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Stanovisko Klubu Za starou Prahu  
k projektu dostavby Tyršova domu od ateliéru Josefa Pleskota 

 

 

 Klub Za starou Prahu se v médiích seznámil se studií úprav v komplexu Tyršova domu 

v Praze na Malé Straně od AP ateliéru Josefa Pleskota. Tato studie se zakládá na správné 

myšlence zpřehlednění složitého prostorového organismu tohoto neobyčejně cenného objektu 

a jeho lepšího zpřístupnění veřejnosti. Součást studie nicméně tvoří nový hlavní vstup a 

prostor pro akrobatickou tělocvičnu ve tvaru veliké homole z oceli a skla, s jehož umístěním 

nemůže Klub souhlasit.  

 

 Přestože neodmítá citlivé vstupy současné architektury do historického prostředí a 

třebaže si tvorby Pleskotova AP ateliéru váží, v tomto konkrétním případě Klub soudí, že 

pozice nového objektu zasáhne do organismu Tyršova domu nepříznivě. Objekt se totiž ocitne 

příliš blízko k raně baroknímu průčelí bývalého Michnova paláce, který nepochybně patří 

k nejcennějším architektonickým výkonům 17. století v Praze i v celé střední Evropě, a 

znemožní milovníkům architektury pozorovat jeho celek. Kromě toho se tak naruší koncept 

autora přestavby komplexu Tyršova domu Františka Krásného, podle jehož návrhu bylo 

prostranství před Michnovým palácem a novou tělocvičnou ve dvacátých letech zbaveno 

starší zástavby, a to právě proto, aby architektura paláce i tělocvičny náležitě vynikla. 

  



 Klub je přesvědčen, že by pro tělocvičnu bylo možné najít v rámci rozlehlého areálu 

lepší místo a adekvátnější hmotové řešení, které by památkový celek doplnilo o další 

architektonickou vrstvu bez toho, že by narušilo jeho stávající jedinečný a nesporný výtvarný 

účin.  
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