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1.  Identifikační údaje 
 

 

Název stavby : Galerie sv. Michal 

  

Místo stavby : Michalská čp. 662/29 a 653/27 

parc.č. 413/1, 417 a 412/2 

 110 00 Praha 1 – Staré Město 

  

Vlastník objektu : Michal Praha, spol. s.r.o. 

 Michalská 653/27 

 110 00 Praha 1 – Staré Město 

  

Stupeň PD : Stavebně historický průzkum 

  

Zpracovatel : Mgr.A.  Martin Píša 

 Mgr.A.  Miroslav Misař 

 Švýcarská 2431 

 272 01 Kladno 

 e-mail: martinpisa@email.cz 
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2.  Plánovaný záměr 
 
Stavebně historický průzkum je zpracován jako výchozí podklad pro vypracování dalších fází 

projektové dokumentace pro novou rekonstrukci bývalého kostela sv. Michala archanděla, 

Michalská čp. 662/29 a přilehlého křídla fary čp. 653/27, Praha 1 – Staré Město. Předložená 

část průzkumu se zabývá historií a stavebně historickým rozborem objektu. V další samostatné 

části průzkumu je pak podrobná dokumentace a pasportizace objektu s přehledem hodnotných 

umělecko-řemeslných prvků a fotodokumentací.    

 

Investiční záměr předpokládá celkovou rekonstrukci a rehabilitaci bývalého kostela 

sv. Michala archanděla a přilehlého křídla fary s ohledem na nové prostorové, funkční a dispoziční 

požadavky investora a technický stav objektu. Záměrem je celková rehabilitace objektu 

po nepříliš vhodně provedené rekonstrukci v polovině 90. let minulého století a následném využití 

objektu pro multimediální show "Tajemství u sv. Michala". V objektu má vzniknout exkluzivní 

prodejní galerie umění a módy s možností prezentace prací pražských studentů umění. Návrh 

počítá s vyčleněním krypty z komerčního provozu se samostatným vstupem z podélné strany 

kostela, vyčištěním interiéru kostela od pozdějších vestaveb a přepatrování  s návratem k barokní 

podobě chrámu a vložením nové samonosné třípodlažní galerie ze skla a oceli do obou bočních lodí 

s výtahy a schodištěm. Kostel sv. Michala archanděla s přilehlou farou se nachází na území 

Pražské památkové rezervace chráněné UNESCO, v samém centru města a je veden jako 

nemovitá kulturní památka v Ústředním seznamu státem registrovaných památek pod číslem 

R.č.Ú.s. 38207/1-34 ze dne 3.5.1958. 

Dnešní kostel sv. Michala archanděla vznikl  na základech  staršího románského kostela 

budovaného od poloviny 12. století do konce 13. století ve třech stavebních etapách. Ve druhé 

polovině 14. století byl kostel goticky přestavěn na halové trojlodí. Dnešní podoba je výsledkem 

radikální barokní přestavby ze 3. čtvrtiny 18. století a pozdějších stavebních klasicistních úprav. 

Po požáru počátkem roku 1991 proběhla v 90. letech minulého století celková rekonstrukce        

a archeologický výzkum.  

V kostele se i přes pozdější adaptace a úpravy dochovaly původní hodnotné umělecko-

řemeslné prvky a části objektu , které musí být zachovány a rehabilitovány. 
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3.  Výchozí podklady 
 

Pro zpracování stavebně historického průzkumu byly použity tyto výchozí materiály : 

 

1) Všechny zachované složky obrazové a textové dokumentace v těchto archivech : 

 

 archiv stavebního úřadu pro Prahu 1 

plány a texty od roku 1953 (složka pro objekt čp.662 a 653) 

 archiv hl. města Prahy 

fotografická sbírka 

 

2) Zaměření stávajícího stavu objektu z roku 2008 

 

3) Pasporty SÚRPMO z archivu a oddělení dokumentace NPÚ - Ústřední pracoviště, Ú.o.p. 

v hl. městě Praze 

 Pasport SÚRPMO, D.Líbal, M.Vilímková, J.Vajdiš – 1960 

 Blokový pasport  SÚRPMO, D.Líbal, J.Vajdiš, J.Muk a kol. – 1962 

 Doplňující poznámky ke SHP, J.Muk – 1970 

 Pasport SÚRPMO, J.Muk - 1989 

 

4) Vybraná odborná literatura o historii lokality a architektuře : 

 
 Vlček P.: Umělecké památky Prahy – Staré Město, Josefov – Praha 1996 

 Bečková K.: Zmizelá Praha – Staré Město – Praha 2005 

 Bečková K.: Svědectví Langweilova modelu Prahy – Praha 1996 

 Hlavsa V.: Praha očima staletí – Praha 1962 

 Kohout J., Vančura J.: Praha 19. a 20. století – Praha 1986 

 Líva V.: Berní rula 3 – Pražská města – Praha 1950 

 Orián E.: Praha na dobových pohlednicích 1886–1930 – Praha 1998 

 Ruth F.: Kronika královského hlavního města Prahy II – Praha 1903 (1995) 

 Tomek W. W.: Základy starého místopisu Pražského II – Praha 1870 
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 Kubíček A, Paul P.: Praha 1830 – Praha 1961 

 Lašťovka M., Ledvinka V.:  Pražský uličník 1.díl – Praha 1997 

 Kropáček J.: Pražské veduty – Praha 1997 

 Lašťovka M., Lašťovková B.: Plán prahy podle indikačních skic stálého katastru 1840 – 1842 – Praha 2005 

 Pražský sborník historický XXIV – Archeologický výzkum v Praze v letech 1988 – 1989 – Praha 1991  

 Pražský sborník historický XXVIII – Archeologický výzkum v Praze v letech 1992 – 1994 – Praha 1995 

 Huml V.: Dosavadní výsledky archeologického výzkumu v kostele sv. Michala na Starém Městě pražském  

– Archaeologia  Pragensia 12 –  (str. 219–246) – Praha 1996 

 Huml V.: K nálezu studny v areálu kostela sv.Michala na Starém Městě pražském 

– Archaeologia  Pragensia 13  (str. 183–199) – Praha 1997 

 Huml V.: K výzkumu fary u kostela sv.Michala na Starém Městě pražském 

– Z pravěku do středověku – sborník k 70. narozeninám V. Nekudy – Brno 1997  

 Huml V.: K osídlení areálu kostela sv.Michala a Malého náměstí na Starém Městě pražském 

– Život v archeologii středověku (str. 253–262) – Praha 1997 

 Huml V.: Příspěvek ke gotické podobě kostela sv. Michala na Starém Městě pražském  

– Archaeologia historica 23 (str. 323-334) – Praha 1998  

 Huml V.: Pražské kostely sv. Michala a sv. Halštata na Starém Městě ve světle nových archeologických 

výzkumů – Archaeologia historica 21 (str. 17–29) – Praha 1996 

 Huml V., Muk J.: Kostel sv.Michala na Starém Městě pražském   

– Archaeologia historica 15  (str. 277–285) – Praha 1990 

 Dragoun Z.: Zajišťovací výzkum u věže kostela sv.Michala na Starém Městě pražském  – Archaeologia historica 

15 (str. 287–292) – Praha 1990 

 

5) Komplexní prohlídka objektu včetně zhotovení fotodokumentace 
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1.  Zastavovací podmínky 
 
1.1. Lokalita a pozemek 
 

Kostel sv. Michala archanděla čp. 662/29 s přilehlou bývalou farou čp. 653/27 se nachází uvnitř 

blokové zástavby s malým nádvořím před jižním průčelím. Přístup ke kostelu je dvěma průjezdy 

z konce Michalské ulice a z boku Melantrichovy ulice.  

Michalská ulice začíná na jižní straně na Uhelném trhu, na severní straně pak končí průjezdem 

v domě čp. 653/I do Melantrichovy ulice a pěším průchodem domem čp. 459/I na Malé náměstí. 

Michalská ulice je pojmenována podle kostela sv.Michala archanděla. Dříve se jmenovala 

U sv. Michala (nebo také Za sv. Michalem). V 60. letech 18. století se krátce nazývala Melounová 

podle domu U zlatého melounu čp. 432/I. Původně ulice pokračovala až na Malé náměstí, 

při postupné výstavbě domu čp. 459/I však byla zastavěna a ukončena průchodem. Všechny domy 

na severní straně kostela byly dříve od sebe odděleny úzkými uličkami, které vedly přímo 

ke kostelu. Do současné doby je patrný průběh uličky mezi domy čp. 460/I a 461/I.  

Kostel byl původně připojen k domu čp. 460/I, s kterým měl stejné popisné číslo. V 90.letech 

minulého století bylo kostelu přiděleno volné popisné číslo čp. 662/29 a bývalé faře čp. 653/27. 

Na západě kostel sousedí s domem čp. 459/I (Rychtrův nebo Martinický dům). Dům 

s románským jádrem byl goticky a renesančně přestavěný, dnešní rozloha vznikla spojením dvou 

starších objektů v letech 1714–1726 s pozdější rokokovou a klasicisní úpravou. Na severu 

se nachází barokní dům čp. 460/I  U černého anděla (též U zlatého anděla) a gotický, barokně 

přestavěný dům čp. 461/I zvaný Vilímkovský nebo U Kryštofa. Na východě za kostelní apsidou 

stojí raně středověký, goticky a renesančně upravovaný dům U vola (U Smertošů, U bílého lva) 

čp. 462/I s dnešní barokní fasádou. Na jižní straně se nachází bývalý barokní, klasicistně 

upravovaný klášter servitů u sv. Michala čp. 970/I a 971/I, vzniklý na místě tří domů v letech 

1640-1664.  

Z hlediska zástavby je toto území stabilizované. Tomu odpovídá i okolní typ zástavby, 

tvořený obchodně administrativními a obchodně nájemními budovami. Regulační opatření jsou 

dána hranicemi pozemku, výškou a typem okolní zástavby. Svou polohou v samém centru města 

jsou pozemky značně zasažené hlukem a znečištěním. Samotná budova domu kostela sv. Michala 
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archanděla čp. 662/I a 653/I nemá na zhoršení kvality životního prostředí vliv. Objekt je snadno 

dosažitelný městskou hromadnou dopravou (metro). Pro automobily je objekt omezeně přístupný 

průjezdy z Michalské a Melantrichovy ulice.  
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1.2. Existující zástavba 
 
Kostel sv. Michala archanděla s přilehlým křídlem čp.653/I se nachází na území Pražské 

památkové rezervace vyhlášené UNESCO v samém centru Prahy a je zapsán v ústředním seznamu 

státem vyhlášených památek pod číslem R.č.Ú.s. 38207/1-34. 

Kostel prošel dlouhým stavebním vývojem od poloviny 12. století. Při archeologickém 

průzkumu prováděném v 90. letech 20. století bylo objeveno zdivo původního románského kostela 

budovaného ve třech etapách. V první fázi byl vybudován jednolodní obdélný kostel ukončený 

půlkruhovou apsidou z 1. poloviny 12. století. Během druhé fáze (po roce 1250) byla přistavěna 

jižní boční loď s půlkruhovou apsidou. Konečně třetí fáze z konce 13. století zahrnovala výstavbu 

západní věže. Kolem románského kostela bylo umístěno pohřebiště, které bylo kontinuálně 

využíváno až do 17. století. Pozůstatky románského kostela se v západní části a uvnitř kostela 

zachovaly do současné doby. 

V letech 1348–1380 byl kostel goticky přestavěn na síňové trojlodí (kazatelský kostel), 

vnitřní výzdoba byla dokončena v roce 1385. Během gotické fáze výstavby byla postavena v roce 

1364 i budova fary v přilehlém křídle čp. 653/I. Na přelomu 14.–15. století se kostel stal 

střediskem radikálního křídla České univerzity a husitství. Mezi léty 1402–1411 v kostele kázal 

mistr Jan Hus. Za husitských válek byl kostel poničen radikálními Pražany, vedenými Václavem 

Korandou. Husitství je nejvýznamnější historickou etapou v historii kostela. Mezi nejvýznamnější 

představitele správy kostela v té době patřil M. Křišťan z Prachatic a Petr z Mladeňovic. Přestože 

byl gotický kostel v polovině 18. století zcela přestavěn, do současné doby se na jižní 

a severozápadní straně kostela dochovalo gotické zdivo s fragmenty výzdoby. Jedná se zejména 

o zbytky portálové výzdoby jižní předsíně, objevené na fasádě při archeologickém průzkumu 

v letech 1995–96, gotický portál ve věži, zbytky gotických okenních lomených oblouků 

v západním zdivu, nález gotické studny v suterénu domu čp.653/I a gotické šnekové schodiště 

v severozápadní části kostela, spojující přistavěnou kapli s oratoří měšťana Purkarta 

z Aldenburka z roku 1406, zbořenou v roce 1885. 

V průběhu 15.–16. století vykonávali duchovní správu kostela ultraktivističtí kněží 

(členové kališnické konzistoře). Po vystěhování nekatolických kněží z Prahy v roce 1621 byl 

28.5.1627 kostel s farou předán řádu servitů, kteří zahájili výstavbu kláštera (1640–1664). Roku 

1608 byla vystavěna nová fara na místě křídla čp. 653/I, původní gotický kostel byl v roce 1643 

opraven. Kolem roku 1750 byl zahájena jeho barokní přestavba. Autorem původního návrhu je 
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František Ignác Prée, který vedl stavbu až do své smrti v roce 1755. Kostel dokončil jeho 

nástupce Anton Müller v roce 1767. Krátce po dokončení byl 23.6.1786 řád servitů zrušen 

dekretem Josefa II. a kostel byl přepatrován klasicistním stavitelem Matějem Hummelem. Kostel 

sloužil jako manufaktura, později jako sklad olejů a papíru. Roku 1789 byl kostel odprodán Igoru 

Veithovi, který jej připojil ke svému domu čp. 460/I. V následujících letech proběhly utilitární 

stavební úpravy. Mezi nejvýznamnější patří zřízení terasy na přístavbě jižní předsíně v roce 1832, 

zbourání gotické patrové kaple s oratoří v roce 1885, přepatrování vstupního traktu, zřízení 

nového severního schodiště a rozšíření sklepa v roce 1886. V polovině 20. století kostel využíval 

jako sklad s kancelářemi podnik Drobné zboží a Velkoobchod průmyslovým zbožím. V roce 1985 

byl kostel převeden na Státní knihovnu ČSR, předchůdkyni Národní knihovny ČR. Byly zpracovány 

studie využití pro potřeby Státní knihovny (depozitář, studovna, knihovna), podniku RaJ 

(restaurace), Svazu českých skladatelů a koncertních umělců a Český hudební fond (komorní síň 

s restaurací). 5.1.1991 při požáru shořela velká část krovu a střechy. Kostel v havarijním stavu 

byl v roce 1994 pronajat a v letech 1996–1998 proběhla jeho rekonstrukce. Nejprve se 

uvažovalo s výstavbou bankovního domu, později byl záměr změněn na víceúčelové kulturní 

zařízení s restaurací. Po kritice způsobu rekonstrukce a využití objektu byl kostel v roce 2007 

uzavřen a připravuje se jeho nová rekonstrukce. 

Kromě již zmíněných románských a gotických fragmentů a částí patří mezi hodnotné části 

krypta s hrobkou, barokní dlaždice, kruchta s freskou, barokní vstupní předsíň, barokní štuky atd. 

Podrobný přehled prvků je zpracován v samostatné části (pasport objektu). 
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1.3. Situace – stávající stav 
 

1.3. Situace – stávající stav, 2008 
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2.  Stavební historie 
 
2.1. Historická zástavba 
 
 

Raně středověké románské Staré Město 

S počátky budoucího významného města je nejtěsněji spojeno rozhodnutí vládnoucího rodu 

Přemyslovců, kteří přenesli své rodové sídlo z Levého Hradce na ostroh nad soutokem Vltavy 

s Brusnicí. Po založení Pražského hradu ve 3. čtvrtině 9. století se na místě řídce osídleného 

malostranského břehu Vltavy začíná rozvíjet podhradí jako zázemí přemyslovského knížecího 

sídla. Tento proces probíhá intenzívně po celé 10. století, kdy dochází k vytvoření levobřežního 

podhradí v místech, v nichž se osídlení vypořádává s relativně méně příznivými podmínkami, 

z nichž dominantní roli hraje značný sklon terénu od Pražského hradu k Vltavě. Když levobřežní 

plocha již nepostačovala počtu obyvatel vznikajícího města, začalo být využíváno i příhodné 

polohy na pravém vltavském břehu. Intenzivní rozmach staroměstského osídlení nastal těsně 

po polovině 12. století, protože komunikace mezi oběma částmi podhradí Pražského hradu byla 

zlepšena výstavbou kamenného Juditina mostu po roce 1158. Existence mostu zasáhla 

i do urbanistické podoby vznikajícího města, když vedla k úpravám některých, do té doby poněkud 

odlišně trasovaných komunikačních směrů. Svoji důležitost si však ještě nějakou dobu podržel 

i brod v místech dnešního Klárova. Součástí úpravy povrchu raně středověkých komunikací 

a prostranství bylo valounkové štětování, které bylo v případě potřeby lokálně obnovováno. 

