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Anotace 
(česká): 

Předmětem diplomové práce je návrh kulturního centra a revitalizace oblasti 
u Anežského kláštera v Praze. Součástí návrhu je úprava veřejného prostoru a 
exteriérových částí klášterního areálu a návaznost nově navrženého areálu na 
tyto prostory.  

Anotace (anglická): 

The subject of the diploma thesis is to design new cultural center and 
revitalization of the area near St. Agnes Convent in Prague. Part of the 
proposal is to regulate public space and exterior parts of the convent 
grounds and continuity newly designed complex on the premises. 



 Prvním bodem zadání diplomové práce bylo vyhodnoutit lokalitu v okolí areálu Anežského 
kláštera a posoudit její význam a potenciál ve vztahu k blízkému okolí i k městu. Posoudit možnost zá-
sahů s ohledem na historický vývoj oblasti a charakter místa. Na základě těchto úvah navrhnout řešení 
a vložit do území novou přidanou hodnotu.
 
 Parcela se nachází v historickém jádru města vedle jedné z nejvýznamnějších
gotických staveb v Praze. Území prošlo mnoha proměnami v průběhu staletí. Od prvních osídlení, vyt-
váření současné půdorysné struktury ve 12. století, přes tvrdé asanační zásahy, až po moderní výstav-
bu. Pozemek se tedy nachází ve slohově nekompaktním prostředí a právě na tomto místě
je tento historický vývoj dobře patrný. Na sousedních parcelách stojí středověký klášter a částečně
dochovalá původní zástavba Starého Města, barokní komplex nemocnice s dostavbou z 20. století,
vysoké asanační činžovní domy a právě vznikající novostavba. Je to přirozený vývoj a nová architektura
na toto místo patří.

 Zvolené místo je atraktivní, má své kouzlo. Klášterní komplex a křivolaké uličky původní 
zástavby přidávají na atraktivitě. 
 Původně na tomto místě stávaly domy, které byly v 2. polovině 20.století zbourány. Jednalo se 
o drobnou gotickou zástavbu obytných domů městské chudiny. Od té doby zde nevznikla žádná nová 
zástavba. Díky tomu se lze domnívat, že se na místě dochovaly suterény těchto domů. Na sousedních 
pozemcích byl proveden archeologický průzkum a sondy tuto domněnku potvrzují. Dnes je na tomto 
místě hřiště a veřejné parkoviště, které tvoří velmi neupravený a nekvalitní veřejný prostor. Stejnětak 
prostory mezi klášterním komplexem a řekou jsou neudržované a nepřehledné. 
Součástí návrhu je řešení všech těchto problémů a bariér. 
 Místo má veliký potenciál. Cílem návrhu je tento potenciál posílit, prostředí zkultivovat a
oživit. Vyřešit zanedbaný veřejný prostor, vytvořit kvalitní parkové a pobytové plochy. Odstranit
dopravní bariéry, snížit frekvenci IAD, propojit cyklotrasy a přilákat uživatele do prostředí. K tomu také
přispěje revitalizace areálu kláštera sv. Anežky a zpřístupnění klášterních zahrad. 
Vysoký potenciál má i náplavka. Na horní hraně nábřeží vznik promenády v kombinaci s aktivitami na 
náplavce a bohatými výhledy. To vše přidá na atraktivitě místa.
 Celá oblast je snadno dostupná z centra a dobře napojená na IAD i MHD (v peší dostupnosti 
metro A - Staroměstská, metro B- Náměstí Republiky, autobusová zastávka přímo před komplexem 
kláštera, i přístaviště lodí na náplavce). 
 Z velké většiny jsou pozemky v majetku hlavního města Prahy. Navrhuji objekty s funkcemi 
pro uplatňění veřejného zájmu a snahou přilákat do území širokou veřejnost. Areál by měl sloužit pro 
všechny věkové skupiny jako místo vzdělávání, kultury, odpočinku, relaxace a setkávání. Mělo by být 
přínosem nejen pro blízké okolí, ale i celé město. 
 Místo se z jedné strany se otevírá k řece, z druhé strany uzavírá k centru a okolní zástavbě. 
Stejnětak míří do oblasti dva směry proudu lidí - od města a od řeky. Na to reaguji v návrhu propojením 
těchto dvou oblastí. Navrhuji tedy vstupy do areálu z jižní i severní strany a přes nádvoří je tak arál 
průchozí od města k řece a naopak. Dále navrhuji boční vstupy- v místě původní ulice Malá Klášterní, 
jejíž stopu zachovávám a na protější straně propojuji areál se zahradou Anežského kláštera. Avšak s 
důrazem na fakt, že klášter byl původně chráněný a nepřístupný areál. Návštěvník si tak cestu do zah-
rady musí najít. 
 Oblast dále propojuji s náplavkou, na jejíž úrovni se komplex nachází. Vytvářím podchod pod 
frekventovanou silnicí a proud lidí z náplavky tak může nepřerušovaně plynout do území.

