Tisková zpráva

Muzeum města Prahy
se připojuje k festivalu Open House Praha
zpřístupněním paláce Desfours
Na Florenci 1023/21, Praha 1 – Nové Město
o víkendu 7–8. 8. 2021

Muzeum města Prahy se letos již tradičně připojuje k festivalu Open House Praha, tentokrát
zpřístupněním paláce Desfours, který muzeum získalo do své správy od 1. 11. 2020. O víkendu 7.–8. srpna
2021 zde budou každou celou hodinu probíhat zdarma komentované prohlídky. První začne v 10.00 hod.
a poslední v 17.00 hod.
Neoklasicistní dům palácového typu byl postaven v letech 1845–1847 českým architektem Josefem Krannerem
jako jedna z nejkrásnějších obytných staveb své doby. Výstavbu třípatrového nárožního domu zahájil roku 1845
podnikatel Albert Klein von Wiesenberg. Ještě jako rozestavěný ho od něj v roce 1847 koupil šlechtic Franz
Desfours-Walderode.

Na první pohled působí palác Desfours docela nenápadně. Za strohými klasicistními fasádami s prvky
novorenesance, členěnými jen bosovaným přízemím, se ovšem ukrývají skvostně zdobené interiéry. Na vnitřní
výzdobě se podíleli malíř Karel Nacovský a sochař a štukatér Ferdinand Pischelt, stavitelem byl Jan Nevole.
Malířská výzdoba paláce Desfours dodnes patří k nejvýznamnějším dílům českého nástěnného malířství poloviny
19. století.
Rodina Desfours dlouho v paláci nepobyla. Manželka hraběte po jeho smrti palác v roce 1878 prodala. V roce
1900 palác zakoupila rodina Krasnopolski, která se však stala obětí druhé světové války. Dům posléze vystřídal
několik majitelů a prošel nešetrnými stavebními úpravami. Za socialismu byl palác rozparcelován příčkami na byty
a kanceláře, později bylo zbořeno západní křídlo a zahradní pavilon kvůli stavbě redakce a tiskárny Rudého
práva. V roce 1982 byl dům prohlášen za nemovitou kulturní památku. Od 90. let 20. století je objekt prázdný
a v zanedbaném stavu. V roce 1995 přešel objekt do vlastnictví hlavního města Prahy, které ho roku 2020 svěřilo
do správy Muzea města Prahy.
Festival otevřených budov je architektonickým svátkem, který umožňuje zdarma prozkoumat skryté poklady
města. V rámci akce mohou lidé letos navštívit 80 běžně nepřístupných budov a prostorů v Praze. Více
informací o festivalu najdete na webových stránkách openhause.cz.
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