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Ve Vlašské kapli Nanebevzetí Panny Marie, která je součástí areálu pražského Klementina, skončila v těchto
dnech první fáze rekonstrukce. S opravami se začalo po dlouhých dvaceti letech, kdy je kaple uzavřena.
Zatím získala novou střechu a fasádu, pokračovat se bude opravou interiéru a fresek.

Další 3 fotografie v galerii
Vlašská kaple Nanebevzetí Panny Marie v Karlově ulici prochází rekonstrukcí (1.11.2016). | foto: Vsevolod
Krotovič
Poslední mše svatá uzavřela před dvaceti lety dveře Vlašské kaple v Karlově ulici. Tehdy měla veřejnost na
dlouhou dobu vůbec poslední možnost podívat se dovnitř této významné renesanční stavby.

Její stav už byl totiž natolik špatný, že se propadly schody a nebylo bezpečné, aby do ní nadále proudili
turisté. Italské velvyslanectví se od té doby snažilo sehnat peníze na opravy - kaple totiž od roku 1810 spadá
pod Itálii. Ale marně.
Fotogalerie

Zobrazit fotogalerii
„V roce 2005 byl vypracován projekt, na základě kterého bylo vydáno stavební povolení a závazné
stanovisko památkářů, nebyly ale peníze, aby rekonstrukce mohla začít. Stavební povolení se pak
obnovovalo každé dva roky do dnešní doby,“ popsala pro iDNES.cz tlumočnice velvyslanectví Kamila Hálová.
Peníze se tak podařilo sehnat až před několika měsíci. Podle italského velvyslance Alda Amatiho díky
spolupráci českých a italských institucí a díky soukromým sponzorům. Práce tak mohly v červenci začít a
kaple už získala novou střechu a fasádu včetně oken, také byl opraven vstupní portál s dveřmi a barokními
mřížemi.
„Druhá etapa bude zahájena v listopadu tohoto roku a bude trvat necelý rok,“ sdělil novinářům Amati.
Na řadě je restaurování fresek, o které se postará italská společnost Ahrcos. Přesná cena rekonstrukce
zatím není jasná. V pondělí se totiž vůbec poprvé setkali restaurátoři se zástupci Národního památkového
ústavu a začali domlouvat techniku oprav a jejich rozsah. Podle prvotního odhadu by ale opravy měly stát
okolo 900 tisíc eur, tedy něco přes 24 milionů korun.
Na italském velvyslanectví dosud zůstávají některé prvky, například oltářní obrazy, které byly před dvěma
desítkami let přeneseny z chátrající kaple.
Vlašská kaple byla vystavěna v letech 1590–1597 pro potřeby Italů usazených v Praze. patří k významným
renesančním stavbám Evropy, její interiér je zařízen barokně. Vstupní portikus je zároveň vstupem do
sousedního kostela svatého Klimenta. Naposledy měla veřejnost možnost nahlédnout do jinak nepřístupné
kaple v roce 2000, kdy se konala výstava zvaná Bohemia-Italia.
Autor: Michaela Bůnová
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Vlašská kaple v Klementinu má novou fasádu, opraví se i fresky
Praha - Restaurátoři dokončili první etapu oprav Vlašské kaple v centru Prahy, která je součástí Klementina
a patří italskému státu. V první fázi byla opravena střecha a fasáda významné barokní památky,
zrestaurován byl portál a barokní mříže. Čeká nás restaurování interiéru a fresek, na kterých budou
pracovat italští restaurátoři, řekl v pondělí novinářům italský velvyslanec Aldo Amati.
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Interiér Vlašské kaple. Foto: ČTK/

V pondělí by podle něj byli v kapli pracovníci Národního památkového ústavu s restaurátory a hledali
nejlepší techniky právě pro opravy interiérových maleb.
Práce podle Amatiho začnou v polovině listopadu a potrvají osm až deset měsíců. První etapa trvala od
letošního července. Hlavní oltářní obraz a další prvky z interiéru jsou dnes v budově italského velvyslanectví
v Nerudově ulici.
Na rekonstrukci přispěla i Praha
Kaple v Karlově ulici byla zavřená dvě desítky let, pokusy o její opravy byly četné, vždy je ale komplikovala
nestandardní situace objektu, který se nachází v centru Prahy, český stát ho prohlásil za památku, je však ve
vlastnictví Itálie.
Na současnou rekonstrukci přispěly kromě italského ministerstva zahraničních věcí české ministerstvo
kultury, město Praha, městská část Praha 1, řeckokatolická církev i soukromí sponzoři. Přesná cena
rekonstrukce prý ještě známá není, upřesní se poté, co restaurátoři budou znát detailně postup, který
použijí. Bude to ale kolem 900 tisíc eur (24,3 milionu korun), uvedli zástupci velvyslanectví.
Kaple je součástí Klementina
Novináři v pondělí viděli i obsah tubusů uložených pod lucernou a ve zvonici kaple. Většina dokumentů
pochází z 19. století a týká se historie vlašské kongregace, případně rekonstrukce kaple, ve schránkách byly
i popisy prací od českých zedníků, fotografie či mince.
Vlašská kaple Nanebevzetí Panny Marie stojí v Karlově ulici na Královské cestě a je součástí areálu
Klementina. Uvádí se, že ji ve stylu manýrismu v letech 1590 až 1597 postavil Domenico Bossi podle
projektu Ottaviana Mascarina.
Jde o významnou renesanční památku
Vznikla pro potřeby Italů usazených v Praze, odtud pochází její název. Eliptický půdorys kaple dokumentuje
myšlenkovou přeměnu doby, tedy ústup od racionálního renesančního myšlení, které se odráželo
v kruhovém půdorysu staveb, v smyslovější názor baroka symbolizovaný dynamičtější a z každého úhlu jinak
působící elipsou.
Díky této symbolice patří Vlašská kaple k významným renesančním stavbám Evropy. Interiér je zařízen
barokně. Vstupní portikus od Františka Maxmiliána Kaňky s kovanými mřížemi je zároveň vstupem do
sousedního kostela svatého Klimenta. Od roku 1810 je kaple v majetku italského státu.
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Vlašská kaple v Klementinu má novou fasádu, opraví se i fresky
31. října 2016 ● 15:58
Restaurátoři dokončili první etapu oprav Vlašské kaple v centru Prahy, která je součástí Klementina
a patří italskému státu. V první fázi byla opravena střecha a fasáda významné barokní památky,
zrestaurován byl portál a barokní mříže. Čeká nás restaurování interiéru a fresek, na kterých budou
pracovat italští restaurátoři, řekl dnes novinářům italský velvyslanec Aldo Amati.
Brno - Krimi
Smrt studentky v brněnském arboretu: Vrah se chtěl stát vojákem!
Radúz Š., který zavraždil Katku v brněnském arboretu, se prý dříve chtěl stát vojákem.
Komentáře (6) Fotografie (30)
Dnes podle něj byli v kapli pracovníci Národního památkového ústavu s restaurátory a hledali
nejlepší techniky právě pro opravy interiérových maleb. Práce podle Amatiho začnou v polovině
listopadu a potrvají osm až deset měsíců. První etapa trvala od letošního července. Hlavní oltářní
obraz a další prvky z interiéru jsou dnes v budově italského velvyslanectví v Nerudově ulici.
Kaple v Karlově ulici byla zavřená dvě desítky let, pokusy o její opravy byly četné, vždy je ale
komplikovala nestandardní situace objektu, který se nachází v centru Prahy, český stát ho prohlásil
za památku, je však ve vlastnictví Itálie. Na současnou rekonstrukci přispěly kromě italského
ministerstva zahraničních věcí české ministerstvo kultury, město Praha, městská část Praha 1,
řeckokatolická církev i soukromí sponzoři. Přesná cena rekonstrukce prý ještě známá není, upřesní
se poté, co restaurátoři budou znát detailně postup, který použijí. Bude to ale kolem 900.000 eur
(24,3 milionu korun), uvedli zástupci velvyslanectví.
Novináři dnes viděli i obsah tubusů uložených pod lucernou a ve zvonici kaple. Většina dokumentů
pochází z 19. století a týká se historie vlašské kongregace, případně rekonstrukce kaple, ve
schránkách byly i popisy prací od českých zedníků, fotografie či mince.
Vlašská kaple Nanebevzetí Panny Marie stojí v Karlově ulici na Královské cestě a je součástí areálu
Klementina. Uvádí se, že ji ve stylu manýrismu v letech 1590 až 1597 postavil Domenico Bossi
podle projektu Ottaviana Mascarina. Vznikla pro potřeby Italů usazených v Praze, odtud pochází
její název. Eliptický půdorys kaple dokumentuje myšlenkovou přeměnu doby, tedy ústup od
racionálního renesančního myšlení, které se odráželo v kruhovém půdorysu staveb, v smyslovější

