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vYVOJ PRAHY V MODiRNÍ VELKOMĚSTO 
V OBDOBÍ 1784-1984 

Materiály z II. diskusního zasedání 
Archivu hlavního města Prah~ 

pořádaného dne 28. listopadu 1984 u příležitosti 
200. výročí spojení pražských měst 

a 30. výročí vzniku socialistického archivnictví 
v Československu. 
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WODB! SLOVO 

František H o 1 e c 

Je neuvěřitelné, že o dějinách Prahy od r. 1784, kdy ze 
~tyř dříve samostatných pražských měst byl vytvořen jeden 
eprávní celek - hlavní město Praha, neby~a dosud vydána je
diná kniha, která by podrobněji a souhrnně pojednala o tomto 
významném ÚSeku dějin hlavního města. Jediné syntetiok' zpra
cování tohoto období obsahují přehledné Dějiny Prahy, vydané 
před dvaceti lety (1964) a dovedené do r. 1960. Autory pří
elušných kapitol byli Josef Kočí, Zdeněk Šolle a Václav 
Hlavsa. Je však třeba také připomenout již několik vydání 
Janáčkových Malých dějin Prahy, z nichž 3. vydání z r. 1984 
obsáhlo události až do r. 1980. Kromě dílčích studií z ob
lasti průmyslu, dělnického hnutí, výtvarné kultury a městské 
správy byly 18. a 19. stol. pražských dějin věnovány dva 
.vazky Pražského sborníku historického z let 1967-1970, kte
ré se snažily alespoň částečně zaplnit mezeru v naší histo
rické literatuře. Dvacáté století však při celkové bilanci 
(s výjimkou správních dějin) dopadá ještě hůře. Proto se 
Archiv hl. města Prahy rozhodl věnovat tomuto dvousetlet ému 
období jednodenní diskusní zasedání, které by mělo podnítit 
zájam historiků o novější a nejnovější dějiny našeho hlavní
ho města. Vždyt je to období; v němž se uskutečnil rozvoj 
původně provinčního města v hlavní město obrozeného českého 
národa a konečně i samostatného československého státu. Toto 
město se v průběhu 19. stol. změnilo v důležité průmyslové, 
kulturní & politické centrum Čech a jeho představitelé suplo
vali v některých obdobích funkci reprezentantů nesvobodného 
nároc:a • . Až do první světová války měli v zahraničí větší 
vážnost než volení čeští poslanci na říšské radě. 

Zasedání bylo rozčleněno do čtyř diskusních bloků vě
novaných nejdůležitějším ÚSekům pražských dějin tohoto ob
dobí, a to otázkám hospodářského a sociálního vývoje města, 
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Tfyoji urbanistickému, politickosprávnímu a kulturní Úloze 
Prahy v 19. a 20. stol. Jsme si přitom plně vědomi skutečno
sti, h při časovém členění tematiokáho obsazení jednotli
Týoh blokd bylo velmi málo zastoupeno období po r. 1918. To 
Tšak bohužel souvisí se skutečností, že nejnovějšími dějina
mi hlavního města se zabýTá jen několik historikd. 

Po spojení pražských měst v r. 1784 měla Praha bez vo
jenak' posádky 74 000 opyvatel a stala se druhým největším 
městem habsburské monarchie. Přes všechny nepříaniv' okolno
sti stále zůstávala důležitým hospodářským a prdmyslovým 
střediskem země. Většina průmyslová výroby byla založena na 
ř•eslnélt. základě • začala se však rozvíjet také ~tild 
manufakturní výroba, původně soustředěná převážně uvnitř praž
ských hradeb, ale postupně pronikající na předměstí (Karlín, 
Smíchov, Holešovice, Libeň). Od poloviny 19. stol. se na 
první místo výroby v širším pražském Území (na předměstích) 
dostalo strojírenství, jehož nejvýznamnější závody, jako 
Breit!eld & Evans, Daněk a spol. (v r. 1872 spojené), První 
českomoravská továrna na stroje, Ruston a spol., Ringho!!e
roTa továrna na Smíchově (založená r. 1852 na Starám Městě) 
a další se začaly významně prosazovat na světových trzích. 
Za tímto stručným konstatováním vývoje pražského prdmyslu se 
však bohužel skrývá skutečnost, že kromě pražských manufak
tur, o nichž psal Zdeněk Míka v Pr~žském sborníku historic
kém XII a XIII, byla tato tematika dotčena jen v několika 
přehledných pracích (eventuálně v dějinách několika pražských 

. závodů) a stále čeká na svého autora. To se týká nejen obdo
bí od průmyslové revoluce do první světové války, ale i ča

eov,ho úe~~u první republiky a především období nebývalého 
rozmacl:u pražského prU!nyslu po znárodnění v r. 1945. Snad 
ee b~y dočkáme alespoň dílčích výsledků práce komise pro 
dějiny závodů, ustavené při Domu politické výchovy MV KSČ. 

S rozvojem průmyslu je velmi těsně spjato dělnické 
hnutí v Praze, o němž téměř před třiceti lety podal v ČSČH 
obsáhlý nástin Zdeněk Šolle a před několika lety Renáta 

.. 
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Wohlgemuthová. Ačkoliv v obou případech jde o důkladnou prá
ci, domnívám se, že studiem nově zpřístupněných archivních 
fondů by ji bylo možno v lecčems doplnit a rozšířit, a to 
zejména o dělnické hnutí v předměstských obcích a o jeho 
styky a návaznosti na Prahu. Poměrně malá pozornost byla do
•ud věnována dělnickému hnutí po r. 1918 (s výjimkou bojů o 
Lidový dům), bojům komunistických zástupců na Staroměstské 
radnici, ilefální činnosti pražských stranických organizací 
za okupace I i dějinám pražské organizace KSČ po r. 1945. 
Pro řešení problému demografického, sociálního a národnost
ního vývoje Prahy v druhé polovině minulého století jsou ne
zastupitelnými prameny sčítací operáty v Archivu hl. města 
Prahy. 

Velmi závažná je také otázka urbanistického a architek
tonického vývoje Prahy v 19. a 20. stol. Do této doby totiž 
spadá asanace některých částí Starého a Nového Města. Asana
ce byla vpodstatě nepochybaě správná myšlenka, nebot měla 
odstranit "neudržitelné hygienické a bytové poměry" některých 
městských částí, ale brzy ji využily bezohledné podnikatel
ské záj~, které mimo jiné umožnily zničení mnoha významných 
uměleckých památek. A po více než devadesáti letech od vydá
ní asanačního zákona (1893) nám stá~e chybí celkové zhodno
cení významu této dalekosáhlé akce. 

Statistické knížky hl. města Prahy a Boháčova kniha 
Hlavní město Praha podávají sice základní přehled o staveb
ním růstu Prahy a předměstských obcí v 19. a na počátku 
20 . stol., ale samy o sobě nám velmi málo prozradí o postup
né zástavbě j ednotlivých předměstí a vůbec nic již o jejich 
architekt.vnickém vývoji. Přitom však jde o otázky zásadní 
důlež~.,osti, protože s výjimkou Karlína nemělo žádné před
městi celkový zastavovací plán. Některá předměstí měla jen 
dílčí regulační plány pro jednotlivé parcelované pozemky. 
Ačkoliv schvalování těchto dílčích (polohopisných) plánů 
náleželo do působnosti místodržitelství, jak stanovil teh
dejší stavební řád, zájem tohoto Úřadu byl zaměřen přede-
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věím na dodržování minimální ěíře ulic a na kaoalizaci. Při 
studiu spisů o schvalování dílčích plánů docházíme k pře
svědčení, že kompetentní činitelé, pověření touto agendou na 
místodržitelství, postrádali větší odborný rozhled a že j~ 
jich průměrnost jim nedovolovala nic víc, než zase jen prů
měrn' či podprůměrné řešení základních urbanistických otázek. 

Snad první z předměstí, které si v letech 1871-1873 da
lo ing. Josefem K.oorrem zhotovit celkový regulační plán, by
ly v té době ještě jednotné Královské Vinohrady (jedna obec 
s pozdějším Žižkovem). Fro bezprostřední návaznost na hlavní 
město vzal ing. K.oorr v Úvahu pražský stavební plán, ale 
současně vycházel ze skutečnosti, že již od šedesátých let 
byla na Žižkově rozestavěna řada uličních bloků 21. 

Zároveň s připravovaným vznikem Velké Prahy se začalo 
uvažovat také o plánovité a ÚStředně řízené zástavbě při,o
jenýoh obcí i dalšího Území za hranicemi hlavního města. 
K tomu Účelu byla zřízena Státní regulační komise, která mě
la vypracovat jednotný Územní plán pro hlavní město. Fřes 
některé nesporné Úspěchy (např. zástavba Dejvic , Ořechovky, 
Baby a Spořilova) musela komise zápasit se zištností sta
vebních podnikatelů, kteří si vynucovali různé ústupky z pů
vodně stanovených zásad. Také činnost tohoto orgánu, jeho 
kladné i negativní výsledky, bude třeba celkově zhodnotit. 

Když po říjnovém diplomu z r. 1860 přinesly nové obec
ní volby v následujícím roce drtivé vítězství české buržoa
zie, nastala v dějinách hlavního města nová epocha. Toto ví
tězství mělo akutečně celonárodní význam, který ovlivnil 
politiku Starom~stské radnice. Ta se dostávala stále častěji 
do konflilr.~ll s rakouskou vládou a jejím Úředním aparátem, 
postupr.~ se stávala jakýmsi neoficiálním mluvčím českého ná
roda ~ při každé příležitosti navazovala styky s hlavními 
městy slovanských národů v Rakousku i s hlavními městy před
nich západoevropských států, zejména s Paříží a Londýnem. 
Tak se Staroměstská radnice pomalu připravovala převzít 
funkci jakéhosi ministerstva zshraničí českého národa. V tom-

.. 

• 
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to směru je podle mého soudu Úloha pražské radnice do r. 1914 
nedoceněna. A ješt ě o jedné záležitosti se v této souvislo
sti musím alespoň stručně zmínit. Je to dosud zcela opomíje
ná či neznámá existence jakési pražské ČTK před první svě
tovou válkou, skrývající se pod názvem "Correspondance tche
que", dodávající zprávy především francouzskému tisku. Vět
ií pozornost a celkové zhodnocení by si v šak také zasluhova
la komunální politika pražské radnice v předválečném období, 
ale předeviím politická a komunální činnost zástupcd KSČ na 
Staroměstské radnici v letech 192)-19)8 i v období po r. 
1945. 

Referáty přihlášené do čtvrtého bloku zasedání, věno~a
ného kulturní Úloze Prahy, zahrnují většinou období druh€ 
poloviny 19. stol. dioha. Prahy v české kultuře byla v min~
lých dvou staletích nejen velmi ddležitá, ale v mnoha smě
rech měla pro český národ zásadní důležitost . Proto se omezím 
na všeobecné konstatování, že rovněž na tomto úSeku čeká 
historiky různých oborů velký kus práce, a to i přesto, že 
architektuře, sochařství, malířství a užitému umění byly 
v minulých letech věnovány dvě knihy 3/. 

Uvedené náměty k základnímu zpracování některých ÚSeků 
dějin hlavního města, či k jejich přehodno ceni nejsou zdale
ka Úplné. To si ostatně uvědomuje nejen referující, ale ť 
všichni přítomní. Mají být toliko p o d n ě t e m k dal
šímu zamyšleni a práci česk~ , ale především pražským 
historikdm, kterým směrem se caměřit, aby ještě v tomto 
století mohly být zpracovány a vydány podrobné marxisticky 
zaměřené dP.jiny našeho hlavního města. To je také smysl 
diskus~~cb zasedání pořádaných Archivem bl. města Prahy. 
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Poznámky 

l/ Po tomto zasedání vyšla kniha Á. Hájkové, Praha v ko
munistickém odboji. Praha 1984, v ní ž se autorka velmi 
d'llk1adně a zodpovědně zabývá uvedenou tematikou. 

2/ Srv. l. Holec - M. Mikota, Počátky stavebního vývoje 
Žižkova. PSH 3, 1966, s. 130-147. 

31 B. Poche a kol., Praha našeho věku. Čtyři knihy o Praze . 
IV. Praha 1978 a E. Po che a kol. • Praha národního pro
buzení. Čtyři knihy o Praze. III . Praha 1980. 

.. 
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František H o 1 e c 

iinleitung 

Zusammenfaseung 

In der Einleitung umreiOt der Direktor des Archive 
der H8 uptstadt Prag, Dr. František Holec, den Problemkreis, 
dem die 2. wissenschaftlicbe Tagung gewidmet war, die vom 
Archiv der Hauptstadt Prag aua AnlaO des 200. Jahrestages 
der Vereinigung der vier historiachen Frager Stadte zur 
einhei tlichen Hauptatadt Prag veranataltet wurd.e. Er cbt~
rakterieiert die Hauptztige der wirtscbaftliche.n, sozialen, 
urbanistischen, verwaltungapolitiachen und kulturellen Ent
wicklung Frage 1m Zeitraum von 1784 bie 1984, ale eicb die 
Stadt al~Šblicb in ei.ne moderne i.nduetrielle, kapitali
stiscbe und spater sozialistiecbe GroOetadt verwandelte. 
Vier Diekuseioneblocke werden von 1bm genannt und umriesen, 
in denen die zitierte Problematik aut der Tagung 1m Detail 
erčrtert wurde. 
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Zdeněk ll í k a 

I PR6MYSLOvlUU vtiOJI PRAHY V 19. A NA POaÁTIU 
20. STOLETÍ 

Hospodářský vývoj v 19. stol. byl pro dějiny Prahy 
velmi ddležitý, rozhodující. V městských dějinách tohoto 
století sehrál velmi pozoruhodnou a závažnou Úlohu rozvoj 
manufakturní a tovární výroby. I když problematika hospodář
ak,ho ~ přímo prdmyslového vývoje našeho hlavního města by
la pro jeho výrazné přeměny, ale i pro české dějiny tak 
rozhodující, nebylo jí dosud věnováno tolik pozornosti, ko
lik by si zasluhovala. V daleko větší míře byly tradičně 
zkoumány politické, sociální a kulturní dějiny Prahy jako 
centra českého národního obrození. 

Je však třeba říci, že se tato situace nezměnila ani 
v nejnovější době, tj. v období po 2. světové válce, kdy 
hospodářským dějinám věnovala československá historiografie 
hodně pozornosti, zejména ve spojitosti se zkoumáním prd
myalové revoluce a všeho, co jí předcházelo i následovalo . 
O pražském prdmyslu je možné se dovědět mnohé z prací zamě
řených na probl~y hospodářských dějin českých zemí. Z mno
hých je třeba vyzdvihnout především práce Jaroslava Purše a 
Pavly Horské-Vrbové ll. Samotné Praze a jejim novodobým hos
podářským dějinám však již bylo věnováno mnohem méně pozor
nosti. Ve starší předválečné literatuře je toto téma nejvíce 
obaaleno v prsceoh Karla Hocha a Bedřicha Mendla 21. V nové 
pragenaistt~ké literatuře existují články věnované počátkdm 
maautak~urní výroby a počátkům průmyslové výroby vůbec 
v první polovině 19. atol. 3/ S tím souvisí i práce o praž
ské dopravě, spojích apod. od Františka Roubíka 41. Aby mohl 
být podrobně poznán hospodářský vývoj Prahy v 19. a 20. atol., 
k tomu bude třeba ještě hodně ÚSilí mnoha hiatorilrd. Potom 
však bude lépe pochopen také urbanizační a demografický vý
voj a změny v sociální a národnostní struktuře tohoto nově 
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vznikajícího průmyslového velkoměsta. 
Josefínská doba se svými reformami přispěla v Čechách 

k vytvoření lepších podmínek pro rozvoj manufakturní výroby, 
lderi se do té doby na většině Území Čech, včetně Prahy, 
prosazovala obtížně a pomalu. Také následující vývoj této 
výroby nebyl všude stejný. V Praze se však manufakturní vý
roba začala rozvíjet rychleji. Praha k tomu měla dobré před
poklady, které jsou dobře známya zeměpisná poloha, staleté 
zázemí vyspělé řemeslné výroby, historická Úloha politické
ho, správního a kulturního centra Čech a Českého království 
a z toho vyplývající největší koncentrace obyvatelstva 
v českých zemích. 

Manufakturní výroba v Praze prožívala od osmdesátých let 
18. stol. do poloviny následujícího století přes všechny díl
čí problémy a potíže rychlý rozvoj. Tento rozvoj byl natolik 
intenzívní. ve srovnání se západní Evropou ovšem opoždiný, že 
se dokonce na přelomu dvacátých a třicátých let 19. stol. 
v;rtvořila příznivá situace, aby se v pražských podm:ínkách za
čaly soustavněji a výrazněji uplatňovat pracovní a hnací, 
tj. parní stroje, aby se dosavadní manufakturní výroba zača
la měnit ve výrobu strojovou, tovární 51. Tento proces však 
byl celkově složitý a nepokračoval rovnoměrně jak časově, 
tak i z hlediska struktury manufakturního prWnJ8lu. To samo
zřejmě platí obzvlášt v Praze, kde existovalo vel:mi rozmani
té spektrum manufaktur. Nerovnoměrnost a složitoqt přeměny 
manufakturní výroby v tovární lze doložit nebo ptedpokládat 
(tam, kde dosud chybí zpracování ze strany historllců) jak 
v technolo{l::l..i, tak i v organizaci výroby. Nerovnoměrně se 
vyvíjel~ jednotlivá výrobní odvětví, pl'Wnyslové podniky té
hož ~aměření a dokonce i výroba uvnitř jednotlivých pod-
nik~ 6/. 

Hlavními rysy pražského promyslového podnikání v první 
polovině 19. stol. byla jeho velká rozmanitost na jedné 
straně, současně však absolutně převažující Úloha podnikd 
zaměřených na potiskování kartounu a plátna na straně druhé. 



14 

Čechy byly v té době největším a bezkonkurenčním výrobcem, 
ale také vývozcem poUštěného kartounu a plátna v hababursU 
monarohii. Praha byla vedle Boleslavského a Litoměřického 
kraje hlavním centrem této výroby a roku 1841 patřilo 12 
pražských kartounek k největším v Čechách 71. Běkteré 
• těchto kartounek na Území Prahy a v předměstských obcích 
ZlllllěstnávaJ.y 50o-800 dělník\1. lJa pražské poměry to bylo mno
ho dělník\\ na jeden podnik. Díky kartounkám čiaila hodnota 
manufakturní výroby v Praze již v druhém desetiletí 19. stol. 
více než 50 % z celkové hodnoty výroby (tj. včetně výroby ře
meslné). Na hodnotě samotné manufakturní výroby se pouze 
pražské kartounky (bez předměstských) podílely v druhém de
setiletí v průměru 60 %, ve třetím desetiletí dokonce 80 ~.&' 
A to byly kartounky teprve aa prahu období, které zaamenalo 
vyvrcholení jejich výroby, jež se téměř celá přesunula mimo 
obvod historické Prahy. 

Protože potiskování kartoun\\, popř. plátaa bylo v Praze 
převládající průmyslové odvětví, bylo d\lležité právě tam za
vádiní pracovních a parních hnacích stroj\1 do výroby. R.l820 
bylo poprvé použito v karlínském R\lžodole u firmy Jerueal~ 
a Przibram při potiskování kartounu válcového potiskovacího 
stroje 9/. O tři roky později jej zavedla pražská firma Wie
ner a synové a r. 1828 jej již zmíněná karlínská firma po
užila také ve své smíchovské manufaktuře. R. 1841 vlastnilo 
devět největších kartounek celkem 20 válcových stroj\1. Nej
více0 tj. 5 jich zavedla smíchovská kartounka bratří Porge
s\1 1 1. Potiskování kartounu pak bylo dále zrychleno použi
tím perrotin. Jejich zavádění na počátku čtyřicátých let 
proběhl~ již rychleji a ovlivnilo r. 1844 známé rozbíjení 
stroj~ a živelné bouře pražských tiskařd kartounu. Zatímco 
totiž zavádění válcového potiskovacího stroje proběhlo 
v podstatě bez obtiží, vyvolalo zavádění perrotin komplika
ce proto, že nahrazovalo a zrychlovalo potiskování jemnějších 
druh\1 kartounu na tiskacích stolech a tak bralo tiska~ 
větší část možností uplatnit STOU řemeslnou dovednost a 



15 

připravovalo je, což bylo nejhorší, o práci ll/ . 
Pro pražslc,ý p%'11mysl se však stalo daleko dliležitější 

vJUIUí parního stroje 121. První parní stroj se zde prak
ticky uplatnil v p1'\1myslové výrobě r. 1826, a sice v přádel
ni bavln;r Bedřicha Pilze, který jej o dva rok;r dříve použil 
již ve svá přádelně ve Verneřicích. Následoval;r parní stroje 
iDatalovaná ve zbraslavské rafinerii cukru Antonína Richte
ra (1828) a v karlínské přádelně Antonína Meissnera (1830). 
Ba počátku čt;rřioátých let bylo v Praze v chodu již 18 par
ních strojli o celkovém výkonu 236 KS (v Čechách 91 o výkonu 
1285 KS), r. 1847 to bylo 25 strojli o výkonu 394 KS (Čechy 
137 o výkonu 2187 KS), z toho 7 parních strojli pracovalo 
v pěti kartounkách l3/. 

Ba počátku třicátých let byl již pražský p~ysl nato
lik významný, ťe podnítil vznik první strojírny, po které 
následovaly další. Měly se orientovat na výrobu a oprav.y 
textilních strojli, velmi brzy však přešly na výrobu strojní
ho zařízení pro jiná průmyslová odvětví, především pro cukro
vary a lihovary, což b;rlo typické odvětví vznikajícího po
travi.l:lářského p%'11myslu v českých zemích. Stejně rychle však 
bylo nutná reagovat na poptávku po parních strojích pro 
pražský a český průmysl vůbec. Je proto zajímavé, že se 
všechny významnější strojírny, které v Praze a pražských 
předměstích do r. 1848 vznikly, pokusil;r o výrobu parního 
stroje, když ne pro trh alespoň pro svoji vlastni potřebu. 

Vedoucí postaveni mezi 10 pražskými strojírnami (v Če
chách jich bylo 22), které do r. 1848 zahájily výrobu, za
uJala strojírna Edwarda Thomase, která jako první vznikla 
r. 18.)?. .ll& rozhraní Libně a Karlína. Vyráběla rlizné stroje 
a st:~jní zařízení, ale především se zaměřila na výrobu 
par~ích strojli. Do r. 1846 uspokojila poptávku většin;r praž
ských podnikatelů, ale i mnohých podniků v Čechách. Svědčí 
o tom .llásledující Údajea ze 137 parních strojů použív&llých 
r. 1846 v Čechách jich bylo 80 (58,4 ~) domácí výroby a 
z nich 50 (36,4 %) o výkonu 818 KS jich vyrobila Thomasova 
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s trojírna. Dalších 9 (132 KS) a 2 (16 KS) dodaly Breitfeldo
va a Frenzelova strojírna. Zbývajících 19 připadlo na tři 
mimopražské strojírny v Liberci, Berouné a Nejdku 141. 
z těchto Údajů vyplývá jediné, že Praha již před r. 1848 
byla nejvýznamnějším střediskem strojírenské výroby v Če
chách. 

Takový byl počátek přeměn manufakturní výroby ve výro
bu tovární v období třicátých a čtyřicátých let. Z politic
kého hlediska byl významným mezníkem tohoto období rok 
1848. Nebylo tomu tak ale z hlediska prUmyslového vývoje 
Prahy. Ten ae v protikladu k politickým poměrům padesátých 
let zrychlil. Přibývalo nových podniků. Nové bylo i to, i e 
poklesl dřívčjší význam kartounek a rozhodující místo ve 
skladbě pražského průmyslu zaujalo strojírenství. Druhý 
specifický rys pražského průmyslu, jeho velká různorodost, 
však nadále zůstal. V tom se Praha podobala Vídni. Zvolna se 
také rozvíjel průmysl potravinářský, aby nakonec svým význa~ 
mem zaujal na přelomu 19. a 20 . stol. druhé místo za strojí
renstvím. Skladba pražs kého průmyslu se tak na dlouhou dobu 
ustálila. Chyběla v ní pouze výroba železa, těž ba uhlí a 
jiných surovin. Pražskému průmyslu, především strojírenství 
však toto zázemí vyrostlo po po lovině 19. atol. nedaleko od 
Prahy v kladenské pánvi. 

Strojírenství se pro Prahu druhé poloviny l9.stol. sta
lo nejtypičtějším průmyslovým odvětvím. Postaveni Prahy jako 
nejvýznamnějšího centra strojírenské výroby v Čechách se dá
le upevnilo. Zásluhu na tom mělo především několik velkých 

strojíren. V Praze jich však uo počátku 20. stol. vzniklo 
několik ~esitek. Z největších a nejznámějších to byly bývalá 
Thomaeova, od r. 1850 Rustonova strojírna, dále Ringhoffero
va e~rojirna na Smíchově, která tam byla postavena r. 1852, 
Daňkova v Karlíně, založená r. 1854, starší závod B. Breit
felda na Novém Městě, s nímž r. l8ó0 splynula jiná novom~at
ská strojírna firmy Evana et Lee a konečně r. 1871 zalo žená 
l 1~ní českomoravská st rojírnu ve Vysoč anech . Tyto závody se 
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neustále rozŇBtaly a rozšiřovaly výrobu. Platilo to jak o 
Riqbo!terově pod.aiku na výrobu vagÓn\1, tak i stroj:ímě 
Bre1tfelda a Daňka, které se r. 1872 spojily v jeden akciový 
podnik, který získal další pobočné závody v dstí nad Labem, 
Praze-Bubnech a ve Slaném, ale také salmovské železárny a 
strojírnu v Blansku. Nejinak tomu bylo v případě Prvn:í čes
komoravské stroj í rny, která převzala výrobu kladenské mos
tárny a posléze vybudovala vlastní závody na výrobu lokomo
tiv a automobil\1 (zn. Praga). 

D~ležitým se ukázalo také spojení některých velkých 
strojíren s nově vznikajicím elektrotechnickým p~yslem 
od osmdesátých a devadesátých let. Závod Františka KřUíka, 
který se r. 1883 přestěhoval z Plzně do Karlína, již před
tím spolupracoval se stroj:írnou Breitfeld, Daněk a spol., 
kterou jako první pražskou továrnu r. 1881 osvětlil oblouko
vými lampami a žárovkami. Stejně tak závod Emila Kolbena 
(zal. r. 1896) měl od počátku Úzké vztahy k Prvn:í česko
moravské strojírně, s niž později fÚZoval. V tom tkvěla 
především sila pražského (ale 1 českého) elektrotechnické
ho p~yslu, do něhož se nepodařilo proniknout cizímu, 
především německému kapitálu l5/ . 

Jak již bylo řečeno, pražské strojírenství se oriento
valo především na potřeby českého ale 1 zahraničního potra
vinářekého p~yslu, tím že vyrábělo zařízení pro oukrovaey, 
pivovar.y, lihovary a mlýny. Když začalo na konci 19. stol. 
vyrábět také chladírenské 'stroje, podpořilo další odvětvi 
domácího potravinářského p~yslu, jako bylo mlékárenstv:í a 
výroba sýru nebo masný promyal. Ke strojírenství se těsně 
přimyka:a výroba železničnich vagÓn\1. Jejich největ š:í výrob
ce, který přečkal všechny odbytové výkyvy a krize, byla 
!11"!4& Ringho!!er. Vznikly však i j iné menš:í samostatné pod
niky, jako byla v letech 1853-1862 firma Jana Packa v Karli
ně nebo Pražako-dráždanská akc. společnost pro výrobu že
lezničních vagÓn\1 v Bubnech, která dodávala na trh vagÓny 
v prvn:í polovině sedmdesátých let. 
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Pročítáme-li seznamy výrobkd velkých i menších strojí
ren v Praze, vystavených třeba na známých pražských výsta
vách r. 1891 a 1908, vidíme, že .rejstřík jejich výrobkd bll 
obl~ý a že bylo jen málo výrobků, kter~ by nevyráběly 1 ~ 
Vesměs byly jejich výrobky na vysoká úrovni a svou kvalitou 
si prorážely cestu do ciziny. Bylo tomu tak i u výrobk~, 
s jejiohž výrobou začaly poměrně pozdě ve srovnání se západ
ní EvrOpou. Jako příklad může poslouž!~ výroba lokomotiv a 
automobilů v Pl"'ní ěeskomoravské strojírně. Tradičně kva
litní bylo strojní zařízení pro cukrovary, lihovary a pivo-. 
vary, které bylo vyváženo do Polska, Ruska a do zemí na 
Balkánském poloostrově . Pražské strojírny však vyráběly tn
ké stroje pro lisovny oleje, chemické továrny a pro plyná::'
ny. Poptávka byla po parních strojích a kotlech, zeměděl
ských strojích a kovových souěástkáoh dynam, elektromotord 
a turbin. Před první světovou válkou ÚSpěšně započala vý
roba motocyklů a leteckých motord. Šíře strojírensk~ výroby 
v Praze a současně i její malá specializace jí však již 
tehdy přinášely obtíže v ostrém konkurenčním boji. 

Množství Údajll je známo rovněž v potravinářském prd
myslu, který reprezentovalo především rychle se rozvíjející 
cukrovarnictví, soustředěné ve velkých cukrovarech kolem 
Prahy, např. v Modřanech, Čakovicích, ve Vysočanech nebo 
v Uhříněvsi. Rychlý rozvoj cukrovarnictví začal v šedesátých 
letech spolu se zaváděním chemioko-technologických novinek 
difÚze a saturace do výroby l7/. Tím bylo definitivně od
zvoněno výrobě třtinového cukru v několika velkých před
městských ra~ineriích. Významnou byla také výroba piva. 
Teprve v&ak založením smíchovského akciového pivovaru na 
sebe 'lzala podobu p~yslové velkovýroby. Smíchovský pivo
var byl podnětem a vzorem dalším velkým pivova~, které 
vznikly v následujících desetiletích na Vinohradech, 
v Braníku a v Holešovicích. Od poloviny 19. atol. proni
kala industrializace také do mlynářství. Na jaho konci 
směřovaly k velkovýrobě také ml~kárenetví, pekárenská, 
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masná a uzenářská výroba, výroba cukrovinek, margarinu, Ueto
vin. limonád apod. 

Mnoho místa by zabral rovně! výčet textilních, kožeděl
Atch, papírenských a chemických podni kd, plynáren, tiskáren 
a stavebních tirem, které nejen stavěly, ale také vyráběly 
cihly, vápno a cement. V Praze byla zastoupena výroba galan
terie ozdobných předmětd, přístrojd, pomdcek stejně jako 
střeliva (Sellier a Bellot) nebo dynamitu. Svoji Úlohu zde 
sehrávalo opět postavení Prahy jako správního centra, jako 
města s největším počtem obyvatelstva v českých zemích, 
sídla škol, kulturních a vědeckých institucí . 

Období rozvoje manufakturní výroby a období nástupu to
vární strojové výroby mělo velký význam pro Prahu. Obojí by
lo bezpochyby hlavní příčinou vzniku a rozvoje pražských 
předměstských obcí a rdstu počtu obyvatel Prahy a jejích 
předměstí. Nezpracovaným tématem však prozatím zdstává vliv 
sílícího prdmyslu na řemeslnou výrobu, na poč et osob zaměst
naných v řemeslné výrobě a v ostatních živnos t ech. Hlavní 
zájem historilcd se dosud upíral, a jistě právem, na proble
matiku prdmyslové revoluce a na dějiny dělnického hnutí. 
Poměr řemeslné výroby a živaostí k stále přibývajícímu oby
vatelstvu zdstával zatím stranou zájmu, protože řemeslná 
výroba vedle stále rostoucího objemu a hodnoty výroby prd
myslové se jevila a stále jeví jako neddležitá a zanedbatel
ná. Nebylo tomu však stejně ve vztahu této řemeslné výroby 
k rostoucímu počtu obyvatelstva. V tomto případě namohla 
vidy řemeslnou výrobu nahradit výroba prdmyslová. J. tak je 
tedy s urbe~izačním rozvojem Prahy, s rostoucím počtem je
jího ob~vateletva také mimo jiné spojen růet počtu osob za
městnaných v řemeelné výrobě a živnostech. Zejména v nových 
pře~ěetích to byl jev velmi výrazný. Svědčí o tom třeba 
Údaje o Karlínu, kte~ jsou k dispozici lS/. Z nich vyplývá, 
ie i když Karlin (obdobně i Smíchov) počítáme k prdmyslovým 
předměstím Prahy, byly v něm nejpočetněji zastoupeny ře
meelnicko-živnostenské vrstvy. Jistěže každá předměetatá 
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obec měla svoje vlastní odli!nosti, jinak se vyvíjela před
městí v první polovině 19. atol. nebo do sedmdesátých let, 
jinak předměstí vznikající a rozvíjející se koncem 19. a na 
počátku 20. stol. Jisté však je, že s vlivem těchto vrstev 
na sociální a politické poměry Prahy ve druhé polovině 19. 
a na počátku 20. stol., stejně jako na dělnické hnutí v tom
to období, je nutné počítat a že tento vliv není možné 
přehlížet. 

Velké p~yslové podniky v Praze, stejně jako jinde 
ve světě procházely v prdběhu druhé poloviny 19. stol. pod
stat.o.ýmj, změnami. Rozšiřovaly svoji výrobu, pohlcovaly men
ěí pÓdhiky a přebíraly jejich výrobu, spojovaly ae a měnily 
se v podniky akciové. Nejpokročilejší, jako byly třeba velké 
pražské strojírny, se Účastnily na počátku 20. atol. karte
lových dohod se strojírnami v Rakousku. J.by mohlo ke všem 
těmto změnám docházet, bylo pro pražský prdmysl důležité 
spojení a finančním kapitálem, s bankami. Nejd.řÍ'n však 
v Praze musely tyto llanky vzniknout. Praha ve srovnání 
s Vídní byla na tyto velké finanční instituce až do šedesá
tých let chudá. K první vlně jejich zakládání proto dochá
zelo v šedesátých a zejména na počátku sedmdesátých let l9~ 
V období let 186)-1872 totiž v Praze vzniklo hned 19 bank, 

z toho 13 v r. 1872. Svědčilo to o jejich překotnám zaklá
diní. Proto také v hospodářské krizi, která začala r. 1873, 
z těchto 13 nových bank pouze jediná, a sice Česká banka 
Union, přežila • .A. to jistě jen proto, že byla filiálkou ví
deňské banky Union. Celkově přežilo hospodářský otřes, který 
nastal xx>r.l873 a trval téměř do konce sedmdesátých let, z o
nich 19 pouze 5 bank. Mezi nimi byla jediná česká - livno
stenGká banka pro Čechy a Moravu, jak se tehdy ještě skrom
ně Jmenovala. Po krizových sedmdesátých letech a dalším 
deaetiletí poznamenaném stagnací došlo k nové vlně zakládá
DÍ bank v devadesátých letech a na počátku 20. atol. Tento 
vývoj se plně odrazil v rozmachu českého p~slu. 

Živnostenskou banku pomohly r. 1868 založit občanské 
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záloiny, které vznikaly na přelomu padesátých a šedesátých 
let v českých městech jako finanční Ústavy střední a drobné 
buržoazie 201. Také v Praze a pražských předměstských obcích 
vanikly tyto občanské zá.l.ožny a brzy patřily mezi nejbohatěí 
zálolny v českých zemích. V šedesátých letech byla nejbohat
ší záložnou v Čechách záložna smíchovská (zal. r . 1861), 
která financovala stsvbu smíchovského pivovaru. Smíchovská 
spolu s karlínskou záložnou proto také podstatnou měrou 
přispěly k založení livaostenské banky. 

Spojení bank s pl'llm.yslem bylo od počátku všeobecně 
známo. Také v pražských poměrech aení obtížné zjistit podíl 
bank na financování a akcionování průmyslových podnikd a 
vzájemnou finanční kooperaci v dalšíoh směrech podnikání. 
Pro ilustraci je možné použít několika příkladd. Tak např. 
Živnostenská banka se r. 1872 podílela na akcionování stro
jírny Breitfeld, Daněk a spol., r. 1898 na akci onování Kol
benky, když se předtím bezÚspěšně pokusila o totéž u Křižíko
va elektrotechnického závodu, a r. 1910 na akcionování stro
jÍrny Novák a Jahn v Holešovi cích. Tato banka vlastnila 
akcie modřanského cukrovaru, měla podíl na podnikání podol
ské cementárny a po zániku České národní banky, která se 
Účastnila na založení První českomoravské strojírny, pře
vzala finanční kooperaci s touto časem největší pražskou 
strojírnou. Všeobecná česká banka (Allgameine bOhmische 
Bank) se také zÚčastnila na akcionování strojírny Breitfeld, 
Dan~k a spol. a sama měla podíl r. 1873 na akcionování žiž
kovské kapslovny firmy Sellier a Bellot. Česká banka Union 
(BČhmische ~aionbaak) se podílela na spojení a akcionování 
známýcb smíchovských kartounek atd. 

irdmyslového podnikání se Účastnila také česká Banka 
pro stavby a nemovitosti (zal. r. 1871) za pomoci Všeobecné 
české banky a Živnostenské banky. Financovala stavby želez
nic, silnic, regulace řek, obchod s pozemky, vlastnila ci
helny, kamenolomy a vápenky a obchodovala se stavebním ma
teriálem. Česká národní banka založila r . 1872 obdobnou Ban-
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ku pro stavby a nemovitosti v okolí pražském. 
Jak se zvyšoval na konci 19. stol. akciový kapitál 

pražských bank a rostla jejich ?Íla, pronikal jejich finanč
ní kapitál za hranice českých zemi 211. Živnostenská banka, 
jejíž akciový kapitál vzrostl z J mil. K v r. 1891 na 
JO mil. K r. 1906, přikročila k otevřeni svých filiálek 
ve Vídni (1898), Krakově (1905), Lvově a Terstu (1908) a 
k zakládání filiálních bank, jako byla Lublaňská ÚVěrní 
banka (1900) s pobočkami ve Splitu, Celovci (Klagenfurt), 
Terstu, Sarajevě a Gorici nebo Jadranská banka v Terstu 
(1905), která pohltila Chorvatskou ÚVěrní banku v Dubrov
níku, včetně jejich filiálek v Šibeniku, Splitu a Zadaru. 
Živnostenská banka pronikla dále do Budapešti, do Chorvat
ska, na Slovensko a snažila se proniknout i do ruské části 
Polska a samotného Ruska. Podobně si počínala dstřední ban
ka českých spořitelen, která založila své filiálky v Brně, 
Vídni, Lvově, Krakově, Černovicích (Bukovina) a Terstu a 
podílela se na založeni Akciové ústřední banky v Budapešti 
(1908). Pražská Úvěrní banka založila filiálky ve Lvově a 
Bělehradě a začala svým kapitálem pronikat do Srbska a Bul
harska. Pozadu nechtěla zůstat ani Česká průmyslová banka, 
a proto se spoluÚčastnila na zakládáni bank v Budapešti a 
Bukurešti. 

Tak se z Prahy k malé radosti vídeňských finančních 
kruhů v~tvořilo po Vídni druhé nejmocnější finanční centrum 
v Rakousku-Uhersku. Stejným směrem jako finanční kapitál 
směřoval také vývoz pražského průmyslu. Nebylo to však je
nom na Balkánský poloostrov, do Uher anebo Haliče, ale ta
ké, i kdy~ v menší, omezené míře, do zemí západní Evropy, 
Severni a Jižní Ameriky ~ Asie. 

~ražskému průmyslu významně napomohlo železniční spo
jení Prahy se všemi kraji českých zemí a sousedními zeměmi, 
bud~vané od r. 1845 po čtyři následující desetiletí. Svůj 
význam měla pro Prahu také říční doprava po Vltavě a Labi, 
která naši metropoli spojila s průmyslovými severními Če-
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chami a umožllila, aby Týrobky a suroviny proudily oběma smě
r.y mezi Prahou a Hamburkem a odtud dále do zámoří. 

Domácí pl'llmysl měl i jiný, bezprostřední význem pro 
Prahu. Podílel se totiž na modernizaci města. VJrobil vozy 
pro mistskou hromadnou dopravu, tj. nejprve koňskou a pozdě
ji elektrickou tramvaj, a zabezpečil elektrifikaci tramvajo
Tých tratí. Provedl však také elektrifikaci veřejného osvět
lení, osvětlení pl'llmyslových podniků, veřejných budov a sou
kromých domů. Vybavil dynamy a elektromotor.y tyto objekty 
a nakonec i první obecní elektrárny. Dodal pražskému prd
myslu nejprve parní stroje, později plynové motory a elektro
motory k pohonu ostatních strojů. Podílel se na vybavení 
pražských plynáren. OY11vnil rdst pražské automobiloTé doprar
vy již před první světovou Tálkou a dokázal Yyrobit i par
n!Q, remorkéry a Tlečné lodi pro osobní a nákladní plavbu 
na Vltavě. Stavební prdmysl dodával potřebný materiál na 
stavbu nových budov, při níž se od šedesátých let začal 
Y !iriím měřítku uplatňovat nový druh stavebního materiálu 
- cement. 

Závěrem je třeba zdůrazllit Yýznamnou Úlohu předměst
ských obcí, kterou sehrály v rozYoji pražského průmyslu, 
existujícího v drtiYé většině právě na jejich Území. I když 
většinou tyto předměstské obce zůstaly samostatnými a sply
nuly administrativně s Prahou až po první světové válce, u
vědomovala si tehdejší doba velmi dobře, že průmysl v těchto 
obcích je vlastně průmyslem pražským. Výstižně to vyjádřil 
Riegrdv naučný slovník 221. 