AUTORSKÁ ZPRÁVA

Navrhuji zde kulturní centrum . Areál tvoří tři hmoty objektů, přičemž severní objetky propojuji 
proskleným krčkem tvořícím hlavní vstup do areálu. Jižní objekt stojí samostatně. Vytvářím 
tedy blok domů v místech původní historické zástavby. 
 Vznikají tak různá veřejná prostranství. Na severní straně zkultivovaný prostor před 
oběma areály. Výškový rozdíl je překonán terénními schody pokrytými trávou a sloužícími 
jako místo odpočinku. Na jižní straně vzniká náměstí na ose ulice U Milosrdných a ve středu 
obklopují nově navržené objekty nádvoří, které je na východní straně ohraničeno klášterní 
zdí. 
 Funkce objektů jsou navrženy s ohledem na proudění lidí z různých směrů. 
Na severní straně, v blízkosti řeky jsou to funkce sloužící širší části veřejnosti - výstavní 
prostory a multifunkční sály. Na straně jižní v blízkosti města je to centrum architektury s 
mediatékou a badatelským centrem - tedy funkce spíše pro užší veřejnost, která do území 
vstupuje cíleně. 

Stavební program:

Část veřejná
 Stálá expozice - minulé v kontextu se současným
 Edukační centrum
 Univerzální výstavní prostor - tématické výstavy
 Centrum architektury
 Víceúčelový sál
 Menší sály s možností propojení
 Mediatéka a badatelské centrum
 Infocenturm

Část prodejní, gastronomická:
 Obchody související s kulturním programem
 Kavárny
 
Část neveřejná
 Archivy
 Zázemí
 Kanceláře

Část exteriéru
 Prostranství a nádvoří
 Návaznost na klášterní zahrady
 Revitalizace zahrad



UMÍSTĚNÍ ÚZEMÍ V MĚSTSKÉM CELKU A JEHO CHARAKTERISTIKA

Popis místa

 Místo stavby se nachází v Praze na Starém Městě 
Na Františku. Jedná se o nezastavěné plochy 
v historickém jádru města, které přímo navazují na areál 
Anežského kláštera a jsou vymezeny 
ulicemi Na Františku, Kozí, U Milosrdných a Klášterská. 
 Na tomto místě se mísí dva urbanistické světy- 
historická zástavba s klášterním komplexem, které před-
stavují harmonii a symbiózu, a asanační zástavba, tedy 
mechanická skladba domovních bloků, které naprosto 
ignorují své okolí. Nachazí se v oblasti se složitým his-
torickým vývojem, který zapříčinil, že je urbanistická 
struktura v tomto místě značně rozrušena. Jedná se o 
velice atraktivní místo s přímou vazbu na řeku, které je v 
pěší dostupnosti centra a velmi dobře napojeno na MHD i 
AID.
 V současné době je místo neudržované a nepře-
hledné. Klášterní zahrady jsou zdevastované a uzavřené. 
 Toto místo má veliký potenciál.
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HISTORICKÝ VÝVOJ ÚZEMÍ

Staré Město Pražské, gotické osídleníHradební brány a jejich návaznost na organismus města i vně

Územní vývoj Prahy

Plán rozmístění románských domů a kostelů na Starém 

Proměna hlavnich komunikačních siti podmíněná 
vytvářením StaréhoTržiště a postavenim Juditina mostu

Nové Město Pražské roku 1380

Brány a věže ve staroměstských hradbách

Schéma raně středověké komunikační sítě



HISTORICKÝ VÝVOJ ÚZEMÍ

Půdorys královského města roku 1650 Plán Prahy a okolí zachycující obléhaní pruskými vojsky v září 1744Půdorys královského města roku 1650

Císařské povinné otisky map stabilního katastru

Plán Prahy z roku 1869

Plán Prahy vydaný kolem roku 1800

Plán Prahy z roku 1858

Plán Prahy vydaný roku 1787

Plán Prahy z roku 1835



HISTORICKÝ VÝVOJ ÚZEMÍ

Plán Prahy K. Kořistky 1875

Plán Prahy po roce 1900

Polohopisný a výškopisný plán Prahy z roku 1889 Plán Prahy před rokem 1900

Plán Prahy po roce 1920

Plán Prahy z roku 1948

Plán Prahy z let 1909 -1914

Pohled z ptačí perspektivy na Prahu roku 1923 Plán Prahy z roku 1938



HISTORIE KLÁŠTERNÍHO KOMPLEXU

ANEŽSKÝ KLÁŠTER

 Anežský klášter, zvaný na Františku, se nachází na pravém břehu Vl-
tavy v historické oblasti Starého Města pražského. Dvojklášter ženského řádu 
klarisek a mužského řádu menších bratří založila roku 1231 Anežka Přemy-
slovna, dcerou krále Otakara I., za pomoci svého bratra Václava I. V těchto 
místech se nacházelo od 2. poloviny 12. století pouze laické osídlení.
 Jedná se o první zaalpský klášter klarisek a první gotický objekt v 
Praze. Klášter byl založen současně se špitlem sv. Františka.  Díky svému 
nezvyklému půdorysu- přímo uzavřenému dvojlodí, stavebním forám a 
postupům symbolizuje tato stavba již v 1. polovině 30. let 13. století přechod 
od románského k raně gotickému slohu. Celý soubor je nejvýznamnějším 
příkladem přemyslovské rané gotiky mimo rámec cisterciáckého řádu. 