Staroměstská partie se vyznačuje podstatně větší hustotou sídel, vytvářejících zřejmě již 

od počátku téměř souvisle osídlenou plochu, na níž vznikají v relativní blízkosti románské sakrální 

stavby. Nejstarší osídlení Starého Města tvořili specializovaní řemeslníci, soustředění do souvislé 

sídlištní enklávy. Pro domácí obyvatelstvo je netypický zvláštní způsob obkládání hrobů 

pískovcovými deskami. Podobná hrobová úprava nebyla jinde v Praze zaznamenána. Kostrové 

hroby byly odkryty nejen v blízkosti kostelů, ale i na místech od sakrálních staveb vzdálených. 

Hroby byly objeveny v Dlouhé třídě, na Malém náměstí, v ulici Na Perštýně, Celetné                      

i v Bartolomějské ulici a tvoří více méně souvislý pás území s funebrální funkcí. Datování takto 

zaznamenaných hrobů se pohybuje od 10. století (hrob s vědérkem z Celetné ulice) až po konec 

11. století (hrob datovaný denárem Břetislava II. z Dlouhé třídy). Významný výzkum probíhal        
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v letech 1993–1995 na Malém náměstí, kde bylo objeveno více jak 100 hrobů datovaných 

do průběhu 12. století. I když se v blízkosti nacházely dva původně románské kostely  

– jihovýchodně od zkoumaného prostoru kostel sv.Michala a severně kostel sv.Linharta (zbořen 

v roce 1798), struktura pohřebiště nasvědčuje tomu, že nebylo vázáno na žádnou sakrární stavbu. 

Kolem kostela sv. Michala bylo nalezeno mladší pohřebiště, kde se kontinuálně pohřbívalo 

od 12. do 17. století. 

Obytná zástavba se projevovala dvěma základními stavebními typy. Starším hradištním tradicím 

odpovídaly zahloubené obytné objekty, zemnice a polozemnice. Byly vyhloubeny do vltavských 

náplav a jejich vlastní konstrukce byly převážně dřevěné. Vedle zemnic a polozemnic obytných 

se vyskytovaly i takové, které sloužily i výrobním a skladovacím účelům. Souběžně s těmito 

prostými stavbami byly budovány i zděné románské domy. Kromě typické románské kvádříkové 

stavební techniky patří k jejich základní charakteristice i typová rozrůzněnost a různá míra 

původního zahloubení do terénu. 

Za jádro staroměstské části podhradí býval považován Týnský dvůr, jehož počátky spadají 

do 2. poloviny 12. století. Nejstarší areál, opevněný relativně úzkým a nehlubokým příkopem, 

se omezoval na západní polovinu dnešní rozlohy Ungeltu. Kromě příkopu, který zasahoval i mimo 

dnešní obrys Týnského dvora do ulic Štupartské a Týnské, nebyly zjištěny stopy dalšího 

opevňujícího prvku. Během 1. poloviny 13. století došlo nejprve k nahrazení příkopu kamennou zdí 

a následně rozšíření dvora směrem k východu, takže zaujal zhruba dnešní rozlohu. Nově připojená 

plocha byla ohrazena opukovou kvádříkovou zdí. Uvnitř areálu bylo výzkumem zaznamenáno 

několik rozměrných zemnic větších než 10×10m s vypálenými stěnami a vápennými podlahami, 

ve kterých bylo přechováváno zboží, jímž zde obchodovali zahraniční kupci, kterým tento areál 

sloužil.  

Významnými románskými stavbami byly staroměstské kostely. V jejich typové šíři můžeme 

najít všechny základní tvary od rotundy po vícelodní podélné stavby, i když jednoznačnou převahu 

měly prosté obdélné jednolodní kostely s půlkruhovou apsidou. U některých z nich byly zjištěny 

pozůstatky tribuny na západní straně. Jejich vznik je kladen do rozmezí od počátku 

12. do poloviny 13. století a u řady z nich lze konstatovat více románských fází. Prostou rotundu              

s půlkruhovou apsidou zastupuje sv. Kříž nebo rotunda sv. Vavřince z počátku 12.století. Mezi 

podélné jednolodní stavby se západní emporou patří kostel sv. Filipa a Jakuba na Betlémském 

náměstí ze samého počátku 12.století, kostel sv.Linharta v Platnéřské ulici nebo kostel 

sv.Benedikta, zničený výstavbou obchodního domu Kotva (oba ze třetí čtvrtiny 12. století).         
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U dalších jednolodních kostelů nebyla empora doložena. Do této skupiny klademe i nejstarší partii 

kostela sv.Michala nejpozději z poloviny 12. století, dodatečně doplněnou o jižní boční loď             

s půlkruhovou apsidou a románskou věží z konce 13. století. Mezi další významné románské 

kostely patří i dvouvěžový sv. Martin ve zdi, původní bazilika sv. Halštata nebo kostel 

sv. Františka v areálu Anežského kláštera. 

Vývoj území byl završen výstavbou staroměstského opevnění. 

 

Staroměstské opevnění 

Vznik staroměstského opevnění spadá do doby vlády krále Václava I., se kterým je nerozlučně 

spjat příchod gotiky do Prahy a završení dlouholetého vývoje pravobřežní partie pražské sídelní 

aglomerace ve středověké město. Tento proces dokládá vedle staroměstské fortifikace i založení 

plánované nové městské části na jihovýchodním okraji – Havelského Města. To bylo založeno 

ve 30. letech 13. století po příchodu jihoněmeckých kolonistů lokátorem a pozdějším nejvyšším 

mincmistrem Eberhartem. V roce 1287 bylo právně sloučeno se Starým Městem.  

Půdorys Havelského Města soustředěného kolem kostela sv. Havla je nápadný svou 

přímočarostí a kolmým navazováním ulic a náměstí. Je zde aplikován princip převzatý z antiky. 

Na osnovu Havelského Města urbanisticky navazuje i později založené Nové Město pražské a tvoří 

s ním jeden kompoziční celek. Příklad kombinace podélné osy města s přímou jihovýchodní uliční 

čárou v délce 550 metrů je v našem prostředí ve 13. století ojedinělý. V letech 1359–1361 byla 

na Havelském Městě postavena velká tržnice s textilem – Kotce. Stavba bazilikálního typu byla 

téměř 200m dlouhá a 22,5m široká a bylo v ní 66 kotců s téměř 4000m2 zastavěné plochy.  

Ještě před definitivním vybudováním staroměstského opevnění bylo Havelské Město 

chráněno vlastní hradbou. Zbytky mimořádně silné hradební zdi z lomového kamene byly nalezeny 

v hloubce pouhých 45cm pod dlažbou Železné ulice, mezi jihozápadním nárožím Karolina 

a rizalitem protilehlého objektu čp. 539. Stavebně historický průzkum odhalil v obou blocích 

po jihovýchodní straně Havelského Města několik věžových domů, z nichž nad úroveň hlavní římsy 

přilehlých objektů vyrůstá v současnosti toliko jediná věž, dochovaná v plné výši v čp. 403 

v Rytířské ulici. Věžové domy tvořily záměrně utvářený systém. Jejich vznik se klade do doby před 

polovinou 13. století a představují vlastně první doklad pražské gotické monumentální výstavby. 

Staroměstské opevnění z doby Václava I. bylo trasováno v celkové délce tří a půl kilometru 

souběžně s tzv. Havelským Městem, čili Havelskými trhy, a bylo dokončeno před rokem 1258. 

Pokud neuvažujeme zeď obepínající město na straně k řece, skládal se staroměstský opevňovací 
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systém z hlavní zdi, zesílené vysokými věžemi, dále ze širokého parkánu s druhou zdí a z příkopu, 

oboustranně obezděného a až dvacet metrů širokého. Základní směr hradeb odpovídal novému 

(Havelskému) tržišti a svíral se severním úsekem úhel 120 stupňů. Partie hradeb na severu, 

na Poříčí, a na jihozápadě při Vltavě byla postavena napříč starým osídlením, které přeťala asi sto 

metrů širokým pruhem. V obou případech zůstaly vně hradeb staré sídlištní celky.  

Vlastní hradební zeď se táhla obloukem od Vltavy zpět k Vltavě trasami dnešních ulic 

Národní, 28. října, Na Příkopě a Revoluční. Hradba byla vyzděna z lomové opuky v síle přes 2m 

a výšce přes 10m. Zeď byla završena cimbuřím a zesílena do parkánu vystupujícími asi 13m 

vysokými hranolovými věžemi s délkou kurtin průměrně 60m. Dvě věže dosud stojí v domech 

čp. 310 a 313 v Bartolomějské ulici. Uvnitř města vedla ještě 7,30m široká příhradební ulička. 

Obranný systém doplňoval 15–20m široký parkán, ukončený opukovou parkánovou zídkou šíře 

65cm na vnitřní straně hradebního příkopu. Šíře příkopu dosahovala 15–20m a hloubky  

6–8m. Přestože oba konce příkopu byly situovány u řeky Vltavy, byl tento příkop suchý a vodou 

mohl být zaplněn pouze u příležitosti vyjímečných záplav. 

Na vnější straně oboustranně vyzděného příkopu s pískovým dnem byl navržen val. Vnější 

opěrná příkopová zeď byla křemencová, široká 1m, vnitřní pak břidlicová, šíře 75cm. S největší 

pravděpodobností bylo při hloubení příkopu využito geologického podloží tak, že bázi příkopu 

tvořila jílová proložka mezi pískovými a štěrkopískovými vrstvami říčních sedimentů. Tato jílová 

vrstva byla proťata spodní partií vnější opěrné zdi příkopu, jejíž základová spára byla o 20cm 

hlouběji a pokračovala i vně příkopu. Vnitřní líc parkánové zídky navazující na příkop byl obložen 

8cm vysokými cihlami. Před vnějším příkopem ve vzdálenosti asi 10m probíhala strouha 

na dešťovou vodu. Před rokem 1253 byla dostavěna i hradební zeď proti Vltavě. Archeologicky 

byla zaznamenána jen velmi torzovitě, ale zřejmě znovu 2m silná, tentokráte břidlicová zeď 

představovala dostačující obranný prvek probíhající tu blíže, tu vzdáleněji, od Vltavy, takže nebylo 

nutné doplňovat jej parkánem nebo příkopem. Celý systém opevnění byl vybaven celkem třinácti 

branami a brankami, které umožňovaly dostatečný přístup ze všech jeho stran. 

Ve střední části opevnění, která ležela při současně zakládaném novém Havelském Městě, 

byl do celku Starého Města, uzavřeného hradbami, vybudován hlavní vstup – Havelská brána. 

Havelská brána rozdělovala příslušný úsek hradeb Havelského Města v poměru 2 : 5. V západním 

úseku staroměstského opevnění byly blízko sebe dvě brány – svatého Martina a svatého Štěpána. 

V severním úseku také dvě, a to sv. Benedikta a brána u Dlouhé ulice. Mezi branami v každé 

dvojici je vzdálenost asi dvě stě metrů. Kromě těchto hlavních vchodů do města byla ještě blíže 
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řeky Na Františku malá brána sv. Františka a pak malá branka u domu U věže v místech dnešní 

Prašné brány a snad i fortna proti Židovské zahradě. Další branky a brány byly směrem k Vltavě. 

Z bran staroměstského opevnění se dochovala jen goticky přestavěná Prašná brána a Havelská 

brána skrytá ve zdivu Staré rychty čp. 404-I v těsném sousedství paláce Rapid. Právě přes 

severní roh parcely Rapidu vedl přes hradební příkop most k Havelské bráně. 

Ideálem středověké stavby měst, zvláště italské, bylo, aby přístup od brány na tržiště byl 

pohodlný, přímý a krátký. Tyto předpoklady dokonale splňoval vztah brány a nových trhů 

u sv. Havla. Logickým osovým navázáním dálkových spojů na Havelskou bránu byla trasa vedená 

údolím dnešní Vinohradské třídy, podél hřbitovů na Malešice a jižně od vrchu Tábor na Kyje. 

Na tomto základním východním paprsku, navazujícím na Havelskou bránu, zbudoval později Karel 

IV. velké tržiště, zakončené bránou sv. Prokopa neboli Koňskou – dnešní Václavské náměstí.  

Při budování stanice metra Můstek byly při záchranném archeologickém průzkumu 

odhaleny zbytky dvou mostů přes příkop. Pozůstatek staršího přechodu přes příkop představuje 

nakoso stavěný pilíř z mohutných kvádrů, stavěný v době vzniku příkopu, nebo v době jen o málo 

mladší. Tento pilíř o rozměrech 2×2m nalezený u severního rohu domu čp. 379 svíral s ulicí 

Na Můstku úhel přibližně 45°, a směřoval k Havelské bráně. Mladší most, odkrytý ve vestibulu 

metra, pochází z poloviny 15. století a byl postaven do zkonsolidovaného zásypu hradebního 

příkopu, v němž zůstal skryt i starší kvádrový pilíř. Oba mosty měly dřevěnou vozovku, která byla 

v případě nebezpečí snadno odstranitelná.  

Havelská brána, jejíž tvar respektuje i dvorní křídlo paláce Rapid, byla ve zdivu Staré 

rychty čp. 404 odhalena v roce 1954. Brána byla mohutnou věžovitou stavbou o půdorysném 

tvaru písmene T. Ve střední převýšené části o rozměrech 8,75×16,50m vedl průjezd později 

zaklenutý dvojicí žebrových kleneb. Po stranách byly dvě čtvercové hranolové věže 

cca 8,80×8,80m, zaklenuté valenými klenbami. Po zrušení obranné funkce na přelomu 14. a 15. 

století byla brána zazděna a její jihovýchodní průčelí zbořeno a prodlouženo o tři metry. Osa brány 

leží přesně v linii jihozápadních stran Melantrichovy ulice a Václavského náměstí. Právě tato linie 

vedená v severojižním směru zvaná cardo byla hlavní osou nově budovaného Nového Města 

pražského a byla kolmá na východo-západní osu Havelského Města zvanou decumanus, kterou 

tvořila jihovýchodní strana Rytířské ulice.  

Příkaz ke zrušení a bourání staroměstského opevnění vydal po vybudování Nového Města 

pražského král Karel IV. roku 1367, kdy se tato městská část sloučila se Starým Městem. K tomu 

ale došlo jen v oblasti Můstku, kde byla zrušena funkce Havelské brány a bylo zřízeno přímé 

 18



KOSTEL SV. MICHALA, Praha 1 – Staré Město STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM
Mgr.A. Martin Píša, Švýcarská 2431, Kladno ČERVENEC 2008
 

spojení Havelských trhů s trhem Koňským – dnešní ulice Na Můstku. Uskutečnění záměru 

sjednocení měst muselo dostat jasný vnější výraz komunikačními a stavebními zásahy právě 

v těžišti obou měst, kde snaha o pohodlnější a bezprostřednější spojení dvou hlavních městských 

prostorů souvisí i s jednotnou organizací hospodářského života – trhů, tedy i se stavbou nové 

velké tržnice „V kotcích“ v Havelském Městě. Šířka nové ulice 60 stop (18,36m) byla vymezena 

vzdáleností stojících věží havelského opevnění na nárožích domů čp. 404-I a čp. 384-I. Poměrně 

široká ulice byla na severní straně průběhem doby zastavována krámky, z nichž se později 

vyvinuly samostatné domky čp. 383 až 386-I. Průčelí 404-I (Stará rychta) zastavováno nebylo, 

prodejny, které si provoz v této živé ulici vynutil, byly adaptovány  z přízemku. V ulici byla 

postavena parkánová branka s dodnes zachovaným můstkem ve vestibulu metra. Rušení hradeb 

probíhalo pomalu, a proto příkaz opakoval roku 1397 král Václav IV., který nechal postupně 

prorazit nové ulice do opevňovacího staroměstského pásu, rovnoběžného s Havelským Městem. 

Úsek zdejších hradeb až k bráně sv. Martina byl do roku 1400 narušen na třech místech – v ulici 

Perlové, na Můstku a v Havířské ulici. Rozdělení těchto tří ulic je symetrické vzhledem k nároží 

Staré rychty na Můstku. Později bylo staroměstské opevnění znovu obnovováno a opravováno, 

zejména v souvislosti s husitskými válkami. Roku 1475 byla na místě Odrané brány postavena 

dnešní Prašná brána.  

Na počátku 16. století dochází k novým snahám o sjednocení Starého a Nového Města. 