Prdmyslovy vývoj Prahy byl hlavní příčinou všech změn, 
kterfai V.dsto prošlo v 19. stol. a na přelomu 20. atol. Na 
konci ·i;ohoto období se Praha stala hospodářským centrem 
čeaJctch zemí a druhým největším pl'llmyslovým a tinančním 
centrem v Rakousku-Uhersku. Proto také ÚSpěšně právě zde 
probíhal urballizační proces, jehož začátek souvisí se zalo
žením Karlína r. 1817 a pokračuje vznikem a existencí celé 
řady předměstských obcí a zbouráním hradeb, které Prahu od 
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~~oh~o obcí uměle oddělovaly. Proto mohl dále pokraěovat rdat 
poatu obyvatel Prahy, ale především v pražských předmiatích. 
rento příliv obyvatelstva z ěeského venkova do Prahy posi
loval předevliím drobnou a středo.! buržoazii a dll.nictvo. To 
znamenalo nejen změny scciálnipolitické, ale také změnu v ná
rodnostním složení pražského obyvatelstva. Praha dostala 
v druhé polovině 19. s tol. výrazně český ráz, zatímco ještě 
před r. 1848 1 ale i v padesátých letech budila u návštěvní
kd dojem spíše německého města. Praha se tak změnila ze 
stagnujícího provinciálního města v moderní prdmyslové velko
miato, které mělo brzy plnit Úloh~ hlavního města samostat
ného československého státu. 

ll J. Puri, K otázce prdmyslové revoluce v hlavních odvět
vích textilního prdmyslu v českých zemích. ČSČH 2, 
1954, s. 93-143; týž, Použití parních strojd v p~lu 
v českých zemích v období do nástupu imperialismu. 
~SČH 2, 1954, s. 442-509J 3 1 1955, s. 254-290, 427-484; 
týž, Prdmyslová revoluce v českých zemích. Praha 1960; 
P. Vrbová, Hlavní otázky vzniku a vývoje českého stro
jírenství do roku 1918. Praha 1959; P. Horská-Vrbová, 
Počátky elektrizaae v českých zemích. Rozpravy ČSAV 71, 
19611 saš. lJ; Český prdmysl a tzv. druhá prdmyslová 
rovoluce. Rozpravy ČSAV 75, 1965, seš. ). 

2/ K. Hoch, Čechy na prahu moderního hospodářství. Praha 
1936; B. Mendl, Vývoj řemesel a obchodu v městech 
r:.:ažských • Praha 194 7. 

3/ J. Janáček, Westerholdovská zahrada. ČSPSČ 62, 1954, 
s. 178-183; J • . Nožička, Nejstarší pražská manufaktury. 
PSB 7, 1972, s. 97-106; z. Míka, Počátky prdmyeloyá 
výroby v Praze. PSH 12, 1980, a. 85-169; l), 1981, 
s. 50-123. 
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4/ P. Roubík, Od nosítek k trolejbusu. Praha 1956 (tam 
UYedena další literatura). 

5/ z. Míka, 1. o. 13, 1981, s. 107-111. 
6/ Složitost tohoto vývoje naznačují např. práce K. No

votné.hoa K problematice vytváření manu!akturního děl
nictva v českých zemích. ČSČH 25, 1977, a. 383-407; 
Vytváření manu!akturního dělni~tva v českých zemích. 
Ina Hospodářské dějiny, sv. 3; Problematika manu!ak
turního období v dějinách Československa. dČSSD ČSAV, 
Praha 1979; Hospodářek' a sociální problmny vývoje 
kartounkářského prdmyalu v Čechách v první polovině 
19. století. AUC, Phil.Hiat. 3, 1979, a. 7-61. 

7/ z. Míka, 1. c. 13, 1981, s. 61-66. 
8/ z. Míka, 1. o. 12, 1980, s . 156, 162. 
9/ Válcový potiskovací stroj vynalezl r. 1783 Thomas 

Ball. V Čechách byl poprré použit r. 1803 v kartounce 
bratří Stolld ve Varnsdorfu. 

10/ z. Míka, 1. c. 13, 1981, s. 63. 
ll/ K. lovotný, Hospodářské a sociální problámy vývoje 

kartounkářského prdmyslu v Čechách •••• s. 21-24. 
12/ O této problematice viz citovaný článek J. Purše, Po

ulití parních s trojd v pl'Wnyalu v českých zemích. 
13/ llittheilungen tur Gewerbe und Handel 1, 1834, článek 

Ueber Kaschinenwesen 1m Allgemeinen und insbesondere 
in BOhmen, s. 515; Encyclopaedische Zeitachrift des 
Gewerbewesena 7, 1847, av.2, a. 601-609. 

14/ . Enoyclopaediache Zeitschrift des Gewerbewesena 7, 
1847, sv. 2, s. 609. 

15/ Vi~ cit. práce P. Horské-Vrbové, Počátky elektrizace 
r českých zemích. 

16/ Sto let práce. Zpráva o Všeobecné zemské výstavě v Pra
ze 1891, sv. 3, Praha 1893-1895; dřední skupinový ka
talog ě. 3. Strojírenství. Jubilejní výstava obvodu 
obChodní a živnostenské komory v Pre.ze r. 1908. Praha 
1908. 



' 

26 

17/ Viz J. P\~i, Prdmyslová revoluce v českých zemích, •• 
59-60. Nejnovějií literatura o česká a pražském cukro
varnictví• 7. Dudek, Vývoj cukrovarnického průmyslu na 
Území Velké Prahy v období prdmyslové revoluce. HG 
14-15, sv. 2, Praha 1976, s. 329-365; týž, Vývoj cukro
varnického prdmyslu v českých zemích do roku 1872. 
Praha 1979. 

18/ z. Míka, Prdmyslové předměstí Karlin v 19. století a 
jeho TÝZ"am pro Prahu. PSH 9, 1975, s. ll). 

19/ J. Horák, Přehled vývoje českých obchodních bank. 
Praha 1913. 

20/ J. Schreyer, Dějiny svépomocných záložen českých. 
Praha 1891. 

21/ J. Horák, 1. o., s. 114-181. 
22/ "Sluiít věak, aby se prdmysl hlavního města oceniti 

mohl v celém svém objemu, připomenouti, že prdmysl 
umístěný v předměstích a v nejbližším okolí Pražském 
ku Praze přiaáleží ••• Bylo by tedy docela neÚplné a 
nedokonalé pojednání o prdmyslu Pražském a svědčilo by 
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samotného nachází." Riegrdv Slovník naučný VI, Praha 
1887, e. 903. 
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Zdeněk M í k a 

Zur industriellen Entwicklung Fraga 1m 19. und zu Beginn 
des 20. Jahrhunderta 

Zuaammenfaesung 

Die wirtschaftliche Entwicklung im 19. Jahrhundert war 
fÚr die Geschichte Prags sehr wichtig. Ober die Wirtachafta
geschichte Fraga gibt es nicht aehr viel Literatur, wenn 
auch die tachechoalowakiache Historiographie nach dem II. 
Weltkrieg der Wirtschaftageachichte viel Aufmerksamkeit wid
mete, besonders in Verbindung mit der Erforschung der Ent
wicklung der induatriellen Revolution in den tschechischen 
Laadern und in der Slowakei. Doch aur die Arbeiten von z. Bo 
Jaroslav Purš und Pavla Horská-Vrbová berUhren in vielerlei 
Hinaicht die industrielle Entwicklung Praga, denn Prag ent
wickelt e siah 1m Laufe des 19. Jahrhunderts zum groOen Zent
rum der induatriellen Produktion nicht nur innerhalb der 
tschechischen Lander, aondern auch 1m Rahmen der damaligen 
Hababurger Monarchie. Daher wird die Arbeit an der Wirt
schaftageschichte Frags noch viele Anstrengungen vieler 
Historiker erfordern. 

Die Joaephinische Zeit mit ihren Reformen trug in den 
tschechiachen LŠndern und also auch i n Prag aelbat zur 
Schaffung besserer Bedingungen túr die Entfaltung der Pro
duktion in Manufakturen bei, welche aich bia zu der Zeit 
nur beschwerlich und demzufolge auch langsam durchsetzte. 
Mit der 7.ait der Joaephiniachen Reformen beginnt die Ent
wickl,~g der Produktion in Manufakturen, und an der Wende 
der ~wanziger zu den drei61ger Jahren des 19. Jahrhunderta 
wurde zum eraten Mal in Prag direkt in der Produktion eine 
Dampfmaschine eingeaetzt. Es wurden Bedingungen fÚr den 
Obergang von der Manufaktur zur mas chinellen Froduktion, 
zur Produktion in der Fabrik geschaffen. Wenn auch die 
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Industrie in Prag aehr verachieden war, ao spielten doch bis 
zur Mitte des 19. Jahrhunderta in Prag die Betriebe eine do
minierende Rolle, die sich mit dem Druck von Baumwolle und 
Leintuchato!fen - Kattunfabriken - befaBten. In den dreiOi
ger und vierziger Jahren entstanden die Grundlagen der Pra
ger Maschinenbauinduatrie. Unbearbeitet blieb jedoch der kom
plizierte Proze6 des ungleichma6igen Uberwacheene der Pro
duktion in den Manufakturen in die maschinelle Produktion. 

So sehr auch vom politiachen Standpunkt her das Jahr 
1848 bedeutsam war, beaondera wegen aeiner Folgen aut poli
tiachem und kulturellem Gebiet, ganz im Gegenteil dazu nahm 
die Entfaltung der induatriellen Produktion ihre Fortaetzun& 
sie verlief eogar noch achneller. Der Maechinenbau wurde !Ur 
Prag in der 2. Halfte des 19. Jahrhunderts zum typischsten 
Industriecweig. Die Stellung Prags ale bedeutendstea Zentrum 
des Masohinenbaua in BObmen festigte sich. Wichtig war die 
Verbindung einiger groOer Prager Maschinenfabriken mit der 
neu ents tehenden elektrot echaiachen Industrie (Křižík, Kol
ben) in den aohtziger und neunziger Jahren. Von der Ent
wicklung des Maschinenbaus bing die Entf altung einiger Zwei
ge der Lebenamit telinduatrie (Zuckerinduatrie, Bierbraue
r eien, Spiritusindustrie, Mullergewerbe) ab, fůr die die 
Maschinenbauinduat rie die notige Maaohineneinrichtung pro~ 
duzierte. Ein bedeutender Bestandteil der Prager Maaohinen
fabriken war auch die Produkt ion von Eisenbahawaggons . 

Der Prager Maechinenbau war aehr weitreichend, und es 
gab nur wenig Produkte, die er nicht produzierte. Qualitat 
und techaisohes Niveau dieeer Produkte war eehr hoch. Daa 
traf auct fůr die Produkte zu, die im Vergleich mit West
europ~ spater produziert wurden, wie z. B. Lokomotiven und 
Auto~. Hauptabsatzgebiet fur die Produkte des Prager Maschi
nenbaus waren Polen, RuOland und die Lander der Balkan
halbineel. 

Die Lebensmi ttelinduatrie wurde in Prag am Ende des 
19. J 8 hrhunderts zum zweitgro!)ten Induatriezweig. TradHio-
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nell sehlo~ sie bekannte Zweige wie Zuokerindustrie• Bier
brauereien. Miil.lergewerbe und Spiritusindustrie ein, allln&h
lioh kamen dann die Molkereien, Baokerei-, Fleisoh- und 
Wurstgro61'abrikation, die Produkt ion von Su6waren, Margarine, 
Teigwaren. Limonaden u. a. hinzu. 

In der AufzŠhlung der Prager Indust riebet riebe wUrde das 
Verzeiohnis der Textil-, Leder-, Papier- und Chemief abriken, 
der Gaswerke, Druckereien und Baufirmen , die nicht nur bau
ten, aber auch Ziegel, Kalk und Zement produzierten, viel 
Platz einnehmen. In Prag gab es auoh die Produktion von Ga
lanterie, Schmuckgegenstanden, verachiedenen Geraten, aber 
auch von Munition (Firma Sellier ~Bellot) oder von Dynamit. 
Die Stellung Prags als Verwaltungszentrum, als Stadt mit der 
grOOten Bevolkerungszahl in den tschechischen Landern, als 
Sitz der Schulen, kulturellen und wissenachaftlichen Insti
tutionen, spielte hier ihre Rolle. Darin Šhnelte Prag Wien. 

Die Entwicklung der Induatriebetriebe hat in der zwei
ten Halfte des 19. Jahrhunderts bedeutende Veranderungen er
fahren. Die Fabriken erweiterten die Produktion, achluckten 
kleinere Betriebe und ubernahmen deren Produktion, schlossen 
sich zusammen und verwandelten sich in Aktienbetriebe. Fur 
diese Veranderungen war dia Verbindung der Industrie mit den 
Banken, mit dem Finanzkapital wichtig. Prag war zuerst im 
Vergleicb mit Wien an aolchen Finanzinetitutionen arm. Da
nacb begann es aber dieae Verspatung aufzuholen. In der Viel
zahl der Banken, die in Prag entstanden, errang die Gewerbe
bank das Primat. 

Mit der Vergr06erung des Aktienkapitals der Prager Ban
ken und r.em .\owachaen ihrer Macht am ř:nde des 19. Jahrhun
derts 6Blangte ihr Finanzka pi tal und mit ihm gemeinsam auch 
die ~nduatrie uber die Grenzen der tachechi s chen Lander hin
aua. Sie drangen in die ubrigen Lander 6sterreich-Ungarns, 
aber auch in Polen, Ru~land, Serbien, Bulgarien und Rumanien 
ein. So wurde aua Prag daa nach Wien zweitmachtigate Finanz
zentrum in der Monarchie, woran die Wiener Finanzkreise wenig 
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Freude hatten . 
Die industrielle Entwicklung Prags war die Hauptursa

che aller Veranderungen, welche die Stadt 1m Verlaut des 
19. Jahrhunderts und zu Beginn des 20. Jahrhunderts durch
machte. Diese Veršnderungen beruhten nicht nur aut dem An
wachsen des Territoriums und der PopŮlation. Es kam auch 
zu Veršnderungen aur dem sozialpolitischen, kulturellen 

. und dem Nationalitatsgebiet. Prag wurde 1m Verlaut der 
zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts zur tschechisohen in
dustriellen GreBstadt, welche bald die Autgabe der Haupt
stadt des selbstandigen tschechoslowakischen Staates er
!Ullen sollte. 



Pavla H o r s k á 

HLJ.VNf PROBLDtY DEMOGRAFICKÉHO V'ivOJE PRAHY 
VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETf 

Dá se říci, že stav bádání o demografickém vývoji .Prahy 
v 2. pol. 19. stol. je již několik let ve stádiu přechodu 
mezi makro- a mikroanalýzou. Analýza pramennýoh děl státní 
a městské statistiky obyvatelstva z 2. pol. 19. stol. uJ 
patrně vydala své nejddležitější výsledky. Jsou obsaleny 
v pracech Antonína Boháče, Ludllily Kárníkové, Jana Havrinlca 
a v řadě dílčích studií nejen z pera historikd a demogratl, 
nýbrž i etnograi'd , sociologll, ekologll , urba.aistd a ekonomd. 

Také dostatek mezinárodních srovnání o vývoji světo
vých velkoměst v 2. pol. 19. stol. má dnešní ba4atel o dlji• 
nách Prahy k dispozici. Populární urbanistické •twlie nuf
vají 19. století věkem metropolí. Do r. 1800 Aedodhlo žádné 
město v Evropě miliÓnu obyvatel. Londýn, v r. 1900 spolu 
s předměstími šestiapdlmiliÓnový, mil na poěátku 19. století 
960 tisíc obyvatel. Největší metropole kontinentiln! Bvropr 
- Paříž měla v polovině 19. stol. miliÓn obyvatel a v r . 
1900 2 714 000. Počet berlínského obyvatelstva dos~l ~liÓ
nu na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let 19. stol. , t '
měř ve stejnou dobu, jako se tomu stalo u obyvatelstva Vídni . 

Srovnávání evropských velkoměst podle poětu obyvatel 
však je v 2. pol. 19. stol. dosti obtížné, protože spllv&ai 
starých městských jáder s předměstími probíhalo po právo~ 
stránce vel:::d. rdzně. Například Praha figuruje v znúuS stati
sticko-~emografické příručce SundbBrgově mezi avitovými 
velk~městy ještě v r. 1900 jako město dvousettisícové, za
tím co pražská městská aglomerace v hranicích z r . 1922 
měla tehdy více než pdl miliÓnu obyvatel. 

I jako dvousettisícová byla Praha v r. 1900 po Vídni 
druhým největším městem Předlitavska, ovšem jako pdlmiliÓ
nové město by byla větší než tehdejší Mnichov, Dráždany, 
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Lipsko, Kolín nad Rýnem nebo Vratislav. Tempem růstu, zejmé
na v posledním desítiletí 19. stol., držela pražská aglomera
ce s těmito středoevropskými velkoměsty krok. 

Z mezinárodních srovnání vyplývá i další důležitá okol
nost, a to, že demografický vývoj Prahy se podobal spíše vý
voji evropských metropolí nežli ostatních zemských hlavních 
měst habsburské monarchie. Mohutná migrační přita!livost 
Prahy v sedmdesátých a pak v devadesátých letech 19. stol. 
- vyskytující se v takovém rozsahu právě jen u metropolí -
se, jak známo, do značné míry omezovala na oblast střed
ních Čech. 

rento fakt s dalekosáhlými politickými ddsledky pro 
české národní hnutí měl převážně ekonomické příčiny. liěmooké 
obyvatelstvo průmyslových okresů na severu a severovýcho'ě 
Čech se téměř nezÚčastňovalo migračních přesunů, protože ži
lo v oblastech s rozvinutým trhem pracovních sil. Ve středo
české oblasti se nemohl tento trh rovnoměrně vyvinout právě 
pro velkou koncentraci podnikatelského kapitálu v pražské 
aglomeraci. Jedním z obecných jevů odbytové krize západo
evropských agrárních oblastí v sedmdesátých a osmdesátých 
letech 19. stol. bylo stěhování kapitálu do měst, kde místo 
p~ěrného dvouprocentního zúročení dosahoval 5 ~ úrokd. 
Z venkova do měst se v té době stěhovala např. bohatá fran
couzská buržoazie. Střední a menší rolníci odolávali nepříz
ni hospodářských poměrů na venkově co nejdéle, zatímco bez
zemci a drobní vlastníci půdy byli nuceni odcházet tam, kam 
se stěhoval kapitál. 

Prameo~á díla rakouské statistiky ze sčítání obyvatel
stva v !etech 1869-1910 naznačují i v českých zemích podobný 
pohyb venkovského obyvatelstva jako v ostatních průmyslových 
zemich. K Mildschuhově studii o migracích v Čechách podle 
Údajů o rodišti a pobytu při sčítání 1900, která již r. 1905 
poukázala na migrační přitažlivost pražské aglomerace pro 
vesnické obyvatelstvo, bylo by možno jeitě připojit další 
analýzu pramenných statistických děl, a to o vývoji profes-
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nich struktur v středočeských zemědělských okresech. Tem, 
kde v r. 1869 byly sčítány tisíce nádeníků pracujících v ze
mědělství a stabilní čeledě, při sčítání 1900 a 1910 jich 
už nalézáme jen sotva stovky. Dále však analýza pramenných 
statistických děl jít namůže. To, co by bylo zvláště zají
mavé pro studium vývoje české společnosti, jakou formou se 
přesun z venkova do Prahy odehrával, zda přicházeli jen li
dé mladí a svobodní hledat práci, vyučit se, studovat apod. 
nebo zda přinášeli s sebou i prostředky k založení existen
ce nebo podnikatelský kapitál, zda převažovalo stěhování 
z vesnic či z venkovských měst - to vše nelze zjištovat ji
nak, nežli mikroanalytickými sondami. 

Bez těchto sond se zřejmě napříště neobejde ani stu
dium přirozeného pohybu pražského obyvatelstva. Dnes to
tiž některé práce o demo$rafickém vývoji Evropy v 19. stol. 
iíří domněnku, že v klasickém období evropské urbanizac~ 
není možno považovat obyvatelstvo velkých měst za kom
paktní populaci. Není prý možno mluvit o reprodukci oby
vatel metropolí v době jejich největšího róstu, protože 
přítomnost sezÓnních a krátkodobých immigrantů je v době 
sčítání zcela náhodná a v některých věkových skupinách 
převažuje jejich počet nad počtem trvaleji usedlého oby
vatelstva. 

Míry reprodukce,vypočítané na základě Údajů o počtu a 
věkové struktuře obyvatelstva získaných při sčítáni, nejsou 
tedy mírami přirozeného pohybu nějaké konkrétní populace. 
V městě žijí otcové dětí, které se rodí na venkově, a naopak 
matky z venkova chodí porodit děti do městských porodnic. 
V nemocr.ici umírají lidé, kteří v městě trvale nežili. Tyto 
okolr.~sti jsou dostatečně známé, ale nejsou při analýzách 
při:~zeného pohybu městského obyvatelstva na základě pramen
ných statistických děl vždy snadno překonatelné. Řešeni se 
opět nabízí ve využití pro Prahu zachovaných sčítacích ope
ritů, které by v kombinaci s excerpcí pražských církevních 
matrik mohly poskytnout podklady pro mikroanalytickou sondu. 
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Jedině rekonstrukcí konkrétních rodin je totiž možno studo
vat přirozený pohyb obyvatelstva trvaleji usazeného ve mis
ti, a to včetně sociální diferenciace demografického chová
ní rdzných společenských vrstev. 

V polovině 19. stol. byly zdravotní podmínky obyvatel 
velkých měst velmi špatné, což je možno dokázat i bez použi
tí zkreslujících měr přirozené reprodukce městského obyvatel
stva. Pokud existují Údaje za jednotlivé městské čtvrtě, je 
ve velkých městech možno pozorovat velký rozdíl v úrovni 
obecné i dětské úmrtnosti mezi obYody s chudým a bohatým 
obyvatelstvem. Praha není mezi ostatními evropskými velko
městy výjimkou. V polovině 19. stol. podle výpočtů Haiaovjch 
byla v Praze naděje na dožití při narozAnÍ u mužů 20 let a 
u ien 25 let, což bylo o 7 let méně pro obě pohlaví nežli 
u obyvatelstva celých Oech. 

!však právě druhá polovina 19. stol. je obdobím, kdy po 
staletí zhoubně působící nedostatky v hygieně velkých síd
lišt se dostávají do rozporu s novými poznatky lékařské vě
dy o původu nemocí. Města se stávají centry, z nir.hž se di
tuzí městského způsobu života na venkov od· přelomu 19. a 
20. stol. šíří nejen nové zásady hygieny a pro!ylaxe, nýbrž 
i nový způsob reprodukce obyvatelstva charakterizovaný níz
kou úmrtností i nízkou porodností. 

Zdá se, že pražská zdra~otní opatření poněkud pokulhá
vala za vídeňskými. Až do konce století neměla Praha vodovod 
a pitnou vodou. Ve Vídni po zavedení horských pramenů do 
městského vodovodu v sedmdesátých letech 19. stol. zcela vy
mizely epid~ie tyfu, což se o Praze až do počátku 20. stol. 
říci ne~dlo. 

*askýtá se otázka, jakou sociální a zdravotnickou poli
tikeu se řídila městská samospráva, která v tomto ohledu mě
la širokou kompetenci. Jaké společenské vrstvy rozhodovaly 
o vývoji asanace a výAtavby Prahy ? A zde potřetí narážíme 
na problém nedostatku dostupných pramenů k podrobnějšímu 
studiu sociální struktury pražského obyvatelstva. Z pramen-
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Ajch statistických děl víme, že vnitřní Praha měla~ ko~ci 
19. stol. zcela atypickou strukturu profesí ekonomicky aktiv
ního obyvatelstva. Převaha živnostníkll, řemeslnikll a středni 
velkých obchodníkll mezi samostatnými porlnikateli a tři čtvrtjo. 
ny řemeslnických dělníkll v dělnické třídě kontrastova1y ne-
3en se socio-protesionální strukturou celých českých zemít 
nýbrž i se strukturou většiny okolních obcí patřících do 
pražské aglomerace. Živnoetnicko-řemeslnický charakter vnitř
ní Prahy zřejmě vedl .lntonina Boháče ještě v r. 19.30 k tvl'
zení, že vývoj kapitalismu vlastně neodstraňuje malé živ
nosti, nebo že je odstraňuje pomaleji, než se čekalo. Měly 
však živnostnické vrstvy váhu i v politické reprezentaci 
Prahy ? • 

Když se francouzský konsul v Praze dostal kolem r. 1900 
do rozporu s názory pražské městské rady na užitečnost sty
kll s tehdJ protivládními nacionalisty ovládajícími paříž
skou radnici, psal ve svých relacích ministru zahraničí do 
Paříže, že pražská buržoazie se ostentativně nezÚčastňovala 
slavností pořádaných při návštěvě pařížských radních v Praze 
a že ti se museli bavit jen s ženami hokynáro. Hanuš Jelínek 
ve svých pamětech pohoršeně vzpomíná, jak musel v r. 1909 
projednávat žádost o subvenci pro studijní pobyt v Paříži 
v řeznickém krámě člena pražské městské rady Vaníčka za 
zvědavé pozornosti jeho tovaryšU a učňů. 

Abychom mohli sociálně zařadit představitele pražské 
obecni samosprávy, potřebovali bychom znát rozdělení praž
ské buržoazie podle hlavních skupin majetkových a zájmových. 
Daumardová PH svých rozsáhlých studiích struktury pařížské ·-· 
burloazi~ v 19. stol. považovala profesní rozdělení obyva
telst~a v pramenných dílech státní statistiky za zcela ne
dost~tečné pro své Účely. Jedině cestou mikroanalytioký~h 
sond v materiálu týkajícím se různých druhů evidence obyva
telstva lze vybrat potřebné vzorky pro studium sociálníoh 
struktur. 

Demografický vývoj se nemllže stát součástí syntézy 
~ . 
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dějin Prahy bez odhaleni vzájemných vztahd mezi procesy de
mografickými a sociálními. Na druhé straně poznání reproduk
čního zpdsobu obyvatelstva poskytuje sociálním dějinám velmi 
cenné sociálně diferenciační ukazatele, pokud jsou Údaje o 
obyvatelstvu spojeny se aocio~protesionálním tříděním. Toho 
nelze dosáhnout jinak nežli excerpci sčítacích operátd, 
matrik a podobaých pramend. Touto cestou se proto bude muset 
dát výzkum demografického vývoje Prahy v 2. pol. 19. stol., 
bude-li chtít přinést nové výsledky. 
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Favla H o r s k á 

Hauptproblame der demographischen Entwicklung Frags 
1n der 2. Hal!te des 19. Jahrhunderts 

Zusammen!assung 

Die Forschung der demographischen Entwicklung Frags 
in der 2. Hal!te des 19. Jahrhunderts geht in der letzten 
Zeit von der Makro- zur Mikroanalyse uber. Die Au!deckung 
der gegenseitigen Beziehungen zwischen den demographischen 
und sozialen Frozessen wurde zu einem der notwendigsten 
Hauptwege, die zur aynthetischen Er!assung der Geschichte 
Frags wibrend des Kapitalismus !Uhren. 

Mit seinem Wachstum hielt Frag an der Jahrhundertwende 
Schritt mit den anderen mitteleuropaischen GroBstadten -
seine demographische Entwicklung Shnelte mehr dem Wachstum 
europŠischer Metropolen ale dem der ubrigen Landeszentren 
Oaterreich-Ungarns. Die machtige Migrationsanziehuagskra!t 
Frags war okoaomisch motiviert - das Kapital !and hier uber
durchschnittliche Verzinsung, uad das widerspiegelte sich ~n 
der Entwicklung der Produktion. Die demographiachen Haupt
tendenzen des Stadtwachstums kana man auf .der Grundlage der 
Analyse der statistischen Quellenwerke verstehen. Der wei
tere Weg jedoch !Uhrt nur uber die mikroanalytischen Sonden. 
Ohne sie kommt man auch beim weiteren Studium der naturli
chen Bewegung der Prager Bevolke~g nicht aus - man muO die 
Saison- uad kurzzeitige Migration von der eigentlichen stad
tischen R~produktion unterscheiden. Eine Losung bietet die 
kombin~erte Verarbeitung der erhaltenen Prager ZŠhloperate 
und f.er Kirchenmatrikeln, die zur Rekonstruktion der kon
kreten Familiea !Uhren wurde. 

Die sanitaren Verhaltnisse der GroBstadte des 19. Jahr
hunderts waren allgemein schlecht. In Prag z. B. war das 
Durchschnittsalter um 7 Jahre niedriger ale in BČhmen ins-
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gesamt. Auch nach der schnellen Durchsetzung des Wissens um 
dia Notwendigkeit der hygienischen Inaovationen blieb Prag 
Ende des 19. J8 hrhunderts hinter Wien zurůck. ~lan mu6 des
halb die bisher praktisch unbekannte Gesundheitspolitik 
des Prager Stadtrates erforschen, der sich auch zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts den gewerblich-handwerklichen Charak
ter und Gesichtskreis behalten hatte. Auch bier wird man 
von der Mikroanalyse der sozialen und der profesionalen 
Struktur der Prager Bevolkerung ausgehen mussen. 
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Jan H o v o t n ý 

K PROBiáru ZKOUMÁNÍ SOCIÁLNÍHO A NÁRODHOSTHÍHO 

V'/vOJE PRAHY A PŘEDMĚSTÍ V 19. STOLETÍ 

Je obecně známo, že zkoumání problemd sociálního a ná
rodnostního vývoje v období kapitalismu a s tím souvisejí
cích strukturálních změn je - zejména v místech, kde spolu 
žily a navzájem se mísily rdzné etnické složky obyvatelstva 
-složité a náročné jak heuristicky, tak metodologi~ l/. 
V podmínkách Prahy a pražských předměstí je pak na první 
pohled zřejmá Úzká a neoddělitelná souvislost mezi změnami 
eociáln:í struktury a národnostním složením, a to i ve vzta
hu k početnímu rdstu obyvatelstva. Platí to nejen pro 
19. století, ale pro celé období od počátku formování kapi
talistických vztahd na sklonku 18. stol. až po první světo
vou válku, resp. po vznik Československa. 

Máme-li k otázkám sociálního vývoje Prahy a předměstí 
k dispozici řadu Údajd už v podstatě od počátečního období 
kapitalismu, pro zkoumání národnostního složení pražského 
obyvatelstva nám až do 2. pol. 19. stol. adekvátní data chy
bí, nebot pravidelná sčítání obyvatelstva uskutečňovaná 
v Předlitavsku až do r. 1880 národnostním kritériím pozornost 
nevěnovala. Ale i pak Úředně stanovené kritérium "obcovací 
řeči" (Umgangssprache) poskytuje data dosti relativní. 
V případě Prahy, zejména jejího historického jádra (vnitřní
ho města), tuto relativitu podmiňuje početná skupina židov
ského obyvatelstva, která sice z velké části už tradičně 
v němčin~ i ve 2. pol. 19. stol. obcovala, ale ne vždy ně
mecky národnostně cítila 21. ďlohu zde nesporně hrála také 
bilingvistická část nežidovského měštanstva, která zde exis
tovala už od 18. stol. jako produkt specifických společenskO' 
politických a kulturně politických poměrd, a která teprve na 
sklonku 19. stol. nebo i později dospívala k nacionálnímu 
vyhranění. Posléze v národnostním složení historického jádra 
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Prahy hrála jistou Úlohu několikatisícová vojenská posádka, 
umístěná z větší části právě zde. Při sčítání byla zahrnuta 
do celkového počtu obyvatel a mezi jejími příslušníky byla 
rovně! dosti početná složka německá 37. Připomínám tyto sku
tečnosti proto, abych upozornil na relat~vitu Údajd o ná
rodnostním složení obyvatel Prahy a předměstí a o jeho výTo
ji do té doby, tj. do r. 1880, kdy pro něj poskytují v dese
tiletích konaná sčítání obyvatelstva určité statistické 
podklady. 

Obecně můžeme konstatovat, že počet obyvatelstva Prahy 
od r. 1826, kdy v historickém jádru poprvé překročil 100 ti
síc, v prdběhu 19. stol. neustále stoupal, nejrychleji pak 
od osmdesátých a devadesátých let (roční přírůstek tehdy či
nil kolem 3 %), hlavně v souvislosti s rozvojem pražských 
předměstí 41. Početní vzestup obyvatelstva bezprostředně 
souvisel s hospodářským a společensko politickým rozvojem 
města, především s postupem kapitalistické industrializace 
a jejími sociálními důsledky, s přeměnou Prahy ve významné 
centrum prdmyelového, obchodního, finančního a hospodářského 
života vdbec, s přeměnou v moderní velkoměsto. Je dále zná
mou skutečností, že na rychlém početním růstu obyvatelstva 
Prahy mělo rozhodující podíl hlavně a především rozsáhlé 
přistěhovalectví z českého venkova 5/, což samo o sobě mělo 
i příznivé ddsledky národnostní, zat ímco přirozený přírdatek 
T tomto dynamickém vývoji měl Úlohu mnohem méně významnou, 
či lépe řečeno podružnou. Pro vlastní rozvoj Prahy, pro for
mování její novodobé sociální a národnostní struktury, neby
lo pak v 19. stol., zvláště v jeho druhé polo~ině, rozhodují
cí její hlstorické jádro, tvořené v podstatě městy sjednoce
nými ~. 1784, ale rychle se rozvíjející pražská předměstí a 
pře~uěstské obce, tedy vnější část aglomerace, která se po 
r. 1920 stala základem nového teritoriálního uspořádání 
Velké ·Prahy. Antonín Boháč ve své studii o obyva telstvu hlav
ního města Prahy z r. 1923 rozdělil pražská předměstí a 
předměstské obce do čtyř pásem v podstatě podle toho, jak 
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jednotlivé obce byly vzdáleny od středu města a jak postupně 
splývaly a jeho historickým jádrem 61. Toto rozdělení je 
vcelku adekvátní dodnes a obstojí také při sledování vývoje 
sociální a národnostní struktury pražské aglomerace v 19. stol. 
Rozhodující Úloha v tomto období náleží především předměstím 
I. pásma - tj. Karlínu, Žižkovu, Královským VinohradWB, Smí
chovu a Holešovicím-BubnWB, méně již Vyšehradu, který vývo
jem spíše inklinoval k vnitřní Praze. Předměstí a obce ostat
ních pásem (snad s určitou výjimkou Libně, Vysočan a Nualí) 
čekal hlavní vývoj až později ve 20. stol. a, zvláště pokud 
jde o pásmo třetí a čtvrté, stálo sem zařazených 27 obcí ?/ 
v 19. stol. ještě dost vzdáleno od života rodícího se velko
mista, i když ani zde nelze vzestup podceňovat, a to i zas
pektd dalšího vývoje sociální a národnostní struktury praž-
ské aglomerace. 

Tím se dostáváme k některým realitám národnostního vývo
je. Protože Praha ještě v padesátých letech 19. stol. budila 
navenek dojem německého města, všimneme si některých skuteč
ností týkajících se právě německého obyvatelstva. Jeho počet 
v pražské aglomeraci po celou druhou polovinu 19. stol. ne
ustále klesal, a to jak početně, tak percentuálně. Činil-li 
r. 1880, kdy byla poprvé zjištována data o složení obyvatel
stva podle "obcovací řeči", podíl německé menšiny v celé 
aglomeraci 13,5% (počítáno s vojenskou posádkou), kl~sl do 
konce století na 6,6 %. Až nové století přineslo mírný 
vzestup početní, ovšem v relaci s celkovým nárůstem obyva
telstva pražské aglomerace, jehož počet r. 1900 přesáhl 
600 000, percentuální podíl německé menšiny dále o něco 
klesl - ~a 6,1 %. 

~ejpočetnější německá složka obyvatelstva žila tradičně 
v hi~torickém jádru Prahy, kde v první polovině 19. stol. 
pravděpodobně ještě i percentuálně převažovala. R. 1869 se 
pražská městská rada pokusila o šetření národnostního slože
ní obyvatel tehdejšího města, tj. historického jádra, a pub
likovaná statistika dospěla na základě i když neÚplných dat 

r 
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k závěru, že T iTaze žije 81,5% Čech~ a 17 19 ~ Němc~ Bl. 
Podle sčítání obyvatelstva .z r. 1880 žilo v historickám 
jádru Prahy 74,6 % německé menšiny z celé rózsáhlé pražské 
aglomerace, což ovšem na druhé straně představovalo jen 
20,1 % obyvatel historického jádra (vnitřní města) včetně 
příslušník~ vojenské posádky. V dalším vývoji počet německé 
menšiny jinak stagnujícího historického jádra neustále kle
sal početněa z 32 623 obyvatel používajících německé obcova
cí řeči v r. 1880 bezmála na polovinu tohoto počtu v r. 1910 
(17 016 obyvatel). Tím klesal percentuální podíl této menši
ny v historickém jádru na německé menšině celé pražské aglo
merace ze zmíněných 74,6 %v r. 1880 na 69,2 % v r. 1890, 
z 57 1 3% na přelomu století až na 45,5 ~v r. 1910. 

Poněkud jiný, ba v určitém směru opačný vývoj se proje
vuje v předměstích I. pásma, tj. nejbližších historickému 
jádru a bezprostředně s ním sousedících. S výjimkou Vyšehra
du se tato předměstí vyvíjela prudkým tempem, i když nerovno
měrně. S tím zde početně, ale nikoliv percentuálně v poměru 
k místnímu obyvatelstvu, rostla německá menšina. V r. 1880 
~li němečtí obyvatel~ předměstí I. pásma podíl 21 13 ~ na 
německé menšině celé pražské aglomerace, v r. 1890 už 28,) ~. 
r. 1900 )8,9 %až ke 45,2% v r. 1910. Tehdy se jak vlastní 
počet německé menšiny v tomto pásmu, tak percentuální podíl 
na německé menšině celé pražské aglomerace vyrovnal až na ne
patrný rozdíl stavu v historickém jádru, takže podíl německé 
menšiny historického jádra vnitřní Prahy a k ní přiléhajících 
předměstí (I. pásmo) činil na celkovém počtu německým jazykem 
obcujícíoh obyvatel pražské aglomerace 90,7 %. Obdobný vývoj 
lze pozo:::·ovat také v předměstích a obcích II. pásma, kde mezi 
lety :880-1910 rostla německá menšina nejen početně, ale také 
per~entuálně, byt její podíl na celkovém počtu zdejších oby• 
vatel zůstával velmi nízký 9/. 

Ukazuje se, že jakmile se •raha začala rozšiřovat a 
před jejími hradbami vznikala lidnatá a vesmil průmyslová 
předměstí, stěhovali se sem jak němečtí obyvatelé z vnitřní 
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Prahy (převážni příslušníci podnikatelských a Úřednických 
vretev), tak se zde usazovali i noví němečtí pfistěhovaloi, 
byt jejich příliv byl v porovnání s českými přistěhovalci 
velmi malý. Německá menšina se ze svých tradičních sídel 
v historickém jádru Prahy od posledních desetiletí 19. stol. 
rozptylovala na větší ÚZemí, především do předměstí nejbliž
iích vnitřnímu městu. Německý živel zde vzrdstal početně, 
nikoliv však percentuálně v poměru k místnímu českému obyva
telstvu, zvyšoval se však jeho percentuální podíl na německ' 
menšině celé pražské aglomerace. 

Také v postavení pražské německé meněiny se projevovala 
bezprostřední souvislost mezi vývojem sociální a národnostní 
struktury města a jeho předměstí. Data z přelomu století uka
zují, že sociální strukturou se německá menšina v Praze vý
razně lišila od české vět šiny. Zvláště velký byl počet Němcd 
mezi neproduktivním obyvatelstvem, tj. mezi Úřednictvem 
všech skupin povolání a kategorií, hlavně pak ve státních a 
veřejných službách vdbec, ve svobodných povoláních apod. lO/ 
Zatímco ve čtyřech základních skupinách povolání ll/ měli 
dělníci mezi českým obyvatelstvem pražské aglomerace přibliž
ně 55 ~ podíl, u německé menšiny to bylo jen 29 %, přičemž 
více než 70 % této menšiny bylo činných ve státních a veřej
ných Úřadech, ve službách, svobodných povoláních apod.121· 
Převahu buržoazních vrstev mezi pražskou německou menšinou 
dokumentují posléze data o počtu domácností zaměstnávajících 
služebnictvo. Zatímco u německých domácností činil tento po
díl na přelomu století asi 65 %, u českých domácností pak 
necelých 21 %, a to bez ohledu na postavení hlavy domácnosti 
v povol~í. A tak je zcela adekvátní názor, že zaměstnávání 
služebnictva, což samo o sobě vyžadovalo určitou výši příjmd, 
svědčí o sociálních poměrech zaměstnavatelů někdy více, než 
pouhé Údaje o postavení v povolání l3/. 

Nejvýznamněj ším důsledkem kapitalistické industrializa
ce v sociální struktuře společnosti bylo také v Praze zfor
mování dělnické třídy. Počítali-li se ješt ě na sklonku 1. pol. 

7 
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19. stol. manufakturní a tovární dělD.íci v Praze a ve vzD.ika
jících předměsd.oh řádově zatím na stovky, vedl rycbJ.ý 1'0ST03 

prdmyslu v padesátých a v šedesátých leteoh k zformování ul 
početně velmi silD.é dělnické třídy. Podle staUstiky Prahy 
z n 1871 bylo v pražském průmyslu 14/ zaměstnáno i s Úfední
ky Uměř 52 000 osob, což • rodinnými přísluŠilíky znamenalo, 
že na obživě v průmyslu záviselo podle odhadového (podle 
m~ho soudu velmi problematického) koeficientu kolem 155 000 
osob, což bylo bezmála 70 % obyvatel těch části města, na 
které se uvedená statistika vztahuje l5/. Dor. 1900 dosáhl 
ve čtyřech základních skupinách povolání počet dělníků 
v pražské aglomeraci kolem 106 000 osob a se služebnictvem 
přes l)l 000 osob, tedy proti r. 1869 se zdvojnásobil 161. 
Tyto počty ovšem nevyjadřují vnitřní strukturu pražského 
dělnictva - podíl dělníků továrních (průmyslových) a živno
stenských. Rychlý početní růst pražského dělnictva od polo
viny 19. stol. a jeho rozhodující Úloha v sociální struktuře 
pražské společnosti už na počátku sedmdesátých let dokládá 
na jedné straně tempo kapitalistické industrializace, na 
druhé straně však vystihuje i tu její historicky danou fázi~ 
kdy produktivita práce zůstávala relativně nízká a vylado
vala nadále větší rozsah lidské práce. Až nástup tzv. druhé 
průmyslové revoluce se v pražské aglomeraci projevil pozvol
ným poklesem vysokého podílu dělnictva v sociální struktuře 
obyvatelstva. 

