovaného pᖐíkopu 

v roce 1760 se jmenovala V Alejích (podle lipového stromoᖐadí), od roku 1781 V starých alejích 

(na rozdíl od novᆰ zalo០ené ulice V Nových alejích – dneᘐní Národní tᖐídᆰ). V letech 1839–1870 

nesla ulice jméno Kolovratova nebo Kolovratská tᖐída podle hrabᆰte Frantiᘐka Antonína Kolovrata 

Libᘐtejnského (pᖐedsedy zemské vlády, pra០ského purkrabího a zakladatele bývalého zemského 

muzea v აp. 858). Od roku 1870 nese ulice dneᘐní název Na Pᖐíkopᆰ. 

Ulice Nekázanka (nᆰkdy té០ Nekázalka) mezi ulicemi Na Pᖐíkopᆰ a Jindᖐiᘐskou nese 

tradiაní název od konce 14. století. Podle povᆰsti takto ulici nazval Karel IV, proto០e „nekázal“ 

ji stavᆰt a vznikla v dobᆰ jeho nepᖐítomnosti v Praze druhotnou parcelací velkého pozemku. 

Nᆰjakou dobu se ulici ᖐíkalo ulice ᘀimona celného, podle majitele pᛰvodního pozemku. Proto០e 

v ulici sídlila mᆰstská spodina, byla ulice brzy nazývána Nekázanou (latinsky „vicus turpis“), 

proto០e jméno vyjadᖐovalo její nepᆰkný stav. Ulice byla ᘐpinavá, hanebná, neᖐestná, prostᆰ 

„neukáznᆰná“. Poაátkem 20. století byla rozᘐíᖐena regulací východní strany.  

Protáhlý dᛰm აp. 857/II na úzké rohové parcele sousedí s rozsáhlým areálem bývalého 

piaristického gymnázia აp.856/II s klasicistním kostelem sv. Kᖐí០e z let 1819–21 od architekta 

Jiᖐího Fischera. Gymnázium bylo stavᆰno ve dvou etapách v letech 1810–13 a 1818–20 podle 

projektu provincionálního stavebního ᖐeditelství z roku 1808, podepsaného Josefem Zobelem. 

Konvikt ve dvoᖐe byl postaven v letech 1926–29. V ulici Nekázanka dᛰm sousedí s domem 

აp. 2037, postaveným v letech 1908–1909 na pozemku oddᆰleném od აp. 883. Oba 

novorenesanაnᆰ–secesní nájemní domy s obchody navrhli a postavili Bohuslav Homoláა a Jan 

Voráაek. 

 

Pᖐes ulici Nekázanka dᛰm აp. 857/II sousedí s budovou bývalé Zemské banky (dnes 

័ivnostenská banka) postavenou ve slohu აeské novorenesance od Osvalda Polívky z let 1894–96. 

Oba domy jsou vzájemnᆰ propojeny dvᆰma mᛰstky se secesní výzdobou, postavenými v roce 1910 

spolu s domem აp. 857. Dᛰm აp. 858 patᖐí k posledním projevᛰm აeské novorenesance a pᖐes ᖐadu 

ji០ secesních prvkᛰ proklamuje solidnost vᛰაi tehdejᘐím klientᛰm. Obᆰ budovy tvoᖐí jeden 

architektonický a kompoziაní celek, jeho០ fasády vzájemnᆰ korespondují. 
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Naproti domu აp. 857/II na staromᆰstské stranᆰ ulice Na Pᖐíkopᆰ se nachází dva 

klasicistní nájemní domy აp. 958/I a აp. 959/I od Josefa Kaury st. z let 1830–1832, upravené 

v roce 1922 Josefem Zaschem a Aloisem Elhenickým. 

Z hlediska zástavby je toto území stabilizované. Tomu odpovídá i okolní typ zástavby 

tvoᖐený obchodnᆰ–administrativními budovami. Regulaაní opatᖐení jsou dána hranicemi pozemku, 

výᘐkou a typem okolní zástavby. Svou polohou v centru mᆰsta jsou pozemky znaაnᆰ zasa០ené 

hlukem a zneაiᘐtᆰním. Samotná budova აp. 857/II nemá na zhorᘐení kvality ០ivotního prostᖐedí 

vliv. Objekt je dopravnᆰ snadno dosa០itelný automobilem nebo mᆰstskou hromadnou dopravou 

(metro, tramvaje). 

V souაasné dobᆰ je uva០ována celková rekonstrukce a rehabilitace domu s vyu០itím 

pro komerაní úაely (hotel s obchodním domem a restaurací). 
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1.2. Existující zástavba 
 

Dᛰm აp. 857/II se nachází na území Pra០ské památkové rezervace vyhláᘐené UNESCO 

na jedné z nejvýznamnᆰjᘐích pra០ských ulic. Budova (zapsaná v seznamu nemovitých kulturních 

památek pod აíslem 1–1149), navr០ená v secesním stylu, je pᖐizpᛰsobena novorenesanაním 

principᛰm, pou០itým na dᖐíve postavené budovᆰ Zemské banky აp. 858/II a jejím autorem 

je architekt Osvald Polívka. Stavbu provedla firma Matᆰje Blechy v letech 1908–1910. 

Na realizaci se podílela ᖐada významných აeských sochaᖐᛰ a malíᖐᛰ – Celda Klouაek, Ladislav 

ᘀaloun, Frantiᘐek Hergesel, Antonín Mára, Jan Preisler, J. Novák, J. Bauch, J. Lauda, F. Tichý 

a B. Stefan. 

V letech 1939–41 proᘐla budova vnitᖐní radikální pᖐestavbou, pᖐi které byla zᖐízena 

bankovní dvorana. Protáhlý tvar parcely zpᛰsobil, ០e dᛰm byl stavebnᆰ rozdᆰlen na dvᆰ აásti. 

Monumentální pᖐední აást pᖐizpᛰsobená sousednímu domu აp. 858/II má 1 podzemní 

a 5 nadzemních podla០í s ustupující nástavbou na ploché stᖐeᘐe. Dlouhá აást v Nekázance 

je podsklepená a mᆰla pᛰvodnᆰ 3 nadzemní podla០í. V letech 1923–24 byla provedena nástavba 

podkroví podle projektu Osvalda Polívky a Matᆰje Blechy. Ⴠtyᖐpatrová აást se obrací tᖐíosou 

fasádou a hlavním vstupem do ulice Na Pᖐíkopᆰ a jedenáctiosou fasádou (5+6 os vyᘐᘐí a ni០ᘐí 

აásti) do Nekázanky. Dvoupatrová აást navazuje v Nekázance devítiosou fasádou se vstupem. Obᆰ 

აásti jsou tᖐítraktové se 4 svᆰtlíky. Reprezentativní fasáda do ulice Na Pᖐíkopᆰ je oblo០ena 

hoᖐickým pískovcem, აlení ji bosá០ a secesní dekor s florálními motivy, lvími maskami a andílky 

od Celdy Klouაka. Ve stᖐední ose vystupuje z 1. patra arkýᖐ, ve 2. patᖐe zakonაený balkonem 

s tepanou mᖐí០í. Balustráda nad hlavní ᖐímsou napodobuje აlenᆰní oken, v rozích pᖐechází 

v podstavce pro plastiky – alegorie In០enýrství a vodní stavby od Ladislava ᘀalouna 

a Bankovnictví od Frantiᘐka Hergesela. Figurální vlys z rakovnické majoliky na pᖐedním 

spojovacím mostᆰ je od Antonína Máry. Mozaikové obrazy na hlavním prᛰაelí jsou zhotoveny 

podle kartonᛰ Jana Preislera. 

Parcela je zcela zastavᆰna a nemá ០ádný vnitᖐní prostor, do kterého je mo០no vjet 

automobilem. Pᛰvodnᆰ dᛰm slou០il pro rozᘐíᖐení sousedních administrativních provozᛰ Zemské 

banky აp. 858/II, se kterou je spojen dvᆰma mᛰstky. Pozdᆰji byla v objektu samostatná Investiაní 

banka a dnes je v nᆰm ჀEDOK. V suterénu se nachází restaurace a v pᖐízemí obchodní plochy. 

Nejcennᆰjᘐí აástí administrativní budovy je její reprezentativní fasáda a vybrané interiérové prvky. 
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1.3. Situace – stávající stav  (polohopisný plán z roku 1994) 
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2.  Stavební historie    
2.1. Historická zástavba do roku 1908 

 

Stavební parcela se nachází na rozhraní Starého a Nového Mᆰsta, v místᆰ, kde probíhalo 

staromᆰstské opevnᆰní. Vznik tohoto opevnᆰní spadá do doby vlády krále Václava I., se kterým 

je nerozluაnᆰ spjat pᖐíchod gotiky do Prahy a zavrᘐení dlouholetého vývoje pravobᖐe០ní partie 

pra០ské sídelní aglomerace ve stᖐedovᆰké mᆰsto.  

Staromᆰstské opevnᆰní bylo trasováno v celkové délce tᖐí a pᛰl kilometru soubᆰ០nᆰ s tzv. 

Havelským Mᆰstem a bylo dokonაeno pᖐed rokem 1258. Pokud neuva០ujeme zeჰ obepínající 

mᆰsto na stranᆰ k ᖐece, skládal se staromᆰstský opevᒀovací systém z hlavní zdi, zesílené vysokými 

vᆰ០emi, dále ze ᘐirokého parkánu s druhou zdí a z pᖐíkopu, oboustrannᆰ obezdᆰného a a០ dvacet 

metrᛰ ᘐirokého. Základní smᆰr hradeb odpovídal novému (Havelskému) tr០iᘐti a svíral se severním 

úsekem úhel 120 stupᒀᛰ. Partie hradeb na severu, na Poᖐíაí, a na jihozápadᆰ pᖐi Vltavᆰ byla 

postavena napᖐíა starým osídlením, které pᖐeᙐala asi sto metrᛰ ᘐirokým pruhem. V obou pᖐípadech 

zᛰstaly vnᆰ hradeb staré sídliᘐtní celky.  

Vlastní hradební zeჰ se táhla obloukem od Vltavy zpᆰt k Vltavᆰ trasami dneᘐních ulic 

Národní, 28. ᖐíjna, Na Pᖐíkopᆰ a Revoluაní. Hradba byla vyzdᆰna z lomové opuky v síle pᖐes 

2 metry a výᘐce pᖐes 10 metrᛰ. Zeჰ byla zavrᘐena cimbuᖐím a zesílena do parkánu vystupujícími 

asi 13 m vysokými hranolovými vᆰ០emi s délkou kurtin prᛰmᆰrnᆰ 60 m. Dvᆰ vᆰ០e dosud stojí 

v domech აp. 310 a 313 v Bartolomᆰjské ulici. Uvnitᖐ mᆰsta vedla jeᘐtᆰ 7,30 m ᘐiroká pᖐíhradební 

uliაka. Obranný systém doplᒀoval 15 – 20 m ᘐiroký parkán, ukonაený opukovou parkánovou 

zídkou ᘐíᖐe 65 cm na vnitᖐní stranᆰ hradebního pᖐíkopu. ᘀíᖐe pᖐíkopu dosahovala 15 – 20 m 

a hloubky 6 – 8 m. Pᖐesto០e oba konce pᖐíkopu byly situovány u ᖐeky Vltavy, byl tento pᖐíkop 

suchý a vodou mohl být zaplnᆰn pouze u pᖐíle០itosti vyjímeაných záplav. 

Na vnᆰjᘐí stranᆰ oboustrannᆰ vyzdᆰného pᖐíkopu s pískovým dnem byl navr០en val. 

Vnᆰjᘐí opᆰrná pᖐíkopová zeჰ byla kᖐemencová, ᘐiroká 1 metr, vnitᖐní pak bᖐidlicová, ᘐíᖐe 75 cm. 

Vnitᖐní líc parkánové zídky navazující na pᖐíkop byl oblo០en 8 cm vysokými cihlami. Pᖐed vnᆰjᘐím 

pᖐíkopem ve vzdálenosti asi 10 m probíhala strouha na deᘐᙐovou vodu. Pᖐed rokem 1253 byla 

dostavᆰna i hradební zeჰ proti Vltavᆰ. Archeologicky byla zaznamenána jen velmi torzovitᆰ, ale 

zᖐejmᆰ znovu 2 m silná, tentokráte bᖐidlicová zeჰ pᖐedstavovala dostaაující obranný prvek 

probíhající tu blí០e, tu vzdálenᆰji, od Vltavy, tak០e nebylo nutné doplᒀovat jej parkánem nebo 

pᖐíkopem. Celý systém opevnᆰní byl vybaven celkem tᖐinácti branami a brankami, které 

umo០ᒀovaly dostateაný pᖐístup ze vᘐech jeho stran. 

Ve stᖐední აásti opevnᆰní, která le០ela pᖐi souაasnᆰ zakládaném novém Havelském Mᆰstᆰ, 

byl do celku Starého Mᆰsta, uzavᖐeného hradbami, vybudován hlavní vstup – Havelská brána. 

Havelská brána rozdᆰlovala pᖐísluᘐný úsek hradeb Havelského Mᆰsta v pomᆰru 2 : 5. V západním 

úseku staromᆰstského opevnᆰní byly blízko sebe dvᆰ brány – svatého Martina a svatého ᘀtᆰpána. 
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V severním úseku také dvᆰ, a to sv. Benedikta a brána u Dlouhé ulice. Mezi branami v ka០dé 

dvojici je vzdálenost asi dvᆰ stᆰ metrᛰ. Kromᆰ tᆰchto hlavních vchodᛰ do mᆰsta byla jeᘐtᆰ blí០e 

ᖐeky Na Frantiᘐku malá brána sv. Frantiᘐka a pak malá branka u domu U vᆰ០e v místech dneᘐní 

Praᘐné brány a snad i fortna proti ័idovské zahradᆰ. Dalᘐí branky a brány byly smᆰrem k Vltavᆰ. 