ŘÁD MINORITŮ A KLARISEK 

 V důsledku rozmachu měst napříč střední a západní Evropou ve 
12. a 13. století, vznikala potřeba péče o bližní právě ve městském pros-
tředí. František z Assisi založil řád menších bratří na principu mravní obrody 
a života bez hmotného zaopatření s důrazem kladeným na kazatelskou a 
misionářskou činnost. Ženská odnož řádu byla založena svatou Klárou, z 
Assiského šlechtického rodu, která žila v kostele sv. Damiána u Assisi. Filo-
sofie klarisek byla obdobná jako u menších bratří a řádové sestry se věnovaly 
péči o nemocné. Ideje sv. Františka se dostaly i k nám a původně lidový řád 
začal pronikat i ke dvoru. První oddanou stoupenkou u nás byla Anežčina 
sestřenice Alžběta Durynská, která se, stejně jako později Anežka, zřekla 
svého společenského postavení. Řád františkánů a klarisek se v této době, 
tedy krátce po založení Anežského kláštera, ještě formoval a jak řeholní, tak 
stavební pravidla byla předmětem sporu nového řádu s papežskou kurií.
 

PRVNÍ STAVEBNÍ OBDOBÍ 

 Přesné datum založení kláštera není známo, ale pravděpodobné je 
datum 1231, kdy byla ukončena všechna jednání ohledně Anežčina sňatku. 
Anežčin bratr Václav I. klášteru věnoval pozemek na pravém břehu Vltavy, 
výhodný polohou zejména pro špitál, v okolí obydlený převážně řemeslníky 
a taviči železa. Zároveň klášteru Václav udělil veškerá privilegia a svobody a 
klášter i špitál přijal pod svou ochranu.
 Roku  1233 přišlo do kláštera 5 řádových sester z Assisi a 7 
urozených dívek z českého království. 25. března  1234 vstoupila do kláštera 
sama Anežka a 31. srpna 1234 byla ustanovena abatyší kláštera (Na rozkaz 
papeže Řehoře IX.)
 30.srpna 1234 papež Řehoř IX. udělil klášteru další privilegia a přijal 
klášter pod svou ochranu.
 K datu vysvěcení (1234) byly dokončeny nejstarší části kláštera. 
Kostel sv. Františka, který byl v první fázi ještě 
s kostelem bylo vybudováno i rozměrné východní křídlo konventu klarisek 
rozpínající se severně od kostela sv. Františka až k severní zdi kláštera u 
břehu Vltavy a budova špitálu.
 Roku 1235 potvrdil papež Řehoř IX. klášteru královské donace 
a udělil klášteru i špitálu řeholi sv. Benedikta, v roce 1237 povýšil špitální 
bratrstvo na samostatný kanovnický řád s řeholí sv. Augustina, a tak byl 
založen jediný řád českého původu, později zvaný křižovníků s červenou 
hvězdou. Roku 1252 došlo k definitivnímu přesídlení špitálu sv. Františka – 
usazení u konce Juditina mostu.



HISTORIE KLÁŠTERNÍHO KOMPLEXU

DRUHÉ STAVEBNÍ OBDOBÍ 

 Druhé stavební období  probíhalo v letech 1238-45. Byl postaven 
presbytář kostela sv. Františka. V této stavební etapě byla dále budována 
mužská část kláštera - konvent na místě někdejšího špitálu a kaple sv. Bar-
bory spojená s boční lodí kostela sv. Františka. K severní zdi presbytáře 
kostela byla přistavena patrová obytná budova o třech klenebních polích, 
avšak vzápětí přestavěná na kapli Panny Marie. Severně od ní byla umístě-
na Anežčina soukromá oratoř-  v přízemí kaple a v patře její vlastní obydlí. 
Postaven byl zároveň i ambit klarisek. 
 16. srpna 1249 proběhla v klášteře korunovace krále Václava I. Roku 
1253 zemřel a byl pohřben v kostele sv.Františka do opukové hrobky v ose 
presbytáře,  mecenášem kláštera se stal  král Přemysl Otakar II.
 

TŘETÍ STAVEBNÍ OBDOBÍ

  V 50. letech 13. století pokračovala výstavba. Byla připojena 
nová kuchyně.  Dále byla postavena vrátnice a tzv. severojižní křídlo. Bylo 
dokončeno zaklenutí kaple P. Marie a ohradní zeď klarinského konventu. 
 Po smrti bratra zahájila Anežka se svým synovcem Přemyslem Ota-
karem II. stavbu mauzolea při příležitosti jeho korunovace českým králem 26. 
prosince 1261. Pro stavbu takového významu byl pozván francouzský mistr 
neznámého jména. Postavena byla loď o dvou klenebních polích křížových 
žebrových kleneb zakončená pětibokým závěrem.  Jako poslední v této 
stavební fázi byl postaven triumfální oblouk spojující loď s kaplí Panny Marie. 
Kaple se stala (po vzoru pařížské Saint-Chapel) schránkou nejvýznamnějších 
relikvií Českého království, z nichž nejcennější byl zřejmě kříž Přemysla Ota-
kara II. s ostatkem sv. Kříže (dnes v katedrálním pokladu v Řezně).

KLÁŠTER PO SMRTI ZAKLADATELKY 

 Roku 1277 přijala Anežka do kláštera dceru Přemysla 
Otakara II. Kunhutu. Ale o rok později, po smrti Přemysla Otakara II. se 
sedmiletým dědicem trůnu stal Václavem II., v Čechách nastala doba zmatků 
a hladomoru. Anežka stále věřila v nový vzestup přemyslovského rodu a tak 
aktivně předávala veškeré své zkušenosti Přemyslově dceři Kunhutě. 
 2. března 1283 zemřela Anežka Přemyslovna a  15.března 1283 byla 
pohřbena v kapli P. Marie.  
 V čele klarisek tak zůstala osmnáctiletá Kunhuta, kterou ale po svém 
návratu Václav II. provdal a získal tak Krakovské dědictví, ve snaze znovu 
proměnit české země v mocné království. Po smrti Anežky už klášter stál 
mimo hlavní zájem královské rodiny. Václav II. navázal na otcův církevně 
politický program, a tak den po své korunovaci roku 1297 založil cisterciácký 
klášter na Zbraslavi, zasvěcený Kristu a Panně Marii, který se měl stát novým 
královským pohřebištěm. Záhy po korunovaci byla v kryptě ve sv. Salvátor-
ovi uložena Václavova nejmladší dcera Guta. Smrtí Václava II. a záhy poté i 
Václava III. skončilo nejslavnější období dějin Anežského kláštera.