Složitá situace a vzájemná nedůvěra představitelů obou měst vede zpočátku k výsledku přímo 

opačnému – v roce 1505 dochází k opravám staroměstského opevnění. I když další vývoj 

vzájemných vztahů byl komplikovaný, došlo roku 1518 přece jen ke spojení obou měst. V týž den, 

kdy byla zvolena společná městská rada, bylo zahájeno i bourání staroměstských bran a brzy poté 

došlo i k plánovitému zasypávání příkopů. Tato akce však zůstala nedokončena. Další zprávy 

z 16. a 17. století shodně upozorňují na neutěšený stav staroměstského příkopu.  

Téměř žádné informace nejsou o osudu západní a severní části staroměstských hradeb, 

jejichž zánik je třeba klást před rok 1624. V tomto roce uvádějí Staroměstští při písemné obraně 

svého nároku na správu malostranských bran, že proti Malé Straně nemá Staré Město příkopy ani 

valy, pouze bránu na mostě. Definitivní sjednocení pražských měst v roce 1784 znamená 

i počátek definitivního zániku raně středověkého opevnění Starého Města pražského. V roce 1781 

byla zřízena komise pro okrašlování města v čele s nejvyšším purkrabím. Z jejího podnětu byl 

zcela zasypán staroměstský příkop a na jeho místě vznikly aleje, místo promenád. V roce 1850 

byla zbořena i parkánová branka Na Můstku. 
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Gotické Staré Město 

13. století je obdobím, v němž se realizovala podstatná partie nárůstu staroměstského 

historického terénu. Středověký způsob života hromadil většinu nejrůznějších odpadků ve svém 

bezprostředním okolí. Na nárůstu terénu se podílela i stavební činnost, především výkopy nově 

budovaných sklepů, při nichž docházelo k těžení nezanedbatelných kubatur zeminy, které byly 

rozprostírány rovněž v nejbližších místech svého původu. V tomto období se prakticky všechna 

románská polosuterénní podlaží staveb stala skutečnými sklepy. Na nové sklepní úrovni bylo 

zjištěno značné množství jednoprostorových jader se zdivem z lomového kamene, často s jedním 

křížovým polem. Technika těchto kleneb se shoduje s klenbami prokazatelně románských domů 

a s klenbami budov raně gotických. Domovní zástavba předpokládaného nejstaršího raně 

gotického období vně Havelského Města se soustřeďuje zejména do prostoru Staroměstského 

náměstí a jeho okolí. Rozhodující mezník přestavovaly ničivé požáry Starého Města v letech 1291 

a 1316. Následná výstavba pravděpodobně uzavřela postupnou transformaci Starého Města         

v gotický urbanisticko-architektonický útvar.  

V roce 1331 vydala staroměstská obec nařízení o dlažbě, které mělo za cíl zlepšení vzhledu 

ulic a jejich schůdnosti. Musely být odstraněny všechny vstupy sklepů přístupných z ulice, 

případně z podloubí. Zdůrazňuje se, že se tak stalo v ulicích vydlážděných před uvedeným rokem. 

Významný byl příkaz k odstranění všech přístřešků a podloubí. Výjimka byla vyslovena u loubí, 

kde již bylo první patro. Doporučovalo se však, aby dřevěné sloupy byly nahrazeny zděnými. 

Později musely být domy stavěné pouze z kamene nebo cihel a mít nespalnou taškovou krytinu.  

Staré Město mělo statut královského města, které spravoval králem pověřený úřední – 

rychtář. Oficiální založení města však nebylo panovníkem nikdy písemně stvrzeno a Staré Město 

tak vlastní zakládací listinu nemá. Roku 1338 vyhověl Jan Lucemburský přání měšťanů zřídit si 

radní dům. Ten byl vytvořen na Staroměstském náměstí přestavbou staršího Volfinova domu 

s průčelím obráceným k východu. Budova byla doplněna věží a kaplí s arkýřem.  

V roce 1335 zahájil král Jan stavbu svého domu na Starém Městě – Králova dvora 

na místě dnešního Obecního domu (královský palác na Pražském hradě byl po požáru na počátku 

14. století neobyvatelný). Králův dvůr byl využíván jako sídlo králů až do husitských válek. Mezi 

další významné veřejné stavby patřil i Karlův kamenný most zahájený v roce 1357, staroměstské 

kotce (soukenická hala) s délkou přes 200 m nebo koleje Karlovy university. 
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Dva roky po nástupu Karla IV. bylo založeno Nové Město pražské. Postupně ztratily 

význam nedobytné hradby a Staré Město bylo odříznuto od bezprostředního styku s okolní 

krajinou. Všechny církevní stavby nezdůrazňovaly výškové rozvinutí a neměly ani vztah 

k dobovému linearismu. V klenebním nosném systému se uplatňovaly s převahou konsoly, 

konsolové přípory, nebo přímé náběhy. Z tohoto rámce se vymyká novostavba kostela P. Marie 

před Týnem. Urbanistické podmínky neumožňovaly protažení týnského kostela do délky. 

Nezbytný byl sevřený půdorys s trojdílným závěrem, takže smysl presbytáře je tu potlačen. 

Podobné uspořádání má i současně budovaný klášterní kostel v Emauzích. Týnský chrám byl 

nejvyšší staroměstskou stavbou. Mezi významné gotické církevní stavby patřil kostel 

sv.Salvátora v klášteře klarisek (Anežský klášter), kostel sv. Františka v přilehlém klášteře 

minoritů, Staronová synagoga, zaniklé kostely sv. Jakuba ve velkém minoritském klášteře 

sv.Linharta nebo sv. Františka křižovníků s červenou hvězdou na předpolí Juditina a později 

Karlova mostu,  dále farní kostely sv.Jakuba, sv.Havla, sv.Halštata, sv.Ducha a řada dalších. 

Goticky přestavěný byl i kostel sv. Michala, který měl podobné dispoziční řešení jako gotická 

Betlémská kaple nebo kostel sv. Jiljí. Kostel sv.Michala byl řešen jako kazatelský kostel 

se síňovým trojlodím bez presbytáře. Ve svém prostorovém uspořádání předjímala trojlodní síň 

sv.Michala nepochybně architektonické tendence doby Karla IV. a Václava IV. Výtvarnou úroveň 

transformované stavby ukazuje objev jižního portálu katedrálního charakteru. 

Domovní zástavba z doby Karla IV. a Václava IV. užívala jako stavebního materiálu kamene 

nebo cihel nejen u obvodových zdí, ale i u středních zdí od přízemí až po 1. a 2. patro. Domy byly 

jednopatrové, na náměstích a významných ulicích i dvoupatrové. Tímto svým základním 

charakterem se staroměstské domy lucemburského období zásadním způsobem odlišují od rázu 

zástavby  převážné části Evropy. Půdorysné osnovy jsou různorodé a nesetkáváme se zde 

s pravidelně rozvrženými bloky se sledem hloubkových parcel. Při nejvýznamnějších středověkých 

prostorech Starého Města, především po obou stranách Celetné ulice, byly soustředěny šířkové 

jednotrakty, v městské zástavbě jinak neobvyklé. Nejnázornějším reprezentantem je dům čp. 602 

v Celetné ulici, rozvržený dvojicí středních hloubkových zdí, dvouposchoďový s původním krovem 

a gotickými štíty. Domovní dispozice se někdy neomezovala jen na jediné křídlo při ulici. Domy 

mívaly také až čtyři jednotraktová dvorní křídla, takže tu vznikla uzavřená dispozice se středním 

nádvořím, v měšťanském prostředí zcela neobvyklá. Palác čp. 597 v Celetné ulici je téměř v celém 

rozsahu gotickým měšťanským domem z doby předhusitské. U hlavního křídla se zachovaly dosud 

oba postranní štíty. Kružby odhalených oken odkazují na 3. čtvrtinu 14. století. Měšťanský dům 
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byl založen na široké parcele, která umožnila uplatnění vícekřídlé jednotraktové dispozice, 

vyhrazené jinak budování hradů a středověkých paláců. S jednotraktovou dispozicí je spjat výskyt 

postranních štítů, které bývaly často z cihel a pročleněny s uplatněním keramických tvarovek. 

Dispoziční specialitou staroměstského prostředí je i šířkový dvoutrakt, dva šířkové trakty 

za sebou. Nejčastější skupinu tvoří gotické dvoutrakty hloubkového uspořádání, podmíněné 

orientací střední zdi. Půdorysné i dispoziční obohacení jednotraktového a dvoutraktového domu 

představuje nejčastěji dodatečně předložené podloubí. Soubory hloubkově orientovaných 

třítraktových dispozic se zachovaly po jižní straně Celetné ulice a v návazné frontě 

Staroměstského náměstí. Jako dispoziční prvek převažuje síň. U vícetraktových hloubkových 

půdorysných osnov navazuje na síň průjezd. Vzácněji se vyskytuje dispozice průjezdová. Klenby 

sklepů jsou až na výjimky gotické. Přízemí nebylo vždy v gotice cele klenuto, průjezdy měly klenbu 

valenou. Přední i zadní komory obsahovaly od 2. poloviny 14. století křížové žebrové klenby. 

V patrech byly trámové stropy. Častým členícím motivem stěn byly liché arkády, řešené někdy 

z tvarovek. K pozoruhodným příkladům gotického měšťanského domu patří i dům U zvonu čp.605 

na Staroměstském náměstí.  

Husitské války znamenaly zlom v budování Starého Města a architektonická aktivita 

se opět oživila až s nástupem Jiřího z Poděbrad. Prašná brána je první monumentální architektura 

zahájená po husitských válkách. Mezi další stavební počiny patří i dostavba Týnského chrámu 

nebo úpravy Staroměstské radnice. 

 

Staré Město v období renesance a manýrismu 

Přechod z období gotiky do renesance se v našem kulturním prostředí rýsuje jako hluboký zlom. 

Vždyť gotika vládla v Praze více jak čtvrt tisíciletí, velkou část této doby ve vrcholné poloze 

evropského vývoje. Vliv měla i skutečnost, že oba slohy mají odlišné kořeny a nevyrůstají jeden     

z druhého, jako je tomu u přechodu z románského do gotického nebo z renesančního do barokního 

slohového období. Renesance převládla v pražském prostředí kolem poloviny 16. století. Prvně se 

renesance projevila při dílčí úpravě Staroměstské radnice (jižní průčelí) v roce 1525.                    

V architektuře převažuje vliv severní Itálie. Mezi významné stavby prvního období patří úprava  

Týnské školy s obloučkovými štíty. Kolem roku 1560 se na Starém Městě rozvinulo druhé 

vývojové období renesance, charakterizované zobecněním jejího slohového projevu a stoupající 

výtvarnou kvalitou. Výrazným příkladem této etapy je Granovský dům v Týně čp. 639–640.          

V 60.letech renesance na Starém Městě v rámci domovní zástavby zobecnila. Dokládá to např. 
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dům U minuty čp.3 na konci Staroměstského náměstí s etážovým volutovým štítem, lunetovou 

římsou a sgrafitovou fasádou nebo přestavba radnice Židovského Města po požáru v roce 1567. 

Průběh 3. čtvrtiny 16. století provází výrazná renesanční transformace starší zástavby. Řada 

gotických domů byla zvýšena na dvoupatrové, ojedinělé jsou i třípatrové renesanční novostavby. 

Průčelí s renesančními portály a rytmem sdružených oken vrcholí rozmanitými štíty, člení 

geometrická či figurální sgrafita. Interiéry domů mají upravené dispozice se zaklenutými 

prostorami. Jsou do nich vkládána zděná vřetenová schodiště, s klenutými mezipodestami             

i schodiště kruhového půdorysu, která ústí do klenutých síní. Ve dvoře se vytvářely pavlače 

na krakorcích, loggie či arkádové chodby. Nově se vkládaly i zděné krby a komíny. Všechny tyto 

stavební změny zvýšily obytnost a současně i ohnivzdornost domů. Na Starém Městě a ojediněle 

na Novém Městě byla uplatněna monumentální arkádová nádvoří, která se s výjimkou Pražského 

hradu nezachovala ani v rámci palácové levobřežní zástavby. 

         Charakterickým svědectvím o atmosféře renesančního Starého Města je i zprvu mizivá 

církevní stavební aktivita. V roce 1578 byla zahájena stavba kostela sv.Salvátora v Klementinu,    

v letech 1611-14 byl postaven pozdně renesanční kostel sv.Salvátora v Dušní ulici. Vrcholným 

projevem renesanční architektury na Starém Městě je manýristická Vlašská kaple v Klementinu    

z roku 1590, jejíž umělecká koncepce byla do Prahy přenesena přímo z Itálie. V Židovském Městě  

byla postavena nebo upravena v renesančním stylu Maiselova a Pinkasova synagoga. 

 

Staré Město v období baroka 

České povstání a bezprostředně navazující třicetiletá válka se projevila zvláště na Starém Městě, 

které bylo v předbělohorské době především měšťanské, obývané skupinou obyvatel, která byla 

důsledky války nejvíce postižena. Nastoupili noví stavebníci - církev a šlechta. Starému Městu, 

čelnímu představiteli předbělohorské Prahy, věnovala protireformace zvláště intenzivní zájem. 

Architektonická činnost zde probíhala u jesuitů už v průběhu třicetileté války. Soustředila se zprvu 

na rannou barokizaci kostela sv. Salvátora v Klementinu od Carla Luraga a stavbu nové jesuitské 

koleje. Při stavbě Klementina nastupuje na místě staršího městského organismu nová 

urbanistická koncepce. Jesuité vnesli do staroměstského prostředí pronikavě rozdílné měřítko. 

Příkladem raně barokní světské architektury je Kolovratský palác na Ovocném trhu čp. 579. 

Stěžejním reprezentantem vrcholné barokní architektury pozdního 17. století je kostel 

sv. Františka na Křižovnickém náměstí od J. B. Matheye. Mathey byl rovněž autorem zbořeného 

kostela sv. Vojtěcha u Prašné brány z let 1694–97. Významná byla i Orsiho výstavba špitálního 
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kostela Obrácení sv. Pavla v Celetné ulici, dnes čp. 589. Starší středověké kostely byly 

přestavovány a barokizovány, např. kostel sv. Halštata, sv. Šimona a Judy, sv. Havla a řady 

dalších. 

Požár roku 1689 podnítil přestavbu řady staroměstských domů. Vzhled uličních prostorů 

i náměstí obohatily některé raně barokní štíty. Typickým projevem této výstavby je dům čp. 511 

v Havelské ulici. V čele vrcholně barokního architektonického staroměstského vývoje stojí 

G. B. Alliprandi stavbou Hrzánského paláce čp. 558 v Celetné ulici z let 1702–10. Jeho hlavní 

průčelí vyjadřuje všechny nové prvky vrcholně barokního řešení. Je to především odklon 

od monumentálních vysokých řádů, nad nimiž převládla výrazná horizontální tendence. Zcela se 

změnilo výtvarné řešení suprafenester. Ušlechtilý chlad a pravidelnost tradičních forem italského 

baroka vystřídalo oživení a variabilita tvarů, vyjádřená zprohýbáním nadokenních říms,  

štukaturou členící plochy suprafenester a uplatněním figurálních motivů.  

V průběhu 4. desetiletí 18. století pokračují na Starém Městě přestavby paláců a měšťanských 

domů. Roku 1713 postavil J. B. Fischer z Erlachu Clam-Gallasův palác, po roce 1737 byl 

zbudován palác Josefa Langera v Celetné ulici čp. 585 od K. I. Dientzenhofera. Ten je autorem i 

kostela sv.Mikuláše na Staroměstském náměstí z let 1732–1735.  

V roce 1735 proběhla barokizace kostela sv.Jiljí a roku 1767 byla dokončena přestavba kostela 

sv.Michala se servitským klášterem. Nové mělké kněžiště, ani vrcholně barokní fasáda síňového 

trojlodí nezbavily kostel jeho původních středověkých kořenů.  

V roce 1741 vypukly slezské války, které hluboce zasáhly do života Prahy. Prahu, 

oslabenou válečnými důsledky, také těžce poznamenaly tereziánské centralizační reformy. 

K nejvýraznějším architektonickým aktivitám pozdního baroka na staroměstské půdě patří stavba 

mincovny v Celetné ulici čp. 587, zahájená v  roce 1755 podle plánu dvorního architekta Antonína 

Kunze a dokončená Janem Wirchem. Reprezentanty posledního období baroka na Starém Městě 

je palác Golz-Kinských čp. 606 na Staroměstském náměstí nebo budovy Karlovy university 

v Celetné ulici, především palác Buquoyský čp. 562, s dodatečným letopočtem 1773 

na manýristickém portálu. Autorem úpravy je Antonín Prachner. Barokně koncipované hlavní 

průčelí je ochuzené o bohatství štukových ornamentů u parapetů a suprafenester. Jejich 

pročlenění charakterizují plošně pojaté reliéfní obrazce. 