Z bran staromᆰstského opevnᆰní se dochovala jen goticky pᖐestavᆰná Praᘐná brána a Havelská 

brána skrytá ve zdivu Staré rychty აp. 404–I.  

Pᖐi budování stanice metra Mᛰstek byly pᖐi záchranném archeologickém prᛰzkumu 

odhaleny zbytky dvou mostᛰ pᖐes pᖐíkop. Pozᛰstatek starᘐího pᖐechodu pᖐes pᖐíkop pᖐedstavuje 

nakoso stavᆰný pilíᖐ z mohutných kvádrᛰ, stavᆰný v dobᆰ vzniku pᖐíkopu, nebo v dobᆰ jen o málo 

mladᘐí. Tento pilíᖐ o rozmᆰrech 2x2 m nalezený u severního rohu domu აp. 379 svíral s ulicí 

Na Mᛰstku úhel pᖐibli០nᆰ 450 a smᆰᖐoval k Havelské bránᆰ. Mladᘐí most, odkrytý ve vestibulu 

metra, pochází z poloviny 15. století a byl postaven do zkonsolidovaného zásypu hradebního 

pᖐíkopu, v nᆰm០ zᛰstal skryt i starᘐí kvádrový pilíᖐ. Oba mosty mᆰly dᖐevᆰnou vozovku, která byla 

v pᖐípadᆰ nebezpeაí snadno odstranitelná.  

Pᖐíkaz ke zruᘐení a bourání staromᆰstského opevnᆰní vydal po vybudování Nového Mᆰsta 

pra០ského král Karel IV. roku 1367, kdy se tato mᆰstská აást slouაila se Starým Mᆰstem. K tomu 

ale doᘐlo jen v oblasti Mᛰstku, kde byla zruᘐena funkce Havelské brány a bylo zᖐízeno pᖐímé 

spojení Havelských trhᛰ s trhem Koᒀským – dneᘐní ulice Na Mᛰstku.  

Ruᘐení hradeb probíhalo pomalu, a proto pᖐíkaz opakoval roku 1397 král Václav IV., 

který nechal postupnᆰ prorazit nové ulice do opevᒀovacího staromᆰstského pásu, rovnobᆰ០ného 

s Havelským Mᆰstem. Úsek zdejᘐích hradeb a០ k bránᆰ sv. Martina byl do roku 1400 naruᘐen 

na tᖐech místech – v ulici Perlové, na Mᛰstku a v Havíᖐské ulici. Rozdᆰlení tᆰchto tᖐí ulic 

je symetrické vzhledem k náro០í Staré rychty na Mᛰstku. Pozdᆰji bylo staromᆰstské opevnᆰní 

znovu obnovováno a opravováno, zejména v souvislosti s husitskými válkami. Roku 1475 byla 

na místᆰ Odrané brány postavena dneᘐní Praᘐná brána.  

Na poაátku 16. století dochází k novým snahám o sjednocení Starého a Nového Mᆰsta. 

Slo០itá situace a vzájemná nedᛰvᆰra pᖐedstavitelᛰ obou mᆰst vede zpoაátku k výsledku pᖐímo 

opaაnému – v roce 1505 dochází k opravám staromᆰstského opevnᆰní. I kdy០ dalᘐí vývoj 

vzájemných vztahᛰ byl komplikovaný, doᘐlo roku 1518 pᖐece jen ke spojení obou mᆰst. V tý០ den, 

kdy byla zvolena spoleაná mᆰstská rada, bylo zahájeno i bourání staromᆰstských bran a brzy poté 

doᘐlo i k plánovitému zasypávání pᖐíkopᛰ. Tato akce vᘐak zᛰstala nedokonაena.  

Dalᘐí zprávy z 16. a 17. století shodnᆰ upozorᒀují na neutᆰᘐený stav staromᆰstského 

pᖐíkopu. Definitivní sjednocení pra០ských mᆰst v roce 1784 znamená i poაátek definitivního 

zániku ranᆰ stᖐedovᆰkého opevnᆰní Starého Mᆰsta pra០ského. Kolem roku 1760 byl zasypán 

neudr០ovaný pᖐíkop v dneᘐní ulici Na Pᖐíkopᆰ a byla zde vysázena lipová alej. 

V roce 1781 byla zᖐízena komise pro okraᘐlování mᆰsta v აele s nejvyᘐᘐím purkrabím. 

Z jejího podnᆰtu byl zcela zasypán staromᆰstský pᖐíkop i ve zbývající აásti v dneᘐní Národní tᖐídᆰ, 

kde vznikla kaᘐtanová alej. Novᆰ upravené prostory na bývalém hradebním pᖐíkopᆰ se staly 

oblíbeným místem promenád.  
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Nejstarᘐí zástavba parcely spadá do poloviny 14. století, krátce po zalo០ení Nového Mᆰsta 

pra០ského.  

Nové Mᆰsto bylo zalo០eno Karlem IV. v bᖐeznu roku 1348 za hradbami Starého Mᆰsta 

a rozprostíralo se od Vyᘐehradu na jihu a០ po vltavský bᖐeh Na Poᖐíაí na severu na celkové ploᘐe 

asi 240 hektarᛰ. Opevnᆰno bylo vnᆰjᘐí hradbou s jednoduchou kamennou hradební zdí ᘐirokou 2–3 

m a vysokou alespoᒀ 6 metrᛰ, zesílenou strá០ními vᆰ០emi a ukonაenou ochozem s cimbuᖐím. 

Z vnᆰjᘐí strany byla hradba chránᆰna vnᆰjᘐím pᖐíkopem a valem. V hradbách byly აtyᖐi brány:  

Poᖐíაská (ᘀpitálská) na konci Petrské ulice, Horská na konci Hybernské ulice (po jejím zniაení 

za ᘐvédského oble០ení byla pᖐesunuta na konec Senová០ného námᆰstí, Koᒀská (sv. Prokopa) 

na konci Václavského námᆰstí a brána sv. Jana (Sviᒀská აi Slepá) na konci Jeაné ulice. 

Pᖐi koncipování Nového Mᆰsta byly plnᆰ vyu០ity principy pᖐevzaté z antiky. Osou celé 

dispozice byl Koᒀský trh (dneᘐní Václavské námᆰstí) ve stᖐedu mᆰsta, které bylo spojeno kolmými 

ulicemi s Dobytაím trhem (Karlovo námᆰstí) na jihu a Senným trhem (Senová០né námᆰstí) 

na severu. Kolem tᆰchto tᖐí hlavních tᆰ០iᘐᙐ byla orientována obytná zástavba a jednotlivé církevní 

obvody s kostely a hᖐbitovy. Velikost tr០iᘐᙐ (Václavské námᆰstí 41 730 m2, Karlovo námᆰstí 

80 550 m2) i ᘐíᖐka ulic (Jindᖐiᘐská a ᘀtᆰpánská a០ 40 loktᛰ, tj. 23 metrᛰ a ័itná a Jeაná dokonce 

a០ 45 loktᛰ, tj. 27 metrᛰ) nemᆰla v tehdejᘐí stᖐedovᆰké zástavbᆰ obdoby. V០dyᙐ jenom plocha 

Karlova námᆰstí se rovnala ploᘐe menᘐího stᖐedovᆰkého mᆰsta a obvyklá ᘐíᖐka hlavních ulic 

nepᖐesahovala 7 metrᛰ. Do nové zástavby byly zaაlenᆰny i starᘐí sídelní celky za hradbami Starého 

Mᆰsta – აást Újezdu sv. Martina, Opatovice, Podskalí a Poᖐíაí. 

V dubnu 1348 zaაalo pᖐidᆰlování prvních pozemkᛰ v oblasti Koᒀského trhu (Václavské 

námᆰstí) ve ᘀtᆰpánské, Vodiაkovᆰ a Na Pᖐíkopᆰ. Celkem bylo pᖐidᆰleno 48 parcel a stavebníci byli 

povinni dokonაit domy do 18 mᆰsícᛰ, t.j. pᖐed ᖐíjnem 1348. Stavební pᖐedpisy vycházely z Práva 

Otakarova z roku 1272 a urაovaly práva povinnosti stavebníkᛰ. Stavba musela být napᖐ. povolena, 

dᛰm se zakládal za pᖐítomnosti souseda, dvᛰr musel být oplocen a k sousedovi nesmᆰla vést ០ádná 

okna. Ohniᘐtᆰ, chlévy a ០umpy musely být 3,5 stopy od souseda a ᖐemeslnické provozovny mohly 

být umístᆰny jen k tomu urაených ulicích. Stavebník mᆰl právo zlepᘐovat stavbu v mezích pᛰvodní 

zástavby a mohl mít vlastní studnu. Pᖐi výstavbᆰ Nového Mᆰsta byly tyto pᖐedpisy doplnᆰny 

o regulaაní opatᖐení (závazná výᘐka staveb, zpᛰsob zástavby, nespalné stavební konstrukce, apod.). 

Pᖐi poruᘐení pᖐedpisᛰ hrozilo zbourání domu a potrestání stavebníka. Bᆰhem prvních 3 let bylo 

postaveno asi 650 domᛰ. K rychlé výstavbᆰ pᖐispívalo i to, ០e stavební materiál byl zdarma 

a platila se pouze práce. Vᘐechny pᛰvodní domy byly pᖐi pozdᆰjᘐích pᖐestavbách zbourány. 

Naproti Praᘐné bránᆰ vzniká roku 1354 kláᘐter ambroziánᛰ s kostelem sv. Ambro០e (dnes 

dᛰm „U Hybernᛰ“). Na místᆰ dneᘐního Obecního domu je za staromᆰstskými hradbami postaveno 

sídlo panovníkᛰ Králᛰv Dvᛰr. Areál byl vyu០íván od roku 1383 králem Václavem IV a jeho 

následovníky více ne០ sto let. Královské sídlo zatraktivnilo stavební pozemky v okolí, kde se zaაali 

usazovat bohatí mᆰᘐᙐané a dvorská ᘐlechta. 

Vymᆰᖐením Nového Mᆰsta pra០ského, urაením staveniᘐᙐ a celou velkolepou stavební 

აinností v 50. a 60. letech 14. století, dále výstavbou აtvrtí u Králova dvora v posledních 70. letech 
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tého០ století jeᘐtᆰ vývoj mᆰstského pᛰdorysu nekonაí. Mnoho stavebníkᛰ hledá stavební místa, 

a mnoho podnikatelᛰ jejich pᖐání a potᖐebám vychází vstᖐíc. 

Rozdᆰlování vᆰtᘐích pozemkᛰ na malá staveniᘐtᆰ máme dolo០eno na území Nového Mᆰsta 

pra០ského ji០ dlouho pᖐed jeho zalo០ením, ji០ z doby kolem roku 1300, z oblasti kostela 

sv. Klimenta na Poᖐíაí. Není pochyby o tom, ០e tento parcelaაní podnik nebyl ani první, ani 

ojedinᆰlý. V 70. letech 14. století doᘐlo k zalo០ení Nové Ulice, pozdᆰji zvané Nová Pasíᖐská 

(dneᘐní Palackého) na ji០ním okraji majetku kláᘐtera Karmelitánᛰ u Panny Marie Snᆰ០né. 

Velký hlad po pozemcích, hlavnᆰ po pozemcích malých,  s sebou pᖐináᘐel dalᘐí rozsáhlé 

parcelace do znaაné míry spekulativního charakteru, ryze úაelové, bez potᖐeby nᆰjakého 

urbanistického konceptu.  

Kvalitativnᆰ ni០ᘐí úrovnᆰ, ne០ byla Pasíᖐská ulice, jsou spekulaაní podniky mᆰᘐᙐanᛰ, nebo 

nᆰkterých církevních zaᖐízení, kteᖐí vyu០ívají stále ០ivé a rostoucí poptávky po stavebních místech. 

Parcelovalo a stavᆰlo se od Újezdu sv. Martina po kláᘐter na Karlovᆰ a na druhé stranᆰ 

na severovýchodᆰ Nového Mᆰsta a០ po sv. Petra na Poᖐíაí. I kdy០ nepᖐihlí០íme k drobnᆰjᘐím 

podnikᛰm, vidíme, ០e na území Nového Mᆰsta pra០ského bylo v krátké dobᆰ vykonáno alespoᒀ 

18 vᆰtᘐích stavebních akcí, ve kterých bylo pod plat vysazeno nejménᆰ 209 stavebních míst. Toto 

spekulaაní podnikání neznehodnocuje pᛰvodní zámᆰr Karla IV postavit velkolepé Nové Mᆰsto 

pra០ské. Naopak toto, na Prahu drobné, ale v souაasných evropských pomᆰrech obvyklé mᆰᖐítko, 

jak rozmᆰry ulic, tak i zástavby, dává vyniknout pᛰvodní nadაasové koncepci svého velikého 

tvᛰrce. 

K nᆰkolika takovým typickým soukromým podnikᛰm, které mᛰ០eme sledovat i s urაitou 

pravdᆰpodobností na plánu mᆰsta, doᘐlo v sousedství obou nových farních kostelᛰ. Zbytek jedné 

parcelace, pravdᆰpodobnᆰ starᘐí, je dneᘐní Malá ᘀtᆰpánská ulice, zbytek druhé je Nekázanka. 

Prakticky ze stejné doby pochází i parcelace uliაky V cípu. Vidíme, ០e ve vᘐech tᆰchto pᖐípadech 

vzniká i zmᆰna právního a hospodáᖐského vztahu mezi lokátorem a nabyvatelem stavebního místa. 