14.STOLETÍ

 Od 14. století byl klášter klarisek mimo hlavní proud politického dění 
i výtvarného umění. Až s nástupem Karla IV. na trůn a následným rozkvětem 
města a stavební činnosti se uskutečnila v 2. polovině 14. století rozsáhlá 
přestavba obou částí kláštera. V letech 1370-80 byl nově zaklenut dormitář 
klarisek. Dřevěná tribuna v hlavní lodi sv. Františka byla nahrazena kamennou 
a v západním průčelí byl osazen profilovaný portál.  Úprava malířské výzdoby 
proběhla  v kostele sv. Františka i sv. Salvátora, jinak byly sakrální prostory 
téměř nedotčeny. Vyvrcholením byla přestavba kaple sv.Barbory, původně 
pohřební kaple klarisek, na větší kapli pro minority na obdélném půdoryse, se 
dvěma podélnými sloupy v ose a zaklenutou hvězdovou klenbou.

DALŠÍ VÝVOJ

 Během husitských válek sloužil klášter jako zbrojnice a mincovna. 
Klášterní budovy byly víceméně ušetřeny, ale všechno vybavení bylo zničeno. 
 S nástupem Habsburků byli do již prázdného kláštera klarisek v roce 
1556 přesídleni dominikáni, kteří obývali ženskou část kláštera a druhou 
část dvojkláštera začali parcelovat a rozprodávat, a tak na místě mužského 
konventu vznikala nová čtvrť dodnes zvaná Na Františku. Dominikánská par-
celace představovala největší urbanistickou transformaci v období renesance. 
 V roce 1626 byl klášter opět navrácen klariskám. Roku 1689 postihl 
klášter i celé okolí požár. Poškozená kaple sv. Barbory byla barokně přestavě-
na. 
 Roku 1782 byl klášter v době vlády Josefa II. zrušen a prodán. Noví 
vlastníci budovy přestavěli na nájemní dům se skladišti a dílnami.
 Ve 2. polovině 19. století začala asanace Starého Města. Roku 1893 
vznikla Jednota pro obnovu kláštera blahoslavené Anežky  jako ochrana proti 
nebezpečí zboření areálu.  Po několika průzkumech vzniklo i několik plánů 
na rekonstrukci:  1900-14 první úpravy pod vedením arch. Cechnera, další 
úpravy 1940 O. Stefan,  1958-63 J. Hyzler, 1965-86 K. Kunca, J. Hlavatý – již 
pro potřeby Národní galerie. 

SOUČASNOST 

 Od roku 1963 je majitelem kláštera Národní galerie. Následovala 
závěrečná etapa obnovy, byla vypsána soutěž na rekonstrukci a zastřešení 
kostela sv. Františka. Vítězným návrhem se stal projekt architektů J. Hlav-
atého a K. Kunce. 
 Od roku 1978 je klášter národní kulturní památkou a pod záštitou 
Národní galerie, která zde původně vystavovala české umění z 19. a přelo-
mu 20. století. Dnes je zde umístěna stálá expozice Středověké umění v 
Čechách a střední Evropě, přesunutá z Jiřského kláštera, a hmatová ex-
pozice českého středověkého umění. Ambit a přilehlé prostory slouží pro 
krátkodobější výstavy.

BUDOUCNOST

 Národní galerie připravila plán pro revitalizaci areálu Anežského 
kláštera. Na opravu získala 48 milionů korun z norských fondů. S realizací 
projektů se již začalo v lednu 2015 a dokončení je plánováno na duben 2016. 
 “Zanedbaná zahrada se upraví a zpřístupní, zastřeší se ohrožené 
archeologické nálezy, upraveny budou vstupní prostory a areál se propojí s 
vltavským nábřežím. “Vše samozřejmě vede k tomu, aby se zásadně za-
traktivnil program Anežského kláštera a areál se stal vyhledávaným místem 
volnočasových aktivit Pražanů,” řekl ředitel NG Jiří Fajt. Skoro pět desítek mil-
ionů korun by podle něj mělo vyřešit největší problémy, které jsou s areálem 
Anežského kláštera, jedním ze šesti objektů NG, dnes spojené. Fajt plánuje 
zpřístupnit zahradu uvnitř areálu i v dosud nepřístupné části severně od kos-
tela sv. Salvátora. Nevyhovující jsou podle něj vstupní prostory s pokladnou, 
šatnou a prodejnou. Chce obnovit severní vstup do areálu od řeky, který bude 
zejména pro ty, kdo jdou do Anežky poprvé, lépe dosažitelný. Archeologické 
pozůstatky základů mužského kláštera jsou dnes ohrožené povětrnostními 
vlivy. Měly by tedy být lépe chráněny a poté zpřístupněny veřejnosti. Všechny 
změny bude pak podle ředitele reflektovat nový edukativně-informační sys-
tém. Na větší investice podle Fajta čekají také technologie, zejména klima-
tizace.
Anežský areál je objektem Národní galerie, v jehož koncepci expozice ředitel 
Fajt neplánuje výraznější změny - měl by i nadále sloužit prezentaci stře-
dověkého umění. Protipovodňová opatření v areálu i na Starém Městě už 
podle něj objekt chrání před velkou vodou. Otázku případného vracení církev-
ního majetku se NG zatím daří řešit dohodami o dlouhodobých zápůjčkách 
a významné umělecké předměty pořízené kdysi církví zůstávají součástí 
expozic.” (Culturenet.cz, 2015 [online])
 
