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Abstrakt 
Tato práce se snaží odpovědět na otázku, jaké byly proměny města v oblasti bytové 

výstavby a demografického vývoje mezi lety 1871 až 1900 a zda spolu tyto dva procesy 

souvisely. Za tímto účelem sleduje jednotlivá města a předměstí Prahy. Z demografické 

stránky je vzhledem k pramenům věnována pozornost pouze vývoji počtu obyvatel. Praha 

je chápána jako Vnitřní Praha s předměstími. Vnitřní Prahou je míněno Staré Město s 

Josefovem, Nové Město, Malá Strana, Hradčany, Vyšehrad a Holešovice-Bubny. Za 

předměstí bereme Karlín, Smíchov, Královské Vinohrady a Žižkov. 

Jako prameny pro tuto práci sloužily Statistické příruční knížky, které vznikly na 

popud obecní statistické komise královského hl. m. Prahy. Pro zpracování dat jsou využity 

kvantitativní metody, což vyplývá ze statistické povahy pramenů. Za účelem sledování 

vývoje obyvatelstva a výstavby bylo stěžejní vypracování časových řad a jejich porovnání. 

Po krátkém nastínění kontextu situace a procesů v Evropě a Habsburských zemích, 

následuje bližší pohled na Prahu. Popsán je proces spojování Prahy, růst zdejšího průmyslu 

a konečně rozvoj Prahy po stránce počtu obyvatel a postupující zástavby v rozsahu 

popsaném ve zpracované literatuře. Na základě tohoto ukotvení následuje samotná práce 

s prameny. 

 Startovacím mechanismem rozvoje byl obvykle příchod průmyslu. Ten začínal 

původně ve Vnitřní Praze, ale s úbytkem volných prostor se postupně přesouval na 

relativně volná předměstí. Na růst průmyslový pak navazovala nová výstavba a nárůst 

obyvatelstva. Ukazuje se tak, že Vnitřní Praha se sice rozvíjela, nicméně zdaleka ne tak 

mohutně jako předměstí. Časové řady pro vývoj obyvatelstva odpovídají řadám pro 

výstavbu a poukazují na vzájemnou propojenost. 

Klíčová slova: 

stavební vývoj, demografický vývoj, obyvatelstvo, Praha, pražská předměstí, pražský 

průmysl, bytová otázka, poslední čtvrtina 19. století 
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Abstract 
This thesis attempts to answer the question what were the changes of the town in 

the field of building and demographic development between 1871-1900 like and whether 

these two processes are related. For these purposes it surveys particular towns and Prague 

suburbs. Due to the sources, the demographic issue deals only with development of the 

population. Prague itself is understood as Inner Prague (Vnitřní Praha) with its suburbs. 

Inner Prague means Staré Město with Josefov, Nové Město, Malá Strana, Hradčany, 

Vyšehrad and Holešovice-Bubny. Suburbs mean Karlín, Smíchov, Královské Vinohrady 

and Žižkov. 

The sources for this thesis were the Statistic Handbooks which were issued by the 

Municipal Statistic Committee of the Royal Capital Town of Prague. For processing the 

data, quantitative methods were used, which corresponds with statistic character of the 

sources. In order to survey development of the population and building activities, it was 

essential to provide time series and their comparison. 

After a short outline of a context of the situation and processes in Europe and the 

Habsburg lands, a closer view of Prague follows. It describes a process of Prague 

integration, growth of local industry and finally Prague development according to the 

number of population and growing building activities within the range provided by the 

surveyed literature. 

The starting mechanism of the development was usually arrival of industry. It 

started originally in Inner Prague but together with the lack of free space it moved 

gradually to relatively empty suburbs. Industrial growth was then followed by new 

building activities and a population growth. It seems that Inner Prague was developing, 

nevertheless not as strongly as the suburbs. The time series for the population development 

correspond with the series for the building activities and they reveal a mutual 

interconnection. 

Key words: 

Building development, demographic development, population, Prague, Prague suburbs, 

Prague industry, housing problems, the last quarter of 19th century 
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1 Úvod 

 V Praze probíhal v poslední čtvrtině 19. století prudký všestranný rozvoj, na jehož 

konci je nově proměněné moderní město. Tento vývoj zahrnoval řadu složek. Moje práce 

se snaží najít odpověď na otázku, jaké byly proměny města v oblasti bytové výstavby a 

demografického vývoje, vyvolaného modernizací a industrializací této městské 

aglomerace, a zda spolu tyto dva procesy souvisely. Bude se zároveň za tímto účelem ptát, 

jak se tyto vývojové procesy projevovaly v jednotlivých městech a předměstích Prahy. 