názor baroka symbolizovaný dynamičtější a z každého úhlu jinak působící elipsou.
Díky této symbolice patří Vlašská kaple k významným renesančním stavbám Evropy. Interiér je
zařízen barokně. Vstupní portikus od Františka Maxmiliána Kaňky s kovanými mřížemi je zároveň
vstupem do sousedního kostela svatého Klimenta. Od roku 1810 je kaple v majetku italského státu.
Autor: ČTK
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Rekonstrukce Vlašské kaple vstupuje do II. fáze
01.11.2016 | PRAHA | PRAHA 1 | Barbara Kirchnerová
Vlašská kaple, tedy unikátní stavba oválného rozměru, která byla vybudována na přelomu 16. a 17.
století italskými řemeslníky a staviteli, má za sebou první fázi dlouho plánované rekonstrukce. Díky
českým a italským institucím a soukromým sponzorům se rekonstrukce podařila a nyní vstupuje do
druhé etapy.
Vlašská kaple v Karlově ulici, která je součástí Klementina, a je ve vlastnictví Italského státu, má za
sebou první a úspěšnou etapu rekonstrukce.
„Vlašská kaple byla zavřena více jak 30 let, a já jsem moc rád, že právě pan velvyslanec Aldo
Amati si vzal za svůj cíl, tuto kapli opravit,“ řekl Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1.
„Opravovali jsme střechu, a budeme opravovat fresky, to je moc důležité,“ řekl velvyslanec Itálie,
Aldo Amati.
„Je to práce velice sofistikovaná a náročná, zejména z toho důvodu, že ty historické, cenné fresky
uvnitř je potřeba hloubkově zrekonstruovat,“ řekl Oldřich Lomecký.
Tato náročná a nákladná rekonstrukce vyjde přibližně na 900 000 eur.
„Finance jsme získali z mnoha zdrojů, jednak jde o veřejné prostředky, jednak o soukromé, jak
české, tak italské instituce, italské Ministerstvo zahraničních věcí, české granty, Ministerstvo
kultury, hlavní město Praha, a Praha 1,“ řekla Kamila Hálová, tlumočnice italského velvyslanectví.
Druhá etapa rekonstrukce by měla trvat 8-10 měsíců, a poté by se do ní mohli přijít podívat i první
návštěvníci.
„Kaple bude především určena pro účely, pro které byla vybudována, to znamená pro sakrální
účely. Nicméně určitě bude příležitost se do kaple podívat,“ řekla Kamila Hálová.
Během restaurování kaple se našly i dokumenty a předměty, které byly uloženy v tubusových
schránkách nad lucernu, i ve zvonici kaple.
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První etapa rekonstrukce Vlašské kaple
Od Redakce
– Posted on 31.10.2016Publikováno v: Kultura
Praha 31. října 2016
Dne 31. října 2016 se v salonech Thun-Hohenštejského paláce na Malé Straně, sídle Italského
velvyslanectví, uskutečnilo setkání u příležitosti ukončení první etapy rekonstrukce Vlašské
kaple v Karlově ulici na Starém Městě pražském, která je součástí Klementina a je ve
vlastnictví italského státu. Jde o unikátní stavbu oválného půdorysu vybudovanou na přelomu
16. a 17. století italskými staviteli a řemeslníky v manýristickém stylu.

Velvyslanec Itálie, Aldo Amati, připomněl, že se rekonstrukce uskutečnila po mnoha marných
pokusech díky spolupráci českých a italských institucí a díky soukromým sponzorům. Osobně
poděkoval Ministerstvu kultury ČR, Magistrátu hlavního města Prahy, Městské části Praha 1,
italskému ministerstvu zahraničních věcí, Apoštolskému exarchátu Řeckokatolické církve i
soukromým subjektům (SIAD, Ahrcos, PSN, Univerzální stavební, Generali a Brembo).