 Veliký rozruch v současné době vzbuzuje plánovaná novostavba 
bytového domu U Milosrdných od architekta Fránka. Současný ředitel Národ-
ní galerie Jiří Fajt s návrhem nesouhlasí. Parcela se musí dle jeho názoru 
zastavět, ale zmiňovaný dům se podle něho na dané místo nehodí. Projekt již 
získal stavební povolení.



PRAŽSKÁ ASANACE

PRAŽSKÁ ASANACE

 Asanací se rozumí plošný zásah do stávajícího města, de-
strukce dosavadní zástavby a následné soudobé řešení za účelem 
ozdravění prostředí. V Praze se jednalo o území dnešního Josefova a 
části Starého Města, kde se nacházelo židovské ghetto. 
 První zmínky o zájmu o ozdravění města se vedly již v 70. le-
tech 19. století. Na jedné straně sporu o bourání stála hlediska sociální, 
hygienická, ekonomická, stavebně technická i urbanistická, na straně 
druhé péče o zachování stavebních památek. 
 Praha, v té době ještě provinční město, byla nucena řešit otázky 
souvicející s vývojem představ o kapitalistickém velkoměstu. Roku 
1880 proběhlo zasedání městské rady, které se týkalo řešení problémů, 
které postupně k asanaci vedly. Vycházeli z faktů, jakými byla například 
vysoká činžovní daň, klikaté úzké uličky s úzkými vchody, zvýšení úmrt-
nosti. Celé území Josefova a část Starého Města také trpělo záplavami, 
bylo tedy navrženo zdvižení terénu a vytvoření nábřežní hrany (dnešní 
Rašínovo a Janáčkovo nábřeží). Závěrem bylo, že všechny tyto závady 
nelze odstranit bez racionálního upravení města ve velkém rozměru. 
Dalších 7 let se konaly přípravy k vydání asanačních zákonů. 
 Koncept a vzhled asanačních obvodů ovlivnil stavební řád č. 
40 z 10.dubna 1886, který udával šířky hlavních i vedlejších ulic, výšku 
zástavby apod. V prosinci roku 1886 byly stanoveny první asanační 
obvody. Roku 1892 byla ustanovena asanační komise a asanační 
kancelář. 11.2. 1893 byly zákony schváleny, účinnosti nabyly  7.4. 1893. 
Bezprostředně po vydání zákonů byly vydány protesty proti bourání 
Starého Města a Josefova. (Pamětní spis Spolku architektů a inženýrů 
proti nesmyslnému bourání v Praze z roku 1895, Velikonoční manifest 
českého lidu, spisek Bestie Triumfans Viléma Mrštíka z roku 1897). 
Věcný a materiální přístup k hygienickým, sociálním i ekonomickým 
problémům však zvítězil a asanace se dala do pohybu. Definitivní návrh 
byl schválen 17. listopadu 1893 (A. Hurtig, J. Kaftan, F. Vosyka, J. 
Liška). S vlastní asanací se začlo po uplynutí dvouleté lhůty stanovené 
zákonem.  Asanace probíhala od roku 1895 až do 1. světové války. 
 
  V roce 1938 se ještě jmenovitě k Haštalské čtvrti vrací Bohumil 
Hypšman ve svém článku Úprava okolí Anežského kláštera. Navrhu-
je dokončit asanaci Starého Města zejména v této části a krom plánu 
asanačního přikládá i nový plán zastavovací. Důvody pro úpravu vidí 
jasně, jsou jimi především přetrvávající zanedbanost místa v kontras-
tu s nově vystavěným Ministerstvem obchodu a potřeba konečného 
propojení Štefánikova mostu s centrem Starého města, Dlouhou třídou. 
Připomíná však historickou důležitost klášterní skupiny s kostelem 
svatého Haštala, které plánuje propojené uličkou zachovat v malé 
starobylé čtvrti, zahrnující mimo jiné i Řásnovku a okolí kostela. Nábřeží  
ponechává volné, bez severní přístavby ke klášteru, která by místu 
škodila a neměla zde dostatek prostoru.
 