Při sledování vývoje a změn sociální struktury pražské
ho obyvatelstva v 19. stol., zejména v jeho druhé polovině, 
by zasluhoval více pozornosti také charakter nové zástavby, 
a to hl~vně v rychle se rozvíjejících předměstích souvisejí
cích s vnitřní Prahou a v některých předm~stích a příměst
skýuh obcích dalších pásem. Zatím těmto otázkám věnovali ví
ce pozornosti etnografové než historikové. Delnick6Ru cha
rakteru Smíchova, Karlína, Holešovic, posléze Žižkova a o 
něco vzdálenější průmyslové Libně odpovídala zástavba s pře
vahou nájemných domů s malými byty, domů často pavlačového 
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typu a zpravidla se společným zákla dním přÍslušenstvím pro 
více bytd na jednom patře l7/. Na Smíchově vznikla navío 
v této době první skutečně dělnická kolonie Prahy - Mrázovka, 
zatímco v Holešovicích z další projektované dělnické kolonie 
bylo realizováno jen torzo 181. Zcela jiný charakter měla na
proti tomu zástavba rychle se rozvíjejících Královských Vi
nohrad po jejich oddělení od Žižkova, zástavba jako před
městí e převahou středních měštanskýoh, zvláště Úřednic
kých vrstev l9/. V této souvislosti lze současně vzít v úva
hu, zda to nebyly právě Královské Vinohrady, které se nej
více podílely na poč etním i percentuálním růstu německé men
šiny v prvním předměstském pásmu pražské aglomerace, na což 
jsme již upozornili. 

Poznámky 

1/ V hlavních rysech se touto problematikou zabývají ze
jména práce1 L. Kárníková, Vývoj obyvatelstva v českých 
zemích 1754-1914. Praha 1965 ; J. Havránek, Demografic
ký vývoj Prahy v druhé polovině 19. století. PSH 5, 
1969-1970, Praha 1970; P. Vrbová-Horská, K otázce 
vzniku české průmyslové buržoazie. ČSČH 10, 1962. Ze 
starších prací pramenného charakteru srv. J. Erben, 
Statistika královského hlavního města Prahy. Praha 
1871 a další řady; J. Srb, Sčítání lidu v král. hl. 

městě Praze a obcech sousedních provedené Jl. prosin
ce 1900. Praha 1908; A. Boháč, Hlavní město Praha. 
St·...tdie o obyvatelstvu. Praha 1923. 

2/ Srv. A. Boháč, c. d., s. 35. 
31 Na přelomu 19. a 20. stol. tvořili cca 41 % vojenské 

posádky v Praze Němci. Uvádí J. Havránek, Demografický 
vývoj Prahy, s. 91. 

4/ L. Kárníková, Vývoj obyvutelstva v č eských zemích, 
s. 142. 
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5/ L. Kárníková, c. d., s. 145, 222. 
6/ A· Boháč, Hlavní město Praha, s. 16. 
7/ Jde o obcea Troja, Kobylisy, Střížkov, Prosek, Vysočany, 

Strašnice, Michle, Braník, Radlice, Břevnov a Střešovi
ce ve třetím pásmu a obcea BohAice, Hloubětín, Hrdloře
zy, Malešice, Záběhlice, Hostivař, Krč, Hodkovičky, 
Kalá Chuchle, Hlubočepy, Jinonice (s Butovicemi), Motol, 
Liboc, Veleelavin, Vokovice, Sedlec (s Podbabou). Srv. 
A• Boháč, c. d., s. 16-17. 

8/ Statistika královského hlavního města Prahy 1871, s. 
124; J. Havránek, Demografický vývoj Prahy, s. 90. 

9/ Od 1,7 % do 2,6 % z celkového počtu obyvatel předměstí 
a obcí tohoto pásma a od 1,2% do 8,1% (I) z celkové
ho počtu německé menšiny pražské aglomerace. 

10/ J. Havránek, Demografický vývoj Prahy, s. 93n. 
ll/ Tyto skupiny tvořía 1. Zemědělství, 2. Průmysl, 3. Ob

chod a doprava, 4. Veřejné služby, svobodná povolání, 
bez povolání. 

12/ J. Havránek, c. d. , s • 92. 
1)/ J. Havránek, c. d., s. 95. 
14/ Statistika královského hlavního ~ěsta Prahy 1871, s. 187. 
15/ Tamtéž, s. 185; též J. Havránek, Demografický vývoj 

Prahy, s. 74. Jako předměstí jsou ve statistice uvedeny 
Vyšehrad, Karlin, Smíchov, jako obce "vůkolní" Podoli, 
Nusle, Michle, Vršovice, Vinohrady (s Žižkovem), Libeň, 
Holešovice, Dejvice, Břevnov, Košíře. 

16/ J. Havránek, c. d., s. 79. 
17/ Stará ~dlnická Praha. Praha 1981, s. 158n. 
18/ J. frynta - A. Procházka, Dělnické kolonie 19. století 

v Praze a na Kladensku. Architektura ČSR 33, 1974, 
s. 145n; Stará dělnická Praha, s. 164n. 

19/ T. č. Zelinka, Pražská předměstí. Praha 1955, s. 67n. 
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Jan N o v o t n ý 

Zum Problem der Erforschuag der sozialen und Nationalitaten
entwickluag von Frag und seinea. Vorstadten im 19. Jah~ 
huadert 

Zusammenfassuag 

In Prag und in seinen Vorstadten gibt es im 19 . Jah~ 
hundert einen offensichtlicben engen Zusammenhang zwischen 
den Veranderungen der sozia1en Struktur und der Nationali
tatenzusammensetzung der Bevolkerung, und das auch in Bezie
bung zu seinem zablenma6igen Wachstum. Zur ErforsohUog der 
NationalitatenverbŠltnisse stehen Dat.en aber srst seit dem 
Jahre 1880, ale die regelmŠOigen ZŠhlungen der Bevolkerung 
auch den Kriterien der Nationalitat Aufmerkeamkeit zu wid
men begannen, zur VerfUgung. Jedech bietet dae amtlich feet
gelegte Kriterium "Umgangsspraohe" nur sebr relative Angaben, 
denn in Prag- lebten zahlreicbe Bevolkerungegruppen (z. B. Ju
den), dia zwar deutecb epraohen, aber von der Nationalitat 
ber nicht deutscb fUblten. 

Die Bevolkerungezabl Prage und eeiner Vorstadte, die 
in der Mehrzahl dae Statut von selbetandigen Gemeinden hatten, 
etieg das ganze 19. Jabrbundert uber, was mit der wirteobaft
licben und geeellechaftlich-politiechen Entwicklung der Stadt 
zusammenhing. Am echnellen zahlenmaOigen Wachstum der Bevol
kerung batte einen entecbeidenden Anteil haupteachlich die 
umfangreiche E1nwanderung vom L8 nde, was bedeutende Folgen 
fur die ~ationalitatenfrage hatte. Fůr die Formierung der so
zialer. und Nationalitatenatruktur Prags hatte beeondere eeit 
der ~weiten Halíte des 19. Jahrbunderte die Entwicklung der 
Prager Vorstadte hauptsacblicbe Bedeutung. Vom Geeichtspunkt 
der Nationalitatenstruktur eank unaufhorlicb die Zahl der 
deutschen Bevolkerung, und dae sowobl im historiechen Kern 
ale auoh in den Voretadten ·(von 1),5% 1880 au! 6,6% im 
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J8 bre 1900). Ein besondere markanter Ruckgang begann in die
sem Zeitraum im historischen Kern, wo die Konzentration der 
deutsch sprechenden Bevo~kerung der Prager Agglomeration im
mer am hochsten war, wibrend s ich 1m Gegensatz dazu ihre An
zahl in den Prager Vorstadten allmiblich erhohte, wenn sie 
auch 1m prozentualen Verhaltnie zur techechischen Bevolke
rung ebenfalls hier sank und nicht zu bedeutend war (von 
0,6 % laut einzelner Territorialstreifen der au§eren Agglo
meration). 

In der sozialen Struktur unterschied sich die Prager 
Minderheit bedeutend von der tschechischen Mehrheit. Beson
ders hoch war der Anteil der deutsch sprechenden Prager ~
ter der nichtproduktiven Bevolkerung, besonders unter de~ 
Beamten aller Kategorien und in den freien Berufen. WQhrend 
unter der Prager deutschen Minderheit diese Komponenten um 
1900 fast 70 % Anteil hatten, bildete uber die Halfte (55 %) 
der tschechischen Bevolkerung die Arbeiterschaft im Gewerbe 
und in der Industrie. Die Zahl der Prager Arbeiterschaft 
verdoppelte sich 1m letzten Viertel des 19. Jahrhunderts 
mit dem Fortschreiten der kapitalietischen Industrialisie
rung, zuaammen mit den weiteren Angehorigen der Arbeiter
familien erreichte sie fast 70 % der Bevolkerung Prag& und 
der Vorstadte. Die Veranderungen der Sozialstruktur kann 
man auch an der neuen Bebauung, besonders in den Vorstadten 
dokumentieren, auch wenn hier bis auf eine Ausnahme keine 
typischen Arbeiterkolonien, bekannt aue anderen Industrie
etadten, entetandan. 
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Jiří Tomáš K o t a 1 i k 

K POČÁTKfiM URBANISTICK~O VtvOJE PRAŽSKfCH PŘEDMĚST! 

Od nejstarších dob nepostupovalo osídlování nejbližší-
ho okolí pražských souměstí živelně, ale podle určitých logic
kých zásad a pravidel promítajících se do půdorysného obrazu 
města. Až do konce 18. stol. však šlo o nesouvislou, řídkou 
zistavbu jen s ojedinělými dominantami. Mimořádná rozloha 
středověké Prahy, dotvořená podle velkorysé koncepce Kar-
la IV., zabraňovala po staletí vzniku větších předměstí, 
stejně jako sanitní kordon kolem barokních fortifikací. 
Rozptýlená zástavba kumulovala kolem významných opěrných 
bodů (např. kláštery, farní kostely) a sledovala směr hlav
ních výpadových komunikací. 

Výrazně se přitom uplatňovala snaha po symetrickém vy
váženi městské a přiměstské zástavby kolem osy určené při
rozeným řečištěm Vltavy. Tato koncepce chápající Prahu jako 
dva paralelní prostory, které lze spojovat architektonic
kou symetrií, byla umocněna a Účinně dotvořena v 18. stol. 
především v architektonické a urbanistické tvorbě Kiliána 
Ignáce Dienzeahofera. 

Jistě nikoliv náhodou byly v tomto duchu založeny ně
které jim projektované stavby, v první řadě oba svatomiku
lášské kostely, jejichž kopule se staly nejvýznamnějšími 
barokními dominantami v samém centru Starého Města a Malé 
Strany. Obdobně stoji proti sobě na obou březích řeky Mich
nova vila pod Karlovem a Dienzenhoterova vlastní vila na 
SmíchovP. Urbanistickým protějškem kláštera v Břevnově se 
stala pražská Inva lidovna, budovaná od r. 1723 na Úpatí 
Vítkova. Vzdálenost obou areálů od městských bran je zhruba 
identická a vzdušnou čarou měří asi 1 800 metrů, co ž je 
přibližně 1 000 českých sáhů l/. Promítneme-li oba tyto 
soubory na některý z plánů Prahy z 2. pol. 18. stol. (např. 
Jaillotův z r. 1757), zjistíme, že spolu e Vyšehradem na 
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-jihu a císařským mlýnem na severu tvoří čtyři vrcholy gigan-
tick,ho kříže, jehož ramena vymezují prostor, na kterém se 
rozvíjela Praha v dalším století. 

Ideální místo pro novou výstavbu se nabízelo zejm,na 
v nezastavěných kordonech před hradbami, které, přestože 
ztratily počátkem 19. stol. svůj strategický význam, byly 
vojenským erárem dále striktně hájeny (např. nařízením z r. 
1832 prostor před hradbami rozšířen z 300 na 600 sáhů 1). 

Vedle Újezda a Smíchova, kde se rozvinula souvislá zástavba 
jako logický protějšek Dolního Nového Města, se na pravém 
břehu nabízely rozsáhlé pozemky parcel a zahrad na tzv. Špi
tálském poli za Poříčskou branou. 

Živelnou výstavbu na tomto Území zastavilo v březn~ 
1816 zemské gubernium, z jehož in1c1ativy vznikl na půdě ko
mise při zemském stavebním ředitelství ideový koncept nového 
města, formovaného v duchu osvícenských teorií s použitím 
pravidelného šachovnicového půdorysu a všech moderníoh vymo
žeností, jakými v té době byly kanalizace či veřejné osvět
lení. V září téhož roku byl ke schválení předložen podrobný 
zastavovací plán, vypracovaný vojenským generálním velitel
stvím, který bývá někdy, celkem bezdůvodně, připisován archi
tektu Jiřímu Fischerovi. V červnu 1817 bylo definitivně zalo
ženo nové pražské předměstí a nazváno podle aanželky Franti
ška I. Karoliny Augusty Karlínem 21. 

Urbanistické řešení bylo de facto určeno s t ávající sítí 
hlavních komunikací, kterou můžeme doložit řadou map a plánů 
zachycujících situaci Špitálského pole v r. 1730, 1739 a 
1754 31. Týká se to především hlavních komunikací západo
východní~ti. Páteří nového založení se stala dnešní Křižíkova 
ulice Grasovaná na špičku bastionu sv. Kryštofa v místě sta
ré p~lní cesty. Trasa Sokolovské ulice byla dána existencí 
hlavní císařské silnice vedoucí od barokní Poříčské brány. 
Severní Pobřežní ulice vznikla na místě pusté stezky spojují
cí Prahu se severem a východem a ÚStící u další původně jeěti 
středověké brány na konci dnešní Petrské ulice; směr staré 
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polní cesty sleduje i dnešní ulice za Poříčskou branou. Vý
chodní stranu ÚStředního náměstí původně čtvercového, v r. 
1836 změněného na obdélné, vymezila stará topolová alej, ve
doucí od Úpatí Vítkova k císařské silnici - dnešní Kolláro
vě ulici. 

Jakkoli tedy založení a rozvoj prvních pražských před
městí Smíchova a Karlína patří až do 19. atol., jejich sí
delní struktura se zrodila mnohem dříve v plynulé návaznosti 
na urbanistické koncepce středověké a barokní. 

O bouřlivý rozvoj Prahy v druhé čtvrtině 19. stol. měl 
mimořádné zásluhy hrabě Karel Chotek (1783-1868) 41. Jeho 
neutuchající aktivita, osvícené novátorství, filantropická 
orientace a organizační schopnosti se projevily prakticky 
ve věeoh oblastech tehdejšího života a pouhá bilance všech 
akcí a podniků, které inicioval či na kterých měl podíl 
v letech 1826-1843, kdy zastával Úřad prezidenta gubernia a 
nejvyššího purkrabího, vzbuzuje dodnes zasloužený obdiv a 
Úctu. Ze svého dřívějšího působiště ve státních službách 
v Terstu a v Tyrolích, kde zastával funkci guvernéra, si 
přinesl zálibu přerůstající posléze až ve vášnivý zájem o 
stavební a okrašlovací akce a od samého počátku svého půso
bení v Čechách usiloval o přeměnu historické Prahy v moderní 
velkoměstské centrum. 

Vedle prodloužení dnešní Nerudovy ulice dvozem na Poho
řelec (1829) to bylo zejména zřízení dnešní Chotkovy silnice 
(1830-1832), která je dodnes nepostradatelnou součástí praž
ského dopravního systému. Později následovaly nově upravené 
trasy od St~ahovaké brány na vrchol Petřína (1832), od Brue
ké brán; k Bubenečaké oboře (18)8) a konečně nová cesta přes 

Vyše~rad vedená strmou serpentinou ÚStící do nové tzv. Ci
helr.é brány (1841). Pouze v projektu zůstal návrh odvážné a 
přitom citlivě vedené s i lnice spojující ďjezd a Strahovskou 
bránu (předchůdce dnes realizovaného Strahovského tun elu), 
předložený ke schválení těsně po Chotkově abdikaci, ale in
spirovaný ješt ě s největší pravděpodobností Chotkem osobně. 
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Neělo přitom jen o odvážné technické stavby, ale komplexně 
řešené soubory včetně dláždění, zeleně a dalších terénních 
Úprav, označené přiléhavým termínem "Kunat-Strasae". 

Pod vlivem dobového kultu přírodního romantismu pečoval 
hrabě Chotek i o městskou zeleň a parky. Na někdejších novo
městakých hradbách v ÚSeku mezi Žitnou ulicí a Poříčekou bra
nou založil a vybudoval v letech 1827-1828 veřejnou promená
du, na kterou navázala Úprava okolí nové Koňské brány s vy
hlídkovou terasou na vrcholu (1831). V souvislosti ae stav
bou Chotkovy silnice vznikly na plo~ině nad Jelením příko
pem vlastně první pražské veřejné sady, nazvané později za
kladatelovým jménem, ozdobené elipsovitou fontánou a propo
jené dřevěnou lávkou s druhou částí na Úbočí Letné. 

Snaha vytvořit souvislý pruh sadd a zeleně mezi Stro
movkou a centrem byla korunována postupným zpfístupněním 
Petřína. Za osobního Chotkova přispění a po komplikovaných 
jednáních postoupila v r. 1840 svatovítská kapitula bezplat
ně svoje petřínské pozemky s kostelem sv. Vavřince a ostat
ními stavbami pražské obci a podmínkou, že je bude udržovat 
v dobrém stavu; obdobně byly v r. 1842 zakoupeny pražskou 
obcí sady na Nebozízku. V souvislosti s regulací Petřína 
vznikly nové cesty, altány a vyhlídkové terasy. Zahradní a 
krajinářské Úpravy zde projektoval - podobně jako jinde -
bubenečaký zahradník Braunl. 

Zcela zákonitě se zájem ne jvyššího purkrabího soustře
dil na důstojnou Úpravu reprezentativních městských prostor. 
Prakticky všechny hlavní ulice a náměstí Prahy byly v té 
době nově vydlážděny dobřichovickou žulou. Je zajímavé při
pomenoP.":. i některé experimenty, které se neosvědčily (např. 
mramGrové desky v malostranském podloubí, litinové plotny 
na I..:arlově mostě), či nebyly realizovány (již v r. 18)a ai 
hrabě Chotek vyžádal z P•říže dobrozdání o používání "zem
ní smoly"- asfaltu). 

Nově byly regulovány dnešní Příkopy, Vítězná třída, 
Rytířská ulice, Václavské náměstí a zejména Karlovo náměstí, 
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kterému byla asanací a terénními Úpravami v letech 1835-18)8 
navrácena jeho p~vodní středověká dispozice. Zcela mimořádným 
urbanistickým činem byla regulace dnešniho Smetanova nábřeží 
s velkoryse koncipovanou výstavbou a novou promenádou před 
kulisou Pražského hradu. Myšlenka vybudovat nábřeží s pomní
kem císaře Františka I. a budovami galerie a muzea se obje
vila již v r. 1835, vlastni realizace spadá až do let 1841 
až 1845, resp. 1848 . Součástí této koncepce bylo i nově upra
vené a rozšířené předpolí Karlova mostu před klášterem kři
žovní~. Karel Chotek se tak stal i duchovním otcem prvních 
novodobých pražských pomni~, Františka I. (1844-1846) a 
Karla IV. (1848), které byly realizovány v souvislosti s re
gulací nábřeží. Nové promenády a náměstí byly pochopitelně 
osázeny stromy a uliční interiér oživila řada kašen a fontán 
zřízených v té době na Uhelném trhu, Kozím náměstí, v Jámě, 
v Karmelitské ulici, Maltézské, Všehrdově ulici a jinde. 

Z nových reprezentativních budov lze připomenout nové 
křídlo Staroměstské radnice (18)8), novostavbu c. k. sta
vebního ředitelství čp. 377/III či modernizaci škol u P. 
Marie před Týnem, u ev. Ducha na Malé 'Straně nebo stavovské 
reálky v Husově ulici (183)). Počátkem třicátých let zre
organizoval hrabě Chotek obecní chudinskou péči. Založil 
spolek a Ústav k zaopatřování slepc~ (1832) , z kterého po
zději vzešel proslulý Klárův Ústav slepců (18)6-1844). Po
stavil novou dětskou opatrovnu na Novém Měst~ (Na Hrádku, 
18)2) a zřídil další opatrovny na Františku, u ev. Petra 
na Poříčí, u sv. Štěpána, u P. Marie Vítězné, na Hradčanech 
a v Karlíně. Frestavěl zemskou trestnici a zřídil donucova
cí praCO'~'iiU pro ) JO lidí • 

raotkovu péči o zdraví a hygienu obyvatelstva dokumen
tuje rozšíření Všeobecné nemocnice (1838) či novostavba 
Občanské plovárny {1840). V letech 1838-1842 byl rekonstruo
ván pražský vodovod s použitím železných rour a ve vodárnách 
instalovány nové výkonnější čerpací stroje. Do r. 1828 bylo 
proreženo prvních 44 km stok, Ústících do Vltavy třemi vý-
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pustěmi a tím byly položeny základy moderního kanalizačního 
systému. Na náklad majitelů domů byly budovány okapy a do
movní stoky, bylo zdokonalováno veřejné osvětlení ( v r. 
1847 plynofikované) a Úsilí o zlepšení životních podmínek 
vyvrcholilo přijetím prvního Řádu o čištění pražských ulic 
v r. 1838. 

Mezi nově přijaté právní normy patřily dále Řád a po
řádek obecní (1828), Nový stavební řád (1833) stejně jako 
opatření z r. 1827 vyžadující při vývozu uměleckých děl a 
památek ze země povolení zemského gubernia. Zájem o staré 
architektonické památky a jejich opravy řadí Chotka mezi 
pionýry památkové péče - osobně se v r. 1836 zasadil např. 
o záchranu letohrádku Belvedere, na císaři vymohl finanční 
prostředky na opravu ·Karlštejna, z obecních peněz se roz
hodl financovat opravy Staroměstské radnice, Týnského chrá
mu či těžce polkozeného kostela ev. Vavřince na Petříně. 
Z Chotkova popudu došlo i k rozvoji archivního studia, když 
na jeho příkaz došlo k podrobné inventarizaci fondů svato
václavského a kapitulního archivu. 

Nejvyšší purkrabí podporoval významné osobnosti kultur
ního života. Josefu FUbrichovi zprostředkoval výzdobu nové • 
křížové cesty na Petříně (1832), u malíře Antonína Gareise 
objednal v r. 1836 nový oltářní obraz pro kostel sv. Got
harda v Bubenči. Podporoval i významné ediční podniky archi
tekta Jana Filipa Joendla a Johanna Gottfrieda Sommera, je
hož topografie z r. 1833 se stala nadlouho základní infor
mační příručkou vlastivědného bádání. František Palacký, 
Chotkův blízký přítel, získal jeho přičiněním místo zemské
ho histor~ografa (1829), obdobně i Pavlu Josefu Šafaříkovi 
bylo Zdbezpečeno místo v pražské Univerzitní knihovně (1841). 

Karel Chotek byl příznivcem a zakladatelem různých kor
porací a spolků, které v první polovině 19. stol. přispěly 
k oživení národního kulturního života. Stál u zrodu České 
spořitelny (1826), Jednoty pro povzbuzení průmyslu v Če
chách (1829), která za jeho předsednictví zorganizovala 
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v letech 1828-1836 celkem pět průmyslových v _ýatav, prosadil 
u císaře založeni Matice české (1830), Krasoumné jednoty 
(1835) apod. 

Především však Chotkovo jméno přímo symbolizuje revolu
ci v dopravě. Byl to on, který v Čechách vybudoval moderní 
silniční sít včetně řady mostů a všemožně podporoval ro~voj 
silniční (dostavníky), železniční a lodní dopravy. V Praze 
byl iniciátorem stavby druhého pražského mostu (připravován 
1836, stavba 1839-1841), který spojil Smíchov a pravobřežním 

centrem. Zajímal ae ó projekt splavnění Vltavy a zahájeni pra
videlné lodní dopravy (1841), mnoho energie věnoval nejprve 
vybudování koňky (Bruska - Lány, 1830) a později zejména na
pojeni Prahy na vznikající sít železničních trati, které se 
připravovalo jiŽ od třicátých let, i když první vlak přijel 
do Frahy v r. 1845 v době, kdy už byl hrabě Chotek pensiono
ván. Nenadálý a rychlý konec jeho Úřednické kariéry je v mno
hém příznačný. Chotkova vášeň pro veře jné stavby se mu na
konec stala osudnou - astron<'mické částky vynakládané na 
stavbu Františkova nábřeží ze stavovské pokladny se staly 
záminkou k ostré kritice na zemském sněmu v r. 1842 a k 
Chotkově následné abdikaci. 

V období 1838-1842 došlo k nebývalému oživeni stavební 
činnosti. Dobová zpráva registruje kromě již shora uvedených 
veřejných podniků 68 novostaveb a 229 přestaveb a rozsáhlých 
Úprav pražských domů 5/. Většina Chotkových stavebních pod
niků se sice týkala vnitřní Prahy, ale ve svých důsledcích 
měla vliv i na rozvoj pražských předměstí. Již od dvacátých 
let vznikaly kolem Prahy první průmyslové podniky, které 
spolu s jP~nozřivými a velkorysými regulačními zásahy a no
vými k~~unikačními trasami vytvořily základní předpoklad k 
další•Ju organickému :ců•tu města. 

Pod heslem "zkrášleni" (Verechonerung) se Praha přemě
nila nejen v malebnou oázu promenád a parků, jak ji známe 
z rytin Vincence Moretadta, ale především v živé a moderní 
velkoměsto zapojené do evropského komunikačního systému. 
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Nejvyšší purkrabí Karel Chotek, který měl na této přeměně 
rozhodující zásluhy, se tak zapsal do dějin Prahy jako první 
a na dlouhou dobu jediný moderně myslící urbanista. 

Urbanistický vývoj Prahy a pražských předměstí probíhal 
v 2. pol. 19. stol. chaoticky a nahodile a zdaleka nedosáhl 
oné komplexnosti a velkorysosti z časd osvíceného purkrabího. 
Stavělo se podle dílčích regulačních plánd (např. Vyšehrad 
od r. 1846, Žižkov 1873), se střídavými ÚSpěchy byla doplňo
vána výstavba okrajových čtvrtí i centra v souvislosti s asa
nací a prvním skutečným urbanistickým činem bylo až založení 
Vinohrad a na počátku století pozoruhodná koncepce nového 
Karlína od Josefa Sakaře. Idea zahradního města spolu s n~vě 
přijatými zákony o stavebním ruchu a státní podpoře staveb
ního ruchu (č. 100 a 219/1920 Sb.) a novými sociálními a ~ep
rezentativními programy státní výstavby signalizují kvalita
tivně nové období výstavby pražských předměstí, symbolicky 
zahájené 6. února 1920 právním aktem připojení 37 okrajových 
obcí. 

Součástí Velké Prahy se tak stala řada do té doby samo
statných sídelních Útval'll, mnohdy velmi starého založení. Je·· 
jich urbanistický i architektonický vývoj byl pochopitelně 
v mnohém zcela specifický. Dochované ikonografické' materiály 
zachycují podobu těchto vesnic, které představovaly mimořádně 
zachovalé soubory lidové architektury čekající na komplexní 
zpracování a zhodnocení (např. Bohnice, Dolní Chabry, Bubeneč, 
Ruzyně, Veleslavín, Hloubětín, Břevnov - dnes ovšem zachová
ny jen solitéry a torza někdejších celkd). 

Pro poznání v.ývoje hlavního města Prahy se v posledních 
desetilet.ich učinilo nesporně mnoho. Naše vědomosti a znalo
sti o ~ražských předměstích však zůstávají stále nedostateč
né. Skutečnost, že hlavním zdrojem základních infoDn&oÍ je 

dodnes již zastaralá Zelinkova monografie z r. 1955 61, na
značuje, kterým směrem je třeba v budoucnu zaměřit badatel
ské ÚSilí nás všech. 
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Poznámky 

1/ Za četné podněty a informace o geometrické struktuře 
Prahy děkuji Miloši Krumlovi, který se touto problema
tikou soustavně zabývá. 

2/ P. Kneidl, Dějiny města Karlína I, Praha 1923; M. Lej
sková-Matyášová, Karlín - empírové předměstí Prahy. 
ZPP XVI, Praha 1956, s. 16; M. Lejsková-Matyášová, Od 
Špitálska ke Karlínu. ONV 8, Praha 1967; D. Líbal a ko
lektiv, Praha-Karlín, stavebně historický průzkum. 
Sď.RPKO, Praha 1970, I. etapa - přehled vývoje Karlína; 
z. Míka, Prdmyslové předměstí Karlín v 19. století a 
jeho význam pro Prahu. PSH 9, Praha 1975, s. 78. 

3/ SďA, Archiv pražského arcibiskupství, inv. č. 2639, ma
pa pozemků za Špitálskou branou z 12. 9. 1729; SďA, ŘA 
křižovníků, sbírka map a plánd, inv. č. 1999 a 2000, 
mapy č. 110, 111 a 112, "Plán špitálských polí a jejich 
nájemníků" z r. 1739 a z 18. 10. 1754. 

4/ Hlavní literatura k osobnosti hr. Karla Chotkaa P. A. 
Klar, Carl Graf Chotek und seine Zeit in BOhmen. Libu.sP. 
1853, s. 333-337; A. Wolf, Graf Carl Chotek, Geheimer 
Rat und Oberstburggraf in BOhmen. Ein Lebensbild. Prag 
1869, s. 32; v. Řezníček, Karel hrabě Chotek, poslední 
nejvyšší purkrabí Království českého . ČČK 86, 1912, s. 
116-154; F. Walter, Der Rucktritt Graf Carl Choteks vom 
Oberstburggrafenamte und ·die Ernennung Erzherzog Step
hana zum Land~schef in BOhmen. MVGDB 60, 1922, s. 169-22il; 
F. Roubík, K počátkům pražských sadd v první polovici 
19. ~'oleti. Kniha o Praze 1958 , s. 174-186. 

5/ V. Vojtíšek, Stavební ruch v Praze v letech 1838-1842. 
"ýěstník klubu za Starou Prahu 4, 1913, s. 26. 

6/ T. Zelinka, Pražská předměstí. Praha 1955. 
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Jiří Tomáš K o t a 1 i k 

Zu den Anfangen der urbanistischen Entwicklung der 
Prager Vorstadte 

Zusammenfassung 

Der Autor geht von der sich historisch formierenden 
Axialitat der Prager Bebauung symmetrisch an den Moldau
ufern aus. Er zeigt, wie besonders das architektonische 
und urbanistische Schaffen von~. I. Dienzenhofer diese 
Verteilung respektierte und betonte. Die militarischen An
forderungen hatten dann zusammen mit den neuzeitlichen Vor
stellungen uber die sanitare Ausstattung der Stadt ihren 
Anteil an der Ausarbeitung des Planes fur den weiteren Aus
bau, besonders fur Karlín, welches 1817 gegrUndet wurde. 
Auch hier respektiert naturlich die urbanistisch moderni
stische Disposition des neuen stadtischen Ganzen die alte
re Siedlungs- und besonders die Kommunikationsstruktur. 
Ahnliche Kennzeichen finden wir auch beim Studium .der Be
bauung von Smíchov. Den Kern des Artikels widmet der Autor 
der Bauherren- und organisatorischen Aktivitat des Prasiden
ten des Landesguberniums und des Oberstburggrafen, des 
Grafen Karel Chotek, der in den Jahren 1826 bis 1842 die 
Verwandlung des Aussehens von Prag und besonders seiner 
Randgebiete markant unterstutzte. Choteks Aktivitat richte
te sich vor allem auf die Herrichtung der Ko~nunikationen, 
der offentltcnen freien Platze und der stadtischen Park
anlagen . Der Graf forderte technisch progress ive Projekte, 
und o~e einzelnen Bauten begriff er in den breiteren Zusam
mentangen der notwendigen baulichen und Terrainregulierun
gen. Sein Interesse galt naturlich auch den reprasentati
ven Gebauden, Instituten mit sozialem und sanitarem Charak
ter usw. Die chaotische Entwicklung der Bebauung Prags und 
der Vorstadte in der zweiten Halfte des 19 . Jahrhunderts 



59 

zeigte gut, welche urbanistische Bedeutung die bis heute 
nicht voll aoerkannte TŠtigkeit Choteks hatte. FUr die Er
forschung des breiteren Hinterlandes Prags, welches erst 
durch das Gesetz aus dem Jahre 1920 uber GroO-Prag zu 
seinem Bestandteil wurde, gibt es eine keihe wertvoller -
vor allem ikonographischer Materialien, die heute schon 
komplex erarbeitet sein sollten. 
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Jiří š e v č í k 

OBRAZ MĚSTA A ČTVRTI VINOHRAD 
(Příspěvek k urbanistickému a architektonickému vývoji) 

Tento příspěvek je zprávou o ~zsáhlejší práci nazvané 
"Vinohrady, obraz města 19. stol.", která vznikla na fakultě 
architektury v r. 1982 a na níž spolupracovali J. Benda a 
J. Pleskot. Usiluje o pojetí města jako konkrétního, prožité
ho prostoru (proti dosud stále rozvíjenému modernistickému 
objektivně kvantifikovatelnému prostoru~ a snaží se nalézt 
znovu původní významy, které ho charakt~rizují. Obraz města 
Vinohrad si klade za cíl ozřejmit, jak je prožívána obyvate
li významová struktura čtvrti (města), tj. na základě jakých 
významů je srozumitelným celkem. Vycházíme z přesvědčení, že 
město je právě podle těchto významů rozvrhováno, že jim dá
vá srozumitelnou architektonicko-urbanistickou podobu, umož
ňující jeho skutečné obývání. Tato obnovená prostorová zku
šenost se právě v architektuře posledních let stala jedním 
ze zdrojů nového myšlení. 

V Praze se simultánně spojují téměř všechny druhy geo
grafické situace sídel - od Údolní polohy, polohy na svahu, 
terase či náhorní plošině až po ostroh. V symbiÓze čtyř 
historických měst na obou březích řeky rozvíjí každé na svém 
místě svébytné rysy. Ani vojensko-politické zřetele nebyly 
nikdy s to setřít jejich hranice. Vnitřní "hranice mezi 
Pražany" (Janáček) jsou skutečně tnalým pražským fenoménem 
jako neadministrativní, neformální a citlivé švy rozdílných 
oblastí. ~yly vždy místem napětí, ale umožňovaly i koncen
traci r.polečné činnosti. Dodnes jsou živé a jejich nereapek
tování se stává osudnou chybou. 

Přes vnitřní hranice, oddělující diferencované městské 
krajiny, je však Praha celkem. Zvláštní paradoxní typ její 
reálné celistvosti, tento "obtížný celek", je podmíněn ne
klasickou vnitřní rozeklaností, vycházející z konvergence 
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mnoha rozdílných krajinných typů. Podle vymezení postmoder
nisty R. Venturiho je logika "obtížného celku" založena na 
tom, že dosahuje jednoty nikoli vyloučením a mechanickým 
zjednodušením, ale naopak schopností pojmout do sebe mnoho 
protikladných prvků. Přikláníme se k této rozpornosti, kte
rá je skutečnou komplexností a našim domácím způsobem živo
ta měst. 

Přírodním předpokladem založení Vinohrad je krajinný 
typ pravobřežních teras, kterým daly odpradávna základní 
směry radiálně se sbíhající cesty ke Starému (Novému) Městu 
- vídeňská a černokostelecká. Další orientaci vinohradskému 
Území určila vidlice cest do Vršovic a Nuslí vycházející od 
Žitné brány. Vztah k hlavním centrům, Koňskému a Dobytčímu 
trhu, byl tak přirozeně ustaven. Celá terasa k Olšanské plo
šině má nadto výlučnou polohu na východo-západní ose praž
ského souměstí amfiteatrálně rozvinutého před hradním 
vrchem. 

Dříve pustou krajinu za hradbami podstatně určila její 
kultivace, která jí dala nový charakter. Třímílové pásmo 
Viničných hor, ustavené dvěma výnosy Karla IV., se stalo sa
mostatným správním okrskem. Krajina za hradbami nebyla odtud 
jen divokým světem, protikladným městu, ani pouze hosp~dář
ským zázemím, ale humanizovaným a vysoce kultivovaným pro
středím, obdobným palácovým, klášterním a soukromým zahradám 
uvnitř hradeb. Je poseta letohrádky, pohodlnými villegiatu
rami, viničnými domky, později skleníky, slouží vodoléčbě i 
jako asyl před epidemiemi. 

Pro vzni~ města pak mají na konci 18. a počátkem 19. 
stol. ro~~odující význam dva osvícenské a zednářské podnikya 
zahrad~ hraběte Canala a aleje barona Wimmera, dvou mono
polnich vlastníků Území. Wimmerovy aleje jsou s píše než par
kem zvláštním druhem velkorysé kraj inné regulace, jejíž osno
vu tvoří dva protínající se trojÚhelníky (jsme v pokušení 
dokonce uvažovat o gigantickém landartu - zednářském znaku 
Úhelníku a kružítka). Wimmer předvedl Pre.žanům ve svých 
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alejích přírodu nikoli jako rousseauovský protiklad rozumu, 
ale jako skutečný a pevný základ, jediné jsoucno racionálně 
poznatelné a zužitkovatelné. Tento druh rozumu, který meto
dickou kultivací "pustinu učinil elysiam" 1 byl veleben v pa
mětním spise k jeho smrti v r. 1822. Ačkoliv se Wimmerovy 
aleje jeví ve své geometrické podobě jako výlučný podnik 
klasicistně cítícího ducha, jsou ve skutečnosti regulací 
přirozených cest, kterým dávají pouze přesný tvar. Tento 
triangl prokázal mimořádnou sta bili tu a stal se základem 
pozdějšího města, v němž zkameněl. Město se v něm přiznalo 
k p~vodní krajině, její orientaci a zopakovalo v osvícenské 
interpretaci ve velkém měřítku starý tvar původní rostlé 
formy na vidlici cest. 

U Canala najdeme podobné osvícenské pojetí přírody, 
ale jeho zahrada je vystavena spíše s anglickým vkusem. By
la eklektickou směsicí romantických rekvizit, fantastické 
exotiky, pansofických snah i centrem pražského zednářstva, 
současně i vědeckým centrem, vzorným cukrovarem, chovem 
ušlechtilého dobytka a výstavištěm. 

Ruku v ruce s proměnami počatými Canalem a Wimmerem 
šlo o osvojení krajiny Praženy, zachvácenými novým cítěním 
prostoru. Patří k němu romantická touha po dálkách, o níž 
víme, že je rubem intenzívně pocitované touhy vrátit se 
k svému ztracenému p~vodu a celistvému životu. Takové jsou 
v Máchových denících zachycené pohledy na Prahu a vzdálené 
Středohoří z Viničných hor od Olšan. Po romanticích vystu
pují sem měštané, neprožívající už tragiku nenaplnitelné 
touhy, ale těěicí se výhledy. Usazují se v přírodě a dívají 
se na své ~taré město jako na ztracený svět v dálce. 

D1':J.ežité je, že tento prožitek tolikrát opakovaný, 
k něm~ zval už Wimmer pohodlnými terénními Úprava.! a ale
jemi, velmi upevnil konkrétně prožitou situovanost člověka 
v krajině Viničných hor proti Praze a výrazně posílil orien
tovanost cestami. S tím souvisí i putování a promenování, 
které přiblížilo předměstskou krajinu,a ta se důvěrností 
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vztahu stala už biedermayerovsko-měštanským ~omovem. Výboj 
do přirody ze starého historického centra se stal skUtečně 
cestou k sobě a k přirozenému půvo~u všech věci. ~evázanoet 
sv,tečnich vych!zek se spoj~la se zábavou, jíž se li~é v 
přírodě oddávali. PoloprovizÓria dřevěných a.rén přispěla k 
zahuětování a zabydlování míst a stala se mezičlánkem mezi 
volnou krajinou a rodícím se městem. Takový byl základ pro
storového rozvrhu, v němž se zabydlili Pražané před vznikem 
kamenného města. Krajina a cesty se naplnily novými významy 
a po ustavení samostatné vinohradské obce (nejprve spolu se 
Žižkovem), resp. až po zbourání hradeb zač~ bouřlivý sta
vební vývoj. 

Z fakt o regulaci Vinohrad sluší připomenout alespoň 
následující. Vinohradská obec byla formálně ustaveno v r. 
1849, ale první regulační plán vznikl pravděpodobně až kon
cem šedesátých let. Písemná zmínka o něm je v dopisu staro
sty Královských Vinohrad Karla Hartiga z 28. září 1874 adre
sovaném sněmu Království českého, v němž protestuje proti 
rozdělení obce na Žižkov a Vinohrady. Tento plán byl vypraco
ván, jak je patrno z Hartigova dopisu, již v duchu moderních 
a technických zásad, jak o nich hovoří "Pamětní spis stran 
upravení a rozšíření královského hlavního města Prahy", vyda
ný v r. 1873 Spolkem architektů a inženýrů. Velkoryse vytyčo
val "přirozený a nejvhodnější střed, jímž býti má rozsáhlé 
náměstí za Kanálskou zahradou po obou stranách erární Černo
kostel ecké silnice, na němž by se svým časem vystavěla obecní 
radnice a jiné veřejné budovy". Na polohopisném plánu města 
Královské Vi~ohrady, sestaveném městským inženýrem Janem Štv~ 
rákem v ~ . 1885, je poloha náměstí ještě zakreslená. Regulač
ní pl~~ však pro roztržku obou částí původní obce zůstal ne
napu.ěn, když se Královské Vinohrady výnosem zemského výbo
ru z r. 1875 rozdělily na dvě samostatné obce. O novém regu
lačním plánu není nic známo a výs t avba postupovala podle u
praveného staršího návrhu. Rozhodující roli na Královských 
Vinohradech sehrála Wimmerova krajinná rebulace, jejÍŽ roz-
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vrh byl podržen. Dochované dílčí regulační plány ing. J. 
lranzla ukazují, že dochází pouze k dělení uvnitř starší 
krajinné a parcelační situace , která je postupně naplňována 
volně k sobě přiřazovanými částmi. Podobně postupovala re
suiace Žižkova, kde je pak autorem řady zastavovacích plánd 
Karel Hartig. Ddležité je, že od r. 1881 Vinohradská záložna 
spolu s obcí začíná vykupovat pozemky jako p!ledpoklad pro 
konci pování velkorysejšího urbanistického záměru. Ortogonál
ní roštový syat~ regulace , jehož univerzálnost dovoluje 
rozvinout OlJanská ploěina, byl uplatn~n směrem k vodárně . 

llěl umožnit rozvoj města za jeho pdvodní ohraničení. Nicméně 
dotvoření centrální části , její! okrouhlost je velmi silně 
pocitována, patřilo k základním problémdm. 

