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Palác Špork v Praze
Stanistav Fiala, Petr Jehlík, David Hamerský,
Ondřej Bielak, Miroslav Mrázek,
Kristýna Vinklerová
V loňském roce byla dokončena rekonstrukce
paláce Špork v Praze. V článku je přiblížena
historie paláce a představeno řešení architekta
Stanislava Fialy, který byl pověřen revitalizací
zpustlého souboru staveb a jeho zapojením do
organismu města. Popsány jsou také rekonstrukce původních železobetonových konstrukcí
v Gočárově části a výstavba nových železobetonových konstrukcí v části Jarrayově. ❚ Last
year the reconstruction of the Špork Palace in
Prague was completed. In the article, the history
of the palace is presented and a presentation by
the architect Stanislav Fiala, commissioned to
revitalize the devastated building complex and
involve it into the city's organism is shown. The
reconstruction of the original reinforced concrete
structures in the Gočár part and the construction
of new reinforced concrete structures in the Jarray
part are also described.
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Palác Špork v Praze

S tručná historie

Rekonstrukce Šporkovského paláce
v Praze je příkladem řešení revitalizace
souboru budov na území Pražské pa
mátkové rezervace. Původní palác byl
dokončen roku 1790 podle návrhu Ig
náce Jana Nepomuka Palliardiho. Palác
počátkem 20. století zakoupila Anglo-ra
kouská banka a pro své potřeby nechala
na místě původních hospodářských bu
dov vystavět dvě nová administrativní kří
dla pod vedením architekta Karla Jarraye
(dokončena byla roku 1923). Krátce na
to byl pověřen architekt Josef Gočár, aby
na místě samotného šlechtického pa
láce navrhl zcela novou budovu banky.
Výsledkem byl výjimečný modernistic
ký dům s hlavní fasádou barokní (obr. 3),
který byl dokončen v roce 1925 a který
se v původní podobě dochoval dodnes.
V květnu 1958 získal soubor domů pa
mátkovou ochranu. V roce 2012 zakoupil
dům soukromý investor a pověřil tým pod
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1 Jednací místnost v 7. NP (nástavba v Jarrayově
části) 2 Model ❚ 1 Meeting room on the 6th
floor (extension to the Jarray part 2 Model
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