140 let
stejný dům
stejná rodina
stejný duch

Jan Langhans,
zakladatel fotografického ateliéru

Zuzana Meisnerová Wismer,
pravnučka Jana Langhanse

„Výsledek rekonstrukce byl
ovlivněn rovněž schopností
dodavatele realizovat tak
náročnou stavbu a umožněn
odvahou investorky formovat
tento projekt nejen kalkulací,
ale i vírou v obnovení
významu domu a touhou
vytvořit podmínky pro jeho
další vývoj v dlouhodobém
horizontu. Skutečnost, že
u této stavby nešlo pouze
o profesionální investování
finančních prostředků
s krátkodobým efektem,
ale o dlouhodobě cílený
záměr v osobní, individuální
i společenské rovině, výrazně
ovlivnila podobu paláce
Langhans.“

„Celkově se jedná o enormní
a obdivuhodný výkon, snažící
se zároveň o zachování
a obnovení hodnot. Nebyla
to přitom tůra po hřebeni,
nýbrž horolezecký výstup
bez jištění. Fakt, že vlastníci
objektu a investoři nastoupili
tuto cestu s architektem,
lze vysvětlit jen mimořádnou
citovou vazbou. Jaké štěstí,
když má architekt nad sebou
živého partnera, tvora z masa
a kostí, a ne anonymní
grémium.“

„Přestavbou tohoto
domu jsme chtěli dokázat,
že je možné dostavovat,
přestavovat či nastavovat,
a přesto to nejdůležitější,
co tyto zdi skrývají, nezranit.
Snažili jsme se tohoto ducha,
onoho genia loci, pouze
přetvořit do nové doby.“

Ladislav Lábus, architekt,
v rozhovoru pro časopis Stavba, 2002

Walter Zschokke, časopis Architekt,
recenze stavby Langhans, 2002

Zuzana Meisnerová Wismer,
majitelka, 2006

Byt A4
4. podlaží
Vodičkova 707/37
110 00 Praha 1
Nové Město
107 m2
K nastěhování: ihned
Kombinace historického
půvabu a moderního bydlení
v klidu centra Prahy
Nájem: 31.000 CZK/měs.
Služby: 6.800 CZK/měs.

Máte zájem? Kontaktujte nás.
ms@langhans.cz

Byt A5
5. podlaží
Vodičkova 707/37
110 00 Praha 1
Nové Město
83 m2
K nastěhování: ihned
Kombinace historického
půvabu a moderního bydlení
v klidu centra Prahy
Nájem: 31.000 CZK/měs.
Služby: 5.800 CZK/měs.

Máte zájem? Kontaktujte nás.
ms@langhans.cz

Byt A6
5. podlaží
Vodičkova 707/37
110 00 Praha 1
Nové Město
104 m2
K nastěhování: ihned
Kombinace historického
půvabu a moderního bydlení
v klidu centra Prahy
Nájem: 33.000 CZK/měs.
Služby: 6.800 CZK/měs.

Máte zájem? Kontaktujte nás.
ms@langhans.cz

Byt C7
5. podlaží
Vodičkova 707/37
110 00 Praha 1
Nové Město
97 m2
K nastěhování: ihned
Kombinace historického
půvabu a moderního bydlení
v klidu centra Prahy
Nájem: 37.000 CZK/měs.
Služby: 6.600 CZK/měs.

Máte zájem? Kontaktujte nás.
zuzana@meisner.ch

Technické vybavení
Komunikace
→ kabelová TV
→ telefonní připojení
→ internet
→ domácí videotelefon
→ výtah pro 8 osob, bezbariérový
→ topení ústřední, plynové
→ měření spotřeby energií centrálně v suterénu objektu
Zabezpečení
→ EPS: elektrická požární signalizace
→ EZS: elektrická zabezpečovací signalizace
→ vstupní bezpečnostní dveře

Lokalita

Dům Langhans v datech
→ 1870
Podle plánů architekta Františka Tesaře,
asistenta profesora Zítka, postaven v neorenesančním stylu
→ 1880
Jan Langhans kupuje dům a zakládá fotografický ateliér,
který brzy patří k nejslavnějším v zemi
→ 1905
Architekt Dryák upravuje průčelí ve stylu secese
→ 1948
Zestátnění Ateliéru Langhans, likvidace archivu negativů
(cca 2 mil. kusů)

Stavba
→ původní restaurovaná budova z roku 1870
→ nástavba IV. a V. patra 2002
→ památkově chráněné schodiště, renovované

→ 1991
Restituce domu potomkům původních majitelů; úvahy nad
záchranou zničené nemovitosti

Nadstandardní služby
→ recepce: 24 hodin

→ 1995
Počátek spolupráce s architektem Ladislavem Lábusem
→ 04/2001–08/2002
Realizace rekonstrukce, nástavby a dostavby domu Langhans
podle plánů Architektonického Ateliéru LL (Ladislav Lábus).
Vznikl polyfunkční dům s obchody, galerií, kancelářemi a byty.
Jedná se o pět objektů za sebou v hloubce celé parcely (ca 80
metrů). Všechny byty mají i výhledy či průhledy do Františkánské
zahrady.
→ 10/2002
Obchodní plochy jsou pronajaty Centru FotoŠkoda
→ 2003–2012
Činnost Langhans Galerie Praha,
galerie pro současnou světovou fotografii
→ 2012
Od tohoto roku užívá prostory galerie
lidskoprávní organizace Člověk v tísni