Karel IV., kdy០ pᖐidᆰloval pozemky novým osídlencᛰm, dával je, jak víme, do plného 

vlastnictví bez dalᘐích závazkᛰ vᛰაi zakladateli. Takto králem pᖐidᆰlený a zᖐejmᆰ jen volnᆰ nebo 

აásteაnᆰ zastavᆰný pozemek, resp. jeho აást, rozdᆰluje nový majitel na menᘐí díly, jejich០ dr០bu 

vysazuje pod plat, který má plynout „vᆰაnᆰ“. 

U novomᆰstské farnosti sv. Jindᖐicha otevᖐel pístník Svach ve vlastní zahradᆰ úzkou 

uliაku, pᛰvodnᆰ slepou, vedenou z Jindᖐiᘐské k severozápadu – dneᘐní Nekázanku. 

Pozemek rozdᆰlil po pravé stranᆰ na rᛰznᆰ velká mᆰstiᘐtᆰ pod plat. Stalo se to pᖐed rokem 

1379, proto០e tehdy prodal uliაku i s pᖐidᆰlenými místy majiteli nemovitosti do Pᖐíkopᛰ, tak០e celý 

areál na hloubku ochozu byl opᆰt po létech spojen v jednᆰch rukách. Do uliაky byl z Pᖐíkopᛰ 

pᛰvodnᆰ pᖐístup pouze prᛰchodem pᖐes dvᛰr, do Jindᖐiᘐské se i jinak neᘐiroká uliაka jeᘐtᆰ 

zu០ovala. Parcelovaná byla podobnᆰ jako u sv. ᘀtᆰpána asi ᘐestina plochy pᛰvodního ochozu, აili 

zde necelých 80 arᛰ. Nová soukromá uliაka byla zalo០ena i v tomto pᖐípadᆰ v jedné აtvrtinᆰ 

od ji០ní hranice pozemku a byla ᘐiroká asi 3,8 metru. 
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Úzký pruh vlevo od pᖐíchodu z Jindᖐiᘐské ulice byl ᘐiroký 15,3 metru, dlouhý 125 metrᛰ, 

rozdᆰlený byl na 11 staveniᘐᙐ v celkové ploᘐe asi 1912 m2. Za groᘐ se mohlo najmout asi o nᆰco 

více ne០ 7 m2. ᘀirᘐí, hlubᘐí pruh staveniᘐtᆰ po pravé stranᆰ mᆰl 5142 m2 pᖐi hloubce 42,5 m. Byl 

rozdᆰlen na 17 dílᛰ, celkem bylo kolem uliაky 28 staveniᘐᙐ. Na hranici parcelované აásti pozemkᛰ 

do Pᖐíkopᛰ byla jakási vodní nádr០ აi cisterna, kam se svádᆰla deᘐᙐová voda z uliაky. 

Sociální struktura obyvatel v uliაkách, které si byly podobné i dᆰlením parcel, v Malé 

ᘀtᆰpánské, v Nekázance i V cípu, byla stejná. Bydlel zde krupaᖐ, mᆰᖐiა soli, drᛰbe០ník, uhlíᖐ, 

kramáᖐ, krejაí, hrobník, leᘐtiა kamenᛰ a ko០eᘐník. Lze soudit, ០e ve vᘐech uliაkách bylo i stejné 

zabydlení i hustota zástavby. Hustota osídlení byla asi 160 obyvatel na hektar. Pomᆰry se znaაnᆰ 

zlepᘐují nízkou zástavbou a tᆰsným sousedstvím rozsáhlých zahrad. Pozdᆰji doᘐlo k rozᘐíᖐení 

a propojení Nekázanky s ulicemi Na Pᖐíkopᆰ a Jindᖐiᘐskou. 

 

První zmínky o zástavbᆰ na parcele აp. 857/II pocházejí z konce 14. století. Roku 1379 

byl majitelem ᘀimon celník აi Celný z Hory, kterému patᖐil rozsáhlý pozemek orientovaný do ulice 

Na Pᖐíkopᆰ v ᘐíᖐi dneᘐních domᛰ აp. 857 a 858. 

V tém០e roce pᖐikupuje od pístníka Svacha sousední pozemek se slepou uliაkou 

s 28 stavebními místy, pᖐístupnou z Jindᖐiᘐské ulice. Po krátkou dobu je po nᆰm i uliაka nazývána 

– ulice ᘀimona celného. Pᛰvodnᆰ byl do uliაky z Pᖐíkopᛰ pᖐístup pouze prᛰchodem pᖐes dvᛰr, ale 

v prᛰbᆰhu nᆰkolika let byla uliაka prodlou០ena na Pᖐíkopy. Roku 1384 oddᆰlil ᘀimon Celný აást 

pᖐi domᆰ აp. 856 a prodal ji jako samostatný dᛰm Tomáᘐi z Heᖐmanova Mᆰstce. 

Vlastníky rohového domu na parcele აp. 857 do ulice Na Pᖐíkopᆰ byli postupnᆰ Johánek 

ᘀimonᛰv, roku 1399 vlnaᖐ Týc z Jesenice, ᖐemenáᖐ a pasíᖐ Frenclín, koláᖐ Petr a od roku 1412 

Jan ᘀvec.  

Oddᆰlený dᛰm od Tomáᘐe z Heᖐmanova Mᆰstce koupil roku 1386 Václav z Lysé. Roku 

1390 dᛰm patᖐil královu vrátnému Hotovcovi, pozdᆰji zde sídlil pekaᖐ Jíra Kadeᖐávek. Od roku 

1399 byl majitelem Mikᘐík Reyn–Hartᛰv, Václav z Dlá០dᆰní a od roku 1412 Mikuláᘐ Beაváᖐ. Ten 

pᖐed rokem 1428 oba domy spojil. Roku 1432 domem Mikuláᘐe Beაváᖐe na rohu Nekázanky 

disponoval Jaroᘐ Ko០iᘐník, který vyplatil a vystᆰhoval Jiᖐího Váchu z Mileᘐova a roku 1434 dᛰm 

prodal Markétᆰ, vdovᆰ po Mikuláᘐi Beაváᖐi. V. V. Tomek pᖐedpokládá na koncové stranᆰ 

v Nekázance dva domky mazaneაníka Jana a pekaᖐe Martina Hromádky. Jejich pozdᆰjᘐí pᖐipojení 

do skladby domy აp. 857 se vᘐak nepodaᖐilo prokázat a ovᆰᖐit (Základy II, str. 195). 

Stavebními úpravami vznikl do ulice Na Pᖐíkopᆰ mᆰᘐᙐanský dᛰm, který pᖐed rokem 1463 

vlastnil písaᖐ Jaroᘐ z Ⴠrtuᘐe, který ho prodal roku 1469 staromᆰstskému mᆰᘐᙐanovi Janu 

Charouzovi. Od nᆰho dᛰm koupil r. 1484 pᖐekupník soli Jan, dᛰm ale vrátil a Charouz jej pak 

prodal a០ roku 1498 bývalému kantorovi Vavᖐincovi. Vavᖐinec dᛰm u០ roku 1500 smᆰnil s Jiᖐíkem 

Tᖐebickým za jeho dᛰm proti Jindᖐiᘐské faᖐe a doplatek 50 kop pra០ských. Od roku 1504 

se vlastníkem domu stal Václav Dryzna, který ho roku 1521 odkázal svému synovi Janovi, který 

se stal novomᆰstským rychtáᖐem. Z Janovy pozᛰstalosti dᛰm koupil roku 1543 Jakub Kotláᖐ, který 

tu vytrval 30 let a po kterém se dᛰm na století nazýval „U Kotláᖐᛰ“. Roku 1560 dᛰm odkázal 



STAVEBNᆠ HISTORICKÝ PRᛠZKUM MGR.A. MARTIN PÍᘀA 
PALÁC ჀEDOK ჀP. 857/II   Na Pᖐíkopᆰ 18, Nekázanka 2 a 4, Praha 1 ZÁᖀÍ 2002 
 

 18

vdovᆰ Kateᖐinᆰ a synovi Janovi s vyhlídkou na nutný prodej k umoᖐení velkých dluhᛰ. K tomu 

doᘐlo roku 1572, kdy dᛰm „Kotláᖐovský“ koupil აlen bohaté patricijské rodiny Václav 

Litomᆰᖐický, který ho roku 1587 odkázal spolu s domem აp. 858 B vdovᆰ Lidmile z Vozerovic 

s dᆰtmi. Novᆰ vybavený dᛰm „U Kotláᖐᛰ“ pᖐipadl synovi Václavovi. Ten dᛰm vzápᆰtí odprodal 

malostranskému hejtmanovi Václavu Plesovi Heᖐmanskému ze Sloupna. Po nᆰm se vlastníkem 

domu stává v roce 1590 Al០bᆰta ze ᘀtenberka, po které dᛰm opᆰt získává Václav. Ale ji០ v roce 

1598 dᛰm od nᆰj vykupuje jeho matka Lidmila z Vozerovic se svým druhým man០elem Matyáᘐem 

Jizbickým z Jizbice. Roku 1610 se ztrátou prodává Jizbický dᛰm své vᆰᖐitelce Kateᖐinᆰ ze Lvovic, 

man០elce Jiᖐíka Longa z Longnova. Ta jej roku 1613 prodala Jindᖐichu Horᒀáteckému 

z Dobroაovic. Ten dᛰm „U Kotláᖐᛰ“ zmᆰnil na panský ᘐosovní. Bᆰhem tᖐicetileté války vᘐak dᛰm 

velmi zpustl a tak jej dᆰdiაka Al០bᆰta Polexina Odkolková s velkou ztrátou odprodala roku 1647 

Alenᆰ Marii Vchynské z Hozlavu. Po ní dᛰm zdᆰdila roku 1654 její sestra Ane០ka Hrobაická 

z Hrobაic, v roce 1667 pak synovec Václav Karel Hozlauer, který byl zástupcem აeské královny 

pᖐi zemských deskách. Dᛰm mᆰl tehdy ji០ dobrou úroveᒀ ᘐlechtického sídla v metropoli a byl dále 

zlepᘐován. Roku 1669 dᛰm se zahradou koupila Hedvika Barbora z Újezda na Toᘐovicích. Od její 

dcery Johany Josefy dᛰm koupil roku 1678 hrabᆰ Jaroslav Arnoᘐt Kager ze Stampachu na Valაi. 

Od jeho dᆰdice Jana Kryᘐtofa pak roku 1700 získala dᛰm Marie Al០bᆰta von Janinal. Ta honosný 

dᛰm s აásteაnou nástavbou 2. patra prodala neteᖐi hrabᆰte F. A. Sporcka Marii Konstantinᆰ 

Voraაické na Chvatᆰrubech a Choustníku za vysokou cenu 9200 zlatých rýnských. Podle vizitace 

z r. 1725 byl dᛰm postaven dobᖐe z kamene o tᖐech podla០ích. V pᖐízemí byly dva klenuté pokoje, 

tᖐi kvelby, kuchynᆰ, dvᆰ klenuté stáje pro devᆰt koní, kᛰlna, vlastní studna, v podzemí sklep. 

V prvním patᖐe do ulice byly tᖐi pokoje s pᖐedsíní, do dvora ᘐest pokojᛰ, komora a kuchynᆰ. 

Ve druhém patᖐe se  opakovaly tᖐi pokoje s pᖐedsíní pᖐi ulici, do dvora se obracely jen tᖐi komory 

a kuchynᆰ. Celý dᛰm u០íval za 300 zl. roაnᆰ majitelაin vzdálený bratranec hrabᆰ Josef Sporck, 

stále zde bydlel jen domovník a necechovní krejაí Daniel Bauer. 

 Roku 1726 koupila panský dᛰm od baronky Voraაické hrabᆰnka Frantiᘐka Augusta von 

Törring–Jettenbach a od té u០ v roce 1730 v dobrovolné dra០bᆰ litomᆰᖐický krajský hejtman 

Zikmund Gustav, ᖐíᘐský hrabᆰ Hrzán z Harasova. 

Roku 1755 dᛰm koupil zemský advokát, profesor soudní praxe na pra០ské univerzitᆰ 

a pᖐísedící zemské komise pro soudní ᖐád smᆰneაného a merkantilního soudu Jan Leopold 

Burggraf. Po nᆰm byl dᛰm od 18. století nazýván „U Burgrafᛰ“. 

