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Obr. 3. HUBER 1769: Ortografi cký 
nárys Prahy s okolím v kavalírní 
perspektivě – výřez; kostel sv. Mi-
chala s okolím (repro, fotoarchiv 
NPÚ HMP, úprava pro tisk M. Ďu-
rica, 2010).

Obr. 4. HUBER 1765: Plán Prahy – 
výřez; kostel sv. Michala s okolím 
(repro, fotoarchiv NPÚ HMP, úpra-
va pro tisk M. Ďurica, 2010). 

V písemných pramenech je 
kostel sv. Michala poprvé 
uveden v roce 1311 jako far-
ní (RBM III, 17). V této funk-
ci sloužil až do roku 1649, 
kdy se servité, k jejichž kláš-
teru náležel, vzdali farní pů-
sobnosti. S budovou fary5 se
v písemných zprávách setká-
váme v zápisu z roku 1364.6 
Patronkou kostela byla v ro-
ce 1316 česká královna (TEI-
GE 1910, 733),7 podle zápisů 
z let 1335 a 1348 přešlo její 
právo na zderazské křižovní-
ky (RBM IV, 208). Ke změně 
podacího práva nedošlo ani 
v roce 1366, kdy Karel IV. 
žádal o svolení s předáním 
kostela řádu servitů, a kostel 
zůstal v rukou zderazských 
křižovníků (TEIGE 1910, 735). 
K historii podrobněji HUML 
(1996a, 219–226) a WRATI-
SLAVOVÁ/LORENC 1950. 

Písemné zprávy o kostele 
sv. Michala dovolují stanovit 
zevrubnější přestavbu kos-
tela již v 60.–70. letech 14. 
století. K nepřímému dato-
vání přestavby kostela při-
spívá první písemná zmínka 
o hlavním oltáři sv. Michala 
ze 14. ledna 1385.8 Potvrzu-
je, že v gotickém kostele se 
před tímto datem konaly bo-
hoslužby u hlavního oltáře. 
S ohledem na existenci po-
stranních oltářů sv. Kateři-
ny9 a sv. Mikuláše10 je prav-
děpodobné, že hlavní oltář 
vznikl již na konci padesá-
tých let 14. stol. Před rokem 
1377 byly ukončeny i staveb-
ní práce kolem kostela, jak 
dokládá opakovaný příkaz
z 19. července 1377, žádají-

5 Výzkumu fary byl věnován samostatný článek (HUML 1997). Její základové zdivo o vnitřní světlosti 7,8 x 5,5 m na 
půdorysu 10 x 5 m a nadzemní zdivo o výšce 7,75 m bylo objeveno při západní straně kostela pod úrovní sout-
ky. Řešení východní strany fary dokládá rozmístění dvou gotických oken na západní straně kostela (HUML 1997, 
298–299).

6 ...der Pfarhoff gebowet ist (TOMEK 1886, 35).
7 Takto interpretují text i WRATISLAVOVÁ/LORENC 1950, 226, zatímco V. Huml chybně uvádí jako držitele podacího prá-

va české panovníky (konzultace textu Zd. Dragoun). (pozn. red.)
8 „...ad maius altare, quod in ecclesia s. Michaelis ...in honore sive titulo s. Michaelis arch...consecratum esse di-

noscitur...“ (TEIGE 1910, 735–736). Učiněná při prodeji majetku lékárníka Jana, kdy je přiznán vklad ročního platu 
12 kop grošů do zemských desek, věnovaný Janem Playerem a jeho synovcem Janem lékárníkem na hlavní oltář 
zasvěcený sv. Michalu

9 Zápis o nově zřízeném oltáři z 15. 12. 1361 z Libri confi rmationum I, 148 (TEIGE 1910, 734).
10 Oltář zřízen 4. 6. 1381 (TEIGE 1910, 735).
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Půdorysně je kostel sv. Michala znám z plánu Františka Ignáce Préa z poloviny 17. století (obr. 
6),16 poprvé publikován v roce 1950 (WRATISLAVOVÁ/LORENC 1950, 233). Na rozdíl od publikované 
stati, přiznávající plánu dokumentární hodnotu (obdélníkový půdorys kostela se dvěma řadami 
sloupů a s rovným závěrem), je nověji pokládán za projekt zamýšlené přestavby kostela (VOKOL-
KOVÁ 1993). Zajímavým detailem této rekonstrukce interiéru je věnec kaplí na jižní straně kostela 
sv. Michala, jejichž základové zdi odkryl výzkum v roce 1993, které však v nadzemní partii neby-
ly uskutečněny. Vstup do kostela vedl ze severu, této přístupové cestě na severní straně odpoví-
dá i portál, jehož vnitřní strana je zachycena na kresbě z roku 1587. V ose nad ním je na kresbě 
(1587) zakresleno podvojné okno oratoře, kterou lze ztotožnit s patrovou kaplí v přilehlém domě 
Purkharda z Aldenberka.17 

K architektonické podobě kostela z doby gotické přinesl první reálie až stavebně historický prů-
zkum Jana Muka v letech 1988–1990. S archeologickým výzkumem v roce 1989 pokračoval i vý-
zkum stavebně historický, při němž se na jižní straně kostela podařilo J. Mukovi nalézt východní 
část portálu s náznakem baldachýnu a konzoly a na západní stěně gotické okno (obr. 7:e). Lome-
ný oblouk okna odkryt nebyl, neboť byl zaplněn zazdívkou klenby pokryté freskou Jana Václava 
Spitzera znázorňující Krista vyhánějícího penězoměnce z chrámu. Vlastní okno, opatřené kamen-
ným rámem se žlábkem pro vitrail, bylo dodatečně vloženo do románského zdiva západního prů-
čelí kostela z první románské stavební fáze, a to dříve než byla postavena raně gotická věž.18 Pod-

16 Praha, Archiv hl. m. Prahy, fond map a plánů, inv. č. 1648a,b; sign. P44/18.
17 Názor, o němž již nelze s jeho autorem diskutovat. (pozn. red.)
18 O okně také HUML 1998, 326. Opět autorův názor, který nelze zkonzultovat. Jeho důsledkem by bylo konstatová-

ní, že úprava a využití vybouraného otvoru v západní stěně kostela pro interval cca 40 let nám zůstávají nezná-
mé. Dle Zd. Dragouna (ústní sdělení) však dle keramických nálezů není vyloučena ani současnost stavby věže až 
s vrcholně gotickou novostavbou (pozn. red.).

Obr. 8. Praha 1-Staré Město, kos-
tel sv. Michala. Vývoj představy 
původní kompozice portálu v zá-
vislosti na postupu výzkumu:
A) portál ve stylu katedrální goti-
ky po prvním nálezu východního 
fragmentu (modře) v roce 1989; 
B) změna pojetí po ukončení vý-
zkumu v roce 1996. (A: dle poky-
nů J. Muka kresba L. Vojtíšková, 
SÚRPMO 09/1989, pro tisk upra-
vili M. Müller a M. Ďurica, 2010;
B: kresba S. Svatošová dle skici
J. J. Outraty, 2010.) Pro A:
a=-0,5 m úroveň got. portálu, 
b=+-0, c=výběh diagonálního 
žebra klenby předsíně. 