V první etapě byla provedena kompletní rekonstrukce střechy a fasády včetně oken, byl
zrestaurován vstupní portál s dveřmi a barokními mřížemi. Díky zachovalosti původních materiálů
se podařilo i v detailech využít historické prvky. Kaple si tak zachovává svou stylovou čistotu.
Druhá etapa bude zahájena v listopadu tohoto roku restaurováním fresek a bude trvat necelý rok.

Během setkání si návštěvníci mohli prohlédnout dokumenty a předměty, které se našly ve
dvou tubusových schránkách, uložených nad lucernou a ve zvonici kaple. Většina z nich
pochází z 19. století, několik předmětů je ale i staršího data.
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Vlašská kaple se po 20 letech dočkala
rekonstrukce. Fresky opraví Italové
1. listopadu 2016 10:34
Ve Vlašské kapli Nanebevzetí Panny Marie, která je součástí areálu pražského Klementina, skončila
v těchto dnech první fáze rekonstrukce. S opravami se začalo po dlouhých dvaceti letech, kdy je
kaple uzavřena. Zatím získala novou střechu a fasádu, pokračovat se bude opravou interiéru a
fresek.

Další 1 fotografie v galerii
Vlašská kaple Nanebevzetí Panny Marie v Karlově ulici prochází rekonstrukcí (1.11.2016). |
foto: Vsevolod Krotovič
Poslední mše svatá uzavřela před dvaceti lety dveře Vlašské kaple v Karlově ulici. Tehdy měla
veřejnost na dlouhou dobu vůbec poslední možnost podívat se dovnitř této významné renesanční
stavby.

Její stav už byl totiž natolik špatný, že se propadly schody a nebylo bezpečné, aby do ní nadále
proudili turisté. Italské velvyslanectví se od té doby snažilo sehnat peníze na opravy - kaple totiž od
roku 1810 spadá pod Itálii. Ale marně.

Fotogalerie

Zobrazit fotogalerii
„V roce 2005 byl vypracován projekt, na základě kterého bylo vydáno stavební povolení a závazné
stanovisko památkářů, nebyly ale peníze, aby rekonstrukce mohla začít. Stavební povolení se pak
obnovovalo každé dva roky do dnešní doby,“ popsala pro iDNES.cz tlumočnice velvyslanectví
Kamila Hálová.
Peníze se tak podařilo sehnat až před několika měsíci. Podle italského velvyslance Alda Amatiho
díky spolupráci českých a italských institucí a díky soukromým sponzorům. Práce tak mohly v
červenci začít a kaple už získala novou střechu a fasádu včetně oken, také byl opraven vstupní
portál s dveřmi a barokními mřížemi.
„Druhá etapa bude zahájena v listopadu tohoto roku a bude trvat necelý rok,“ sdělil novinářům
Amati.
Na řadě je restaurování fresek, o které se postará italská společnost Ahrcos. Přesná cena
rekonstrukce zatím není jasná. V pondělí se totiž vůbec poprvé setkali restaurátoři se zástupci
Národního památkového ústavu a začali domlouvat techniku oprav a jejich rozsah. Podle prvotního
odhadu by ale opravy měly stát okolo 900 tisíc eur, tedy něco přes 24 milionů korun.
Na italském velvyslanectví dosud zůstávají některé prvky, například oltářní obrazy, které byly před
dvěma desítkami let přeneseny z chátrající kaple.

Vlašská kaple byla vystavěna v letech 1590–1597 pro potřeby Italů usazených v Praze. patří k
významným renesančním stavbám Evropy, její interiér je zařízen barokně. Vstupní portikus je
zároveň vstupem do sousedního kostela svatého Klimenta. Naposledy měla veřejnost možnost
nahlédnout do jinak nepřístupné kaple v roce 2000, kdy se konala výstava zvaná Bohemia-Italia.
Autor: Michaela Bůnová
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Vlašská kaple v Klementinu má novou fasádu, opraví se i fresky
Praha - Restaurátoři dokončili první etapu oprav
Vlašské kaple v centru Prahy, která je součástí
Klementina a patří italskému státu. V první fázi byla
opravena střecha a fasáda významné barokní
památky, zrestaurován byl portál a barokní mříže.
Čeká nás restaurování interiéru a fresek, na kterých
budou pracovat italští restaurátoři, řekl dnes
novinářům italský velvyslanec Aldo Amati.
Dnes podle něj byli v kapli pracovníci Národního
památkového ústavu s restaurátory a hledali nejlepší
techniky právě pro opravy interiérových maleb. Práce
podle Amatiho začnou v polovině listopadu a potrvají osm
až deset měsíců. První etapa trvala od letošního července.
Hlavní oltářní obraz a další prvky z interiéru jsou dnes
v budově italského velvyslanectví v Nerudově ulici.
Kaple v Karlově ulici byla zavřená dvě desítky let, pokusy
o její opravy byly četné, vždy je ale komplikovala
nestandardní situace objektu, který se nachází v centru
Prahy, český stát ho prohlásil za památku, je však ve
vlastnictví Itálie. Na současnou rekonstrukci přispěly
kromě italského ministerstva zahraničních věcí české ministerstvo kultury, město Praha, městská
část Praha 1, řeckokatolická církev i soukromí sponzoři. Přesná cena rekonstrukce prý ještě známá
není, upřesní se poté, co restaurátoři budou znát detailně postup, který použijí. Bude to ale kolem
900.000 eur (24,3 milionu korun), uvedli zástupci velvyslanectví.
Novináři dnes viděli i obsah tubusů uložených pod lucernou a ve zvonici kaple. Většina dokumentů
pochází z 19. století a týká se historie vlašské kongregace, případně rekonstrukce kaple, ve
schránkách byly i popisy prací od českých zedníků, fotografie či mince.
Vlašská kaple Nanebevzetí Panny Marie stojí v Karlově ulici na Královské cestě a je součástí areálu
Klementina. Uvádí se, že ji ve stylu manýrismu v letech 1590 až 1597 postavil Domenico Bossi
podle projektu Ottaviana Mascarina. Vznikla pro potřeby Italů usazených v Praze, odtud pochází
její název. Eliptický půdorys kaple dokumentuje myšlenkovou přeměnu doby, tedy ústup od
racionálního renesančního myšlení, které se odráželo v kruhovém půdorysu staveb, v smyslovější
názor baroka symbolizovaný dynamičtější a z každého úhlu jinak působící elipsou.

