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v poslední dekádě XIX. století. Století XX. při-
spělo řadou výrazných dominant: secesním 
Obecním domem (→ 1. díl, s. 18–19) na ná-
městí Republiky, bankovními paláci na praž-
ské obdobě vídeňského „Ringu“, budovou Nové 
radnice (→ 1. díl, s. 20) a Městské knihovny 
(→ 1. díl, s. 42–43) na Mariánském náměstí, 
rozlehlými paláci právnické fakulty (→ 1. díl, 
s. 38), nemocnicí U Milosrdných či budovou 
Ministerstva obchodu (→ 1. díl, s. 44) na nábře-
ží. Nová velkorysá výstavba v těchto lokalitách 
však často znamenala likvidaci architektonicky 
cenné starší zástavby.
Po  druhé světové válce se nová zástavba 
soustředila převážně na menší území. Zřejmě 
nejvýraznějším zásahem do struktury čtvrti 
bylo zbourání bloku u náměstí Republiky, kde 
vyrostl obchodní dům Kotva, a  odstranění 
zbytku bloku při Pařížské ulici, který z části 
nahradil hotel InterContinental. Z výrazných 
prvorepublikových dominant zmizela budova 
SIA v prostoru naproti právnické fakultě, již 
nahradil v dané lokalitě předimenzovaný ho-
tel Budovatel (dnes President; architekti Ka-
rel Filsak – Luděk Pivoňka). Další novostavby 
vznikly většinou v  oblasti tzv. ringu  – tedy 
v místech, kudy probíhala staroměstská for-
tifi kace. Po roce 1989 tam – v ulici Na Příko-
pě – vznikla nejvýraznější novostavba: palác 
Myslbek. Z neprovedených konceptů je třeba 
zmínit především několik soutěží na dostavbu 
Staroměstské radnice, žádný z nich však nebyl 
realizován.

Čtvrť na pravém břehu Vltavy, spadající dnes 
do správního obvodu Praha 1, patří k nejstar-
ším osídleným částem metropole. V X. století 
byla již Praha centrem přemyslovského státu. 
Ve XIII. století se stalo Staré Město pražské 
městskou obcí, od roku 1784 je součástí Králov-
ského hlavního města Prahy. Dnes na jeho úze-
mí o ploše 1,3 km2 žije asi deset tisíc obyvatel. 
Převládá zde středověký urbanismus – většina 
zástavby pochází z období středověku a také 
renesance a baroka. Vltava obtéká Staré Město 
ze západu a severu, na jihu a východě čtvrť sou-
sedí s Novým Městem, od něhož je oddělena 
okružní třídou v místě bývalé fortifi kace a pří-
kopu, jež dnes nese názvy Revoluční, náměstí 
Republiky, Na Příkopě, 28. října a Národní.
Ústřední pozici ve čtvrti zaujímá Staroměst-
ské náměstí, na němž se nachází i historická 
radnice. Až do sklonku XIX. století uniklo Sta-
ré Město výraznějším zásahům, nepočítáme-li 
zástavbu při vltavském břehu, která souvisela 
s regulací nábřeží, a nové monumentální bu-
dovy, jež se objevily na vnějším okraji čtvrti 
v blízkosti ulic Revoluční, Na Příkopě, 28. října 
nebo Národní. Rozsáhlá asanace židovského 
ghetta, jež se nacházelo uvnitř Starého Města 
a tvoří samostatnou čtvrť Josefov, postihla 
rovněž jeho bezprostřední okolí – tedy nejen 
část dnešních ulic Pařížská, Kaprova, Dlouhá 
a  severní frontu Staroměstského náměstí, 
ale také blok domů mezi souběžnými ulicemi 
Jakubskou a Štupartskou v katastru Starého 
Města. Část nové honosné zástavby vznikla 

tí
ky
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Projekt rekonstrukce starobylého sídla jedno-
ho z nejstarších evropských vysokých učení – 
Karlovy univerzity  – byl vypracován krátce 
po druhé světové válce, ale vlastní práce v srd-
ci Starého Města probíhaly etapovitě po celá 
padesátá a šedesátá léta. Oprava zahrnovala 
adaptaci řady různě starých staveb i vybudo-
vání několika nových objektů. Působivý je ze-
jména nový slavnostní vstup čestným dvorem 
do nízkého křídla, jehož vzhled inspirovala ni-
zozemská architektura. Nejvýznamnějším no-
vým prostorem se stala slavnostní aula, jejímž 
výrazným prvkem je zvlněný dřevěný podhled. 
Na výzdobě areálu se podílela řada výtvarníků: 
Karel Lidický, Vladimír Sychra, Vincenc Makov-
ský, Jan Lauda a další. Fragnerovi se podařilo 

1
Rekonstrukce a dostavba Karolina
Jaroslav Fragner a kol.
Praha 1, Ovocný trh 3 | 541/I
1946–1968
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Jedná se o jednu z nejvýznamnějších realiza-
cí podobného typu na území střední Evropy 
po druhé světové válce, její přínos však nebyl 
dosud plně doceněn.

vytvořit nadčasové dílo, které dává vyniknout 
všem stavebním etapám od  středověku až 
po současnou architekturu, která nenásilně, ale 
invenčně propojuje jednotlivé stavební etapy. 
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Původní gotická kaple z let 1391–1394, v níž ká-
zal církevní reformátor mistr Jan Hus, až na pár 
fragmentů (např. ostění) prakticky zanikla v roce 
1786. Cílem projektu, podporovaného komu-
nistickým režimem, bylo obnovit stavbu pokud 
možno tak, aby se podobala původnímu stavu. 
Ten však nebyl nikdy důsledně dokumentován, 
tudíž vznikla spíše volná replika, jíž se ovšem 
podařilo Jaroslavu Fragnerovi celkem zdařile 
zasunout do kontextu komorního Betlémského 

2
Betlémská kaple a Dům kazatele
Jaroslav Fragner a kol.
Praha 1, 
Betlémské náměstí 4 | 255/I
1949–1965
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dnes funguje jako reprezentační prostor ČVUT, 
v suterénu se nachází výstavní sál. Interiér zdobí 
novodobá fresková výzdoba, již tvoří zvětšené 
iluminace středověkých rukopisů.

náměstí. V sousedství kaple byl obnoven i Dům 
kazatele, který dnes slouží jako centrum archi-
tektury a nese Fragnerovo jméno. Dům propo-
juje s kaplí dřevěný krytý most. Samotná kaple 
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Rozlehlá administrativní budova s  obchody 
v parteru stojí na místě několika zbořených 
domů na nároží Revoluční třídy a Dlouhé uli-
ce. Svým střízlivým pojetím představuje kva-
litní ukázku pozdní sorely, která citlivě reaguje 
na sousední prvorepublikové paláce. Průčelí 
je členěno čtvercovými okny a ukončuje ho 
výrazná římsa, parter je obložen kamennými 
deskami, v nárožní partii najdeme podloubí.

3
Dům Vojenských staveb
Neznámý autor
Praha 1, Revoluční 7 | 724/I
kol. 1958

Praha moderni IV.indd   18Praha moderni IV.indd   18 09.09.15   14:5209.09.15   14:52