Lze pᖐedpokládat, ០e za pruského oble០ení v აervnu 1757 byl dᛰm jako veᘐkerá okolní 

zástavba znaაnᆰ poᘐkozen, pᖐímé zprávy vᘐak chybᆰjí. Bohatý advokát patrnᆰ dokázal dᛰm rychle 

obnovit, vzniklé dluhy po jeho smrti v roce 1762 vᘐak pᖐeᘐly na poruაenskou zprávu jeho dvou 

nezletilých synᛰ. K uspokojení vᆰᖐitelᛰ se roku 1794 konala veᖐejná dra០ba, v ní០ dᛰm získala jen 

za 7100 zl. hrabᆰnka Josefa Pachtová z podnikatelské rodiny hrabat Canalᛰ. Za rostoucí váleაné 

inflace koupili dᛰm pra០ᘐtí velkoobchodníci, bratᖐi Antonín Josef a Ignác Hanischové, za 16 000 

zl., aby jej vyu០ili pro své podnikání. Dᛰm v roce 1814 obsahoval v pᖐízemí kupecký krám 

s pisárnou, dva pokoje sluhᛰ, kuchyni, dvᆰ spi០írny, tᖐi kvelby, sklep, აtyᖐi dᖐevᆰné kᛰlny a stáj pro 
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tᖐi konᆰ. V prvém patᖐe bylo ᘐest pokojᛰ vpᖐedu a აtyᖐi vzadu, ve druhém patᖐe ᘐest pokojᛰ 

s kuchyní a spi០írnou, co០ vᘐe u០ívali majitelé. Ve druhém patᖐe kᖐídla byl nájemný byt o აtyᖐech 

pokojích s kuchyní a spí០í. Obchod bratᖐí Hanischᛰ dospᆰl ve 20. letech k úpadku, pro který 

vᆰᖐitelé dᛰm r. 1828 prodali v dra០bᆰ Janu Davidovi Starkovi. V nejbli០ᘐích dvou letech provedl 

stavitel Josef Kaura pro nového majitele – zაásti bez povolení – modernizaci domu. Byla zvᆰtᘐena 

okna, zajiᘐtᆰn prᛰjezd, v pᖐízemí byly zᖐízeny krámy, vylo០eny nové pavlaაe a provedeny vnitᖐní 

úpravy k აin០ovnímu obývání a k prodeji v pᖐízemí. Takto byl dᛰm i s pᖐikoupeným domkem 

აp. 883 v Nekázance u០íván v rozvᆰtvených rodinách Starkᛰ a spᖐíznᆰných Bischoffᛰ a០ do konce 

století. Ⴠetní spolumajitelé, jejich០ nᆰkteré podíly se vypoაítávaly a០ na dvoutisíciny, prodali dᛰm 

აp. 857 roku 1904 Zemské bance, její០ palác z let 1894–1896 v აp. 858 na opaაné stranᆰ 

Nekázanky ji០ nedostaაoval rostoucí obchodní agendᆰ. Správa banky pod záᘐtitou Zemského 

výboru v Ⴠechách dala v roce 1907 dᛰm zboᖐit a nahradila jej v letech 1908–1910 novostavbou 

Osvalda Polívky a Matᆰje Blechy. 
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2.3. Stavební historie objektu აp. 857/II 
 

Souაasný dᛰm აp. 857/II byl postaven pro Zemskou banku v letech 1908–1910 na místᆰ 

klasicistnᆰ upraveného domu „U Burgrafᛰ“, zboᖐeného v roce 1907. Plány na novostavbu 

bankovního domu vypracoval Osvald Polívka, stavbu provedla firma Matᆰje Blechy. Stavební 

povolení bylo vydáno 4.3.1908 a stavba byla zahájena 1.4.1908. Secesní novostavba byla citlivᆰ 

pᖐizpᛰsobena starᘐí sousední budovᆰ Zemské banky აp. 858/II, se kterou je spojena dvᆰma mosty 

pᖐes Nekázanku. Kolaudace probíhala postupnᆰ po jednotlivých patrech od bᖐezna 1909 do srpna 

1910. Popisné აíslo 857/II bylo domu pᖐidᆰleno v únoru 1912. V letech 1923–1924 bylo opᆰt 

podle projektu Osvalda Polívky postaveno podkroví ve 4. NP v აásti do ulice Nekázanka. Stavbu 

provedla firma Matᆰje Blechy. V roce 1928 bylo provedeno prohloubení trezoru v pᖐední აásti 

suterénu podle projektu M. Blechy. V roce 1930 pak byly obᆰ budovy აp. 857/II a 858/II spojeny 

pod Nekázankou manipulaაním tunelem. V roce 1937 vypracoval pro Zemskou banku plány 

na zᖐízení bankovní haly a celkové pᖐestavby budovy Karel Stráník. Realizace byla provedena 

podle upravených plánᛰ v letech 1939–1941. Pᖐi této radikální pᖐestavbᆰ bylo odstranᆰno vnitᖐní 

podkovovité schodiᘐtᆰ v pᖐední აásti budovy a vᆰtᘐina sousedních interiérových prvkᛰ v pᖐízemí. 

V nové hale byla mozaiková výzdoba J. Nováka a J. Baucha, keramický vlys podél stᆰny 

od J. Laudy a F. Tichého a symbolická mramorová postava od sochaᖐe B. Stefana. Tato umᆰlecká 

výzdoba byla odstranᆰna pᖐi pozdᆰjᘐích rekonstrukcích. Po roce 1945 se stává vlastníkem budovy 

investiაní banka. V letech 1949–1950 byla v zadní აásti suterénu a pᖐízemí zᖐízena závodní 

kuchynᆰ s jídelnou. V ᘐedesátých letech se vlastníkem objektu stává cestovní kanceláᖐ ჀEDOK, 

které patᖐí dᛰm a០ do souაasné doby. V roce 1967 byly zruᘐeny byty, které se v objektu nacházely 

(აást horních podla០í slou០ila bytovým úაelᛰm u០ od roku 1910). V roce 1968 upravovali interiéry 

pᖐízemí a suterénu pro Ⴠedok Jan ᘀrámek, Zbynᆰk Hᖐivnáა a Oldᖐich Nový. V roce 1975 byla 

v suterénu zᖐízena distribuაní trafostanice. V roce 1992 byla v 5. patᖐe zkolaudována nová plynová 

kotelna. V roce 1998 byla zrekonstruována hala v pᖐízemí a pᖐední აást suterénu. Od konce 90. let 

აást objektu vyu០ívá nakladatelství Verlag Dashöfer. V roce 2002 byla v zadní აásti suterénu 

zᖐízena restaurace. 
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Pᖐehled stavebních úprav v domᆰ აp. 857/II : 

 

1908–1910 výstavba secesní bankovní budovy  

podle projektu Osvalda Polívky stavební firmou Matᆰje Blechy 

1910 úprava obchodních ploch firmy A. M. Nedvᆰd v Nekázance 

1921 zᖐízení tiskárny ve dvoᖐe (O. Polívka) 

1923–1924 nástavba podkroví ve 4. NP v zadní აásti do ulice Nekázanka  

(podle projektu Osvalda Polívky stavᆰla firma Matᆰje Blechy) 

1924 výtah do trezoru v suterénu 

1927 úpravy pᖐízemí (obchod Fiat v Nekázance) 

1927–1928 úpravy kanceláᖐí ve 4. patᖐe a v podkroví (M. Blecha) 

1928 prohloubení trezorᛰ v suterénu (M. Blecha) 

1929 úprava obchodᛰ v pᖐízemí 

1930 spojovací manipulaაní tunel pod Nekázankou mezi domy აp. 857/II a 858/II 

1930 úpravy schodiᘐtᆰ v pᖐední აásti ve II. a III. patᖐe 

1937 úprava obchodu firmy Pavel Bruck ve stᖐední აásti pᖐízemí a suterénu  

(Karel Stráník) 

1937 plány na celkovou pᖐestavbu budovy a zᖐízení bankovní haly v pᖐízemí 

od Karla Stráníka 

1939–1941 radikální pᖐestavba a modernizace se zᖐízením bankovní haly  

podle upravených plánᛰ Karla Stráníka 

1941 úpravy kanceláᖐí ve 4. patᖐe 

1945 zazdᆰní აásti zadního svᆰtlíku v suterénu a pᖐízemí (Karel Stráník) 

1949–1950 projekt a realizace závodní kuchynᆰ s jídelnou v zadní აásti suterénu a pᖐízemí 

(Ⴠeskoslovenské stavební závody) 

1952 zᖐízení nákladního výtahu 500 kg v zadní აásti v Nekázance 

1957 kolaudace nových výtahᛰ v Nekázance 

1958 rekonstrukce kotelny v suterénu 

1963 zᖐízení kreslírny v podkroví 

1963 projekt telefonní ústᖐedny v 1. patᖐe 

1963 zᖐízení bytu v 5. patᖐe 

1965 realizace telefonní ústᖐedny podle projektu Spojprojektu Praha 

1967 zruᘐení vᘐech bytᛰ v objektu 

1967 zmᆰna schodiᘐtᆰ mezi 4. a 5. patrem 

1968 rekonstrukce haly v pᖐízemí a suterénu závodní jídelna pro Ⴠedok  

podle projektu Jana ᘀrámka, Zbyᒀka Hᖐivnáაe a Oldᖐicha Nového 

1969 rekonstrukce nákladního výtahu 

1970 úprava pᖐízemí, snack bar v suterénu 

1973 zᖐízení ateliéru ve 3. patᖐe 
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1975 zᖐízení trafostanice TS 22/04 v suterénu 

1975 zᖐízení poაítaაové místnosti v 1. patᖐe 

1976 zvᆰtᘐení parapetních ០aluzií v pᖐízemí uliაní fasády do Nekázanky 

1978 rekonstrukce osobního a nákladního výtahu 

1982 kolaudace osobního výtahu 320 kg 

1982 rekonstrukce deᘐᙐové kanalizace 

1983 rekonstrukce ústᖐedního topení 

1984 nová telefonní ústᖐedna v 1. patᖐe 

1987 nová neonová reklama na fasádᆰ 

1988 úpravy výpoაetního stᖐediska v 1. patᖐe 

1988 lokální oprava naruᘐené fasády 

1988 kondenzaაní jednotky na stᖐeᘐe 

1989 výmᆰna osobního výtahu  

1989 projekt plynové kotelny v 5. patᖐe se tᖐemi kotli Hydrotherm 

1989 nová plynovodní pᖐípojka 

1989 celková rekonstrukce vzduchotechniky  

(strojovna VZT ve svᆰtlíku v 1. patᖐe, strojovna chlazení ve 2. patᖐe) 

1990 rekonstrukce osobního výtahu 

1991 nový STL plynovod v Nekázance 

1991 rekonstrukce a modernizace haly Ⴠedoku (projekt Zenit Centrum) 

1992 kolaudace plynové kotelny a rekonstrukce ústᖐedního topení 

1994 úpravy pᖐízemí – zadní vstup z Nekázanky 

1997–1998 rekonstrukce pᖐední აásti pᖐízemí a suterénu (projekt Atelier A.I.T.) 

1999 reklama na fasádᆰ nakladatelství Verlag Dashöfer 

2001 zᖐízení základnové stanice pro mobilní telefony na stᖐeᘐe 6. NP 

2002 restaurace v suterénu s nástupem v pᖐízemí (projektový atelier B+K s.r.o.) 
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3. Stavebnᆰ-architektonický rozbor    
3.1. Architektura a autor objektu 
  

Autorem secesní stavby spojující historizující prvky აeské novorenesance z let 1908–1910 

je významný აeský architekt poაátku 20. století Osvald Polívka. Budovu postavila firma Matᆰje 

Blechy, jednoho z nejvᆰtᘐích stavitelᛰ té doby. 

 V architektonické secesi mᛰ០eme zaznamenat dvᆰ etapy, které se dají ohraniაit jen 

zhruba, neboᙐ se vzájemnᆰ prolínaly. První fázi s bohatým vyu០íváním florálních, zoomorfních 

i figurálních motivᛰ ve ᘐtuku, v malbách a sgrafitech je mo០no vystopovat na fasádách domᛰ 

od zaაátku století asi do roku 1907. Druhá fáze – od roku 1907 do roku 1914 – se oproᘐᙐuje 

od „pᖐezdobenosti“ a vyu០ívá k dekoraci geometricky pojatých rᛰzných ploch omítek, výplní 

zábradlí balkonᛰ, architektonické plastiky mají mnohdy starovᆰké vzory a v daleko vᆰtᘐí míᖐe je 

vyu០íváno pravidelnᆰ uspoᖐádaných keramických obkladᛰ na fasádᆰ. Zatímco v první fázi pᖐevládá 

vliv standardních historizujících slohᛰ, ve druhé fázi se odrá០ejí více აi ménᆰ vlivy modernistické, 

klasicizující a v závᆰru kubistické.  

 Secesní styl zasáhl Prahu v historicky krátkém období, zato vᘐak neobyაejnᆰ výraznᆰ. 

Rozvoj prᛰmyslu a dopravy v Praze i kolem ní a s tím související rᛰst poაtu obyvatelstva mᆰly 

na konci 19. a na poაátku 20. století za následek bouᖐlivou výstavbu jak v historickém obvodu 

mᆰsta, tak i v pra០ských pᖐedmᆰstích. V asanovaných აástech historické Prahy vyrostly celé nové 

ulice a bloky domᛰ postavených pᖐevá០nᆰ podle starᘐích pᖐedloh, ovᘐem vyu០ívajících აasto 

secesní dekorace. V Praze si bohatnoucí აeské mᆰᘐᙐanstvo stavᆰlo honosné domy, აasto 

s obchodním pᖐízemím, paláce i banky a rostoucí ០elezniაní doprava si vynutila zᖐízení nových 

nádra០í. Projektanti a stavitelé vyhovují dobovému vkusu vyu០itím barokních, renesanაních 

a pozdnᆰ gotických pᖐedloh, aby dosáhli ០ádané pompéznosti, ale pᖐizpᛰsobují vybavenost domᛰ 

nárokᛰm na moderní provoz a bydlení. Architekti, stavitelé, sochaᖐi a malíᖐi, inspirováni pᖐíklady 

z ciziny a pobytem i studiem pᖐedevᘐím v Rakousku, Francii a Nᆰmecku, chtᆰjí pᖐinést Praze nᆰco 

nového, co by ji posunulo k obrazu modernᆰjᘐích západních velkomᆰst. Nový styl, který vnáᘐejí 

do svých dᆰl a projektᛰ, se projevuje uvolnᆰností a vláაností tvarᛰ, vzduᘐností, dekorativností, 

která stylizuje motivy z rostlinné i ០ivoაiᘐné ᖐíᘐe, z historie i folklóru a vyu០ívá zcela novᆰ pojatý, 

pᖐedevᘐím dívაí maskaron, ale i praktiაností, moderností vybavení a pou០íváním nových materiálᛰ. 