Díky této symbolice patří Vlašská kaple k významným renesančním stavbám Evropy. Interiér je
zařízen barokně. Vstupní portikus od Františka Maxmiliána Kaňky s kovanými mřížemi je zároveň
vstupem do sousedního kostela svatého Klimenta. Od roku 1810 je kaple v majetku italského státu.
Autor: ČTK, 01.11.16 10:00
Návštěvnost: 198 čtenářů

http://www.praha1.cz/cps/odbory-a-oddeleni-66257.html
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Dobrá věc se podařila!
Vlašská kaple Nanebevzetí Panny Marie v Karlově ulici, která je součástí areálu Klementina
a jež je pro mnohé určitě překvapivě ve vlastnictví Italské republiky, prochází rozsáhlou
záchrannou rekonstrukcí. Ta nejnaléhavější etapa v těchto dnech skončila a jednoduchá
manýristická oválná stavba s kopulí, vybudovaná na konci šestnáctého století pro potřeby
Italů žijících v Praze, prokoukla po dlouhých letech navenek do krásy. Nyní je na řadě
interiér.
„Dnešní setkání je pro mě velkou radostí, protože rekonstrukce kaple, náročný úkol, který jsem
přijal hned po svém nástupu, se podařila,“ prohlásil při slavnostním shromáždění na italské
ambasádě velvyslanec Italské republiky v České republice Aldo Amati, a to navíc výbornou
češtinou.
Pan velvyslanec, který se do projektu pustil s velkou energičností a nadšením a dokázal dát
dohromady peníze i tým, poděkoval všem lidem zapojeným do rekonstrukce i podporovatelům,
mezi nimi také Městské části Praha 1, která rekonstrukci podpořila grantem.
„Jsem moc rád, že se první etapa velmi náročné rekonstrukce i díky podpoře Prahy 1 podařila, a
naše městská část určitě podpoří i nadcházející restaurátorské práce na interiéru,“ prohlásil
přítomný starosta první městské části Oldřich Lomecký, který vyzdvihl obrovský přínos italských
(vlašských) architektů a stavitelů na jedinečnou historickou podobu našeho hlavního města.
Během první etapy rekonstrukce byly objeveny i tubusy s cennými dokumenty, většinou z konce
devatenáctého století, kdy proběhla poslední rekonstrukce, a také mincemi, z nichž nejstarší je
z roku 1762.
Rekonstrukce interiéru kaple by měla podle odhadů trvat osm až deset měsíců a provedou ji
zejména italští restaurátoři. Celkové náklady na obě etapy rekonstrukce by měly dosáhnout výše
zhruba 900 tisíc eur.
Vlašská kaple patří k významným renesančním stavbám Evropy, a to díky symbolice obsažené v

eliptickém půdorysu kaple, který dokumentuje velkou myšlenkovou přeměnu doby, kdy kaple
vznikla: ústup od racionálního renesančního myšlení, které se odráželo v kruhovém půdorysu
renesančních staveb, ve smyslovější názor baroka, symbolizovaný právě dynamičtější a z každého
úhlu jinak působící elipsou. Interiér kaple je zařízen barokně.

FOTO (C) Městská část Praha 1

SERVIZIO VIDEO DEL MUNICIPIO DI PRAGA 1
https://www.youtube.com/watch?v=6TkPI9BUG74

Dobrá věc se podařila! - rekonstrukce Vlašské
kaple vstupuje do II. fáze
Městská část Praha 1
338
15 visualizzazioni
Pubblicato il 01 nov 2016
Vlašská kaple Nanebevzetí Panny Marie v Karlově ulici, která je součástí areálu Klementina a jež je
pro mnohé určitě překvapivě ve vlastnictví Italské republiky, prochází rozsáhlou záchrannou
rekonstrukcí. Ta nejnaléhavější etapa v těchto dnech skončila a jednoduchá manýristická oválná
stavba s kopulí, vybudovaná na konci šestnáctého století pro potřeby Italů žijících v Praze,
prokoukla po dlouhých letech navenek do krásy. Nyní je na řadě interiér.
„Dnešní setkání je pro mě velkou radostí, protože rekonstrukce kaple, náročný úkol, který jsem
přijal hned po svém nástupu, se podařila,“ prohlásil při slavnostním shromáždění na italské
ambasádě velvyslanec Italské republiky v České republice Aldo Amati, a to navíc výbornou
češtinou.
Pan velvyslanec, který se do projektu pustil s velkou energičností a nadšením a dokázal dát
dohromady peníze i tým, poděkoval všem lidem zapojeným do rekonstrukce i podporovatelům,
mezi nimi také Městské části Praha 1, která rekonstrukci podpořila grantem.
„Jsem moc rád, že se první etapa velmi náročné rekonstrukce i díky podpoře Prahy 1 podařila, a
naše městská část určitě podpoří i nadcházející restaurátorské práce na interiéru,“ prohlásil
přítomný starosta první městské části Oldřich Lomecký, který vyzdvihl obrovský přínos italských
(vlašských) architektů a stavitelů na jedinečnou historickou podobu našeho hlavního města.
Během první etapy rekonstrukce byly objeveny i tubusy s cennými dokumenty, většinou z konce
devatenáctého století, kdy proběhla poslední rekonstrukce, a také mincemi, z nichž nejstarší je z
roku 1762.
Rekonstrukce interiéru kaple by měla podle odhadů trvat osm až deset měsíců a provedou ji
zejména italští restaurátoři. Celkové náklady na obě etapy rekonstrukce by měly dosáhnout výše
zhruba 900 tisíc eur.
Vlašská kaple patří k významným renesančním stavbám Evropy, a to díky symbolice obsažené v
eliptickém půdorysu kaple, který dokumentuje velkou myšlenkovou přeměnu doby, kdy kaple
vznikla: ústup od racionálního renesančního myšlení, které se odráželo v kruhovém půdorysu
renesančních staveb, ve smyslovější názor baroka, symbolizovaný právě dynamičtější a z každého
úhlu jinak působící elipsou. Interiér kaple je zařízen barokně.

http://www.prazskypatriot.cz/vlasska-kaple-prokoukla-do-krasy-skoncila-prvni-etapa-rekonstrukce/