Vratme se však k budování významové strukturr sepa~va
né dolní části Královských Vinohrad. Bejprve byl parcelován 
a zastaven Wimmel'llv trojÚhelník. Přes racionální základ má 
výstavba poněkud chaotický ráz , zvláště v obtížných místech 
s ostrými Úhly nabývají bloky táměř rostlého charakteru. Od 
samého počátku se však ukazuje nutnost, aby se dříve okrajo
vá oblast s t ala skutečným centrem. Prostor orientovaný cesta
mi musí být doplněn koordinujícím nadindividuálním středem, 

který by jim dal nový vzt ažný bod. 
V tomto okamžiku i v tak moderním městě jako Vinohradech 

najednou proniká pdvodní pozadí zakládání prostoru, překra
čující pouhé subjektivní prožívání. Temné, skryté významy 
místa dosud nevymizely a nápadně naopak vystupují. Když se · 
nově prožitá a několikrát již osvojená krajina před hradbami 
stala místem nového sídla , musí se jako vždy v takových pří
padech stét i středem světa, kter ý má svou vertikální osu. 
Nového symbolického významu proto nabývá i geogratická torma 
Vino~radského pahorku, vlastně jen stoupajícího terénu Olšan
ské ploěiny. Nezbytný odkaz k pdvodu není jen odkazem k pev
n~u základu krajiny, ale spojuje se i s odkazem ke Karlovu 
založení. Krajina a historie jsou původem, který zakládá 
smysl a dává Vinohrad'ŮID srozumitelnost. Centrování ÚZemí na 
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pahorek a k pevnému středu (nikoli náhodou je jím Kockerova 
sv. Ludmila, jíž předcházela zcela v souladu s naším výkla
dem dřevěná aréna Hagenbeckova cirkusu v blízkosti někdejší
ho vitvení cest s božími mukami či křížem) znamená i nové 
vymezení vůči okolí. Nově uspořádaný celek - a uspořádanost 
je v základu všech regulací a kultivací od Karla IV. až po 
šlechtické podniky 18.-19. stol. - musí být symbolicky pro
žit jako řád stojící proti chaosu okolí. Mýtického pozadí 
nabývají i prostorové osy, stavící pahorek Vinohrad proti 
Hradu s dalším významovým podtextem romantického výhledu. 
Dálka, v níž se symbolicky ocitá vlastní původ, je pozitívni 
posílena jako spojující osa, zdroj vinohradské prestiže. Smě
ry proto na Vinohradech spojují rozdílné úrovně významů a 
a nich se přenášejí i na Účelová schemata každodenního pro
vozu (podélné směry- spojnice s historickými městy, příč-
né -vazby s nepřátelskými, chaotickými, neprivilegovan)mi 
oblastmi sousedů). Při hledání svého středu, posilujícího 
vlastní identitu, muselo město artikulovat vztah k histo
rickému centru, jehož se nemůže vzdát. Nové centrum plní 
svou roli teprve vázaností. Potvrzuje to i přesná volba 
umístění středu Purkyňova nám. (dnešní nám. Míru) na ideál
ním průsečíku podélné osy Václavského a příčné osy Karlova 
náměstí, dvou hlavních center Nového Města. 

Tyto Úvahy by se mohly zdát poněkud romantizujícími, 
nicméně analýza tzv. obrazu města, jejíž součástí bylo 40 
řízených rozhovorů s obyvateli a jejich skici Vinohrad, je 
potvrzuje. 

Vinohrady jako prostorový a významový celek jsou proží
vány obyvP.•eli předně jako čtvrt s mimořádnou prestiží, kte
rá přetrvává přes demografické změny a změny jejich postave
ní v :raze. Prestiž zakládá především "královský" původ, 
který je pro Qbyvatele dosud silnou skutečností a jeho pro
střednictvím si uvědomují smysl svého prostředí. 

S prožitou situovaností v národní historii, která je 
zdrojem identity místa, se však spojuje prožitá situace geo-

/ 
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grafická, tj. nejen vizuálně vn:!maná poloha, ale ldnestetio
lQ' denně obnovovaná zkušenost prostoru. Vinohrady jsou vní
mány jako pahorek, řazený k "posvátným pražským vrškllm", 
"taková čtvrt, co se na to koukal Karel IV. z d1'\ůu,ho kopeč
ku". Zejména při dvou významných panoramatických pohledech 
je poloha pro vinohradské obyvatele prokazatelnáa z Riegro
vých sad~ a lrancouzské, kde se radiála Vršovické cesty mí
řící na Hradčany mylně ztotožňuje s komponovaným záměr~. 

Příslušná privilegia královského ~vodu garantuje ovšem 
i vědomi kontinuálního navázáni na Nové Město. Velkorysé ra
diální rozšíření Prahy bylo možno udržet právě na Vinohradech, 
prodloužen:!m Žitné a Ječné, ale i volnějšími parkovými plo
chami,které byly také součástí naddilllenzovaného Nového Kbsta. 
Bávaznost na plán Nového Města vede u obyvatel až k amaz~vá
ní hranic mezi Vinohrady a Novým Městem, zatímco hranice se 
Žižkovem a Vršovicemi z~stávají na mentální mapě jasně ales
poň na několika klíčových místech. 

Ještě však v jiném smyslu než jako symbolický pahorek 
a protofunkcionalistický rozvrh je poloha Vi~ohrad zárukou 
významnosti a prestiže. Jsou chápány jako nejblíže centru 
a toto poznání je fonnulováno jako "nestředový střed Prahy", 
"součást širšího centra". Bydlet na Vinohradech znamená 
bydlet v centru nebo ho dosahovat s minim~ námahy. Stírání 
hranic těchto dvou člán~ pražské konurbace jde tak dale
ko, že se představované těžiště posunuje oo nejníže, často 
až do Bového Města. 

Dvojznačnost vnitřní hranice j~ko spojnice i iru rela
tivně autonomních oblastí je typickým znakam nefonnální 
pražské ~~polcgické struktury. Je to logika skupinové for
my • n:!.JColi racionální šablony, která zakládá model prosto
ru, ~roniká celým život~, určuje měřítkový a významový mo
dul. Patří k ústředním prv~ identifikace města a srozi.Di
telnosti jeho skladby {magistrála ae v tomto směru nebezpeč
ně dotkla nervu). 

Vedle prostorové specifiky, dané topografickou figurou 
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a jejimi dosud živými symbolickými vfznamy, je závažným ~-
nadřazenosti čtvrti i její vnitřní struktura, obyvateli pro
lívaná jako uspořádanost velkého řádu (opět jiná to.rma vido
mí •ounáleiitosti s protofunkcionálním Bovým Kěstan). Obyva
telé jsou zaangažováni na své čtvrti jako na sváteoním, lu
XWiním prostoru, odlišDém dodnes od etarěích čtvrtí histo
rické Prahy a jiných předměstí. Od sousedního Žižkova a 
Vršovic se oddělují jako od chaosu, rozpolcenosti a nesou
rodosti, v:yvolávajících aeooiaoa bludišt rostlého Tábora ne
bo se značnou dávkou sarkasmu exotického prostředÍ "Hong
Kongu"• Velkolepost čtvrti se tak opírá stejnou měrou o tra
dici jako o svou modernost. Velký řád je znakem modernosti 
j ako královského pllvodu. Hygiena, zdrsví, vzduch, volni pro
stor , pohodlný provoz vtiskly charakter a ráz čtvrti a jeho 
vnitřní modulaci. Vinohradský pahorek sestoupil v tomto ohle
du ae své mýtické výše k funkčnosti dobře prQvětrávaného vy
vfěení, kte~ .má ostatně starou tradici. Čtěme např. ťomen
tář na starém Sadelerově prospektu 1606. 

S moderností souvisela i ctižádost vybudovat město jako 
Úplné prostředí. Dodnes jsou obyvatelé pyšní, že Vinohrady 
j sou autonomním celkem, realizujícím ideál městského prosto
ru v Úplnosti hlavních institucí jako v klasických městech -
divadlo , chrám, sportovní zařízení - stadion (Sokol), jakoby 
se ujaly držb,y věčně pl atných institucí evropské městské 
kultury . 

Zakořeněnost v historii , honosnost t opografické polohy, 
královský pllvod , otevřená hranice s Novým Městem, řád umě

l ého počinu moderního ducha zrcadlící i řád Karlovy regula
ce, to v!e je pouze j ednou s t r ánkou obrazu Vi nohrad . Bez 
stálé p~ítomnosti přírodního· živlu by obraz zt ratil vnitřní 
napit!, které mu dává životnost. Celá Praha má zákl adní pro
stor rozvrženi přírodou. Sjednocení přírodní a městské kra
jiny má věalc na Vinohradech zvláMní charakter. Chybí s ice 
plirozený rostlý topologický sled, ale i v monokultuře mo
derního města je zachována alespoň iluze této dvojznačnosti . 
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Vinohrady jsou pro obyvatele s tejně novodobým městem jako 
přírodní idylou - elysiem. Idyličnost ve spojení a modernost! 
jsou hlavním rysem genia loci Vinohrad. Vinohradská populace 
užťvtl a vnímá prostor jako krajinu a nemdže se jí vzdát, 
protože patří k hlavním identifikačním znakdm města. Spoje
n! klidu sváteční otlzy uprostřed města a mode rnosti je 
podmíněno př:ítomností přírody, která je dnes už někdy tělko 
l okalizovatelným pradkladem , odkazem k legandámímu pdvodu. 
Konkretizuje se často jako vzpomínka na "pole", dlouhou dobu 
uistující v samém středu na náměstí Míru a jeho nej.bl1Uím 
okol í . Dvě polotixované vegetační plochy parkd a hřbitovy 
jsou dnes základem prostorového aranžmá, jehož prostřednio
tTím je Účast obyvatel na městě možná a srozumitelná. Vino
hrady komunikují skutečně velmi silně svými přírodními ob
lastmi . Nejsou naštěstí pouhou estetickou kompozicí podle 
dobového schámatu, ale mají hlubší význBrA a vztahují se 
k nejstarší kinestetické angažovanosti na Viničných horách. 

Ze všeho, co jsme naznačili, je patrné, že Vinohrady, 
zdánlivě čistý plod pozitivistického 19. stol. a rezidenční 
čtvrt střední bur!oazie, mají bohatou a mnohavrstvenou 
strukturu. Kupodivu sledovaly logiku obtížného pražského 
celku a rozmnožily staré hranice mezi Pražany o další hra
nici moderního velkoměsta. Platí to i o j eji ch vnitřních 
vzt azích. Náměstí Míru spoj uje patriotickou autonomi i, cti
žádost být v pr avém s lova smyslu samostatným městem a sou
časnou potřebu nevzdat se sounál ežitost i s původním centrem 
a nevzdat s e pražského topologického vzorce. Sous tředně vý
středné prost or-ové soh, ma náměstí Mí ru s e mdže stát symbo
lem celých Vinohrad, což je patrné z nejč astěji zast oupené
ho typ~ skic , které pro výzkumnou práci jako avou představu 
měst~ kreslili obyvat~lé čtvrti. Ambivalence reálné celist
vosti města a relativní nezávislosti jeho č ástí je 'tak sil
nim p:rYkem, že polarizuje celou čtvrt a prostupuje všemi 
vrstvami obrazu. 

Vinohrady se tak opřely o starý typ prostorového uspo-
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řádán:í, které poeiluJe svébytnost skladebných prvkd, ani! b;r 
zrušilo jejich vazby. Komunikace mezi pražskými městy, nev~ 
jímaje Vinohrady, je možná teprve na základě potvrzení iden
tity každého z nich; nikdy nebyly překryty všeobjímajícím 
apriorním řádem. Nová ětvrt 19. stol. se tak přiznává k 
pražskámu souměstí a hlubším významům krajiny a překračuJe 
racionální proorganizovanost a pouhý esteticky komponovaný 
řád moderních měst. 

Poznámky 

Metoda výzkumu "obrazu města" jako kognitivního systámu 
řídícího naše jednání, orientaci a prožívání prostředí byla 
vypracována,poprvé ověřena a publikována Kevinem Lynchem 
v knize Image ot City (Cambridge, Mase., 1960). Výzkum kom
binuje 1) analýzu vlastní krajiny města, 2) vyhodnocení 
řízených rozhovorů s obyvateli a 3) vyhodnocení jejich kre
seb a mapových skic. U nás byla poprvé uplatněna při srovná
ní obrazu historického severočeského Mostu, dnes zbořeného, 
a jeho sídlištní náhrady, nového Moetu.(Srv. např. Je Šev
čík, J. Benda, I. Bendová, Město Most v obrazu svých oby
vatel. Acta polytechnice 16, 1978/J, s. 5n.; tíž, Obraz 
města Mostu. Architektura a urbanismus 1978/J, s. l65n.) 

Přiložené obrázky 1 - 4 jsou součástí jedenáctidílného 
seriálu proměn krajiny a města Vinohrad, zachycujícího ddle
žité situace od r. 1769 až do současnosti. Na základě podrob
né analý73 několika desítek map, plánd, kreseb a zpráv ho 
zprac~~ali v rámci práce "Vinohrady, obraz města 19. atol." 
J. B~nda a J. Pleskot. 

1/ Situace k r. 1769, podrobná rekonstrukce krajiny před 
osvícenskou regulací Viničných hor. Základem je Hube
l'llv axonometrický plán Prahy, jehož obsah je korigován 
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dalěími kartografickými prameny. 
Situace k r. 1838 zachycuje Wimmerovu krajinnou regula
ci, která se pevně vtiskla do obrazu pozdějšího města. 
Respektuje pdvodní běh cest, která monumentalizuje a 
zpfesňuje. Koncept veřejného sadu s restaurační zahra
dou a pdvodně i hvězdárnou, započatý 1817-1818, byl 
uskutečňován jeitě po Wimmerově smrti. · 
Situace k r. 1885. Základní rozvrh Wimmerovy regulace qyl 
1 po rozprodání pozamkd dodržen, doohází pouze k di-
laní uvnitř trojÚhelníka a postupném zaplňování. Do
datečně je vsunuta Tunelová /Londýnská/ ulice. Oblast 
východně trojÚhelníka zdstává dlouho nedořešena pro 
množství problémda mj. jak navázat na starší regulaci, 
jak uzavřít náměstí, lokalizovat kostel a parcelovat 
bloky směrem k vodárně. 
Situace k r. 1921. Dořešená je již parcelace kolem ná
městí, dokončený ortogonální rastr horní části, vztaže
ný k prodloužená Ječné a umožňující rozšíření na východ. 
Součástí města jsou Už nově založené Riegrovy sady, ve
řejnosti zpřístupněná Grebovka a dále Čechovy, Bezručo
vy sady a sady u Slovenské ulice. Je v nich zahrnut i 
poslední zbytek někdejších Wimmerových sadd. 

5/ Polohopisný plán města Král. Vinohrad se zvláštním 
zřetelem na upravovací a rozdělovací plány. Sestavil 
J. Štverák, městský inženýr 1885. Zachycuje pdvodní 
polohu a velikost pozdějšího náměstí krále Jiřího, 
"přirozeného a nejvhodnějšího středu spojené obce 
Královské Vinohrady I a II " /později ŽUkova a Král. 
Vinol:rad/. 
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Jiří Š e v č i k 

Das Bild der Stadt und des St adtviert els Vinohr ady 
(Beit rag zur urbanistiachen und a r chitektonischen 
Entwicklung) 

Zusammentaasung 

Der Bei trag a trebt di a Konzeption der Stadt ale kon
kreten er l ebt en Raum gegenuber dem tradit i onell entwickel
ten moder nietiachen objektiv quantifizierbaren Raum an. 
Er bemUht eich, erneut die urs prUaglichen Bedeutungen, d:' e 
den Raum der Stadt char akterieieren, zu fiaden. Er et ellt. 
sich dae Ziel , das Bil d der St adt Vinohr ady zu verdeutli 
eben, wie die Bedeutungsst ruktur der Stadt bzw. des Stadt
viertels von den Bewohnern erlebt wurde und wird, d. h . 
auf der Basis wel cher Bedeutungen ist es ein verat Šildlichee 
Ganzea, dae wirklichee B8 wohoen ermogli cht. Es werden die 
inneren "Greazen zwie chen den Prsgern" ale andauerndee 
Prager Phanomen, die nichtadminietrativen und unformalen 
empfindlichen NŠhte der v erschi edenartigen Gebiete ver
fo lgt . Diese bie heute lebendigen Grenzen waren immer eine 
Stelle der Spannung, die aber auch dia Konzentra tion der 
gemeineamen Tatigkeit der Bewohner einzelner Komplexe, 
dia Prsg bilden, ermoglicht en . 

Auf der Grandlage der retrospektiven urbanietiechen 
Forechung, kombiniert mit der eingeburgerten Erkundung des 
soziologiec~dn Type wird Vinohrauy ale raumliches Bedeu
tungegar.~ee der Stadt, das am Ende des 19. Jahrhunderts ale 
eelbs~ándige, mi t Prag jedech kontinuierlich zueammenhan
geade Gemeinde, welche an die zentralen Stadtviertel auch 
historisch gebunden iet , analysiert. Die Bewohner aind bis 
heute fur ihr Stadtviertel ale einem feiertaglichen, luxu
riosen Raum, sowohl andere ale dae innere Prag ale auch 
3llders ale dia Vorstadte engagiert. Neben dem Chaos und 
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dam ungleichmŠ81g gewachsenem Organismus der benachbarten 
Stadtviertel Žižkov oder Vrěovice wuchs Vinohrady ale ge
plant modeme, bequeme Gemeinde heren, die in Hinsicht au! 
Hygiena, Gesundheit, Luft und freien Raum den Anforderungen 
der Zeit entsprach. Damit hangt auch der Ehrgeiz zusammen, 
eine Stadt aufzubauen al& vollkommene Umgebung, ale ideal 
autonomen Stadtorganismus, der mit allen hauptsachlichen 
Institutionen der klassiachen Stadt ausgestattet 1st a 
von der Kirche und dem Theater bis hin zu Sporteinrich
tungen. 
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Valentin U r t u s 

PUVNÍ VYMEZENÍ MĚSTA V 19. STOLETÍ 
A VfvOJ PRAŽSKÉHO SOUMĚSTÍ 

Praha nebyla nikdy jedinou Prahou. Již ve středověku, 
v době evého vzniku i v průběhu dalšího trvání byla vždy 
·sídlištním celkem, složeným z několika správně a právně sa
mostatných částí. Upozorňovat na tento jinak obecně známý 
poznatek není zbytečné, ani jde-li o Prahu pozdější doby. 
V 19. stol. jakoby se vývoj znovu opakoval. Bývalá samostat
ná pražská města, stmelená krátce předtím jose!inskými re
formami, se stávají středem nové soustavy městských obcí, 
které pak na přelomu minulého a našeho století obtáčejí 
v souvislém věnoi toto jádro. Jistě nejde o ojedinělou 
zvláštnost, vlastní jen našemu hlavnímu městu. Obdobně pro
bíhal patrně vznik jiných velkých městských center. Z na
šich zemí stačí vzpomenout na průmyslové Brno a jeho poměr 
k okolním obcím, zvl. ke Královu Poli a k Husovicím, nemlu
vě o velkých průmyslových aglomeracích na Kladensku a 
Ostravsku. 

Co však musí být nápadným, je skutečnost, že se v tomto 
eoustředovacím procesu uplatňuje vždy více městských obcí, 
at již tradičních či - což je ještě zajímavější - nově vzni
kajících. Proto se tu také bude asi vracet otázka - snad 
zdánlivě banální, nikoli však zbytečná - co pro sídlištní 
celek v 19. stol •. znamená být městem. Jelikož pro předchozí, 
tedy feudální epochu charakteristickou byla okolnost, že -
tak ř:íkP.jÍc - propůjčila pojmu města výrazné právní rysy, 
je třeba tuto otázku řešit především z tohoto hlediska. 

Co tec7 znamená právní vymezení města v 19. stol. a 
jak ee měnilo? Odpovid není zdaleka tak samozřejmá, jak by 
se mohlo zdát. Probíráme-li soudobé právní předpisy, zvl. ko
lem poloviny minulého století, tedy v době, kterou je možno 
považovat za klasické období buržoazního liberalismu u nás, 
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zjištujeme, že právně znamenal pojem města tehdy velmi málo. 
Vrátíme-li se k počátku minulého a k přelomu 18. stol., je 
mo!no s jistým zjednodušenim t vrdit, že tehdojší právní Úpra
va vytvářela v kontinentální Evropě dvojí typ m; sta. Jeden 
byl výsledkem absolutistických správních reforem, druhý byl 
dědictvím Velké francouzské revoluce. K prv~u náleží naše 
josefinská regulace magistrátů, stejně jako předpisy vydané 
pro města v Prusku počátkem minulého atoleti v rámci tak 
řečených Steinových reforem. 'Základní principy v obou pí·i
padech byly obdobné ' vycházelo se z přesvědč ení, že města 
na rozdíl od venkovských sídlišt vesnického rázu tvoří sa
mostatné správně organizační jednotky. Jak známo, vedla u 
nás josefinská regulace vpodstatě k tomu, že vznikl jednotný 
typ byrokr aticky administrovaného měst a, který byl - i když 
snad s určitým vnitřním odstupňováním podle velikosti - po
važován za významný článek správní a t aké i justiční sousta
vy absolutistického státu. Staré feudální pojetí města jako 
samosprávné obce měětanů vybavené indi viduálními privilegii 
tím t~ěř zmizelo. 

Revoluční lata 1848-1849 naznačila jinou cestu, která 
se hlásila k odkazu Velké francouzské revoluce. Byla prosazo
vána především programově, z pozitivních předpisů ji sledoval 
obecní řád z r. 1849. ~lo, jak je jistě na prvý pohled zřej
mé, o zavedení Územní obecní samosprávy s volitelnými orgány. 
Definitivně ovšem této c estě otevřely dveře až Ústavní změny 
šedesátých let. Jaké byly v této nové samoeprávn:í soustavě 
přednosti městské obce? Právě tady, jak bylo již naznačeno, 
nen:í snadné ~dpovědět. Není toho totiž mnoho, co by bylo 
možno ří~i. Obce si byly zásadně rovny. Mezi městskou a van
kovsko·..l obcí nebyly podstatné rozdíly, alespoň ne v právním 
smysJ.u. Nepatřily k nim ani odlišnosti v oblasÚ daňové a 
finanční, ani to, jak se městské a venkovské obce uplatňo
valy v rakouském či později předlitavském politickém systé
mu. O zařazení do městské kurie, jak známo, rozhodovalJ vo
lební předpisy, které, zvl. v Čechách, pomíjely značni ne-
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spravedlivě historický charakter nejednoho města. Vše, k če
mu tedy dospíváme, vyznívá zdánlivě paradoxně & epocha buržoa
zie likviduje význam měst tak, jak jejich postavení v práv
nim smyslu rozuměla předchozí feudální 'ra, nebot obČan ma
jící ústavně zajištěná politická práva nepotřebuje k svému 
veřejnému i podnikatelskému uplatnění měštanskoů korporační 
obec feudálního měs ta. 

Jak se všechny tyto "velké" souvislosti promítaly do 
vývoje pražského souměstí? Hledáme-li příklad, poslouží asi 
nejlépe bývalý desátý (vyjádře.no římskými čísliceai) obYod 
původní Velké Frahy - Karlín. Nový celek, který začal vzni
kat po napoleonekých válkách na tak řečeném Špitálsku, ne
prošel, jak známo, pomalým, povlovným vývojem. Hned na jeho 
počátku tu došlo k významnému obratu, kterým bylo oficiální , 
Úřední založení spojené s tím, že nový Útvar, pojmenovaný 
po poslední manželce Františka I., dostal i nové, dosud u 
nás neobvyklé označení - předměstí. V literatuře se dokonce 
někdy hovoří o povýšení, zpravidla s ice ne ve spojení s Ka~ 
línam, nýbrž při jiné podobné události, kdy stejné označaní 
bylo propůjčeno v r. 1838 druhému pražskému suburbálnimu 
celku - Smíchovu. 

Postihnout význam této změny není rovněž lehké, přesto
že jde o minulost relativně nedávnou. Jedno je v šak jasné1 
postavení předměstí není spojeno a tím, ž e by šlo o novou 
správní jednotku, tedy o nový mezičlánek j ednotné adminiot r a
t ivní a ovšem 1 jus tiční soustavy tehdejšího státu; nešlo 
tedy ani o nový mezistupeň mezi městem a vesnicí v právním 
smyslu. Výmluvně to potvrzuje skutečno st, že k správnímu 
uspořádán~ obecních poměrů Karlína dochází až daleko pozdě
ji. OY:íam admini strativní význam nový pojem měl, ne však 
ve SZ\lyelu administrativně organizačním, nýbrž stavebněpnl~
ním. Karlín se měl rozvíjet, a proto mu bylo uděleno poat ~
vení předměstí, tak, aby to odpovídalo požadavkům městek~ 
z~stavby. Pzoto také zalo žení Karlína a jeho označení jako 
předměstí bylo spojeno se schválením nového , jak bychom 
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dnes řekli, plánu výstavby, jehož autorem byl zřejmě Georg 
~ischer, profesor pražské polytechniky. Ostatně urbanistické 
řešení této čtvrti, které vcelku i v podrobnostech je sou
vislým projevem představ pozdního klaaiciemu o tom, jak mi 
město vyhlížet, je toho dodnes dokladem. Kde je třeba hle
dat původ tohoto nového pojmu rakouské předbřeznové správní 
praxe? Zdá se, že nejvzdálenějším vzorem byla Paříž se svý
mi znimými předměstími; na počátku 19. atol. u nás ovšem asi 
daleko spíše a aktuálněji Vídeň jako rezidenční metropole 
habsburské říše. Pražská předbřeznová předměstí zapadají te
dy asi plynule do změn, které tehdy vyvolala v tvářnosti na
šeho hlavního města průmyslová revoluce. Proto také podni
katelsky nejvýznamnějším okr ajovým celkům byl tento status 
udělen. Ovš em je tu zároveň patrno i něco jiného, co ukazu
je jednak do minulosti, jednak: naznačuje další cestu. Přede
vším je jasné, že se počítá s dovršením centralizačního vý
voje, kterým josefinismus spojil pražská města a kterému se 
tehdy ještě nepostavily v cestu překážky, jež přinesl až 

) vývoj druhé poloviny století. V novém sledu se tu však také 
počínají rýsovat zvolna se připravující změny v pojetí měs
ta jako urbanistického celku. 

Karlínský příklad je ilustrativní i v dalším kontextu. 
Jsou to události - před nedávnem na ně upozornil František 
Holec - vyhlížející svým průběhem až groteskně. Časově spa
dají do padesátých a šedesátých let. Karlin žádá zprvu-
v letech 1856-1858 - o povýšení na město, osvobození od čin
žovní daně nebo potvrzení předměstského statutu. Příznačné 
je, že se tu hovoří o tom, že Karlín má mít v tomto posled
ním případ.~, který znamená minimum jeho požadavků, postave
ní, ja~d přísluší předměstím provi nciálních hlavních měst. 
Dotčer.ý obrat pěkně ukazuj e, jak administrativní pojem před
městí zatím pevně zakotvil v nové jednotné správě Bachova 
absolutismu. Karlínské žádosti jsou však v r. 1861 zamítnu
ty. Ale již v r. 1867 je karlínské obci povýšení na město 
nabízeno; Karlínští však odmítají; jednak se obávají zvýšené 
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berní zátěže, jednak - a to je zvláště výmluvné - dávají ne
pokrytě najevo, že postavení města nepovažují za něco, co by 
jim přinášelo výhody a o co by bylo nutno usilovat. Dokonce 
některé obecní orgány začínají sami svémocně označovat jako 
"městské" a svého obecního představeného nazývají purkmistrem. 
Když je jim to z Úředních míst vytýkáno, odvolávají se s iro
nií, která se zdaleka nezdá být prostoduchou, na to, že jsou 
přece "předměstím", tedy také vlastně obcí městského rázu; 
pokud jde o starostu-purkmistra, mají v zásobě dokonce his
torku, že jej takto označil sám panovník, když mu udílel řád. 
Později se pak tentýž příběh obohatil ještě o další motiva 
když prý Franti šek Josef kladl základní kámen k novému kar
línskému kostelu, nazval Karlin městem. Co však je daleko 
významnější, je nepochybná skutečnost, že karlínské doklacy 
velmi pěkně odrážejí změnu představ, kterou přinesla obecní 
samospráva i duch liberalistické rovnosti, jenž jÍ byl vlast
ní a který si sám osoboval právo rozhodovat o tom, zda obec 
má městský ráz či ne. 

Možná, že by bylo lze to, co víme o Karlínu, považovat 
jen za ojedinělou místní zvláštnost, nebýt toho, že vpod
statě totéž se ozývá i z druhého pražského předměstí - ze 
Smíchova. Bylo již řečeno, že i tato obec se stala v před
březnové době - reskriptem z 15. ledna 1838 - předměstím. 

Že i zde byla dotčená změna považována za jisté zlepšení či 
povýšení, na to ukazují další podrobnosti. Smíchov začal 
z vlastní iniciativy užívat v revolučních letech 1848-1849 
městský znak, který po heraldické stránce sice jen symbo
lizoval jeho přoJměstský ráz, byl totiž inspirován pražským 
znakem, ni~~éně za chtěný projev městského sebevědomí musí 
být povr.Zován. Když pak začátkem osmdesátých let psal ředi-. 

tel BII'.Íchovského mt stského Úřadu Josef BČhm svoji "Monogra
fii města Smíchova", vyjádřil na jejích stránkách zcela jed
nozna~ě přesvědčení, že Smíchov tím, že se stal předměstím, 
byl, abychom užili jeho vlastních slov, vřazen mezi česká 
města (s. 15 a 27). Ostatn~ i samo označení publikace bylo 
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natolik přesvědčující, že čtenáře ani nenapadae námitka, že 
v době jejího uveřejnění Smíchov městem nabyl. 

Jistě se nedopustíme omylu, budeme-li všechny tyto pro
jevy považovat za to, co samy jasně vyjadřují. Postavení měs
ta se stalo zavedením obecní samosprávy něčím, co ztrácelo 
na významu, něčím, co podle přesvědčení současníků přestáva
lo být přesně vyhraněným právním pojmem, tedy něčím, co 
ztrácelo svůj Úředně oficiální ráz a co nebylo třeba zvláště 
udělovat ; městský ráz obce tak více než s formálním aktem 
povýšení souvisel s přesvědčením jejích příslušníků, kteří 
se cítili být členy městské pospolitosti. Je to tím zajíma
vější, že v době českého státoprávního boje význam měst jako 
historických svědků české minulosti v soudobém národním vědo
mí ožíval, jak to dobře ukazovaly případy demonstrativního 
udílení čestného měštanství státoprávním politikům . 

Od přelomu minulého století se situace v pražském sou
měst! očividně mění. Obce vznikající kolem tehdejší Prahy -
jde zejm. o Žižkov a Vinohrady - nebo obce, které rozvoj 
pražského centra přiblížil k jeho okraji, jsou povyšovány 
na města. Soudobé české stanovisko, vyjádřené např. v Ottově 
slovníku naučném u hesla "předměstí", vychází z toho, že jde 
vlastně o nová předměstí, tedy o potencionální část i budou
cího velkého celku. Co jeho vznik zatím odkládá, je z dobo
vých svědectví rovněž dostatečně jasné. Zvláště zřetelné 
jsou odstředivé mís tní zájmy, které zřejmě odsouvaly stranou 
i obavy českých Němců o osud pražské německé diaspory, obje
vující se v jedaáfich o jazykové vyrovnání na podkladě národ
nostního rozdělení Čech. 

O sl~•o se t~ však hlásí ještě něco jiného . Je to nově 
I 

motivovdllá snaha dosáhnout povýšení na město. Pátráme-li 
po jejích kořenech, ukazuje v še jednoznačně na to, že jsou 
spojeny s nově se rýsujícím právním vymezením pojmu města. 
Jak nasvědčují nově vydávané stavební řády a předpisy, stá
vá se jeho výrazným znakem pojetí města jako určitého urba
nistického a demografického nebo možná prostěji řečeno sta-
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vebního celku. Město není tedy chápáno - což bylo příznačným 
pro feudalismus a absolutistické reformy - jako privilegova
ný správní Útvar či jako samostatná jednotka správní sousta
vy, nýbri jako Územní c elek, který vyžaduje od jiných Územ
ních celku odlišné metody v administrování a, j ak bychom 
řekli moderně, v řízeni. Je zřejmé, že takovéto změny ne
přicházejí zčista jasna. Co se za nimi skrývá, není těžké 
uhodnout. GrUnderská epocha šedesátých let spojená s obrov
ským stavebním rozmachem, kterým neotřásl ani krizový náraz 
následujícího desetiletí, má v tomto pozadí jistě prvořadé 
mí9~o. OVšem nelze zapomínat ani na to, že právě tato doba 
poprvé podtrhuje - a to dokonce v evropském měřítku - vý
znam velkých městských celků, vznikaj í cích zpravidla v pč
době celých eouměstí, jinak řečeno význam budoucÍch velice 
měst. 

Pojem města dostává tak v právním a administrativním 
smyslu s konečnou platností nové rysy; rysy, které jsou 
vlastně jen dalším rozvedením toho, co lze označit jako 
zřetele urbanistické, stavebněprávní a možná 1 ekologické. 
Proto nelze nevzpomenout toho, že právě tyto zřetele se 
ve vývoji pražského souměsti nejdříve objevily v souvislo
sti s předbřeznovými pražskými předměstími. Za jakousi 
dodatečnou tečku za tímto vývojem je možno považovat sku
tečnost , že počátkem na šeho století se tato puvodní pražská 
předměstí, která sama sebe již dávno za m ěs ta považovala , 
stala městy formálním povýšením (ne jv. rozhodnutím z 22 . ú
nora 190)) • 
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Prameny a ~1teratura 

Archiv hlavního města Prahy, Sb. listin I/4 (kart. 
206). Jednání o povýšení Karlina na město a dočasném osvo
bození novostaveb od činžovní daně; starší archiválie do r. 
1861 jsou jen poznámkově priorovány, původní akta počínají 
až v r. 1861. 
J. BOhm, Monografie města Smíchova. Smíchov 1882 . 
K. Číž ek, ďvaha o spojení obce Karlínské s král. hl. městem 
Prahou. Praha 1885. 
F. Holec, Jubileum Karlína. Praha 5, 1974, s. 10-11. 
F. Holec, Zápas o Velkou Prahu. PSH 5, 1969-1970, s. ll7n. 
D. Kostetzky, System der politischen Gesetze BOhmens. 
Prag 1828, s. I, XI, l-2. 
H. Matzerath, Von der Stadt zur Gemeinde. Zur Entwicklung 
des rechtlichen Stadtbegriffs 1m 19. und 20. Jahrhundert. ' 
Archiv fur Kommunalwissenschaft 1, 1974, s. 17-46. 
z. Míka, Průmyslové předměstí Karlín v 19. století a jeho 
význam pro Prahu. PSH 9, 1975, s. 78n. 
M. Lejsková-Matyášová, Od Špitálska ke Karlínu. Urbanistic
ký vývoj, památky, zajímavosti a průmyslový rozvoj nejstar
šího pražského předměstí. Brožura bez uvedení místa a data. 
L. Rozhon, Jak se stal Smíchov městem. Informace ONV Prahy 
5, březen 1978. 
J. M. Schottky, Prag, wie es war und wie es ist. I. Prag 
1e31, s. 16o, 161. 
V. Urfus, Die Auffassung der Stadt in der Rechtsentwicklung 
der bohmischcn Lander um die Wende des 19. Jahrhunderts und 
an der ~chwelle zur Gegenwart. In: Entwicklung der s t adti
scher und regionalen Verwaltung in den letzten 100 Jahren 
1m )~ittel- und Osteuropa, II. Budapest 1977, s. 351-371. 



84 

Valentin U r f u s 

Die juriatiache Definition der Stadt im 19. Jahrhundert 
und die Entwicklung der Prager Geaamtatadt 

Zusammenfassung 

Der abaolutistiache Umbau der staatlichen Verwaltung 
und der Jus tiz beseitigte in den tachechischen Landern am 
Ende des 18. Jahrhunderts die Mehrzahl der alten stadtischen 
Privilegien. Die liberale Entwicklung des 19. Jahrhunderte 
stellte dann durch die Einfllhrung der Gemeindeselbstverwal
tung stadtische und landliche Gemeinden gleich. Der alte 
Rechtsbegriff der Stadt, wie er seit dem Mittelalter ge
schaffen war, verechwand so. Es begann sich im Gegenteil 
eine neue juristische Konzeption der Stadt ale Siedlunge
komplex im baurechtlichen Sinn, der Gegenetand einer be
sonderen administrativen Regelung 1st, abzuzeichnen. Die 
juristische Stellung zweier Vororte - Karlín und Smíchov -, 
denen schon vor dem Ja!:lre 1848 das Sonderstatut "Vorstadt" 
verliehen vrurde, dessen Kennzeichen gerade bauadministrati
ve Gesichtspunkte waren, deutete die erwannte Entwicklung 
in Frag an. 
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Otto U rb a n 

POLITICKf A NJRODNOSTNÍ vtvoJ PRAHY 
PO A:fJNOvá DIPLCHU 

Al do počátku šedesátých let 19. stol . nebylo o národ
nostním charakteru Prahy ~daleka rozhodnuto. Bavenek ukazo
valo město německou tvář a de!initivní poněmčeni provinciál
ního střediska nebylo možností až do Aíjnového diplomu zda
leka vyloučenou. Městem českým, či dokonce česky. reprezenta
tivním, ae Praha stala až po událostech let 1860-1861. Zlom 
tu představovaly obecní volby r. 1861, oprávněně pokládané 
současníky za určující zkouěku a bránu k volbám zemským, ko
naným téhož roku. Krátká předvolební kampaň navazovala na 
pečlivou Riegrovu přípravu z r. 1860. Obecní volby dopadly 
pak v dosud "německé" Praze neočekávaně zcela vítězně pro 
českou národní stranu. Bimecká Kittelpartei z~tala šokována 
1 pouhou devítinou hlasd. Praha již natrvalo získala čeekou 
obecní spráwu a započal proces, který během několika deseti
letí posunul Prahu do postavení kulturní metropole Čeohd. 
Vzorné hlavní město národa, pdsobící tak i do zahraničí, zd
stávalo ovšem dlouho po sociální i urbanistické stránce na 
provinční úrovni. Pro poznání problémd tohoto komplikovan~o 
období bude zapotřebí provést fundamentální výzkum pražské 
ekonomiky a stavebnictví poslední třetiny 19. stol . Jako 
zvláště výsnamná •e jeví sledováni tvorby kapitálu stavební
ho rozvoj•. 

( 
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Otto U r b a n 

Die politische und ~lationalitatenentwicklung Prags 
nach dem Oktoberdiplom 

Zuaammenfassung 

Bia zu Beginn der sechziger Jahre des 19. Jahrhunderte 
war uber den Charakter der Nationalitat Praga noch lange 
nicht eatachieden. Nach auBea hia zeigte die Stadt ein 
deutachea Geaicht, und die Mogl ichkeit der defiait ivea Ver
deutschung des proviaziellen Zentruma konnte bia zum Oktober
diplam nicht ausgeschl oaaen werdea. Zu einer tachechischea, 
ja, sogar zu einer t schechisch repraaentativen Stadt wurde 
Prag erst nach den Ereignissen der Jahre 1860-1861 . Einen 
Bruch stellten hier die Gemeindewahlen 1861 dar, mit Recht 
von den Zeitgenesaen ale bestimmEI'ldePrUfung und ale Ter zu 
den Landeswahl en, die i m gl eichen Jahr stattfaadea, er kl art. 
Die kurze Vlahlkampagne kaupfte an die aergfaltige Ver berei
tung durch Rieger aua dem Jahre 1860 an . Die Gt meindewahlea 
gingen dann 1m bisher "deutschen" Prag unerwartet siegreich 
fur die Tschechische Nationalpartei aua . Die deutsche "AUt
telpartei" wurde mit einem blet3en Neunt el an Stimmen ge
acheckt. Prag errang nun fur immer die tachechische Gemein
deverwal tung, und es begena ein PrezeG, der im Laufe eini
ger Jahrzehnte Prag in die Peaitien der Kulturmetropele der 
Tschechen verlagerte. Die beispielhaft e Haupt atadt der Na
t i en , se auch ins Aualand wirkend, bl ieb jedech nech l ange, 
was di e ~uziale und ur bani s t i ache Seite betrifft , auf pro
vinzi ·~nem Ni veau. ~'ur die Er kenntnia der Prebl eme dieaer 
kemr l izierten Et appe wird man eine f undament ale Erferschung 
der Prager 6konomie und des Bauwes ena dur chfUhren mtiss en. 
Ale besenders bedeuts am erscheint die Erfe rschung der Bil
dung des Kapi t ala der baulichen Entwicklung. 
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Jiří K o ř a l k a 

PRAHA V MEZINÁRODNÍCH STYCÍCH ČESKÉ SPOLEČNOSTI 
PŘED ROKEirl 1914 

Resumé 

Sociální přeměna Čechů v hospodářsky a kulturně rozvi
nutou, politicky diferencovanou národní společnost koncem 
19. a počátkem 20. století měla také svou zahraniční strán
ku, týkající se vztahů české společnosti k ostatním národům 
a státům. V důsledku poměrně značného podílu německého oby
vatelstva a narůstajícího národnostního konfliktu v Čechách 
a na .Moravě namohly oba zemské sněmy ani zemské výbory vy
stupovat jako jednoznační představitelé českých národních 
snah; tuto Úlohu převzalo zemské hlavní město Čech Praha. 

Aspoň zčásti se tento zvláštní Úkol národní reprezen
tace projevil již v době pruaké okupace Čech v červenci a 
srpnu 1866. Velký ohlas i za hranicemi rakousko-uherské mo
narchie vzbudila slova primátora Tomáše Černého o "zlaté 
slovanské Praze" při slavnostním převzetí Úřadu roku 1882. 
Častá tvrzeni rakouských a říšskoněmeckých novin o Úda·jné 
diskriminaci pražských Němců ještě dále posilovala názor. 
že Praha není jen zemským hlavním městem Čech. ale že se 
stala také národním hlavním městem Čechů. ďčast oficiálních 
zástupců Prahy na mnoha slavnostech v zahraničí a především 
výměna oficiálních delegací města Prahy na jedné straně, 
Paříže a Londýna na straně druhé patřily k nejvýznamnějším 
zahraničr.~ politickým akcím české národní společnosti před 
rokem J.914. 

