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 Staroměstské náměstí bylo svědkem mnoha dějinných událostí, státních převratů, 

demonstrací, ceremoniálů, ale i velkolepých oslav. Pořádaly se tu jedny z prvních trhů v Praze, 

které pak přerostly v hlavní pražské tržiště. Tato funkce částečně na několik týdnů v roce pře-

trvala dodnes. Sportovci na náměstí slaví ty největší úspěchy, konají se tu demonstrace a tu-

risté obdivují krásy pražských měšťanských domů, kostelů a radnici. V minulosti se tu konaly 

i slavnostní přísahy nebo národní manifestace (např. položení základního kamene památníku 

mistra Jana Husa), dříve ale i veřejné popravy (Jan Želivský, poprava 27 českých pánů).

 I přes četné přestavby a demolice si náměstí zachovalo svůj historický ráz. Nacházejí 

se tu snad všechny stavební slohy od románských sklepů, přes gotická jádra domů po barokní 

štíty domů. Roky se vyvíjející kompozice a uzavřenost náměstí byla narušena pražskou asa-

nací na přelomu 19. a 20.století. Neutěšenou proměnou prošel radniční blok a přilehlé budovy 

v severní části náměstí. Znamenalo to konec uzavřenosti a středověkého rázu náměstí. Atmo-

sféra a život, který tu panoval, jako by se vytratil otevřeným a neurčitým prostorem v severozá-

padním cípu náměstí. Uzavřené klikaté a v profilu vertikální ulice narušil široký otevřený bulvár 

Pařížské ulice. Kompaktnost náměstí pak definitivně narušilo zboření novogotické severní 

části radnice na konci války. Současná beznaděj trvá více než 70 let. Slavnou Staroměstskou 

radnici a  jeden z největších barokních měšťanských domů v Praze nahradil prázdný dočas-

ný prostor obsazený stánky s párky, klobásami a trdelníky. Chrám sv. Mikuláše zůstal nahý, 

odkrytý do celého náměstí. Právě nová zástavba v  těchto místech by měla navrátit zašlou 

důstojnost a kompaktnost náměstí.

 Partery budov jsou dnes již definitivně turistifikované a z budov na náměstí se během 

posledních desetiletí vytrácí městotvorné funkce. Nová zástavba v severozápadním cípu tak 

nemusí jen napravovat chyby z přelomu století doplněním zástavby, ale napomoci náměstí se 

vrátit blíže lidem, blíže Pražanům, a to svým využitím. Je důležité vrátit náměstí důstojnost.

 Stavební program na tak významném místě, které bylo svědkem celých dějin Prahy, 

nemůže být všední, musí být vznešený, zároveň ale městský. Smyslem naší práce je tomu tak 

učinit včleněním staveb souvisejících s jednou z nejvýznamnějších a nejznámějších institucí 

naší historie – Univerzitou Karlovou. Ta byla svědkem a tvůrcem historických okamžiků ne-

jen Prahy, ale celé naší země. Ve středověku se zasloužila o rozvoj Prahy, její absolventi byli 

významnými osobnostmi našich dějin. Je zárukou stability, tradice a otevřenosti všem. Uni-

verzita Karlova je v naší zemi pojmem, je historií. Právě tyto aspekty potřebuje Staroměstské 

náměstí. Navrhujeme tři způsoby rozvoje UK v severozápadním cípu náměstí - aula magna, 

reprezentativní bydlení pro pedagogy a studentský dům.

 Symbolicky potvrzujeme postavení univerzity v rámci města.
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 Staré Město byla první souvisle osídlená a opevněná měšťantská čtvrť (dříve město 

pražské) v Praze. Nachází se tu mimořádné množství historicky cenné a dochované architek-

tury všech slohů od románského po současnost. Středem této čtvrti je již od 12.století Staro-

městské náměstí (Veliký rynek). 

 Prvním důkazem stálého středověkého osídlení jsou nalezená pohřebiště z 9-10. sto-

letí v oblasti dnešních ulic Bartolomějská a Na Perštýně a v místě Staroměstského náměstí. 

Nejstarší trhová osada (doklady z 10.století) se nacházela u brodu v místě dnešního Rudol-

fina, odtud se větvily tři cesty - na jih, sever a hlavní východ - k Týnu (Hierarchie cest se dále 

měnila dle stavby mostu přes Vltavu.).

 Týn (asi od 10.století) byl hrazený kupecký dvůr s knížecí celnicí neboli Ungeltem, při 

níž stál špitál s kostelem P.Marie. V okolí od 10.století vzniká kupecká osada a několik vesnic 

s kostelíky. U Týnu se také nacházelo další tržiště, které bylo předchůdcem dnešního Staro-

městského náměstí. 

 V  11.století a  1.polovině 12.století se nacházely v  oblasti Starého Města roztrou-

šené sídelní jednotky v okolí obchodních cest a dvorců. V 2.polovině 12.století se zástavba 

už relativně zahušťovala, podél ulic Jilská a Husova (obchodní cesty) se nacházela souvislá 

zástavba. Mezi lety 1172-1334 vedl přes Vltavu kamenný Juditin most, před tím se tu nacházel 

nejspíš dřevěný. Na začátku 13. století si kupci staví kostel sv.Mikuláše a přesouvá se k němu 

i tržiště.

 Někdy v letech 1232-34 získává Staré město (Město pražské) městská práva, konše-

lé ale zasedají v kostele, nebo v soukromých domech. Městská obec se skládala z kupeckých 

osad s určitými privilegii, které se dokázaly v průbehu 12. a 13.století sjednotit. V letech 1230-

1252 nechává Václav I. opevnit Staré město (13 bran, 30 metrů vysoké věže). Město tak zís-

kává vytyčený prostor pro další vývoj. Z opevnění zůstaly zachovány dvě věže ve vnitroblocích 

u Národní třídy a zbytky můstku ve vestibulu stanice Můstek. Část brány Havelská je dodnes 

v domě č.p. 401 v Rytířské ulici. Z míst dnešního Rudolfina se kvůli výstavbě hradeb (u Vltavy 

spíše zídky) u řeky přesouvá tržiště a osada do prostorů dnešního Staroměstského náměstí. 

To se tak stává nejdůležitějším tržištěm ve městě. Při stavbě hradeb se vyvyšuje navážkou 

celé území, románská přízemí se stávají sklepy gotických domů.

