
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               V Praze dne 9. září 2015 
       Vyřizuje:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxx 

 

Odbor památkové péče Kanceláře prezidenta republiky jako příslušný orgán ve smyslu 

ustanovení § 14, odst. 1 a 3, § 43, odst. 1 písm. a) a § 43a zákona č. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 3 zákona č. 114/1993 

Sb. o Kanceláři prezidenta republiky a ve smyslu ustanovení § 2 vládního nařízení č. 55/1954 

Sb. o chráněném areálu Pražského hradu 

 

v y d á v á 

 

závazné památkové stanovisko 
 

k projektu rekonstrukce restaurace Na Baště, čp. 320/IV 

v zahradě Na Baště Pražského hradu  

(dokumentaci zpracoval ing. arch. Tomáš Šantavý, 04/2015) 

 

Restaurace Na Baště byla postavena na přelomu padesátých a šedesátých let minulého 

století v severozápadní partii Plečnikovy zahrady Na Baště podle návrhu akad. architekta 

Miroslava Moravce. Ten protáhl původní Plečnikovu zeď s kvadratickým dekorem, oddělující 

zahradu od areálu Arcibiskupského paláce severním směrem k hraně horního Jeleního příkopu 

a v závěru k ní přistavěl nevelký objekt s klasicizujícím portikem v Plečnikově stylu. Dům je 

umístěn na hraně zahrady, takže technický vstup je situován o podlaží níže a přístupný 

z podesty Plečnikova Kyklopského schodiště. V horním podlaží, přístupném ze zahrady, je 

situována restaurace a toalety pro návštěvníky, v dolním patře je technické zázemí. Objekt byl 

v severní partii stavebně upravován (zvětšen) v roce 1989/90 dle projektu architekta Viktora 

Procházky, ale tyto úpravy architektonicky navazovaly na Moravcovu část, takže se výrazněji 

neuplatňují. Došlo i k výměně starých oken a osazení stropních oken a dalším drobným 

zásahům, tyto adaptace nelze v detailu považovat za příliš zdařilé jak po stránce 

architektonické, tak i technické. Interiér restaurace je novodobý. Vlastní budova je – až na 

nedávnou rekonstrukci sociálního zařízení pro návštěvníky – ve špatném technickém stavu, 

řada prvků je dožilých. V nejhorším stavu je dolní technické podlaží, které nebylo od doby 

vzniku výrazněji upravováno. 

 

Z památkového hlediska nejde o objekt prvořadého významu, neobsahuje žádné 

historické konstrukce. Přesto je žádoucí, aby byl kvalitně opraven a doplněn o prvky, jež 

budou řešeny v souladu s architekturou pavilonu i dané lokality (cenná Plečnikova zahrada) a 

samozřejmě i Pražského hradu jako prvořadé památky. Během rekonstrukčních prací je třeba 

ochránit historickou část Plečnikovy zdi i navazující architektonické prvky – přilehlou terasu 

a Kyklopské schodiště do Jeleního příkopu, jakož i protější domek, jenž je již součástí areálu 

Arcibiskupského paláce. Stavební práce je třeba provádět tak, aby nedegradovaly lokalitu 

(oplocení, uložení stavebního materiálu a techniky). 

 



 

 

Po prohlídce objektu bylo konstatováno, že dožilé prvky stavby, včetně výplní otvorů 

je záhodno nahradit novými, dřevěnými (dub s profilací s lazurním nátěrem) s izolačním 

dvojsklem, kování mosazné. Bude vyroben vždy jeden vzorový prvek, který bude poté 

komisionálně i za účasti zástupce památkové péče odsouhlasen. Totéž platí pro nová dveřní 

křídla na západním průčelí, venkovní schodišťová zábradlí, mříže a další drobné prvky. 

Poškozené konstrukce – obvodové zdi, betonový strop s izolační vrstvou budou opraveny, 

resp. obnoveny (izolace střechy z modifikovaných celoplošně natavitelných asfaltových pásů 

s nosnou vrstvou). Poškozené podlahy a nové prostupy, vybudované v nezbytně nutné míře, 

budou opraveny za použití identických materiálů (kámen, keramika, resp. omítka). Řešení 

interiéru restaurace není součástí zásahu. U klempířských prvků doporučujeme sjednocení 

materiálu na měď (nahradit tedy části z pozink. plechu), neboť jde o objekt, který je 

v chráněné oblasti Hradu s kamerovým systémem. Na východním, severním, příp. i západním 

průčelí je možno doplnit venkovní osvětlení – typ Plečnikova oka. Definitivní lokace bude 

vybrána na místě. Nové kryty venkovních šachet budou opatřeny litinovými poklopy 

s vhodným dezénem. Omítky budou barevně sjednoceny s tónem na opravené Plečnikově zdi. 

 

 

 

 

 

        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx        Kancelář prezidenta republiky 

 

 

 

 

 

 

Správa Pražského hradu 

119 08  Praha 1 - Hrad 
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