•rento specifický význam Prahy v mezinárodních stycích 
české s polečnosti se projevil ve zpravodajství konzulárních 
představitelů zahraničních mocností v Praze. Kontakty města 
Prahy s pravicově nacionální většinou pařížské radnice sle
doval francouzský generální konzul v Praze s nedůvěrou a od-
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porem. Společ enské styky prvního řišskoněmeckého konzula 
v Praze svobodného pána Seckendorffa s č eskou šlechtou a 
pražskou městskou radou byly ostře kritizovány nejen v ně
meckém nacionalistickém t isku, ale i vládou v Berlíně. Jeho 
nástupce hrabě Gustav Hardenberg komentoval s velkým zájmem 
politický vývoj uvnit ř pražského měs tského zastupitelstva 
"nejen z toho důvodu , že jde o řízení velkého města, ale 
také že je t o svého druhu vedlej ší vláda českých zemí" 
(zpráva z 21. ll. 1905), a zdůraznil, že se Praha "snaží 
ze sebe dělat hlavu Království českého, když schází koruno
vaný král" (zpráva z 2. ll. 1908). Pražská městská rada 
byla velice aktivní také při organizování mezinárodních 
kongresů a konferencí. 

Poznámka 

Zevrubná autorova studie o t éto problematice bude 
zveřejněna v Pražském sbo~níku historickém 21 (1988). 
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Jiří K o ř a l k a 

Prag in den internationalen Kontakten der tschechischen 
Gesellschaft vor 1914 

Zusammenfassung 

Die soziale Umwandlung der Tschechen in eine wirt
schaftlich und ~ulturell entwickelte, politisch differen
zierte Nationalgesellscbaft am Ende des 19. und Anfang des 
20. Jahrhunderts hatte auch ihre auswartige Seite, d.h. in 

den Beziehungen der tschechischen Gesellschaft zu anderen 
Nationen und Staaten. Infolge eines verhaltnisma6ig zahl
reichen Anteils der deutschsprachigen Bevolkerung und des 
heranwachsenden Nationalitatenkonflikts in Bohmen und M6h
ren konnten weder die beiden Landtage noch die Landesaus
schU&se als eindeutige Reprasentanten tschechischer natio
naler Bestrebungen auftreten; diese Rolle ubernahm die 
bOhmische Landeshauptstadt Prag. 

Wenigstens zum Teil kam diese besondere Aufgabe einer 
nationalen Reprasentation schon w6hrend der preu6ischen ne
s etzung BOhmens i.m Juli und August 1866 zum Ausdruck. Einen 
gro6en Widerhall uber die Grenzen der osterreichisch-unga
rischen Monarchie hinaus erregten die Worte des Burgermeis
ters Tomáš Černý vom "goldenen slawischen Prag" bei der 
feierlichen Amtsubernahme 1882. Haufige Behauptungen in 
deutschosterreichischen und reichsdeutschen Zeitungen uber 
die angebli~he Diskriminierung der Prager Deutschen bekrat
tigten j~er mehr die Ansicht, da6 Prag nicht nur dia Lan
deshe~ptstadt BOhmens, sondern auch die nationale Haupt
stacl.t der Tschechan geworden sei. Die Beteili gung der offi
ziellen Vertreter Prags an vielen Festlichkeiten i.m Ausland 
und besondera der Austausch offizieller Delegationen zwi
schen Prag einerseits, Paris und London andererseits, ge
horten zu den bedeutendsten au6enpolitischen Aktionen der 

.. 
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tachechischen Nationalgesellschaft vor dem Jahre 1914. 
Diese spezifische Bedeutung Prags in den internationa

len Kontakten der tschechischen Gesellschaft apiegelte sich 
in der Berichterstat tung konsularischer Vertreter aualšn
discher Machte LA Prag wider. Die Kontakte der Stadt Prag 
mit der rechtsnationalen Ratbauamehrheit in Parie wurden 
vom franzoeiechen Generalkoneul in Prag mit MiGtrauen und 
Widerwillen verfolgt. Gesellschaftlicbe Kontakte des ersten 
reichsdeutechen Konsula in Prag Freiherr von Seckendorff mit 
dem bohmiachen Adel und dem Prager Stadtrat wurden nicht nur 
von der deutacben nationalistiechen Preaae, eondern aucb 
von der Berliner Regierung echarf kritisiert. Sein Nacbfcl
ger Graf Gustav Hardenberg kommentierte mit groGem Interesse 
die politische ~twicklung in der Prager Stadtvertretung, 
"nicht nur deswegen, weil es sich um die Leitung einer gro6en 
Stadt, sondern auch weil es sich um eine Art Nebenregierung 
der bohmischen Lande handelt" (Bericht vom 21. 11. 1905), 
und betonte, dal3 Prag "sich aleo ale Haupt des Konigreichs 
BOhmen in Ennangelung eines gekronten Koniga aufspielt" (Be
richt vom 2. ll. 1908). Der Prager Stadtrat war sehr aktiv 
auch bei der Organiaierung internationaler Kongrease und 
Konferenzen. 
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Václav L e d v i n k a 

VZNIK VELKt PRAHY A POLITICKt PROFIL SPRÁVY MĚSTA 
VE DVACÁT1CH LtTECH 20. STOLETÍ 

Historickým mezníkem, kterým se po 138 letech od spoje
ní čtyř pražských měst v r. 1784 dovršila přeměna pražské 
sídelní aglomerace v moderní kapitalistické velkoměsto, by
lo vytvoření Velké Prahy. Došlo k němu dnem 1. ledna 1922 
na základě zákona ě. 114/1920 Sb., jenž byl přijat Národriím 
shromážděním Republiky československé již 6. února 1920. 
Připojením 37 městských a venkovských obcí k dosavadním 
8 obvodům, tvořícím město Prahu od r. 1901, vznikl impozant
ní městský celek o rozloze 17 146 hektarů se 676 657 obyvate
li (původní Praha I-VIII z toho měla v r. 1921 241 898 oby
vatel) ll. Nově vytvořené velkoměsto, plnící Úlohu metro
pole mladého samostatného státu, mělo všechny předpoklady 
k dovršení vnitřní proměny dosud nesourodé aglomerace v jed
notný městský organismus i k dalšímu urbanistickému, ekono
mickému a kulturnímu rozvoji. 

Dosavadní bádání naznačuje, že předpoklady k spojení 
se vytvořily vpodstatě již v průběhu 2. pol. 19. stol. a 
na počátku století našeho 21. V tomto období také skutečně 
došlo k opakÓvaným pokusům o připojení řady předměstských 
obcí ku ·Praze. S ÚSpěchem se však setkaly pouze v případě 
Vyšehradu v r. 1883, Hole šovic-Buben v r . 1884 a Libně v r. 
1901. Starší i n0vější práce o Územním a správním vývoji Pr~ 
hy si několi.krát položily důležitou otázku, proč se nepoda• 
řilo usY.~tečnit ideu sjednocené velké Prahy již před první 
světo•;ou válkou a proč Praha v důsledku toho přes všechny 
ÚSpě~hy nedosáhla rozmachu obdobného soudobému rozvoji Pa
říže, Berlína, Vídně či Budapešti 3/. Tradiční tezí, podle 
níž hlavní příčinou neÚSpěchu pražských sjednocovacích snah 
byl negativní a diskri1únační po3toj rakouských vládních 
míst vůči české Praze , vážně otřásl Franti šek Holec , který 
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v článku vydaném v r. 1970 snesl řadu přesvědčivých důkazů 
o tom, že na ztroskotání unifikačních pokusů měly podstatný 
ne-li rozhodující podíl lokální finanční a správní zájmy 
předměstských obcí a také osobní politické ambice jejich ve
doucích představitelů 41. V uvedené stati byla nastolena 
rovněž otázka, proč okresní výbory a městské rady Vinohrad, 
Smíchova a Karlína, které se přes opakované návrhy města 
Prahy i přes daňové Ústupky, slibované státními a zemskými 
orgány, od osmdesátých let 19. stol. až do r. 1914 Úporně 
bránily spojení, změnily během války svůj postoj natolik, 
že již 5. listopadu 1918 Ústy vinohradského starosty Bureše 
samy navrhly bezodkladné sloučení příměstských obcí s hlav
ním městem a vytvoření "velké slovanské Prahy" 5/. 

Na základě dosud neÚplného průzkumu dochovaných dok~ 
mentů lze usuzovat, že rozhodující Úlohu v tomto obratu se
hrály válečné zkušenosti. Především shodné zásobovací a 
energetické problémy vedly již v prvním období války k znač
nému sblížení Prahy a jejích předměstí, jež posléze vyÚSti
lo až ve vytvoření některých společných orgánů. Jako pří
klad je možno uvést Ústřednu obcí Velké Prahy pro otázky 
zásobovací, která počátkem r. 1918 zahrnovala vedle Prahy 
18 okolních měst a obcí. V dokumentech tohoto orgánu se 
běžně operovalo pojmy Velká Praha, obyvatelstvo Velké Prahy 
apod. 61. Je přirozené, že vedle těchto okolnostmi vynuce
ných sjednocovacích kroků zapůsobila na změnu postoje Vino
hrad a ostatních městských obcí v konečné fázi i snaha stát 
se součástí hlavního města nové samostatné republiky. 

Návrh ~a vytvoření Velké Prahy byl předložen Národoímu 
shromáž~ení z podnětu předsedy správního sboru hlavního 
měste. Prahy dr. Přemysla Šámala již 21. listopadu 1918 7/. 
Protože vytvoření zamýšleného velkoměstského celku bylo 
složitým legislativním problémem, byla k přípravě přísluš
n,Ých právních norem vytvořena parlamentní komise pro V•lkou 
Prahu. O její činnosti není dosud bohužel téměř nic známo. 

Jako první z komplexu zákonů o vytvoření Velké Prahy 
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byl 5. února 1920 parlamentem schválen zákon č. 88/1920 Sb. o 
zřízení Státní regulační komise pro hlavní město Prahu a oto
lim. dkolem devítičlenné komise, jejíž předseda byl jmenován 
vládou a členové ministerstvem veřejných prací vždy na tři 
roky, bylo sestavit základní regulační a zastavovací plán 
pražské oblasti, řešit základní podmínky stavebního rozvoje 
aglomerace a provádět příslušné Územní a schvalovací řízení. 
Pravomoc komise se vztahovala na Velkou Prahu a dalších 71 
přilehlých obcí. ďsilí tohoto orgánu o vnesení řádu do živel
né a překotné výstavby hlavního města by si právem zaslouži
lo pozornost historiků 81. 

Stejně to ovšem platí o celém procesu legislativní pří
pravy a faktického vytváření Velké Prahy v létech 1919-1923, 
který zdaleka dosud není zevrubně a do hloubky probádán 9/. 
Přijetí zákonů č. 114-116 ze 6. února 1920 o vytvoření Velké 
Prahy a o organizaci její správy bylo pouze jednou součástí, 
byt stěžejní, celého komplexu opatření a změn, v němž se 
Velká Praha po několik let rodila a formovala lO/. Po tázi 
legislativní přípravy, trvající od listopadu 1918 do února 
1920, následovalo z hlediska utváření velkoměsta mimořádně 
zajímavé období počátků praktického provádění unifikace. 
Přijaté zákony o Velké Praze nebyly vyhlášeny ihned po schvá
lení a nevstoupily tudíž bezprostředně v platnost. Příčinou 
jejich téměř dvouletého odkladu byla, vedle některých nedo
řešených hospodářských (finančních) a správních problémů, 
především napjatá politická situace let 1920 a 1921. ). led
na 1921 byla na základě zmocňovacího zákona č. 692/1920 Sb. 
vládou jmenována namísto zákonem o Velké Praze předpokládané
ho volenéh~ Ústředního zastupitelstva tzv. prozatímní ÚStřed
ní sprf.vní komise pro hlavní město Prahu. Působila souběžni 
s do&~vadními zastupitelstvy v jednotlivých obcích, vzešlými 
z obecních voleb v červnu 1919, a byla jim nadřazena v otáz
kách politických, legislativních, regulačních a tinanč~ích ~ 
Levice sociální demokracie, které bylo nabídnuto v šedesáti
členné správní komisi 6 křesel (pravice měla obdržet 10 kře-
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sel), odmítla do tohoto orgánu vstoupit s poukazem na jeho 
nedemokratičnost a na nutnost neprodleného vypsáni voleb do 
nových samosprávných orgánů Velké Frahy. Státní orgány poté 
využily nejasného právního rozhraničeni obou sociálně demo
kratických s t ran a mandáty určené původně levici předaly so
ciálně demokratické pravici. Tento počin byl jednou z prak
tických pohnutek působících k urychleni definitivního přero
du levice v novou, komunistickou stranu 121. 

Spojení 38 obcí ve Velkou Frahu bylo na návrh ÚStřední 
správní komise uvedeno vládou v život ke dni 1. ledna 1922. 
Správní komise přes odlišný názor některých svých členů ne
požadovala však na vládě okamžité vypsáni voleb do nového 
ÚStředního zastupitelstva spojeného města l3/. Nadále tak 
trvalo správní provizÓrium, za něhož město řídila ÚStřední 
správní komise jmenovaná v lednu 1921. Nižším č lánkem měst
ské správy byly stále místní výbory a rady v jednotlivých 
bývalých obcích, v čele s místními starosty l4/. Fřestože 
působnost těchto místních orgánů byla výnosem ministerstva 
vnitra z )1. prosince 1921 silně omezena ve prospěch Ústřed
ního městského orgánu, dostávaly se nejednou do rozporu 
s ÚStřední správní komisí. V takových případech byly odvo
lávány a nahrazovány jmenovanými místními správními komise
mi. Hlavní příčinu tohoto postupu je nutno hledat v poli
tickém složení místních výborů , které stále vycházelo z vý
sledků obecních voleb roku 1919. Zatímco v šedesátičlenné 
ÚStřední správní komisi měly paritně po 16 křeslech strany 
národně demokratická, národně socialistická a sociálně de
mokratická (pravice) a na 6 dalších stran připadalo 12 
křesel, 1 ~ístních výborech byla situace odlišná. Nejvíce 
mistD.J..ch starostů a jejich náměstků v obcích Velké Prahy 
měli národní socialisté (16 starostů, 19 námě stků) . Ná
rodni demokraté naproti tomu měli pouze 1 místního sta
rostu (v Záběhlicích) a ll náměstků. 
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Tabulka l 

ďetřední aprávni komise hlavního města Prapy 1921-1923 

Strana Jmenování 3· 1. 1921 Stav po 10. 1. 1921 
tf střední Užší tJstřední Užší 
správní správní správní správní 
komise komise komise komise 
křesel křesel křesel křesel 

Národně 
16 demokratická 16 5 5 

Národně 
socialistická 16 5 16 5 
Sociálně 
demokratická 10 3 16 5 (pravice) 
Sociálně 
demokratická 6 (levice) 2 - -
Lidová 3 1 3 l 

Živnostnictva 
a obchodnictva 2 l 2 1 

Čs. pracujícího 
lidu (iúodráček) 2 1 2 1 

Německá 
strany 3 1 3 l 

Židovské 1 - 1 -strany 
Llimo strany 1 1 1 1 

Pro ~&udium počátků Komunistické strany Československa 
má výz~1am zjištění, že příklon sociálně demokratických ko
munálních funkcionářů k levici byl méně výrazný, nežli t omu 
bylo u funkcionářů stranických organizací a u řadového 
členstva. Pravice sociální demokracie si toti ž udržela 10 
míst místních starostů a 18 jejich náměstků, zatímco levi
ce - od května 1921 KSČ - měla pouze 9 mís tních starostů a 
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15 náměstků. Celkově v zastupitelstvech a správních komisích 
hlavního města Prahy a jeho obcí zasedalo na počátku r. 192) 
1 178 !unkcionářů. Z nich bylo )85 národních socialistu, 
270 sociálních demokratu, 221 komunistů, 192 národních de
mokratů, 29 lidovců, 26 zástupců živnostnicko-obchodnická 
strany středostavovské atd. l5/ 

Tabulka 2 

Volební výsledky v obcích Velké Prahy v létech 1919-1920 
·-

Strana Praha I - VIII Velká Praha 
obecní po sl. senát obecní po sl. senát 

sněm. sněm. 
1919 1920 1920 1919 1920 1920 

% % % % % % 

Národně 
demokratická )2,24 35,)) 41,Z2 25,20 31,07 )5,84 
Národně 
socialistická 22,61 18,40 16,09 29,36 22,80 20,67 
Sociálně 
demokratická 21,94 22,62 23,81 27,)3 26,29 28,17 

Lidová 5,87 5,14 5,66 4,51 4,15 4,49 

čs. pracují-
ciho lidu 2,42 5,02 0,27 1,84 4,51 0,23 
Živnost. a 
obchod. ) ,39 2,48 2,61 3,45 2,90 3,03 
Republikán-
ského venk~:·1a 0,61 0,65 0,46 0,53 0,68 0,58 
Německé občan. 
strany 4,17 5,34 5,49 2,93 3,99 4,07 
N ěmecJCá soc. 
demokrat. 2,03 1,28 1,89 1,62 0,95 1,30 
Židovské 
strany 4,34 ),47 2,50 2,41 2,19 I 1,57 

I -
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Tabulka J 

Místní starostové a jejich náměstci v obcích Velké Prahy 
v létech 1921 - 192J 

Obec Členů Členů Starosta I. II. 
zastup. 

~č 
náměstek náměstek 

celkem 

Praha I-VIII 90 9 NS SD ND 
Bohnice 29 o SD NS SD 

Braník JO o SD NS ND 
Břevnov J6 10 SD NS KSČ 

Bubeneč J6 o NS ND SD 
Dejvice J6 9 KSČ NS ND 
Hloubětín 25 o NS SD-L NS 
Hlubočepy JO 15 KSČ KSČ NS 
Hodkovičky 9x) o NS SD -
Hostivař lOx) 1 NS SD (NS) 
Hrdlořezy 24 9 SD SD NS 
Jinonice-Butovice JO 6 NS SD Rep 
Malá Chuchle 4x) 1 NS ND -
Karlin 42 o NS ND SD 
Kobylisy JO 22 KSČ KSČ NS(KSČ) 
Košíře J6 8 SD SD NS 
Krč JO ll KSČ NS NS 
Liboc 24 2 KSČ NS ND 
Malešice 7x) 4 SD(KSČ) NS(KSČ) -
Michle J6 22 KSČ NS KSČ 
Mot ol 12 2 SD(bezp SD -
Nuale 42 ll NS KSČ NS 
Podolí-Dvorce 30 o SD ND ND 
Presek JO 14 SD KSČ NS 
Radlice JO 4 SD NS KSČ 
Sedlec-Pod baba 18 7 NS KSČ -
Smíchov 48 o NS SD i ND 

• 

. 
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(Tabulka 3 - dokončení) 

Obec Členů Členů Starosta I. II. 
zastup. zač náměste)j náměstek 
celkem KS 

Staré Strašnice 29 12 SD(KSČ) NS(ŽO) NS(ŽO) 
Střešovice JO 6 NS KSČ ND 
Stříž kov 12 2 SD NS -
Troja-Podhoři 30 14 KSČ NS KSČ 
Veleslav in 17 o (SD-L) NS -

~ , ... 
SD-L(KSČ) Král. Vinohrady 48 4 NS ND 

Vokovice 24 o SD SD SD-L 
Vršovice 42 6 NS SD-L NS 
Vysočany 36 ll NS KSČ 
Záběhli ce-Roztyly 5x) o SD(ND) NS(-) 
Žižkov 48 o NS SD- L 

Vysvětlení zkratek 
x) Mí s tní správní komise 
NS Československá strana národně socialistická 

(čeští socialisté) 
SD Československá sociálně demokratická strana 

dělnická 

SD-L Československá sociálně demokratická strana 
dělnická - l evice 

ND Československá národní demokracie 

KSČ 
SD(- l 
SD 

žo Českoal·óve~~ká živnostnicko-obchodnická strana 
středostavovská 

ďdaj v závorce znamená změnu v průběhu sledovaného 
dvouletí. 

Komu~~sté v období 1921-1923 měli v rukou Úřa dy místních 
starost~ v Dejvicích, Hluboč epech, Kobylisí ch , Krči, Liboci, 
Maleš~cich, Michli, Strašnicích a Troji. Nej silnější stranou 
byli dále v Břevnově , Hrdlořezich , Nuslich, Proseku, Sedlci 

• a Vysočanech . Vesměs šl o o obce s vysokým podí lem průmyslo
vého dělnictva, které lze pro dvacátá léta zahrnout do ob
lasti proletářského osídleni, někdy označované pojmem "rudý 
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pás" kolem Prahy. Vědecky přesné zodpovězeni otázky, nakolik 
zjištěné rozložení politických sil odráží třídně sociální 
strukturu Velké Prahy a jejích jednotlivých části, je však 
záležitosti dalšího výzkumu. Není sporu o tom, že studium 
volebních výsledků a politického zastoupení podle jednot
livých místních obcí a oblastí hlavního města v komparaci 
s jejich sociální skladbou může přispět k objasnění určitých 
specifických rysů pražské politické reality dvacátých a 
třicátých let. Před mechanick~ odvozováním politických 
vztahů a pozic z existující třídně sociální skladby bez 
přihlédnutí k jiným spolupůsobícím faktorům v šak varuje 
např. zjištěná situace v oblasti Hostivař- Záběhlice, kde 
podle sčítání lidu z r. 1921 byl vůbec největ ší podíl 
dělníků a nádeníků v Praze (69,88 %), a přesto zde sociál
ně demokratická levice a KSČ neměly v mís tních výborech té
měř zastoupení. Obdobná situace byla i v řadě obci, kde se 
nepodařilo převést většinu sociálně demokratických organi
zaci k levici a do KSČ (v Bohnicích, Hloubětíně, Veleslaví
ně, Vokovicích) 161. 

Za závažný problém z hlediska zkoumání politických 
vztahů ve sféře komunální správy hlavního města v daném ob
dobí nutno označit skutečnost, že zatímco byly učiněny dů
ležité kroky k poznání politické pozice KSČ, zcela nepro
zkoumány jsou dosud třídně sociální vazby a vztahy ostatních 
politických stran l7/. Jde zde o objasnění důležitých otá
zek, které již byly položeny, nikoli v šak zodpovězeny, jako 
např. otázky pozi~ pravicové sociální demokracie, odlišno
sti politickP. linie a třídně sociální základny sociálních 
demokrat~ a národních socialistů, příčin enormního vlivu 
národnd demokratické strany ve vnitřní Praze atd. Bez je
jich v~ešení nelze komplexně a nezkresleně zhodnotit ani 
postavení a politiku KSČ v hlavním městě. 

Období provizorní správy Velké Prahy skončilo obecními 
volbami 16. a 2). září 1923. Pro jejich provedení bylo 
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město vládním nařízením z 11. ledna 1923 prozatimně rozdě
leno na 13 volebních a správních obvodů. V řadě případů 
v nich došlo ke spojení dosavadních vesnických a městských 
obcí s rozdílnou sociální skladbou i rozložením politic
kých sil 181. To přirozeně nezůstalo bez vlivu na volební 
výsledky. z voleb do Ústředního zastupitelstva vyila vítěz
ně Československá národní demokracie, která získala 23,33 % 
hlasů a 23 mandátů ve stočlenném ÚStředním orgánu města. 
Rozhodující zisky zaznamenala v Praze I - VII a v Praze XII 
(Vinohrady). Národně socialistická strana na druhém místě 
obdržela 22 % hlasů a 22 mandáty. Komunistická strana Česko
slovenska, která v těchto volbách kandidovala vůbec poprvé, 
dosáhla 18,18 % hlasů a připadlo jí 19 mandátů včetně křes
la II. náměstka primátora. Teprve za ní se umístila sociální 
demokracie s 9 % hlasy a 9 mandáty, živnostnicko-obchodnic
ká strana středostavovská se 7 mandáty, lidová strana se 
6 mandáty a řada drobných stran l9/. Ze 13 městských obvodů 
národní demokraté zvítězili v 5, národní socialisté rovněž 
v 5, komunisté ve 2 - v Praze VIII (Libeň, Střížkov, Koby
lisy, Troja, Bohnice) a v Praze XVII (Košíře, Motel, Jino
nice) - a sociální demokraté v 1 (v Praze XV - Braník, Podo
lí, Hodkovičky). KSČ získala silné pozice i v Praze IX 
(36,3% hlasů), v Praze XVIII (29,88 %) , v Praze liV (28,6~ 
v Praze XIII (26,01 %) a v Praze XI (25,25 %) 201. 

Posuny v hlasování voličů r. 1923 oproti obecním vol
bám v r. 1919 lze vzhledem k změně Územní organizace stano
vit jen velmi obtí~ně - detailním srovnáním výsledků počína
je jednotlivf~i volebními místnostmi přes bývalé obce až po 
nové obv~ay. Taková analýza nebyla dos ud provedena. Schůd
nější je cesta k zjištění změn v poměru politických sil, 
k nirJŽ docházelo v období po dovršení vzniku Velké Prahy, 
tedy po r. 1923. Zde poslouží jako východisko srovnání vo
lebních výsledků celopražských i obvodních z r. 1923 a 1927. 
Výsledky obecních voleb ze 16. a 23 . října 1927 ukazují, že 
ve čtyřletí 1923-1927 došlo především k Ústupu národně demo-
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kratické strany z dosavadních pozic; národní demokraté ztra
tili při volbách do ÚStředního zastupitelstva 6,5 %hlasů a 
6 mandátů z doeavadních 23. Komunistická strana ztratila 
1,5 % hlasů a 2 mandáty. Naproti tomu si své pozice o 1 man
dát (1 % hlasů) zlepšila národně so~~alistická strana a nej
větší vzestup zaznamenali sociální demokraté, kteří oproti 
r. 1923 získali navíc 2,2 %hlasů a 3 mandáty. Národní socia
listé s 23 mandáty v ÚStředním zastupitelstvu se stali nej
silnější politick~-u stranou v :Praze. Za nimi následovali ko
munisté a národní demokrat é , mající po 17 mandátech, a so
ciální demokraté s 12 křesly v ÚStředním zastupitelstvu 211. 
Obdobnou tendenci měly i výsledky voleb do místních výborů 
v obvodech 221. 

Tabulka 4· 

Místní starostové a jejich náměstci Y :Praze I - IIX podle 
výsledků obecních voleb v roce 192J a 1927 

Obvod Členů Volby 1923 Volby 1927 
zastup 1Clenu Sta- I o n;. Clenu fSta- I. II. 
celkem 

~č 
ros ta nám nám. 

~č 
rosta nám nám. 

Praha I-VII 42 6 ND NS žo 5 ND NS žo 
:Praha VIII 24 9 NS .. 'Ksč SD 7 NS SD KSČ 
Praha IX 18 6 NS KSČ - 6 NS KSČ -
:Praha X 24 J ND SD NS 2 NS ND SD 
Praha XI JO 8 NS ND KSČ 7 NS SD ND 
Praha XII JO J ND NS žo 2 ND NS žo 
Praha XIII 24 7 NS KSČ ND 5 NS ND SD 
Praha XIV 24 7 NS KSČ ND 6 NS KSČ ND 
Praha rl 12 1 NS ND - 2 NS SD -
Praha Y:fl JO 6 NS ND KSČ 5 NS ND KSČ 
Praha XVII 18 7 NS KSČ - 6 NS KSČ ND 
Praha XYIII 18 

I 
KSČ 5 NS ND - 5 NS ND 

Praha XIX 24 I 5 NS ND SD 4 NS ND KSČ 

Vysvětlení zkratek viz u tabulky J. 
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Změny v politickém zastoupení na pražských radnicích po 
obecních volbách r. 1927 nikterak výrazně neovlivnily poli
tický profil volené samosprávy hlavního města. Byly však 
odrazem celkového vnitropolitického vývoje v Československé 
republice ve 2. polovině dvacátých let a promítly se do nich 
i vnitřní problémy některých stran včetně KSČ 231. Lze za 
nimi předpokládat - zatím ovšem hypoteticky - též specific
ké příčiny vnitropražské. Je možno např. nastolit otázku, 
nakolik se v politických posunech uvnitř městských obvodů 
již začala projevovat postupná změna charakteru některých 
čtvrtí, které v důsledku regulace, asanace a nové výstavby 
ztrácely ráz dělnických kolonií či předměstských sídel ves
nického rázu a stávaly se moderními sídlišti středních a 
vyšších městských vrstev. Vyvstává i související problém 
postupného přesunu těžiště proletářského osídlení dále na 
obvod, popřípadě za hranice Velké Prahy, k němuž logicky 
vedl proces reprezentační velkoměstské výstavby. 

Tyto dosud neřešené otázky se však již vymykají z rámce 
příspěvku, který byl věnován problematice vzniku Velké Pra
hy a zformování politického profilu její samosprávy ve dva
cátých létech. Měly ukázat, že zkoumání politického vývoje 
v hlavním městě nemůže spočívat v pouhém mechanickém sledo
vání volebních výsledků a poměru sil politických stran v sa
mosprávných orgánech, nýbrž je záležitostí daleko komplex
nějšího a složitějšího výzkumu. 

Při zkoumání po l itické a správní problematiky Prahy 
jako hlavního města předmnichovské buržoasní republiky je 
v šak třeba Pi uvědomit i další záva žnou skutečnost, že totiž 
v podmí~~ách značně cent r alizované státní správy a převahy 
výkon•,é moci nad zákonodárnou (zastupitelskou), která se 
v Pr~ze projevovala nadřazeností byrokratických orgánů zem
ské správy politické a magistrátu nad volenými zastupitel
stvy v řadě rozhodujících otázek a oblastí, nebyl politický 
profil správy hl~vního města dán pouze a dokonce ani ne 
v ro~hodující míře stranickopolitickým složením jeho vole-
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ných orgánů. Zkoumání politické skladby a působení byro
kratického výkonného aparátu hlavního města je však té
matem dosud zcela nedotčeným 241. 

Tabulka 5 

ďzemní rozdělení hlavního města Prahy od 1. ledna 1923 

Obvod 

Praha I - VII 

Praha VIII 

Praha IX 

Praha X 
Praha XI 
Praha XII 
Praha XIII 
Praha XIV 
Praha XV 
Praha XVI 
Praha XVII 
Praha XVIII 
Praha XIX 

Obce 

(spojené vnitřní město) Staré Město, 
Nové Město, Malá Strana, Hradčany , 

Josefov, Vyšehrad, Holešovice-Bubny 
Libeň, Střížkov, Kobylisy, Troja, 
Bohnice 
Vysočany, Prosek, Hloubětín 
Karlín 
Žižkov, Hrdlořezy, Malešice 
Královské Vinohrady 
Vršovice, Záběhlice, Hostivař, Strašnice 
Nusle, Michle, Pankrác, Krč 
Braník, Podolí, Hodkcvičky, Zátiší 
Smíchov, Radlice, Hluboč epy, Malá Chuchle 
Košíře, Motel, Jinonice 
Břevnov, Střešovice, Libce 
Dejvice, Bubeneč , Sedlec, Vokovice, 
Veleslavín 
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Tabulka 6 
Sociální struktura Velké Prahy podle výsledků sčítání lidu v roce 1921 

S:í- I Samostatní dředll!ci a Dělníci, nádení- Celkem! 
delní Obvod Obec a nájemci zřízenci ci. učedníci 
pásmo Pocet ~ !'ocet ~ Pocet ~ Počet ~ 

A I-VIII Praha 89 678 37,07 57 657 23,83 94 563 39,10 241 898 100 

jB X Karlin 8 S25 34,00 6 797 27,13 9 729 38,87 25 051 100 
XIV Nuale 9 827 28,77 5 282 15,46 19 051 55,77 34 160 100 
XVI Smíchov 16 987 30,19 15 084 26,82 24 178 42,99 56 249 100 
XII Vinohrady 33 505 40,19 27 888 33,45 21 974 26,36 83 367 100 
XIII Vršovice 8 460 25,63 6 342 19,21 18 206 55,16 33 008 100 
XI Žižkov 20 120 28,04 12 647 17,63 38 999 54,33 71 766 100 

c VIII- Bohnice, 
-u Proaek, 

Vysočany, 
Troja ad. 

5 285 23,25 1 914 8,45 15 517 68,30 22 716 100 
b 
~ 

XIV- Krč, Michle, 
-XV Podolí, 5 613 25,20 2 163 9,71 14 496 65,09 22 272 100 

I Braník ad. 
I 

XVI- Břevnov, 
-XIX Dejvice, 17 017 23,77 13 336 18,62 41 231 57,61 71 584 100 

Bubeneč, 
!11otol, Košíře 

XIII Hostivař, \ 

Záběhlice 1 331 22,66 438 7,46 4 105 69,88 5 874 100 

$I M. Chuchle, 
Zátiší 197 25,85 103 13,52 462 60,63 762 100 

XVII- Hrdlořezy, I 
12, 20 1 -XVIII Malešice, 1 732 21,79 I 970 5 248 66,01 7 950 100 

Strašnice i 
V e · l k é P r ah a 218 277 32,26 l 150 &21 22,2& 1 307 759! 45,48 676 657 100 
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Poznámky 

1/ Zákon o sloučení obcí aousednính a Prahou, č. 114/1920 
Sb. ze 6. 2. 1920. Číselné Údaje jsou ze sčítání lidu 
z 15. 2. 1921; Statistická zpráva hl. města Prahy, spo
jených obcí Karlína, Smíchova, Vinohrad, Vršovic a Žiž
kova a 32 sousedních obcí a osad Velké Prahy za rok 
1921. Roč. 41, Praha 1926, s. 7, 41. 

2/ P. Horská-Vrbová, Pražský průmysl ve druhé polovině 
19. století. PSH 5, 1969-1970, s . 52-69; J. H•vránek, 
Demografický vývoj Prahy ve druhé polovině 19. století. 
Tamtéž, s. 70-105; V. Hlavsa, Pražské teritorium ve 
druhé polovině 19. století. Tamtéž, s. 5-51; z. Míka, 
Průmyslové předměstí Karlín v 19. století a jeho vý
znam pro Prahu. PSH 9, 1974, s. 78-145 ; F. Holec, Zá
pas o Velkou Prahu. PSH 5, 1969-1970, a. 117-136. 

Jl The Capitals of Europe - Lee Capitales de l'Europe. 
Budapest 1980, s. 69, 116, 222-225, 324-325, 337-341. 

4/ F. Holec, Zápas o Velkou Prahu, s. 127-134. 
5/ AMP, Sb. lis tin, II-J755/19la, 232a. 
6/ Srv. Věstník obecní královského hlavního města Prahy 

25, 1918, s. 138, 302 ad. K 5 . 4. 1918 zahrnovala 
ďstředna tyto obcea Prahu, Žižkov, Král. Vinohrady, 
Smíchov, Karlín, Vršovice, Nusle, Břevnov, Bubeneč, 
Dejvice, Košíře, Vysočany, Michli, Strašnice, Kobylisy, 
Střešovice, Radlice, Braník, Podolí a Dvorce. 

7/ Správní sbor hl. města Prahy o 49 č lenech v č ele s P. 
ŠámalP~ jako předsedou byl ustaven namís to rozpuštěné
ho sboru obecních starších zákonem Národního výboru z 
1). ll. 1918. K návrhům na vytvoření Velké Prahy viz 
AMP, Sb. lis tin, II-J758/279a. 

8/ Základní informaci o Státní regulační komisi a její 
činnosti viz v souhrnném díle Praha v obnoveném státě. 
Praha 19)6, s. 6)-70. 

9/ Speciální studie neexistují, pi·ehledné práce se spoko-
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jují se základní faktografii. Dě jiny Prahy. Praha 1964, 
a. 555n.; J. Janáč ek, Malé dějiny Prahy. ). vyd., Pra
ha 198), s. 294-297. 

10/ Viz pozn. 9. Zákon o sloučení obcí sousedních a Prahou, 
č. 114 Sb., Zákon o volbách do ÚStředního zastupitel
stva bl. města Prahy, č. 115 Sb., Zákon o organizaci a 
působnosti ÚStředního zastupitelstva hl. města Prahy, 
č. 116 Sb. - všechny ze 6. 2. 1920. 

ll/ Zákon č . 116/1920 Sb. Dále Zákon zmocňující vládu re
publiky jmenovat ústřední správní komisi pro hl. město 
Prahu, č. 692 Sb. z 22. 12. 1920. Do Úřadu byla proza
tímní správní komise uvedena 10. 1. 1921. 

12/ Ke slibu a ustavující schůzi ÚStřední správní komise 
10. 1. 1921 se nedostavili zástupci levice F. Houser , 
E. Stojánek, J. Gabriel, J. Luka, J. Dvořák, J. Zavadil. 
Josef Luka a Jan Dvořák však v květnu 1921 nevstoupili 

• do KSČ, jako představitelé trvající nezávislé sociálně 
demokratické levice přijali místa v ústřední správní 
komisi, vstoupili do radničního klubu sociální demokra
cie (pravice) a s ni pak splynuli. 

• 

13/ Viz jednáni ÚSt řední správní komise 16. ll. 1921. Věst
ník obecní hl. města Prahy 28, 1921, s. 251. 

14/ Věstník 28, 1921, s. 56n.; Almanach hl. města Prahy 18, 
1922, a. 12-45. 

15/ Tamtéž. Věstník )O, 192), s. 1)7. Normy omezující pra
vomoc místních volených orgánů v obcícha Nařízení vlá
dy o zabezpečení jednolitosti politické správy ve sjed
nocené obci pražské, č. 457 Sb. z 9. 12. 1921; Působ
noP.' a jednací řád místních výborů - výnos ministerstva 
vnitra č. 98 608.1921-15 z Jl. 12. 1921. 

16/ Viz zde tab. J a 6. 
17/ V. Dubský, Pražská stranická organizace v letech 1921-

1929. Příručka k dějinám pražské stranické organizace 4 • 
Praha 1980; V. Babička- v. Ledvinka, Ke vzniku KSČ 
v Praze. Vybrané dokumenty z fondů SďA a AHMP. KaP 2, 
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1981, s. 62-94; M. Kubik, Zahájeni činnosti zástupců 
KSČ na Starom~eteké radnici ve 20. letech. In: Boj 
praž~ké organizace KSČ za práva pracujících ve 20. le
tech. Praha 1981, s. 58-62; ad. 

18/ Viz zde tab. 5 a 6. ďzemni rozděleni Prahy na 13 obvo
dů bylo vytvořeno provizorně pro volební Účely vládním 
nařízením č. 7 Sb. z 11. 1. 1923. Vedle spojených histo
rických čtvrtí I-VII, Prahy X-Karlína a Prahy XII -
Král. Vinohrad bylo vytvořeno dalších 10 obvodů spoje
nim tzv. vnitřních (sídelní pásmo B) a vnějších (sídel
ni pásmo C) předměstí. Např. "rudé" Vysočany a Prosek 
tak byly připojeny k politicky konzervativnímu Hloubě
tínu, Hrdlořezy a Malešice k Žižkovu, Kobylisy a Troja 
k Libni, Bohnicím a Střížkovu atd. 

19/ v. Ledvinka, Zastoupení KSČ v obecní samosprávě hlav
ního města Prahy v období 1923-1939. DP 2, 1981, a. 
5-8 1 tab. 1. 

20/ Tamtéž, s. 27-32, tab. 3· 
21/ Tamtéž, a. 8-9, tab. 1. 
22/ Tamtéž, a. 33-37 1 tab. 3. Komunisté si udrželi silné 

pozice zejm. v Praze VIII, IX, XVII, přestože i zde 
ztratili 5-7 % hlasů. Zisk oproti r. 1923 zaznamenali 
v Praze XV (činil 3 1 3 %). 

23/ Nástin dějin městské organizace KSČ v Praze. Praha 
1983, s. 81-97. 