Jako demografický vývoj je v tomto případě míněn především vývoj počtu obyvatel, 

nehledě na jejich původ, bez zkoumání klasických demografických ukazatelů, jako je 

natalita, mortalita apod. Důvodem je především charakter pramenů a omezený rozsah této 

práce. 

 Je třeba hned ze začátku ujasnit, co zde budeme chápat jako Prahu, neboť její 

tehdejší podoba se podstatně lišila od toho, jak ji známe dnes. Prahou, kterou tato práce 

zkoumá, se rozumí tzv. Vnitřní Praha, která zahrnuje Staré Město s Josefovem, Nové 

Město, Malou Stranu, Hradčany a, během sledovaného období připojené, Vyšehrad a 

Holešovice-Bubny. Za Vnější Prahu, či přesněji řečeno Předměstí, bereme Karlín, 

Smíchov, Královské Vinohrady a Žižkov. Toto dělení je převážně závislé na pramenech, 

ze kterých tato práce vychází. 

Tématem této práce je stavební a demografický rozvoj Prahy v poslední čtvrtině 19. 

století. Toto téma se dá zpracovat, a již také zpracováno bylo, z mnoha úhlů pohledu. Mým 

cílem je pokusit se podat bližší přehled stavebního a demografického vývoje Prahy a dát 

tyto dvě vývojové linie do souvislosti. Budu přitom čerpat ze statistických příruček 

vydávaných v té době Statistickou komisí král. hlavního města Prahy (viz. Literatura). 

 Veškeré populační otázky tohoto období, a u města zvláště, musí nutně vzít v potaz 

vliv urbanizace a industrializace. Tyto procesy utvářely jedno z nejdůležitějších období 

naší historie. Důležité proto, neboť na konci tohoto vývoje stojí naše dnešní moderní 

společnost. V teoretické části tedy ujasním definici těchto termínů, jak jim rozumí některé 

dnešní obory a alespoň zhruba nastíním základní body vývoje tohoto období. Pokusím se 

nejít v tomto ohledu příliš do hloubky, neboť je to téma samo pro sebe a na jeho 

podrobnější zpracování by byla třeba samostatná práce. Nicméně na průmysl v Praze se 

budeme muset podívat podrobněji, neboť jeho rozvoj byl s rozvojem města úzce spjat. 
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 Mimo jiné zde nesmí chybět také nástin růstu Prahy z pohledu obecního. Přesněji 

řečeno, uvedu zde alespoň ve zkratce pohled na administrativní připojování okolních obcí, 

respektive pražských předměstí a alespoň zkratkovitě uvedu problémy, se kterými se tento 

projekt potýkal. 

Vzhledem k tématu bude také část práce věnována vývoji populace v Českých 

zemích, aby bylo možné populační vývoj Prahy vnímat v kontextu země. Zvláštní 

pozornost pak bude samozřejmě věnována vývoji samotné Prahy z hlediska výstavby, 

modernizace a s tím souvisejícím zalidněním a výzkumem, který již na toto téma proběhl. 

 Dále, vzhledem k tomu, že je to hlavní pramen, ze kterého budu v této práci čerpat, 

načrtnu vývoj statistiky v Českých zemích a představím další literaturu, se kterou jsem 

pracovala, a rozvedu metody, které jsem pro tuto práci zvolila. 

Dovolila bych si také hned zde v úvodu poznamenat, že se tato práce nebude 

zabývat národnostní otázkou. Je to bezpochyby téma velice důležité a rozhodně k Praze 

pozdního 19. století patří, ale již tak široký záběr této práce by se stal příliš rozsáhlým a 

nezvládnutelným v rámci její předpokládané velikosti. Dovolím si tedy tento úhel pohledu 

vědomě vynechat. 

 V praktické části budu porovnávat jednotlivé části města Prahy podle vývoje 

zástavby a podle počtu obyvatel. U výstavby budu sledovat nejen vývoj počtu domů, ale 

také bytů, což poskytne lepší představu o podobě pražské zástavby. Dále budu sledovat 

vývoj počtu obyvatel Prahy a do práce zahrnu i podrobnější pohled na skladbu 

obyvatelstva z hlediska sociálního rozložení. 