 

 

 

 24



KOSTEL SV. MICHALA, Praha 1 – Staré Město STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM
Mgr.A. Martin Píša, Švýcarská 2431, Kladno ČERVENEC 2008
 

Staré Město v období klasicismu a romantismu 

 

Nástup francouzsky podmíněného racionalismu, který uvedl u nás josefinismus, představoval 

změnu kulturní atmosféry po období vrcholného baroku. Symbolem nástupu nové doby bylo 

zrušení jesuitského řádu v roce 1773. V roce 1784 zrušil dvorský dekret samosprávu čtyř 

pražských měst a vytvořil nový magistrát, jehož sídlem se stala Staroměstská radnice. Prvním 

výrazným projevem nastupujícího klasicismu byla v letech 1781–1783 výstavba Nosticovského 

divadla na Havelském trhu. Po reformách Josefa II. došlo na Starém Městě k masivnímu rušení 

původních církevních staveb. Již v roce 1782 byl zrušen klášter klarisek Na Františku. Současně 

zanikl i klášter dominikánek u kostela sv. Anny. V roce 1784 byl zrušen pavlánský klášter             

s kostelem sv.Salvátora, později utilitárně přestavěným. Současně zanikl i benediktinský klášter    

u kostela sv.Mikuláše a vývojově mimořádně zajímavý kostel sv.Valentina, zprvu přestavěný         

a nakonec kolem roku 1840 zbořený. V roce 1784 zanikl i špitál u kostela sv.Pavla v Celetné ulici. 

Ve stejném roce byly zrušeny i kostely sv. Martina ve zdi a sv. Kříže menšího, které zůstaly 

zachovány. Naopak kostely sv. Ondřeje a P. Marie Na louži byly nedlouho poté zbořeny. V roce 

1786 byl zrušen klášter servitů s kostelem sv. Michala a klášter karmelitánů u kostela sv.Havla.   

V roce 1787 byl zrušen a zbourán kostelík sv. Linharta, v roce 1789 pak sv. Štěpán ve zdi. 

Konečně roku 1788 byla zrušena premonstrátská kolej s barokním kostelem sv. Norberta, 

zbořeným v roce 1792.  V roce 1784 poškodila povodeň Karlův most. Vývojová architektonická 

podstata Starého Města utrpěla v rozmezí několika let kruté, nenahraditelné ztráty. Zanikly nebo 

byly zpustošeny četné stavby, jejichž kořeny sahaly do samotných počátků pražského 

pravobřežního osídlení. Návazné kulturní ztráty hodnotného inventáře, zařízení, starých knih 

a archivního materiálu nelze odhadnout. 

Intenzivnější stavební aktivita se na Starém Městě rozvinula až od konce 80. let 

18. století. Mezi nejvýznamnější stavby tohoto období patří klasicisní dům čp. 398 s vysokým 

pilastrovým řádem od K. Schmidta z roku 1790 nebo dům čp. 799 od stejného autora. 

Ve 2. desetiletí 19. století nastalo období vrcholného klasicismu, které vyvrcholilo výstavbou 

paláce Platýz, dokončeného až na sklonku 40.let. Aktivita vrcholného klasicismu byla na území 

Starého Města relativně omezená. Důležitým rysem doby je podstatné zvýšení komfortu obytných 

domů. Projevilo se to vkládáním vřetenových či visutých schodišť, zaváděním ruských komínů 

na místě dosavadních průlezných, přímo osvětlenými kuchyněmi, zlepšenou domovní dispozicí 

s logickým komunikačním systémem a zvýšením počtu záchodů. Pavlače byly neseny kamennými 
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krakorcemi nebo byly podklenuty. Základním rysem nového řešení průčelí je zdůrazňování 

vertikality, vyjádřené uplatněním vysokého pilastrového řádu. Současně se však objevují náznaky 

tzv. výrazově strohého kasárenského stylu. Klasicismus na Starém Městě odezněl již 

ve 40. letech 19. století. Na přechodnou dobu ho vystřídal gotizující romantismus a nakonec 

se projevil i ranný eklektismus. 

 

Staré Město v období historismu 

Na území Starého Města bral na sebe historismus jen zřídka gotickou formu, jejímž 

charakteristickým příkladem  byla Nobileho dostavba Staroměstské radnice zničená v květnu 

1945. Mnohem užívanější variantou se zde stala novorenesance. Mezi významné novorenesanční 

stavby patří např. palác Lažanských a budova České spořitelny na Národní třídě z let 1858–63 

od I. V. Ulmanna, Zítkovo a Schulzovo Rudolfinum (1876–1884), Uměleckoprůmyslové muzeum 

(1892–1901) a Uměleckoprůmyslová škola (1882–1885) na náměstí Jana Palacha nebo 

Polívkova Městská spořitelna v Rytířské ulici z roku 1891–1894. Logičnost novorenesančních 

tektonických systémů se nejlépe přizpůsobovala nové stavební technologii a novým účelům 

staveb. Z dvorů nových nájemních bytů mizely pavlače, vyvíjel se příznačný třítraktový půdorys 

s předsíní a hygienickým zařízením uvnitř stavby. Snaha získat pro všechny místnosti domu přímé 

oslunění a větrání vedla od 90. let 19. století k experimentům s čistě dvoutraktovým půdorysem. 

Ulice a domovní prostory osvětlily plynové lampy a od konce 80. let i elektřina.  

V  roce 1895 započala asanace Starého Města a Josefova. Pražská obec chtěla tímto 

podnikem zlepšit katastrofální hygienické poměry v pražském židovském ghettu a jeho širším 

okolí a také modernizovat jeho architektonický a urbanistický ráz. V prostoru mezi Rejdištěm, 

Platnéřskou ulicí a Dlouhou třídou se měly uchovat jen nejcennější architektonické památky. 

Na území mezi těmito solitéry byly naplánovány nové veliké bloky se širokými průlomy dnešní 

Kaprovy ulice a Pařížské třídy. Při přestavbě severozápadní části Starého Města bylo nenávratně 

zničeno velké množství architektonicky a historicky hodnotných domů.  

 

Staré Město v období secese a kubismu 

Secese či moderna, s jejíž pomocí se architektura od 90. let 19. století pokoušela uniknout           

z napodobování a kopírování minulosti v období historismu, pronikala na území Starého Města 

velmi pozvolna. Několik let se nový styl omezoval pouze na dekorování fasád celkově pojatých     

v historizujících slozích. To byl vedle nedochovaného Ohmannova Corsa čp. 998 na Národní třídě  
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i dům čp. 714 v Dlouhé ulici nebo Pražská úvěrová banka čp.377 s raně secesním florárním 

dekorem od C. Kloučka a M. Blechy v ulici 28. října. Mezi nejvýznamnější secesní stavby 

na Starém Městě patří Obecní dům a Nová radnice na Mariánském náměstí z let 1906–1912 

od O. Polívky a A. Balšánka, domy čp. 1078 a 1079 v ulici U Prašné brány nebo Topičovo 

nakladatelství čp. 1010 a Pojišťovna Praha čp. 1011 na Národní třídě. 

Výrazněji než florální etapa secesního stylu se na území Starého Města a Josefova 

uplatnila pozdní geometrická fáze secese.  Mezi její nejvýraznější projevy patří dům nakladatele 

Jana Štence v Salvátorské ulici čp. 931 od O. Novotného. Od počátku století se pražští architekti 

zabývali projekty dostavby Staroměstské radnice. Pozornost z nich poutá futuristicky laděná, 

závratně stoupající, 90 m vysoká stupňovitá pyramida Josefa Gočára z roku 1909, kterému zde 

šlo o umocnění charakteristické pražské stověžatosti. Pyramidální forma díla zároveň anticipovala 

nástup nového stylu – architektonického kubismu, vynalezeného tvůrci Janákem, Gočárem, 

Chocholem a Hofmanem. Tomu, aby se nedaleko Prašné brány, na křižovatce Celetné ulice 

a Ovocného trhu ocitl v roce 1912 Gočárův kubistický dům "U černé matky boží", výrazně 

napomohl obrat uvnitř Klubu Za starou Prahu, ve kterém se v roce 1910 ujali iniciativy právě 

budoucí průkopníci kubismu: architekti Janák, Chochol a Hofman a historik umění Zdeněk Wirth, 

pro které představovalo důležitou hodnotu sžívání starých památek s moderní kontextuálně 

naladěnou tvorbou. V roce 1911 se po diskusích o zástavbě kolem Vyšehradu podařilo Klubu 

prosadit u Zemského výboru přijetí zákonného nařízení o povinném souladu nových staveb 

s historickým prostředím. Stavebníkovi domu "U černé matky boží" nezbývalo, než hledat 

projektanta v okruhu mladých architektů z Klubu Za starou Prahu. Josef Gočár pojal stavbu 

z roku 1912 jako moderní železobetonovou stavbu, jejíž konstrukci zjemňují novoempírové 

a kubistické detaily.  

 

Staré Město v meziválečném období  

Postavení Prahy jako hlavního města nové Československé republiky vytvořilo nové předpoklady 

pro její urbanistický rozvoj i pro ochranu jejích památek. O výstavbě města začala od roku 1920 

rozhodovat Státní regulační komise pro Velkou Prahu a její zájmový obvod. Komise se rozhodla 

uzavřít Staré město před průběžnou dopravou a zřídit kolem něho vnitřní dopravní okruh Prahy. 

Záměry Státní regulační komise kodifikoval plán úpravy Starého Města z roku 1928, obsahující 

klasifikaci památkově hodnotných a méně důležitých objektů. O ochranu památek dbal státní 

Památkový úřad, s nímž musel magistrát města Prahy konzultovat všechny zásahy do památkově 
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cenných budov. V některých případech si Památkový úřad vynutil u novostaveb přizpůsobit jejich 

styl historickému prostředí. Rušný moderní život našel už ve 20. letech výraz v nejmodernějším 

konstruktivistickém či funkcionalistickém stylu velkých obchodních novostaveb. V nich 

se prosazovaly dobové představy o naprostém oproštění architektury od tradičních způsobů 

členění a zdobení, o naprostém podřízení její formy novým technologiím a zásadě "forma sleduje 

funkci".  

Několik významných pozdně funkcionalistických objektů vyrostlo na staroměstském území 

ve třicátých letech. Pro všechny je příznačný odstín ušlechtilého novoklasicismu, související 

s dobovými diskusemi o slavnostní či sváteční dimenzi moderní architektury. Příkladem je např. 

Gočárův obchodní dům Baťa v Celetné ulici (1934), budova pojišťovny Merkur v Revoluční třídě 

čp. 767 od tehdejšího Gočárova žáka Jaroslava Fragnera (1934–35), komplex budov pojišťoven 

Assicurazioni Generali a Moldavia Generali mezi třídou Na Příkopě a Celetnou ulicí čp. 998, 

propojený pasáží se sklobetonovými klenbami od Antonína Černého a Bohumíra Kozáka z let 

1936–38, Kozákova administrativní budova v Bartolomějské ulici čp. 307 nebo budova Dětského 

domu Na Příkopě čp. 583 od L. Kysely.  V novoklasicistním duchu bylo ve 20. letech a na počátku 

30. let postaveno několik významných budov – např. Filosofická fakulta UK na nám. Jana 

Palacha, budovy ministerstva obchodu v Břehové ulici a na nábřeží Na Františku nebo Právnická 

fakulta  UK na náměstí Curieových. 

 

Staré Město v období po II. světové válce 

Zestátnění velké většiny budov a pozemků v po roce 1945 vedlo ke ztrátě jejich ekonomické 

atraktivity a podvázalo podnikatelské úsilí na tomto prostoru. Už v roce 1949 bylo Staré Město 

zařazeno do souboru městských celků se zvýšenou památkovou ochranou, a vztahovaly se na něj 

pozdější zákony o městských památkových rezervacích z roku 1958 a 1971. Počátkem 70. let 

se z ulic Na Můstku, Celetné, části Staroměstského náměstí a z Karlova mostu staly pěší zóny, 

navazující na starou ideu pěšího města od funkcionalistického architekta Karla Honzíka. Snaha 

využít nebývalého náporu turistů vedla v prvních letech po revoluci k masovým přestavbám 

parterů po celé délce atraktivních turistických tras. V masovém měřítku se začaly opravovat 

fasády a střechy domů, stavební ruch stále více pronikal i do vnitřního organismu staroměstských 

a josefovských domů. 

Spíše než novostavby měnily tvář Starého Města po roce 1945 rekonstrukce památkových 

objektů nebo i obnovy dávno zaniklých budov (např. výstavba Betlemské kaple s přilehlým domem 
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kazatelů od J. Frágnera). V letech 1945–47 byla opravena věž a orloj Staroměstské radnice 

poškozené za Květnového povstání v roce 1945. V roce 1947 byla zahájena rozsáhlá přestavba 

Karolina a několika přilehlých objektů pro potřeby Karlovy university. Více než ve svém středu 

se Staré Město měnilo na svých okrajích. V letech 1966–69 vyrostla na Národní třídě prosklená 

budova nakladatelství Albatros. V roce 1968 byl na náměstí Curieových postaven brutalistní 

hotel Intercontinental, v letech 1971–75 obchodní dům Kotva a v letech 1976–83 pak 

postmoderní Dům ČKD  v ulici Na Můstku. Z novější výstavby pochází např. obchodní centrum 

Myslbek. 
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2.2.1. Staré Město od Matouše Ungera z roku 1640 
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2.2.2. Staré Město od J. Veselého z roku 1729 
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2.2.3. Situace od Františeka Leonarda Hergeta z roku 1791 
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2.2.4. Situace od Josefa Jüttnera z roku 1811–1815 
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2.2.5. Situace podle indikačních skic stabilního katastru z roku 1840–1842 
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2.2.6. Situace podle Alfreda Hurtiga z roku 1891 
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2.2.7. Situace Prahy z roku 1994 
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2.2.8. Detail Sadelerova prospektu z roku 1618, předloha Filip van der Bosche, 1606 
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2.2.9. Detail panoramatického pohledu Folperta van Quden - Allena z roku 1685 
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2.2.10. Detail pohledu na Prahu od J. D. Hubera z roku 1769 
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2.2.11. F.I. Prée  - půdorys gotického kostela sv. Michala před barokní přestavbou dokončenou roku 1767 
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Mše svatá vysluhovaná pod obojí způsobou v kostele sv. Michaela v Praze na Starém Městě,  

celostranná figurální iluminace z Kancionálu literátského bratrstva u kostela sv. Michaela z roku 1587,  

uloženo v Národním muzeu v Praze 
2.2.12. Interiér gotického kostela z roku 1587 
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2.2.13. M. Hummel – půdorys kostela sv.Michala z roku 1786 
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2.2.14. Pohled z Týnského chrámu od Vincence Morstadta z roku 1825 
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2.2.15. Detail modelu Starého Města od A. Langweila z let 1826–1837 
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2.2.16. Detail modelu Starého Města od A. Langweila z let 1826–1837 
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2.2.17. Detail modelu Starého Města od A. Langweila z let 1826–1837 
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2.2.18. Detail modelu Starého Města od A. Langweila z let 1826–1837 
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2.2.19. Detail modelu Starého Města od A. Langweila z let 1826–1837 
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2.2.20. Průčelí kostela sv.Michala od F. B. Wernera z roku 1840 
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2.3. Stavební historie kostela sv. Michala 
 

Pohřebiště na Malém náměstí a u kostela sv. Michala archanděla 

Osídlení na pozdějším Starém Městě se objevuje v písemných pramenech v průběhu 11.století, 

když se začalo přesouvat těžiště hospodářského života z podhradí Pražského hradu na pravý břeh 

Vltavy. Podél řeky a jejích přítoků se v průběhu dalšího století rozvíjela výrobní činnost, jak 

ukazuje  rozložení a hustota řemeslnických center, jejichž počet se intenzivním výzkumem dále 

zvyšuje. Osídlení se soustřeďovalo v údolní nivě, stejně tak i při dálkových komunikacích. Jednou 

z nich byla i cesta vedoucí od Vyšehradu k severu do staroměstského prostoru, sledující zde 

přirozeně hranu maninské říční terasy.  Součástí osídlení byla i pohřebiště, která zaznamenáváme 

poblíž okraje terasy (např. v Bartolomnějské ulici čp. 1301), a to při zmíněné komunikaci vedoucí 

při okraji terasy do tržního prostoru pozdějšího Starého Města. V těchto místech se rozkládalo 

i pohřebiště na nynějším Malém náměstí objevené v roce 1977, a poté plošně zkoumané v letech 

1993–1995 Muzeem hlavního města Prahy. Jižně od pohřebiště v okolí nejstarší podoby kostela 

sv. Michala jsou archeologicky doloženy další kostrové hroby, jejichž část svým charakterem 

a umístěním vyvolává domněnku jisté souvislosti s Malým náměstím. 