24/ Rozhodující Úloha magistrátu ve správě hl. města Prahy 
(zejm. ve věcach politických a hospodářských) byla za
kotvena ve vládním nařízeni o zabezpečeni jednolitosti 
sprP:.,y ve sjednoc ené obci pražské, č. 451/1921 Sb. a 
dQle posílena např. normami č. 329/1921 Sb. a č. 77/1927 
Sb. Politický profil tohoto orgánu byl dán především 
charakterem státní moci, kt erá jej jmenovala. VJsledo
vat politické složeni Úřednictva magistrátu z dochova
ných pramenů je krajně obtížné, nebot jakkoli politická 
příslušnost byla důležitým kritériem při jeho výběru a 
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zaměstnáváni, žádné oficiální záznamy o ní vedeny ne
byly. Obecně k Úloze magistrátu a k jeho organizaci 
viz A. Merta, Vývoj pražské městské správy v letech 
1922-1945. PHS 9, 1974, s. 159-188. 
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Václav L e d v 1 n k a 

Die Entstehung von Gro6-Prag und das politische Prafil der 
Stadtverwaltung in den zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts 

Zusammenfassung 

Obwohl sich dia Voraussetzungen zur VergrOOerung der 
Stadt Prag um die Vororte, die vor ihren Toren 1m Verlauf 
der industriellen Revolution herangewachsen waren, schon 
vor dem Ende des 19. Jahrhunderts gebildet hatten, gelang 
es bis zum Beginn des I. Weltkrieges, nur drei von ihnen 
(Vyšehrad, Holešovice - Bubny und Libeň) anzuschlieOen. 
Die bedeutendsten Vorstadte - Karlin, Žižkov, Vinohrady, 
Vršovice und Smíchov - waren 1m Gegenteil in dieser Zeit 
zu selbstaadigen Stadten erhoben worden. Die neue Forschung 
(F. Holec) zeigt, da6 die Hauptursache fur diese Entwick
lung nicht die antitschechische Politik der Wiener Regie
rung war, wie es traditionell in der Literatur angegeben 
wird, sondern vor allen waren es die Partikularinteressen 
der Vorortgemeinden und die ~ersonlichen Ambitionen ihrer 
Vertreter. Der Autor dieses Beitrags beweist, da6 erst der 
I. Weltkrieg eine Wandlung in der ablehnenden Haltung der 
Vorstadte zur Verbindung mit Prag herbeifUbrte, denn die 
Kriegssituation erzwang eine Koordinierung zwischen Prag 
und den anliegenden Gemeinden in einer Reihe von Gebieten, 
beso~ders in der Versorgung, und zeigte die Nutzlichkeit 
der Zusammer>:lrbeit. Dank dieser Erkenntnis und dank des 
herangew~chsenen Prestiges von Prag, welches am 28. Oktober 
1918 J-:auptstadt des selbstaadigen tschechoslowakischen Staa
tes wurde, schlugen gersde die Vorstadte schon am 5. Novem
ber 1918 vor, daO ein "groOes slawisches Prsg" geschaí'fen 
werden soll. Obwohl der Vorschlag eine allgemein positive 
Annahme fand, dauerte die Realisierung des Gedankens eines 
GroO-Prags mehr ale drei Jahre. Die Vereinigung der Haupt-
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stadt Prag, die seit 1901 von acht Stadttei1en gebi1det wur
de, und der 37 anliegenden Stadte und Gemeinden zu einem im
poeanten Ganzen mit einer Ausdehnung von 17 146 ha und mit 
676 657 Einwohnern wurde durch das Gesetz vom 6. Februar 
1920 verwirk1icht. Dieses Gesetz nahm aber erst am 1. Januar 
1922 GUltigkeit an, nach der Uberwinduag der innenpolitiechen 
Krise des tschechoelowakischen Staates und nach der Loeuag 
einer Reihe von Wirtschafts- uad Verwaltungaproblemen. Der 
Proze6 der legis1ativen Vorbereitung uad der eigentlichen 
Entatehuag von GroB-Prag ist bis jetzt nicht genau geklart. 
AD die Spitze der entatehenden GroBstadt wurde eine von der 
Regierung ernannte Proviaorische Zentra1e Verwaltungekommie
eion gestellt, welche den Vertretuagen der vereinten Gemein
den, die aus den Wahlen von 1919 hervorgegangen waren, uber
stellt war. Obwohl dieae LČaung viel Kritik und die Forde
rung nach unverzUglicher Ausschreibung von Wahlen fUr eine 
rechtmQoige zentra1e Vertretung hervorrief, atand die Provi
sorische Verwaltungakommiasion an der Spitze von Gro6-Prag 
bis zu den Gemeindewahlen 1m September 192). Der linke Teil 
der Sozialdemokratischen Partei, der aich im Mai 1921 in die 
Kommuniatische Partei der Tachechoslowakei verwande1te, lehn
te es ab, in der undemokratiachen provisorischen Vertretung 
mitzuarbeiten, und aeine Sitze wurden der aozialdemokrati
schen Rechten zugetei1t. In den Vertretungen der einzelnen 
Gemeinden der Hauptstadt hatte jedech die kommuniatiache 
Linke etarke Positionen, der Anzah1 der Mandate nach war eie 
die drittstarkste Parte! in Prag. Den dritten Platz in der 
Rangordnung ~er starksten Parteien behauptete die KPTsch 
wŠhrend ~dr ganzen Zeit des Bestehens der bUrgerlichen Re
publik. Im Text und in den Tabellen wird die Aufteilung der 
politischen KrŠfte in GroB-Prag und in seinen einzelnen Tei
len 1m Zeitraum von 1921 bis 1923 analysiert. Dann werden die 
Ergebnisse der Gemeindewahlen von 1923 und 1927 verglichen. 
Aus dem Vergleich leitet der Autor eine Reihe von Erkennt
nissen uber die Entwicklung des politischen Profile der Ver-
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waltung der Hauptstadt Prag in den zwanziger Jahren, beson
dera 1m Hinblick aut die Position und die Reprasentanz der 
Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei, ab. Er erhebt 
Fragen, denen bei weiterem Erforschen der gegebenen Proble
matik Autmerksamkeit gewidmet werden sollte. Hierher gehort 
z. B. die Frage, inwieweit sich in den Veršnderungen der 
politischen Vertretungen in den einzelnen Stadtbezirken der 
Hauptstadt schon in den zwanziger Jahren die allmŠhllche 
Veranderung des Charaktere einiger Stadtviertel zeigte, die 
sich aus Arbeiterkolonien in moderna Siedlungen der mittle
ren und oberen bUrgerlichen Schichten zu verwandeln begannen, 
oder die bisher uberhaupt noch nicht gestellte Frage nach 
dem politischen Profil des burokratischen Magistrate der 
Hauptstadt, welcher als Exekutivorgan der Staatsverwaltung 
fUr Prag in einer Reihe der wichtigsten politischen, wirt
schaftlichen und Verwaltungefragen unabhangig von den ge
wŠhlten stadtischen Vertretungebehorden entechied. 
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Jaroslava M e n d e l o v á 

SPRÁVA HLAVNfHO MĚSTA PBJHY PO ROCE 1945 

Tento příspěvek je věnován správn~u vývoji hlavního 
města Prahy v období 1945-198). v tomto časovém ÚSeku lze 
sledovat átkolik vývojových etapa 

1) květen - srpen 1945 
2) srpen 1945 - Únor 1948 
3) Únor 1948 - březen 1949 
4) 1. duben 1949- 17. květen 1954 
5) 17. květen 1954- JO. červen 1960 
6) 1. červenec 1960 - )O. listopad 1967 
7) JO. listopad 1967- 1. duben 1983 
Stejně jako v celé zemi vznikaly koncam války i v Praze 

ilegální národní výbory. Ve dnech pražského povstání bylo 
vytvořeno celkem 55 revolučních národních výborů, živelně a 
bez pevného organizačního řádu. Po vydání vládního nařízení 
č. 4/1945 lb., s Účinností od 9. května 1945, byl vytvořen 
pro Prahu I - VII jeden místní národní výbor a pro každou 
další část města také jeden (-XIX). Pravomoc těchto národ
ních výborů nebyla přesně vymezena a naměla jednotnou vnitřní 
strukturu. Záležitosti týkající se města jako celku a to, co 
bylo v kompetenci okresních národních výborů, řešil magistrát 
se svými odbory a Úřadovnami a jednotlivé místní národní vý
bory řešily konkrétní místní Úkoly pomocí tzv. poboček místní 
správy, vzniklých z okupačních magistrátních Úřadoven. Sprá
vou města jako celku pověřila 5. května 1945 česká národní 
rada revol~cniho primátora a jednoho náměstka. 

Si~uaci v Praze upravilo až vládni nařízení č. 46/1945 
Sb. s Účinností od 27. srpna 1945. Byl zřízen ďstřední národ
ni výbor hlavního města Prahy (dNV) s p~sobnosti místních a 

• okresních národních výborů. Byl podřízen ministru vnitra, 
jeho členové a členové rady byli jmenováni vládou. Byly v nim 
paritně zastoupeny všechny čtyři tehdy existující politické 
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atrany (KSČ, Čsl. ~trana národně socialistická, Čsl. strana 
lidová, Čsl. strana sociálně demokratická). V jednotlivých 
aástech města vznikly z místních národních výbord obvodní 
rady v čele a předsedou. llejvyšším orgánem t1Nv bylo plenál"
ní zasedání. Rozhodovalo o věcech mimořádné důležitosti, ale 
i o konkrétních hospodářských, majetkových a osobních zále
žitostech, a to znemožňovalo skutečné řízení dalšího rozvo~e 
města. TUUtě činnosti t1Nv spočívalo v radě, která měla být 
volena v plenárním zasedání. Připravovala materiál pro ple
nární zasedání a rozhodovala prakticky o všem, nebot kompe
tence jiných složek byla omezená. Tato centralizace trvala 
až do roku 1949. dBv vykonával působnost prostřednictvím pri
mátora a předsednictva (primátor a náměstkové). Součástí dsv 
byly také komise, působící v konkr6tních odvětvích správy. 
Jejich předsedy byli členové rady. Áparát div tvořil i nadá
le magistrát. Dříve byl orgánem s velkou pravomocí, .nyní 
měl pouze funkci pomocnou. Jeho organizační struktura zůsta
la kromě nepatrných změn stejná až do roku 1946. Praha byla 
rozdělena na 13 obvodů do 14. listopadu 1947, kdy vzniklo 
20 městských obvodů, řídících se ve své činnosti směrnicemi 
dBv. Tento dsv byl obnoven na podkladě voleb do t1stavodárné
ho shromáždění v červnu 1946. Rada byla jmenována vládou na 
návrh politických stran (bylo v ní ll komunistů, ll národ
ních socialistů, 5 lidovců a 5 sociálních demokratů). 

Po ukončení vládní krize v únoru 1946 byly provedeny 
změny 1 v t1Nv, do něhož byli jmenováni akčním výborem llárod
ní fronty zástupci jejích jednotlivých složek. Byly zrušeny 
některé komise a snížen počet členů rady - tzv. referentů. 
Významnou 4měnou bylo přetvoření Úřadů magistrátu na referá
ty, ří~ené těmito referenty. Ty se pak členily na odbory a 
odděl$Dí. Další změny přinesla ďstava 9. května, která ae 
stala základem nové organizace a působnosti národních výbo
rd. V souvislosti se zákonem č. 260/1948 Sb. o krajském 
zřízení, byla upravena správa hlavního města vládním naříze
ním č. 76/1949 S~ a Účinností od 1. dubna 1949. Důležitým 
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bodem bylo vytvoře.o.í komunálních podniků, kter' převzaly 
čút Úlcold od referát\\ a odborů ÚNV. 

Ba základě zmíněného vládního nařízení (č. 79/1949 s-.) 
vykonávalo ÚNV na Území hlavního měeta krajskou působnost. 
tfzemí města bylo rozděleno na 16 obvodd. Toto rozděle.td trva
lo až do r. 1960, a malou změnou v r. 1951, kdy byly připoje
ny Ďáblice. V obvodech vykonávaly pdeobnost okresních a míst
ních národních výborů obvodní národní výbory (OBV). ÚNV byl 
podřízen státním úatředn~ orgánům a jeho členy jmenoval 
ministr vnitra. Plenární zasedání se již nezabýYalo kontrét
n!mi záležitostmi a začalo plnit řídící a kontrolní funkci. 
Rada vykonávala působnost prostřednictvím referent\\ a bylfl 
spí~e organizační a kontrolní složkou. Referenti byli zá~>
veň předsedy komisí, které v jejich referátech vznikly a 
které měly funkci poradní. Podobně jako při KNV byla zřízena 
počátkem r. 1951 při WV funkce tzv. ÚStředního tajemníka. 

• Ustanovovala jej rada, byl potvrzován ministrem vnitra a 
zastupoval primátora ve tunkci služebního představeného za
mietna.o.ců t1lrv. J.parát byl nyní orga.o.izoTán práTními před
pisy. Podle Tládního nařízení č. 80/1949 Sb. byly zřízeny 
referáty stejné jako.,. KNV. Jejich struktura se měnila podle 
pllaobnosti tfsv. Vytvářely se nové správní ÚSeky a prohlubo
vala se decentralizace. ONV nebyly již složkami ÚNV, ale 
samostatnými jednotkami, řídícími se směrnicemi ÚNV. 

Na podzim 1953 převzala vláda řízení národních výborů. 
Bylo třeba vytvořit takovou organizaci, jež by zapojila 
národní Týbory do řešení nejširších Úkolů státní správy. 
Zákon č. 13/1954 Sb. o národních výborech se týkal i Prahy. 
Z Území ~~sta byla vytvořena samostatná jednotka, dNv byl 
postavdn na Úróveň KNV a podřízen vládě. Jeho první volby 
se konaly 16. května 1954. Nyní se začaly důsledně rozlišo
vat národní výbory jako orgány státní moci od jejich Tjkon
ných orgánů - orgán\\ státní spmvy. Nejdůležitějěím orgán• 
ÚNV se stala rada (tvořená primátorem, náměstky, tajemník• 
a ostatními členy rady), podřízená plenárnímu zasedání div a 
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vládě. Byl zruěen dřívější referentský systém a rozhodovalo 
se ve sboru. S rostoucí pravomocí t1Nv vzrůstala i organizač
ní tunll:oe rady, hlavně v oblasti řízení hospodářství. Had 
jednotlivými úaeky činnosti aparátu t1Nv měl přímý dohled 
primátor s náměstky a tajemník. Tim se však snižovala odpo
vidnost vedoucích odborů, a proto po reorganizaci v r. 1958 
bfli postaveni do čela jednotlivých odborů členové rady. Zá
roveň byla posílena podfízenost dNv vdči ÚStřednim orgán~, 
která způsobovala nedostatky v řízení, hlavně v oblasti hospo
d,fetví. Proto bylo nutno přistoupit k decentralizaci pravo
moci a odpovědnosti, v Praze konkrétně z dNv na obvodní ná
rodní výbory. Tento proces probíhal v letech 1956-1960. 

Proces posilování pravomoci národních výborů vyvrcholil 
1. července 1960, kdy došlo v jejich organizačním uspořádání 
i v metodách práce k zásadnim změnám. Podle zákona č. 65/1960 
Sb. tvořilo Území hlavního města samostatnou jednotku rozdě
lenou do 10 obvodů. Toto Území bylo rozěířeno o Ruzyni, Čimi
ce a části katastrálních Území 10 sousedních obcí. Orgánem 
státní moci a správy se stal od 12. června 1960 Hárodní vf
bor hlavního města Prahy (NVP). Základní Úkoly byly vytyče
ny vládnímm nařízením č. 79/1960 Sb. o pravomoci a odpověd
nosti IVP a ONV. Vzrostla Úloha plenárního zasedání, výkon
ným orgánem byla i nadále rada s obecnou působností, její! 
členové byli většinou členy komisí NVP. Zatímco dříve byly 

· tyto stálé komise pouze pomocným orgánem, nyní získaly funk
ci rozhodovací a řídící. Podléhaly plenárnimu zasedání. Apa
rát NVP tvořily opět odbory a Útvary s tím rozdílem, že nyní 
se staly jen pomocnými složkami rady a komisí a jejich Úko
lem bylo ~~ipravovat podklady a rozbory. Stejná situace 
vznikl~ i v ONV. V následujících letech došlo pouze k drob
ným r.minám v aparátu NVP. 

V souvislosti s opatřeními ke zdokonalení soustavy pl'
novit,ho řízení se projevila nutnost vypracovat zákon o hlav
ním městě Praze, který by přinesl novou organizaci řízení 
BVP a zlepšil podmínky pro výkon státní moci a správy a 
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který by upravil postavení ONV. Zákonu o hlavním misti Praze 
předchizel zákon č. 69/1967 Sb. o národních výborech. Potře
ba samostatná zikonaá Úpravy vyplývala z rozsáhlých Úkold 
výstavby hlavního města. Zákon č. 111/1967 Sb. o hlavním 
městě Praze upevnil postavení hlavního města a jeho národních 
výborů. Ddležité bylo to, že páče o ně se stala celospole
čenským zájmem. Do pravomoci NVF byly určeny plánovitá a ří
dící práce celospolečenského oharakteru a do pravomoci OBV 
ziležitosti, v nichž byl kladen ddraz na spolupráci s obČa
ny. ~zemí města bylo rozšířeno o 21 sousedních obcí s Účin
ností od 1. ledna 1968. Místní národní výbory zde nebyly 
zruěeny jako r. 1960 v Ruzyni a Čimicích, ale zdstaly zacho
vány a byly řízeny příslušnými ONV. Praha měla 1 nadále 
10 obrodd. Podle nováho zákona byl NVP řízen vládou, byla mu 
taká přiznána větší pravomoc a širší pdsobnost než XIV. 
Rozhodujíoí postavení zdstalo plenárnímu zasedání, rada měla 
zabezpečovat Úkoly plynoucí z jeho usnesení a plnit kontrol
ní funkci. V r. 1969 bylo na 26. plenárním zasedání uloženo 
radě zpracovat předlohu nového vládního zákona o hlavním 
městě Praze, v němž by se odrazilo jeho nová postavení, 
plynoucí ze zákona o federativním uspořádání Čsskoalovenska 
ze 27. října 1968. Tento zákon měl vytvořit podmínky pro 
vzájemnou spolupráci obou národů i pro činnost federálních 
orgánd sídlících na Území Prahy. Podle této pře~lohy měla 
mít rada NVP funkci předaednictva NVP, jako kontrolní or
gán měla být vytvořena inspekce. Výkonnými orgány se měly 
stát odbory a Útvary NVP. Tato předloha byla v následujících 
letech přehodnocena a spoluprací na novém zákonu byl pově
řen organizační odbor NVP. V důsledku vnitropolitická krize 
v let~~h 1968-1969 se uskutečnila řada personálních .. in 
BVP ~ jeho aparátu. Do konce sedmdesátých let nedošlo v ob
lasti správy k podstatným změnám, bylo však připojeno JO 
obcí z okresů Praha-východ a Praha-západ v r. 1974, vznikly 
správní komise NVP v r. 1976 a byl přijat nový organizační 
řád v r. 1977. Na základě změn a opatření týkajících ee 
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ná~dních výborů z lat 1982 a 198J, hlavně zákona č. 69/1983 
Sb. o národních výborech, byl vypracován nový organizační 
řád NVP, který nově určuje pravomoc rady, hovoří o zřizování 
komisí liVP, vě:ími si price poslanců a určuje zásady vztahů 
mezi stupni pražských národních výborů. 

Nejnovější správě hlavního města Frahy nebylo zatím vě
nováno mnoho pozornosti. Nejvýznamnější prací je přehled dr. 
A. Merty, sledující organizaci pražských národních výbol'll 
v letech 1945-1965. Základním pramenem pro období od r. 1965 
jsou kromě sbírek zákonů protokoly plenárních zasedání a 
schůzí rad NVP, uložené v Archivu hl. města Frahy. Tyto pro
tokoly obsahují bohatý materiál dokumentující činnost NVP 
jako řídícího orgánu, organizaci hospodářství řízeného pral
sk,ými národními výbory a organizaci kulturních á zdravotnic
kých úStavů a zařízení těchto národních výbol'll. Tento dosud 
málo využívaný pramen je jedním ze základních pramenů p~ 
studium moderních dějin Frahy. Fřednesený příspěvek na jeho 
základě ukázal pouze nejzávažnější změny ve správě hlavního 
města Frahy po r. 1945. 
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Jaroslava M e n d e 1 o v á 

Die Verwaltung der Hauptstadt Prag nach 1945 

Zusammenfassung 

Dieser Beitrag verfolgt d~e Entwicklung der Verwaltung 
der Hauptstadt Prag in der Zeit von 1945 bis 198). In die
sem Zeitabschnitt konnen wir einige Entwioklungsetappen 
verfolgen: 1) Mai -August 1945, 2) August 1945 - Februar 
1948, J) Februar 1948 - Marz 1949, 4) 1. Apr11 1949 -
17. Mai 1954, 5) 17. Mai 1954 - 30. Juni 1960, 6) 1. Ju11 
1960- 30. Novamber 1967, 7) JO. November 1967- 7. Apr11 

1983· 
Die ersten 1llega1en Nationalausschusse entstanden in 

Prag schon wŠhrend des Krieges. In den Tagen des Prsger Aut~ 
standes entstanden insgesamt 55 revo1utionare Nationa1aus
schusse ohne feste Organisationsordnung. Nach der Herausga
be der Regierungsverordnung Nr. 4/1945 Gbl. mit Wirkung vom 
9. 5. 1945 wurden 13 ort11che Nationalausscbusse geschaffen, 
deren TŠtigkeit der Revolutionsprimator mit seinem Ste11-
vertreter koordinierte. Die Situation in Prag regelte die 
Regierungsverordnung Nr. 46/1945 Gb1. mit Wirkung vom 27. 8. 
1945, aut deren Grund1age der Zentrale Nationa1ausschuO der 
Hauptstadt Prag (ZNA) geschaffen wurde. Dieser AusschuO hat
te die Kompetenz der ortlichen und KreisnationalausscbUsse 
und seine Mitg1ieder wurden von der Regierung ernannt. Mit 
Hilfe der Plenarsitzung, des Rates, des PrŠsidiums (Prima
tar und ~tel1vertreter) und des Primators leistete er seine 
Arbeit. Den Apparat bildete auch weiterhin der vorrevolutio
nare Magistrat, frUher ein Organ mit groOer Betugnis. Der 
Ausscbu6 wurde aut der Grundlage der Wablen in die Gesetz
gebende Versammlung 1m Juni 1946 erneuert. Im darautfolgen
den Jahr wurden 20 Stadtbezirke geschaffen. 

Nach Beendigung der Regierungskrise 1m Februar 1948 
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wurden Veranderungen auch in der Frager Stadtverwa1tuag vo11-
zogen. Der Magistrat wurde in Referate, Ressorts uad Abtei-
1ungen umgebi1det. Grundlage der neuen Organisation wurde 
die Verfassung des 9. Mai. Vom 1. Apri1 1949 an kam es zu 
weiteren And~rungen im Zus ammenhang mit dem Gesetz uber die 
Bezirksordnung. Laut Regierungsverordnung Nr. 76/1949 Gb1. 
1eistete der Zentra1e Nationa1auaschu~ au! dem Gebiet der 
Hauptstadt Arbeit 1m Bezirksrahmen. Bei dieser Ge1egenheit 
wurde die Stadt in 16 Stadtbezirke aufgetei1t, in denen die 
Stadtbezirksnationa1auaschUsse die Arbeit von Kreis- und 
Ortsnationa1auaschUssen leisteten. 1951 wurde beim Zentra
len Nationa1ausschu6 die Funktion des Zentralsekretara ei u
gerichtet, der den Frimator ale dienlf'tlicher Vorgesetztei' 
des Apparates vertrat. Im Herbst 1953 ubernahm die Regierung 
die Leitung der Nationa1ausschusse, die sich nun an der LO
sung der breitesten Aufgaben der staat1ichen Verwa1tung be
tei1igen so11ten. Die eraten Wahlen fur den Zentralen Natio
nalauaschu6 fanden am 16. 5. 1954 statt. Jetzt begann man 
konsequent die NationalausschU&se ale Organe der Staatemacht 
von ihren Exekutivorganen - den Organen der staatlichen Ver.
waltung zu unterecheiden. Mit wachsender Kompetenz des Zen(,
ralen Natio'nalausschuaeee kam es in den Jahren 1956-1960 zur 
Dezentralisierung und zur Verachiebung.,,der Befugnis und Ver
antwortung au! die StadtbezirksnationalausschU8se. Der Pro
ze~ der Verstarkung der Befugniese der Nationalausschusse 
hatte seinen Hohepunkt mit dem Gesetz Nr. 65/1960 Gbl., daa 
Veranderungen ir. der Anordnung und in den Methoden der Ar
beit mit s~~h brachte. Das Territorium der Stadt bildete 
eine sP~betandige Einheit, die in 10 Stadtbezirke aufgetei1t 
war. Das Organ der Staatamacht und der Verwa1tung wurde aeit 
dem 12. 6. 1960 der Nationa1ausschusa der Hauptstadt Prag 
(NAP). Den Apparat bi1deten die Abtei1ungen und Gruppen, die 
zu unteratutzeaden Bestandteilen des Ratea wurden. Die Auf
gabe der F1eaaraitzuag wuchs, Exekutivorgan war weiterbin 
der Rat mit al1gemeiaer Wirksamkeit. 
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Im Zusammenhang mit den Ma~nahmen zur Vervollkommung 
des System,e der planma(3igen Lei tung zeigt·e si.ph die Notwendi~ 
keit, ein Gesetz uber die Hauptstadt Prag auszuarbeiten, wel
chee eine neue Organisation der Leitůng des NQtionalausschus
ees der Hauptstadt Prag geben wUrde. Das Gesetz Nr. 111/1967 
Gbl. uber die Hauptstadt Prag fest igte die Stellung der 
Hauptstadt und ihrer NationalausschUsse. In die Kompetenz 
des Nationalausschussee der Hauptstadt Prag wurden die ge
eamtgesellschaft1ichen leitenden Arbeiten und in die Kompe
tenz der StadtbezirksnationalausschŮSse Angelegenheiten der 
direkten Zusammenarbeit mit den Bůrgern gegeben. Das Terri
torium der Stadt wurde um 21 Nachbargemeinden erweitert, de
ran Ortsnationalaus~~Usse erhalten blieben und die von den 
zugehorigen Stadtbezirken geleitet wurden. Der Nationalaus
schuO der Hauptstadt Prag hatte nun einen breiteren Wirkungs
kreie ale die BezirksnationalausschUsse. 

1969 wurde dem Rat aut der 26. Plenarsitzung auferlegt, 
die Vorlage eines neuen Gesetzes uber Prag auszuarbeiten, 
dae die neue foderative Gestaltung der Tschechoslowakei und 
die Stellung Prags in ihr zum Ausdruck bringen wúrde. ~iese 
Vorlage wurde in den folgenden Jahren uberwertet, und mit 
der Mitarbeit an ihr wurde das Organisationsressort des Naiio
nalausschusses der Hauptstadt Prag betraut. Bis zum Ende der 
siebziger Jahre kam es zu keinen wesentlichen Anderungen mit 
Ausnahme des Jahres 1974, ale JO Gemeinden aus den Kreisen 
Prag-Oat und Prag-West eingegliedert wurden. Aut der GrUOd
lage der Veranderungen und Ma6nahmen, die die Ánderungen be
treffen, und der Na6nahmen der NationalausachŮSse von 1982 
und 1983 ~rde eine neue Organisationsordnung erarbeitet, die 
die PT~nzipien der Beziehungen auf der Stufe der Prager Na
tion&lausschUsse festlegt. 

Hauptquelle fur die neueste Geschichte der Verwaltung 
der Hauptstadt Prag sind die Protokolle der Plenarsitzungen 
und der Ratsversammlungen des Nationalausschusses der Haupt
stadt Prag; 1m Archiv der Hauptatadt Prag hinterlesť• Dieeer 
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Beitrag verfolgte aur die grundlegenden Verwaltungaanderun
gen, jedoch enthalten die erwŠhnten Protokolle ein reiches 
Matarial, das die Tatigkeit des Nationalausschusses der 
Hauptstadt Prag ale leitendes Organ, die Organisation der 
Wirtschaft, die von den Prager N8 tionalausachU8sen gelei
tet wird, und die Organisation der kulturellen und medi
zinischen Institute und Einrichtungen dieser Nationalaus
schUese dokumentiert. 
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Prantišek S v á t e k 

MĚSTO PRAH! JAKO ORGANIZÁTOR KULTURNÍHO ŽIVOTA 
ČBSU SPOLEČNOSTI Vl 2. POLOVINĚ 19 • STOLET! 

Problémy a možnosti zkoumání 

Empirickým východiskem mého diskusního příspěvku jsou 
poznatky se studia předhistorie vzniku Muzea hl. města Pra
hy (otevřeno r. 1883) v kontextu rozvoje pražské kultury, 
kulturních institucí a pražské samosprávné politiky. Není 
zde místo na rozvádění této konkrétní problematiky. Chci 
jen upozornit, že se určité koncepce kultury, jak ji chápali 
pražští měětané, neoddělitelně spojovaly s politickým bojem 
staročechů a mladočechů o "pražskou radnici", mocenské po
zice ve správě města. Původní podnět k založení městského 
muzea vyšel nezávisle na sobě z několika iniciativních sku
pin (to ukázala již přehledná studie z. Míky, Sto let Muzea 
hl. města Prahy, 1983), z nich zejména skupiny kolem Umělec
ké besedy, ideově blízké mladočechům (Tyrš, výtvarníci "ge
nerace Bárodního divadla") a rovněž amatérští archeologové 
a sběratelé (Břetislav Jelinek, Štěpán Berger), kteří navá
zali spojení se staročeskými politiky (A. o. Zeithammer), 
dále právník a sběratel Hugo Toman a další. Čas~vě lze sle
dovat pokusy o záchranu pražských uměleckých památek pro
střednictvím založení městského muzea od počátku sedmdesá
tých let s předhistorií sahající do nástupu českého národ
ního hnutí do městské politiky v Praze v počátcích šedesá
t.tch let. 

P:1. srovnávání této problematiky s dějinami jiných ob
dobafch kulturních- institucí a hnutí (vznik Sokola, Hlaholu, 
dějin7 založení a počátek činnosti Národního divadla atd.) 
jsem narážel na zvláštní rozpornost v hodnocení kulturních 
dějin šedes~tých-osmdesátýoh let 19. stol. v odborné lite
rat~e. Vedle sebe koexistují pÓzitivní soudy (osmdesátá 
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léta a zvláště otevření Národního divadla jako vrchol české 
kulturní emancipace a snažení od počátkll národního obrození) 
i os~ře negativistická kritika, zvláště kulturního stavu 
české a specificky pražské společnosti v osmdesátých letech 
(tradice, kterou lze naznačit jmény kritikll- Machar, Nejed
lý, Šalda, Teige, Václavek - meziválečná avantgarda i mar
xistická publicistika). S tím souvisí, že zllstala otevřena 
a nezhodnocena např. polemika o budování Národniho divadla 
a význam P. L. Riegra (Jan Bartoš proti Karlu Stloukalovi), 
kterou nedávno připomněl (na Smetanově Plzni 1983) R. Kvaček. 
Rllznost hodnotících soudů lze sledovat také porovnáním řady 
biografických monografií ve velmi záslužné edici Odkazy; 
převážná část jejích svazků poskytuje materiál pro kulturní 
dějiny Prahy a pražské společnosti právě v 19. stol., který 
by stálo za to shrnout. Rozdíly v hodnocení jsou zde dány 
jistě rozdílem přístupů různých speciálních vědeckých obord 
(dějiny literatury, dějiny umění, estetika, obecná historie), 
avšak souvisí asi také, jak se domnívám, s dosud málo pro
zkoumaným komplexem vztahů a vazeb mezi kulturou, politikou 
(zvláště v daném případě městskou samosprávnou politikou) a 
sociální strukturou města Prahy. 

V následujících poznámkách se pokusím stručně informo
vat o zahraniční historiografii měst a městských společností 
a najít zde podněty pro možnosti dalšího zkoumáni pražského 
kulturního vývoje. 

1. Historiografie měst a problém teoretického modelu. 

1. l. Dějiny měst zpravidla začínaJí dějinami jednotli
vého ~data (příp. regionu), které odpovídají na přirozený zá
j.a ~bJYatel města o domácí tradici. Práce tohoto typu jsou 
řazeny při bibliografické klasifikaci k "lokálním" nebo "re
gionálním" dějinám, či též k historické vlastivědě. Více než 
historikové "obecní" psali a píší příspěvky k dějinám měst 
spíše archiváři, památkáři, historici umění i v poYáleěném 
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období však silně ovlivnily historiografii měst i metody a 
výsledky historiků dělnické třídy a dělnickáho hnutí, socio
logie měst, historická demografie, etnografie a .moderně po
jaté dějiny architektury a urbanistiky . Poměry u nás se 
vcelku neliěí od situace v historiografii jiných evropských 
zemi, snad jen tim, že zaostáváme pokud jde o intoDaaci a 
bibliografický přehled (pro česká města chybí např. příručka 
typu Moravského místopisu; jako náznak obratu k lepšímu lze 
uvítat práci J. Pelanta o západočeských městech, 1984). Pod
trhl bych, že organizace vědecké práce na dějinách měst zd
stává u nás táměř výlučně na regionální a lokální bázi (archi
vy, muzea jednotlivých měst, příp. regionální úStavy). Stejně 
je tomu i u publikační základny (sborníky, ročenky). 

1. 2. V řadě evropských zemí se však v posledním deseti
letí oddělila již speciální disciplina městských dějin. Před
mětem jejího zájmu není již tolik poznání jednoho města ( i 
když se v jednotlivých monografiích často z jednoho nebo ně
kolika měst vychází) jako městský systém daná národní pospo
litosti. Pdvodně byla tato problematika řešena v rámci tzv. 
hospodářských a sociálních dějin, zejmána jako otázka změn 
sociální struktury při přechodu k prdmyslová revoluci v Evro
pě, demografických změn při vzniku velkoměst atd. Za klasic
k' lze pokládat např. anglické práce A. Briggse (zejmána 
Victorian Cities, 1963) nebo německou monografii města Bar
men od w. Kollmanna (1960). Ve Francii rozvíjel studium 
městských společností směr kolem časopisu Aanales (srv. např. 
přehled ve zvláštním čísle r. 1980). V socialistických ze
mích jsou nejdále v takto pojatých městských dějinách v Pol
sku, NDR P. v poslední době se rozvíjí studie (např. o městech 
středni oblasti Ruska) také v SSSR. U nás lze uvést hlavni ~ 
ceP. Horské, J. Havránka a dalších. Nemáme však dosud speciali
zovaný časopis ani koordinující středisko, na rozdíl od zá
padní Evropy, kde vznikly v sedmdesátých letech časopisy ja
to Zeitsohrift tUr Stadtgeschichte, Stadtsoziologie und 
Denkmalptle~- Informationen zur modernen Stadtgeschichte, 
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Urban ~story Yearbook, Storia urbsna aj. (Známe je vesměs 
jen z druhé ruky, protože k nám nedocházejí.) Dostačující 
informaci lze však získat z časopisů věnovaných sociálním 
dějinám, velmi užitečná - pro německou jazykovou oblast -
bibliografie dějin dělnického hnutí (literatura z let 1945 
až 1975) obsahuje i literaturu k dě jinám měst ( v Beihefte 
ročenky Archiv fUr Sozialgeschichte) a na ni navazuje prů
běžná bibliografie roční, vydávaná od r. 1976. Počet časo
pisů věnovaných sociálním dějin~, .!zrostl v posledním dese
tiletí enonRně - sociální dějiny se staly historiografickou 
mÓdou - a v každém z nich bychom našli studie z městských 

dějin. Domnívám se, .že za příznačný trend je možné považo
vat propojení hledisek ekonomicko-sociálních se zřetelem 
ke kulturním dějinám, zejména uplatněním antropologických 
přístupů ("dějiny mentalit") a západní politické vědy (kon
cept "politická kultura"). Studuje se komplexně interakce 
mezi sociální strukturou města, politickou organizací, kul
turními organizacemi (spolky) a koncepcemi kultury, způso
bem života a světovým názorem dané městské. pospolitosti. 

1. ). Tzv. "nové městské dějiny", rozvíjené zprvu 
v USA (new urban history) a v poslední době i NSR a Rakous
ku (pod nálepkou "moderna Stadtgeschichte") odpoutávají 
historické studium od starší tradice regionálních a lokál
ních dějin ještě dále. Zajímají se o civilizač~í procesy, 
•ěsto studují jako "metaforu" pro komplex masových fenomenů 
a procesů. Zdůrazňují sociologický a šířeji interdisciplinár
ní přístup sociálních věd, týmovou práoi, využití kvantifi
kačních metod a počítací techniky. I tento typ městských dě
jin má jj~ speciální časopisy (Journal of Interdisciplinar.J 
Histor.f, Quantum Information aj.). Využívá se zejména demo
graf~ckých pramenů ke studiu otázek migrace, vývoje rodifi7, 
skladby výdajů domácností atd. (např. studie ve sborníku 
w. SohrOder, ed.& Moderna Stadtgeschichte, Stuttgart 1979, 
vyšlo v řadě Historisch-eozialwissenschaftliche Porschungen, 
kde i jiné publikace tohoto druhu). 
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1. 4. V tomto schematickém náčrtu vývoje a současn,ýoh 
trendd historiogratie měst lze pozorovat přesun od studia 
"historicky ojedinělého" k studiu městského systému a typo
logii měst až konečně k studiu procesd v urbanizované spo
lečnosti. Na každém stupni roste zapojení metod a přístupd 
jiných společenských věd do "pole" historické problematiky, 
roste komplexnost sledovaných rovin problematiky. Zpětně, i 
při studiu dějin jednotlivého města, a tím spíše dějin Pra
hy, která má výsadní postavení v dějinách celé české spoleě
nosti, nelze dnes vystačit s empirickým popisem jednotlivých 
rovin, např. dějin jednotlivých kulturních institucí "o so
bi". Polský historik Jerzy Topolski (na konterenci věnované 
~dějinám Poznaně r. 1973, tiskem 1977) navrhl postup kon
strukce konkrétně-historického modelu (hypotézy) při zpra~o
viní dějin města. Takový model se týká historicky jasně v~ 
mezeného období; podněty čerpá z rdzných společenskovědních 
disciplin (pojmový aparát, tématické podněty, procesuální 
metody a techniky), musí však být opřen o předběžn,ý histo
rický prdzkum pramend, jež jsou k· dispozici. Tato hypotéza 
je ovšem jen "prázdným obrazem", který musí být verifikován 
a naplňován historickým výzkumem. (Topolski říká, že je 
"nasycován historickým materiálem".) 

Nemohu si zde klást za cíl konstrukci podobného teore
tického modelu jako hypotézy pro studium kulturních dějin 
Prahy v 2. pol. 19. stol., pokusím se však naznačit některé 
základní elementy či roviny, které by takový model patrně 
mil mít. Vycházím přitom jak z vlastního studia problematiky 
Prahy, tak i poznatkd z literatury o dějinách jiných měst. 
Upozomujj_ ještě na možnosti srovnání pražského vývoje s ji
nými evropskými městy (jako urč~ý korektiv a měřítko při 
výzkwau Prahy); data etatistická v širokém komplexu středo
evropských měst využila P. Horská v knize o kapitalistické 
industrializaci. Pro kulturní dějiny by však mělo větší vý
znam srovnání s městy v analogickém politickém postavení, 
středisky národního hnutí nesamostatných národů uvnitř vět-
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š í cb státních celků . V diskusi na této konferenci bylo již 
upozorněno na irský Dublin a jiné. Jde ale také o mě sta, 
která v dósledku utvářeni velkých národních států ztratila 
roli metropole (např . německý Mnichov, Dráždany atd., které 
měly nadto a Prahou živý kulturní styk). Nedávno na zajímavé 
důsledky ztráty politické priority- při současném rozvoji 
moderní městské civilizace - v italském Turinu konce 19. a 
ve 20. stol. ukázala konference v Itálii r. 1983 (srv. člá
nek c. Ol mi v Studi storici 1983). Za zvláště užitečné pro 
komparaci pokládám dějiny Krakova v 19. stol., nebot jde o 
město uvnitř stejného rakousko-uhers kého státu, s podobným 
historickým osudem cent r a státnosti. Z velmi rozvinuté po:.
ské historiografie měst a zvlášt ě dějin Krakova si zaslouží 
pozornosti několikasvazkové Dějiny Krakova (zejména v III . 
svazku kapitoly Jana M. Maleckého) a výsledky konferencí o 
dějinách Krakova (1981, 1983), kte ré shrnuly dosavadní vý
zkum. Podtržen byl právě význam kulturních faktorů pro roz
voj města - Kr akov hospodářsky v 19. stol. zaostával, nebyl 
ani významným železničním uzlem ani neměl důležité adminis
t rativní funkce, přesto jeho postaveni v polském náro dním 
životě jako "duchovní stolice" a středisko řady kulturních 
instituci celonárodního významu rozhodly o jeho rychlém 
růstu. Přitom důležitou roli sehrála právě samospráva města, 
ale ovšem - na rozdíl od nás - i katolická církev; rovněž 
počátky stran a jejich soupeření. Polěti historikové věnova
li v této souvislosti velkou pozornost studiu historického 
povědomí, významu eymboliky města a polské státnosti, pa
mátných míst Kl-akova atd., vesměs otázky, jejichž studium 
by bylo ~idtě užitečné i v Praze. 

2. K rovinám studia kulturního vývoje Prahy a jeho organi
zační Úlohy v kulturním rozvoji české společnosti v 2. pol. 
19. stol . 

Ve smyslu předchozí ÚVahy pokládám za užitečné členit 
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komplex problémů interakce společnost - politika - kultura 
(na půdě Prahy 2. pol. 19. stol.) do těchto rovin problama
tikya sociální a kulturní p r o s t o r města - sociální 
s t r u k t u r a a sociokulturní vztahy - společenská 

o r g a n i z a c e , spolkový život a sociabilita - městská 

m e n t a 1 i t a , problém ·"pražanství" a jeho vývojových 
proměn, vztah k pražské tradici a k "modernitě" - pražský 
občan jako j e d i n e c , jeho formování prostředím, 
vzdělání a školský systém, do něhož vstupuje, problémy 
kulturní reprodukce, generací atd. 

2. 1. Stejně jako se mluví o prostoru Prahy v geografii 
a urbanistice, lze zkoumat specifický kulturní a sociální 
p r o s t o r Prahy. Má své vnitřní členění (čtvrti Prahy, 
jejich kultura, vztah centra a periferie, ale i "sousedská 
lcultura" ulic, malých "obcí" uvnitř Prahy}. Současně Praha · 
přesahuje své vlastní teritorium, je částí českého městského 
systému, má organizační vliv na kulturu přilehlých Qbcí, řa
du vazeb a komunikací s městy a obcemi v celých Čechách. Po
dobně jako byly již zkoumány migrační pohyby do Prahy, lze 
studovat intenzitu kulturních komunikací, jejich hlavní smě
ry (např. odběr tisku, dopisy čtenářů v novinách a časopi
sech, intenzita pražského zájmu o různé oblasti Čech, jak se 
jeví v obsahu revuí atd. , trasy kočovných divadelních spo
lečností, intenzita zakládání školských a spolkových kniho
ven z pražských center, pobočky pražských spolků atd.). Me
todickými vzory mohou být studie M. Hrocha (rozbor Matice 
české a abonentů jejích publikací) nebo J. Špéta (muzejní 
sít v Čechách), řada materiálů je obsalena v důležitých 
bibliograflích a soupisech spolků (J. Mandlerová, J. Otcov
ský v ~ublikační řadě ďstavu československých a světových 
dějio ČSAV) nebo v pracích k dějinám tisku, divadla atd. 
Z etnografického hlediska jsou dokonce mnohé problémy již 
zpracovány, zvláště ve svazcích Etnografie dělnictva a 
v syntéze Dělnická Praha. 

2. 2. Podobně jako se mluví o sociální struktuře, tříd-
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nim a sociálním rozvrstvení společnosti, existuje i 
s t r u k t u r a sociálních vzorů chování a jednání (kul
tury života, kultury "všedního dne", vztah "vysoké" a 
"masové kultury" atd.). Řídicím Útvarem v Praze 2. pol. 
19. stol. je nepochybně "měštanská kultura", která byla 
zkoumána spíše historiky literatury. Historickým výzkumem 
by bylo možné prohloubit pohled např. na pražské čtenáře 
(kulturní spotřeba, "konzum"), rozborem fejetonu denních 
listu, mÓdních a rodinných časopisu, lidové a salonní čet
by, publika divadel a koncertu atd. Přitom by bylo užitečné 
zkoumat socioprofesní skupiny (např. pražské kupce, řemesl
níky typických povolání, malé živnostníky) ve vztahu ke 
kultuře (např. problémy přežívání cechovních a korporativ-

• nich tradic kulturních apod.). 

