
Projekt stavebních úprav a dostavby 
Rabasovy galerie v Rakovníku ve Vysoké ulici

Zatím máme k dispozici jen projekt pro územní řízení (o umístění stavby), tedy víceméně schéma, jak 
vyhovět požadavkům investora na budoucí funkce stavby korigované požadavky památkové péče 
(protože se stavba dotýká zapsané památky v památkové zóně). 
Projekt stavebních úprav a dostavby má řešit tyto základní požadavky:
– Odstranit stavební závady (sanace vlhkého zdiva) a rekonstrukce instalací (voda, elektro a topení) 

v památkovém objektu.
– Zpřístupnit veřejnosti historické sklepy.
– Zajistit bezbariérový přístup do většiny veřejných prostor galerie.
– Vynést obslužné prostory z historického objektu a uvolnit památkový objekt pro výstavní a koncertní 

činnost galerie.
– Vytvořit víceúčelový prostor haly pro edukativní a společenské aktivity, foyer koncertní síně a výstavní 

prostor pro krátkodobé výstavy.
 Primárně hala slouží ke spojení vnitřních prostor historického domu se vstupem z ulice a komunikačním 

uzlem tvořeným výtahem a schodištěm. 
– Po získání sousedních pozemků byl požadavek rozšířen na zřízení studovny a řádného depozitáře pro 

sbírku galerie.
Přístavba je projektovaná k zadnímu traktu domu č. p. 232 na pozemcích po odstraněném domku 
č. p. 98, po vyhořelém domku č. p. 98a a po požáru odstraněných záchodech domu č. p. 232. 
Projekt má podobu technického výkresu a protože neočekáváme, že je každý zkušený v jeho čtení, 
pokusíme se každou kresbu slovně a graficky komentovat.
Budou zobrazené ve dvojici: současný stav a plánovaný stav (projekt).



Komentář k obrázku 1
Současné přízemí – červeně jsou vyznačené zdi a konstrukce v památkovém domě, které byly novodobě vybudovány 
ve 20. a 80. letech minulého století. Ty budou odstraněny. Zeleně jsou označeny objekty mimo, které také budou 
odstraněny, jsou to: 
1 prasečí chlívek
2 dřevěná kůlna (malá garáž)
3 torzo domu čp. 98
4 ohradní zeď



Komentář k obrázku 2
Plánované přízemí – šedě jsou vyznačené zdi historické budovy, žlutě zdi přístavby, zeleně jsou vyznačené prostory 
s řízeným klimatem, červenými čarami a šipkami jsou vyznačené komunikační trasy od vstupu z ulice, ke schodišti 
a výtahu k nadzemním a podzemním podlažím, halou k expozici galerie a do Heroldovy síně (synagogy). 



Komentář k obrázku 3
Dnešní sklepy – červeně jsou vyznačeny zdi a konstrukce které budou odstraněny a kde se obnoví klenby proražené 
ve 20. letech minulého století.



Komentář k obrázku 4
Plánované úpravy ve sklepě – šedě jsou olemované prostory, které budou vyčištěny a opraveny, bude otevřen nyní 
asi zasypaný původní vstup do podzemí, který bude navazovat na nové žlutě olemované sklepy pod přístavbou, kde 
budou toalety, šatna a depozitární prostor. 



Komentář k obrázku 5
Stávající první patro v historickém domě – kromě parapetu krajního okna a úpravy schodiště se nepředpokládá 
žádný zásah do stávajících konstrukcí.



Komentář k obrázku 6
Plánované druhé nadzemní podlaží – zeleně jsou vyznačené prostory s řízeným klimatem, šedé jsou zdi 
v historickém domě, důležitá je příčka oddělující místnost pro expozici od schodiště do podkroví, žlutě jsou vyznačené 
plné zdi přístavby. Červenými šipkami jsou naznačené komunikace od výtahu a schodiště po zavěšeném „mostě-
rampě“ do prostoru před dámskou modlitebnou ke vstupu do expozičního prostoru a na schody do podkroví k dílnám 
a pracovnám zaměstnanců.



Komentář k obrázku 7
Plánované druhé patro – v historickém domě je šedě vyznačené prakticky nezměněné stávající podkroví. Nad 
přístavbou skleněné haly je žlutě vyznačený plný strop (je patrné že se přístavba dotkne historického domu pouze 
skleněnými tabulemi). Přednášková místnost nad přístavbou je vyznačená žlutě.



Komentář k obrázku 8
Nárys jižního průčelí – přístavba bude z větší části skrytá za sousedními nemovitostmi, historická budova byla 
původně orientovaná sem do židovské zahrady (letního kina), návrh stavebních úprav to částečně restituuje. Obnovuje 
monumentální výraz průčelí i když se původní portál octl na opačné straně domu.



Komentář k obrázku 9
Pohled na současnou podobu Vysoké ulice v okolí čp. 232 – uliční fasáda čp. 98 a objekty mimo uliční čáru (hranici 
mezi zástavbou a ulicí), čp. 273 v pozadí, historický dům čp. 232 také „utopený“ (v rozsahu 0,9 – 2 m) pod úrovní dlažby 
Vysoké ulice.



Komentář k obrázku 10
Pohled na uliční fasádu přístavby v porovnání se sousední zástavbou v jižní frontě Vysoké ulice. Je patrné, že přístavba 
je postavená na uliční čáře, ve výškové úrovni ulice vznikne nový hlavní vchod, dům čp. 232 a synagoga zůstane za 
budovami postavenými vpředu s podlahami hluboko pod úrovní ulice.


