
Ministerstvo kultury ČR
Odbor památkové péče
Maltézské náměstí 1
118 11 Praha 1

Věc: Návrh na prohlášení domu čp. 1601/II, Praha 1 – Nové město, Václavské nám. 47,
Opletalova 1 za kulturní památku

Navrhovatel: Uměleckohistorická společnost
Katastrální část: Nové Město
Číslo parcelní: 27
Číslo popisné: 1601
Adresa: Václavské nám. 47, Opletalova 1, Praha 1
Vlastník: Realty IV., a.s., sídlo: Mostecká 49/12, Praha, Malá Strana, 118 00

HISTORIE OBJEKTU

Dům byl postaven v roce 1880 stavební firmou Jechenthal a Hněvkovský. Fasády
domu tehdy pravděpodobně navrhl autor Národního muzea Josef Schulz. Dnešní podoba
průčelí pochází z let 1920-1921, kdy byl stávající objekt přestavěn významným pražským
architektem Bohumírem Kozákem, projektujícím v rámci stavební firmy Dušek – Kozák –
Máca. Jako spolupracovník na finálním řešení tvaru horních pater a střechy je na
dochovaných historických plánech označen Josef Zasche, nejvýznamnější architekt z okruhu
pražských Němců. Tyto úpravy se týkaly nástavby horních dvou pater a provedení nových
průčelí, nárožní věž z roku 1880, nevhodnou pro konfrontaci s věžemi blízké budovy
Národního muzea, přestavba z let 1920-1921 integrovala do těla stavby. V roce 1956 došlo
k vytvoření průjezdu do sousedního objektu hotelu Jalta, v roce 1959 pak byla provedena
přestavba výkladců v průčelí do Václavského náměstí. V roce 1992 proběhla úprava interiéru
při nároží domu. Všechny tyto pozdější úpravy však vzhled domu vzniklý v letech 1920-1921
nijak podstatně nenarušily.

POPIS OBJEKTU

Nárožní pětipatrový dům je tvořen 2 křídly (svírající pravý úhel), jejichž fasády jsou
řešeny obdobně. Průčelí do Václavského náměstí je šestiosé, do Opletalovy ulice sedmiosé.
Přízemí směrem do Václavského náměstí je prolomeno obdélnými výkladci, které sem byly
osazeny při úpravách v roce 1920. Otvory v přízemí, směřující do Opletalovy ulice, jsou
umístěny v mělkých slepých nikách, které respektující uspořádání pocházející ze staršího
domu z roku 1880, neboť odpovídají osovému rytmu vyšších pater. V posledních 2 osách je
pak vjezdový otvor, který je zakončen čtvrtkruhovým kouty vycházejících ze systému slepých
arkád.

Oblast prvních tří pater je řešena jednotně, neboť se v nich odráží starší jádro domu.
Tato patra jsou opticky spojena nepřerušovanou vertikální profilací oken. Ve druhém patře se



v parapetech objevují prosté obdélníkové obrazce, v patře třetím se pak v těchto místech
nacházejí menší stylizované vázy ve stylu art deco. Nároží do náměstí je zvýrazněno jen
mírně vystupujícím rizalitem, na němž je nasazen novodobý polygonální arkýř, probíhající od
prvního patra až ke třetímu. Tento arkýř se širokými trojdílnými okny je zopakován i na
druhém průčelí a vytváří tak sedmou (do Václavského náměstí), respektive osmou (do
Opletalovy ulice) osu. Třetí a čtvrté patro je odděleno pavlačí spočívající na výrazné
kordonové římse, která je podepřena deskovými konzolami. Pavlač je lemována jemným
lehce dekorovaným kovovým zábradlím. Rytmus oken v novodobém čtvrtém a pátém patře
dodržuje rytmus nižších pater. Okna čtvrtého patra jsou zakončena půlkruhovitými záklenky,
v pátém patře se vracejí k dvoudílnému členění, což platí pro většinu ostatních oken na
objektu. Celé horní patro je pak opatřeno krytinou z patinového plechu.

URBANISTICKÁ A ARCHITEKTINICKÁ HODNOTA DOMU

Urbanistické hodnoty spočívají v harmonické kompozici domu v kontextu místa.
Pojetí domu se zakládá na uměřené výškové regulaci a záměrném potlačení nárožní
dominanty. Právě tato stavba se stala vodítkem pro další realizace v horní části Václavského
náměstí. Všechny tyto pozdější novostavby – například palác Fénix s fasádami od Josefa
Gočára, Dům módy od Josefa Hrubého nebo Dům potravin od architekta Gronwaldta - již
zcela přirozeně respektovaly jednotnou výškovou linii a zachovávaly tak dominanci nárožních
věží Národního musea, které výtvarně uzavírá celý prostor Václavského náměstí.