Shrneme-li dostupné poznatky z výzkumu na Malém náměstí, konstatujeme, že největší 

koncentrace pohřbů je v jihozápadní části plochy náměstí. Severní hranice pohřebiště 

nepřekračuje polohu dnešní kašny a severozápadní strana je zřejmě ohraničena probíhajícím 

okrajem maninské terasy. Kostrové hroby jsou v řadách s orientací hlavy k ZJZ, z některých 

pocházejí raně středověké šperky – záušnice. Koncentrace hrobů v JZ části zkoumané plochy se 

projevila četnými superpozicemi odlišně položených hrobových jam, jenž vedly k poničení starších 

jednotlivých pohřbů. Pro datování pohřebiště je důležitá okolnost, že hroby narušily starší sídelní 

vrstvy výrobní povahy, jak dokládá vrstva z uhlíků, strusky, propáleného písku i kusů železné rudy 

včetně pozůstatků zpracovatelských nebo výrobních zařízení. Nalezená raně středověká keramika 

byla získána jednak z této vrstvy, jednak z výše uložených vrstev. Pro zpřesnění datování 

existence vlastního pohřebiště je důležitý hrob č. 37, kde byla v zásypu volně nalezana mince – 

denár krále Vratislava (datován po roce 1085). Pohřebiště na Malém náměstí leží mezi dvěma 

kostely románského původu – na severu sv.Linharta z 3. čtvrtiny 12. století a na jihu sv. Michala. 

Později se v těchto místech objevuje komunikace s povrchem upraveným kamenitým štětem, jenž 

procházela dnešní Jilskou ulicí až na nynější Malé náměstí. Druhá komunikace přicházela 

do tohoto prostoru od Michalské ulice.  
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Nejstarší raně středověké hroby u kostela sv.Michala byly uloženy v prostoru kolem jednolodního 

kostela, později rozšířeného o boční loď. K nejstarším pohřbům náležely i hroby zjištěné západně 

od věže, kde byly nalezeny dvě bronzové záušnice se stopami zlacení. Hroby na základě 

statigrafických poznatků a výskytu záušnic byly datovány do 12. století. Důležitá je též 

skutečnost, že kostrové hroby byly v partii nohou převrstveny zdivem základů západního průčelí. 

Kamenné obložení hrobových jam, přítomnost mince (dat. do 2.poloviny 12. století) v zásypu 

a výskyt záušnic  naznačují, že funkce hřbitova je doložena nepochybně kolem 12. století s tím, 

že nejstarší pohřby  mohly souviset již se stavbou románského jednolodního kostela sv. Michala, 

pokud ji dokonce nepředcházely.  

 

Obě pohřebiště na Malém náměstí i u kostela sv.Michala mají některé společné rysy : 

1. Ostatky byly v natažené poloze hlavou k západu a s nohama k východu s tím, že hrobové jámy 

jsou stočeny k ZJZ, několik jedinců má však orientaci i k SJ (tyto hroby jsou zastoupeny 

především u kostela sv.Michala). 

2. Na obou pohřebištích jsou doloženy hrobové jámy pravoúhlého půdorysu. Na Malém náměstí 

se objevuje dřevěné obložení jámy nebo jen široké prkno na dně hrobu. U kostela sv. Michala jsou 

některé hroby na obvodu obloženy plochými opukovými bloky, z jiných pocházejí také zbytky 

dřevěného obložení hrobových jam. 

3. Na obou místech byly v některých hrobech zjištěny šperky – záušnice s esovitou kličkou. 

Šperky byly též pozlaceny. 

Rozdílná je i doba trvání obou pohřebišť. Pohřbívání na ploše dnešního Malého náměstí je 

ohraničeno zdola od konce 11. století do 1. čtvrtiny 12. století, shora pak nastupující sídlištní 

aktivitou (oblázkovým štětem zpevňované komunikace) v 1. polovině 12. století, kdy bylo 

pohřbívání ukončeno. Na hřbitově u kostela sv.Michala se pohřbívalo kontinuálně od 12. do 17. 

století. Hroby kolem kostela sv.Michala se nacházely zejména  podél jižní a severní strany 

románského kostela. Další hroby byly nalezeny uvnitř kostelní lodi, v gotické fázi též v hrobkách.  

 

Kostel sv. Michala archanděla 

Kostel sv. Michala archanděla býval od samého počátku kostelem farním. Ležel v prestižní čtvrti 

zámožných kupců obývané smíšeným česko-německým obyvatelstvem. Pozornost si zasluhuje 

samotné patrocinium kostela, protože sv. Michal archanděl byl středověkým člověkem považován 

za vůdce padlých andělů, za bojovníka s plamenným mečem, který vede své věrné od Posledního 
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soudu. Svatý Michal však byl od pradávna i patronem Germánie. Je tedy možné, 

že svatomichalské patrocinium přišlo do této části Starého Města pražského spolu s německými 

kolonizátory právě během 12. a počátkem 13.století. Jednalo se totiž o městskou čtvrť 

národnostně smíšenou, kde bydleli jak němečtí, tak i čeští měšťané – převážně kupci a řemeslníci. 

Že se jednalo o kostel založený německými měšťany by mohla napovídat patronátní práva 

ke kostelu, která byla až do roku 1335 v rukou samotného krále. Důvod byl prostý – města 

a městský stav byly součástí panovnického "regálu" a městská kolonizace českých zemí byla 

z počátku do značné míry panovnickou záležitostí. 

Při archeologickém průzkumu prováděném v 90.letech minulého století byly v prostoru 

dnešního kostela objeveny zbytky původního románského kostela. Celkově byly odhaleny tři 

vývojové fáze románské výstavby. První fázi představuje jednolodní románský kostel z poloviny 

12.století s délkou 14,2m a šířkou 7,92m. Kostel byl na východě ukončen půlkruhovou apsidou 

o průměru 6m. Během druhé fáze byla po roce 1250 k hlavní lodi přistavěna menší jižní boční loď 

o délce 14,2m a šířce 4,75m. Na východě byla půlkruhová apsida o průměru 3,75m. Na konci 

13.století byla v rámci třetí etapy přistavěna románská věž. První písemné zmínky o kostele 

máme z roku 1311. Po přenesení podacího královského práva v roce 1335 kostel připadl 

do správy zderazských křižovníků. Z téhož roku je i nejstarší písemná zmínka o faře na místě 

dnešního domu čp.653/I.  Jelikož kostel chátral, byl v roce 1339 opravován.   

Ale již v letech 1348–1380 byl románský dvoulodní kostel nahrazen gotickým halovým 

trojlodím, které představovalo typickou ukázku kazatelského kostela. Z původního románského 

kostela zůstala zachována věž a část západního zdiva. Gotický kostel měl zkosené severní průčelí 

a byl půdorysně delší, než je současný kostel. Dokončení interiéru kostela lze datovat do roku 

1385, kdy byl vysvěcen hlavní oltář. Podobu kostela údajně vystihuje kresba v rukopisu 

Universitní knihovny, která představuje jednolodní stavbu s krátkým kněžištěm a jednou západní 

věží s polygonální horní částí. V roce 1364 byla vystavěna nová gotická fara na místě dnešního 

domu čp. 653/I, jejíž zbytky se dochovaly společně se studnou v suterénu budovy. V roce 1373 

byl obnoven a vysvěcen hřbitov na jižní straně kostela. Z roku 1406 existuje rozsáhlý zápis 

o přístavbě  patrové gotické kaple s oratoriem a šnekovým schodištěm na severozápadní straně 

kostela. Kapli, která zanikla v roce 1885 postavil staroměstský měšťan Purkhart z Aldenburga, 

který byl majitelem sousedního domu čp. 460/I.  

Vazba kostela ke zderazským křižovníkům zanikla  s počátkem husitského hnutí, kdy se 

kostel stal zjevně zásluhou svých farářů součástí české utraktivistické církve. Nejvýznamnější 
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etapa v historii kostela nastala v období české reformace a nástupu husitství. Prvním známým 

farářem byl Jan, který spravoval zdejší faru do roku 1360.  Od tohoto data držel svatomichalské 

farní beneficium po třicet let kněz Tomáš z Olomouce, od roku 1390 do roku 1406 pak mnich 

Bernard ze zderazského kláštera. V té době se kostel stal střediskem radikálního křídla české 

university. Od roku 1402 až do roku 1411 v kostele kázal Mistr Jan Hus. Od roku 1406 až do své 

smrti držel faru mistr pražské university a Husův dlouholetý přítel Mistr Křišťan z Prachatic, 

bezpochyby nejznámější osobnost svatomichalského kostela. Mistr Křišťan z Prachatic byl 

několikrát zvolen děkanem filosofické fakulty a čtyřikrát rektorem pražské university. Mezi jeho 

žáky nacházíme i Jana Husa, za kterého v roce 1415 intervenoval v Kostnici. V jeho díle 

nalezneme spisy lékařské, botanické, astronomické, matematické i fyzikální. Křišťan umožnil 

Husovi, aby mohl ve svatomichalském kostele kázat i po vydání papežské klatby v roce 1411. 

V roce 1413 se v kostele sešla komise zřízená Václavem IV. k utišení náboženských rozbrojů. 

Od roku 1414 byla v kostele podávána Svátost oltářní pod obojí způsobu. Protože Křišťan 

nesouhlasil s názory radikálních Táborů, roku 1419 pražský lid vedený Václavem Korandou rozbil 

v kostele oltáře a obrazy. O rok později byl kostel vyrabován a vnitřní mobiliář spálen.  V letech 

1422 a 1427 byl Křišťan na krátkou dobu vypovězen do Hradce.  Po porážce husitů byl kostel 

v roce 1436 opraven a byl znovu vysvěcen oltář a hřbitov.  Po Křišťanovi se v letech 1439–1451  

stal farářem a kazatelem Mistr Petr z Mladoňovic, který dělal Husovi průvodce v Kostnici. 

Od roku 1426 se stal děkanem na pražské universitě. Nejznámějším dílem Petra z Mladoňovic je 

relace o smrti Jana Husa v Kostnici. Po Petrovi se farářem u sv. Michala stal kněz  Vilém a řada 

dalších utraktivistických kněží. Mezi ně patřil např. od roku 1481 Mistr Václav z Třebska, farář 

Pavel (vypovězen z Prahy roku 1524), farář Jan (roku 1565 vězněný pro svoje učení), farář 

Valentin Hořovský (od roku 1534),  Marek Holičský (od roku 1589), Zikmund Stříbrský zvaný 

Crinitus (od roku 1614 administrátor strany pod obojí). Posledním nekatolickým kněžím byl Matěj 

Janda z Čechtic, který byl vypovězen roku 1621. V kostele byla pochována i řada významných 

osobností tehdejší doby – např. Petr Zmrzlík ze Svojšína (pohřben 1421), Jan Hlavsa z Liboslavy 

(1534) nebo kanovník Ctibor Kotva. V kostele byla i hrobka hrabat Bredových. 

Roku 1608 byla nově vystavěna fara a škola na místě dnešního domu čp.653/I. Roku 1627 

daroval kostel sv.Michala s farou a školou císař Ferdinand II. servitům spolu s 500 zlatými 

na vybudování kláštera. Servité byli katolickým řádem Služebníků P. Marie založeným v roce 

1240 ve Florencii 7 vznešenými muži.  Do Čech přišli v roce 1360 za vlády Karla IV.  Za vpádu 

Sasů do Prahy roku 1631 servité nakrátko uprchli a kostel spravoval týnský farář Jan Petr 
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Čechiades. Po návratů servitů byla roku 1640 zahájena výstavba servitského kláštera. Klášter 

vznikl sloučením okolních domů kolem kostela sv. Michala – dnešních čp. 970/I, 971/I a 461/I 

a zpočátku sloužil pro 20 řeholníků. Roku 1643 byla provedena oprava původního gotického 

kostela. Klášter byl dostavěn v roce 1664. V roce 1649 se servité vzdali farní působnosti a kostel 

sloužil pouze pro potřeby kláštera. Po pol. 18. století došlo k významné barokní přestavbě kostela 

sv. Michala, která měla téměř charakter novostavby. Za původního autora bývá považován 

František Ignác Prée, který je podepsán na dochovaném půdorysu gotické stavby. Po jeho smrti 

v roce 1755 ve výstavbě pokračoval tyrolský stavitel Anton Müller, který  také stavbu v roce 

1767 dokončil. Na sochařské výzdobě se podílel I. F. Platzer (dvojice pískovcových putti na štítě 

jižní předsíně). Interiér chrámu zdobily fresky od J. V. Spitzera a oltáře od J. Lauermanna 

s plastikami od I. F. Platzera zobrazující anděla strážného a archanděla Rafaela. Na hlavním oltáři 

byl obraz P. Brandla znázorňující boj dobrých a padlých andělů, další obrazy pocházely z dílny 

Q. Jahna. Roku 1786 byl klášter zrušen dekretem Josefa II a budovy se dostaly do správy 

Náboženského fondu, který je postupně rozprodal. Po roce 1786 proběhla přestavba 

a přepatrování kostela podle projektu M. Hummela pro skladovací a výrobní účely (manufaktura). 

Vnitřní vybavení a mobiliář byl postupně rozprodán do kostelů v Rokycanech, Líbeznicích, 

Sokolově, Falknově a Holanech. Roku 1789 byl kostel prodán velkokupci Ign. Veithovi za 2150 

zlatých, který jej připojil k sousednímu domu čp. 460/I. Přitom byla zastavěna i zbývající ulička 

vedoucí ke kostelu mezi domy čp. 460/I a 461/I. 

Po zrušení a odsvěcení sloužil kostel jako manufaktura a sklady až do roku 1990. 

Po přepatrování  kostela po roce 1886 proběhla řada drobných, ryze účelových stavebních úprav 

které jsou uvedeny na konci následujícího přehledu. Mezi nejvýraznější úpravy patřila demolice 

gotické kaple s oratoří v sousedství domu čp.460/I v roce 1885, zřízení terasy na západním 

přístavku vedle jižní vstupní předsíně v roce 1832, vybudování severního schodiště a rozšíření 

sklepa v roce 1886 (V. Skuček). V roce 1902 byl kostel dokonce zachráněn před demolicí 

v souvislosti s plánovaným propojením a rozšířením Michalské ulice se Staroměstským náměstím. 

Také v průběhu 20. století proběhla řada ryze účelových stavebních úprav. V druhé polovině 

20.století byly v objektu sklady s kancelářemi podniku Drobné zboží a Velkoobchodu průmyslovým 

zbožím. V roce 1985 byl kostel převeden na Státní knihovnu ČSR, právní předchůdkyni Národní 

knihovny ČR. Následně byla zpracována studie využití pro potřeby Státní knihovny s depozitářem, 

studovnou a knihovnou. Další studie byla zpracována v roce 1988 (umístění restaurace RaJ) 

a v roce 1989 s využitím objektu pro Svaz českých skladatelů a koncertních umělců a Český 
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hudební fond. Podle této studie měla být v kostele koncertní síň s kapacitou 362 míst se 

zázemím a restaurací. Téhož roku proběhl předběžný archeologický a stavebně-historický 

průzkum, který byl dokončen v letech 1995–1996. Přitom byl objeven původní románský kostel 

a fragmenty gotického portálu na jižní fasádě. 5.1.1991 při požáru shořela velká část krovů 

a střechy a kostel byl v havarijním stavu. V roce 1994 došlo k pronájmu kostela (původně 

se uvažovalo o prodeji objektu ve veřejné dražbě) a v roce 1995 bylo vydáno stavební povolení 

na celkovou rekonstrukci objektu. Původně se uvažovalo ze zřízením bankovního domu, později byl 

záměr změněn na víceúčelové kulturní zařízení s restaurací. Stavební práce proběhly v letech 

1996–1998. V objektu byla uváděna multimediální show "Tajemství u svatého Michala", která 

vyvolala velkou kritiku. Po jejím předčasném ukončení v roce 2007 je objekt v současné době 

uzavřen (s vyjímkou restaurace v domě čp. 653/I) a připravuje se jeho nová rekonstrukce. 