Vlašská kaple prokoukla do krásy. Skončila
první etapa rekonstrukce
2. listopadu 2016 12:24 | Kategorie: Pražský život
Vlašská kaple Nanebevzetí Panny Marie v Karlově ulici, která je součástí areálu Klementina a ve
vlastnictví Italské republiky, prochází rozsáhlou záchrannou rekonstrukcí. První etapa v těchto
dnech skončila a jednoduchá manýristická oválná stavba s kopulí, vybudovaná na konci šestnáctého
století pro potřeby Italů žijících v Praze, prokoukla po dlouhých letech navenek do krásy. Nyní je na
řadě interiér.
Sdílejte
Tweet

Vlašská kaple Nanebevzetí Panny Marie v Karlově ulici. Foto: MČ Praha 1
„Dnešní setkání je pro mě velkou radostí, protože rekonstrukce kaple, náročný úkol, který jsem
přijal hned po svém nástupu, se podařila,“ řekl při slavnostním shromáždění v pondělí na italské
ambasádě velvyslanec Italské republiky v České republice Aldo Amati.
Velvyslanec, který se do projektu pustil s velkou energičností a nadšením a dokázal dát dohromady
peníze i tým, poděkoval všem lidem zapojeným do rekonstrukce i podporovatelům, mezi nimi také
městské části Praha 1, která rekonstrukci podpořila grantem.

„Jsem moc rád, že se první etapa velmi náročné rekonstrukce
i díky podpoře Prahy 1 podařila, a naše městská část určitě podpoří i nadcházející restaurátorské
práce na interiéru,“ prohlásil přítomný starosta Oldřich Lomecký, který vyzdvihl obrovský přínos
italských (vlašských) architektů a stavitelů na jedinečnou historickou podobu našeho
hlavního města.
V první etapě byla provedena kompletní rekonstrukce střechy a fasády včetně oken, byl
zrestaurován vstupní portál s dveřmi a barokními mřížemi. Díky zachovalosti původních materiálů
se podařilo v detailech využít historické prvky. Kaple si tak zachovává svou stylovou čistotu.
Druhá etapa, rekonstrukce interiéru kaple, bude zahájena v listopadu restaurováním fresek a měla
by podle odhadů trvat osm až deset měsíců a provedou ji zejména italští restaurátoři.

Celkové náklady na obě etapy rekonstrukce by měly dosáhnout výše zhruba 900 tisíc eur.

Během první etapy
rekonstrukce byly objeveny i tubusy s cennými dokumenty, většinou z konce devatenáctého století,
kdy proběhla poslední rekonstrukce, a také mincemi, z nichž nejstarší je z roku 1762.

Vlašská kaple patří k významným renesančním stavbám Evropy, a to
díky symbolice obsažené v eliptickém půdorysu kaple, který dokumentuje velkou myšlenkovou
přeměnu doby, kdy kaple vznikla: ústup od racionálního renesančního myšlení.
To se odráželo v kruhovém půdorysu renesančních staveb, ve smyslovější názor baroka,
symbolizovaný právě dynamičtější a z každého úhlu jinak působící elipsou. Interiér kaple je zařízen
barokně.
Autor: red
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Praga, completata prima fase restauro Capella degli Italiani
Monumento riaprirà fra meno di un anno
(ANSA) - PRAGA, 1 NOV - Dopo oltre vent'anni di degrado, e'
stata completata la prima fase dei restauri della "Cappella
degli italiani" nel centro storico di Praga. Gli interventi
hanno riguardato facciata, tetto, portale e cancello barocco del
monumento di proprietà dello Stato italiano.
L'annuncio è stato fatto in una conferenza stampa
dall'ambasciatore d'Italia a Praga, Aldo Amati, precisando che a
metà novembre inizierà il restauro dell'interno e degli
affreschi, con lavori affidati a specialisti italiani della
societa' Ahrcos. La riapertura della Cappella situata nello
"Stare Mesto", il centro storico della capitale ceca, e'
prevista tra 8-10 mesi.
Durante la conferenza stampa svoltasi ieri nei saloni del
palazzo Thun-Hohenstein, la sede dell'Ambasciata italiana nel
quartiere di Mala Strana, è stato mostrato il contenuto di due
"involucri" sigillati scoperti nel corso dei lavori sopra il
lampadario centrale e nel campanile della Cappella: tra l'altro
documenti che illustrano la storia della congregazione italiana
a Praga, inviti alle celebrazioni per i 300 anni della
fondazione della congregazione e monete dell'Ottocento.
I lavori, come noto, sono stati avviati grazie all'impegno
dell'ambasciatore Amati. Il costo totale previsto e' di circa
900 mila euro cui contribuiscono il ministero degli Esteri
italiano, quello della cultura ceco, il Comune di Praga, la
Chiesa greco-cattolica e sponsor privati italiani e cechi (sono
sati citati Siad, Ahrcos, Brembo, Generali).
Secondo fonti storiche, la "Cappella dell'Assunzione della
Vergine Maria", situata sulla via dell'incoronazione dei re a
pochi metri dal Ponte Carlo e annessa al complesso gesuitico di
Klementinum, e' stata costruita tra il 1590 e il 1597 in stile
manierista da Domenico Bossi sulla base del progetto di
Ottaviano Mascarino. Servi' agli italiani stabilitisi all'epoca
a Praga per celebrare le messe nella loro lingua materna. Dal
1810 la Cappella e' proprieta'dello Stato italiano. (ANSA)
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A Praga, completata prima fase restauro
Cappella degli Italiani
Monumento riaprirà fra meno di un anno
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FOTO
La cappella degli italiani a Praga © ANSA/Ansa
+CLICCA PER INGRANDIRE
PRAGA - Dopo oltre vent'anni di degrado, e' stata completata la prima fase dei restauri della
"Cappella degli italiani" nel centro storico di Praga. Gli interventi hanno riguardato facciata, tetto,
portale e cancello barocco del monumento di proprietà dello Stato italiano. L'annuncio è stato fatto
in una conferenza stampa dall'ambasciatore d'Italia a Praga, Aldo Amati, precisando che a metà
novembre inizierà il restauro dell'interno e degli affreschi, con lavori affidati a specialisti italiani
della societa' Ahrcos. La riapertura della Cappella situata nello "Stare Mesto", il centro storico della
capitale ceca, e' prevista tra 8-10 mesi.
Durante la conferenza stampa svoltasi ieri nei saloni del palazzo Thun-Hohenstein, la sede
dell'Ambasciata italiana nel quartiere di Mala Strana, è stato mostrato il contenuto di due
"involucri" sigillati scoperti nel corso dei lavori sopra il lampadario centrale e nel campanile della
Cappella: tra l'altro documenti che illustrano la storia della congregazione italiana a Praga, inviti
alle celebrazioni per i 300 anni della fondazione della congregazione e monete dell'Ottocento. I
lavori, come noto, sono stati avviati grazie all'impegno dell'ambasciatore Amati. Il costo totale
previsto e' di circa 900 mila euro cui contribuiscono il ministero degli Esteri italiano, quello della