Architektonické hodnoty domu spočívají nejen v množství dochovaných
architektonických detailů interiéru, ale zejména v provedení fasády. Tvary této fasády svým
ojedinělým architektonickým řešením kombinují prvky doznívajícího kubismu s motivy
architektonického neoklasicismu. Harmonickou souhru těchto stylů dům vykazuje v celku i
v detailu a syntetizuje tak to nejlepší, co tehdejší architektura nabízela. Pro vyznění průčelí je
zcela zásadní preciznost, se kterou si architekt pohrává s jednotlivými motivy. Pomocí
svébytného plastického orámování oken navozuje iluzi vysokého pilastrového řádu,
odkazujícího na charakteristické motivy novoklasicismu, dovede ho však spojit i
s tvaroslovím kubismu. Kubismus se projevuje hlavně v detailu; velmi nápaditě je tvořeno
nároží, v jehož formě se uplatňují dva polygonální arkýře a souhra jejich zkosených ploch.
Z neoklasicistních tendencí vychází také hlavní římsa, podepřená jednoduchými
hranolovitými krakorci, jejichž motiv je užit také v konzolách pod již zmíněnými
arkýři. Podobné formy vykazují i okna s půlkruhovitými záklenky nad touto římsou. Velmi
vhodně architekti navrhli také krytinu posledního patra, které je pokryto patinovaným
plechem.

Hodnota objektu spočívá také ve střídmosti dekoru uplatňujícím se na fasádě. Ten
spatřujeme především v podobě reliéfních váz v parapetu třetího patra a v jemném ornamentu
kovového zábradlí nad hlavní římsou. Jejich ztvárnění odkazuje na počínající styl art deco.
Architekt zde opět užil střídmější a jednodušší tvarosloví, i když zvolil čistě soudobé
umělecké formy. Tím se odlišuje od jediného dalšího zástupce neoklasicismu na Václavském
náměstí, paláce Ligna čp. 791 z let 1914 – 1916 od autorů Josefa Sakaře a Osvalda Polívky,
kteří zvolili více historizující přístup, byť v neoklasicistní podobě.

ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU



Dům čp. 1601 na rohu Václavského náměstí a Opletalovy ulice vykazuje vysoké umělecké,
architektonické a urbanistické hodnoty. Stavba se nachází v jedné z nejcennějších, památkově
nejhodnotnějších, ale také historicky nejdůležitějších lokalit v Praze. Na architektuře domu je
patrné, že autoři přestavby si byli vědomi unikátnosti místa a snažili se proto o nenásilný
vstup do okolní zástavby.

Dům čp. 1601 představuje nejen unikátní syntézu dobového architektonického
tvarosloví, ale dokládá také změnu myšlení architektů projektujících v této oblasti. Ti si na
počátku 20. století začali uvědomovat dominantnost Národního muzea na Václavském
náměstí a ustupovali proto od použití nárožního motivu věží. Právě dům čp. 1601 v tom
ukazoval příklad pro mladší objekty a je proto cenným dokladem urbanistického vývoje této
lokality.

Jedinečné místo tato stavba také zaujímá v díle Bohumíra Kozáka. Pro návrhy tohoto
architekta je z počátku jeho tvorby typická výrazná plastická členitost a snaha
monumentalizovat stavbu pomocí hmotného architektonického tvarosloví (např. budova
telefonní a telegrafní ústředny čp. 1500 /XI ve Fibichově ulici v Praze – Žižkov, 1921-26).
V domě na Václavském náměstí čp. 1601/II však Kozák záměrně užil klidnější formy, které se
objevují v jeho tvorbě až v pozdějších letech v souvislosti s nástupem purismu a
funkcionalismu (areál Thomayerovy nemocnice v Praze – Krči, 1926, budova sboru
Českobratrské církve evangelické, Před Bateriemi, Praha – Střešovice, 1938). Připomeňme
konečně, že všechny tři zmiňované stavby jsou prohlášeny za nemovité kulturní památky,
stejně jako mnoho dalších Kozákových staveb (např. policejní budova čp. 306,
Bartolomějská, Praha – Staré Město, budova radiostanice čp. 530, Na Zálesí, Poděbrady,
budova sboru Českobratrské církve evangelické, Čáslav). Bohumír Kozák se tak řadí
bezesporu mezi nejkvalitnější architekty své doby a proto je nezbytné uchovat jeho dílo pokud
možno v celém rozsahu, stejně tak jako díla Josefa Zascheho.
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V Praze dne 11. 12. 2011

Za výbor Uměleckohistorické společnosti
Doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.

předsedkyně