 



VÝVOJ A ZMĚNA ORIENTACE KLÁŠTERA

KAMENNÉ STAVBY
DŘEVĚNÉ STAVBY
ZAHRADY
VLTAVA

18421811

2015

1790

1938

Shrnutí:
Orientace klášterního komplexu se měnila s jeho vývojem. Ve 13. století to byl uzavřený areál chráněný mohutnou klášterní zdí a zároveň městskými hradbami, za 
jejichž hranicí se nacházel. Byl také pod ochranou Přemyslovců. Hlavní kominikační sítě vedly jižně od areálu. Břehy Vltavy byly neupravené a celé území bylo často 
zaplavováno, což zapříčiňovalo velmi špatné hygienické podmínky. 
V 15. století během husitských válek sloužil klášter jako mincovna a zbrojnice. V 16. století rozparcelovali a rozprodali dominikáni přilehlé pozemky a vznikla zde tak 
nová zástavba. Roku 1703 byla na severu probourána brána do klášterní zahrady. Koncem 18. století se stal z kláštera nájemní dům a dvůr byl průjezdný. Koncem 
19. století “přežil” areál asanaci a byla vybudována nábřeží, což změnilo charakter i orientaci území. 
Z původního pevně uzavřeného areálu orientovaného k městu se postupem času stal areál přístupný veřejnosti. Dříve bylo území orientováno směrem k městu a zády 
k řece. Hlavní komunikační síť v území se přesunula právě na nábřeží a břehy řeky se stávají stále významnějšími prostory ve městě. Do území dnes tedy vstupujeme 
ze dvou směrů - dochovalými křivolakými uličkami z historického jádra města a od nábřeží, které má vysoký potenciál stát se vyhledávaným rekreačním místem.
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FOTODOKUMENTACE OKOLÍ



PROBLÉMY V OKOLÍ
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LEGENDA:
I.    Výrazné dopravní zatížení, bariéra v území, zdroj hluku
II.   Neupravený a nepřehledný veřejný prostor
III.  Klášterní zahrada nepřístupná veřejnosti
IV.  Neudržovaný prostor spadající do klášterního komplexu

01   Nedostatečné propojení dolní a horní úrovně nábřeží
02   Chybějící přechod pro chodce
03   Přilehlé budovy bez aktivního parteru
04   Veřejné parkoviště - neupravený veřejný prostor

05  Chybějící chodníky 
06   Přerušení pěšího a cyklistického pohybu v místě křížení nábřeží a Štefánikova mostu
07   Železná náplavka - nevyužité osluněné místo v prostoru řeky s výhledy na Hradčany
08   Orientace Dvořákova nábřeží na sever- nedostatek oslunění



HODNOTY V OKOLÍ

03

II.
10

III.

I.

09

01

02

0706

04

05 08

LEGENDA:

I.    Letenské sady
II.   Náplavka
III.  Dochovalá část původní historické zástavby Starého města, Genius Loci

01   Anežský klášter
02   Kostel Svatý Haštal
03   Kostel sv. Šimona a Judy
04   Klášter milosrdných bratří (nemocnice Na Františku)

05   Ulice U Milosrdných 
06   Historické centrum v pěší dostupnosti
07   Náměstí republiky v pěší dostupnosti
08   Vzrostlé stromy na nároží ulic U Milosrdných a Kozí

09   Zastávka autobusu
10   Přístaviště na Dvořákově nábřeží



VÝZNAMNÉ BUDOVY A MÍSTA V OKOLÍ
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01 METRONOM
02 LETENSKÝ ZÁMEČEK
03 LETENSKÉ SADY, RESTAURACE, VYHLÍDKA
04 KLEMENTINUM
05 VŠUP
06 RUDOLFINUM
0707 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
08 UMPRUM
09 FJFI ČVUT
10 PRÁVNICKÁ FAKULTA UK
11 PINKASOVA SYNAGOGA
12 HOTEL INTERCONTINENTAL
13 STARONOVÁ SNAGOGA
1414 MAISELOA SSNAGOGA
15 KOSTEL SV. DUCHA
16 KOSTEL SV. MIKULÁŠE
17 STAROMĚSTSKÁ RADNICE
18 NÁODNÍ GALERIE
19 KOSTEL MATKY BOŽÍ PŘED TÝNEM
20 ŽIDOVSKÉ MUZEUM
2121 KOSTEL SV. ŠIMONA A JUDY
22 NEMOCNICE NA FRANTIŠKU
23 ANEŽSKÝ KLÁŠTER
24 KOSTEL SV. HAŠTALA
25 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
26 POŠTOVNÍ MUZEUM
27 KOSTEL SV. KLIMENTA
2828 KONVENT MINORITŮ
29 SVATÝ JAKUB VETŠÍ 
30 OBCHODNÍ DŮM KOTVA
31 PALLADIUM
32 OBECNÍ DŮM
33 PRAŠNÁ BRÁNA
34 DIVADLO HYBERNIA
3535 MASARYKOVO NÁDRAŽÍ



DOPRAVA

CYKLOSTEZKA

TRAMVAJOVÁ TRAŤ

AUTOBUSOVÁ TRAŤ

ZASTÁVKA TRAMVAJE

ZASTÁVKA AUTOBUSU

STANICE METRA 
 - NÁMĚSTÍ REPUBLIK - NÁMĚSTÍ REPUBLIKY

STANICE METRA 
 - STAROMĚSTSKÁ

MASARYKOVO NÁDRAŽÍ



ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM

Provedené sondy v okolí kláštera

Sonda č. 195



NÁVRH



ZÁKLADNÍ MYŠLENKY NÁVRHU
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ŠIRŠÍ VZTAHY       M 1:2000
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HISTORICKÁ STOPA



REAKCE NA HISTORICKOU STOPU

Urbanistický návrh vychází z historické zástavby. Je zde dotvořen blok v místech, kde stály původní domy, přičemž 
na jižní straně pozemku v ulici U Milosrdných je objekt posunut na hranici historické stopy ulice Malá Klášterní 
- tzv. Myší díry a uliční čarou navazuje na objekt nemocnice Na Františku. Tato hranice je materiálově odlišena 
kamennou dlažbou oproti betonovému povrchu na nádvoří. 
Původní suterénní zdivo je odkryto a zpřístupněno veřejnosti v rámci expozice v suterénu objektu. Pásy prosk-
lené podlahy na náměstí umožňují jak optický kontakt, tak přirozené osvětlení prostoru s nálezy, nad nimiž jsou 
umístěny lávky s prosklenou podlahou. Tyto pásy kopírují půdorysně stopu původní parcelace. Ve východní části 
náměstí tuto stopu kopírují betonové lavičky. Linie původní parcelace jsou promítnuty i na fasádu objektu formou 
spar ve fasádní stěně. 
Na severní straně navazuje objekt na klášterní komplex v místech původního barokních kasáren.



