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ZamýšleNá přeStavba dOmINIkáNSkéhO kláštera 

Na Starém měStě aNeb Z pOhádky dO pOhádky. 

NOvOStavba U mIlOSrdNých v hOdINě dvaNácté. 

Neblahá bUdOUcNOSt paláce harbUval-chamaré 

aNeb další mIlNík Na ceStě malé StraNy k hOte-

lOvémU SkaNZeNU. Sklepy dOmů čp. 69–73 ve 

SpáleNé UlIcI. pOZNámky UrbaNISty ke kONceptU 

úZemNíhO pláNU prahy. Náš mIlý Svatý václave! 

Příloha: Jan Kotěra a olšansKé hřbitovy 

rOčNík XXXIX. (X.)                               číSlO 3 / 2009

věStNík klUbU Za StarOU prahU
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V ulici U Milosrdných se pražská asanace zastavila. Nestihla vše staré zbourat a zbourané zastavět.  
Nyní se v těchto končinách plánují novostavby: proklamují respekt ke staré Praze, ale chovají se  

jako asanátoři. Čtěte článek na str. 8



1 –  čtrnáct drobných domků ve svou řadách, podle nichž se této části ulice říkalo vrabčí  
 nebo vrabčírna a uličce mezi domky myší díra. domy byly zbourány postupně v letech  
 1935–1975. dnes je tato plocha využita jako parkoviště a tvoří jednu stavební parcelu, na níž se  
 schyluje k zástavě vzhledově problematické budovy. Směrem blíže k vltavě stál vojenský objekt  
 tzv. transporthaus zbořený v roce 1935. Na tom místě je dnes dětské hřiště.  

2 –  areál kláštera milosrdných se špitálem. dnes Nemocnice na Františku s přístavbou směrem  
 k řece.

3 –  areál anežského kláštera, na modelu dosud obestavěný od severu i východu další drobnou   
 zástavbou s uličkou zvanou malá klášterní. tato zástavba byla postupně odstraněna v letech  
 1927–1987. 

4 –  areál Staroměstského obecního dvora, v jehož severní části se připravuje další novostavba  
 v souvislosti s konverzí budov tohoto městského areálu pro bydlení.

: Za staroU PrahU :

hIStOrIcká SItUace v UlIcI U mIlOSrdNých  
(k čláNkU Na Str. 8)

Ortopohled na část digitalizovaného Langweilova modelu Prahy (kolem 1830).  
Muzeum hlav. města Prahy



: Za staroU PrahU :

historická situace okolí dominikánského kláštera 
mezi ulicemi Jilskou a husovou (k článku na str. 4)

Ortopohled na část digitalizovaného langweilova 
modelu prahy (kolem 1830). muzeum hlav. města 
prahy

1 –  kostel sv. Jiljí

2 –  jižní křídlo konventu, kde projekt předpokládá   
 nástavbu

3 –  zalomení klášterní budovy při sběhu ulic  
 husovy, Jalovcové a řetězové, kde projekt  
 předpokládá prolomení nového vstupu  
 do areálu

historická situace okolí paláce 
harbuval-chamaré ve Sněmovní 
ulici (k článku na str. 16)

Ortopohled na část digitalizova-
ného langweilova modelu prahy 
(kolem 1830). muzeum hlav. 
města prahy

1 – hmota paláce harbuval-  
 chamaré směřujícího prů- 
 čelím do bývalého pětikostel- 
 ního náměstí, dnes Sněmovní 
 ulice, dvůr sevřený čtyřmi 
 křídly budovy má být podle  
 projektu zastřešen  
 pro účely hotelové haly  
 a recepce

2 –  zahrada paláce, kde má být  
 vystavěn pavilon snídárny  
 a v podzemí bazén s fitcent- 
 rem



: Za staroU PrahU :PéČE 
o arChitEKtoniCKé 
DěDiCtví
patnáct renomovaných autorů se v třídílném sbor-
níku dotýká základních témat péče o architektonic-
ké dědictví od vývoje a východisek památkové péče, 
jejího právního ukotvení a ekonomických přístu-
pů přes materiálovou charakteristiku stavebních 
hmot, vývoj a urbanismus historických sídel až po 
historické stavební konstrukce a nabízí tak čtená-
řům možnost utvořit si představu o šíři a rozmani-
tosti spektra úkolů stojících před tímto stále nedo-
ceněným oborem. texty určené zejména studentům 
a pracovníkům památkové péče doprovází množství 
černobílých i barevných fotografií a vyobrazení.

Díl I, 202 str., cena 450 Kč
Autoři: Czumalo, Kotalík, Nejedlý, Štoncner, Zídek, 
Dufková

Díl II, 180 str., barevná příloha, cena 420 Kč
Autoři: Maxová, Pacáková, Novák a kol.

Díl III,  408 str., barevná příloha, cena 549 Kč
Autoři:  Kibic, Kuča, Rákosníková, Solař, Škabrada, 
Vinař

Zájemci knihu mohou zakoupit v knihkupectví 
Juditina věž, mostecká 1, praha 1, případně v jeho 
internetovém obchodě
http://zastarouprahu.shop4you.cz/
pro členy klubu Za starou prahu sleva 10%.

Knihu vydalo nakladatelství iDEa sErvis, konsorcium
603 507 994, 739 235 834, jitka.miskova@iol.cz, www.ideaknihy.cz