 

Přehled stavebního vývoje a úprav  

1. pol.12. stol. I.fáze výstavby románského kostela  

– jednolodní kostel o dělce 14,2m, šířce 7,92m s apsidou o průměru 6m 

po roce 1250 II.fáze výstavby románského kostela 

– přístavba jižní románské lodi o dělce 14,2m, šířce 4,75m s apsidou o průměru 3,75m 

konec 13. stol. III.fáze výstavby románského kostela 

– přístavba románské západní věže 

1311 první písemná zmínka o farním kostele sv. Michala 

1335 královské podací právo přeneseno na zderazské křižovníky, kostel chátral 

1335 první písemná zmínka o faře na místě dnešního domu čp. 653/I 

1339 opravy kostela, písemná zmínka o 10 oltářích 

1348–1380 gotická přestavba kostela, vnitřní výzdoba dokončena 1385 

1359 písemná zmínka o nadaci ke kostelním oltářům 

1364 postavena nová gotická budova fary na městišti původního domu čp. 459 

1373 obnovení a vysvěcení hřbitova na jižní straně kostela 

1385 posvěcení hlavního oltáře sv. Michala 

1391 posvěcení oltáře v sakristii 

1390–1406 působení faráře Bernarda  - kostel se stal střediskem radikálního křídla české university 

1402–1411 v kostele kázal Mistr Jan Hus 

1406–1439 působení M. Křišťana z Prachatic v kostele 

1406 vybudování gotické patrové kaple s oratoří Purkartem z Aldenburka mezi kostelem 

a domem čp. 460/I 

1413 v kostele zasedala komise svolaná Václavem IV., která měla odstranit náboženské 
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rozbroje 

1414 v kostele zavedeno přijímání pod obojí 

1419–1420 poničení kostela radikálními Pražany, vedené Václavem Korandou 

29.9.1436 svěcení oltáře a hřbitova po opravách škod vzniklých za husitských válek 

1439–1451 působení Petra z Mladoňovic v kostele 

15.–16.stol. výkon duchovní správy ultrakvistickými kněžími (členové kališnické konsistoře) 

1608 výstavba nové školy a fary v místě domu čp. 653/I 

1621 vystěhování nekatolických kněží z Prahy 

28.5.1627 kostel s farou předán servitům     

1631 opuštění kostela servity při vpádu Sasů do Prahy 

1640 zahájení výstavby servitského kláštera  

1643 opravy kostela v jeho původní podobě 

1649 servité se vzdali farní působnosti a kostel sloužil pouze potřebám kláštera 

1664 dokončení výstavby servitského kláštera 

1767 dokončení barokní přestavby kostela (F. I. Prée, A. Müller)    

23. 6.1786 zrušení řádu servitů Josefem II. 

po r. 1786 přestavba a přepatrování kostela ke skladovacím účelům (M.Hummel) 

1786–1990 kostel využíván nejprve jako manufaktura, později jako sklad  

1789 kostel s klášterem prodán Ign. Veithovi, který jej spojil s domem čp. 460/I 

1832 úprava přízemí bývalého kostela 

1832 zřízení terasy na západním přístavku mezi vstupní jižní předsíní a domem čp. 653/I  

1883 proražení nového jižního okna v přízemí a 1.patře kostela (V. Skuček) 

1883 snížení západního přístavku s terasou po straně vstupní jižní předsíně 

1885 dokumentace a zboření gotické patrové kaple s oratoří z roku 1406 

1886 zřízení nového výtahu 

1886 přepatrování vstupního traktu v bývalém kostele, vestavba nového severního schodiště 

(V. Skuček) 

1886 rozšíření sklepa pod kostelem (V. Skuček) 

1888 umístění plynového motoru v bývalém kostele (V. Skuček) 

1896 zřízení nových záchodů v přízemí a 1.patře 

1900 ubourání hraniční zdi a propojení bývalého kostela s domem čp. 461 (J. Kaše) 

1902 kostel zachráněn před zbořením 

1905 zřízení nové kanalizace (F. Fric) 

1907 vyztužení stropu dvou místností ve 2, patře při domě čp. 461/I (F. Schlaffer) 

1912 zřízení nových schodů ve věži 

1913 úprava skladovacích a továrních prostorů, zřízení nového schodiště a výtahu na zboží 

(F. Schlaffer) 

1921 plán na zřízení výtahu do sklepa (F. Schlaffer) 
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1949 statické posouzení a úpravy stropů v bývalém kostele 

1953 rekonstrukce stávající výtahové šachty 

1957 zřízení nového nákladního výtahu o nosnosti 100 kg 

1958 statické zajištění klenby železobetonovým věncem ve skladu 

1959 zřízení nového nákladního výtahu o nosnosti 1400 kg 

1962 rekonstrukce šachty nákladního výtahu 

1964 havarijní stav fasády 

1976 nové zasklení oken 

1979 oprava kanalizace 

1985 majitelem objektu se stává  Státní knihovna ČSR 

1985 generální oprava střechy 

1985 zpracována studie na využití kostela sv.Michala pro potřeby Státní knihovny ČSR 

1988 zpracována studie na přestavbu pro účely veřejného stravování (Restaurace a jídelny) 

1989 zpracována studie na využití objektu pro Svaz českých skladatelů a koncertních umělců 

1989 zpracován předběžný archeologický a stavebně-historický průzkum 

5.1.1991 požár střechy 

1991 vydání havarijního výměru, provádění zabezpečovacích prací 

1994 pronájem objektu společnosti Kontakt Moravia a.s. 

1995 vydáno stavebního povolení na rekonstrukci objektu 

1995–1996 záchranný archeologický průzkum v objektu kostela sv.Michala 

1996–1998 rekonstrukce objektu na víceúčelové kulturní zařízení s restaurací 

10.10.1997 kolaudace trafostanice v suterénu domu čp. 653/I 

21.5.1998 kolaudace víceúčelového kulturního zařízení 

23.2.1999 kolaudace restaurace v podkroví 

3.5.1999 změna užívání 1. patra domu čp. 653/I (kanceláře s příslušenstvím)   

2002 odstranění skleněných příček v 1. patře domu čp. 653/I 

2007 uzavření objektu, zahájení přípravy nové rekonstrukce 
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2.4. Archivní dokumentace objektu 
 

 

2.4.1. Jižní průčelí kostela sv. Michala, 1960 

2.4.2. Jižní průčelí kostela sv. Michala s křídlem čp.653/I, 1960 

2.4.3. Pohled na věž kostela sv. Michala z Melantrichovy ulice, 1960 

2.4.4. Celkový pohled na kostel sv. Michala od severovýchodu, 1960 

2.4.5. Detail jižní předsíně se vstupem, 1960 

2.4.6. Jižní průčelí kostela sv. Michala, 1989 

2.4.7. Původní východní okno severní lodi se štukovými šambránami, 1970 

2.4.8. Plán na rekonstrukci výtahu, 1957 

2.4.9. Plán průzkumů – Celkový půdorys suterénu (1.PP), 1989 

2.4.10. Plán průzkumů – Celkový půdorys přízemí (1.NP), 1989 

2.4.11. Plán průzkumů – Celkový půdorys 1. patra (2.NP), 1989 

2.4.12. Plán průzkumů – Celkový půdorys 2. patra (3.NP), 1989 

2.4.13. Plán průzkumů – Celkový půdorys 3. patra (4.NP), 1989 

2.4.14. Rekonstrukce kostela – Situace, 1998 

2.4.15. Rekonstrukce kostela – Půdorys suterénu, 1999 

2.4.16. Rekonstrukce kostela – Půdorys přízemí, 1999 

2.4.17. Rekonstrukce kostela – Půdorys 1. patra, 1998 

2.4.18. Rekonstrukce kostela – Půdorys 2. patra, 1999 

2.4.19. Rekonstrukce kostela – Půdorys 3. patra, 1998 

2.4.20. Rekonstrukce kostela – Půdorys 4. patra, 1998 

2.4.21. Rekonstrukce kostela – Půdorys 5. patra, 1998 

2.4.22. Rekonstrukce kostela – Půdorys 6. patra, 1998 

2.4.23. Rekonstrukce kostela – Řez A-A, 1998 

2.4.24. Rekonstrukce kostela – Řez B-B, 1998 

2.4.25. Rekonstrukce kostela – Řez C-C, 1998 

2.4.26. Rekonstrukce kostela – Jižní pohled, 1998 

2.4.27. Rekonstrukce kostela – Východní pohled, 1998 

2.4.28. Rekonstrukce kostela – Severní pohled, 1998 

2.4.29. Rekonstrukce kostela – Západní pohled, 1998 

2.4.30. Rekonstrukce jižního křídla čp.653/I – Půdorys suterénu, 1998 

2.4.31. Rekonstrukce jižního křídla čp.653/I – Půdorys přízemí, 1998 

2.4.32. Rekonstrukce jižního křídla čp.653/I – Půdorys 1. patra, 1998 

2.4.33. Rekonstrukce jižního křídla čp.653/I – Půdorys 2. patra, 1998 

2.4.34. Rekonstrukce jižního křídla čp.653/I – Řez D-D, 1989 
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2.4.35. Rekonstrukce jižního křídla čp.653/I – Pohledy, 1998 

2.4.36. Strojovna vzduchotechniky (severozápadní dvůr) – Základy, 1998 

2.4.37. Strojovna vzduchotechniky (severozápadní dvůr) – Půdorys přízemí, 1998 

2.4.38. Strojovna vzduchotechniky (severozápadní dvůr) – Řez, 1998 

2.4.39. Strojovna vzduchotechniky (severozápadní dvůr) – Půdorys střechy, 1998 

2.4.40. Románský kostel – Celková situace, (V. Huml) 1989 

2.4.41. Románský kostel – Půdorys, (V. Huml) 1989 

2.4.42. Románský kostel – Řez západní věží, (V. Huml) 1989 

2.4.43. Románský kostel – Sonda I/A, (V. Huml) 1989 

2.4.44. Románský kostel – Řezy sondou I/A a I/B, (V. Huml) 1989 

2.4.45. Románský kostel – Presbytář, 1989 

2.4.46. Románský kostel – Půdorys severní apsidy –  sonda III, (V. Huml) 1989 

2.4.47. Románský kostel – Řez severní apsidou –  sonda III, (V. Huml) 1989 

2.4.48. Románský kostel – Západní nároží kostela, (V. Huml) 1989 

2.4.49. Románský kostel – Zdivo západního průčelí, (V. Huml) 1989 

2.4.50. Románský kostel – Jižní apsida, (V. Huml) 1989 

2.4.51. Románský kostel – Zdivo jižní apsidy – sonda IV, (V. Huml) 1989 

2.4.52. Románský kostel – Řez sondou IV (jižní apsida) a sondou II (nádvoří), (V. Huml) 1989 

2.4.53. Románský kostel – Sonda II (nádvoří), (V. Huml) 1989 

2.4.54. Románský kostel – Hrob v sondě I, (V. Huml) 1989 

2.4.55. Románský kostel – Hrob v sondě II, (V. Huml) 1989 

2.4.56. Románský kostel – Sonda IV (v jižní apsidě), (V. Huml) 1989 

2.4.57. Studna v jižním křídle – Celková situace, (V. Huml) 1995–1996 

2.4.58. Studna v jižním křídle – Půdorys sondy, (V. Huml) 1995–1996 

2.4.59. Studna v jižním křídle – Řez sondou, (V. Huml) 1995–1996 

2.4.60. Studna v jižním křídle – Řez sondou, (V. Huml) 1995–1996 

2.4.61. Studna v jižním křídle – Nálezy hrnců ve studni, (V. Huml) 1995–1996 

2.4.62. Studna v jižním křídle – Nálezy hrnců ve studni, (V. Huml) 1995–1996 
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2.4.1. Jižní průčelí kostela sv. Michala, 1960 
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2.4.2. Jižní průčelí kostela sv. Michala s křídlem čp.653/I, 1960 
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2.4.3. Pohled na věž kostela sv. Michala z Melantrichovy ulice, 1960 
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2.4.4. Celkový pohled na kostel sv. Michala od severovýchodu, 1960 
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2.4.5. Detail jižní předsíně se vstupem, 1960 
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2.4.6. Jižní průčelí kostela sv. Michala, 1989 
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2.4.7. Původní východní okno severní lodi se štukovými šambránami, 1970 
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2.4.8. Plán na rekonstrukci výtahu, 1957 
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2.4.9. Plán průzkumů – Celkový půdorys suterénu (1.PP), 1989 
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2.4.10. Plán průzkumů – Celkový půdorys přízemí (1.NP), 1989 
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2.4.11. Plán průzkumů – Celkový půdorys 1. patra (2.NP), 1989 
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2.4.12. Plán průzkumů – Celkový půdorys 2. patra (3.NP), 1989 
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2.4.13. Plán průzkumů – Celkový půdorys 3. patra (4.NP), 1989 
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2.4.14. Rekonstrukce kostela – Situace, 1998 
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2.4.15. Rekonstrukce kostela – Půdorys suterénu, 1999 
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2.4.16. Rekonstrukce kostela – Půdorys přízemí, 1999 
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2.4.17. Rekonstrukce kostela – Půdorys 1. patra, 1998 
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2.4.18. Rekonstrukce kostela – Půdorys 2. patra, 1999 
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2.4.19. Rekonstrukce kostela – Půdorys 3. patra, 1998 
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2.4.20. Rekonstrukce kostela – Půdorys 4. patra, 1998 
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2.4.21. Rekonstrukce kostela – Půdorys 5. patra, 1998 
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2.4.22. Rekonstrukce kostela – Půdorys 6. patra, 1998 

 82



KOSTEL SV. MICHALA, Praha 1 – Staré Město STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM
Mgr.A. Martin Píša, Švýcarská 2431, Kladno ČERVENEC 2008
 

 
2.4.23. Rekonstrukce kostela – Řez A-A, 1998 
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2.4.24. Rekonstrukce kostela – Řez B-B, 1998 
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2.4.25. Rekonstrukce kostela – Řez C-C, 1998 
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2.4.26. Rekonstrukce kostela – Jižní pohled, 1998 
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2.4.27. Rekonstrukce kostela – Východní pohled, 1998 
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2.4.28. Rekonstrukce kostela – Severní pohled, 1998 
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2.4.29. Rekonstrukce kostela – Západní pohled, 1998 
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2.4.30. Rekonstrukce jižního křídla čp.653/I – Půdorys suterénu, 1998 
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2.4.31. Rekonstrukce jižního křídla čp.653/I – Půdorys přízemí, 1998 
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2.4.32. Rekonstrukce jižního křídla čp.653/I – Půdorys 1. patra, 1998 
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2.4.33. Rekonstrukce jižního křídla čp.653/I – Půdorys 2. patra, 1998 
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2.4.34. Rekonstrukce jižního křídla čp.653/I – Řez D-D, 1989 
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2.4.35. Rekonstrukce jižního křídla čp.653/I – Pohledy, 1998 
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2.4.36. Strojovna vzduchotechniky (severozápadní dvůr) – Základy, 1998 
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2.4.37. Strojovna vzduchotechniky (severozápadní dvůr) – Půdorys přízemí, 1998 
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2.4.38. Strojovna vzduchotechniky (severozápadní dvůr) – Řez A-A, 1998 
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2.4.39. Strojovna vzduchotechniky (severozápadní dvůr) – Půdorys střechy, 1998 
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2.4.40. Románský kostel – Celková situace, (V. Huml) 1989 

 100



KOSTEL SV. MICHALA, Praha 1 – Staré Město STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM
Mgr.A. Martin Píša, Švýcarská 2431, Kladno ČERVENEC 2008
 

 
2.4.41. Románský kostel – Půdorys, (V. Huml) 1989 
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2.4.42. Románský kostel – Řez západní věží, (V. Huml) 1989 
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2.4.43. Románský kostel – Sonda I/A, (V. Huml) 1989 
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2.4.44. Románský kostel – Řezy sondou I/A a I/B, (V. Huml) 1989 
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2.4.45. Románský kostel – Presbytář, 1989 
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2.4.46. Románský kostel – Půdorys severní apsidy –  sonda III, (V. Huml) 1989 
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2.4.47. Románský kostel – Řez severní apsidou –  sonda III, (V. Huml) 1989 
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2.4.48. Románský kostel – Západní nároží kostela, (V. Huml) 1989 
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2.4.49. Románský kostel – Zdivo západního průčelí, (V. Huml) 1989 
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2.4.50. Románský kostel – Jižní apsida, (V. Huml) 1989 
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2.4.51. Románský kostel – Zdivo jižní apsidy – sonda IV, (V. Huml) 1989 
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2.4.52. Románský kostel – Řez sondou IV (jižní apsida) a sondou II (nádvoří), (V. Huml) 1989 
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2.4.53. Románský kostel – Sonda II (nádvoří), (V. Huml) 1989 
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2.4.54. Románský kostel – Hrob v sondě I, (V. Huml) 1989 

 114



KOSTEL SV. MICHALA, Praha 1 – Staré Město STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM
Mgr.A. Martin Píša, Švýcarská 2431, Kladno ČERVENEC 2008
 

 

2.4.55. Románský kostel – Hrob v sondě II, (V. Huml) 1989 
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2.4.56. Románský kostel – Sonda IV (v jižní apsidě), (V. Huml) 1989 
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2.4.57. Studna v jižním křídle – Celková situace, (V. Huml) 1995–1996 
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2.4.58. Studna v jižním křídle – Půdorys sondy, (V. Huml) 1995–1996 
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2.4.59. Studna v jižním křídle – Řez sondou, (V. Huml) 1995–1996 
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2.4.60. Studna v jižním křídle – Řez sondou, (V. Huml) 1995–1996 
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2.4.61. Studna v jižním křídle – Nálezy hrnců ve studni, (V. Huml) 1995–1996 
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2.4.62. Studna v jižním křídle – Nálezy hrnců ve studni, (V. Huml) 1995–1996 
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3.  Stavebně-architektonický rozbor    
 
3.1. Architektura a autoři objektu 
 
Kostel sv. Michala archanděla byl postaven na starších dochovaných románských a gotických 

základech. Do dnešní dynamické barokní podoby ho vybudoval v letech 1750–1767 barokní 

architekt František Ignác Prée a po jeho smrti roku 1755 pak tyrolský stavitel Anton Müller. 