 Důležitým mezníkem pro Staré město je rok 1338, kdy vydal Jan Lucemburský svole-

ní k výstavbě radnice. K tomuto účelu zakupují radní Wolflínův dům (ten se pak dále rozšiřuje, 

staví radniční věž a v průběhu staletí se připojují další domy). 

 V roce 1348 nechal Karel IV. založit Univerzitu Karlovu, v roce 1357 vznikl v místě 

zbořeného Juditina mostu Karlův. Univerzitě daroval Václav I. dům (dnes Karolinum) a vznikly 

tu prostory pro posluchárny, knihovnu, byty profesorů, aula, ale i třeba věznice a parní lázně.
 V roce 1621 dochází k popravě 27 českých pánů, následující úpadek českých zemí 

a vleklá válka zamezila do konce století další rozvoj. Až poté na přelomu století příchází na 

Staré město baroko - chrám sv. Mikuláše (K.I.Dietzenhofer).

 Při opevnění Starého Města byla u řeky jen jednoduchá zeď, Karel IV. ji nechal zbourat 

a do 19. století zde byly jen rybářské domky, ohrady s dřívím a smetiště. V roce 1875 byla do-

stavěna ta v úseku Palachova náměstí, vzápětí zde vzniká UMPRUM a Rudolfinum, v 20.století 

bylo náměstí uzavřeno budovou FF UK.

 Výrazným zásahem do Starého města a především do sousedního Josefova byla tzv. 

Pražský asanace, která započala v roce 1894. Řada křivolakých uliček byla narovnána a sta-

rou zástavbu na mnoha místech nahradila nová (např. Severní část Staroměstského náměstí, 

nebo okolí Mariánského náměstí). Původní plány byly ale mnohem rozsáhlejší a naštěstí se je 

nepodařilo naplnit. Ušetřeny měly být totiž jen ty nejvýznamnější budovy. 

 Na konci války při Pražském povstání bylo zničeno severní a  východní křídlo Sta-

roměstské radnice. Poškozena byla také řada domů v jižní části náměstí, ty se ale podařilo 

zachránit.

1.1
Staré Město,

původně Pražské město

1 Historie
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1	 Stabilní	katastr	1842,	severně	a západně	od	Staroměstského	náměstí	jsou	ještě	patrné	křivolaké	a úzké	středověké	uličky,
	 asanace	začala	ke	konci	19.století

 Před Týnským chrámem se nachází raně gotická Týnská škola a sousedí s ní dům 

U bílého jednorožce. Hned v sousedství a  také na východní straně náměstí byl kolem roku 

1340 vystavěn Dům U zvonu (barokně přestavěn - omlácen, přepatrován, znehodnocen; v 20.

století regotizován). Vedle něho byl mezi 1755 - 1765 postaven palác Goltz-Kinských. Domy 

na jižní straně mají nejlépe zachovanou parcelační strukturu a mají  převážně barokní štíty ale 

gotické jádro.

 Barokní dominantou náměstí je chrám sv. Mikuláše 1732-1735. K.I.Dientzenhofer 

mladší navrhl chrám do zcela rozdílné urbanistické situace než dnes. Byl orientovaný do Kur-

ného trhu vchodem jižním směrem. Asanace na přelomu 19. a 20.století proměnila náměstí 

jako ještě žádný zásah před tím. Došlo k demolici celé severní fronty včetně Krennova domu, 

který společně s  Desfourským nebyl už nikdy obnoven (novostavbou na původním místě). 

Ostatní domy byly zbourány a nahrazeny novostavbami, které ale držely stejnou uliční čáru 

a byly podobně vysoké. V severní části byla do náměstí probourána Pařížská ulice a chrám 

sv. Mikuláše byl odhalen pro dálkové průhledy. Celá kompozice náměstí a Dientzenhoferovy 

záměry s chrámem byly výrazně narušeny.

 Od konce 19.století jezdila v jižní částí náměstí koňka (vzápětí tramvaj), později pak 

i podél radnice do Pařížské ulice. V roce 1960 (respektive 1925) byla trať zrušena.

 V květnu 1945 při povstáním bylo zničeno severní a východní křídlo novogotické čás-

ti radnice a poškozena řada domů v jižní části náměstí. Poškozené části radnice musely být 

strženy a volná parcela zde stojí do dnes.

Staroměstské náměstí je historicky jedno z nejdůležitějších míst v Praze, a proto bylo svěd-

kem několika významných událostí pro naši zemi.

1437 - poprava Jana Želivského

1458 - korunovace Jiřího z Poděbrad na radnici

1483 - 2. Pražská defenestrace (Staroměstská i Novoměstská radnice)

1621 - poprava 27 vůdců stavovského povstání

1918 - vznik ČSR - stržení Mariánského sloupu

1945 - Pražské povstání - poničení domů na jižní straně, stržení části radnice

1948 -komunistický převrat a  projev Klementa Gottwalda (“Právě se vracím z  Hradu      

            od prezidenta republiky.”)

Aktivity na náměstí v minulosti

trhy, popravy a veřejné soudy, vojenské přehlídky a přísahy

19.století - národoobrozenecké slavnosti a shromáždění (např. položení základního kamene 

Husova pomníku 1903), slavnostní shromáždění (např. Všesokolské slety)

poválečná historie - demonstrace, shromáždění, trhy (velikonoční, vánoční)