cultura ceco, il Comune di Praga, la Chiesa greco-cattolica e sponsor privati italiani e cechi (sono
sati citati Siad, Ahrcos, Brembo, Generali).
Secondo fonti storiche, la "Cappella dell'Assunzione della Vergine Maria", situata sulla via
dell'incoronazione dei re a pochi metri dal Ponte Carlo e annessa al complesso gesuitico di
Klementinum, e' stata costruita tra il 1590 e il 1597 in stile manierista da Domenico Bossi sulla base
del progetto di Ottaviano Mascarino. Servi' agli italiani stabilitisi all'epoca a Praga per celebrare le
messe nella loro lingua materna. Dal 1810 la Cappella e' proprieta'dello Stato italiano. (ANSA)
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Varie
(fonte: Red) Conclusa prima tappa del
restauro della Cappella dell’Assunzione
della Vergine Maria (Cappella degli italiani),
monumento, di proprietà dello Stato italiano
e situato nella Città vecchia a pochi passi
dal Ponte Carlo. L’annuncio ieri nel corso di
una conferenza stampa presso
l’Ambasciata d’Italia. Completata la ricostruzione
della cupola e della facciata. I
lavori, che dovrebbero concludersi fra un
anno, costeranno orientativamente 900 mila
euro. Le risorse sono state concesse da
fonti istituzionali italiane e ceche, e reperite
anche attraverso una campagna di sponsorizzazione
che ha coinvolto importanti società
come Generali, Siad e Brembo.

http://italiapragaoneway.eu/italia-repubblica-ceca-relazione-lavori-restauro-cappella-italiana-praga/

Italia-Repubblica Ceca: relazione su lavori di
restauro Cappella italiana a Praga
Si è svolta oggi, presso la sede dell’ambasciata italiana a Praga, la presentazione dei lavori di
restauro della Cappella italiana
Articolo di
Tiziano Marasco
ottobre 31, 2016

Fotografoval:
Libor Svacek, Kaplicka 447, Cesky Krumlov, 381 01 CZ
Si è svolta oggi, presso la sede dell’ambasciata italiana a Praga, la presentazione dei lavori di
restauro della Cappella italiana (Vlašská kaple nanebevzetí panny Marie). La cappella, parte del
Klementinum, si trova in via Karlova nella Città vecchia, esattamente di fronte alla porta del ponte
Carlo.

L’ambasciatore Aldo Amati, assieme a Kamila Hálová, interprete ufficiale dell’ambasciata, hanno
presentato il punto a cui sono giunti i lavori di restauro dell’edificio, che a causa delle sue
condizioni precarie, era diventato un pericolo per i turisti che attraversano via Karlova.
Ora i lavori di restauro degli esterni sono stati terminati, rimangono da recuperare gli affreschi che
decorano il soffitto della cappella e l’imponente organo. L’ambasciatore Amati, in tal senso, ha
notato che questi lavori “dovrebbero essere terminati tra 8-10 mesi, e che la cappella dovrebbe
essere agibile a giugno”.
La cappella, un edificio di forma ovale manierista con cupola, fu costruita tra il 1590-1597,
disegnata da D. Bossi secondo il progetto di O. Mascarina per le esigenze della comunità italiana a
Praga, che già al tempo era molto numerosa. Di fatto la cappella, chiusa da 20 anni a causa della
precaria condizione strutturale, è proprietà della Repubblica Italiana, elemento che ha complicato
molto il processo di restauro, per motivi sia burocratici di coordinamento tra Italia e ČR, che
logistici, dovuti alla distanza.
Il primo progetto di recupero era stato presentato nel 2005 dall’allora ambasciatore Radicati, solo
con Amati tuttavia i lavori hanno avuto inizio. I costi delle operazioni sono ancora da definire, le
stime parlano di 900 mila euro. Alle operazioni contribuiscono (SIAD, Ahrcos, PSN, Univerzální
stavební, Generali e Brembo).
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La cappella
italiana a
Praga torna a
risplendere
L’Ambasciata celebra la fine della prima fase di restauro
Il 31 ottobre 2016, nei saloni
sede dell’Ambasciata italiana
celebrare la conclusione della
dell’Assunzione della Vergine
”.

del palazzo Thun-Hohenštejnského, presso la
a Praga, si è tenuto l’incontro per
prima fase di ricostruzione della Cappella
Maria: la storica “Cappella degli italiani

Si tratta di una delle più belle iniziative intraprese di recente dalla
nostra rappresentanza a Praga, fortemente voluta dall’Ambasciatore Aldo
Amati il quale, durante la conferenza stampa, ha ricordato che la
ricostruzione ha avuto luogo (dopo una serie di inutili tentativi,
avvenuti in precedenza), grazie alla cooperazione tra istituzioni ceche e
italiane, oltre che per merito di sponsor privati. Ha quindi ringraziato
personalmente il Ministero della Cultura, il Municipio di Praga, il
Distretto di Praga 1, il Ministero degli Affari Esteri italiano, la Chiesa
apostolica greco-cattolica e i soggetti privati coinvolti:
SIAD, Ahrcos, PSN, Univerzálni Stavební, Generali e Brembo.
La cappella è una delle più importanti testimonianze della presenza
italiana nella Repubblica Ceca, nonché un caso unico per importanza e
qualità artistica non solo della Praga rudolfina, ma anche dell’intera
architettura sacrale a nord delle Alpi. Durante la seconda metà del 1500,
molti italiani emigrarono verso il nord Europa e molti di loro si
fermarono proprio a Praga, formando una numerosa colonia composta
soprattutto da architetti, artigiani e mercanti, che vi si stabilirono con
le loro famiglie. Praga era, all’epoca, la città dell’imperatore Rodolfo
II, destinata a diventare la capitale del Sacro Romano Impero e le
maestranze italiane, nonché i beni di lusso provenienti dall’Italia,
erano molto apprezzati alla corte imperiale. La maggior parte degli
immigrati giunti in città si stabilì nel quartiere di Malá Strana, a poche
centinaia di metri dal castello, tanto che la piazza principale fu
rinominata, dai praghesi, “piazza italiana.
A quei tempi la Boemia era prevalentemente protestante e, in quel
contesto, la comunità italiana rappresentava una minoranza cattolica sul
territorio. Questo le consentì di ottenere i favori di Papa Gregorio XIII,
trasformandosi in una congregazione che, nel 1590, raggiunse un numero
tale da aver bisogno di costruire un nuovo oratorio. L’edificio, che fa
parte del complesso del Klementinum, occupa tuttora un posto di rilievo
nella storia dell’architettura ceca ed europea, essendo il primo esempio
di cappella italiana a pianta ovale del nord Europa disegnato e
realizzato, a partire dalla fine del 16° secolo, da architetti e
artigiani italiani.