 Cílem práce je přinést bližší pohled na vývoj Prahy po stránce demografické a 

stavební. 

 

2 Literatura a prameny 

 Praha a české země obecně procházely ve druhé polovině 19. století bouřlivým 

rozvojem, podobně jako zbytek Evropy. Komplexní pohled na problematiku vývoje 

obyvatelstva českých zemí podává známé dílo Dějiny obyvatelstva českých zemí, na 

kterém spolupracovali Ludmila Fialová, Pavla Horská, Milan Kučera a Eduard Maur. 

Kniha vyšla roku 1996 a pojímá období od pravěku po rok 1995. Pro tuto práci jsou 
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nejvýznamnější tři kapitoly – Století demografické statistiky od Ludmily Fialové, Nový 

demografický režim a Obyvatelstvo českých zemí podle povolání od Pavly Horské. 

 Tento výše zmíněný oddíl rozvádí vznik statistiky obyvatelstva a její vývoj. 

Osvětluje, jak se vyvíjela, zlepšovala, měnila, a hlavně s jakými problémy se potýkala. 

Podstatnou částí je pak charakteristika obyvatelstva po demografické stránce, a to zejména 

pro 18. a 19. století. Zvláštní pozornost věnuje rozdělení podle povolání. Vždy se u těchto 

témat snaží popsat prameny, které jsou k dispozici a rozvést jejich relativní klady a zápory, 

či problémy, na které můžeme při práci s nimi narazit. 

 Populace v Evropské historii je dílo od Massima Livi Bacciho pojednávající, jak 

titul napovídá, o vývoji evropského obyvatelstva. Sleduje zde celé minulé tisíciletí. 

Popisuje výkyvy v populační křivce a snaží se objasnit základní faktory mající na tento 

vývoj vliv. 

 Proměny rodiny v evropské historii od Jacka Goodyho je další práce snažící se 

zachytit sledovaný jev v širším prostorovém a časovém kontextu. Zabývá se základními 

rysy rodiny a jejich vývojem od starověkého Řecka a Říma až po rodinu konce 20. století. 

Zvláštní pozornost je v rámci tohoto tématu věnována postavení ženy, jak v rodině, tak ve 

společnosti, v průběhu času. 

 Dalším významným dílem je Zrod Velkoměsta: urbanizace českých zemí a Evropa 

od Pavly Horské, Eduarda Maura a Jiřího Musila. Zde je zkoumán vývoj měst, převážně 

spojený s průmyslovou revolucí, a tedy proces urbanizace a industrializace. 

Kniha Praha, která vyšla pod Nakladatelstvím Lidových novin, byla dalším zdrojem 

informací. Jedná se o obsáhlé dílo Václava Ledvinky a Jiřího Peška, pojednávající o vývoji 

Prahy od nejstaršího osídlení až do druhé poloviny 20. století. Pro tuto práci byla podstatná 

především 8. kapitola týkající se Prahy od poloviny 18. století do počátku první světové 

války. 

 Kniha Od aglomerace k velkoměstu od Jiřího Peška je pohledem na vývoj 

vybraných měst Evropy. Práce se zaměřuje na Prahu, nicméně za účelem lepšího 

pochopení vývoje Prahy srovnává nejprve vývoj několika evropských velkoměst. Pro tento 

účel porovnává Paříž, Vídeň, Berlín, Budapešť, Mnichov a Krakov. V části zaměřené na 

Prahu vyniká především kritický rozbor problematiky administrativního a praktického 

rozšiřování Prahy skrze připojování pražských předměstí. 
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 Jedním z nejdůležitějších zdrojů byl pro tuto práci Pražský sborník historický z let 

1969 až 1970. K této práci se vztahují články Pražské teritorium v druhé polovině 19. 

století (Rozvoj zástavby) od Václava Hlavsy, Pražský průmysl v druhé polovině 19. století 

od Pavly Horské-Vrbové, Demografický vývoj Prahy v druhé polovině 19. století od Jana 

Havránka a zajímavým pohledem na problematiku byl i Příspěvek k vývoji forem bydlení 

v pražských pavlačových domech na přelomu 19. a 20. století, jehož autorem je Ladislav 

Štěpánek. 