1.2
Staroměstské náměstí 

Významné události na 

náměstí
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Jižní křídlo radnice (3-6 Staroměstská radnice)
1 - Dům U Zlatého rohu - vznikl v roce 1623 spojením dvou středověkých domů v duchu renesance
2 - Dům U Minuty - Nárožní dům vznikl v období pozdní gotiky, po roce 1564 byl renesančně upraven. Koncem 16. století byl navýšen 
o třetí patro. V roce 1938 bylo proraženo loubí.
3 - Dům U Kohouta - Byl připojen jako poslední dům k radnici v 19.století
4 - Mikšův dům - Dům byl připojen k radnici v 16.století, v 19.století byl přestavěn
5- Dům Kramáře Kříže - první připojený dům k radnici v roce 1387
6 - Wolflínův dům s radniční věží a orlojem - první dům radnice
Severní část náměstí
7 - Schierův dům byl postaven v letech 1896–1897 v době asanace Starého města. Výška a hmota původní podoby převyšovala chrám 
sv. Mikuláše. V roce 1945 byl ale dům poškozen a snížen o jedno patro. Původní mansarda již nebyla obnovena.
8 - Palác bývalé Městské pojišťovny, nyní Ministerstva pro místní rozvoj (dvě fasády)
9 - bývalý klášter paulánů
Východní část náměstí
10 - dům U Zlatého slona - Novostavba po asanaci z roku 1905. Výškově odpovídal původní zástavbě, byl ale zúžen, aby byl umožněn 
širší vstup do náměstí z ulice Dlouhá.
11 - Zlatý Kříž
12 - Palác Goltz-Kinských - Jedná se o významný rokokový palác.
13 - dům U Kamenného zvonu - Gotický dům, který byl obnoven v 20.století
14 - Týnská škola
15 - dům U Bílého jednorožce
Jižní část náměstí
16 - Štorchův dům (U Kamenné panny Marie, U Černých dveří)
17 - dům U Kamenného beránka18 - bývalý klášter paulánů
18 - U Kamenného stolu
19 - U Lazara
20 - U Červených dveří
21 - U Zlatého velblouda, U Zlatého jednorožce
22 - U Zlaté koruny, U Zlatého koníka (spojené dva domy)
23 - U Bílého anděla
24 - U Červené lišky
25 - U Modré husy
26 - dům Na Kamenci
27 - U Vola
28 - Vilímkovský dům
29 - dům U Černého (Zlatého) anděla

      1     2     3           4       5             6        7                  8                 9

  10 11    12            13  14  15

       16  17            18          19                 20      21         22  23       24  25 26               27  28       29

2	 Názvy	domů	na	Staroměstském	náměstí
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 Z 80.let 19.století pochází Pamětní list, který zmiňuje ideální komplexní rozvoj města 

pražského. Dle pamětního listu jde především o to vnést do výstavby určitá pravidla, která by 

zaručila velkoměstský komfort, a ozdravit stávající městskou zástavbu, která často nevyhovo-

vala požadavkům na hygienu a bydlení.

 List doslova zmiňuje “nápravy hygienických poměrů, zvýšení stavebního ruchu, vzta-

žení architektonické módnosti, stavební modernosti a okázalé reprezentativnosti do dosud 

omšelých historických částí”. Tuto zdravější a vzdušnější městskou strukturu měl zajistit Sta-

vební řád pro hlavní město Prahu z roku 1886. Neplatil ale pouze jen na předměstí a nové části, 

ale i na historické jádro, kde se ale jednalo o naprosto rozdílnou situaci a strukturu. Tím se pak 

v rámci této snahy “ozdravení města” blíže zabýval tzv. Asanační zákon a bylo přesně určeno 

vymezené území s podrobně vypracovaným plánem přestavby. Jedním z impulsů přestavby 

byl i pokles počtu obyvatelstva, zatímco naproti tomu nová města v okolí Prahy zažívala sta-

vební horečku.

 1.října 1886 vyhlásilo město veřejnou soutěž na regulační plán oblasti. Z pěti návrhů 

se zachoval pouze ten vítězný (viz obr.) Finis Ghetto od A.Hurtiga. Všech pět návrhů počítalo 

s radikální modernizací historického jádra a nezabývaly se jen poškozenými částmi ale celým 

Starým Městem. Návrhy počítaly jen se zachováním historicky nejcennějších budov jako jsou 

kostely, Staroměstská radnice a Karolinum. Snad nejradikálnější zásah vítězného týmu bylo 

zbourání paláce Kinských a sousedních domů. Záměr byl komentován, že Týnský chrám tak 

bude “zbaven hnusných přístavků, jež přilepeny na mistrovské dílo štíhlé gotiky stírají z dobré 

poloviny dojem, jenž věkopamátný chrám činí na každého, kdo zadívá se v jeho kontury”.

 Dobový tisk a veřejnost návrh na modernizaci jádra města vítal většinou pozitivně, 

objevila se ale i řada kritiků z řad odborné veřejnosti nebo významných osob veřejného života 

(např. Jan Neruda). Navíc byl celý proces značně chaotický a chybělo ucelenějšího plánování 

celého záměru.

 V roce 1896, kdy se ale již začínalo s asanací, se podařilo ustanovit tzv. Uměleckou 

komisi, která začala pracovat na úpravě regulačního plánu. Na její program navázal Klub za 

starou Prahu (založen v roce 1900).

 Největší zásahy proběhly do roku 1914 a týkaly se především Josefova a sousedních 

částí Starého Města, ale i Nového Města (okolí Resslovy ulice), Podskalí a Malé Strany. Kvůli 

nedostatku financí a nesouhlasu odborné veřejnosti nebyly ale všechny původní plány z 90.let 

naplněny.

 Asanace se v prostoru Staroměstského náměstí týkala celé severní části. Všechny 

domy vyjma chrámu sv. Mikuláše byly zbourány. Desfourský dům byl odstraněn kvůli nové ulici 

(Pařížská), Krennův dům už nebyl obnoven. Zbývající domy byly nahrazeny novostavbami.

Pražská asanace

5	 Asanaci	musely	ustoupit	i dva	domy	v severovýchodní	části	náměstí.	Modře	označen	je	Krennův	dům,	fialově	pak	dům	Desfourský.	Dnes	v jeho	místě		
	 ústí	Pařížská	ulice.	Zbourány	byly	i domy	po	pravé	straně.	Domy	se	příliš	nezměnily	výškově,	i uliční	čára	zůstala	stejná.

3	 Alfréd	Hurtig,	Matěj	Strunc,	Jan	Hejda,		 	 	
	 návrh	pražské	asanace	Finis	ghetto,	1887,	1.cena

4	 Úprava	Starého	Města	po	asanaci
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6 
Deitzenhofer	navrhoval	chrám	sv.	Mikuláše	do	
zcela	jiné	situace	orientovaný	jižním	směrem	do	
malého	náměstí,	tzv.	Kurný	trh.	Dnes	je	chrám	
celý	odhalen,	je	viditelný	už	z dálkových	průhledů	
např.	ze	Železné	nebo	Celetené	ulice.	Chrám	se	
tak	dnes	nachází	se	ve	zcela	rozdílné	situaci,	
která	neodpovídá	jeho	orientaci	ani	záměru	
Dietzenhofera.