• 

• 

2. ). Kulturní komunikace vyžadují a vynucují si 
o r g a n i z a o i a utvářeni spolku velmi širokého spek
tra. Společenský a spolkový život je všeobecně považován za 
strukturní prvek moderní "občanské společnosti". O činnosti 
spolkU máme také k dispozici dostatek historických pramenu 
a pro německé sousední země se již rozvinul výzkum spolko
vého života jako metodický přístup, jak empiricky pronik
nout k poznáni procesu konstituování moderních společností 
(srv. sborník o. Dana, ed., Vereirlswesen und bUrgerliche 
Gesellschaft in Deutschland 1984 - jako Historische Zeit
schrift - Beiheft 9 s velkým počtem bibliografických odka
zů). Také v našich podmínkách, jak bylo ji ž uvedeno, bylo 
mnohé vykonáno. Jde však o komplexnost pohledu, hledisko 
k celku spolkové činnosti i při každé speciální studii, 
s využit~ podnětů sociologie. Pro většinu studií, zvláště 
ze st~rší doby, je charakteristická jen pozornost k vnějlím 
organizačním dějinám. I takové materiálové studie však chybí 
pro instituce a spol~y, které v minulosti zanikly a nemají 
následníka, který by jejich tradici (u příležitosti "výročí~ 
oživoval. Vznikl tak velmi nejstenoměrný obraz o českém 
epolkov~ životě. Bylo by třeba na základě určitého schematu 
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"morfologie" pražského kulturního života ukázat na strukturu 
spolků, Jejich vzájemné vazby, a systematicky vyplňovat me
zery v poznání. 

Pražským specifikem je rozklad "utrakvistických" spo
lečností, institucí a spolků a zakládání národních českých a 
německých organizací právě v 2. pol. 19 . stol. Nacionální ro• 
dělení zasáhlo veškerý kulturní život. Přesto zde nepřestala 
existovat vzájemná pouta a souvislosti a bez lepší znalosti 
činnosti jednotlivých německých spolků nebudeme moci podat -
se znalostí d~ležitého kontextu - ani dějiny vlastních čes
kých organizací a českého kulturního života. 

2. 4. Se základní proměnou ve vztahu rozvíjející se 
české kultury k německé a evropské ("otevírání oken" do 
světa) souvisí významný vývojový rys 2. pol. 19. stol.a 
velká ~znorodost, odlišnost charakteru jednotlivých deseti~ 
letí, jak se jeví v prožívání a cítění doby. Jde o problema
tiku, dosti vágně v zahraničí označovanou jako dějiny 
m e n t a l i t , kolektivního sociálního vědomí, která 
Úzce souvisí s dějinami ideologií, náboženství, ale i vědy, 

či tzv. "intelektuálními dějinami". (K otázkám vymezení po
le bádání a ohraničení jednotlivých přístup~ srv. naposledy 
konferenci v Paříži r. 1983 za předsednictví J. Le Goffa, 
zaměřenou na vztahy dějin vědy a dějin mentalit, viz v Re
vue de synthese 1984, zvl. č.) Do t éto roviny by bylo možné 
zařadit např. studie o "-ismech" uměleckých proud~ (roman
tismus, pozitivismus, novoromantismus), ale i studium praž
ských mýt~ a legend, památkové péčé a Úcty k symbol~ čes
ké státnosti atd., stejně jako studie o tradici, jejím pře
žívání a ~ktualizaci i vzniku tradic nových (viz Smetanova 
Plzeň ~981 a 1984). 

l. 5. Poslední rovinou takto členěné kulturní proble
matiky je životní zážitek j e d i n c e , jeho životní 
"cyklus" (od dětství ke stáří) prožívaný v ~zných histo
rických etapách. Patřila by sem především problematika 
vzdělání ve velmi širokém slova smyslu (nejen škola, ale 
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vzděláváni jako růst osobnosti - pedagogové dnes mluv:í o 
permanentním, celoživotním učeni). Se vzděláváním jedince 
eouvisi i tlak společnosti, kulturní normy a sankce, re
produkce kulturní skutečnosti. Do seznamu deziderát empi
rických studii takto zaměřených by např. patřila bibliogra
fie a případně antologie autobiografii Pražand (Němci vydali 
velkou sérii o měštanské autobiografii v předbřeznovám ob
dobí aj.). Hovoří se obČaá o chudosti české autobiografické 
literatury. Domnívám se však, že je to pravda jen zčásti. 
Problém je spíše v tom, že vyšlo poměrně málo knižních pa
měti, zato drobných autobiografických příspěvků v časopisech, 
kalendářích, jubilejních sbornících atd. je rozeseto nesmír
ně mnoho, bylo b,y však nutné je sepsat, utřídit podle prove
nience (socioprofesn:í struktura _jejich pisatelů), tématiky, 
teritoria města atd. Totéž platí o biografiích Pražanů 
19. a tolet:í. 

Bylo by jistě možné postupovat podle jiného sehematu a 
určovat jiné strukturní roviny problematiky. Pokusil jsem se 
ukázat na určitou klasifikaci, která mně vyplynula jak 
z vlastního výzkumu, tak z četby prac:í k dějinám měst. Šlo 
mně, jak je řečeno v podtitulu, o diskusní vymezení molno
atí a problémů zkoumáni. 
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František S v á t e k 

Die Stadt Prag ale Organisator des kulturellen Lebena 
der tachechischen Gesellschaft in der 2. Halfte des 
19. Jabrhunderts 

Zusammenfassung 

Der Autor erforscht auf der Grund1age des Studiums 
der Geschichte von der Grundung des Museums der Hauptstadt 
Prag und ihrer weiteren Zusammenhange die Aufga be Prags 
ale Organisator des kulturellen Lebens der tschechiachen 
Gesellschaft in der Zeit der Vollendung der nationalen 
Wiedergeburt, d. h. in der 2. Halfte des 19. Jahrhunderts • . 
Er geht von den gegenwartigen Erkenntnissen und Erfahrungen 
der spezialisierten Historiographie der Stadte, welche in 
den letzten zwanzig Jahren in einer Reihe europaischer Lan
der und in den USA intensiv gepflegt wird, aus. Er wirft 
das Problem des theoretischen Modells der Stadt und seiner 
Funktion in der urbanisierten Gesellschaft auf und bemUbt 
sicb, aus ibm Anregungen fur das Studium der kulturellen 
Entwicklung und der kulturellen Aufgabe Prags 1m verfolgten 
Zeitraum abzuleitea. Die Erkenntnis und die Aufdeckuag der 
Beziebungen (Interaktionen) "Gesellschaft - Politik - Kul
tur" halt er fůr am wichtigsten. Er schlagt vor und begriindet 
das geforderte Forschungsverfahren, dessen konkreter Aus
gangspunkt die Anelyse der historisch~n Erscheinungen und 
Beziehungen et!in sollte, die man unter die Begriffe "sozia-
1er und ~ultureller Raum der Stadt", "soziale Struktur und 
dia sc.ziokulturellen Beziehungen", "gesellschaftliéhe und 
kult•Arelle Organisationen - Soziabilitat", "die s t adtische 
Mentalitat" und "das Lebenserlebnis des Einzelnen" einrei
hen sollte. Aus der Studie dieser einzelnen Ebenen des stad
tischen Lebens und der stadtischen Kultur heraus sollte in 
der Zukunft ein tieferes Kennenlernen der kulturellen Auf-
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gabe Frags in einer der wichtigsten Etappen der neuzeitlichen 
Geschichte des tschechischen Volkes hervorgehen • 
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Jall H a v r á n e k 

KUDTURA V ŽIVOTĚ OBYVATEL PRAHY A PŘEDMĚSTf 
KOLEM ROKU 1900 

Až do poloviny 19. století byla předměstí vskutku před
městími - byla městy za hradbou, za branami, a ty byly otev
řeny v zimních měsících,od listopadu do Února, jen do osmi 
hodin večer. Pak až do rána žila svým vlastním životem. Jen 
v neděli se kulturní život mohl přesunout i za hradby města, 
do Kanálky a Wimmrových sadů, do tamních arén a hudebních 
pavilÓnů. A tak vlastně již v prvé polovině století se rýsu
jí dva typy kultur~ či spíše kultury a oddechu, pro před
měatia nedělní, na niž se podílejí Pražané, a dní všedních, 
kdy Karlín a Smíchov, nejstarší z předměstí, si vytvořily 
svá vlastní kulturní střediska. Není náhodou, že právě tato 
dvě předměstí i v druhé polovině století prokázala větší 
životnost vlastních, oddělených společenských center, a to 
jak českých, tak i německých, než jiná, později vzniklá 
předměstí. Když hradby již nepoutaly rozmach Prahy, kulturní 
život přiléhajících předměstí byl silněji přitahován praž
ským centrem, i když až do skutečného rozmachu tramvajové 
dopravy, a ten se datuje od poloviny devadesátých let, se 
všední život pražských rodin odehrával v dosti mal ém pros
toru. J'tv.dliště, pracovi št ě, obchody, hos tinec byly od sebe 
nepříliš vzdáleny. Nedaleko byly i školy, kam chodily děti. 
Okruh každodenního života rodiny byl nevelký - většinou se 
vešel do kruhu o poloměru jednoho kilometru. Vedle všedních 
dni byly l neděle, a 1Qr se ke konci století odehrávaly pro 
mnoho rražanů v letních měsících za městem , v oblasti do
stup1Jé bua pěšky nebo a pomocí železnice, v zahradních 
restauracích, kde hrála hudba , kde se zpívalo, kde bylo 
možno 1 uvidět krátkou scénku. O tom, kolik asi času strá
vili - a kolik peněz utratili - pražští výletníci o nedě
lích za městem, svědčí t řebas i skutečnost, že Dejvice, do 
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jejichž kat astru spadala tehdy oblíbená rekreační oblast 
Dolní Šárky , měly v r. 1900 dvacet hostinců, takže zde při
padal jeden hos t i nec na 255 obyvatel - na menší počet oby
vatel než na Starém Měst ě (spolu a Josefovem), tehdy stále 
ještě středisku ku+turního, společenského i hospodářského 
života, kde jeden hostinec či r estaurace připadal na 316 
obyvatel l/. · 

Avšak sklonek 19. atol. znamenal prudký vzrůst velkých 
obytných předměstí - Vinohrad, Žižkova a dalších. Rychle 
rostly ulice, vznikaly obchody, řemeslnické dílny. Jejich 
majitelé - a také ti, kterým patřily domy a pozemky, na 
nichž byly postaveny - měli od počátku zájem na tom, aby co 
nejvíce peněz utráceli ti, co tam bydlili, v bezprostřed·lím 

okolí svých bytů, aby sem přicházeli kupovat pokud možno i 
lidé z Prahy i odjinud. Kolik inzerátů nalezneme v místním 
tisku, někdy i prosperita podnikatelů převážila nad zájmy 
obecní pokladny. Tak uvádí vinohradská pamětní publikace, že 
v devadesátých letech tu "různé dávky byly vždy aenší než 
v Praze a v mnohých obcích předměstských. z piva v obci vy
pitého se platil l kr. z l litru, ze psů pro zábavu 4 zl. 
ročně" 2~ Vinohrady, které byly otevřeny pro dovoz potravin, 
měly v obchodech levnější maso než Praha, kde bylo třeba 
platit potravní daň - a tak třebas Beránkovo řeznictví na 
Tylově náměstí bylo oblíbeným nákupním zdrojem pro obyvate
le blízkých novoměstských ulic - jen bylo třeba oklamat vý
běrčího potravní daně , "akcízáka" - a toto malé podloudnic
tví bylo oblíbeným sportem dětí i dospělých. Právě Vinohra
dy, čtvrt oblíbená u buržoazie i Úřednických středních 
vrstev, mP.~y v Národn:ím domě své společenské centrum a půso
bila z~e řada spolků tělovýchovných, hasičských, vzděláva
cích, pěveckých, hudebních, "Národních jednot". Zde byly 
předpoklady pro vlastní kulturní život, pro vlastní divadlo. 
Dlouho však zde divadla vznikala a zase zanikala. Byla to 
třebas aréna v Pštroece, kde v letech 1869-1874 hrávala v 
letních měsících pro Pražany i Vinohradské Švandova společ-
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nost, ale "dne 16. března 1874 prodal ředitel Švanda svou 
annu Fr. Heinemu •• • Od té doby říkalo se anně 'Heinovka' 
a hrálo se v ní výhradně německy. Zanikla r. 1910, kdy sta
vební ruch ji smetl z povrchu." 3/ Tak s jistým ulehčením 
konstatuje 'autor v Památníku města Královských Vinohrad. To 
však již, mnohem dříve než bylo v centru této čtvrti vybudo
váno reprezentativní české divadlo, které od počátku plnilo 
roli druhé pražské scény, stálo od ledna 1888 na vinohradskám 
katastru, byt od Nového Města odděleno jen ÚZkým parkem, no
vé německé divadlo, které pojmulo 2 200 diváků. Vzniklo tehdy, 
kdy - jak uvádi vinohradský Památník - "poměrně malému množ
ství německého obyvatelstva nedostačovalo Stavovské divad
lo" 4/. 

Nedostačovalo? At již ano či ne, ti, kdož se domnívali, 
že německé obecenstvo v Praze je natolik početné a zámožné, 
aby umožnilo chod dvou divadelních scén, se nemýlili. Tím se 
znovu vracíme k problému, na který upozorňuje poslední číslo 
Československého časopisu historického v referátu o publika
ci Město v české kultuře: ''Dosud nebyly vyčerpány všechny 
možnosti ani v rámci obrazu města a jeho zvláštní role v kul
turním vývoji; nebyla např. řešena otázka německého obyvatel
stva a jeho kulturního přínosu, významu a odlišnosti, j_ když 
se jí některé příspěvky sympÓzia musely dotknout /uvedeny 
jsou čtyři z iestadvaceti příspěvků z plzeňského sympÓzia 
v r. 1982, které obsahuje tato kniha/. Nicméně vydání sbor
níku,vybaveného i obrazovou dokumentací, je přínosem." S/ 

Slovo "nicméně" svědčí o tom, jakou váhu přikládá refe
rát tomuto nedostatku. Je pravda, že práce našich germanistů 
(naposledy ~vojsvazkový výbor nez4ámých článků Egona Ervína 
Kische ~ein Leben fur die Zeitunt , z nichž mnoho je věnová
no prF.žskému životu, který vyšel v NDR díky ÚSilí českého 
germanisty Josefa Poláčka), muzikologů (studie Ludvové o 
pražském německém hudebním životě a Léblovy práce věnované 
českým souvislostem života a díla Gustava Mahlera), teatro
logů 1 historiků umění nesvědčí nikterak o zanedbávání dějin 
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německé kultury v Čechách. Historikové však, a tím není 
možno nesouhlasit, tu mají svůj dluh, a ten se týká i ži
vota Prahy kolem r. 1900. R. 1922 žilo na Území Prahy 34 
tisíce osob, které uvedly němčinu jako svou obcovací řeč 6~ 
Byla to zvláštní skupina 71, ostatně poslechněme si její 
vlastní autoportrét, podaný v knize, která měla získat ně
mecké studenty pro studium v Praze: "Praha jako německé 
univerzitní město spojuje jedinečným způsobem dvě jinde 
nespojitelné vlastnosti - přednosti velkoměsta a výhody 
malé univerzity. Praha je německým velkoměstem. Žije zde 
při nejmenším 50 000 Němců, je to nejvýznamnější německé 
město v Čechách. Vzhledem ke svému zvláštnímu sociálnímu 
složení představuje těchto 50 000 horní vrstvu skutečného 
velkoměsta. Podle povolání\ je tento počet vlastně sociál
ním torzem - chybí mu široká základna dělnictva. Bohatý ně
mecký průmyslový a obchodní život v Praze sahá dolů jen ke 
starému a novému střednímu stavu - k drobným živnostníkům, 
kupeckým zřízencům, řemeslníkům a dílenským mistrům. Napro
ti tomu společenský vrchol - německá velkostatkářská šlech
ta, Úřednictvo a důstojnictvo, průmysloví a obchodní podni
katelé i příslušníci svobodných povolání, stejně jako výše 
uvedený střední ~tav a navíce ještě německé nižší Úřednic
tvo, svým počtem odpovídá asi čtvrtmiliÓnovému městu. Pro
to odpovídá německý duchovní a kulturní život v Praze životu 
velkoměsta ve všech jeho projevech. Zde najde mladý student 
ono tříbení duchů, jež rodí vypjatý duševní život, duševní 
pohyblivost a pokrok. Zde potká všechny kulturní podněty a 
dojmy, které mchou tak silně zapůsobit na vnímavou mladou 
duši v dor~, již plně věnuje svému vzdělávání." 81 

Pr.tom následuje v citované knize chvála pražských ně
meckých vysokých škol a popis jejich vědeckých výsledků a 
nastínění toho, co v Praze německého studenta očekává 
"v ovzduší vysoké duševní a umělecké kultury". Jistě, kniha 
nemůže popřít, že v Praze v té době existovaly paralelně 
dvě organizace německých studentů, které se ucházely o po-
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stavení cent ra studentského života. Bylo tomu tak od 21. 
února 1891, kdy při volbách vedení "Lese- und Redehalle" 
lidová, tj. nacionalisticko-antiaemitská strana jen těsně 
(566 a 634 hlasům) podlehla liberálně nacionalistické 
straně, která do té doby vždy řídila práce výboru ÚStřední 
organizace německých studentu . v -J'raze 9/. Poražení pak 
z "Lese- und Re:l.ehalle" vystoupili a založili si své vlast
ní ÚStředí v "Gennanii". Na konci prvého desetiletí 20. 
stol. již existovala kolem každé z těchto centrál, z nichž 
Gennania měla poněkud více členu ( 700 1 500), sít stu
dentských spolků krajanských, vědeckých, kulturních, zejmé
na pak buršenšaftu a korpsů s jejich mensurami a pivními 
obřady lO/. V informativní publikaci o Praze jako vysoko
školském městě se budoucí student doví i o tom, že nejoblí
benější oblast studentských podnájmu je na horním Novém Mě
stě a dolních Vinohradech, kde student utratí za byt a 
stravu T prliměru 5Q-100 K měsíčně ll/.(To nebylo málo -
průměrný měsíční výdělek horníka na Kladensku byl r. 1907 
70 K.) 12/ 

Studenty měl do Prahy přilákat také široce rozvinutý 
společenský a sportovní život organizovaný německými spolky 
od pěveckého sdružení "Barden" přes "D.F.C. Prag", prý 
"jedno z nejlepších fotbalových mu.žstev kontinentu", až po 
zvláštnost pražské zimy, nadšeně pěstovaný lední hokej 
(Deutsche Eishockey-Gesellschaft), v němž prý Pražané zá
polili s Lipskem o primát v Evropě l3/. Skutečně, německý 
spolkový život v Praze byl na přelomu století neobyčejně 
rozvinutý. V Praze a předměstích - bližších i vzdálenějších 

-bylo pod:e adresáře z r. 1901 l4/regis trováno 1 615 spol
ku, z r.~ch 374 (23 %) bylo registrováno jen německy a 81 
(5 %) dvojjazyčně. České spolky tvořily 71 % a zbývající 
1 % tvořily spolky označené francouzsky, polsky a v dal
ších jazycích. Mezi německými spolky najdeme nejrůznější , 

od podnikatelských a zájmových přes náboženské a dobročin
né až po loterní a zábavné, jako "Afrika - Deutscher Ge-
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mutlichkeitsverei.n" či ".Amor - Geselligkeitsverein". Jenom 
v jedné skupině výrazně převažovaly spolky české, a to mezi 
spolky ochotnickými 151, kde na jediný německý "Dilletan
ten-Verein" připadalo 52 spolků českých, mezi nimi třebas 
i 11Řechtáčkovice - stará česká obec", která měla spolkovou 
místnost u Halánku. 

Proč tomu tak bylo? . V .německé společnosti dvě vynikají
cí profesionální divadla plně postačovala, zatimco Češi, 
žijící na předměstích, měli do Národního divadla daleko. 
Není náhodou, že )2 z 52 .českých ochotnických spolků puso
bilo na předměstích (včetně Holešovic). Česká předměstská 
kultura byla do války stále ještě kulturou amatérskou, nej
výše poloprofesionální - kapely, pěvecké kroužky i spolky, 
ochotnická sdružení - zatimco zámožná německá společnost 
již měla na profesionální kulturu. Mohla za ní chodit do 
koncertních siní a divadel a v nejvyšších kruzích si ji 
mohla i objednat. Tak třebas Ben.newitzovo kvarteto pravi
delně koncertovalo v domě Porgesa z Portheimu. Jistě, mezi 
Němci byla také spontánní kulturní aktivita - vzpomeňme 
jen Salusovu báseň o kvartetu, v němž hráli "der Apotheker, 
der Kaufmann, der Artzt und der Richter" - ale profesiona
lizace zde pokročila mnohem dále. 

Divadla, koncerty, at již profesionálu či amatérů, to 
jsou oblasti kultury, o nichž se můžeme dovědět jen ze 
vzpomínek, dobových kritik, nepřimých svědectví. Je však 
jedna oblast, kde dobový kulturní život můžeme i 'dnes, s od
stupem bezmála stoletým , sledovat bezprostředně. Je to tam, 
kde výsledkem kulturní tvorby bylo tištěné slovo. A nevy
cházelo tci1o v Praze tehdy málo. Vedle řady časopisů to by
lo 15 ~enních listu - 2 Úřední, Prager Zeitung a Pražské 
novi~y, a lJ soukromých. Vedle 8 českých tu bylo 5 němec
kých novin (jedny z nich, Politik, v němčině tlumočily sta
novisko české); v jejich redakcích pracovalo 135 redaktorů, 
v~tšinou na plný Úvazek. Z nich bylo 82 v českých a 53 v ně
meckých redakcích. Ji ž tato čísla odrážejí značnou literární 
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aktivitu v Praze na přelomu století. Rozbor tohoto denního 
tisku i jiných časopisů a publikací bude asi nejlepším 
podkladem pro zhodnocení kultuxního přínosu německé praž
ské .inteligence. To však již přesahuje rámec tohoto pří
spěvku. Jeho cílem bylo všimnout si toho, jaký význam měla 
speoifická sociální struktura německé pražské menšiny pro 
rozvoj jejího kulturního života a čím se lišila od společ
nosti české, v níž se stále ještě výrazně projevovaly roz
díly mezi městem a předměstími. 

Poznámky 

1/ Adresář královského hlavního města Prahy a sousedních 
obcí Bubenče, Dejvic, Karlína, Košíř, Libně, Michle, 
Nualí, Smíchova, Král. Vinohrad a Žižkova. Red. V. 
Lešer. Praha 1901, II, s. 45-56, 2J5n. 

2/ Památník města Královských Vinohradů. Red. F. Pavlík. 
Praha 1929, s. 21. 

J/ Tamtéž, s. 65. 
4/ Tamtéž, s. 6J. 
5/ ČSČH 32, 1984, s. 768n. 
6/ A. Boháč, Hlavní město Praha. Praha 1923, s. 30. 
7/ J. Havránek, Demografický vývoj Prahy v druhé polovině 

19. století. PSH 5, 1969-70, s. 90-103. Počet osob 
hlásících se k německé obcovací řeči v Praze byl při 
sčítání r. 1900 34 194, tj. o 7 000 menší než při 
předchozím sčítání r. 1890. O koréktnosti tohoto Údaje 
se ~zvinula debata mezi německými (Heinrich Rauchberg) 
P. českými (Jan Srb) statistiky. Příčinou poklesu bylo 
to, že část židovského obyvatelstva, ve všedním živo
tě bilingvního, uvedla při sčítání jako obcovací řeč 
češtinu. Na německém kulturním životě (včetně posílání 
dětí do německých škol) se v Praze podílelo více než 
34 000 osob. Nicméně počet 50 000, který je uváděn 
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z německé strany, se mi zdá být příliš vysoký. 
8/ Frag ale deutsche Hochschulstadt. Herausgegeben vom 

Ortsrat des Deutschen Volksrates fur Bohmen. Prag 1911, 
s. 5n. 

9/ R. Klier, Das Deutschtum Prags in der Vergangenheit. 
Karlsbad 1936, s. 66. 

10/ Prag ale deutsche Hochschulstadt, s. 42-44. 
ll/ Tamtéž, s. 46. 
12/ Statistická příručka království Českého I, 1909, s. 

236. 
13/ Prag als deutsche Hochschulstadt, s. 64-67. 
14/ Adresář 1901, s. 323-355. 
15/ Tamtéž, s. 322. 
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Jan H a v r á n e k 

Die Kultur im Leben der Einwohner Prags und seiner 
Vorstadte um das Jahr 1900 

Zusammenfassung 

Bis zum Inde der sechziger Jahre des 19. Jahrbunderta 
trennten die Prager Stadtmauern das tagliche kulturelle Le
ben Prage von den Vorstadten. Deahalb entstanden in den 
altesten Vorstadten, in Karlín und Smíchov, gewisse Zentren 
des Kulturlebena; fur die Mehrheit der Prager Einwohner war 
jedech die Kultur der Vorstadte mit den sommerlichen Sonn
tagsausflUgen, mit Konzerten und Vorstellungen auf den mehr 
oder weniger provisorischen BUhnen verbunden . Eine dieser 
BUhnen, die 11Hajnovka11 in Vinohrady, war den deutachapracbi
gen Vorstellungen vorbehalten und exiatierte bis zum Jahre 
1910. Auf dem Katastralgebiet von Vinohrady (Kgl. Weinberge ) 
etand aucb seit dem Jahre 1888 das Gebaude des Deutscben 
Thea~ers fUr 2 200 Zuschauer. Das deutsche Kulturleben in 
Prag um die Jahrhundertwende war sebr reich und entspracb 
dem Kulturleben einer deutschen GroOstadt , obwobl die ?ragel 
deutecbe Minderheit nur etwa 40 000 Pereonen zŠhlte. Jedoch 
dieee Leute gehorteo faet ausnahmslos den mittleren und hobe
ren, relativ hoch gebildeten sozialen Schichten. Dem ent
eprachen nicht nur daa Theater1eben , sondern auch die Tages
presse - von den 13 po1itischen Tageszeitungen, die in Prag 
1m Jahre 1900 erschienen, erschienen 5 in deutscher Sprache, 
und in dP:.:en Redaktionen waren 53 Redakteure beechĚiftigt. 
Es bee>~and in Prag dama1e auch ein regea deutsches Vereine
leber. - unter den 1615 in Prag und in den Vorstadten regi
strierten Vereinen waren 2) .% ale deuteche und 5 % als zwei
eprachige registriert. WŠhrend die tschechischen Germani
aten, Musikwissenschaft1er , 'Theaterwiss enachaft1er und Kunst
historiker in der 1etzten Zeit intereesante Studien zum Pra-
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ger deutschen Kulturleben verOffentlicht haben, fehlt bie 
jetzt eine kritieche Bearbeitung dieser Problematik vom 
Standpunkt der Geschichtswissenschaft her, waa in der letz
ten Nummer der Zeitschrift "Československý časopis histo
rický" nicht unberechtigt hervorgehoben wurde. 
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Jaroslava J a n á č k o v á 

PRAHA V UMĚLECK~ OSUDU VILmu MRŠTfKA 

Autoróv život p~a r. 1912 "krvavá pointa"• Umělec
kou dráhu smělého experimentátora po prvním desetiletí osl
nivého vzestupu a zvučného ÚSpěchu provázel temný stín. Ten 
stín má svůj předmět a své jméno. Předmětem byla Praha, stín 
má název Zumři. Proč připomínat to bolestné uhranutí Prahou, 
když do té doby a hlavně později našla Praha tolik velikých 
básníků a přesvědčivých adorací a tzv. pražský román je již 
dávno samozřejmou skutečností? 

Vilém Mrštík si získal zásluhy kolem r. 1900 v bojích 
o starou Prahu. Byl rodem venkovan, navíc z Moravy, a to 
neslo zesílený akcent obdivu i kritiky. Do třetice pak patřil 
na poli české krásné p~zy k odvážným experimentátoróma co 
román, to výboj. Až ten třetí z Mrštíkových román\1, po Santě 
Lucii druhý pražský, zůstal torzem a práce na něm živila 
autorovu bezradnost, stupňovanou na práh zoufalství . Odkud 
ta krize při psaní Zumró pramenila? 

Když se do druhého ze svých pražských románů pouštěl, 
překypoval Vilém Mrštík optimismem a sebed\1věrou. Po Pohád
ce máje otištěné ve Světozoru (1691-2) a po Santě Lucii vy
dané hned rok nato v Matici lidu, po premiéře Maryši v Ná• 
rodním divadle 1694 patřil známý "zákopník naturalismu" a 
překladatel ruské literatury k nejslibnějším mladým sp1so
vatel11m. Když toho štaetného roku 1694 žádal Akademii o fi
nanční podporu na psaní Zumrů,.pochlubi.lee v dopise dom\1, že 
jako známý autor smí žádost doložit pouze skicou budoucí 
práce. 

J pět roků později, v listopadu 1899, stál u zakládání 
Klubu za starou Prahu a v té chvíli odmítl místo fejetonisty 
ae stálým platem, aby měl čas na psaní Zumró. Míval tenkrát 
plnou hlavu Herudy. Zumry chápal jako originální pokračová
ní Povídek malostranských , jimž se nepřestával kořit jako 
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jednomu z největších výkonů a výbojů české prózy. Často, 
jak víme z dopisů, se obíral otázkou, zda přece fejeton, 
byt jakkoliv významný, neznemožnil Janu Nerudovi napsat dal
ší dílo toho dosahu, jaký mají Povídky malostranské (" ••• a 
vidíte, nedostatek takových knih může se nám stát osudným", 
uvažoval v psaní L. Quisovi z Divák 28. ledna 1900) 11. 

V r. 1902 měl Mrštík ještě důvěru ve zdar svého díla. 
Přátel~ ohlašoval, že Zumry dá jenom za velký honorář; ro
mán na pokračování začal tisknout Máj, časopis spisovatel
ského sdružení, od prvního čísla vstupního ročníku. Ale vy
šel tu sotva první díl chystané rozměrné prózy. A pak už 
autor mluvil o Zumrech nerad a spíš trpce giosoval poznámky 
na konto své vleklosti a opakovaných odkladů. 18. února 1~06 
napsal z Divák L. Quisovi, že na Zumrech pokračuje všemu La
vzdory, ale žádné uznání že už předem nečekáa "Vesele ovšem 
pracuju dál, ale ještě nikdy žádnou věc napsal jsem s tako
vým přesvědčením, že naprosto pochopen nebudu, jako tuto 
práci." 21 

Dalších šest let už o Zumrech v listářích zahrnutých do 
Nedosněných snů napadla ani zmínka. Proč román zůstal torz~ 
proč na něj myslel v. Mrštík v závěti adresované bratru A
loisovi, jak a kde hledal autor svoje šance a v čem spatřoval 
překážky, ledacos jednou poodhalí korespondence s Václavem 
Hladíkem, renomovaným pěstitelem líbivého pražského románu 
oné doby, ležící dosud nerozluštěná v Literárním archivu 
Památníku národního písemnictví. Prozatim uvažujme o nad
hozených otázkách bez znalosti oněch osobních úVah. O~jas
nine objektív~í okolnosti Mrštíkova zápasu o velký lidový 
pražský r0~án a zdroje tragismu v něm obsaženého. 

P!&ha byla v české beletrii kolem r. 1900 v mÓdě. Ko
lovalJ vtipy, že znalec horských typů K. v. Rais poslal 
svého Pantátu Bezouška do Prahy, aby dodal nové atraktivno
sti svému uměleckému projevu, když jeho povídky z hor vyvo
laly lavinu napodobitelů. Pantáta Bezoušek také prozrazuje, 
že dílo pomýšlející uprostřed devadesátých let na populár-
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nost, adresované hromadnému čtenáři, situovalo svoje hrdiny 
do měšlansky zámožného prostředí, do Frahy rušné a spíš mo
derní než staré. Titu1ní hrdina Raisovy idyly je návěUvou 
v činžáku u Jindřišské věže, a když se mu zasteskne po do
mácké vsi, vykročí za bránu, kde rostou nové Vinohrady, ale 
ještě lze vyhlédnout anebo vyjít do polí. Do Frahy přijíždí 
a z ní prchá vlakem, atmosféra velkoměstského nádraží a po
hledy z oken vlaku, který se přibližuje Fraze, připomínají 
plátna impresionistů (jsou ovšem jen přiměřeného rozměru, 
zaujímají v Raisovu textu jen tolik místa, aby evokace vyvo
lala Údiv či zalíbení čtenáře, nikoli však jeho námahu). 
Také Hermannův Kondelik se stěhuje na Vinohrady a tato ak
ce, ovzduší nově budované čtvrti patří k půvabům pověstného 
románového seriálu. 

Triviální pražský román, pěstovaný například Václavem 
Hladíkem, si atraktivnosti dodával spíše volbou zámožných 
společenských prostředí, vznešených interiérU než kresbou 
městských exteriérU a snahou evokovat atmosféru rostoucího 
města a jeho jednotlivých osobitých celků. Tento druh praž
ského románu si vzal na mušku Viktor Dyk. V básni nazvané 
Fragment Dona Quijota v Čechách se vysmál právě Hladíkovi. 
"Za noci spáti nemůže, I romány jeho ho straší.," vysvětlu
je hospodyni hostům v. Hladíka, pokračujíc dobromyslně 
v charakteris~ice řemeslného způsobu psanía 

Romány z pražského života, 
kterých on napsal sílua 
bankéři, sirény, poslanci -
to včechno v místním stylu. 

Proč každý pánu směje se, 
to věděla bych ráda. 
On za to přece namůže, 
že nic mu nenapadál 



Dle možnosti mu pomáhám. 
Mám také obecnou školu. 
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Pane, věc řeknu vám důvěrnou& 
píšemt ty romány. spolu. 

Já jsem jen služebná osoba, 
ah, znám autorské kli~ky, 
já četla padesát románů 
z přílohy Političky! 

"Pojdte sem na chvíli, Fanynko", 
hlas zevnitř zazněl právě. 
"Zítra dám román do tisku 
a mám tak prázdno v hlavě." 

Pamflet proti sériovému výrobci pražských románů z vyš
ších kruhů končí slovy v. Hladíka na vlastní obranua 

O pražském sníte románu? 
Mám zásluhy, mí zlatía 
Já mladým lidem ukázal, 
jak nemá vypadati. 

~e cestu máte volnější, 
mně za to děkuje se. 
Vy máte práci lehčí už, 
publikum vše tecl snese." 3/ 

Hladkff ÚSpěch a nekritičnost publika - po ničem z toho 
netouž,.i.. a na nic z toho nehřešil Vilém Mrští!'• Naopak. Při 
Zumrecb bo fascinovala všednost, život v kruhu, ne-li ve 
stereotypu, a jeho pozitivní hodnoty. Na jednom místě v Zum

·recb vypsal svoje potíže s hrdinoua Jeden kritik prý chce, 
aby rek románu stál vysoko. Druhý připouští, že rek může 
stát nízko, ale autor musí být nad nim. Třetí namítá, proč 
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to zalíbení v obyčejných hospodách a v tuctových lidech, 
když jsou "koncerty, divadla, promenády, plesy, schůze, 
redakce, čítárny, spolky" ? 4/ Další prý zas se ptá, proč 
autor předvádí jenom studenty? "Jiný na mém místě," ironi
zuje vypravěč ZumxV., "jistě by z mých reků ihned nadělal 
aspoň ouředníků nebo diletantů filozofie", a tak by byla 
příležitost pojednat o otázce sociální a ženské - "slovem 
o všem, co hýbe a zmítá nynější společnosti a čeho tak ne
snadno dočísti se lze z tlustých knih"• 

Proč ta fascinace všedností až banalitou? V Zumrech se 
to vysvětluje asi tak, že jedině lidé stojící nejníž jsou 
přirození a neopičí se po cizině, nepodléhají snobství, že 
v hospodských debatách ještě lze zachytit jadrnou řeč, že 
jedině tam lze hledat člověka přirozeně družného, člověka, 
který potřebuje pospolitost víc než živobytí. Krejčí Havlí
ček také tuto potřebu až v jakési hyperbole předvádí. 

V rozsáhlých Úvahových pasážích románového torza odmí
tá vypravěč dobové zalíbení v silném individuu a v psycho
logické analýze jedincova nitraa "A tak trpí a strádá, jak 
nikdo netrpí a nikdo nestrádá, jásá, jak nikdo nejásal, a 
v tom je pýcha jeho celá. Jako hruška v širém poli stojí sém 
a sém, a když i rozumem se pomine nebo jakýkoliv jiný učiní 
pochop z všedních zvyklostí světa, nic nespasí čtenáře, aby 
nezvěděl, jak do toho přišel, jak z toho vyšel, co při tom 
pil nebo snědl, aby jej trýzeň duše přešla, kolik vypil ko
ňaků, a říká se tomu individuum" (s. 60). Podobně Útočí ta
ké na současnou čeekou napodobivost, na pachtění se po 
"evropském" leskua "Evropa by se zhrozila, kdyby poznala, na 
jakou výš"'.. už vyšvihl se evropský náš styl. Mít Maeterlincky 
maeterl1nckovatější než Maeterlinck sém, Verlaine verlainov
štějši než tento Mefisto a anděl v j edn~ osobě, mít Muaaety, 
Maupaesanty, Balzaky, Baudelairy - ach, jaký to luzný sen! 
Snad ani Wilde nechybí ••• " (s. 62). 

Necitujeme tu Útočné myšlenky Mrští~ova vypravěčs jako 
historicky pravdivé a výstižné soudy. Jde nám o ideovou po-

1 
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zici V. Mrštíka, o jeho estetický ideál na počátku století, 
když první část Zumrů vycházela v Máji. Dovolával se původ
nosti, byt jejím nositelem byl poslední mal ostranský krejčí 
a jeho kamarádi v hospodě. Ve jménu této původnosti také 
hlavním dějištěm Zumrů je Malá Strana, přitom ten její kout, 
jemuž se Povídky malostranské vyhnuly. Dva moravští s t udenti, 
kteří se sem přistěhovali z Vi nohrad, jsou okouzl eni starou 
čtvrtí ("li dé si tu hráli, a ne stavěli město"; v těch pi
toreskních místech každá hokynářka zná dějiny- s. 5Jn.). 
Obdivuj í místo uprostřed rostoucího města, kde se lidé na
vzájem znají a sou~ky vespolek obcují. 

Zalíbení v starobyle usedlém a naivně poeti ckém, adora
ce lidské družnosti tvoři ideově estetická východiska romá
nu a patř! také k hodnotám Mrštíkova torza~ Ale odkud potom 
ty autorské rozpaky, odkládáni práce a nedopsáni zamýšlené
ho celku? 

Ponecháme- li zatím s t ranou ~ůvody zdravotní , v elmi zá
važné v t é tvůrč í krizi, musíme počítat s následujícími 
okolnostmi, kter é l i t erární práci Viléma Mr št íka kompliko
valy a dosažené výs l edky problemati zovaly. 

Des etiletí od pol oviny devadesátých let , kdy autor na 
Zumrech poměrně soustředěně pracoval (nebo na ně myslel a 
připravoval j e), probíhalo ve znamení prudkých a daleko
sáhl ých sociálně politických a uměleckých proměn . Manifest 
české moderny, s t ojící na prahu onoho desetiletí, Vilém 
Mršt ík r . 1895 podepsal a svoji Úč ast na tomto vzpurném 
gestu bral vážně. KdYŽ se seskupení záhy po uveřejněni ma
nifestu začalo rozpadat , uvažoval, jak navozenou i ni ciati
vu zachrán~t , jak na první krok navázat nějakým časopisem 
či jinr. u společnou aktivit ou několika nejbližších druhů. 
Když se to nepodařilo, dosud buřičsky naladěný Vil ém Mr štík 
se kolem r. 1900 přiklonil k tradi cionalismu. 

·rato změna optiky a nazírání na svět musela podstatně 
zproblematizovat autorův vztah k dvojici moravských stu
dentů, zpočátku pojatých rebelantsky, i k jejich poměru 
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vůči malostranským drobným starousedlíkům. A tak v zůstave
ném torzu mají jednou pravdu Zumři vůči Havlíčkům a podruhé 
naopak, ze vzájemného špiclování mohou být s jistým odůvodně
nim usvědčovány obě strany i celé jejich okolí. V poslední 
kapitole románu přihlížejí Zumři Havlíčkovu pohřbu a kajíc
ným .pocitem, že tomu starému dobrákovi pomohli do hrobu, 
aniž by tato lítost byla zřetelněji předtím zdůvodněna. Co 
ty matně konturované rozdílné polohy studujících mladíků a 
malostranských usedlíků spojuje, je prostor čtvrti s Kamen
ným mostem (který tu znamená i českou dějinnost, i spojení 
se Starým .Městem na druhé straně řeky, s Prahou a "světem" 
vůbec, také navíc a "přírodou" plynoucí Vltavy), žití v kru
hu a pak hudba a písně, mnohonásobně v románě připomínané 
i citované. 

V složité návaznosti na dějinné proměny se v desetile
tí, kdy vznikali Zumři, diferencovaly nové a nové umělecké 
metody. Vilém Mrštík, který se současně a přitakáním realis
mu na prahu devadesátých let odvážil napsat první realistic
kou idylu (Pohádku má je) , který pak na pozadí naturalistické
ho románu koncipoval Santu Lucii jako román impresionistick~ 
hledal pro Zumry metodu jinou. Kritika blízká V. Mrštíkovi 
a jemu sympaticky nakloněná toto hledání kvitovala s naději 
v budoucí zdar. "Jen slabí hynou na vrcholech," prohlásil 
E. Sokol v Úvaze o Mrštíkově vývoji po Pohádce máje, dodáva
je, že nové · autorovy prózy včetně Zumrů "vždy .nesly v sobě 
stopy rozvratu a .nejistot .nového tvoření, nejistot v tahu, 
jaké bývají, když se opouštějí cíle a tedy i prostředky sta
ré a .nejsou dosud .nové vytvořeny. Nesly v šak:' uzavírá povzbu
divě, "i :.topu nového semene a nové dobré sklizně" 5/. 

O~ravdu i tentokrát patřil Vilém Mrštík k iniciátordm. 
Detail z banální skutečnosti (saně drhnoucí v roztálém sněhu, 
hon na krysu, Havlíčkovo onemocněni z náporu stesku & · Osamě

ni, do grotesky zakřivené soužití Havlíčkové a Havlíčka aj.), 
opakovaný i stylizovaný tak, že vyjevuje svůj druhý, "vyšší~ 
obecně jší smysl, sklon ke groteskní hyperbolizaci zařazují 
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Zumry mezi průkopnická díla raného českého expresionismu. 
Na rozdíl od Šlejhara a Čapka-Choda, jejichž dílo se rozví
jelo na analogických drahách, ale akcentovalo škleb vdči 
všemu ryzímu a křehkému, Zumři při všem "zakřivování" zrca
del spatřují ve figurkách lidi, ve směšném lidsky dojemné 
a cenné. 