  Václav Hlavsa podrobně popisuje rozvoj zástavby Prahy, a to nejen bytové, ale 

také rozvoj infrastruktury a částečně i průmyslu, alespoň co se výstavby závodů týče. 

Vycházel z pestré škály materiálů a pramenů, přičemž jedním z nich byly i Statistické 

příruční knížky, ze kterých vychází tato práce. 

 Pavla Horská-Vrbová se zaměřuje na průmysl a částečně i obyvatelstvo Prahy. 

Sleduje nejen samotné podniky a jejich počet a velikost v rozličných oblastech průmyslu, 

ale také počet osob v nich činných. 

 Jan Havránek se také zaměřuje na Prahu druhé poloviny 19. století, ale z hlediska 

obyvatelstva. Všímá si jeho růstu, či poklesu, v čase a jednotlivých čtvrtích a s tím 

souvisejících ukazatelů, jako je porodnost a úmrtnost. Není opomenuta ani problematika 

národnosti. 

 Příspěvek Ladislava Štěpánka se odlišuje od výše zmíněných prací, které vycházejí 

převážně ze statistik a využívají tedy hlavně kvantitativní metody výzkumu. 

Rodina našich předků je dílem Jana Horského a Markéty Seligové. Zabývá se 

rozborem rodiny v Českých zemích v 16. až 18. století. Jako prameny jim slouží především 

Soupis duší dle víry. I když se kniha zabývá obdobím předcházejícím této práci, poskytuje 

důležité pochopení poměrů předcházejících změnám, jež je možné sledovat s příchodem 

průmyslové revoluce. 

Jako zdroj informací o metodologii historických věd sloužily dvě publikace. První 

byl Úvod do studia dějepisu od Jana Havránka, Jiřího Paclíka a Milana Myšky, druhou pak 

Úvod do studia dějepisu od Miroslava Hrocha. 

Je záhodno upozornit, že toto je pouze úzký výběr knih s touto tematikou a 

rozhodně se nejedná o vyčerpávající souhrn. 
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Jako referenční příručky mi u této práce dobře posloužily Světové dějiny v kostce, 

Dějiny Prahy v datech a konečně také Malý Ottův slovník naučný. Jako referenci pro 

správný formát citací jsem použila elektronický zdroj z fakultních stránek. 

 

2.1 Statistické příruční knížky královského hlavního města Prahy 

 Statistické příruční knížky vznikly na popud obecní statistické komise kr. hl. m. 

Prahy. Návrh podal místopředseda komise A. O. Zeithammer a komise ho projednala a 

posléze přijala na schůzích 8. června a 26. července 1871. Konkrétní obsah a změny byly 

poté ještě prodiskutovány na schůzi 28. února 1872.1 Příručky měly být publikovány 

periodicky a tento cíl byl do značné míry dodržen až do počátku 20. století. První díl – 

Statistická příruční knížka královského hlavního města Prahy na rok 1871 (1872) - vyšel v 

Praze roku 1873. 

 Příručky čerpaly z mnoha pramenů. Zde uveďme alespoň Bevölkerung und 

Viehstand der im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder, úřad desk zemských, 

farní úřady, údaje shromážděné policejním ředitelstvím, městským berním úřadem a 

úřadem konskriptním, hospodářským, účetním, ubytovacím, zádušním aj. včetně různých 

zdravotních a zaopatřovacích ústavů.2 

 Jak bylo pro tuto dobu typické, nashromážděné spektrum statistických údajů je 

velmi pestré a obšírné. I když se konkrétní obsah a tabulky díl od dílu mírně mění, základní 

struktura a charakter údajů zůstávají napříč série shodné a umožňují tak dobrou vzájemnou 

komparaci. Příručka je většinou rozdělena do čtyř či pěti hlavních částí. Začíná 

topografickými poměry, pokračuje obyvatelstvem, živnostmi a osvětou a končí věcmi 

obecní správy. 