7
Pohled	na	Kurný	trh	od	západu.	1898

8
Stejný	pohled	
2011

10	 Pohled	na	chrám	sv.	Mikuláše	po	asanaci

9	 Severozápadní	cíp	náměstí	před	asanací



1918

1419

Přibližná	 podoba	 náměstí	 v  15.století.	 Hlavní	
osy	 jsou	 diagonály.	 Náměstí	 je	 uzavřené	 a  ústí	
do	 něho	 spíše	 intimnější	 uličky	 z  křivolakého	
středověkého	Starého	Města

1842

Přibližná	podoba	náměstí	v 2.polovině	19.století.	
Hlavní	 osy	 jsou	 diagonály.	 Chrám	 sv.Mikuláše	
je	 orientován	 do	Kurného	 trhu	 a  do	 trychtýřové	
uličky	 k  jižnímu	 křídlu	 radnice.	 Západní	 průčelí	
chrámu	 je	skryto	 rohovým	domem.	Na	náměstí	
vznikl	 palác	 Kinských,	 který	 spojuje	 tři	 domy.	
Přibližně	v těžišti	náměstí	stojí	Krocínova	kašna	
a Mariánský	sloup.

URBANISTICKÝ VÝVOJ
OSKAR MADRO

STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ
V PRAZE 

1419
1:1000

(tento stav treba brať trochu s rezervou - podkladová mapa z roku 1419 je pravdepodobne nepresná a 
preto sa ťažko porovnávala s ostatnými obdobiami. Odchýlky v stope zástavby preto mohli vzniknúť len ako 
dôsledok nepresnej mapy)

URBANISTICKÝ VÝVOJ
OSKAR MADRO

STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ
V PRAZE 

1842
1:1000

1910

Na	 přelomu	 století	 byl	 zásadně	 změněn	 celý	
prostor	 náměstí,	 výrazně	 se	 otevřelo	 severním	
směrem	 do	 nové	 ulice	 (dnes	 Pařížská)	 a  zcela	
odkryla	chrám	sv.	Mikuláše,	který	není	orientován	
do	náměstí.	

současnost

Definitivní	 zkázou	 pro	 kompozici	 náměstí	 bylo	
zničení	severní	části	radnice.

URBANISTICKÝ VÝVOJ
OSKAR MADRO

STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ
V PRAZE 

1910
1:1000

?

 
SouČASNÝ STAV

1:1000

?
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 Diagram space syntax zobrazuje výrazný rozdíl hierarchie a struktury ulic před a po 

asanaci. Struktura ulic po asanaci je racionálně komponována s důrazem na vyšší integritu 

a hygieničnost prostředí. V rámci náměstí se hlavní diagonální prostupní osa změnila z Dlouhé 

na ulici Pařížskou. 

 Pařížská ulice stojí v  opozici proti středověkému typu ulic, kterými se přichází na 

náměstí z jižní strany. Urbanisticky tak Pařížská ulice narušuje uzavřenost náměstí a otevírá 

pohledové osy. 

 Vstupováním na náměstí ze severu tak přicházíme o moment vstupu, hranice mezi 

ulicí a náměstím ztrácí na intenzitě. 
    

Před asanací         Po asanaci

51

Space	syntax
Aneta	Hlaváčková,	Julián	Čižmár,	Anna	Křížová,	
Klára	Kovaříková,	Slavomír	Peterka

Legenda	hierarchie

GSEducationalVersion

1:2000

1:2000

    ul. Pařížská       ul. Týnská                    ul. Melantrichova  
   

1:350      

řezy náměstím
1:2000      
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Zakoupení	Wolflínova	domu	pro	potřeby	
radnice

Dostavba	nové	věže,	rozšíření	Wolflínova	
domu,	Krenův	dům	se	uzavírá	do	
samostatného	bloku

Výstavba	pozdně	gotického	východního	
křídla,	připojení	domu	Kramáře	Kříže

1180

1230

1270

1338

1381

1470

1180

1230

1270

1338

1381

1470

Připojení	Mikšova	domu,	přestavba	
východního	křídla	(přepatrováno,	změna	
fasády)

Přestavba	východního	křídla	pro	potřeby	
správy	celé	Prahy	(přepatrováno,	změna	
fasády)
Krenův	dům	je	barokně	přestaven	dle	
návrhu	Dietzenhofera

Nové	Nobileho	a Sprengerovo	východní		
a severní	křídlo

Asanace	zbourání	Krennova	domu

Zbourání	novogotické	části	radnice	od	
Sprengera	a Nobileho

1520

1621

1787

1857

1901

1970

1520

1621

1787

1857

1901

1970

*použité skici z knihy Pražská staroměstská radnice

16	 Skice,	Pražska	Staroměstka	radnice

1.3
Staroměstská radnice
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Staroměstská radnice 

15-16. století

17

pravděpodobná	podoba	východního	křídla	
od	Parléřovské	huti
(cca	1470-1618)

18

(z prava)
-Wolflínův	dům
-dům	Krámáře	Kříže
-Mikšův	dům

Staroměstská radnice 

17-18. století

19

stav	po	přestavbě	v letech		1618-20
Nad	sál	bylo	přidáno	ještě	jedno	patro.	
Arkády	a lomená	okna	byly	odstraněny.	
Celé	gotické	křídlo	tak	bylo	značně	
znehodnoceno.
(Ludvík	Kohl)

20

radnice	po	sjednocení	Pražských	měst.
Po	roce	1784	se	z radnice	spravovala	celá	
Praha,	proto	bylo	potřeba	další	rozšíření.	
Kromě	dalšího	přepatrování	východního	
křídla,	vzniknul	i ochoz	radniční	věže.	
S východním	křídlem	přímo	sousedily	
domy	č.p.	637	(Šerhov/Scherhof)	
a č.p.	638.	Při	novogotické	přestavbě	
v 19.	století	byly	oba	domy	zbourány	
a nahrazeny	novostavbou	radnice.
(Vincenc	Morstadt)

Staroměstská radnice 

19. století

21

zbourání	křídla	na	začátku	19.století.	Před	
výstavbou	novogotické	části	radnice,	
bylo	zbořeno	celé	východní	křídlo	a dva	
sousední	domy
(Josef	Koruna)

22

Nobileho	a Sprengerova	křídlo

Staroměstská radnice 

po roce 1945

23

Novogotická	část	radnice	od	Sprengera	
a Nobileho	po	roce	1902	(již	bez	Krennova	
domu).
Nobile	navrhl	do	prostoru	Staroměstského	
náměstí	komplex	budov,	který	již	
nepřípominal	starší	drobnější	a malebnější	
strukturu	Starého	města.	Na	místě	této	
dostavby	Staroměstské	radnice	stálo	
dříve	několik	drobnějších	domů	a východní	
křídlo	radnice.