DVOŘÁKOVO NÁBŘEŽÍ
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HLAVNÍ SITUACE  M 1:750
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POKRAČOVÁNÍ ULIČNÍ ČÁRY, VYTVOŘENÍ NÁMĚSTÍ
KLÁŠTERNÍ ZEĎ
ORIENTACE KOLMO K ŘECE
PRŮHLED Z NÁMĚSTÍ DO ULICE U MILOSRDNÝCH

VÝŠKA ŘÍMSY BUDOV:     nad 20 m
                     15,5- 20 m
                10,5 - 15 m
                do 10,5 m

NÁVAZNOST NA ULIČNÍ ČÁRU
NÁVAZNOST NA KLÁŠTERNÍ KOMPLEX, KLÁŠTERNÍ ZEĎ
OBNOVENÍ HISTORICKÉ STOPY ULICE TZV. MYŠÍ DÍRY
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VYMEZENÍ HMOT



FUNKCE BUDOV

I. II.

III.

I.   VÝSTAVNÍ PROSTORY - TÉMATICKÉ VÝSTAVY
      STÁLÁ EXPOZICE - MINULÉ V KONTEXTU SE SOUČASNÝM
      VÝUKOVÉ CENTRUM
      GIFT SHOP

II.   MULTIFUNKČNÍ SÁL (108 OS.)
      MALÝ SÁL 1
      MALÝ SÁL 2 
      KAVÁRNA

IIII.   CENTRUM ARCHITEKTURY
        EXPOZICE VÝVOJE PRAŽSKÉ ARCHITEKTURY, 
   (VČETNĚ PROSTOR ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ)
         MEDIATÉKA A BADATELSKÉ CENTRUM
         KANCELÁŘE
         BOOKSHOP
         KAVÁRNA



VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

NOVĚ VZNIKLÁ VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

PŘEDPROSTOR AREÁLU, TERÉNNÍ SCHODY

NÁDVOŘÍ

NÁMĚSTÍ

REVITALIZACE KLÁŠTERNÍCH ZAHRAD

ZPŘÍSTUPNĚNÍ KLÁŠTERNÍ ZAHRADY

VENKOVNÍ EXPOZICE

I.

I.
II.

I.
II.

III.

I.

II.

II.

III.



VSTUPY DO AREÁLU
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01   vstup z náplavky do podchodu k infocentru
02   vstup do infocentra / podchodu na náplavku
03   hlavní vstup směrem od řeky
04   vstup do hlavní haly z nádvoří
05   vstup z Kozí ulice

06   hlavní vstup směrem od města 
07   vstup do jižního objektu z nádvoří 
08  vstup do klášterní zahrady z nádvoří
09  vstup po rampě na nádvoří z klášterní zahrady

10  vstup do klášterní zahrady severní branou
11   vstup do Anežského kláštera
12   vstup do prostor venkovní expozice od řeky
13   vstup do prostor venkovní expozice od města



CÍLOVÁ ATMOSFÉRA

REVITALIZACE NÁPLAVKY

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU 

PROMÍTÁNÍ NA STĚNU OBJEKTU

BOSKETY A VODNÍ PLOCHA NA NÁDVOŘÍ

ODKRYTÍ ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ A ZPŘÍSTUPLNĚNÍ VEŘEJNOSTI, 
PROSKLENOU PODLAHOU OPTICKY PROPOJENO S VEŘEJNÝM PROSTOREM

MODERNÍ MOBILIÁŘ  S MOŽNOSTÍ 
VARIABILNÍHO USPOŘÁDÁNÍ



SCHÉMATICKÉ ŘEZY AREÁLEM             M 1:500
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PROSTOROVÉ A PROGRAMOVÉ SCHÉMA

INFOCENTRUM

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM

SÁLY

MULTIFUNKČNÍ SÁL

VÝSTAVNÍ PROSTORY

MEDIATÉKA A BADATELSKÉ CENTRUM

PODCHOD

VSTUPNÍ HALA

KAVÁRNA

BOOKSHOP/ GIFT SHOP

KANCELÁŘE

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY



PŮDORYS 1. NP                M 1:300

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP  
1.01 INFOCENTRUM
1.02 GIFT SHOP
1.03 ŠATNA - BOXY
1.04 WC INVALIDÉ
1.05 WC MUŽI
1.06 WC ŽENY
1.07 RECEPCE
1.08  FOYER
1.09 ÚKLIDOVÁ KOMORA
1.10 VÝSTAVNÍ PROSTOR
1.11 VSTUPNÍ HALA