Po zrušení řádu servitů v roce 1786 byl kostel klasicistně přepatrován podle návrhu Matěje 

Hummela. S drobnými úpravami pak kostel v této podobě sloužil až do začátku 90. let 20. století. 

Fragmenty románské a gotické architektury se v objektu zachovaly až do současné doby. 

 

František Ignác Prée 

Český barokní architekt (1702–12.5.1755 v Kuncberku u Křinice). Byl žákem F. M. Kaňky. Mezi 

jeho nejvýznamnější práce patří kostely v Lánech, Rejšicích, Semčicích, Zinkovech a přestavba 

kláštera v Sedleci u Kutné Hory. V Praze se podílel kromě návrhu přestavby kostela sv. Michala 

a přilehlého kláštera servitů čp. 970, které dokončil po jeho smrti Anton Müller, na výstavbě 

Colloredo-Mansfeldského paláce v Karlově ulici čp. 189 (2. etapa v roce 1735), Millessimovského 

paláce v Celetné ulici čp. 597 nebo Zahradního letohrádku čp.113 na Starých zámeckých 

schodech (spolu s F. M. Kaňkou). Jako osobní architekt hraběnky Eleonory z Valdštejna postavil 

kapli sv. Terezie z Avily v zahradě bývalého ženského karmelu čp. 43 na Malé Straně (dnešní 

Vojanovy sady v ulici U Lužického semináře). 

 

Anton Müller 

Tyrolský barokní architekt a stavitel (1731–1786). V Praze se kromě dostavby kostela 

sv. Michala (po smrti F. I. Préa) a přestavbě přilehlého servitského kláštera čp. 970–971 v letech 

1757–1766 podílel např. na přestavbě Staroměstské radnice, kde v letech 1784–1787 

přepatroval východní gotický sál, kam umístil kanceláře nebo na adaptacích bývalého kláštera 

Voršilek u sv. Jana (v roce 1785). Mimo Prahu pracoval např. na úpravách zámku Veltrusy. V roce 

1769 se neúspěšně ucházel o místo dvorního stavitele Pražského hradu. 
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Matěj (Mathias) Hummel 

Známý pražský klasicistní stavitel (1732–1800). Jeho raná tvorba byla ovlivněna pozdním 

barokem. V Praze se podílel na velkém množství zejména církevních staveb a paláců. Na Starém 

Městě je to kromě kostela sv. Michala zejména adaptace západní strany Klementina v letech 

1783–87, přestavba jižního křídla Staroměstské radnice, úprava bývalé prelatury benediktinů 

u kostela sv. Mikuláše (zbořeno při pražské asanaci), úpravy bývalého kláštera pavlánů 

u sv. Salvátora (čp. 930) nebo kláštera servitů u sv. Michala (čp. 970). Na Novém Městě v roce 

1798 klasicistně přestavěl Wittmanovský dům čp. 887 v Nekázance nebo Kounický palác 

v Panské ulici čp. 890. Na Hradčanech upravoval v roce 1798 bývalý klášter benediktinek 

u sv. Jiří na Pražském hradě, černínskou jízdárnu na Loretánském náměstí čp. 102, 

Schwarzenberský palác na Hradčanském náměstí čp. 185 nebo Malý Schwarzenberský palác 

na Hradčanském náměstí čp. 186 (roku 1796 přestavba pro pražského arcibiskupa). Pro vojenský 

erár upravoval bývalý konvent Voršilek u sv. Jana Nepomuckého čp. 72 nebo bývalý císařský 

špitál čp. 73, kam byly v roce 1784–85 umístěny kasárny dělostřelectva. Do Letohrádku 

královny Anny v zahradách Pražského hradu navrhl hvězdárnu (nerealizováno). Na Malé Straně 

upravoval např. klášter bosých karmelitánek u sv. Josefa čp. 43 v Letenské ulici (1782), 

Liechtensteinský palác na Malostranském náměstí čp. 258 (1791, významná je zejména 

monumentální fasáda) nebo Harticovský palác na Malostranském náměstí čp. 259 (1795). Roku 

1790 prováděl adaptaci bývalého dominikánského kostela sv. Maří Magdalény v Karmelitské ulici 

čp. 388, kde přepatroval boční lodě a umístil zde sklady a kanceláře. Mezi jeho raná díla patří 

i vlastní dům čp. 500 v Hroznové ulici v duchu pozdního baroka z let 1769–74 (dům se dodnes 

nazývá „Hummelův“ dům). 
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3.2. Architektonický a technický rozbor kostela sv. Michala 
 
 

V barokním kostele sv. Michala archanděla se dochovaly stavební pozůstatky jeho románské        

a gotické fáze výstavby, objevené při archeologickém průzkumu v roce 1989 a následně v letech 

1995–1996. 

 

Románská fáze výstavby 

V souvislosti s plánem na regeneraci kostela sv. Michala v roce 1989 realizovalo Muzeum 

hlavního města Prahy v jeho interiéru předstihový archeologický výzkum pod vedením V. Humla. 

Souběžně na vnější straně věže probíhal výzkum Pražského ústavu památkové péče pod vedením 

Z. Dragouna a stavebně-historický výzkum, vedený J. Mukem ze SÚRPMO, který již dříve 

prováděl průzkum okolní zástavby. Strategie archeologického výzkumu Muzea hl. města Prahy 

vycházela ze stavebně-historického průzkumu západní věže, kde se po odbourání přístavby pod 

omítkou objevily románské kvádříky v souvislém zdivu až do úrovně kleneb v hlavní lodi kostela. 

 V první fázi výzkumu se v severozápadním koutě kostelní lodi pod dlažbou podařilo nalézt 

severní stranu románské lodi. Představovala ji zeď z kvádříků šedé opuky o síle 85cm a výšce 

20cm se shora podřezávanými spárami mezi opracovanými kvádříky. Současně byla odkryta 

východní obvodová zeď hrany věže, provedená z lomového kamene. Mezi ní a severní obvodovou 

kvádříkovu zdí byla nalezena podlaha z malty a drobných úšťěpů opuky. Obvodové zdivo má vnější 

líc kvádříkový, vnitřní lomový, obdobně jako kostel sv. Gotharda v Želině u Kadaně, datovaný 

do 1. poloviny 13. století. V sondě u věže, realizované pracovníky Pražského ústavu památkové 

péče byly pod jejími základy nalezeny kostrové hroby se záušnicemi, datovanými do průběhu 

12. století. Výzkum v severozápadním rohu kostela v sondě vně severní kvádříkové zdi odkryl pod 

dlažbou kulturní souvrství s několika pohřby, které překrývaly vrstvy obsahující keramiku 

ze 13. století. Po nálezu severní kvádříkové zdi pokračoval výzkum východním směrem, kde tato 

zeď pokračovala s náběhem na apsidu. Zbytek apsidy se zachoval na severní stěně v podobě dvou 

ústupků. Druhý okraj apsidy se stupňovitým odsazením zachytila sondáž na jižní straně hlavní lodi 

pod vyzdívkou gotického pilíře. Následný průzkum na místě někdejší apsidy přinesl nezvratný 

doklad o tom, že kvádříková zeď tvořila severní obvod starší sakrální stavby, na východě 

zakončené apsidou. Její zdivo bylo založeno do hlinitopísčitého terénu (181,86 m n.m.). Z původní 

podlahy apsidy stejně jako i lodi zbyla vrstva úlomků opuky s maltou, která se též objevila 
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na rozhraní mezi nadzemním a základovým zdivem v severozápadním rohu lodi románského 

kostela. V další fázi byl interiér románského kostela v úseku před vítězným obloukem a apsidou 

vysypán opukovými kameny. Změna úrovní podlah si vyžádala zařazení dvou schodů z pískovce. 

Na severní straně přisedaly stupně k vnitřnímu líci severní kvádříkové zdi a na jihu byly poškozeny 

gotickou kryptou, později redukovanou schodištěm vedoucím do barokní krypty. Západně 

od stupňů se rozkládala starší románská krypta.  

Při výzkumu v prostoru apsidy byly mezi velkými kameny nalezeny zlomky keramiky, podle 

kterých lze dohadovat zasypání apsidy do 14. století.  

Západní průčelí románského kostela bylo předmětem zkoumání dr. J. Muka ze SÚRPMO, 

který sondáží zjistil jižně od věže opukové kvádříkové zdivo o výšce kvádříků cca 15cm 

s primitivně opracovaným lícem a otloukaným povrchem. Zdivo na jihozápadním nároží bylo 

provedeno z větších kamenů, opatřených lizénou. Pokračování zdiva včetně lizény bylo nalezeno 

pod omítkou v prostoru ležícím jižně od kruchty v 1. patře dnešního kostela. Výkopy zachytily 

v přízemí dnešního kostela sv. Michala původní románskou sakrální stavbu o vnitřní šířce 7,92m 

a délce 14,20m s odsazenou půlkruhovou apsidou o průměru 6m. 

K jihozápadnímu nároží románské lodi byla na jižní straně přistavěna další románská stavba 

orientovaná východním směrem. Na rozdíl od předchozího zdiva byly kvádříky v západním průčelí 

povrchově jemně opracovány. Z těchto důvodů se průzkum zaměřil na tento jižní prostor, kde pod 

podlahou z prken nalezl zdivo apsidy. Její severní část se vyznačovala neopracovanými kameny 

házenými do výkopové rýhy a zalévanými maltou. Na vnitřní straně apsidy byly v rostlém podloží 

nalezeny stopy po kůlech svědčící o pažení výkopu pro základové zdivo apsidy. Zdivo na jižní 

straně apsidy se skládá z opracovaných kvádrů (30/15cm) kladených na maltu. Překvapivým 

nálezem uvnitř apsidy bylo torzo staršího zdiva severojižního směru, jehož pozůstatky byly 

včleněny do základu severní části apsidy. Proměřením apsidy a jejím srovnáním se západní čelní 

stranou, zjištěnou stavebně-historickým průzkumem, se podařilo potvrdit existenci jižní románské 

lodi o šířce zdi 114cm, přizděné k románskému jednolodnímu kostelu. Tato boční loď o dochované 

výšce 240cm (v prostoru apsidy) a výšce cca 12m (v západním průčelí), dosahovala délky 14,20m 

a vnitřní šířky lodi 4,75m. Na východě byla zakončena apsidou o průměru 3,75m. Během výzkumu 

se nalezly zbytky keramiky ze 13. století. V jižní románské lodi byla objevena hrobka  o délce 

2,2m a šířce 1,4m z gotických cihel, rozdělená na dvě části. Podle typů použitých cihel a nálezu 

mince ze dna hrobky (parvus Jana Lucemburského) je její výstavba datována do 14. století. 

Kromě architektonických památek se podařilo zjistit v lodi dnešního kostela sv. Michala 31 hrobů, 
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uložených ve vrstvách od 40 do 280cm pod podlahou lodi. Vyhodnocením terénní situace se 

prokázala spojitost většiny pohřbů s románskou fází kostela. Do nejstaršího horizontu klademe 

hroby v severozápadní části lodi. Z téhož horizontu pocházejí i hroby z plochy vně dnešního 

kostela. S přihlédnutím k nálezům keramiky ve vrstvě překrývající horizont s hroby, nezvyklé 

úpravě hrobů (výskyt kamenné konstrukce u hrobu č. 20) a přítomnosti mince ze 2. pol. 

12. století nalezené v hrobě, datujeme nejstarší skupinu hrobů do mladohradištního období. 

S těmito hroby ve stejné úrovni ležely i pohřby zjištěné západně od věže. Kostrové hroby 

obsahovaly záušnice datované do 12. století. Horizont nejstarších hrobů, z nichž některé 

zasahovaly pod základy románské věže mohou být spojovány buď se starší sakrární stavbou, 

kterou je jednolodní kostel odkrytý v interiéru kostela sv. Michala anebo náležely k pohřebišti, 

které předcházelo jeho výstavbě. Na základě odkrytých hrobů, charakteru výplně zásypových 

vrstev s keramickými zlomky včetně nálezu mince, můžeme předpokládat 1. fázi románského 

kostela již ve 2. polovině 12. století.  

Z druhé stavební fáze pochází přizděná jižní boční loď. Její zdivo porušilo horizont se 

staršími hroby z první poloviny 13. století. Ze stejného období pocházejí i hroby nalezené 

východně od gotické předsíně a pohřby uvnitř jednolodního kostela, a to zejména pohřby v kryptě 

ležící západně od zvýšeného chóru a kryptě z pozdně gotického období. Na počátku 14. století 

byla zřejmě postavena dvojhrobka na jižní straně boční románské lodi. 

Časově i plošně omezený historicko-archeologický průzkum dokázal, že tento chrám již 

existoval v románském období od poloviny 12. století. K původnímu jednolodnímu kostelu o délce 

14,20m a vnitřní šířce 7,92m, zakončeném půlkruhovou apsidou o průměru 6m, byla ve druhé fázi 

přistavěna boční loď. Vznik boční lodi o délce 14,20m, vnitřní šířce 4,75m a s půlkruhovou 

apsidou o průměru 3,75m lze zařadit do průběhu 13. století. Ve třetí fázi byla na západě kostela 

postavena věž. Povrch jejich kvádříků byl opracován zubákem. Její výstavba je datována do konce 

13. století. Z románské fáze výstavby kostela se zachovalo základové zdivo obou lodí původního 

kostela pod podlahou přízemí a západní část nadzemního zdiva s věží a emporou do výše  

12–16m. 

 

Gotická fáze výstavby 

V letech 1348–1380 byl původní kostel goticky přestavěn, vnitřní výzdoba byla dokončena v roce 

1385 (vysvěcení hlavního oltáře). Podobu kostela zachycuje jeho půdorys z roku 1767 před jeho 

barokní přestavbou (obr.2.2.11) a jeho interiér pak iluminace z Kancionálu literátského bratrstva 
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u kostela sv.Michala z roku 1587 (obr.2.2.12). Gotický kostel byl postaven na základové zdivo 

boční jižní románské lodi. Ze staršího zdiva byl do nové stavby začleněn jen západní úsek s věží 

a zdivem empory (tribuny). Nový kostel tvořilo halové trojlodí o pěti travé se západním polem 

zúženým proti ostatním. Na západní straně byla žebrově podklenutá kruchta, kterou osvětlovala 

gotická okna, jejichž ukončení je dosud zachované v západním zdivu kruchty. Severní průčelí bylo 

zkosené, úhel zkosení je dosud dobře patrný v severozápadním rohu kostela, kde se dochovalo 

původní gotické zdivo. Tím kostel získal lichoběžníkový tvar zaklenutý žebrovou křížovou klenbou. 

Délka kostela přesahovala délku dnešní barokní stavby. Jednalo se o typický příklad 

tzv.kazatelského kostela s rovně zakončeným kněžištěm bez presbytáře a maximálně otevřeným 

halovým prostorem (podobným typem byla i Betlémská kaple). Na severní straně mezi domy 

čp.460/I a 461/I byla úzká, dodnes dobře patrná ulička ze Staroměstského náměstí se vstupním 

portálem do kostela. Další soukromý průchod byl později vybudován v severozápadní části 

ze sousedního domu čp.460/I. Na jižní straně mezi opěrnými zděnými pilíři byly vybudovány 

obdélné předsíně (kaple) se dvěmi vstupy a přilehlým hřbitovem. Pozůstatky základového zdiva 

těchto předsíní se nalezly pod povrchem jižního nádvoří při archeologickém průzkumu v letech 

1995–1996. Na fasádě pak byl odhalen vnitřní předsíňový portál s kamennou výzdobou spodní 

části. Na západě stála v hlavní ose kostela věž na románském základě. Zde také v zadní části 

sousedního domu čp.459/I probíhala ulička s přístupem ke kostelu. Podobu kostela údajně 

vystihuje kresba v rukopise Universitní knihovny, která představuje jednolodní stavbu s jednou 

západní věží. Horní část věže měla polygonální tvar. Polygonální špička věže je zachycena 

i na Huberově panaromatu z roku 1769. Přestože byl barokní kostel dokončen roku 1767, 

panorama zachycuje jeho původní gotickou podobu s venkovními zděnými opěrnými pilíři. Na jižní 

straně věže byla sakristie a roku 1364 zde byla postavena nová kratší gotická fara (dům 

čp.653/I).  Na sever od věže byla roku 1406 přistavěna gotická kaple s oratoří (prostor 

zastavěného dvora na parcele č.412/2) Kapli nechal zbudovat staroměstský měšťan Purkhart 

z Aldenburga, který vlastnil sousední dům čp.460/I. Kaple byla patrová, spojená šnekovým 

točitým schodištěm. Horní kaple sloužila jako soukromá oratoř otevřená oknem bez mříží 

do kostela, spodní jako skutečná kaple. Schodiště mezi oběmi kaplemi bylo uzavřeno brankami. 

