
Navrhovatel projektu:

Lokalita:

Název projektu:

Popis projektu:

Pořadové číslo projektu:

Náklady předpokládané 
navrhovatelem:

Výsledek technické analýzy
(stanovisko ÚMČ Praha 10):

Vršovice – Vinohrady

Schváleno

Úprava prostoru před budovou Husova sboru s památným kamenem

Návrh komplexně řeší úpravu prostoru na rohu ulic Dikova a U vodárny 
před budovou Husova sboru, na němž je umístěn památný kámen ze 
středověkého hradu Krakovce, což je zřejmá památka a připomínka 
Mistra Jana Husa. Jde o vytvoření „ostrova krajiny“ s využitím stá-
vající historické mozaiky, revitalizací zeleně a výsadbou vzrostlé lípy.

Náboženská obec Církve československé husitské, RNDr. Ivana Macháčková, CSc.

Vršovice - Vinohrady

214 997 Kč

9

Přehled všech projektů najdete na:
http://verejneprostory.cz/aktivity-a-verejne-prostory/participace/participativni-rozpocet/aktualne.aspx



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Název návrhu*: Úprava prostoru před budovou Husova sboru s památným kamenem 

Lokalita, které se 

návrh týká*: 
Vršovice - Vinohrady 

Identifikace 

navrhovatele za 

organizaci: 

RNDr. Ivana Macháčková, CSc. 

Adresa sídla 

organizace: 

 

 

 

E-mail*:  

Telefon*:  

Přesná lokalizace 

místa, kterého se 

návrh týká*: 

Dykova 1, Praha 10 – roh ulic Dykova a U vodárny, kat.č.2808/1,2813,2821 

Odůvodnění 

návrhu*: 

V současné době je Husův sbor, který před 2 lety vzpomínal 80. výročí 

otevření, celkově opraven (s vydatným přispěním Magistrátu i Městské části 

Praha 10) – pouze prostor před vchodem do sboru je ve velmi zanedbaném 

stavu. Proto jsme nechali připravit architektonický návrh na jeho úpravu a po 

jeho konzultaci a úpravě podle požadavků Odboru památkové péče MHMP 

požádali MHMP, jemuž pozemek náleží, o udělení souhlasu k provedení 

rekonstrukce. Tento souhlas jsme na konci července obdrželi. Chodník ve 

zmíněném prostoru byl velmi poškozen a po delších jednáních s Technickou 

správou komunikací, byly nakonec poškozené části dlažby zality asfaltem. 

Chceme tedy úpravou prostoru před Husovým sborem dokončit celkovou 

rekonstrukci sboru, který je významnou kulturní památkou na území Prahy 

10. 

Popis návrhu: Zde co nejpřesněji popište stávající stav a zamýšlený stav. 

Současný stav*: 

Před schodištěm ke hlavnímu vchodu do sboru je trojúhelníkovitý prostor 

přiléhající k vozovce ulice U Vodárny. Těsně u schodiště je vozovková žulová 

dlažba – vjezd do oploceného dvora obytného domu Husova sboru. Ve zbylé 

části zpevněné plochy před areálem kostela je rozvolněná historická štípaná 

mramorová mozaika pražského vzoru, která je velmi necitlivě vyspravena 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

asfaltem. Podél přepony trojúhelníku pozemku je ocelový historický plot 

vinohradské vodárny z 19. století se zděným soklem a kamennou korunou. 

Před plotem je nezpevněný povrch s keřovou zelení a stromem – šikmo 

rostoucí lípou. U kmenu lípy je umístěn památný kámen ze středověkého 

hradu Krakovce – zřejmá památka a připomínka Mistra Jana Husa, který na 

hradu Krakovci kolem roku 1414 kázal. Kámen je hranol o čtvercové podstavě, 

cca 450 x 450 a výšce cca 700 mm se zkosenými hranami a je umístěn na 

piedestalu cca 900 x 900 x 400 mm, který je volně položen na zem a obsypán 

oblázky. Na piedestalu je informační nápis. Sokl s památným kamenem je 

nakloněn ke straně, vykloněná lípa je v těsném kontaktu s kamenem. V místě 

je hustá keřovitá zeleň, která památný kámen obrůstá a místo nepůsobí jako 

důstojná upomínka. 

Zamýšlený stav*: 

Návrh komplexně řeší úpravu prostoru s důrazem na společenskou funkci 

veřejného prostranství před kostelem CČSH, významné kulturní památky 

jedinečné funkcionalistické architektury od Pavla Janáka. S úpravou souvisí i 

oprava chodníku a rozvolněné mozaiky, s maximálním využitím stávajícího 

materiálu a zadlážděním asfaltových vysprávek. Bude provedena probírka a 

úprava zeleně a nahrazení kácející se lípy. Návrh pracuje s vytvořením tzv. 

„ostrova krajiny“ v té městské. Dojde k vytvoření kruhového prostoru, do 

kterého bude přemístěn památný kámen a vysazena nová vzrostlá lípa. Dojde 

k posílení pobytové funkce a zklidnění místa umístěním kruhové lavice kolem 

nově vysazené lípy. (Na přiložených náhledech návrhu není vyznačena zeleň 

podle plotu s vodárnou). 

Prostor u památného kamene bude úplně rozebrán. Betonové obrubníky 

budou odstraněny, a terén s keřovou výsadbou snížen, aby se sjednotila 

nivelita. Historická mramorová mozaika se použije v maximální možné míře. 

Nový povrch bude ze štípané křemencové mozaiky bez vzoru dle stávajících 

částí chodníku. Bude provedená drobná půdorysná úprava rozhraní 

zpevněný/nezpevněný povrch. 

Kvantifikace osob 

zasažených 

realizací návrhu*: 

Je pro nás těžké odhadnout, kolik lidí denně zmíněným prostorem projde. Ale 

nová úprava bude důstojně připomínat jeden z velkých duchovních odkazů 

našich dějin a navíc poskytne í místo k odpočinku, ztišení a zamyšlení. 

Předpokládané 

náklady*: 
podle projektu je to 214 997 Kč bez DPH 

Souhlasím se 

zpracováním 

osobních údajů*: 

souhlasím 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fotografická příloha: 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Ostatní přílohy: 
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