Pur essendo dedicata alla Beata Vergine Maria, la cappella è ancora oggi
denominata “Cappella Italiana”. Per secoli ha rappresentato il punto di
incontro centrale degli italiani presenti a Praga, che hanno fortemente
contribuito alla bellezza artistica della città boema. A questo scopo, l’
Ambasciata aveva avviato, nei mesi scorsi, una campagna di
sponsorizzazione della ristrutturazione e del restauro della struttura.
All’iniziativa, tenutasi nell’ambito del piano di valorizzazione del
patrimonio immobiliare e artistico dello Stato italiano all’estero, hanno
preso parte istituzioni e privati cechi, nonché donatori italiani e la
locale chiesa greco-cattolica. Proprio a quest’ultima, mediante un atto
di concessione, è stata affidata la gestione della cappella che, pertanto,
verrà resa disponibile anche per la comunità italiana di Praga. Il
finanziamento della Farnesina, congiuntamente a quello degli altri
donatori, ha reso possibile la conclusione della prima fase dei
lavori di ristrutturazione, che ha riguardato l’originale e
caratteristico tetto ovale, i muri esterni, le finestre ed il portale d’
ingresso in stile barocco. La seconda fase inizierà, invece, nel novembre
di quest’anno, con il restauro degli straordinari affreschi interni, ora
poco visibili e rimasti intoccati per decenni. La Cappella tornerà ad
aprire le porte nel 2017, al termine dei lavori di ristrutturazione.

http://www.camic.cz/a4033-cappella-degli-italiani-parte-la-fase-due-del-restauro/b1-repubblicaceca/news.tab.it.aspx

Cappella degli Italiani: parte la fase due del
restauro
03.11.2016

Il restauro del manto esterno della Cappella degli Italiani in via Karlova a Praga è stato
completato. Lo ha annunciato lunedì 31 ottobre in conferenza stampa l’ambasciatore italiano a
Praga Aldo Amati.
Lo storico edificio della comunità italiana a Praga è oggetto di restauro da luglio di quest’anno.
Nella prima fase dei lavori è stato restaurato il tetto, la facciata e il portale barocco d’entrata
dell’edificio. Nella seconda fase si prevede invece il restauro degli interni e soprattutto dei preziosi
affreschi barocchi. “La Cappella degli Italiani rappresenta un autentico gioiello artistico e
architettonico di Praga”, ha sottolineato in un’intervista per CamicNet Alessandro Battaglia,
amministratore della società AhRCOS impegnata nel recupero dell’edificio.
La fine dei lavori è prevista per la seconda metà del 2017. I costi totali del recupero ammontano a
circa 900.000 euro. Una parte dei fondi necessari è stata stanziata, grazie all’impegno
dell’Ambasciatore Amati, dal Ministero degli Esteri Italiano, proprietario dell’edificio.I fondi
sono stati raccolti anche tra imprese private, tra cui soci Camic AhRCOS, Brembo Czech,
Generali CEE Group e SIAD.

L’Ambasciatore Italiano ha ringraziato anche il Ministero della Cultura della RC, il Municipio
della città di Praga, il Comune di Praga 3 e l'Esarcato apostolico della Chiesa greco-cattolica.
Leggi di più sul restauro: www.camic.cz
Fonte: Camic
Fonte Fotografia: Ambasciata d'Italia a Praga
http://www.camic.cz/a4033-vlasska-kaple-druha-etapa-restauratorskych-pracich-zacala/b1-repubblicaceca/news.tab.cs.aspx

Vlašská kaple: druhá etapa restaurátorských
pracích začala
03.11.2016

Oprava vnějšího pláště Vlašské kaple v Karlově ulici v Praze skončila. Na tiskové konferenci, jež
proběhla v pondělí 31. října, to oznámil italský velvyslanec v Praze Aldo Amati.
Restaurátorské práce na historické budově italské komunity v Praze začaly v červenci letošního
roku. V první části prací proběhla kompletní rekonstrukce fasády, střechy a barokního vstupního
portálu do kaple. V druhé fázi má být provedena rekonstrukce interiérů, a to včetně vzácných
barokních freskových maleb. „Vlašská kaple je architektonickým a uměleckým klenotem v srdci
Prahy,“ poukazuje v rozhovoru pro CamicNet Alessandro Battaglia, jednatel společnosti
AhRCOS s.r.o., která zajišťuje restaurátorské práce na kapli.
Konec všech restaurátorských prací se očekává v druhé polovině příštího roku. Celkové náklady na
rekonstrukci se mají vyšplhat na 900.000 eur. Část prostředků poskytlo díky intervenci velvyslance
Amatiho italské Ministerstvo zahraničí. Další prostředky poskytly soukromé subjekty, mezi
kterými jsou i členové Italsko-české komory AhRCOS, Brembo Czech, Generali CEE Group a

SIAD. Dále italský velvyslanec poděkoval Ministerstvu kultury ČR, Magistrátu Hlavního
města Prahy, Městské části Praha 1, Apoštolskému exarchátu Řeckokatolické církve.
Pro více informací o rekonstrukci Vlašské kaple:www.camic.cz
Zdroj: Camic
Zdroj Fotografie: Ambasciata d'Italia a Praga