Klíče od branek měl mít pouze majitel domu čp.460/I a jeho následovníci. Z kaple, která je 

historicky velmi dobře doložena se do současné doby dochovalo pouze šnekové schodiště 

v západním zdivu kostela. Kaple byla znovu objevena v roce 1885, kdy byla zdokumentována 

a byly nakresleny některé kamenické detaily a půdorys. Byl to malý prostor zaklenutý dvěmi poli 
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křížové klenby a síťově zaklenutým polem chóru. Konzoly pod výběhy žeber byly zdobeny 

reliéfními maskami, vinnými listy s lví hlavou a byly tehdy ve velmi dobrém stavu. Na stěnách byly 

namalovány postavy českých světců (sv.Václava, Sigmunda a Vojtěcha). Malby byly sejmuty 

a dnes jsou uloženy v Muzeu hl.města Prahy. Dolní kaple už v původní podobě zachována nebyla.  

Kaple byla roku 1885 zbořena. Zachovaná část šnekového schodiště mezi přízemím a 1. patrem 

v západní stěně pod kruchtou má kamenné stupně překryté gotickými dřevěnými schodnicemi.  

V gotickém suterénu fary (čp.653/I) přiléhajícím k západní straně kostela byla nalezena v roce 

1996 studna z počátku 14.století. Jedná se jednoduchou kamennou konstrukci, jakých bývá 

odkryto při archeologických průzkumech v historickém jádru Prahy značné množství.  Ze způsobu 

umístění studny a z posunu vnitřního líce horní a dolní části pláště lze usoudit, že během výstavby 

fary v roce 1364 byla studna opatřena válcovým korunním zdivem sestaveným z větších kamenů. 

Studnu vyplňovala keramika z 2.pol.14.století a zcela chyběla keramika datovaná po polovině 

15. století. Na základě těchto indicií lze usuzovat, že v první polovině 15.století došlo 

ke konečnému zásypu studny. Přitom není vyloučeno, že zánik studny způsobila zhoršující se 

kvalita její vody. Celý prostor se studnou byl definitivně zasypán při přestavbě původní gotické 

fary, rozšířené na jižní straně až k původnímu jižnímu křídlu kláštera, tj. před rokem 1608. Tehdy 

byla položena i nová cihlová dlažba v přízemí fary a ta sloužila svému účelu až do zrušení kostela 

roku 1786. Odhalení jižní obvodové zdi fary vedlo k posunutí stavební jámy nově budované 

trafostanice jižním směrem. Protože bylo nutné zabezpečit přístup do trafostanice, byl v jižní zdi 

vybourán vstupní otvor a současně odstraněn plášť studny o výšce 70cm. Z pláště studny 

se zachovala jen její spodní část v rozsahu od hl. 2,20 do 4,83m. Plášť studny o průměru 

124×128 cm a tloušťce zdi 50 cm se skládal z větších kamenů opuky kladených na vápennou 

maltu. V hloubce 3,5m byla studna posunuta severním směrem. Při dně o průměru 100×106cm 

měl plášť studny kónický tvar. Vnitřek studny vyplňoval zásyp se zlomky středověkých nádob. 

Spolu se studnou bylo objeveno i suterénní gotické zdivo fary s okénkem se šikmou špaletou 

a kamenným ostěním a částí původního klenutí. Vně budovy byla objevena jáma o průměru 1m 

a hloubce 0,6m. Obsahovala kosti z hrobů exhumovaných patrně v souvislosti s rozšířením 

gotické fary jižním směrem po roce 1608. Na jižní straně kostela bylo pod dlažbou dnešního dvora 

objeveno obvodové zdivo předsíní. Obdélný půdorys této stavby z velkých kvádrů měl šířku 3,7m 

a sledovanou délku 6,2m.  Zajímavé je přizdění východní zdi přístavby k trojúhelníkovému pilíři, 

vystupujícímu ze základů jižní stěny kostela. Podle zbytků gotického profilovaného ostění 

s římsovitou hlavicí v dolní části, odhaleného pod omítkou na jižní straně kostela je zřejmé, 
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že zdivo náleželo ke chrámové předsíni. Napojení chrámové předsíně na jižní obvodové zdivo 

gotického kostela pak naznačuje současnost jejich výstavby. Základové gotické zdivo předsíně 

bylo objeveno i v suterénu bývalé fary čp.653/I. Z toho lze usuzovat, že barokní vstupní předsíň 

stojí na gotických základech. Profilované ostění na jižní fasádě je součástí vnitřního portálu 

předsíně s arrasovským tvaroslovím. Jednotlivé předsíně (kaple) byly vestavěny mezi vnější zděné 

opěrné pilíře. Gotické zdivo bylo nalezeno i v severozápadní části kostela, kde zesilovalo 

dochované románské průčelí kostela a opakovaně upravovalo základové partie věže a jejího 

severozápadního nároží. V místech obvodového gotického zdiva se dochovaly i původní části 

přizděných pilířů. Oproti původním předpokladům odhalil archeologický průzkum v letech  

1995–1996  základy vnitřních gotických pilířů mimo polohu současných barokních pilířů. Z toho 

vyplívá, že současné vnitřní pilíře nemají gotické jádro a jsou celé barokní. V jižní stěně věže byl 

odhalen sedlový portál o výšce 170cm, který vedl do fary. 

 

Barokní a klasicistní fáze výstavby 

Pozdně barokní kostel vznikl na místě gotického trojlodí v letech 1750–1767 podle návrhu 

F. I. Préa. Po jeho smrti v roce 1755 stavbu dokončil A. Müller. V barokní stavbě zůstaly 

zachovány fragmenty románského (západní strana s věží) a gotického zdiva (jižní a severozápadní 

strana) do výše 12–16m. Nový kostel byl proti původnímu na východní straně zkrácen a šikmá 

severní strana byla srovnána s jižní stranou. Kostel má trojlodní halovou dispozici o pěti travé 

(východní a západní travé je proti ostatním zkráceno). Toto ve své době neobvyklé dispoziční 

řešení ukazuje na určitý úmyslný historismus. Vnitřní půdorysný rozměr kostela je 32×20,5m. 

Na východě je kostel zakončen oválnou apsidou. Na západě střední lodě je vložená kruchta 

podklenutá plackou do pasů s barokní freskou s výjevem Vyhnání kupců z chrámu. Není 

signovaná, ale jako autor se uvádí Johann Spitzer. Poprsnice této kruchty zanikla, dochovaly se 

však zbytky zdobení (uloženy v prostorách Národní knihovny). Na severní i jižní straně 

se dochovala čela kruchty. Hlavní i obě boční lodi jsou zaklenuty barokními českými plackami 

do klenebních polokruhových pasů. Vnitřní pilíře jsou barokní, s původní profilací ukončené 

profilovanými římsovými  hlavicemi, nesenými vlysy vzdutého profilu. Pod vlysem je další členitá 

římsa.  Pilíře měly původně členité sokly, které byly přitesány místy až na dřík pilířů. Na jižní 

straně kostela je barokní oválná vstupní předsíň s emporou zaklenutá plochou plackou. 

Na kratších stěnách jsou niky lemované po stranách pilastry s čabrakovými hlavicemi. Portál 

je rámován pásovými šambránami s archivoltami. 
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Jako hlavní vstupní průčelí sloužila jižní fasáda, která se obrací čtyřmi okenními osami 

do bývalého dvora kláštera servitů. Nejvýraznějším prvkem tohoto průčelí je vstupní předsíň, 

vystupující z tělesa stavby. Dnešní podoba předsíně vznikla pozdějšími úpravami, původně byla 

trojdílná s vyšší střední částí, která zaobleným nárožím přechází do konkávně a konvexně 

prohnutého čela. Zde ji člení zdvojené pilastry s volutovými hlavicemi, které nesou úsek kladí 

s glyfovaným vlysem. Ukončena je rozeklaným štítem, jehož segmenty se volutově stáčejí. 

V otevřeném středu je podstavec ukončený dvojicí pískovcových putti (malé děti v podobě 

andílků, ale obvykle bez křídel), pocházející z dílny Ignáce Františka Platzera (kolem roku 1770). 

Boční přístavby vedle předsíně byly zbourány. Vpravo od vchodu byly objeveny fragmenty 

gotického portálu. Barokní segmentově ukončená okna rámují stuhové šambrány, nahoře 

s volutovými uchy. Jednoduché suprafenestry zdobí vystouplá pole a ukončují segmentové přímé 

římsy. Vlastní otvory oken byly nově upraveny po přepatrování kostela. Podobná štuková výzdoba 

se objevuje i na vnitřních stranách oken. Parapety měly původně šikmé bankály. Západní průčelí 

s věží má rovněž barokní charakter, včetně věže, kterou člení lisenové rámce. Okna prolomená 

v posledním podlaží mají půlkruhové zakončení. Nad hlavní římsou se objevuje plná atika, věž je 

ukončena nízkou stanovou střechou, která vyvolává dojem provisoria. Severní průčelí je z větší 

části zakryto sousedním domem čp. 460/I. Okna jsou tady obdobná, jako na jižním průčelí. 

Východní průčelí kostela se rozpadá do třech dílů, z nichž střední závěr s apsidou cylindricky 

vystupuje z hmoty kostela. Je prolomen dvojicí oken, nověji upravených. Další dvojice oken 

osvětlují závěry bočních lodí, tvarově odpovídají jižní fasádě, ale pouze zde se dochovaly volutové 

konzolky. Střecha je valbová s nárožní závěrovou věžičkou a půlkruhovými vikýři. Původní barokní 

krov shořel při požáru v roce 1991.  

Krypta pod východní částí má tři propojené části. Nejstarší část pod apsidou byla 

vybudována před stavbou barokního kostela v průběhu 17. století a je zaklenutá valenou klenbou. 

Ve východních koutech jsou barokní přizdívky pod obvodovým zdivem. Před tímto prostorem 

je barokní sklep s valenou klenbou a s klasicistním schodištěm a pilířem, který nese zdivo 

dodatečného přepatrování kostela. Boční chodby vedle schodiště jsou klasicistní. Nejmladší je 

sklep v severovýchodním rohu kostela z roku 1886. Nové je i schodiště z boční jižní lodi. 

Krátce po zrušení kostela v roce 1786 byl vnitřní prostor kostela přepatrován. 

K přepatrování části přízemí došlo ještě v průběhu 18. století, vyšší podlaží byla zastavěna 

v průběhu 19. a 20. století. Zastropení přízemí proběhlo postupně ve třech fázích. Nejprve byly 

zaklenuty obě boční lodě českými plackami v rozsahu tří travé krátce po zrušení kostela v době 
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nástupu raného klasicismu. V druhé etapě byla přepatrována část hlavní lodě v rozsahu dvou 

travé do zesilujícího klasicistního zdiva. Pro zaklenutí byl použit jiný typ kleneb než v bočních 

lodích – dva prostory jsou zaklenuty křížovými klenbami bez hřebínků a jeden chodbový prostor 

zaklenula valená klenba s trojúhelnými a pětiúhelnými lunetovými výsečemi. Ve třetí etapě v roce 

1886 byly zaklenuty zbývající prostory v přízemí u hlavního vstupu a v patrech rovnými stropy 

do ocelových nosníků. Všechny ostatní stavební úpravy v kostele jsou novodobé. Pod podlahou 

přízemí jsou kamenné barokní dlaždice. Dříve prováděné restaurátorské průzkumy omítek zmiňují 

okrovou výmalbu hlavní lodě a konsekrační kříže na stěnách. 

Budova fary čp. 653/I je barokní postavená roku 1608. V suterénu se dochovaly fragmenty 

původního gotického zdiva se studnou. Schodiště v severní části u věže je také barokní. Podrobný 

popis a dokumentace hodnotných vnitřních částí a umělecko-řemeslných prvků je zpracován 

v samostatném pasportu objektu. 
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4.1.2.  Západní fasáda 

4.1.3.  Půdorys suterénu 

4.1.4.  Půdorys přízemí 

4.1.5.  Půdorys 1. patra  (2. nadzemní podlaží) 

4.1.6.  Půdorys 2. patra  (3. nadzemní podlaží) 

4.1.7.  Půdorys 3. patra  (4. nadzemní podlaží) 

4.1.8.  Půdorys 4. patra (5. nadzemní podlaží) 

4.1.9.  Půdorys 5. patra (6. nadzemní podlaží) 

4.1.10.  Půdorys krovu (7. nadzemní podlaží) 

4.1.11.  Řez A – A´  (Podélný řez) 

4.1.12.  Řez B – B´  (Příčný řez) 

4.1.13.  Křídlo čp. 653/I – Půdorys suterénu  (1. podzemní podlaží)  

4.1.14.  Křídlo čp. 653/I – Půdorys přízemí  (1. nadzemní podlaží) 

4.1.15.  Křídlo čp. 653/I – Půdorys 1. patra  (2. nadzemní podlaží) 

4.1.16.  Křídlo čp. 653/I – Půdorys podkroví  (3. nadzemní podlaží) 
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Legenda zdiva 
   
  Románské zdivo 
   
  Gotické zdivo 
   
  Renesanční zdivo 
   
  Barokní zdivo 
   
  Klasicistní zdivo 
   
  Novodobé zdivo (1850–1900) 
   
  Novodobé zdivo (po roce 1900) 
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4.  Dokumentace objektu 
 

 
 

4.2. Fotodokumentace stávajícího stavu 
 
 
Fotodokumentace zachycuje exteriér kostela. Podrobná fotodokumentace interiéru s hodnotnými 

umělecko-řemeslnými prvky je součástí navazující samostatné části stavebně-historického 

průzkumu (Dokumentace současného stavu – pasport objektu). 
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1 Pohled na jižní vstupní předsíň  2 Pohled na jižní fasádu s barokní předsíní a zbytky 
gotického  portálu

     

 

3 Detail štukové římsy vstupní předsíně s kladím         
a zdvojenými pilastry 

 4 Dvojice pískovcových putti od I.F.Platzera na štítě 
vstupní předsíně

 



 
 

 

5 Pohled na odkrytý jižní gotický portál  6 Detail levé horní části gotického portálu s lomeným 
obloukem

     

 

7 Detail levé střední části gotického portálu se slepou 
kružbou 

 8 Detail levé dolní části gotického portálu se soklem 

 



 
 

 

9 Pohled na odkrytý jižní gotický portál  10 Detail pravé horní části gotického portálu s lomeným 
obloukem

     

 

11 Detail pravé střední části gotického portálu se 
zbytky konzoly 

 12 Detail pravé dolní části gotického portálu se soklem, 
nikou a slepou kružbou 

 
 



 
 

 

17 Východní průčelí křídla čp. 653/I  18 Západní průčelí křídla čp. 653/I a jihozápadní nároží 
věže

     

 

19 Západní průčelí křídla čp. 653/I s průjezdem  20 Západní průčelí věže 

 
 



 
 

 

13 Detail vstupních dveří do předsíně  14 Detail jižního okna 

     

 

15 Detail štukové okenní suprafenestry a stuhové 
šambrány s volutovými uchy 

 16 Detail štukové okenní stuhové šambrány 

 
 



 
 

 

21 Pohled na kostel za Staroměstského náměstí  22 Průhled na severní fasádu mezi domy čp. 460/I          
a 461/I ze Staroměstského náměstí 

     

 

23 Novodobá střešní věžička   24 Novodobé střešní vikýře 
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4.  Dokumentace objektu 
 
 
 
 
 

4.3. Hodnotné umělecko-řemeslné prvky a části objektu 
 
 
V kostele se dochovaly původní hodnotné umělecko-řemeslné prvky. Jedná se zejména 

o fragmenty románské a gotické architektury. Románské zdivo se nachází v západní stěně pod 

kruchtou a ve věži, pod podlahou přízemí jsou pozůstatky dvou lodí původního románského 

kostela. Gotické zdivo je na jižní  a severozápadní fasádě a v suterénu bývalé fary čp. 653/I. 

Z gotických prvků jsou hodnotné zejména fragmenty jižního předsíňového portálu, šnekové 

schodiště s kamennými stupni a dřevěnými schodnicemi v severozápadní části pod kruchtou, 

zbytky gotického sedlového portálku ve věži nebo studna v suterénu fary. Z barokní architektury 

je hodnotný celý klenutý objem kostelní lodi, západní kruchta s freskou, vstupní jižní předsíň 

s pískovcovým sousoším, barokní kamenné dlaždice pod podlahou přízemí nebo krypta s hrobkou. 

Všechny hodnotné umělecko-řemeslné prvky a části jsou uvedeny a zdokumentovány 

v další části stavebně-historického průzkumu – pasportu objektu včetně podrobné 

fotodokumentace a dispoziční lokace jednotlivých prvků a částí. 
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