1.12 LOBBY
1.13 KAVÁRNA
1.14 ZÁZEMÍ SÁLU
1.15 MULTIFUNKČNÍ SÁL
1.16 ZÁZEMÍ KAVÁRNY
1.17 SKLAD

1.18 BOOKSHOP
1.19 SKLAD
1.20 VSTUPNÍ HALA
1.21 ZÁZEMÍ KAVÁRNY
1.22 KAVÁRNA

1.23 ZÁZEMÍ KAVÁRNY
1.24 KAVÁRNA
1.25  PODCHOD
1.26 WC MUŽI
1.27 WC ŽENY
1.28 TECHNICKÁ MÍSTNOST



PŮDORYS 2. NP                M 1:300

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP  
2.01 OBÝVACÍ ČÁST
2.02 WC MUŽI
2.03 WC ŽENY
2.04 WC INVALIDÉ
2.05 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST
2.06 FOYER
2.07 TECHNICKÁ MÍSTNOST
2.08  UČEBNA
2.09 UČEBNA
2.10 VÝSTAVNÍ PROSTOR
2.11 ARCHIV

2.12 SÁL
2.13 SÁL
2.14 ZÁZEMÍ
2.15 TECHNICKÉ ZÁZEMÍ

2.16 VÝSTAVNÍ PROSTOR



PŮDORYS 3. NP                M 1:300

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 3.NP  
3.01 MEDIATÉKA A BADATELSKÉ CENTRUM
3.02 SKLAD
3.03 TECHNICKÁ MÍSTNOST
3.04 WC ŽENY
3.05 WC MUŽI
3.06 WC INVALIDÉ
3.07 ÚKLIDOVÁ KOMORA
3.08  RECEPCE
3.09 ČAJOVÁ KUCHYŇKA
3.10 KANCELÁŘ
3.11 KANCELÁŘ
3.12 KANCELÁŘ
3.13 ZASEDACÍ MÍSTNOST
3.14 KANCELÁŘ
3.15 KANCELÁŘ



PŮDORYS 1. PP                M 1:300

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.PP  
-1.01 VÝSTAVNÍ PROSTORY
-1.02 EPOZICE NAD ARCHEOLOGICKÝMI NÁLEZY
-1.03 ŠATNA
-1.04 TECHNICKÁ MÍSTNOST
-1.05 WC ŽENY
-1.06 WC MUŽI
-1.07 WC INVALIDÉ
-1.08 ÚKLIDOVÁ KOMORA
-1.09 SKLAD



ŘEZY                M 1:300

ŘEZ A-A´                M 1:300

ŘEZ A-A´

ŘEZ B-B´

ŘEZ C-C´

1.PP -3,740

1.PP -3,740

1.NP ±0,000

1.NP ±0,000

1.NP ±0,000

3.NP +10,080

3.NP +10,080

STŘECHA +10,080

2.NP +5,040

2.NP +5,040

2.NP +5,040

STŘECHA  +15,020

STŘECHA  +15,020



POHLEDY                M 1:300

1.NP ±0,000

3.NP +10,080

2.NP +5,040

STŘECHA  +15,020

1.NP ±0,000

3.NP +10,080

2.NP +5,040

POHLED SEVERNÍ 1

POHLED JIŽNÍ 1



POHLEDY                M 1:300

1.NP ±0,000

3.NP +10,080

2.NP +5,040

STŘECHA  +15,020

1.NP ±0,000

3.NP +10,080

2.NP +5,040

STŘECHA  +15,020

POHLED SEVERNÍ 2

POHLED JIŽNÍ 2



POHLEDY          M 1:300

POHLED VÝCHODNÍ

POHLED ZÁPADNÍ

1.NP ±0,000

1.NP ±0,000

3.NP +10,080

3.NP +10,080

2.NP +5,040

2.NP +5,040

STŘECHA  +15,020

STŘECHA  +15,020



KONCEPCE INTERIÉRU

Interiér je stejně tak jako exteriér navržený v 
bílém provedení. Je zde navržena kombinace 
čirého a bílého matného skla. 
Mléčné sklo je použito u oken ve výstavních pros-
torech a  propouští do interiéru rozptýlené světlo. 
Ve většině prostor jsou navrženy lité podlahy a ve 
vstupních halách pak bílá žula.



NÁVRH V KONTEXTU S PAMÁTKOU

MATERIÁLY - ANEŽSKÝ KLÁŠTER

POUŽITÉ MATERIÁLY NOVĚ NAVRŽENÝCH OBJEKTŮ

Budovy klášterního komplexu mají mnoho různých druhů materiálů. 
Je zde několik druhů různě barevného kamenného a cihelného zdi-
va i omítek. V kombinaci s červenými střechami tvoří velmi výrazný 
prvek v okolí - jak barevně, tak strukturou a materiálem.

Nové objekty jsou navržené v bílých a svěle šedých tónech, aby 
nepotlačovaly výraznost klášterního komplexu a nechaly ho tak 
vyniknout. Materiály jsou zvoleny čisté a hladké v kontrastu se 
strukturovanými a barevnými fasádamy kláštera. Je zde použita 
kombinace čirého a matného skla, bílé vápenné omítky. Dále pak 
doplňkově beton a kámen.



NADHLEDOVÁ VIZUALIZACE         



ZÁKRES - POHLED Z LETNÉ



VIZUALIZACE - NÁDVOŘÍ - POHLED ZE SEVERU



VIZUALIZACE-  NÁDVOŘÍ - POHLED Z JIHU           



VIZUALIZACE-  NÁMĚSTÍ, ULICE U MILOSRDNÝCH          



VIZUALIZACE - LOBBY           



VIZUALIZACE - POHLED Z INTERIÉRU NA NÁDVOŘÍ            
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