Repubblica Ceca: presentata restaurazione Cappella italiana a Praga
Praga, 04 nov 19:26 - (Agenzia Nova) - Questa settimana si è svolta presso la sede dell'ambasciata
italiana a Praga la presentazione dei lavori di restauro della Cappella italiana (Vlasská kaple
nanebevzetí panny Marie). La cappella fa parte parte dell'edificio storico Klementinum, nel centro
della capitale ceca. Lo riferisce un comunicato stampa dell'ambasciata d'Italia in Repubblica Ceca.
L' ambasciatore italiano Aldo Amati ha puntualizzato che la ricostruzione ha avuto luogo dopo
molti tentativi vani, grazie alla cooperazione tra le istituzioni ceche e quelle italiane e a diversi
sponsor privati. Tra questi, l'ambasciatore Amati ha personalmente ringraziato il ministero della
Cultura, il Municipio di Praga, il distretto municipale di Praga 1, il ministero degli Affari Esteri
italiano, la Chiesa apostolica greco-cattolica e diversi soggetti privati come Siad, Ahrcos, Psn,
Generali e Brembo. Amati ha spiegato che i lavori di restauro delle facciate esterne sono state
terminate. Tuttavia mancano ancora gli affreschi del soffitto della cappella e l'organo, che
dovrebbero essere terminati tra 8-10 mesi, ha puntualizzato Amati, il quale ha aggiunto che la
cappella dovrebbe essere agibile a partire di giugno dell'anno prossimo. I costi delle operazioni sono
ancora da definire, le stime parlano di circa 900 mila euro. (Rep)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

http://lanuovaferrara.gelocal.it/ferrara/cronaca/2016/11/07/news/cappella-degli-italiani-larinascita-e-tutta-made-in-cento-1.14380227?refresh_ce

Cappella degli italiani La rinascita è tutta
made in Cento
La società Ahrcos si occupa delle opere esterne e interne per restituire lo storico edificio allo
splendore di un tempo
07 novembre 2016

CENTO. I tecnici della ditta centese Ahrcos, scoprono i tesori segreti della Cappella degli italiani,
nel centro storico di Praga. Durante i lavori di consolidamento e restauro affidati all’impresa
centese, emergono due involucri nascosti sopra il lampadario centrale e nel campanile della
Cappella. All’interno documenti che illustrano la storia della congregazione italiana a Praga, inviti
alle celebrazioni per i 300 anni della fondazione della congregazione e monete dell'Ottocento. Dopo

oltre 20 anni di degrado, è stata completata nella capitale della Repubblica Ceca, la prima fase dei
restauri della Cappella degli italiani. Gli interventi hanno riguardato facciata, tetto, portale e
cancello barocco del monumento di proprietà dello Stato italiano. L'annuncio è stato fatto giovedì
dall'ambasciatore d'Italia a Praga, Aldo Amati, che ha dato il via ad un intervento dal costo di circa
900mila euro, a cui contribuiscono il ministero degli Affari Esteri italiano, il ministero della Cultura
ceco, il Comune di Praga 1, la Chiesa greco-cattolica e sponsor privati italiani e cechi. Citati Siad,
Ahrcos, Brembo e Generali. A metà novembre inizierà il restauro dell'interno e degli affreschi, con
lavori affidati ancora una volta agli specialisti della Ahrcos di Cento. La riapertura della Cappella
situata nello "Staré Mesto", il centro storico della capitale ceca, è prevista tra 8-10 mesi. Secondo
fonti storiche, la "Cappella dell’Assunzione della Vergine Maria", annessa al complesso gesuitico di
Klementinum, è stata costruita tra il 1590 e il 1597 in stile manierista da Domenico Bossi sulla base
del progetto di Ottaviano Mascarino. Centro spirituale della comunità italiana a Praga, dal 1810 la
Cappella è proprietà dello Stato italiano. La progettazione, l’analisi storica e l’esecuzione di tutti i
lavori di consolidamento e restauro sono stati affidati alla centese Ahrcos, eccellenza nel campo del
restauro del patrimonio architettonico. Come spiega Alessandro Battaglia, l’amministratore della
società, durante i lavori di rifacimento della copertura a campana, i tecnici di Ahrcos hanno
rinvenuto due “involucri” sigillati sopra il lampadario centrale e nel campanile della Cappella. Gli
involucri sono stati aperti nei giorni scorsi nei saloni del palazzo Thun-Hohenstein, la sede
dell’ambasciata italiana, mostrandone per la prima volta il contenuto al pubblico.
«La società vanta grande esperienza - spiega Battaglia nel recupero di edifici storici con vincoli
culturali e artistici sia in Italia, dove esegue numerosi restauri di luoghi di culto, sia a Praga, dove
ha lavorato a diversi progetti». Battaglia racconta poi come è stato possibile battere una concorrenza
locale altamente qualificata e preparata, ottenendo l'affidamento dei lavori: «La specializzazione e il
bagaglio culturale dell’impresa hanno permesso, con strumenti qualificati e la collaborazione con
l’Università, di studiare le metodologie di intervento più adeguate». La Cappella degli Italiani del
resto, prosegue l'amministratore dell'impresa centese, rappresenta «un monumento di rilievo
mondiale, un autentico gioiello artistico e architettonico di Praga. Anche per questo, il nostro
progetto di recupero, analizzato con molta attenzione dagli esperti della Sovraintendenza delle belle
arti, che ha mostrato un approccio molto interessato alle nostre metodologie, alla fine è risultato
vincente».
Beatrice Barberini

07 novembre 2016

http://czpravy.cz/praha-a-stredocesky-kraj/vlasska-kaple-v-klementinu-ma-novou-fasadu-opravi-se-ifresky/

Vlašská kaple v Klementinu má novou fasádu, opraví se i
fresky
Odeslat admin 1 den 14 hodiny před on Praha a Středočeský kraj
http://prazsky.denik.cz - Praha /FOTOGALERIE/ - Restaurátoři dokončili první etapu oprav
Vlašské kaple v centru Prahy, která je součástí Klementina a patří italskému státu. V první fázi byla
opravena střecha a fasáda významné barokní památky, zrestaurován byl portál a barokní mříže.
Čeká nás restaurování interiéru a fresek, na kterých budou pracovat italští restaurátoři, řekl
v pondělí novinářům italský velvyslanec Aldo Amati.

ARTICOLI NON DISPONIBILI O IN USCITA
1234-

Lancio dell’agenzia di stampa nazionale CTK (solo per gli abbonati);
Servizio della televisione nazionale NOE (in fase di montaggio);
Servizio sul bimestrale Progetto Repubblica Ceca (in uscita a dicembre);
Segnalazione sul settimanale REFLEX.