24

Staroměstská	radnice	pod	lešením	
v průběhu	oprav	a demolice	jižního	křídla;	
poškozeno	během	Pražského	povstání	5.	
–	9.	května	1945.	Fotograf	Josef	Sudek
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Staroměstská radnice

Výkresy

25	 řez		jižním	křídlem	před	novogotikou	přestavbou

26		 půdorys	přízemí	radnice	konec	15.století
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27	 půdorys	1.patra	radnice	konec	15.století

28	 půdorys	radnice	1621
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29	 Nobile	navrhoval	přestavbu	i jižního	křídla,	která	se	nakonec	neuskutečnila.	Východní	křídlo	dopracoval	architekt	Sprenger,	kde	navrhnul		
	 vhodnější	fasádu.	Nobileho	nepříliš	vhodná	fasáda	tak	zůstala	jen	na	severní	straně	ke	Krennovu	domu.	

30	 půdorys	přízemí	radnice		z roku	1927
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 Nájemní Krennův dům byl jeden z největších barokních domů v Praze a kdysi i prů-

chodný. Podél všech stran v přízemí byly obchody. Před asanaci byla severovýchodní části ná-

městí souvisle zastavěna. Byl také poměrně ojedinělý tím, že jako átriový solitér tvořil samotný 

blok.  

 Dle nálezů románských základů byl dům postaven pravděpodobně na přelomu 11. 

a  12.století. Původně byl dvoupatrový a  v  16.století byl přestavěn na třípatrový renesanční 

dům. Barokní (čtyřpatrovou) přestavbu navrhl K.I.Dietzenhofer. Proběhla ve stejné době jako 

výstavba chrámu sv. Mikuláše v 18.století. Přes dvůr byl dům průchozí severozápadním smě-

rem. Poslední úpravou domu byla přestavba fasády přízemí pro vitríny a vstupy do obchodů. 

 Krennův dům byl zbořen v roce 1902 (bez jakéhokoli předchozího průzkumu), a došlo 

tak k narušení celého prostoru a architektonického řádu náměstí.

1.4
Krennův dům

31

pohled	na	Krennův	ze

severozápadní	části	náměstí

32

Detail	barokní	šambrány

33

náměstí	mezi	lety	1890-99

34

náměstí	těsně	před	zbořením	Krenova	domu.	
Je	již	vidět	Pařížský	ulice	a nový	nárožní	
Schierův	dům,	který	nevhodně	převyšoval	chrám	
sv.	Mikuláše.	Po	poškození	v roce	1945	
byl	o jedno	patro	snížen.



3534

35

pohled	na	severní	část	náměstí	s Krennovým	
domem	v roce	1901	(v tomto	roce	byly	všechny	
domy	zbořeny)

36

pohled	na	Krennův	z dnes	již	neexistujícího	
Kurného	trhu	z roku	1901.	Dům	ke	konci	své	
existence	již	nebyl	průchozí.	Všechny	západní	
vchody	byly	využity	pro	obchody.

37

Krennův	dům	patřil	mezi	nejvýznamnější	barokní	
městské	domy	v Praze.

38

Detail	barokní	šambrány
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Krennův dům

Výkresy

39

půdorys	přízemí	a 1.patra		z roku	1846

40	 fasáda		naproti	radnici	a naproti	chrámu	sv.	Mikuláše

41	 detail	tympanonu	na	hlavním	průčelí
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42	 Fasády,	východná	strana	náměstí	pred	rokem	1787	
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1.5
Náměstí na mapách

zdroj	
www.oldmapsonline.org
www.chartae-antiquae.cz
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2 Vize

 Od konce 19. století bylo vypsáno celkem osm architektonických souteží, které se 

zabývaly dostavbou vyhořelé části Pražské radnice.

Více než patnáct set architektů přišlo v průběhu téměř sta let s 537 návrhy nové části Staro-

městské radnice.

 V průběhu let se měnila zadání od přestavby celého bloku včetně severní fronty 

náměstí po novostavbu na místě zbořeného východního a severního křídla radnice.

 V prvních dvou soutěží se ještě jednalo o přísně historizující návrhy, které urbanistc-

ky příliš nevynikaly. Poté jsme ale do této studentské práce vybrali pro nás nejzajímavější ná-

vrhy  z 3.-8. soutěže (ne dle umístění) jak z architektonického tak z urbanistického hlediska. 

- “hrozivá politika bořivá, která zachvátila před deseti lety vážné zdi domů rynkových, z his-

torického náměstí učinila soustřeďovací bod křižujících se ulic ... které podávají pohledy do 

dálky. Proč by chodil nový příchozí do Prahy na rynk, tam nic není, zrovna jako na Komen-

ském náměstí a všech těch tuctových místech. Kdo staví dnes sochu Husovu na rynk, neměl 

dříve rynk zničit. Místo toto kleslo o 100% v etické ceně.” 1

“Otázka dostavby Staroměstské radnice je spojena s otázkou vědomého vstupu na dějinnou 

scénu, na které má nová budova zaujmout významnou roli. Tím se právě tato úloha liší od 

jiných, neboť je málo urbanistických prostorů tak morfologicky zvrstvených, tak jasně defi-

novaných [...]. Málokde se vyskytuje tak pevně stanovená situace, jako na Staroměstském 

náměstí, jehož prostředí diktuje podmínky všemu, co do něj vstupuje.” 2

“Celkem sedm architektonických soutěží na dostavbu už má za sebou Staroměstská radni-

ce. Na konci příštího roku bude vypsána další. Radní včera souhlasili s tím, že budoucí podo-

bou radnice a jejího okolí se bude zabývat pracovní skupina odborníků z oblasti architektury, 

památkové péče, archeologie historie a umění.” 3 

 Město soutež nakonec nevyhlásilo. Diskuse nicméně průběžně probíhají v radech 

odborníků i laické veřejnosti. Parcela je též často předmětem ateliérových prací na vysokých 

architektonických školách.