 Secese se prosadila v Praze a zvláᘐtᆰ v jejích pᖐedmᆰstích naprosto zᖐetelnᆰ, neboᙐ 

se podaᖐilo vystavᆰt celé nové აásti s osobitou atmosférou nového ០ivotního stylu. Pokud ovᘐem 

ᘐlo o stavby veᖐejného zájmu, rozhodoval zpravidla konzervativní vkus stavebníka, v tomto 

pᖐípadᆰ აasto mᆰstských rad აi jiných institucí, jak ji០ ve volbᆰ projektantᛰ, tak ve vstupech 

do plánᛰ. Nijak nepᖐekvapuje, ០e takové, z hlediska finanაního nepochybnᆰ zajímavé zakázky byly 

zadávány pomᆰrnᆰ úzkému okruhu nejznámᆰjᘐích a nejvlivnᆰjᘐích projektantᛰ a stavitelᛰ (nᆰkdy 

nepomohlo ani vítᆰzství ve vypsané soutᆰ០i), i kdy០ v jejich díle leckdy pᖐevládaly rutinní postupy. 
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 Architektura paláce Ⴠedok აp. 857 je výraznᆰ ovlivnᆰna dᖐíve postavenou budovou 

Zemské banky აp. 858 ve slohu აeské novorenesance z let 1894–96 od Osvalda Polívky. Obᆰ 

budovy jsou vzájemnᆰ propojeny dvᆰma mᛰstky a tvoᖐí jeden kompoziაní celek, kdy fasáda nové 

აásti koresponduje se starᘐím objektem. 

Základní principy novorenesanაního slohu vᘐak ji០ architekt Osvald Polívka pᖐizpᛰsobil secesi. 

Plocha fasády je obdobnᆰ აlenᆰna kamennými kvádry, ᖐímsami a dekorativními poli. Navíc je zde 

na stᖐední ose prᛰაelí do Pᖐíkopᛰ arkýᖐ s balkonem. Nad vylo០enou korunní ᖐímsou se zvedá atika, 

která na náro០ích nese sochaᖐské alegorie od Ladislava ᘀalouna a Frantiᘐka Hergesela. Secesnᆰ 

tvarované prᛰაelí – opᆰt s výrazným podílem dekoratéra Celdy Klouაka – jeᘐtᆰ odlehაuje barevná 

mozaiková dekorace ve svislých pásech lisén v úrovni druhého a tᖐetího patra, vytvoᖐená stejnᆰ 

jako pozoruhodné mozaikové obrazy podle kartonᛰ Jana Preislera. Typicky secesnᆰ je vyzdobena 

mostní krytá chodba blí០e k Pᖐíkopᛰm. Na ploᘐe jejího oblouku se vyjímá keramický figurální 

reliéf se stylizovaným stromem od Antonína Máry, nahoᖐe je zakonაena kovaným zábradlím 

s florálními ornamenty a vázami. U patek mostních obloukᛰ najdeme i secesní dívაí masky. Obᆰ 

budovy slou០í jako pᖐíklad postupného prorᛰstání secese do dᖐívᆰjᘐích, historizujících slohᛰ. 

 V letech 1939–41 byla budova radikálnᆰ upravena Karlem Stráníkem, pᖐedstavitelem 

pra០ského emocionálního funkcionalismu. Pᖐi tᆰchto úpravách byla zᖐízena bankovní dvorana 

a zmᆰnᆰny vnitᖐní interiéry. Mozaikovou výzdobu dvorany navrhli J. Novák a J. Bauch (odstranᆰna 

bᆰhem pozdᆰjᘐích rekonstrukcí), keramický reliéfní vlys podél stᆰny je od sochaᖐᛰ J. Laudy 

a F. Tichého, mramorovou symbolickou postavu vytesal sochaᖐ Bedᖐich Stefan (té០ odstranᆰna).  

V letech 1967–68 upravovali interiéry pᖐízemí pro Ⴠedok Jan ᘀrámek, Zbynᆰk Hᖐivnáა 

a Oldᖐich Nový.  
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Architekt Osvald Polívka (1859–1931) 
 byl nejvýznamnᆰjᘐí osobností pra០ské architektury na pᖐechodu mezi historismem a secesí 

na konci 19. a zaაátku 20. století. Ve své tvorbᆰ spojoval novobarokní, novorenesanაní a secesní 

architektonické principy a prvky. Jako ០ák Josefa Zítka absolvoval pra០skou techniku, v letech 

1885–99 pak dᆰlal ve ᘐkole Zítkovi asistenta. Byl prominentním architektem აeských bank, 

spoᖐitelen a pojiᘐᙐoven a projektoval velké stavby i pro pra០skou obec. Ve své tvorbᆰ proᘐel 

od აistᆰ novobarokních a novorenesanაních staveb, pozdᆰji hojnᆰ doplᒀovaných secesními detaily 

a prvky a០ po აistᆰ secesní stavby. Secesní ornamenty a detaily si velmi აasto navrhoval sám, 

pᖐípadnᆰ spolupracoval se sochaᖐi a malíᖐi té doby. Proto nepᖐekvapuje, ០e s nᆰkterými umᆰlci, 

kteᖐí se podíleli na výzdobᆰ domu აp. 857/II se setkáváme i u jiných Polívkových staveb. 

Po odeznᆰní secese nedokázal zachytit smᆰr, kterým se architektura ubírala, a proto 

se u០ po 1. svᆰtové válce jako architekt výraznᆰji neprosadil.  

Mezi nejvýznamnᆰjᘐí stavby Osvalda Polívky patᖐí: 

 

4× Novobarokní Karafiátovo nakladatelství v Brnᆰ z roku 1898 

4× Dᖐevᆰné divadlo Uranie na Výstavᆰ architektury a in០enýrství v Praze – Holeᘐovicích 

roku 1898 

4× Novobarokní Eskomptní banka v Karlových varech z roku 1899 

4× Dᛰm აp. 2/I, Mariánské námᆰstí 2, Staré Mᆰsto – secesní „Nová radnice“  

z let 1909–11 (spolupráce s L. ᘀalounem a F. Hergeselem) 

4× Dᛰm აp. 16/I, U Radnice 3, Staré Mᆰsto – nerealizovaný návrh novostavby radnice 

z roku 1908 

4× Dᛰm აp. 536/I, Rytíᖐská 29, Staré Mᆰsto – pᖐestavba Mᆰstské spoᖐitelny pra០ské (Ⴠeské 

spoᖐitelny) z roku 1931 

4× Dᛰm აp. 749/I, Haᘐtalská 4, Staré Mᆰsto – secesní აin០ovní dᛰm z let 1902–03 

4× Dᛰm აp. 932/I, Staromᆰstské námᆰstí 6, Staré Mᆰsto – komplet novobarokních 

a secesních budov bývalé Mᆰstské pojiᘐᙐovny z let 1899–1919 (spolupráce s L. 

ᘀalounem)  

4× Dᛰm აp. 1010/I, Národní 9, Staré Mᆰsto – secesní adaptace empírového nájemního domu 

z let 1905–06 

4× Dᛰm აp. 1011/I, Národní 7, Staré Mᆰsto – secesní budova pojiᘐᙐovny z let 1906–07 

(spolupráce s L. ᘀalounem) 

4× Dᛰm აp. 1090/I, Nám. Republiky 5, Staré Mᆰsto – novobaroknᆰ–secesní budova 

Obecního domu navr០ená spoleაnᆰ s Antonínem Balᘐánkem z let 1906–1911 (spolupráce 

s J. Preislerem, A. Márou, L. ᘀalounem, F. Hergeselem) 

×  
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4× Domy აp. 26/II a 27/II, Jungmannova 15, Nové Mᆰsto – secesní nájemní dᛰm s tiskárnou 

z roku 1907 

4× Dᛰm აp. 76/II, Spálená 14, Vladislavova 15, Nové Mᆰsto – novobaroknᆰ–secesní budova 

„První vzájemné აeské pojiᘐᙐovny“ z let 1907–09 

4× Dᛰm აp. 112/II, Spálená 55, Nové Mᆰsto – novobarokní kanceláᖐský dᛰm se secesními 

detaily z let 1902–03 

4× Dᛰm აp. 230/II, Vojtᆰᘐská 19, Nové Mᆰsto – novobarokní nájemní dᛰm se secesními 

prvky z roku 1903 

4× Dᛰm აp. 231/II, Vojtᆰᘐská 17, Nové Mᆰsto – secesní nájemní dᛰm z roku 1903 

4× Dᛰm აp. 232/II, Vojtᆰᘐská 15, Nové Mᆰsto – novobarokní nájemní dᛰm z roku 1903 

4× Dᛰm აp. 284/II, Spálená 1, Nové Mᆰsto – novobaroknᆰ–secesní nájemní dᛰm z let  

1905–06, postavený ve spolupráci s architektem Frantiᘐkem Buldrou 

4× Dᛰm აp. 699/II, Vodiაkova 28, 30, Nové Mᆰsto – secesní obchodní dᛰm „U Novákᛰ“ 

z let 1901–04, dostavba v letech 1927–29 (Mozaiky na fasádᆰ od Jana Preislera) 

4× Dᛰm აp. 791/II, Václavské námᆰstí 32, Nové Mᆰsto – pozdnᆰ secesní Ⴠeská banka z let 

1914–16, ve spolupráci s Josefem Sakaᖐem 

4× Dᛰm აp. 858/II, Na Pᖐíkopᆰ 20, Nové Mᆰsto – novorenesanაní býv. Zemská banka z let 

1894–96, spojená se secesním domem აp. 857/II 

4× Dᛰm აp. 862/II, Na Pᖐíkopᆰ 26, Nové Mᆰsto – pᛰvodní novobarokní palác ័ivnobanky 

z let 1897–1900, zboᖐený v roce 1935 pᖐi výstavbᆰ dneᘐní ჀNB 

4× Dᛰm აp. 882/II, Nekázanka 7, Nové Mᆰsto – secesnᆰ–historizující bankovní dᛰm s byty 

z let 1926–29 

4× Domy აp. 451, 452, Ruská 6, 8, Vrᘐovice – secesní nájemní domy z let 1904–06 

4× Domy აp. 470, 473, Ruská 10–12, Vrᘐovice – secesní nájemní domy z let 1904–06 

4× Dᛰm აp. 483, Urxova 5, Karlín – novobaroknᆰ–secesní nájemní dᛰm z roku 1902 

4× Vodárna v Nymburku 
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Architekt Matᆰj Blecha (1861 – 1919)  
patᖐil spolu s Quidem Bᆰlským mezi nejvᆰtᘐí pra០ské stavební podnikatele na poაátku 20. 

století, kteᖐí výraznou mᆰrou pᖐispᆰli k ᘐíᖐení tehdy nastupující secese. Jeho ateliérem v Karlínᆰ 

proᘐla celá ᖐada zaაínajících architektᛰ, kteᖐí pozdᆰji výraznou mᆰrou pᖐispᆰli k vývoji აeské 

architektury. V Blechovᆰ tvorbᆰ lze sledovat stylový vývoj od pozdního historismu (zejména 

neorenesance a neobaroko), pᖐes dekorativní secesi, a០ po abstraktní formy geometrické moderny a 

kubismu. Mezi jeho spolupracovníky se აasto vyskytuje sochaᖐ – dekoratér Celda Klouაek a 

architekti Emil Králíაek a Oldᖐich Tyl. Jako projektant nebo stavitel se spolu se svojí firmou 

podílel na realizaci více ne០ 100 objektᛰ po celé Praze.  

Mezi nejvýznamnᆰjᘐí stavby Matᆰje Blechy patᖐí napᖐíklad : 

 

4 Dᖐevᆰný secesní kostel sv. Vojtᆰcha 

v Praze – Libni  (1904 – 1905) 

 

4 Secesní tᆰlocviაna a láznᆰ v Praze – Libni  

(1907 – 1910) 

 

4 Secesní hotel Zlatá husa აp. 839/II na 

Václavském námᆰstí, spoluautor E. Králíაek 

(1909 – 1912) 

 

4 Secesní nájemní dᛰm a poliklinika 

„U Kheilᛰ“ აp. 208 v Myslíkovᆰ ulici (1907) 

 

4 Secesní spolkový dᛰm a penzion აp. 940/I 

v Hradební ulici, spoluautor E. Králíაek 

(1908 – 1908) 

 

4 Secesní budova Pra០ské Úvᆰrní banky აp. 

377/I v ulici 28. ᖐíjna (1900– 1902) 

 

4 Secesní nájemní a obchodní dᛰm აp. 391/I  

v ulici Na Pᖐíkopᆰ (1904 – 1906) 

 4 Secesní nájemní domy აp. 1984/II 

a 1986/II na Senová០ném námᆰstí, 

spoluautor Celda Klouაek (1902 – 1903) 

 

4 Secesní budova bývalé Kalousovy (té០ 

Adamovy) lékárny აp. 775/II 

na Václavském námᆰstí (1911 – 1912) 

 

4 Secesní nájemní dᛰm s kavárnou 

a spoᖐitelnou v Praze – Libni (1912 – 1913) 

 

4 Secesní nájemní dᛰm s obchody აp.1075/I 

v Paᖐí០ské ulici (1902) 

 

4 Pᖐestavba klasicistního domu აp. 784/II 

na Václavském námᆰstí na hotel Adria 

(1911) 

 

4 Secesní nájemní dᛰm აp. 137/VI 

ve Svobodovᆰ ulici (1902 – 1903) 

 

4 Secesní nájemní dᛰm აp. 42/I v Kaprovᆰ 

ulici (1914 – 1915) 
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4 Novobarokní obchodní a nájemní dᛰm აp. 