 Cenným zdrojem informací u tohoto díla nejsou pouze samotná data, ale také 

bohatý poznámkový aparát, který kromě zdroje objasňuje například podmínky sběru 

příslušných dat a vzniku tabulky, vysvětluje některé jevy a výkyvy v datech a často uvádí 

jejich tehdejší interpretaci. Zatímco je jasné, že se tyto závěry nedají automaticky přijímat 

jako zcela přesné, je nesporné, že nám umožňují nahlédnout do myšlenek, názorů a 

                                                 
1 STATISTICKÁ KOMISE KRÁL. HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. Statistická příruční knížka královského 

hlavního města Prahy na rok 1871 (1872). Praha: Statistická komisse král. hlavního města, 1873 úvod knihy 
2 Tamtéž 
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interpretací autorů, a tedy poodhalit náhled na tehdejší dění samotných dobových 

účastníků. 

 

3 Metody 

 Metody použité v této práci se přímo odvíjejí od povahy pramenů využitých 

k jejímu řešení. Základním zdrojem dat jsou zde Statistické příruční knížky královského 

hlavního města Prahy, a to z let 1871 až 1900. Jedná se o prameny, které jsou výsledkem 

statistického šetření.3 I když v nich můžeme nalézt snahy o interpretaci získaných dat, 

publikace se převážně zaměřují na získání širokého spektra informací, jak tomu bylo 

ostatně pro dané období typické. Druhá polovina 19. století a počátek 20. století je první ze 

tří základních fází aplikace statistických metod, vyznačující se zejména vyhledáváním 

nových statistických materiálů, které případně následovalo jejich elementární zpracování.4 

 Kvantitativní metody můžeme zhruba rozdělit na statistická zkoumání a 

modelování. Ke zkoumání širších přírodních a společenských jevů jsou zvláště vhodné 

statistické metody.5 V tzv. „předstatistickém období“ jsou využitelné jen do určité míry. 

Do konce 18. století je totiž jen málo případů přesné a záměrné evidence určitých údajů, 

které by se daly těmito metodami snadno zpracovávat.6 

 Nicméně v následujícím období dat vhodných pro statistická zpracování stále 

přibývá a kvantitativní metody mají dnes v historické metodologii nepopiratelné místo. 

Historická statistika se v podstatě příliš neliší od statistiky obecné. Hlavní rozdíl 

představují prameny, neboť na rozdíl od dnešních průzkumů nemůžeme prameny ovlivnit a 

                                                 
3 Viz. dělení pramenů v HROCH, Miroslav. Úvod do studia dějepisu: celostátní vysokoškolská učebnice pro 

studenty pedagogických a filozofických fakult studijního oboru učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů - 

dějepis. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. Učebnice pro vysoké školy (Státní pedagogické 

nakladatelství) s. 218 
4 HROCH, Miroslav. Úvod do studia dějepisu: celostátní vysokoškolská učebnice pro studenty 

pedagogických a filozofických fakult studijního oboru učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů - dějepis. 

Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. Učebnice pro vysoké školy (Státní pedagogické 

nakladatelství) s. 216 
5 HAVRÁNEK, Jan, Jiří PACLÍK a Milan MYŠKA. Úvod do studia dějepisu: učebnice pro posluchače 

pedagogických fakult. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1967 s. 73 
6 HROCH, Miroslav. Úvod do studia dějepisu: celostátní vysokoškolská učebnice pro studenty 

pedagogických a filozofických fakult studijního oboru učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů - dějepis. 

Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. Učebnice pro vysoké školy (Státní pedagogické 

nakladatelství) s. 216 

Podrobnější vývoj statistických materiálů na našem území lze najít v kapitole Statistika. 
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jsme odkázáni pouze na dochované materiály. O to důležitější je kritika použitých 

pramenů, která u těchto prací nesmí chybět.7 

Vzhledem k povaze pramenů, využitých u této práce, je zde uplatněna přímá 

metoda práce s prameny. Využit je převážně diachronní přístup uplatňující progresivní 

metodu výzkumu (a do jisté míry i metodu retrospektivní, neboť jedna bez druhé je těžko 

aplikovatelná8). 

 Vzhledem k cíli této práce, která se snaží objasnit hromadný jev týkající se 

obyvatelstva a stavebního vývoje, nabízí se především metody kvantitativní analýzy. Při 

analýze dat jsem především zachytila časové (vývojové) řady pro zkoumané období, tedy 

alespoň v tom rozsahu, v kterém to prameny dovolovaly. Časovými řadami rozumíme řady 

údajů o témže jevu pro několik let, popř. desetiletí, které umožňují sledovat jeho vývoj.9 

Využila jsem za tímto účelem převážně dvojrozměrné spojnicové grafy. V případech, kdy 

bylo třeba zjistit především poměrové uspořádání, jsem využila dvojrozměrné grafy 

výsečové a dvojrozměrné skupinové grafy sloupcové. 