 

537 návrhů

Josef	Teige	1908

teoretik	architektury	Pavel	Halík

¹	prazsky.dennik.cz
12.2. 2008
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- Narůstající potřeba vylepšit městskou reprezentaci a umístit další administrativu

- Severní a východní křídlo nebylo nikdo hodnoceno kladně, bylo zřejmé, že po likvidaci Kren-

nova domu bude odkryto nevzhledé a nekontextuální Nobileho fasáda

- Zásah do celého radničního bloku včetně novostavby u Mariánského náměstí

 

2.1
1. soutěž

1899

65
Jan	Vejrych

66
Jan	Koula

67
Alois	 Dlabač	 navrhl	 druhou	 stejně	 vysokou	
radniční	 věž	 s  arkýřovou	 kaplí	 na	 severním	
cípu	radnice.

68
Antonín	Balšánek	

“V poměrně krátké době tří let byla vypsána II. veřejná soutěž. Důvodem bylo rozhodnutí, že 

již bylo projednáno samostatné zadání Nové radnice, která v prvé soutěži byla řešena společ-

ně s přestavbou Staroměstské radnice, dále z důvodu, že po zbouraní Křenovského domu se 

objevila pro veřejnost překvapujíci proluka.” 4

- doporučoval se zachovat středověký ráz náměstí, místo Krennova domu navrhnout 

např. ryzalit

- opět se navrhoval celý blok, včetně Malého náměstí a jižního křídla radnice

2.2
2. soutěž

1903-1904

70
Alois	Dlabač

71
V.	Beneš
J.	Pospíšil

72
Jan	Koula
Antonín	Balšánek	

73
Antonín	Cechner
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- stylově doznívala secese, historismy, nástup modernismu

- nově památkové hledisko - jižní křídlo radnice 

- upředňostovaly se stavby uzavírající náměstí - např. ryzalitem

- návrhy se zabývali i severní frontou náměstí

- slavný utopistický návrh Josefa Gočára

- Engel

 

2.3
3. soutěž

1909

74

Pavel	Janák	hmotově	uzavřel	celý	
severozápadní	roh	náměstí,	zachoval	
zde	ale	průchody,	jak	ke	chrámu	sv.	
Mikuláše	tak	monumentálně	ztvárněný	
do	Maiselovy	ulice	(dnešní	Pařížské).	
Budovy	v náměstí	mají	zvýrazněné	přízemí	
předsunutou	obloukovou	arkádou	do	
přibližně	výše	2.patra	sousedních	udov.	
I Janák	navrhnul	intimnější	předprostor	sv.	
Mikuláše.

76

Theodor	Petřík	navrhl	vystupující	hmoty	
v místě	bývalého	Krennova	domu.	
Zakryl	tak	chrám	sv.	Mikuláše	a širokou	
pro	náměstí	nekontextuální	Pařížskou	
ulici.	Obecně	až	ve	3.	souteži	se	začaly	
objevovat	návrhy,	které	řešit	absenci	
Krennova	domu	-	odkrytý	chrám	sv.	
Mikuláše	a otevřená	Pařížská	ulice	do	
dříve	uzvřeného	náměstí.	

77

Bohuslav	Hypšman	vytvořil	v průbehu	
let	několik	návrhů.	Byl	jeden	z prvních,	
který	vystupujícími	ryzality	vytvořil	zaniklý	
předprostor	sv.	Mikuláše.	Celé	východní	
křídlo	předstupuje,	a zakrývá	tak	Pařížskou	
ulici.

78
Josef	Gočár

79

80
Antonín	Wiehl

81
O.	Novotný
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- změna společenských podmínek - Praha hl.město, nový Husův pomník, ubyl Mariánský 

sloup

- respektováno novogotické křídlo (nelibě neseno)

- 36 návrhů

 

2.4
4. soutěž

1938

82

Návrhy	Ladislava	Machoně	a Františka	
Maria	Černého	sice	zachovali	odstup	
od	severní	fronty	náměstí	ale	poměrně	
nekompromisně	uzavřeli	Pařížskou	ulici.	
Oba	zachovali	podchod	po	budovou,	
která	byla	navržena	v duchu	tehdejšího	
modernismu	a rovnoběžně	s uliční	čárou	
severní	části	náměstí.

83

Václav	Hilský
R.	Jásenský
K.	Koželka

2.5
Události 1945

85

Pražské	povstání	5.	až	9.	května	1945:	
Staroměstská	radnice,	jižní	křídlo	
v průběhu	demolice	

86

poškozeno	během	Pražského	povstání	5.	
–	9.	května	1945
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- 92 návrhů,  3 první místa

- po válce se již plánovala dostavba jen pro reprezentační účely

- poprvé zcela volná ruka po zbourání severního a východního křídla

- soutěž se zabývala i severní frontou náměstí

- Závěr soutěže: novogotickou část definitivně strhnout, až na jedno pole, které je nezbytné 

jako statické zajištění radniční věže. Výsledky soutěže opět nedošly realizace – Vítězný únor 

obrátil zájem společnosti jiným směrem.

 

2.6
5. soutěž

1946

89
František	Maria	Černý

90
Jaroslav	Fišer
Karel	Fišer

92
Jaromír	Krejcar	navrhoval	obnovu	
východního	křídla	a uzavření	severozápadní	
cípu	náměstí	monumentální	branou	do	
Pařížské	ulice.

91
Jiří	Štursa	uzavřel	náměstí	výrazněji,	
zanechal	jen	průchod	pod	dome	v cípu	
náměstí.	Celou	dostavbu	plánoval	v duchu	
modernismu.

