
Supermarket Albert, který je součástí velké společnosti Ahold, má jednu ze  
svých prodejen v budově Staroměstské tržnice. Obchod je v původní velkoryse  
pojaté prodejní prostoře bazilikální dispozice. Tržnice je kryta ocelovou konstrukcí  
na litinových sloupech s oktogonální kupolí nad křížením dvou hlavních lodí. Vše  
bylo však při přestavbě v 80. let zapřeno. Strop byl snížen, sloupy skryly  
prefabrikované desky.  
Po příchodu do prostoru z ulice 28. října, skrz skleněné dveře na fotobuňku,  
nalezneme vpravo pobočku České spořitelny a na druhé straně drogerii. Za bankou  
zabírá celý prostor východní lodi již zmíněný supermarket. Ten je zde jakýmsi  
pokračovatelem v naplňování původního účelu stavby. Prodej potravin se však  
omezil pouze na menší část oproti původnímu trhu. Ostatní plochu kdysi rušného  
„břicha Prahy“ zabrala rozlehlá čínská restaurace s důkladnými dekoracemi, včetně  
„bohatě“ zdobeného portiku a množstvím soch čínských tygrů a postav  
z populárních seriálů. Když míjíme malou trafiku, dostáváme se druhým vchodem  
do Rytířské ulice. V 80. letech byla takto vytvořena jednoduchá, avšak funkční,  
prodejní pasáž. Slabé ozvěny původní, ve své době na výsost moderní stavby,  
průkopnické architektonické koncepce jsou však na místě dosud. Skrz omezenou  
prosklenou plochu křížení lze zahlédnout důmyslnou krycí konstrukci. Když se tak  
zastavíme uprostřed, nastane netradiční situace, kdy dějiny místa na nás  
promlouvají shora.  
O málo bloků současné městské zástavby výše se nachází další  
z významných svědků proměn obchodu. Ve Vodičkově ulici byl na počátku 20.  
století otevřen převratný dům nabízející k prodeji rozličné druhy spotřebního zboží  
mimo potravin. Dům U Nováků byl prvním českým univerzálním obchodním  
domem. Městu přibyla občanská stavba, jež významně přispěla k završení procesu  
transformace v moderní velkoměsto.  
Tak jak je v případě Staroměstské tržnice svědectví o zaniklém provozu  
skryté pod současným zařízením a instalacemi, ve Vodičkově ulici uvidíme pravý  
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opak. Naše zraky zaujme honosná a bohatě zdobená fasáda, oplývající ukázkou  
hned celé palety uměleckých řemesel, včetně důkladných štukatur a uměleckého  
kování. O slavných dějinách domu vypoví především dodnes nevídaně velké  
výklady do výše prvního patra. Vyhlášený provoz obchodního domu z období  
pražské secese nebyl zachován. Po požáru prodejních prostor a výrazné přestavbě  
o téměř třicet let později, vypovídá dnes o velikosti a významu původní myšlenky  
právě pouze ona nádherná fasáda. Ulice, kde vyrostla stavba tohoto typu, byla  
následně právem vnímána jako součást společenského a reprezentativního centra  
velkoměsta. 