 

  

                                                 
7 HAVRÁNEK, Jan, Jiří PACLÍK a Milan MYŠKA. Úvod do studia dějepisu: učebnice pro posluchače 

pedagogických fakult. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1967 s. 74 
8 HROCH, Miroslav. Úvod do studia dějepisu: celostátní vysokoškolská učebnice pro studenty 

pedagogických a filozofických fakult studijního oboru učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů - dějepis. 

Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. Učebnice pro vysoké školy (Státní pedagogické 

nakladatelství) s. 212 
9 HAVRÁNEK, Jan, Jiří PACLÍK a Milan MYŠKA. Úvod do studia dějepisu: učebnice pro posluchače 

pedagogických fakult. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1967 s. 75 
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4 Evropa 19. století 

4.1 Politická situace v Evropě 

 19. století bylo pro české země, a vůbec celou Evropu, stoletím význačných změn. 

Bylo to století ve znamení odezvy Velké francouzské revoluce, která rezonovala v podobě 

liberálních hnutí šířících se Evropou. Ta často ústila ve více či méně úspěšné revoluce a 

následné politické změny navzdory konzervativním snahám velkých mocností a 

převládajícímu absolutismu. 

Po době Napoleonově na počátku 19. století v Evropě probíhaly reakce na Velkou 

francouzskou revoluci a její odkaz. Vídeňský kongres z roku 1815 sice smazal většinu 

změn z minulého století, ale liberální myšlenky, které revoluce přinesla se přes snahy 

velmocí projevovaly nadále. Francie prošla roku 1830 revolucí „červencovou“ a roku 1848 

„únorovou“, která opět nastolila republiku, i když ne na dlouho. Roku 1851 se Ludvík 

Napoleon stává císařem. Definitivně se Francie proměnila v republiku až v roce 1870 poté, 

co utrpěla porážku Pruskem.10 

 V Anglii v 19. století také probíhaly změny, ale v podstatně mírovějším duchu. 

Roku 1832 podle nového volebního řádu mohli do parlamentu, který do té doby zastupoval 

pouze šlechtu a měšťanstvo starých měst, vstupovat i měšťané měst nových. Dělnictvo, 

které mezitím stále mohutnělo, získalo volební právo roku 1867.11 

 Německo bylo na počátku 19. století rozdělené na třicet států spojených pod 

Rakouskem a snahy o sjednocení, přinejmenším celní, byly až do roku 1866 neúspěšné. 

Roku 1866 vznikl nový spolek – Spolek severoněmecký – tentokrát v čele s Pruskem. 

Spolu s jihoněmeckými státy vstoupily v celní unii. Po vítězné válce s Francií roku 1871 

bylo vytvořeno německé císařství, fungující jako spolkový stát s říšským sněmem a 

spolkovou radou. I zde postupně sílil vliv dělnictva a roku 1875 vznikla sociálně 

demokratická strana. V této době se mimo jiné podařilo prosadit například nemocenské a 

úrazové pojištění nebo pojištění starobní.12 

                                                 
10 DORAZIL, Otakar a Josef HAUBELT. Světové dějiny v kostce: historická příručka. 4. vyd. (přeprac. a 

dopl.). Vimperk: Papyrus, 1997. ISBN 80-85776-73-1 s. 210 
11 Tamtéž s. 211 
12 Tamtéž s. 212 
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4.1.1 Habsburské země 

 Habsburské země se počátkem 19. století potýkaly s hospodářskými problémy. 

Roku 1811 došlo dokonce k bankrotu, a obrat nastal až po konci napoleonských válek. 