93

"Teprve	při	této	páté	soutěži	na	radnici	
Staroměstskou	bylo	pamatováno	na	to,	
že	při	řešení	radniční	budovy	nelze	se	
spokojiti	s lokálním	řešením	tohoto	úkolu,	
nýbrž	že	radnice	a Staroměstské	náměstí	
jsou	dva	pojmy	nedělitelné,	a že	proto	
nelze	řešiti	radnici	bez	úpravy	náměstí,	
a opět	náměstí	bez	radnice."	5
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- studijní soutěž

- 98 návrhů

- jednotná cena pro 6 návrhů bez určení pořadí

- dostavbě radnice nadřazeno dotvoření náměstí - problematika uzavření ústí Pařížské ulice 

a umístění Husova pomníku

 - radniční blok památkově chráněn

2.7
6. soutěž
1962-1963

95
Vlastibor	Klimeš
Eva	Růžičková
Vrastislav	Růžička
Milan	Vašek

96
F.	Fencl
J.	Horák

97
F.	Kameník
J.	Rotyka
V.	Tuček

98
J.	Siegel

- 75 návrhů

- zvýšená 3. cena

- zaměřeno jen na zbourané radniční křídlo

- nepožadovalo se zakrytí Pařížské

2.8
7. soutěž
1966-1967

99

Šusta,	Vrátník	a Hejný	volili	sice	jednu	
hmotu	ale	pomocí	fasády	a lehce	
prohnuté	hmoty	vytvořili	podobnou	
kompozici,	kterou	tvořil	Krennův	dům	
s radničním	východním	křídlem

100

Jan	Čejka	je	autorem	jednoho	
z nejdivočejších	návrhů
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- 227 návrhů, 42 bylo vyloučených

- 5 návrhů bylo oceněno 3. cenou

- obnovit komorní prostor před sv. Mikulášem, respektovat dominantní postavení radniční 

věže

2.9
8. soutěž
1987-1988

101

V poslední	soutěži	se	objevovaly	hmotově	
nejrozličnější	projekty.	Často	se	objevoval	
i motiv	uličky,	který	dřív	býval	mezi	
Krennovým	domem	a severním	křídlem	
radnice.

106
Vít	Klimeš
Tomáš	Kučera
Jan	Havelek

107
Jakub	Cigler

108
Milan	Hrouda
Josef	Muller
Stanislav	Libenský

109
Jan	Fahrner
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3 Zadání

  

 Navrhujeme tři způsoby rozvoje UK v severozápadním cípu náměstí - aula magna, 

reprezentativní bydlení pro pedagogy a studentský dům. Symbolicky potvrzujeme postavení 

univerzity v rámci města.

 Univerzita dotvoří a funkčně doplní Staroměstské náměstí. V žádném ohledu funkč-

ně ani svou podstatou nenaruší jeho historický ráz, právě naopak. Po thajských masažích, 

trdelnících a směnárnách se na náměstí vrací tradice a historie.

3.1
Univerzita Karlova

.
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Fakulty

KtF   Katolická teologická fakulta
EtF   Evangelická teologická fakulta
HtF    Husitská teologická fakulta
PF    Právnická fakulta
1.LF    1. lékařská fakulta
2.LF    2. lékařská fakulta
3.LF   3. lékařská fakulta
LFP    Lékařská fakulta v Plzni
LFHK    Lékařská fakulta v Hradci Králové
FFHK   Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
FF    Filozofická fakulta
PřF   Přírodovědecká fakulta
MfF   Matematicko-fyzikální fakulta
PedF   Pedagogická fakulta
FSv   Fakulta sociálních věd
FTVS   Fakulta tělesné výchovy a sportu
FHs   Fakulta humanitních studií

Vysokoškolské ústavy

ÚDAUK  Ústav dějin UK a Archiv UK
CTS  Centrum pro teoretická studia
CERGE-EI Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium
CŽP  Centrum pro otázky životního prostředí

Jiná pracoviště

ÚVT  Ústav výpočetní techniky
CPPT  Centrum pro přenos poznatků a technologií
ÚJOP  Ústav jazykové a odborné přípravy
Ústřední knihovna UK
Rada vysokých škol

Účelová zařízení

Koleje a menzy
Nakladatelství Karolinum
Správa budov a zařízení
Centrum Krystal
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550 míst
přednášky, konference, 
pronájem
nám. Curieových 901/7, 
116 40 Praha 1

204 míst
400 míst
přednášky
nám. J. Palacha 1/2, 
116 38 Staré Město

230 míst
přednášky, konference, 
pronájem
Celetná 20, 
110 00 Staré Město

Konferenční centrum se nachází 
v  těsném sousedství Karolina, 
se kterým je propojeno vnitřním 
dvorem. Hlavní vchod do budovy 
se nachází v  Celetné ulici 20. 
Technicky vybavené prostory 
poskytují vhodné zázemí pro 
konání široké škály akcí.

1300 míst studium 
500 míst relax
kavárna
noční studovna
galerie - výstavní sál
podzemní garáže6
otevírací doba 8.00–22.00

204 míst
otevírací doba 9.00-22.00

otevírací doba 9.00-22.00

3.2
Prostory UK

Collegium	Maximum	
(č.	100)
Právnické	fakulty	UK

110

Velká	Aula	(č.131)
Filozofické	fakulty	UK

111

Modrá	posluchárna	UK

112

3.3
Studovny v Praze

Národní	technická	knihovna

113 

Všeobecná	studovna,	Národní	kni-
hovna	

114

Studovna	Akademie	věd

115
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3.4
Referencie

CIT	library

de	Blacam	and	Meagher
architects

116  117

Town	House,	Kingston	University	
London

Grafton	architects

118	 	 119
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1 Varianty

  

Návrhová část
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Prvá varianta reagovala na Parížsku 
ulicu umiestsnením schodiska do 
ťažiska domu a tým jeho rozdelením 
na dve hmoty. Toto rozdelenie však 
nereflektovalo funkčné využitie domu. 

Druhá varianta sa skladala z ochozu a 
átria. Átrium bolo vyplnené pobytovým 
monumentálnym schodiskom. 

V treje variante som sa konečne 
odhodlala rozpracovať šikmú strechu a 
predstavu domu ako lampy na námestí. 
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Pre rozpracovanie som si vybrala tretiu 
variantu. 
 
Z predstavy študovne, svietiacej v 
nočných hodinách na námestí vyľudnenej 
od turistov, vznikla snaha vytvoriť 
otvorenú hlavnú študovňu pohľadovo 
exponovanú na námestí. 

Hygienické a komunikačné jadrá sú tak 
umiestnené v 4 rohoch domu. Tieto 
jadrá zároveň stužujú konštrukciu 
domu. Čím vyššie podlažie, tým tichší 
prevoz. Komunikačné jadrá tak ústia do 
podkrovnej tichej študovne.



7170

Varianty fasád. Použitá fasáda pre koláž:
Adam Khan architects, Design district
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 Práca sa zaoberá témou doplnenia štruktúry Staromestského námestia v Prahe. Ná-

vrh študentského domu vychádza z referencie zbúraného Krenova domu, ktorý v minulosti 

tvoril severozápadnú fasádu námestia.