1254/II v Senová០né ulici (1911 – 1912) 

 

4 Secesní nájemní dᛰm აp. 235/II 

na Masarykovᆰ nábᖐe០í (1904) 

 

4 Secesní obytný a obchodní dᛰm 

აp. 1172/II v Klimentské ulici (1914– 1917) 

 

4 Novorenesanაní obytný dᛰm აp. 1020/II 

v ulici Na Florenci, spoluautor A. Wiehl 

(1896 – 1897)  

 

4 Novobarokní nájemní dᛰm s tiskárnou აp. 

835/II na Václavském námᆰstí (1895 – 1906) 

 4 Secesní ᘀrepichᛰv dᛰm (tzv. Ledový 

palác) s kubistickými prvky აp. 795/II 

na Václavském námᆰstí (1913 – 1915) 

 

4 Secesní administrativní budova აp. 626/II 

ve ᘀtᆰpánské ulici s kubistickými  prvky  

(1913 – 1915) 

 

4 Pavilon gynekologické kliniky Vᘐeobecné 

nemocnice აp. 499/II na Karlovᆰ námᆰstí 

(1915 – 1920) 

 

4 Kubistický sloup veᖐejného osvᆰtlení na 

Jungmannovᆰ námᆰstí, spoluautor E. 

Králíაek (1912 – 1913) 

 

 Kromᆰ návrhu a realizace uvedených vybraných staveb stavební firma Matᆰje Blechy 

postavila mnoho významných pra០ských budov. Jedná se napᖐíklad o secesní budovu pojiᘐᙐovny 

აp. 1011/I na Národní ulici (arch. O. Polívka, 1906 – 1907), kubistický dᛰm „U აerné Matky Bo០í“ 

აp. 569/I na Ovocném trhu (arch. J. Goაár, 1912), secesní „ᘀtencᛰv dᛰm“ აp. 931/I v Salvátorské 

ulici (arch. O. Novotný, 1909 – 1911), novorenesanაní Hlávkovu studentskou kolej აp. 1966/II 

(arch J. Fanta, 1903 – 1904), secesní Zemskou banku království აeského (dnes ័ivnostenská 

banka) აp. 857/II v ulici Na Pᖐíkopᆰ (arch. O. Polívka, 1908 – 1910), nebo modernistický palác 

Koruna აp. 846/II na Václavském námᆰstí (arch. A. Pfeiffer, 1912 – 1914).  

 

Architekt Karel Stráník (1899–1978) provedl rozsáhlé vnitᖐní úpravy budovy აp. 857/II 

pro Investiაní banku v letech1939–41 podle projektu vypracovaného v roce 1937. Svojí tvorbou 

se zaᖐazoval mezi pᖐedstavitele emocionálního funkcionalismu ovlivnᆰné Le Corbusierem, kteᖐí 

vᆰtᘐinou neodmítali vᆰdecké pᖐedpoklady tvᛰrაích postupᛰ, ale stavᆰli nad nᆰ dominantní 

umᆰlecký nebo alespoᒀ „emocionální“ zámᆰr, soustᖐedᆰný pᖐedevᘐím na architektonickou formu. 

V letech 1925–26 pracoval Stráník v Le Corbusierovᆰ ateliéru v Paᖐí០i. Po návratu do Prahy 

ve 2. polovinᆰ 20. let nemohl dlouho získat ០ádné zakázky. V roce 1929 vytvoᖐil v letní vilce 

v Ⴠernoᘐicích v Poᘐtovní ulici აp. 215 zajímavou variaci na téma paᖐí០ského Lookova domu. 

Typické Stráníkovo dílo pᖐedstavuje rodinný dᛰm Na Podkovce 12 (აp. 282) v Praze 4 – Podolí 

z let 1935–36. Mezi jeho dalᘐí díla patᖐí rodinné domy v Perucké ulici 18 (აp. 2274) 

na Vinohradech z roku 1931 a ve Stᖐeᘐovické ulici 64 (აp. 858) ve Stᖐeᘐovicích z roku 1936. 

Ve funkcionalistickém duchu pokraაoval i pᖐi radikální pᖐestavbᆰ domu აp. 857/II, kdy zᖐizoval 

bankovní dvoranu a upravoval kanceláᖐe. 
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Sochaᖐ – dekoratér Celda Klouაek (1855 – 1935) absolvoval pro studiu na Ⴠeském 

vysokém uაení v Praze ᘐestiletý ateliér O. Lessinga v Berlínᆰ a tᖐíletou speciální sochaᖐskou ᘐkolu 

O. Königa na Umᆰleckoprᛰmyslové ᘐkole ve Vídni. Po skonაení studia pᛰsobil pᆰt let jako 

profesor dekorativní ornamentální plastiky ve Frankfurtu nad Mohanem a v letech 1888 – 1916 

jako profesor Umᆰleckoprᛰmyslové ᘐkoly v Praze. Od roku 1895 uplatᒀoval naturalistický secesní 

dekor v keramice a pᖐi výzdobᆰ architektury. V roce 1900 vystavoval se svou ᘐkolou v Královském 

pavilónu na Svᆰtové výstavᆰ v Paᖐí០i, v roce 1908 pak na Mezinárodní výstavᆰ stavitelství 

ve Vídni. V roce 1906 vyᘐla ve Vídni publikace Celda klouაek a jeho ០áci.  

Secesní naturalismus poznamenal ji០ Klouაkovy reliéfy a vlysy na Zemské bance (1895), 

a jeᘐtᆰ výraznᆰji, zatím vᘐak v rámci novobarokní formule, se uplatnil ve ᘐtukaturách Strakovy 

akademie (1896). Rozvoj secesního Klouაkova dekorativního názoru se pak udál hlavnᆰ 

na stavbách, kde jejich architekti pᖐíliᘐ neuplatᒀovali svoji osobnost a naopak vítali Klouაkovu 

výzdobu. Tak tomu bylo v pra០ském Vohankovᆰ domᆰ (1898), nebo roku 1900 v Plzni, kde 

Klouაek spoleაnᆰ s architektem J. ᘀkorpilem vytvoᖐil novou budovu Mᆰstského muzea. Klouაek 

rád spolupracoval v tomto smᆰru i s podnikatelskými firmami, proto០e na jejich stavbách mohl 

koncipovat sám celou fasádu i výzdobu vnitᖐních prostor. Tak vzniklo nároაné kamenné prᛰაelí 

Pra០ské úvᆰrní banky (1900 – 1902), poᖐízené na stavbᆰ uskuteაᒀované firmou Matᆰje Blechy. 

Stalo se nejznámᆰjᘐím dílem Celdy Klouაka, který na nᆰm kromᆰ reliéfnᆰ dekorativní výzdoby 

ukázal ve figuᖐe Merkura, umístᆰné na atice, i své kvality sochaᖐské. Na stavbách vyzrál Klouაkᛰv 

secesní dekorativní systém, jeho០ význam tkvᆰl jak v jeho nesporných umᆰleckých kvalitách, tak 

i v tom, ០e se prostᖐednictvím poაetných ០ákᛰ rychle rozᘐíᖐil v dobovém stavebnictví a v mnohém 

smᆰru se stal pro veᖐejnost pᖐímo synonymem pojmu secese. 

Postupnᆰ dospᆰl i k novým tvarᛰm a zpᛰsobᛰm sgrafitového ornamentu, jak je patrné 

napᖐ. ve výzdobᆰ dvora v Národním muzeu (1896). Kromᆰ Pra០ské úvᆰrní banky spolupracoval 

s Matᆰjem Blechou i na secesních nájemních domech na Masarykovᆰ nábᖐe០í (1904), nebo 

Senová០ném námᆰstí (1902 – 1903). Ze sochaᖐské tvorby je významná jeho výzdoba fasády 

kᖐí០ovnického konventu (socha sv. Ane០ky Ⴠeské), nebo ornamentální výzdoba podstavce 

pomníku sv. Václava na Václavském námᆰstí. 

 

Sochaᖐ Ladislav ᘀaloun (1870–1946) vystudoval v letech 1885–91 Reynierovu 

kreslíᖐskou ᘐkolu u T. Seidana a B. Schnircha. V letech 1906–14 byl externím uაitelem UPᘀ 

v Praze, od roku 1906 აlenem Ⴠeské akademie vᆰd a umᆰní. Po eklektických zaაátcích se stal 

jedním z nejvýznamnᆰjᘐích pᖐedstavitelᛰ აeského secesnᆰ symbolistního sochaᖐství, zejména 

v komorní plastice, kterou charakterizuje uvolnᆰná plastická forma, malebná modelace a tektonická 

rozvolnᆰnost, pᖐecházející a០ k ornamentalizaci tvaru (Polibek, 1900; Vlna, 1900; Salambo 

a Matho 1909). Realizoval té០ აetná monumentální díla, z nich០ k nejvýznamnᆰjᘐím patᖐí Pomník 

Mistra Jana Husa v Praze (1900–15) Podílel se na výzdobᆰ reprezentaაních budov (skupiny 

Slovanské tance a Vyᘐehrad pro Obecní dᛰm v Praze, 1907; výzdoba Nové radnice v Praze, 1910), 
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tvoᖐil portréty (Svatopluk Ⴠech, 1902; Jaroslav Vrchlický, 1906), navrhoval ᘐperky, keramiku, 

kni០ní vazby a ilustrace. 

V roce 1946 je jmenován národním umᆰlcem. Jeho sochaᖐskou výzdobu najdeme v mnoha 

pra០ských budovách. Jedná se zejména o tyto domy: 

 

4× Obაanská zálo០na mᆰsta Vrᘐovic, Vrᘐovické nám. (dnes Ⴠeská spoᖐitelna) – figurální 

plastiky na fasádᆰ z let 1911–12 

4× Dᛰm აp. 858/II, Na Pᖐíkopᆰ 20, Nové Mᆰsto – figurální výzdoba kaᘐny ve dvoranᆰ  

z let 1894–96 

4× Dᛰm აp. 224/I, Masarykovo nábᖐe០í 32, Nové Mᆰsto – plastická výzdoba První აeské 

vᘐeobecné zajiᘐᙐovací banky z roku 1905 

4× Dᛰm აp. 646/II, Ⴠerná 9, Nové Mᆰsto – tᖐi reliéfy v tᆰlocviაnᆰ domu Marathon z roku 

1828 se sportovní tématikou 

4× Dᛰm აp. 1090/I, Nám. Republiky 5, Staré Mᆰsto – (Obecní dᛰm A. Balᘐánka a O. 

Polívky z let 1906–11) – sousoᘐí Poní០ení a Vzkᖐíᘐení národa na აelní fasádᆰ, sousoᘐí 

Slovanský tanec a Vyᘐehrad na proscéniovém oblouku Smetanovy sínᆰ. 

4× Dᛰm აp. 1011/I, Národní 7, Staré Mᆰsto – figurální reliéfy na fasádᆰ 

z let 1906–07 

4× Dᛰm აp. 2/I, Mariánské nám. 2, Staré Mᆰsto – figury ័elezného mu០e a Rabína Löwa na 

fasádᆰ Nové radnice z let 1909–11 

4× Dᛰm აp. 932/I, Staromᆰstské nám. 6, Staré Mᆰsto – alegorické figury universitních fakult 

na fasádᆰ, alegorie Vody a Ohnᆰ na schodiᘐti býv. Mᆰstské pojiᘐᙐovny z let 1899–1909 

4× Dᛰm აp. 223/II, Národní 2, Nové Mᆰsto – sousoᘐí Trigy na Národním divadle 

z let 1910–1911 

4× Dᛰm აp. 300/XII, Wilsonova, Vinohrady 

4× dekorativní a sochaᖐská výzdoba fasády a interiéru Hlavního nádra០í  

z let 1905–06 

 
Malíᖐ, grafik a ilustrátor Jan Preisler (1872–1918) studoval v letech 1887–95 na UPᘀ 

v Praze (០ák F. ័eníᘐka), v letech 1908–12 byl uაitelem kreslení na UPᘀ, od roku 1913 profesor 

AVU v Praze, აlen SVU Mánes, Ⴠeskoslovenské akademie vᆰd a umᆰní a spolku Hagenbund 

ve Vídni. Stᆰ០ejní osobnost zakladatelské generace აeského moderního umᆰní. Syntetizoval 

aktuální tendence აeské malby konce 19. století – naturalistickou, symbolistickou a ornamentálnᆰ 

dekorativní. Pᛰsobil v oblasti monumentálnᆰ dekorativní tvorby (interiér Obchodní a ០ivnostenské 

komory na svᆰtové výstavᆰ v Paᖐí០i, 1899–1900; Palackého salón v Obecním domᆰ 1910–12). 

Sehrál významnou roli ve vývoji kni០ní a აasopisecké grafiky a ilustrace. Své dílo pova០oval 

za jediný cyklus, jím០ prostupuje nᆰkolik základních motivᛰ symbolického významu (Velikonoce; 

Vítr a vánek, 1896; Jaro, 1900; Obraz z vᆰtᘐího cyklu, 1901–02). 1904–1907 vytvoᖐil sérii obrazᛰ 
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Ⴠerné jezero, kvintesenci osobní i dobové melancholie. V posledním období zdᛰrazᒀoval 

obrazovou konstrukci a expresivní nosnost barvy. 

V období secese byl nejvýznamnᆰjᘐím pᖐedstavitelem figurální malby. Jeho fresky 

a mozaiky mᛰ០eme nalézt na nᆰkterých pra០ských stavbách. Jedná se zejména o stropní fresku 

v Palackého sále v Obecním domᆰ (აp. 1090/I) nebo o fresku v kostele v Pᖐesticích z let 1895–96. 

Jeho mozaiky najdeme na fasádách domᛰ აp. 857/II a აp. 699/II ve Vodiაkovᆰ ulici 28, 30 

(Obchodní dᛰm U Novákᛰ od O. Polívky z let 1901–04). Ve stᖐedu fasády se zde nalézá rozsáhlá 

mozaika, která zobrazuje alegorii Obchodu a Prᛰmyslu. 

