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Huml, Outrata / Historie a gotická podoba kostela sv. Michala na Starém Městě pražském ve 14. stoletíSTUDIE

Mezi lety 1989–1996 proběhlo několik etap stavebně historického a archeologického výzkumu budovy, přičleněné v 18. století k domu čp. 460/I, 
která do roku 1789 byla kostelem sv. Michaela Archanděla, ve středověku sloužícího jako jeden z farních kostelů Starého Města pražského. Výzkumy 
prokázaly, že ač velmi fragmentárně, je ve stojící stavbě dochována hmota středověkých konstrukcí, jejichž vzájemné souvislosti byly odkrývány ar-
cheologickými postupy. O nálezech a měnícím se pohledu na vývoj stavby bylo průběžně referováno, zejména o nejstarší podobě kostela v době 
románské. Příspěvek se snaží přehledně prezentovat výsledky výzkumů vrcholně gotické novostavby s výrazným akcentem na publikaci fragmentů 
nově odkrytého monumentálního jižního portálu. Přináší argumenty pro dataci jeho vzniku a začleňuje ho do evropských souvislostí. 

Between 1989–1996 several seasons of building history survey and archaeological excavations were undertaken in the building joined in the 18th 
century to the house No. 460/I, which since the medieval times until 1789 served as a church of Michael the Archangel, one of the parish churches 
for The Old town of Prague. In the standing structure the surveys identifi ed fragments of medieval constructions, whose relations were gradually re-
vealed by archaeological excavations. The fi nds and the variable views of the building development were continuously referred to, mainly the oldest 
form of the Romanesque period. This article is aimed at synoptic presentation of the results of the high Gothic newly erected structure with an ex-
pressive accent on the publication of the fragments of newly discovered monumental south doorway. It is set in European context and arguments are 
stated for the dating of its origins.
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HISTORIE A GOTICKÁ PODOBA KOSTELA SV. MICHALA
NA STARÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM VE 14. STOLETÍ

VÁCLAV HUML † – JAN JAKUB OUTRATA

Kostel sv. Michala na Starém Městě Pražském upoutal a poutá zaslouženou pozornost veřejnosti
i odborných kruhů jak svou mimořádně bohatou historií i umělecko-historickými hodnotami, tak 
pohříchu i dalšími, méně radostnými okolnostmi a riziky jeho současné situace.1 Článek, který 
předkládáme, vznikal v závěru devadesátých let. Je nejen příležitostí prezentovat samotné vý-
sledky a závěry stavebně historického průzkumu, na němž se druhý z autorů podílel, ale zejmé-
na milou vzpomínkou na zesnulého PhDr. Václava Humla, s nímž měl spoluautor vzácnou příle-
žitost blízce spolupracovat na provádění a sledování průzkumů až do jeho náhlého úmrtí v roce 
1998. Následující příspěvek vychází z této spolupráce a je příležitostí k vydání rozsáhlého mate-
riálu zpracovaného V. Humlem ve shrnující podobě, doplněného o některé detailní výsledky sta-
vebně historického průzkumu (J. Outrata) a literární hodnocení zachovaných textových, rytých
i grafi tových nápisů z období renesance.2

První archeologický výzkum kostela sv. Michala (obr. 1), realizovaný V. Humlem z Muzea hl. m. 
Prahy, byl proveden v roce 1989 v souvislosti s projektem na rekonstrukci kostela, orientovaný ze-
jména na místa potřebná pro posouzení jeho statiky.3 Byly nalezeny fragmenty kostela v jeho ro-
mánské podobě, kterou autor přehledně zveřejnil (HUML/MUK 1990; HUML 1996a; 1996b). Gotická 
etapa kostela nebyla předmětem tehdejšího výzkumu, tím se stala až později. Doplnění poznání 
románské fáze a zásadní poznatky ke vzhledu gotického kostela sv. Michala přinesl následný ar-
cheologický výzkum v letech 1995–1996 (HUML 1996b; HUML 1998). Stalo se tak shodou okolnos-
tí i díky poslední rekonstrukci, jakkoli byla a je od svého počátku z památkového hlediska v pří-
stupu k obnově barokního interiéru kostela do značné míry problematická. Průzkumy, prováděné
před zahájením i v samotném průběhu stavby, umožnily blíže nahlédnout do složitého staveb-
ního vývoje stavby a odkrýt řadu souvislostí i stavebních prvků dokládajících její architektonický
i umělecko-historický význam (obr. 2). Řadu poznatků V. Huml stačil publikovat, následující text 
pro Staletou Prahu zůstal nedokončen. 

1 Např. otevřený dopis Pražského grémia (v.z. J. T. Kotalík) ministru kultury uveřejněný v Lidových novinách dne
3. 12. 1997.

2 Autoři děkují arch. Petru Chotěborovi za připomínky k prostorové rekonstrukci hlavního portálu a Zvonimíru Dra-
gounovi za tvůrčí přístup při kresebné dokumentaci portálu a jeho jednotlivých variant. Příspěvek prošel výrazněj-
ší redakční úpravou.

3 V 60. letech 20. století SÚRPMO v rámci rehabilitace havelsko-michalského bloku vypracovávalo projekt na vyu-
žití kostela zřízením Muzea vývoje výstavby Prahy (arch. Pavlík). Zadavatelem byl Útvar hlavního architekta (arch. 
Arnold). Díky tomuto záměru se podařilo vymístit skladové prostory. V říjnu 1985 byl objekt převeden na Státní 
knihovnu ČR a hledalo se nové kulturní využití. Z několika návrhů byla nejúspěšnější idea multifunkční koncertní 
síně s nahrávacím studiem, v březnu 1989 byl investorem Český hudební fond. (Zv. D.) 