 Bývalý Krennův dům sa nachádzal v jedinečných súvislostiach. Samostatný átriový 

dom tvoril severozápadnú fasádu Staromestského námestie. Západnou fasádou zas tvoril 

malebný Kurný trh. S jeho zbúraním Kurný trh zanikol. Chrám Sv. Mikuláša tak stratil na svojej 

majestátnosti otvorením do Staromestského námestia. Parížska ulica mieri osovo od Čecho-

va mostu a násilne vyúsťuje na Staromestskom námestí, kde kompozičné princípy asanovanej 

časti narážajú na malebnosť stredovekej štruktúry uličiek a námestí. 

 Staromestské námestie tak ponúka potenciál pre zakomponovanie nového mes-

totvorného domu. Pri súťažiach o dostavbu radnice bol samotný Krennov dom buď opomí-

naný, alebo zlúčený spolu s parcelou vyhorenej radnice do jedného zadania. Samostatná no-

vostavba na mieste Krenova domu znovu rozohrá priestorové vzťahy. Z dostavby radnice sa 

stane jednoznačnejšie zadanie. Doplnením námestie získa na diverzite a „mestskosti“.  

 

Dochádzkové vzdialenosti:

Právnická fakulta UK – 460 m

Filozofická fakulta UK – 330 m

Václavské námestie – 500 m

Karolinum – 300 m

 V návrhu sa striktne držím pôdorysnej stopy Krenovho domu. Špecifickosť a kontex-

tuálnosť Krenova domu spočíva v jeho nepravidelnosti. V nej potom hľadám určitý rád, ktorý 

celý dom podrží a dá vyniknúť vzniknutým priestorom. 

 Pre študentský dom je najviac nosná funkcia 24/7 študovne. Z predstavy študovne, 

svietiacej v nočných hodinách na námestí vyľudnenej od turistov, vznikla snaha vytvoriť otvo-

renú hlavnú študovňu pohľadovo exponovanú na námestí. Hygienické a komunikačné jadrá sú 

tak umiestnené v 4 rohoch domu. Tieto jadrá zároveň stužujú konštrukciu domu. Čím vyššie 

podlažie, tým tichší prevoz. Komunikačné jadrá tak ústia do podkrovia, kde tichá študovňa 

ponúka tiež prístup na terasu. 

2 štúdia

Urbanistické súvislosti

Koncept
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situácia 1:500

Aula Magna 

-autor Oksana Džabarjan

Celetná

Parížská

Námestie 
Franza Kafky
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zákres z ulice Celetná
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zákres z ulice Parížská zákres Námestia Franza Kafky
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Program 

1

2

3

4

 

kapacity celkovo:

403 miest pre štúdium

168 miest pre relax

6 skupinových učebien

1 sál

univerzitná pasáž

vstup do studentského domu

vstup do kaviarne

bezbariérový vstup do kaviarne 

V 4 rohoch domu sú umiestnené 

- hlavné otvorené schodisko 

- schodisko (požiarna uníková cesta)

- hygienické jadro

- 2 výťahy a schodisko( požiarne uníková cesta)

75 parkovacích miest pre bicykle

zázemie kaviarne

technické miestnosti

sklady

univerzitná pasáž

kaviareň

recepcia

úschovné skrinky   

kuchyňka

6 skupinových učebien

multifunkčný sál

100 miest pre relax

hlavná otvorená študovňa s ochozom

265 miest pre štúdium

68 miest pre relax

tichá študovňa s ochozom

138 miest pre štúdium

terasa

suterén

parter

1 NP

2NP

podkrovie

1

2

3

4
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1	 parkovanie	pre	bicykle	 	 206	m2

2	 technické	zázemie	 	 	 118	m2

3	 technické	zázemie	 	 	 145	m2

4	 technické	zázemie	 	 	 66	m2

5	 šatňa	personál	 	 	 32	m2   

6	 sklad	 	 	 	 38	m2

7	 hygienické	zázemie	zamestnanci	 30	m2

8	 šatňa	personál	kaviarne	 	 25	m2

9	 sklad	kaviareň	 	 	 39	m2

10	 sklad	 	 	 	 50	m2

suterén

1:200

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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1

2

3

4

5

1	 univerzitná	pasáž	 	 230	m2

2	 vstupné	priestory		 	 109	m2

3	 kaviareň	 	 	 260	m2

4	 zázemie	kaviarňe	 	 69	m2

5	 hygienické	zázemie	 	 30	m2   

Parter

1:200
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1

2

3

4

5

1	 úschovné	skrinky,	chodba	 109	m2

2	 kuchyňkal		 	 53	m2

3	 multifunkčný	sá	 	 240	m2

4	 skupinové	učebne,	6x	 26-40	m2

5	 hygienické	zázemie	 	 30	m2   

1 NP

1:200



8988

1

2

1	 hlavná	študovňa	 	 837	m2

2	 hygienické	zázemie	 	 30	m2   

2 NP

1:200
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1

2

1	 ochoz	 	 	 244	m2

2	 hygienické	zázemie	 	 30	m2   

3 NP

1:200
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1

2

1	 podkrovná	študoňa	 	 212	m2

2	 hygienické	zázemie	 	 15	m2 

3 terasa	 	 	 320	m2  

podkrovie

1:200
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1

1	 ochoz	 	 	 56	m2

 

podkrovie

1:200
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ortofoto 1:500
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rez pozdĺžny

1:200
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rez priečny

1:200
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Železobetónovú konštrukciu tvoria piliere, prievlaky, na nich uložené predopjaté betónové 

rebrá a železobetónová doska. Rebrá sú rovnobežné s dvomi východnými hranami Krenovho 

domu. 

Konštrukcia krovu tvoria plné väzby po piatich metroch z lepených väzníkov, doplnené krok-

vami po 1 metre. Vystuženie v krajných poliach Ondrejskými krížmi. Nadkrokevná izolácia je 

prekrytá krytinou z oloveného plechu. 

Fasáda je z betónových prefabrikovaných kusov s reliéfom. 

Materiálové riešenie
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Rez fasádou 
1:100
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Pohlad južný 
1:400
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Pohlad východný
1:400

Pohlad západný
1:400
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Pohlad severný
1:400
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