 

 Sochaᖐ Frantiᘐek Hergesel (1857–1929) byl významným pᖐedstavitelem naturalismu 

a symbolismu. Kromᆰ volné sochaᖐské tvorby (Hákování v Krkonoᘐi 1891, kopie sousoᘐí sv. Iva, 

patrona právníkᛰ od M. B. Brauna z roku 1908 na Karlovᆰ mostᆰ), najdeme sochy F. Hergesela  

v mnoha pra០ských budovách. Jedná se zejména o tyto stavby: 

 

4× Dᛰm აp. 1700/II, Václavské nám. 68, Nové Mᆰsto – sochy Numismatika a Heraldika 

na zadní fasádᆰ Národního muzea z let 1885–90. 

4× Dᛰm აp. 1554/II, Na Poᖐíაí 52, Nové Mᆰsto – alegorie Historie na východní fasádᆰ 

a reliéfní figury ᖐemeslníkᛰ v Hlavním sále Muzea hl. m. Prahy z let 1896–98. 

4× Dᛰm აp. 536/I, Rytíᖐská 29, Staré Mᆰsto – alegorie Opatrnost na zadní fasádᆰ a karyatidy 

ve dvoranᆰ Mᆰstské spoᖐitelny pra០ské (Ⴠeské spoᖐitelny) z let 1891 

4× Dᛰm აp. 858/II, Na Pᖐíkopᆰ 20, Nové Mᆰsto – alegorické plastiky ០ateckého, chodského 

a plzeᒀského kraje v hlavní dvoranᆰ bývalé Zemské banky z let 1094–96 

4× Prᛰmyslový (Ústᖐední) palác na Výstaviᘐti v Holeᘐovicích – sochy géniᛰ nad vstupem 

a busty აeských technikᛰ na boაních kᖐídlech. 

4× Lapidárium na Výstaviᘐti v Holeᘐovicích – alegorické skupiny u vstupu 

4× Dᛰm აp. 1090/I, námᆰstí Republiky 5, Staré Mᆰsto – medailon Bedᖐicha Smetany 

ve Smetanovᆰ síni Obecního domu. 
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Sochaᖐ Antonín Mára (1877–1946) byl pᖐedstavitelem secesnᆰ symbolistního 

sochaᖐství, zejména reliéfní a komorní plastiky. S jeho tvorbou se mᛰ០eme setkat v mnoha 

pra០ských domech, postavených v první აtvrtinᆰ 20. století. Jedná se napᖐíklad o výzdobu ᘐkoly 

mᆰsta Karlína na Lyაkovᆰ námᆰstí z let 1907–08, vstupní schodiᘐtᆰ Národního domu na Smíchovᆰ 

z let 1906–08 ve Zborovské ulici (hermovky na pilíᖐích) nebo výzdobu Obecního domu აp. 1090/I 

na nám. Republiky. Zde vyzdobil figurami vchody k balkonᛰm a balkon nad hlavním vstupem 

do Smetanovy sínᆰ, podestu hlavního schodiᘐtᆰ do suterénu a velký ᘐtít na fasádᆰ proti ulici 

U Praᘐné brány (polofigury Rozsévaა a ័neაka). Zanedbatelná není ani jeho volná tvorba. 

 



STAVEBNᆠ HISTORICKÝ PRᛠZKUM MGR.A. MARTIN PÍᘀA 
PALÁC ჀEDOK ჀP. 857/II   Na Pᖐíkopᆰ 18, Nekázanka 2 a 4, Praha 1 ZÁᖀÍ 2002 
 

 38

3.2. Architektonický rozbor objektu აp. 857/II 
Budova Ⴠedoku se nachází na podélné náro០ní parcele dlouhé 86,85 m a ᘐiroké 15,20 – 

16,20 m. Se sousedním objektem აp. 858/II je spojena dvᆰma mᛰstky dlouhými 10 m. Pᖐední 

mᛰstek ve 2. ose spojuje 2. patro a jeho oblouk se klene z úrovnᆰ 1. patra. Zadní mᛰstek v 8. ose 

se dvᆰma schodiᘐti spojuje 1. patra. V objektu jsou აtyᖐi svᆰtlíky. Pᖐední má plochu 19,30 m2 

druhý 63,20 m2, tᖐetí 39,60 m2 a zadní v Nekázance 17,60 m2. Pᖐední აást do ulice Na Pᖐíkopᆰ 

má 5 nadzemních podla០í s ustupujícím 6. podla០ím a suterénem. Zadní აást do Nekázanky 

má 4 nadzemní podla០í s podkrovím a suterénem.  

Budova byla postavena v letech 1908–1910 firmou Matᆰje Blechy podle projektu 

architekta Osvalda Polívky v secesním duchu. ᖀeᘐení fasády bylo pᖐizpᛰsobeno sousední budovᆰ 

აp. 858/II, se kterou tvoᖐila jeden kompoziაní a provozní celek. Ⴠást do ulice Na Pᖐíkopᆰ 

se dochovala v pᛰvodní podobᆰ, kᖐídlo do Nekázanky bylo pᛰvodnᆰ tᖐípodla០ní (2. patro) 

s plochou stᖐechou. V letech 1923–1924 byla provedena nástavba mansardového podkroví podle 

návrhu Matᆰje Blechy a Osvalda Polívky. V 5. NP byla pᛰvodnᆰ pᛰda, vestavba kanceláᖐí 

je novodobá. V letech 1939–1941 byla provedena pᖐestavba Karlem Stráníkem, pᖐi které bylo 

zruᘐeno pᖐední podkovovité schodiᘐtᆰ a nahrazeno souაasným hlavním schodiᘐtᆰm ve stᖐedu 

budovy. Dále byla zᖐízena bankovní hala a rozᘐíᖐeny trezory v suterénu.  

Fasáda do ulice Na Pᖐíkopᆰ je tᖐíosá, pᆰtipodla០ní, osovᆰ ᖐeᘐená. Výkladce pᖐízemí 

a 1. patra jsou spojeny do jednoho celku. Ve 2. patᖐe ve stᖐední ose vystupuje arkýᖐ na kamenných 

konzolách se ᘐtukovou výzdobou a zoomorfní hlavou. Nad arkýᖐem je balkon s kovovým secesním 

zábradlím. Okna v patrech jsou ᘐestidílná, ve 3. patᖐe s ustupujícím nadpra០ím. Z vnᆰjᘐí strany jsou 

dᆰlící okenní pᖐíაky oblo០eny kamennými pásy. Mezi 3. a 4. patrem jsou tᖐi alegorické mozaiky 

provedené podle návrhu Jana Preislera. Mezi okny jsou vertikální mozaikové pásy. Budova 

je ukonაena výraznou korunní ᖐímsou na konzolách. Nad ᖐímsou je ustupující kamenná atika, 

vylehაená nad okenními osami otvory. Na náro០ích jsou pískovcové sochy Bankovnictví 

od Frantiᘐka Hergesela a alegorie In០enýrství a vodní stavby od Ladislava ᘀalouna. Fasáda je 

oblo០ena hoᖐickým pískovcem, აlení ji bosá០ a secesní dekor s florálními motivy, lvími maskami 

a andílky od Celdy Klouაka. Po stranách jsou dva secesní sto០áry na vlajky a na náro០í v úrovni 

2. patra je erb se zlaceným lvem. Výkladce v pᖐízemí mají parapetní tepané mᖐí០e a v chodníku 

se აásteაnᆰ dochovaly poᘐkozené sklobetonové svᆰtlíky ze suterénu. Okna jsou dᖐevᆰná, dvojitá, 

s rozdílnᆰ აlenᆰnými vnᆰjᘐími a vnitᖐními kᖐídly.  

 

Do Nekázanky je objekt stavebnᆰ აlenᆰn na dvᆰ აásti – pᖐední je jedenáctiosá, zadní 

devítiosá a dᆰlící stᆰna prochází za hlavním schodiᘐtᆰm. Fasáda do Nekázanky je hmotovᆰ 

a architektonicky ᖐeᘐena také na dvᆰ აásti. Pᖐední pᆰtipodla០ní აást má ᘐíᖐku 5 okenních os 

a je tvarovᆰ ᖐeᘐena shodnᆰ s prᛰაelím do ulice Na Pᖐíkopᆰ. První okenní osa je oblo០ena hoᖐickým 

pískovcem s alegorickou mozaikou od Jana Preislera, doplnᆰnou dvᆰma vertikálními mozaikovými 

pásy. Zbývající აtyᖐi okenní osy jsou ji០ ᘐtukové se secesním florálním a zoomorfním dekorem 
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s andílky. Ménᆰ výrazná korunní ᖐímsa je ukonაena kombinovaným ᘐtukovým a tepaným secesním 

zábradlím. V páté ose v pᖐízemí byl pᛰvodnᆰ klenutý vstup do objektu. Okna a výkladce jsou 

ᖐeᘐeny shodnᆰ s აástí do ulice Na Pᖐíkopᆰ. Z úrovnᆰ 2. osy ve druhém patᖐe vystupuje spojovací 

mᛰstek o tᖐech okenních osách, ukonაený plochou mᆰdᆰnou stᖐechou se secesním zábradlím 

s vázami. V úrovni 1. patra je mᛰstek klenut dvᆰma klenebními pasy na konzolách s dívაími 

maskami. Klenáky jsou opatᖐeny florálními ᘐtuky.  

Na pᖐední stranᆰ do ulice Na Pᖐíkopᆰ je plocha nad obloukem vyplnᆰna reliéfní 

rakovnickou majolikou od Antonína Máry s figurálními motivy na téma rodiny. Ni០ᘐí აást 

do Nekázanky je patnáctiosá, symetricky ᖐeᘐená a byla pᛰvodnᆰ ukonაena nad úrovní 2. patra 

výraznou korunní ᖐímsou se dvᆰma poloᘐtíty se stojícími pískovcovými ០enami. Poloᘐtíty jsou 

umístᆰny nad pᛰvodními vstupy se zvýraznᆰnými ᘐtukovými supraportami ve 3. a 9. ose zleva. 

Prᛰაelí je opatᖐeno vertikální ᘐtukovou bosá០í. V 1. patᖐe nad okny, v osách pᛰvodních vstupᛰ, 

jsou trojúhelníkové suprafenestry s andílky. Nad úrovní pᖐízemí je kordonová ᖐímsa. Nad okny 

1. patra jsou ᘐtukové suprafenestry s florálním dekorem a dívაími maskami. Okna jsou dᖐevᆰná, 

dvojitá, s bohatᆰji აlenᆰnými vnᆰjᘐími kᖐídly. V osmé ose v úrovni 1. patra vystupuje druhý 

spojovací mᛰstek o sedmi osách, ukonაený obloukovým pavilonem s kruhovou rozetou a piniovou 

ᘐiᘐkou. Mᛰstek o mírném vzepᆰtí má dvᆰ stoupající schodiᘐtᆰ ke stᖐední აásti. Stᖐecha je plochá, 

mᆰdᆰná.  

V úrovni 3. patra je stᖐeᘐní mansardová nástavba z let 1923–1924 s obloukovými okny 

a krytinou ze ᘐablon. Pultová stᖐecha nad 4. patrem s vystupujícími novodobými pultovými vikýᖐi 

s okny je mᆰdᆰná. Terasa v 6. NP nad pᖐední აástí je plochá, s asfaltovou krytinou, ustupující 

6. NP s plynovou kotelnou je zastᖐeᘐeno plochou stᖐechou s mᆰdᆰnou plechovou krytinou. Ⴠtyᖐi 

svᆰtlíky mají hladkou fasády s pᛰvodními i novými okny. V 5. NP v zadním svᆰtlíku je ustupující 

terasa. 

Objekt z let 1908–1910 byl v letech 1923–1924 opatᖐen v ni០ᘐí აásti v Nekázance 

dvoupodla០ní pᛰdní nástavbou v úrovni 4. a 5. NP. V letech 1939–1941 dᛰm proᘐel pᖐestavbou 

od Karla Stráníka. Pᖐi této pᖐestavbᆰ bylo zruᘐeno pᛰvodní podkovovité pᖐední schodiᘐtᆰ 

a ve stᖐední აásti bylo zᖐízeno schodiᘐtᆰ nové. V pᖐízemí byla zᖐízena bankovní dvorana 

s mozaikovou výzdobou od J. Nováka a J. Baucha, keramickým vlysem podél stᆰny od J. Laudy 

a F. Tichého a symbolickou postavou od B. Stefana. Tato výzdoba byla odstranᆰna pᖐi 

rekonstrukci haly v roce 1968.  

Zadní dvouramenné schodiᘐtᆰ spojovalo pᛰvodnᆰ suterén a០ 2. patro. Pᖐi nástavbᆰ v letech 

1923–1924 bylo prodlou០eno do 3. patra, kde je ukonაeno. Schodiᘐtᆰ je dvouramenné, 

se ០ulovými stupni, secesním tepaným zábradlím se ᘐtukovými náro០ními sloupky v 1. patᖐe, 

ᘐtukovými stropy a kombinovanými dekorativními podlahami z litého teraca a mozaiky 

na podestách a mezipodestách. Pᛰvodní zdᆰný vestibul s vyrovnávacím schodiᘐtᆰm v pᖐízemí byl 

pᖐi pozdᆰjᘐích úpravách odstranᆰn. V prostoru podesty bylo zazdᆰno okno a byly zde necitlivᆰ 

vlo០eny dva výtahy ve spoleაné ᘐachtᆰ. Schodiᘐtᆰ je prosvᆰtleno velkými lomenými okny 

s kamenným parapetem na mezipodestách.  
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Hlavní centrální schodiᘐtᆰ pochází z doby pᖐestavby z let 1939–1941. Schodiᘐtᆰ je ០ulové, 

s mozaikovým obkladem soklᛰ a ocelovým zábradlím. V zrcadle schodiᘐtᆰ s kruhovými sloupy 

a აtvercovým pilíᖐem prochází prosklená výtahová ᘐachta. Schodiᘐtᆰ je osvᆰtleno velkou 

prosklenou dvoupláᘐᙐovou stᆰnou s vnitᖐními kruhovými otvory. Schodiᘐtᆰ spojuje suterén 

a០ 4. patro.  

