
 
 

 

  

                      POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU

Česká betonářská 
společnost ČSSI 

www.cbsbeton.eu 

Spolupráce: 

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA 
PALÁCE ŠPORK V

Rekonstrukce „Šporkovského paláce“ je příkladem řešení revitalizace souboru budov na území 
Pražské památkové rezervace. Původní palác byl dokončen r. 1790 podle návrhu Ignáce Jana 
Nepomuka Palliardiho. Palác počátkem 20. století zakoupila Anglo
potřeby nechala na místě původních hospodářských budov postupně vystavět dvě nová 
administrativní křídla pod vedením arch. Karla Jarraye (dokončeny r. 1923). Poté byl pověřen 
J. Gočár, aby navrhl zcela novou budovu banky na místě samotného šlechtického paláce. Tato část 
byla dokončena v
barokní a v této podobě se dochovala dodnes. Soubor domů získal p
1958. V roce 2012 zakoupil dům soukromý investor a pověřil tým pod vedením arch. Stanislava Fialy 
celkovou rekonstrukcí, revitalizací zpustlého souboru a jeho zapojení do organismu města, oživení 
parteru a jeho propojení s
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Program: 

Cena: 

Místo konání: 

Přihlášky: 

POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU

101. Betonářské odpoledne

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA 
PALÁCE ŠPORK V PRAZE 1

Rekonstrukce „Šporkovského paláce“ je příkladem řešení revitalizace souboru budov na území 
Pražské památkové rezervace. Původní palác byl dokončen r. 1790 podle návrhu Ignáce Jana 

Palliardiho. Palác počátkem 20. století zakoupila Anglo
potřeby nechala na místě původních hospodářských budov postupně vystavět dvě nová 
administrativní křídla pod vedením arch. Karla Jarraye (dokončeny r. 1923). Poté byl pověřen 
J. Gočár, aby navrhl zcela novou budovu banky na místě samotného šlechtického paláce. Tato část 
byla dokončena v r. 1925. Vznikla výjimečná podoba modernistického domu s

této podobě se dochovala dodnes. Soubor domů získal p
roce 2012 zakoupil dům soukromý investor a pověřil tým pod vedením arch. Stanislava Fialy 

celkovou rekonstrukcí, revitalizací zpustlého souboru a jeho zapojení do organismu města, oživení 
parteru a jeho propojení s veřejným prostorem. Stavba byla oceněna titulem „STAVBA ROKU 2018“

konání: 

Pro přihlášené zdarma, náklady nese ČBS 

Posluchárna C 215, Fakulta stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6

V případě zájmu vyplňte on-line přihlášku na www.cbsbeton.eu
Uzávěrka přihlášek je v úterý 8. ledna 2019 ve 12:00 hodin

1.  Stavební vývoj a architektonické řešení 
     Ing. arch. Petr Jehlík, Fiala + Němec s.r.o. 

2.  Statické řešení projektu 
     Ing. David Hamerský, Němec Polák, s.r.o., 

3.  Provádění železobetonových konstrukcí do původního objektu
     Ing. Miroslav Mrázek, TERRACON a.s.  

4.  Diskuze                                                                                               

POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU 

odpoledne  

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA 
PRAZE 1 

Rekonstrukce „Šporkovského paláce“ je příkladem řešení revitalizace souboru budov na území 
Pražské památkové rezervace. Původní palác byl dokončen r. 1790 podle návrhu Ignáce Jana 

Palliardiho. Palác počátkem 20. století zakoupila Anglo-Rakouská banka a pro své 
potřeby nechala na místě původních hospodářských budov postupně vystavět dvě nová 
administrativní křídla pod vedením arch. Karla Jarraye (dokončeny r. 1923). Poté byl pověřen arch. 
J. Gočár, aby navrhl zcela novou budovu banky na místě samotného šlechtického paláce. Tato část 

r. 1925. Vznikla výjimečná podoba modernistického domu s hlavní fasádou 
této podobě se dochovala dodnes. Soubor domů získal památkovou ochranu v květnu 

roce 2012 zakoupil dům soukromý investor a pověřil tým pod vedením arch. Stanislava Fialy 
celkovou rekonstrukcí, revitalizací zpustlého souboru a jeho zapojení do organismu města, oživení 

Stavba byla oceněna titulem „STAVBA ROKU 2018“ 

Praze, Thákurova 7, Praha 6 

www.cbsbeton.eu.  
:00 hodin 

do původního objektu 

                                                                                     