Jestliže však hledal monumeotalitu (a tu hledal, pro
tože chtěl ve svém malostranském románě typizovat lidové 
čeěství pražského typu a jeho kladné rysy oslavit), potře
boval tvůrce Zumrů nějakou rovinu nadhledu či odstupu, kte
rou například J. Joyceovi v Odyseovi poskytl mimo jiné antic
ký mýt~ a Bible. V Mrštíkově románovém torzu se o podmanj
vosti mýtu mluví, "mýtus" se tam staví nad "pravdu", postf•.vy 

; si sdělují svoje zkušenosti z války roku šestašedesátého j a
ko něco, co dává jejich bytí hloubku a víc než národní vý
znam, ale jde o roztroušené epizody a poznámky, nikoli o 

J stavebně ideový princip, jako u irského tvůrce románu o jed
nom nepatrném člověku a jeho konání v průběhu jednoho dne. 

• 

Porovnávám-li neporovnateloé, nemíním normativně hodno
tit díla, jen připomínám historické souřadnice ve vývoji 
evropského románu. Činím tak nikoli v neproapěch v. Mrštíka, 
ale naopak s úmyslem připomenout, že napsat román o "nikom" 
a o "ničem" bylo snahou velkých experimentátorů onoho času. 
Velikost V. Mrštíka byla v tom, že nepokračoval v tématech, 
žánrech ani metodách, které si s Úspěchem pro sebe a k pro
spěchu české prózy vyzkoušel před r. 1900, ale naopak vykro
čil na costy nejsvízelnější, do nížin banality, s touhou 
vykřesat odt11d velkou poezii a stvořit národní román a lido
vým hrdir . .>u. Zatímco předtím měl dost psychických a fyzic
kých s~l své experimenty prosadit, obhájit a na případné od
půrce nedbat, s podlomeným zdravím tuto svou sebejistou 
tvrdošíjnost postupně ztrácel. Přestával si být svým vjkonem 
jist dokonce sám před sebou. Čím víc se vžíval do představy, 
že má napsat velký pražský román, který bude připomínat Ne
rudovy Povídky malostranské, ale obstojí vedle nich jako 
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dílo kongeniální, tím víc se svého Úkolu lekal. 
Co mohlo nepřímo rozněcovat jeho subjektivní nespokoje

nost, byl ÚSpěch bratra Aloise s Rokem na vsi. Ten se pohy
boval na půdě vesnického románu, vytrvale předtím i okolo 
u nás pěstovaného a rozvíjeného. Chopil se principu kroni
kářakého,tehdy také již se zdarem ověřeného. Mohl těžit 
z momentd obřadních a zvykových, ze svérázu náfeční mluvy a 
navío stavbu vypravování bez centrálního hrdiny opřel o 
rok, ÚSek přírodního času. 

Naproti tomu autor pražského románu byl v nevýhodě, 
protože v domácím písemnictví byl bez valné tradice · a zku
šenosti z literatur i v tomto ohledu mocných byly na české 
sociální poměry nepřenosné, což právě autor Mrštíkovy od
povědnosti dobře cítil. Nicméně tvůrce Santy Lucie chtěl 
ještě jednou a zcela nově přiložit ruku k dílu nejnesnad
nějšímu. Vábil ho nejen příklad románu ruského, francouzské
ho a anglického, který zaavěceně znal (v Zumrech se také 
některých děl výslovně dovolává), a nejen příklad Jana Ne
rudy. Jako kritik, který sledoval výtvarné umění, sotva 
mohl nez~znamenat objevy a ÚSpěchy malířů města, jmenovitě 
Paříže a Prahy, od sklonku osmdesátých let 61. 

Ani když mu ubývalo fyzického zdraví a svěžesti, nedal 
se Vilém Mrštík po cestách vyšlapaných a nadále odmítal 
cesty snadné. Věrnost uměleckému objevitelství patří k ži
vému mravnímu odkazu tvůrce Zumrů. 

Zkušenosti nabyté v bojích za starou Prahu se zajímavě 
rozložily v beletristickém díle Viléma Mrštíka. Zumři měli 
být víc než argumentem v oněch časových sporech. Měli být 
poselstv~ i pomníkem, výzvou i odpovědí, která by mluvila 
i tam, kam polemiky zasahovat namohly. Román měl zkrátka 
suge~~vat podmanivost staré Prahy i rázovitost jejích oby
vatel a měl je předvést jako reprezentativní část českého 
národa a lidu. Výhrady k pražské samosprávě, tak rozeznělé 
v bojích na obranu starobylého městského organismu, našly 
svoje zprostředkované uplatnění v Roku na vsi. 
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. Jakkoliv není snadné rozlišit podíl Viléma Mrštíka na 
t~to "kronice moravské dědiny", znalec kampaně za starou 
Prahu rozpozná příslušnou ruku v kapitolách věnovaných obec
ní samosprávě v Habrůvce. Není jich málo a jsou rozprostře
ny ve stavbě Roku na vsi od počátku až do konce. Představu
ji ironický protějšek života lidového, jsou tu víc tu méně 
malým ·"kocourkovem". Radní jsou bezradní a hlavní představe
ný si nevidí na špičku nosu, rozhoduje o hospodaření v obci, 
o volbách i "pokroku" se zřetelem k momentálnímu zisku a 
k _vlastnimu pohodlí či prestiži. Tyto kapitoly jedinečně 
prokazují, že při všem důrazu na jisté regionální zakotvení 
měl Rok na vsi aspirace vypovídat o české společnosti vůbe;. 

V ~ě.leckám osudu Viléma Mrštíka se Praha prosazoval!' 
vrstevnatěji a složitěji, než jsme tu st _ačili doložit. Sou·· 
středili · jsme se jenom na závěr autorova života a díla, na 
etapu nejsložitější a dosud obestřenou hrstkou dohadů a 
předsudk·ů. I v té malé sondě se snad nicméně podařilo kori
govat tezi o Praze jako o městě deziluze v českém románu 
na předělu 19. a 20. stol. 7/ Jestliže se do této teze ve
jde Santa Lucia (a některé další vybrané prózy, jež Hodro
vá učinila východiskem své analýzy), Zumři svou základní 
polohoů stojí jinde; deziluze by vystihovala spíš vnitřní 
rozpoložení autora, který sváděl zápas o klad, a v tomto 
zápasu podle svého mínění prohrál nebo neobstál zplna, jak 
by si byl přál. 

Ostatně pražský román nelze omezit na zjevy umělecky 
špičkové, jak se v oné stati stalo. Důkazem toho, že rost
la Praha a rostla její společenská prestiž v národě, je 
také exp!oatace pražského prostředí j ednak v románě tr1-
v1álnim, jednak v románě populárním, v němž za časů Vilé
ma Mrštíka kraloval Ignát Herrmann, autor seriálu kondelí
kovského a dalších. Také v tomto rozvrstvení uměleckých 
výkonů a komunikačních záměrů je potřeba poměřovat nedokon
čené torzo Zumrů, máme-li si počínat vpravdě historicky. 
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Poznámky 

1/ Pokud neuvedeme jinak, dopisy v. Mrštíka citujeme podle 
souboru Nedosněné sny. Korespondence bratří Mrštíků. 
Vyd. R. Havel, Praha 1978, s. 407. 

2/ Nedosněné sny, s. 445. 
3/ Moderní revue 1901, s. 287n. 
4/ v. Mrštík, Zumři. Vyd. L. Daňková, Praha 1973, s. 59. 
5/ E. Sokol, Radost a bolest vývoje. Lidová revue moravsko

slezská 1906, s. )n. 
6/ R. 1887 vznikla na pražské Akademii výtvarných umění 

speciálka věnovaná městu. Odtud vyšel Luděk Marold 
( Vaječný trh v Praze, 1888), Jakub Schikaneder (Vražda 
v domě, 1890). Počátkem století vznikly velké panora
matické pohledy na Prahu A. Slavíčka (Praha od Ládví, 
Praha z Letné, 1908). Viz Jiří Kotalík, Město v č eském 
umění 19. století. In; Město v české kultuře 19. sto
letí. Studie a materiály I, Praha 1983, s. 9n. 

7/ Viz stejnojmennou stat Daniely Hadrové ve sborníku 
uvedeném v předchozí poznámce. 
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Jaroslava J a n á č k o v á 

Prag 1m KUoatlerachickaal von Vilém Mrštík 

Zusammenfasaung 

Im KUnstlerachicksal von Vilém Mrštík hatte Prag eine 
vielseitige und vieldeutige Rolle. Es trug ale Kulturzentrum 
in seiner Zeit der sturmiachen Entwicklung dazu bei, daO der 
j unge Mahre hier im Kreis seiner Zeitgenossen (F. X. Šalda, 
H. G. Schauer, A. Štole u. a.) achnell zu einem zielbewuOten 
Schriftsteller und Kunatkritiker heranwuchs. Spater erwei
terte er die ersten Kontakte, ale er aus der dorflichen Ab
geschiedenheit, wohin ihn die aoziale Notlage trieb, litera
riache Betatigung fůr aich und seine Brůder, namentlich fur 
Alois, auchte. 

Prag, welchea also notwendig war bei der Realisierung 
des eigenen Talentes und der familiaren BemUhungen, zog daa 
Interesse Mrštíka, des ErzŠhlera und Romanschreibere, ale 
Welt mit geschichtlicher Tiefe und .gleichzeitig moderner so
zialer Problematik an. Nach "Santa Lucia", dem ersten erfolg
reichen Roman, der auf der Verzauberung, dem Widerstand und 
der Machtlosigkeit eines auOergewohnlichen j ungen MŠhren in 
Prag aufgebaut ist, begann der Autor seinen zweiten Prager 
Roman vorzubereiten. Hier gedachte er an die Povídky malo
stranské (Kleinseitner Erzahlungen) von Jan Neruda anzu
knupfen und ein kongenialea Werk gro6en Aůama6es, eine Be
wunderung des Altehrwůrdigen in der Architektur und in den 
Menschen, ~u schaffen. 

D~r Roman Zumři (Die Summers) blieb jedoch ein Torso. 
Der Artikel versucht zu erlautern, warum das geschaha Der 
Prsger Roman hatte 1m tschechiachen Schrifttum zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts nur eine kurze Tradition, und die Er
fahrungen von woanders her waren wegen ihrer Spezifitat der 
einheimischen und Prager Verhaltniase nicht ubertragbar. 
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Vilém Mrštík hatte den Ehrgeiz, die Poesie der scheinbaren 
AlltŠglichkeit bis hin zur Banalitat zu entdecken. Dieses 
achwierige Vorhaben (das hatten auch seine groOen europ&i
echen Ze i tgenoesen, wie das "Odysseus" von Joyce zeigt) z u 
verwirklichen, gelang ihm nur zum Teil, da er mit abnehmen
der Gesundheit auch an Selbstvertrauen und an der FŠhigkeit, 
dae durch~usetzen, was er beabsichtigte und was er schrieb, 
verlor. 

' Aucn:unter dieaen Umetanden blieb er jedech der Rolle 
I ' 

des Entd~ckers treu, der ablehnt zu wiederholen, wae er 
schdn vo~her mit Erfolg geschaffen hatte. Der Romantorso 
iat,wertvoll nichtnur wegen jenea subjektiven BemUhens, aber 

I , - -
auc~ alsifruhe Umechau nach Moglichkeiten der expreasioni-
sti~chen;Methode im tschechischen Roman. 
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Jiří F e š e k - Bohdan Z i 1 y n s k y j 

i3YDLIŠTĚ FRAŽSKÉHO UiHVERZI TNfHO STUDEl.~TSTVA 

PŘED STO LETY ( 1884) 

V zimním semestru š~olního roku 188)/1884 poprvé zapo
čala oddělená výuka na všech sv ětských fakultách obou praž
ských univerzit - dědiček Karlo-Ferdinandovy univerzity. 
Z tohoto hlediska se projevující diferenciace na dvě kul
turně vzdělávací centra dovoluje hlouběj i postihnout spe
cifika života studentského živlu česko-německé'Prahy v Úvod
ní fázi nástupu české národnosti k vítězství v nově se roz
víjejícím velkoměst ě . Zji št ění, kde měla soudobá Praha svoji 
"Latinskou čtvrt" a jak byly více než tři tisíce univerzit
ních studentů rozmístěny v různých částech města, by mělo 
perspektivně posloužit za základ dalších Úvah o specifično
sti sociálního, politického, kulturního a spolkového života 
j ednotlivých pražských čtv~í a předměstí. 

Pramennou základnou našeho výzkumu se staiy katalogy 
studentů obou univerzit, uložené v Archivu UK J Vzhledem 
k tomu, že v době těsně po rozdělení fakult zůstávala část 
studentů posledních ročníků na německé univerzitě, aby 
skládala státní zkoušky u známých profesorů, nevzali jsme za 
bázi excerpce ročníky katalogů prvních zimních semestrů 
ihned po rozdělení, ale až o rok pozdě ji. Pro německou lé
kařskou fakultu nebyl katalog z této doby dochován, použili 
jsme proto kataJ.og až o rok mladší - pro zimní semestr 
1885/86. D~~fáme, že jsme tak získali obraz poněkud méně 
zkresle~ý. než jak by dovolilo bezprostřední sledování 
rozděiení. 

Katalogy studentů ukazují, že na českou univerzi tu se 
na řádné studium zapsal o 1 665 mladých mužů , na pražskou 
nemackou univerzi tu pak o JOO osob méně 11. Německá uni ver
zit a však obsahoval a vedl e tří světských fakult - fi l ozo
fické , právnické a lékařské - též dosud nerozdělenou teol o-
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giekou fakultu. Z hlediska národnosti studentů to bylo těle
so vpodstatě české 21. Počet německých světských studentů 
přesahoval tudíž jen o málo jeden tisíc. Teology, soustře
děné z valné části do Klementina, jsme proto při většině 
našich dalších Úvah pominuli a též z jiných důvodů je do 
následujících komparací nezahrnÚjeme 31. ' 

Přestože na německém vysokém učení studovalo nevelké 
procento Čechů, je možno chápat obě univerzity z národnost
ního hlediska jako navzájem poměrně uzavřené celky. Speci
fický přechodný prvek zde ovšem představovali Židé, zastou
pení na obou univerzitách. Jejich národnostní diferenciace 
se v těchto letech teprve připravovala 41. 

Každá z fakult obou univerzit představovala specifický 
celek i z hlediska sociální skfadby studentstva. Práva a 
medicina byla navštěvována studenty s výrazně silnějším so
ciálním zázemím, představovaným zejména rodinami Úředníků, 
obchodníků a svobodných profesí. Chudší vrstvy- řemeslníci, 

rolníci, případně nemnozí dělníci - posílaly své syny spíše 
na filozofii nebo teologii. Dominantní skupinou na filozo
fické fakultě byla ovšem mládež z: rodin inteligence 5/. 

Praha éry primátora Tomáše Černého procházela obdobim 
silného stavebního ruchu a vzrUstu počtu obyvatel 61. Ve 
zvýšené míře to platí pro samostatná předměstí, resp. svo
bodná města na jejím okraji 71. V Pra~e samé dosud rostlo 
Nové Město, zatímco Staré Město s Josefovem a Malá Strana 
spí š e stagnovaly. Rostoucí počet mode rních domů na okraji 
města měl vliv i nd nabídku bytů a přijatelnými prostorami 
pro podnájemníky. Ani výše nájemného aepředstavovala před 
nástupem moderní generace domů plně vybavených vš emi nále
žitost.mi sanitárních instalací pro studenty nějakou přek~ž
ku. 0statně, ani pozdější radikální rUst činží ve čtvrtích 
studenty oblíbených nedonutil většinu mladíků k posunu sí
delní oblasti Bl. 

Hledání bytu se nutně stávalo jednou z prvních starostí 
nově zapsaných studentů, protože státem garantované ubytová-
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ní nepřicházelo v této době dosud v Úvahu - zaopatřeni byli 
pouse teologová v církevních ústavech. Neexistence kolejí 
v dnešním slova smyslu měla vliv na to, že naproato převa
Žující formou ubytování ee stal podnájem. Jeho podoba byla 
různáa od nájmu pokojů v hotelích (Jmenujme Englischer Hof 
na Poříčí oblíbený německými studenty) přee zíekáai přístře
ší v klášterech, nemocnicích, kasárnách a nečetných nadačních 
domech až po nejběžně jší bydlení u soukromníků 91. Z t ěchto 
ÚVah se vymyká pouze 12 % studentů české univerzity a 19 % 
studujících na německé univerzitě, kteří jakožto Fražané 
bydleli u rodičů. Zatímco rodiny pražských studentů české 
univerzity se soustředovaly na Horním Novém Městě, nalezn 3-
me relativní většinu jejich německých kolegů na Starém Městě 
a dosud neasanovaném Josefově lO/. Za zmínku dále stojí mar
kantnější podíl českých rodin, žijících na předměstích, 
zvláště na Vinohradech a Smíchově. 

Pohlédneme-li na ubytování mládenců přišlých do Prahy 
?djinud, zjištujeme,. že pro české i německé studenty bylo 
bydlení na Horním Novém Městě a Vinohradech ještě daleko 
~traktivnější než pro jejich pražské kolegy ll/. Zájem o le
vobřežní čtvrti naproti tomu viditelně klesal. Staré Město 
hrálo nadále přes relativní percentuální pokles i pro ně
mecké venkovské studenty výraznou roli. 

Uvažujeme-li studentstvo obou unjverzit vcelku, můžeme 
konstatovat, že takřka polovina mladíků bydlela na Horním 
Novém Městě. Staré Měs~o hostilo pětinu všech studentů, tře
ti nejoblíbenější čtvrtí byly dosud nevelké, ale rychle ros
toucí Vinoh~dy málo zatížené průmyslem. Za zmínku stojí 
ekutečn~dt, že alespoň v menší části domů po celé Praze 
bydle:i apolečně studenti obou národností a univerzit. Před
pokládejme ovšem, že u různých bytových stran. 

Vedle těchto sumárních výsledků jsme se pokusili kvan
tifikovat také množství s~udentů bydlících v jednotlivých 
ulicích a domech. I z těchto hledieek docházelo k největším 
koncentracím právě na Horním Novém ruěstě. 
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Struktura osídlení ulic studeAty obou univerzit r. 1884/85 
(Nezapočítálly zůstaly "hraniční prostory" - Příkopy a 
Jliičina tř., Ferdinandova tř. a Václavské náměstí) 

I 

V ulici ... p o č e t u l i c 
atudentu Siaré Dolní Horní Malá Před- Celk1111 

Město Nové Nové Strana městi 
Město Město 

6 - 10 15 6 8 10 4 43 
ll- 20 15 4 10 4 13 46 

n-' 20 2 2 18 1 3 26 
celkem 32 12 36 15 20 115 

Při Úvahách o lokalizaci pra~ského ekvivalentu pařížské 
La1iAské čtvrti vedou všechny použité postupy k totožnému 
cílil studentstvem obou univerzit . byla nejhustěji zasídlena 
oblast Horního Nového Měst a, vymetená horní částí Václavské
ho náměstí, Vodičkovou ulicí, Karlovým náměstím, Kateřinskou 
ulicí, Sokolskou třídou a ulicí Mezibranskou, čili hranicí 
Nového Města proti Vinohrad\im. Zde nalezneme dvacet z jedna
dvaceti soukromých domů, v jejich! zdech žilo více než deset 
studentu a také naprostou většinu studenty nejobydlenějších 
ulic. Výraznější koncentrace studentů jsou pak postižitelné 
v několika ulicích na přilehlých Vinohradech a ve Spálené 
ulici 121. V jiných částech Prahy zjištujeme podobná sou
středění studentu pouze v některých klášterech a kasárnách 
- jmenujme alespoň dělostřelecká kasárna na Újezdě. 

Na připojenP~ náčrtku jsme se pokusili naznačit, jakou 
hustotu dosa~ovalo ve zmíněném novoměstském "univerzitním 
městě" studentské osídlení. Vzhiedem k t omu, že na použitém 
plánu rrahy z r. 1884 (sestavil A. Hurtig, měřítko l s 4000) 
není možno přesně odlišit obytnou budovu od přístaveb, hos
podářských stavení atd., byla vždy zakreslena celá parcela 
navazující na · uliční číslo. Výjimku tvo ří vojenská nemocnice 
na Karlově náměstí, kde jsme zakreslili pouze hlavní budovu 
a nikoliv celý rozsáhlý areál. Detailní studium plánu teprve 
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ukázalo, jak málo domů nebylo útulkem studujících- osídlili 
tuto část Horního ~ového Lh.sta taÍtřka kompaktně. Na našem 
náčrtku jsou vyšrafována pole parcel oněch čísel popisných , 
kde bydlelo méně než deset studentů, vyčerněna jsou č ísla 
popisná hostící deset i více studujících. Je samozřejmé, že 
naše analýza není zcela přesná; někdy učinil inakribující 
se student chybu, která nešla již ex post identifikovat, 
někdy se přepsal zapisující Úředník. V některých případech 
u rohových domů zapisovali různí studenti adresu z různých 
ulic, totéž se stávalo u domů, jejichž parcela ÚStila do 
dvou rovnoběžných ulic na opačné straně bloku. Jen málo domů 
patřilo v t éto době k onomu typu městské zástavby , která j e 
pro Nové Město běžná dnes. Městských domů hledících svou .fa
sádou přímo do ulice bylo ještě málo a jednalo se spíše o 
domy menší . V osmdesátých letech převažovaly naopak stavby 
ležící v hloubce parcel, často obkl opené zahradami n.ebo 
hospodářskými přístěnky. Uvědo~e si, 'že ješt ě při sčítání 

lidu r. 1900 mělo více než 10 % domů Horního Nováho 1~ěst a 
stáje s koňmi , a to je již po vlně radikální přestavby a 
dostavby lJ/. V polovině osmdesátých let je ovšem domovní 
linie dosud na četných místech přerušována prolukami nebo 
zahradními parcelami bez zástavby. 

Při podrobném studiu hlavního studentského mikroregio
nu zjistíme, že mezi nejosídleněj ší ulice nepatří jen velk~ 
třídy. Naopak, velká část lidí nalezla podnájem y domech 
stojících v krátkých klidnjch uličkáchl4/. Dlouhé ulice a 
třídy s reprezentativnějšími domy typu Ječné, Žitné, Vodič
kovy nebo S~álené mají tedy stejné množství studentských ni
jemníků d podnájemníků jako uličky Navrátilova /Hopfenstocko
va/, ~álkova, Na Rybníčku nebo Lipová. Stejně je tomu s nej~ 
obydlenějšími domy, které nalezneme jak na Karlově náměstí, 
ve Štěpánské, Krakovské, tak např. v Salmovské l5/. Vidíme
li na ničrtku v některých místech bloků větší plochy bez 
studentů - např. na rohu ulic Št ěpánské a Žitné - jsou po
kryt1 většinou veřejnými budovami, v našem případě školou 
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se zahradou, farou se zahradou, kostelem a kapli. 
Na otázku po důvodu takovéto koncentrace studentů je 

možno odpovědět tim, že tu byly v dostatečné míře domy 
vhodné velikostí, strukturou bytů, relativni modernosti i 
počtem stálých obyvatel. Dosud tu byly i nižší činže než 
v ostatnich částech vnitřní Prahy. Charakteristickým rysem 
bylo v této oblasti rychlé osazování •novostaveb. Setkáme 
se e ním na Horním Novém Městě, zej~na však na Vinohradech. 
Tam bydlelo více než 10 % studentů ~ domech, které rok 
předtím nebyly ještě dostavěny, nebv dokonce kde před ro
kem zůstávala pouhá prázdná stavební parcela. 

Zanedbatelnou okolností nebyla ani vzdálenost do před
náškových sálů a mist praktických cvičení. S veřejnou dopra
vou se dosud počítat nedalo (ostatně byla pro mnoho studen
tů drahá), rozumná dosažitelnost pěší chůzí patřila proto 
k závažným okolnostem. Posluchárny obou univerzit byly kon
centrovány na Staré Město, kde v budovách Karolina a Kle
mentina sídlily filozofické a právnické fakulty, na OVocný 
trh, zejména však na Horní Nové Město . Zde působily lékař
ské fakulty - hlavni učebni sály byly vázány na nemocnični 
budovy u horní části Karlova náměsti, ve Spálené ulici pra
covala však i většina Ústavů přírodov~dné větve české filo
zofické fakult y. V nejobydlenějšich ulicích rozhodoval ovšem 
~ájem masy mediků. Z jedenácti set studentů obou lékařských 
fakult jich na H)rnim Novém Městě bydlily více než dvě tře
tiny. V ulicích typu Ječné, Štěpánské, Salmovské či na Kar
lově náměstí tvořili medici obou národů vždy dvoutřetinovou 
vět šinu stun.~ntstva. Také dvě třetiny studentů z Vinohrad 
byly zaP~ány na medicině. Do poslucháren Karolina a Klemen
tina ·.ebylo ovšem z Horního Nového M~3ta a z Vinohrad dale
ko fu1i pro obdobné množství adeptů věd právních a filozo
fických. Špatná doprava a mos tní cla naproti tomu znevýhod
ňovaly levcbřežní čtvrti. Za uvedení s tojí skutečnost, že 
čáat zámožnějších nč:neckých stut.l.entů ze smíchovských rodin 
považovala za potřebné přestěhovat se na studia do řrahy. 
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Aby námi prezentovaný obraz nezůstal zcela statický, 
pokusili jsme se alespoň drobnou sondou charakterizovat smě
ry proměn , ke kterým došlo do vypuknutí první světové války. 
Na příkladu řádného s tudenstva č eské filozofi cké fakulty 
lze doložit výrazný trend opoušt ěni historických čtvrtí v~ 
prospěch předměstských obcí, zejména Vinohrad. Snad i 
v souvislosti a asanací radikálně poklesl zájem o Staré 
Město, relativní Úbytek je v šak patrný též u ostatních 
historických čtvrtí. Jedinou výjimku tvoři Hradčany se svý
mi malými a nevybavenými, zato však levnými byty. V tuto do
bu se již projevuje také nový faktor - existence kolejí pro 
mimopražské studenty . 

V našem příspěvku jsme se pokusili o zmapování j edné 
z rovin, na které se propoj uj í dějiny města s dějinami na
stupující inteligence spojené se zemským univerzitním cent
rem. Třítisícová skupina univerzitního studentstva vět šinou 
nemohla výrazněji ovlivňovat život Prahy a jejích předměstí 
jako celku. Místům největší studentské koncentrace, která se 
podařilo výzkumem specifikovat, propůjč oval však studentský 
živel osobitý charakter. Za další zkoumání by proto stála 
topografie studentského spolkového a společenského života 
v relacích k rozmístěni studen tských bytů a "klubových 
hospod". Podobně by bylo zajímavé zjistit, jak větší kon
centrace studentů v jednotlivých mikroregionech ovlivňovala 
životní styl stabilního pražského obyvatelstva. Bude tedy 
nutno nejen pokračovat ve statisticky orientovaném zkoumání 
hromadných pramenů. onoho typu, z něhož jsme čerpali zatím 
pro předkládP:lOU ·problematiku, ale přihlédnout i k mnoho
stranném\' obrazu, který o světě pražských univerzitních 
studen~ů podává dobový tisk a literatura bel et ristická ~ 
memoárová. 



165 

Poznámky 

1/ Vzhledem ke zmíněnému časovému posunu mezi fakultami 
rozhodli jsme se v tabQtkách neuvádět zcela přesné 
součty a z~stali jsme u percentuálního vyjádření 
zaokrouhlovaného na jedno desetinné místo. Pro práv
nickou fakultu německé univerzity byl ze dvou ne zce
la SXdných exemplářů katalogu excerpován exemplář 
původně patrně kTesturní. 

2/ Byla rozdělena až od r. 1891/92. Srv. Stručné dějiny 
UnLverzity Karlovy. Praha 1964, s. 242. 

Jl Hlavní místa, kde bydleli studenti teologie, jsou 
tato: Klementinum, Strahovský klášter, kláštery kři
žovníků , františkánský na Jungmannově nám. a u sv. 
Jakuba ve Štuparteké ul. Další koncentrace teologů 
byla zjištěna n~ Malé Straně v Letenské, Lázeňské a 
Lužické ul. V soukromých domech bydlelo jen asi 15 % 
studentů této fakulty. Za zmínku u teologů stojí vý
skyt studentů ze vsí pražského zázemí, tedy oblasti 
jinak na univerzitě minimálně. zastoupené. 

4/ J. Havránek, Demografický vývoj Prahy v druhé polovi
ně 19. století. PSH 5, 1969-1970, s. 98n; G. B. Cohen, 
The Politice of Ethnic Surviva~Germans in Prague 
1861-1914. Princeton (New Jersey) 1981, e. 175-183. 

5/ Stručné dějiny Univerzity Karlovy, s. 244; J. Petráň, 
Nástin dějin filozofické fakulty Univerzity Karlovy. 
Praha 1983, 5. 221n. 

6/ v. H1avaa, Pražské teritorium v druhé polovině 19. 
eto:etí. (Rozvoj zástavby). PSH 5 , 1969-1970, s. 51. 

7/ Iředměetí byla oproti vnitřnímu městu zvýhodněna i 
nižší potravní a činžovní daní. Srv . F. Holec, Zápas 
o Velkou }rahu. PSH 5, 1969-1970, s. 1)1. 

8/ F. horská (fodíl urbanizacní vlny z přelomu 19. a 20 . 
století na vytvái·ení životních podmínek pra :.sl~é dl:l
nické třídy. 8tnografie dělni ctva 5, 1975 , s. 120 ) 
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vyhodnotila na základě sčítání lidu r. 1900 právě část 
Nového Města ne jvíce osídlenou studenty jako oblast 
nejdražších bytů na Novém Měst ě . Velkou roli zde ovšem 
hraje časový posun - v průběhu devadesátých let zde 
proběhla významná stavebně modernizační vlna, která ra
dikálně proměnila charakter i kvalitu zástavby. Ovšem 
ani vzestup činží nedokázal snížit celkový studentský 
zájem. Rozhodující byly patrně ostatní aspekty. 

9/ Pro dokreslení forem studentského bydlení je cenné i 
jejich prokreslení v kr ásné literatuře konce 19 . stol. 
Připomínáme alespoň Mrštíkovy r omány Santa Lucia a 
Zumři, cyklus M. A. Šimáčka Zápisky phil,stud. Filipa 
Kořínka a Pražské črty a zápisky llíartina Kukučína. Srv. 
také humoresku Oldřicha S. Kosteleckého Jak hledal jsem 
v Praze bytu. Studentské lis ty 3, 1883, s. 40-45. 

10/ Srv. G. B. Cohen, The Politice ••• ,s. 107, kde je do 
plánu vnitřní Prahy zakreslena oblast nejvyšší koncent
race německého obyvatelstva k r. 1900. Šlo o f arnosti 
svatohavelskou, týnskou, svatopetrskou, svatojindřišskou 
a u Panny rolarie Sněžné. 

ll/ M. Hýsek (Paměti. Brno 1970, s. 116) vypráví o svém 
pražském studentském bydlení r. 1904, kdy žil v Sokol
ské ul. naproti Bojišti. Jeho bytná najímala tři poko
je studentům a s rodinou žila v kuchyni. "Celý dům byl 
tak obydlen studenty a poznal jsem brzy, že celý blok 
od nynějšího náměstí Petra Osvoboditele / I. P. Pavlova/ 
až k dnešní Rumunské ulici a Sokolská vlastně i dál ke 
Karlovu , a také přilehlé ulice vinohradské jsou samý 
stu~clnt, v Tábo rské ulici byly četn é jídelny, do nej
b:ižší jsem chodil na obědy a měl se dobře - byla ta 
Sokolská s okolím studentská čtvrt a v jejích hospůd
kách se občas več er s kamarády hezky sedávalo." 

12/ Uvedme deset ulic s více než 20 stuaenty: Ječná (98 
studentů) , Žitná (93), Štěpáneká (91), Kr.•kovs ká (74), 
Salmova (70), Lipová (52), Smečky (49), Karlovo nám.(49), 
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Navráti1ova (44), Školská (40). Je ovšem nutno považo
vat tato čísla za pouze orientační, protože v případě 
rohových dam~ a domu a východem do dvou souběžných ulic 
může dojít k drobným Úpravám těchto počtů. 

lJ/ Srv. J. Havránek, Životní podmínky dělnických rodin ro
ku 1900 ve svět le demografické· statistiky. Etnografie 
dělnictva 9, 1977, s. 86n . 

14/ Zde nalezneme i část nejobyd1enějších domů, zejména 
oba s nejvyšším počtem studentů, které stály v Navráti
lově, dříve Hopfenstokově ulici. 

15/ Katalogy osmdesátých let bohužel ješt ě neobsahují 
v rubrice pra žských adres udán( podlaží , jak se alespoň 
zčásti děje po r. 1900. 
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Přílohy 

l. Rozmístění studentů v Praze r. 1884/85 v % 
(~aologická fakulta německé univerzity nezapočítávána) 

Karlova Německá Studentů 
univerzita univerzita obou ško 

celkem 
Staré Město 1.3,1 .31,- 20,4 
Horní Nové Město a Vyšehrad 53,1 .36,- 46,) 
Dolní Nové Město 6,4 11,6 8,5 
Malá Strana a Hradčany 6.7 9.3 7.6 
vnitřní Praha 80.4 87.9 82.8 
Vinohrady 14,4 6,8 ll,í 
Smíchov ),2 .3 • .3 J, :l 
Karlín 0,9 1,6 1, ::: 
OSt_!itnÍ obce 1.L4 O.L4 1.-
předměstí 19,6 12,1 17,2 

2. Rozmístění Pražanů - studentů v Praze r. 1884/85 v % 
(Teologická fakulta německé univerzity nezapočítávána) 

Karlova l'l'ěmecká 
univerzita univerzita 

Staré Město 12,- 42,.3 
Horní Nové Město a Vyšehrad 40 ,.3 19,-
Dolní Nové Město 7,- 9,2 
~alá Strana a Hradčany 13.- 16.-
lY_ nit řní Praha 72.3 86.5 
Vinohrady 11,1 4,5 
Smíchov -· 11,1 ,. 7,-
Karlín a ostatní obce 5.5 2.-
předměstí 27,7 13,5 



169 

3. Rozmístění mimopražských studentů v Praze r. 1884/85 
v % (Teologická fakulta německé univerzity 
nezapočítávána) 

Karlova Německá 
univerzita univerzita 

Staré Město 14,3 28,2 
Horní Nové Město a Vyšehrad 54,8 40 ,3 
Dolní Nové Město 6 ,6 12,3 
Malá Strana a Hradčany 6 ,1 7.8 
vnitřní Praha 81,8 88,6 

Vinohrady 15,- 7,3 

Smíchov 2,- 2,2 

Karlín 0 ,8 1,5 

ostatní předměstské obce 0,4 0,4 

předměstí 18,2 11,4 

Celkem 100 % I 100 % 

4. Změny v rozmíst ění obydl í studentů filozofické fakulty 
Univerzity Karlovy v letech 1884/85 a 1913/14 v % 

1884/85 1913/14 

Staré Město 21,6 10,-
Horní Nové Město a Vyšehrad 43,8 37,8 
Dolní Nové Město 6,1 o,6 
Malá Strana 9 ,4 7,8 
Hradčany 0 ,5 3.9 
vnitřní Praha 81,4 60 ,1 
Vinohrady 12,2 22,2 
Smícho·, 2,2 6 ,7 
ostatní _11ředměstské obce 4,2 11.-
předměst í 18,6 39,9 

C e 1 k e m 100 % 100 % 
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Příloha 5 

Fro dokreslení méně čítankových stránek studentského 
života · uvádíme případ zachycený ve spisech okresního soudu 
na Královských Vinohradech. Spis C 944/88 ukazuje dosud ne
velké Vinohrady jako oblast značných možností studentského 
společenského života. Z vyšetřování přečinu urážky na cti 
otiskujeme jádro svědecké výpovědi jednoho z Účastníku inci
dentu, medika třetího ročníku, který na obranu obžalovaného 
popsal následujícím způsobem při policejním výslechu prUběh 
noční zábavy: 

"Byl jsem dotčeného večera a i v noci s právníkem B:lrto
něm a sice byli jsme nejprve ve Smíchovské pivnici na Kr\lov
ských Vinohradech, kde Bartoň 12 neb 1) sklenic piva vyp~l. 
Již v této pivnici byl Bartoň silně napilým. Odtud okolo dru
hé hodiny s půlnoci odebrali jsme se do kavárny "U and;la" 
na Královských Vinohradech číslo 597, kdež jsme sobě dali li
kér, jejž jmenují "pláček" neb také "čert", vypilt Bartoň 5 
neb docela 6 skleniček. Likér ten jest silný. Odtud šli jsmP. 
as po páté hodině do kavárny "Bukovského" v Královských Vino
hradech číslo 58), kde jsme jeden každý sobě dali nalíti· 
bordeau - punče, na co jsme tři vypili 10 velkých láhví kři
žovnického ležáku. Naposled byli jsme as od půl osmé hodiny 
ráno u kupce Budišinského , roh Komenského a Vávrovy ulice, 
kdež jsme sobě jeden každý koupil za 1 zlatý láhev vína a 
tuto každý vypil. 

Fřihlíž~je již k tak velkému kvantum piva, lihovin a 
vína, ne~~ možné, že by byl Bartoň při smyslech býval a to 
tím m~ ně , an on jakož i my ješt ě k tomu celou noc jsme 
pro b•J.ěli." 
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Jiří P e š e k - Bohdan Z i l y n s k y j 

Die Wobnorte der Prager Studentenscha!t vor hundert 
Jabren ( 1884) 

Zusammenfassung 

Die Autoren bemÚhen sich zu bestimmen, wo Prag nach 
der Teilung der Universitat in eine deutsche und in eine 
tschechische 1m Jahre 1882 sein "Lateiniaches Viertel" 
hatte und wie die mehr ale 3 000 Studenten uber die Stadt 
verteilt waren. Ale Quellengrundlage dienten die Studen
tenkatalogel An der tschechischen Univeraitat studierten 
1 665 junge Manner, an der deutschen - zu ihr gehorte auch 
die nicht geteilte theo1ogische Fakultat mit 279 Personen 
- uber l )00 Personen. Die Theologen, von der Nationali
tat her uberwiegend Tachechen, waren zur uberwiegenden 
Mehrheit 1m Klementinum und in einigen Klostern konzen
triert. Bei der Erforachung wurde mit ibnen nicht weiter 
gerechnet. 

Nach der Andeutung des unterechiedlicben sozialen 
Profils der einz.elnen Fakultaten widmeten die Autoren dem 
studentiechen Wohnen als solchem ihre Aufmerksamkeit. Da 
es keine Wohnheime von heutigem Typ gab, kam es dazu, da6 
die uberwiegende Form der Studentenunterbringung die Mie
tung, resp. die Untermiete b9i Privatleuten, weniger oft 
in Hotele, Kasernen, Klostern oder in Krankenhausera wurde. 
12 % der St~denten der tschechischen Universitat und 19 % 
der deui:schen wohnten, al:> !:'::-;;.'- ;r , bei i hr en Eltern . Die 
tsche.~hischen Pamilien konzentrierten eich in der Oberen 
Neuestadt, die deutschen Familien in der Altstadt und 1m 
bis dahin nicbt aseaaierten Josefov. Es muO auch der deut-
11cher Antei1 der techechiachen F~ilien von Studenten er
wŠhnt werden, die wir in den Vorstadten, besonders in 
·/inohrady finden. Die Studeaten vom Lo.nde beider Universi-
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taten konzentrierten sich deutlich auf óie Obere ~eustadt 
und auf Vinohrady , das Interesse fur das linke Ufer von Prag 
war mini:nal. (S. Tabellen in der ilnlage). 

Oas am dichtesten besiedelte Gebiet war die "Studenten
stadt" in der Oberen Neustadt, begrenzt vom 'ři enzelsplatz, 

der VodičkovastraBe, dem Karlsplatz, der Kateřinskástra6e 1 
der Sokolskástra(3e und der Mezi branskástra6e (vergl. Skizze). 
Hier findet man zwanzig von ei nundzwanzig der meistbewohnten 
Privathauser , besetzt von studentiachen Unt ermietern, hier 
war die uberwiegende Mehrzahl der von den Studenten am meis
ten bewohnten StraOen. 

Die Bebauung diesea Raumes kam mit einem ausreichenden 
Angebot von bis dahin r elativ billigen Wohnungen entgegen, 
di e dem gro6en Teil der Vorlesungsraume, der Institute und 
Kliniken nahegelegen war. Dieaer Teil der Stadt war bis da
hin ein ruhiges, in nicht zu kleinem Ma6e ein stilles Gar
tenareal , von wo aua es nicht weit war, weder ins Altstad
ter Karolinum und Klementinum, noch in die studentiachen 
"Klub"wirtshauaer. Eine bedeutende Rolle spielte hier auch 
die Tradition des studentischen Wohnens. Es entschied dann 
das Interesse der Masse der t.1edizinstudenten 1 deren Horsele 
am oberea Teil des Karlsplatzes verteilt waren. 

Wenigstens mit einer kleinen Sondierung, die sich auf 
die tachechi scbe philosophische Fakultat orientierte, ge
lang es, di e Richtungen der Veranderungen zu charakterisie
ren, zu denen es bis zum Jahre 1914 kam. Es wurde der Trend 
belegt , die hietorischen Viertel zum Vorteil der Vorstadte , 
besonders Vi ~onrady , zu verlassen . Radikal sank das Inter
esse hau;.csachl ich an der Altstadt. Zum AbschluO ihres Bei
trage!' schlagen di e Autoren weitere Forschungsrichtungen 
vo r, die an i hre Feststellungen anknupfen. 
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VtBĚROVY PŘEHLED ČESKÝCH POVÁLEČ~ÝCH PaACÍ 
O DĚJINÁCH .MĚSTA PRAHY A JEHO l'ŘED~·;isTÍ LET 1784-1984 

1. Bibliografie 
2. Celková zpracování - přehledy- dějiny jednotlivých 

částí a obcí - urbanistika - architektura 
). Dějiny dělnického hnutí a pražské orbanizace KSČ -

politické dějiny 
4. Správní dějiny 
5. Hospodářské dějiny 

6. Sociální poměry - demografie - etnografie města 
1. Kultura a umění 
8. Zdravotnictví - hygiena - bezpečnost 

AUC 
ČL 
ČSČH 
ČS PSČ 

DP 
ED 
HD 
HG 
PSH 
PSV 
SAP 
SP 
ZFP 

Přehled použitých zkratek 

Acta ~niversitatis Carolinae 
Český lid 
Československý časopis historický 
Časopis Společnosti přátel starožitností 
českých 

Documenta l'ragensia 
Etnografie dělnictva 
Historická demograf ie 
Historická geografie 
Pražský sborník historický 
Pražský sbor ník vlastivědný 
Sborník archivních prací 
Staletá Fraha 
Zprávy památkové péče 
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