V pᖐední აásti chodby mezi 1. a 2. patrem se nachází pᛰvodní vedlejᘐí jednoramenné 

schodiᘐtᆰ se ០ulovými stupni a plným zdᆰným zábradlím s dᖐevᆰným madlem. Pᖐi pᖐestavbᆰ 

v letech 1939–1941 bylo toto schodiᘐtᆰ prodlou០eno a០ do 3. patra v obdobném duchu. 

Pᖐi vybourání pᖐedního podkovovitého schodiᘐtᆰ a zᖐízení bankovní haly byl odstranᆰn 

i spojovací vestibul v 5. ose do ulice Nekázanky. Pᖐi této pᖐestavbᆰ bylo odstranᆰno i spojovací 

schodiᘐtᆰ mezi suterénem a 1. patrem ve stᖐední ose pᖐední აásti budovy a nahrazeno novým 

schodiᘐtᆰm u fasády Na Pᖐíkopᆰ. Toto schodiᘐtᆰ je dnes té០ odstranᆰno. 

  

Suterén   
V souაasné dobᆰ se v zadní აásti suterénu nachází novᆰ vybudovaná restaurace 

s nezbytným provozním zázemím a distribuაní trafostanice s rozvodnou, ve stᖐední აásti jsou 

provoznᆰ–technické prostory s archivem a v pᖐední აásti je nové zázemí pᖐepá០kové haly Ⴠedok. 

Pᛰvodnᆰ v suterénu byly sklady a v pᖐední აásti dva trezory se vstupem veᖐejnosti z pᖐízemí. 

V roce 1928 byl trezor u Nekázanky prohlouben a rozᘐíᖐen M. Blechou. Pᖐi pᖐestavbᆰ v letech 

1939–1941 byl trezor opᆰt rozᘐíᖐen a opatᖐen kontrolní chodbou. Z pᖐízemí bylo vybudováno nové 

schodiᘐtᆰ, odstranᆰné a០ pᖐi rekonstrukci v roce 1998. V roce 1940 byla ve stᖐední აásti zᖐízena 

trafostanice a v zadní აásti byl vybudovaný podzemní spojovací tunel pod Nekázankou mezi 

objektem აp. 858/II. V roce 1949 byla v zadní აásti vybudována závodní kuchynᆰ. Dnes 

se na jejím místᆰ nachází trafostanice a restaurace. V pᖐední აásti po zruᘐení trezorᛰ byla v roce 

1968 umístᆰna závodní jídelna a z trezoru se stal archiv. Kromᆰ nᆰkolika dveᖐí (za zdivem jsou 

ukryty i trezorové dveᖐe z let 1939–1941) se v suterénu nedochovaly ០ádné hodnotné umᆰlecko–

ᖐemeslné prvky. 

 

Pᖐízemí  
V souაasné dobᆰ se v zadní აásti pᖐízemí nachází kanceláᖐe a prodejna nakladatelství 

Verlag Dashöfer se zázemím, ve stᖐední აásti je hlavní vstup do budovy s recepcí a v pᖐední აásti je 

nová pᖐepá០ková hala Ⴠedok se zázemím a samostatná prodejna. Pᛰvodnᆰ byly v pᖐízemí obchody 

a v malé აásti do ulice Na Pᖐíkopᆰ bankovní pᖐepá០ky se vstupem do suterénu a 1. patra. Pᖐi 

pᖐestavbᆰ v roce 1939–1941 byla rozᘐíᖐena hala podél sousedního domu აp. 856/II a zruᘐeno 

pᖐední podkovovité schodiᘐtᆰ se spojovacím vestibulem. V zadní აásti v Nekázance byla v roce 

1949 zᖐízena závodní jídelna a odstranᆰn vestibul zadního schodiᘐtᆰ. V roce 1968 byla hala 

upravována pro Ⴠedok J. ᘀrámkem, Z. Hᖐivnáაem a O. Novotným. Po pᖐestavbách se v pᖐízemí 

nedochovaly ០ádné hodnotné umᆰlecko–ᖐemeslné prvky s výjimkou ᘐtukᛰ mezi jednotlivými poli 

០elezobetonového trámového stropu v pᖐepá០kové hale. 
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1. patro  
V souაasné dobᆰ celé podla០í slou០í pro kanceláᖐské úაely se zázemím. V patᖐe jsou tᖐi 

schodiᘐtᆰ a z jedné kanceláᖐe je pᖐístup do zadního spojovacího mᛰstku se sousedním domem 

აp. 858/II. V pᖐední აásti patra do ulice Na Pᖐíkopᆰ bylo pᛰvodnᆰ velké skladiᘐtᆰ a v ni០ᘐí აásti 

do Nekázanky byly kanceláᖐe. V traktu do svᆰtlíkᛰ bylo zázemí úᖐedníkᛰ. Kanceláᖐe v Nekázance 

byly jednotraktové, souაasná vnitᖐní chodba je novodobá. V traktu u svᆰtlíku byla galerie 

(pravdᆰpodobnᆰ se zasklením vystupující აásti stropu). Pᖐi pozdᆰjᘐích pᖐestavbách zde byly 

umístᆰny sály s poაítaაi a telefonní ústᖐedna. V patᖐe jsou vᘐechny dveᖐe novodobé, na oknech 

se lokálnᆰ dochovalo pᛰvodní kování. Mezi ០elezobetonovými trámy na stropech jsou po obvodu 

jednotlivých polí ᘐtukové fabiony. V jedné z kanceláᖐi se dochoval zarámovaný pᛰvodní návrh 

mozaikových kartonᛰ od Jana Preislera. 

 

2. patro  
V souაasné dobᆰ celé podla០í slou០í pro kanceláᖐské úაely se zázemím. V patᖐe jsou tᖐi 

schodiᘐtᆰ a z jedné kanceláᖐe je pᖐístup do pᖐedního spojovacího mᛰstku se sousedním domem 

აp. 858/II. Pᛰvodnᆰ se v patᖐe nacházely kanceláᖐe a v zadní აásti do Nekázanky byl dvoupokojový 

byt. Tyto kanceláᖐe byly jednotraktové, vnitᖐní chodba je novodobá. V pᖐední აásti do ulice 

Na Pᖐíkopᆰ byly reprezentativní kanceláᖐe s arkýᖐem. V აásti do svᆰtlíkᛰ jsou dvᆰ mezipatra. 

V pᖐední აásti je novodobé, ve stᖐední აásti pak pochází z pᖐestavby z let 1939–1941. Stropy jsou 

pᖐevá០nᆰ rovné, s profilovaným fabionem po obvodu. Ve dvou kanceláᖐích v აásti do ulice 

Na Pᖐíkopᆰ je i jednoduchý centrální kruhový motiv. V patᖐe se dochovaly pᛰvodní jednokᖐídlové 

a dvoukᖐídlové kazetové dᖐevᆰné dveᖐe ve dᖐevᆰných profilovaných zárubních a pᛰvodní okna 

s kováním. V pᖐední აásti do ulice Na Pᖐíkopᆰ se dochovaly i hodnotné umᆰlecko–ᖐemeslné detaily 

(napᖐ.: keramické dr០áky na doutníky na chodbách). 

 

3. patro  
V souაasné dobᆰ celé podla០í slou០í pro kanceláᖐské úაely se zázemím. V patᖐe jsou tᖐi 

schodiᘐtᆰ. V pᖐední აásti do ulice Na Pᖐíkopᆰ byl pᛰvodnᆰ jeden velký byt, pozdᆰji kanceláᖐe. 

Po nástavbᆰ podkroví v letech 1923–1924 zde byly umístᆰny dalᘐí tᖐi byty o velikosti 2+1, 5+1 

a 5+1. Po zruᘐení bytᛰ jsou zde kanceláᖐe. V pᖐední აásti z let 1908–1910 jsou rovné ᘐtukové 

stropy s profilovaným fabionem.. V pᖐední აásti jsou pᛰvodní jednokᖐídlové a dvoukᖐídlové 

kazetové dᖐevᆰné dveᖐe ve dᖐevᆰných profilovaných zárubních, v აásti do Nekázanky jsou dveᖐe 

novodobé. Na oknech se lokálnᆰ dochovalo i pᛰvodní kování. Jednoramenné spojovací schodiᘐtᆰ 

v pᖐední აásti pochází z let 1939–1941 a je bez významnᆰjᘐích umᆰlecko–ᖐemeslných prvkᛰ. 

V kanceláᖐích do ulice Na Pᖐíkopᆰ se dochovaly i pᛰvodní dᖐevᆰné აtvercové parkety. 
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4. patro  
V souაasné dobᆰ celé podla០í slou០í pro kanceláᖐské úაely se zázemím. V patᖐe jsou dvᆰ 

schodiᘐtᆰ. Pᛰvodnᆰ byl v pᖐední აásti do ulice Na Pᖐíkopᆰ umístᆰn jeden velký byt. Nad podkrovím 

v Nekázance byla volná pᛰda. Nad zadním schodiᘐtᆰm byly komory bytᛰ ze 3. patra, pᖐístupné 

lomeným schodiᘐtᆰm v prostoru dneᘐních výtahᛰ. Po vybudování hlavního schodiᘐtᆰ v letech 

1939–1941 byla zᖐízena spojovací chodba s pᖐední აástí. V roce 1963 byla z pᛰdy zᖐízena kreslírna 

a ve stᖐeᘐe byly zᖐízeny velké pultové vikýᖐe. Pozdᆰji bylo celé podla០í vyu០íváno pro kanceláᖐské 

úაely. Za schodiᘐtᆰm do 5. patra se nachází pᛰvodní zakrytý svᆰtlík. V pᖐední აásti do ulice 

Na Pᖐíkopᆰ se nacházejí rovné ᘐtukové stropy s profilovaným fabionem, dᖐevᆰné kazetové dveᖐe 

ve dᖐevᆰných profilovaných zárubních, pᛰvodní okenní kování a také pᛰvodní parketové podlahy. 

Vestavba v podkroví je novodobá. 

 

Stᖐecha  
V souაasné dobᆰ se v ustupující pᖐední აásti nachází plynová kotelna s velínem 

a kanceláᖐe. Na venkovní terase je umístᆰna základnová stanice pro mobilní telefony. Prostor 

nástavby slou០il pᛰvodnᆰ jako pᛰda, prádelna, byt, atelier a kanceláᖐe. Prostor je bez umᆰlecko–

ᖐemeslných prvkᛰ.  

 

Objekt má ០elezobetonový skelet s výplᒀovým cihelným zdivem. Suterén je zaklenut 

valenými ០elezobetonovými klenbami, dnes აásteაnᆰ zakrytými rovnými podhledy. Stropy nad 

nadzemními podla០ími jsou ០elezobetonové trámové, s pᖐiznanými trámy, nebo s rovným 

podhledem. Krov nad აástí do Nekázanky je dᖐevᆰný, krytina je z mᆰdᆰného plechu. Zadní a pᖐední 

schodiᘐtᆰ je visuté, z masivních kamenných stupᒀᛰ, hlavní schodiᘐtᆰ je schodnicové, 

០elezobetonové, s kamennými stupni. Ⴠást fasády do ulice Na Pᖐíkopᆰ je oblo០ena hoᖐickým 

pískovcem. Fasáda do Nekázanky je ᘐtuková s bosá០í, do svᆰtlíkᛰ pak hladká. Okna jsou dᖐevᆰná, 

dvojitá a zdvojená, აásteაnᆰ s pᛰvodním kováním, v აásti do ulice Na Pᖐíkopᆰ jsou oblo០ena 

kamennými pásy. Ⴠást oken do svᆰtlíkᛰ je novodobá. Dveᖐe jsou dᖐevᆰné kazetové, jednokᖐídlové 

a dvoukᖐídlové, plné i prosklené, ve dᖐevᆰných zárubních. Velká აást dveᖐí je novodobá, 

v ocelových zárubních. 
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2.NP - 1. PATRO
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4.  Dokumentace objektu 
 

4.3. Pᖐehled hodnotných umᆰlecko-ᖐemeslných 
detailᛰ a აástí objektu 
 
 Objekt byl prohlédnut za pᖐítomnosti zástupce Státního památkového ústavu v hlavním 

mᆰstᆰ Praze a byly vytipovány hodnotné umᆰlecko–ᖐemeslné prvky. Pᖐi prohlídce byly nᆰkteré 

prvky zakryté a nepᖐístupné (napᖐ. pᛰvodní podlahy, აást stropᛰ, nᆰkteré dveᖐe). Zdokumentování 

jednotlivých prvkᛰ vაetnᆰ poᖐízení fotodokumentace, jejich vyhodnocení a pᖐesná lokalizace bude 

provedeno samostatnᆰ v dalᘐím stupni projektové dokumentace po uvolnᆰní a zpᖐístupnᆰní celého 

objektu. 

 

 

 

Legenda k vyhodnocování prvkᛰ : 
 

I. Prvek urაený k restaurování a zachování na místᆰ 

II. Prvek urაený k restaurování a zachování,  

mo០no jej pᖐemístit v rámci objektu 

III. Prvek urაený jako vzor pro výrobu kopií 

IV. Prvek urაený k dokumentaci, odstrojení a ulo០ení 

V. Prvek pro dokumentaci, není nutno zachovat 

 
 
 

 

 