V různých částech monarchie se přitom objevovala liberální hnutí, z nichž některá 

přesahovala do revolucí. V Itálii probíhala opakovaná revoluční hnutí v letech 1820, 1830 

a 1848. Všechna byla potlačena a teprve roku 1861 se podařilo dát vzniknout národnímu 

italskému státu, ke kterému byly do roku 1870 připojeny i Benátky a Řím. I Uhry zasáhla 

vlna revolucí roku 1848 a podobná hnutí se šířila i českými (liberální opozice na 

stavovských sněmech) a rakouskými zeměmi.13 

 Poté co odstoupil Metternich a císař složil ústavní sliby, bylo zrušeno poddanství a 

vznikl říšský sněm ústavodárný. Neměl však dlouhého trvání a po potlačení revolucí nastal 

opět návrat k absolutismu. Trvalejší změny nastaly až po výše zmíněné porážce v Itálii, 

kdy byla vydána únorová ústava. Roku 1866 skončil pro Rakousko svazek s Německem a 

rok poté se po vyrovnání s Uhry stalo Rakousko-Uherskou monarchií. Roku 1871 bylo 

přislíbeno i vyrovnání s Čechy, ale to se nikdy neuskutečnilo a národnostní i sociální hnutí 

sílilo.14 

 Jak tedy vidíme i z velmi stručného shrnutí, mnohé změny probíhající v různých 

zemích Evropy v 19. století, měly společné prvky. Dalo by se říci, že Evropou se šíří vlny 

liberalistických, národnostních a sociálních hnutí. Jejich existence a růst byl podpořen 

změnami odehrávajícími se na poli vědy a techniky, konkrétně jejího uplatnění v průmyslu. 

Na mysli samozřejmě máme průmyslovou revoluci. 

Průmyslová revoluce se rozvinula v 18. století v Anglii, která jí byla kolébkou, a 

postupně se rozšířila dále do Evropy. Přinesla s sebou industrializaci a urbanizaci. Oba tyto 

procesy šly většinou ruku v ruce, ovšem nelze říci, že by nemohl být jeden bez druhého.15 

4.2 Urbanizace 

Problém definice urbanizace řeší mnoho prací. Výborně tuto problematiku nastiňuje 

Eduard Maur hned v první kapitole své knihy Zrod velkoměsta. Poukazuje na to, že 

urbanizace prostě není kontinuálním historickým procesem probíhajícím po celou dobu od 

                                                 
13 DORAZIL, Otakar a Josef HAUBELT. Světové dějiny v kostce: historická příručka. 4. vyd. (přeprac. a 

dopl.). Vimperk: Papyrus, 1997. ISBN 80-85776-73-1 s. 212 
14 Tamtéž 
15 HORSKÁ, Pavla, Eduard MAUR a Jiří MUSIL. Zrod velkoměsta: urbanizace českých zemí a Evropa. 

Praha: Paseka, 2002. ISBN 80-7185-409-3 s. 15 
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vzniku prvních měst. Je to změna probíhající v různých částech světa vždy v určitém 

konkrétním historickém období. V tomto smyslu je to historicky jedinečná transformace 

nejen osídlení, ale i všech stránek sociálního a kulturního života.16 

Nastává tu ovšem problém s definicí města. Město je často definováno určitým 

minimálním počtem obyvatel. Zde však nevládne shoda ohledně čísla, od kterého je město 

uznáno městem. A zda je pak takto dané číslo aplikovatelné napříč zeměmi a kontinenty, 

zvláště pokud se jedná o lokality s výrazně rozdílnými stupni rozvoje.17 Přijetí varianty, 

kdy bereme jako město útvar mající práva města, je také problematické. 

Jak se ukazovaly problémy se statistickou a právní definicí města, a potažmo 

urbanizace, objevovaly se snahy najít vhodnější řešení. Od 60. let 20. století se řada prací 

pokouší definovat tento pojem sociologicky, či antropologicky, jako šíření (difuze) hodnot, 

postojů a různých prvků tzv. městské kultury, nebo jako akulturaci.18 Opět ovšem narážíme 

na problém: Co je to vlastně městská kultura? A nezaměňují autoři příčiny a důsledky?19 

Postupně se ukazovalo, že urbanizaci je třeba chápat jako mnohostranný proces a 

brát v potaz mnoho úhlů pohledu: ekonomický, demografický, prostorový a sociální.20 A 

totéž lze říct o pojmu město jako takovém. V 70. a 80. letech se ustavilo chápání, že 

urbanizace je více než jen růst či historie jednotlivých měst, ale je to změna celého 

systému, celé struktury osídlení.21 

Urbanizace se nejprve týkala především měst ležících podél vodních toků, díky 

původní závislosti techniky na vodní energii.22 Po objevení parního stroje, se jako zdroj 

energie začala často využívat pára. Dokud byl průmysl závislý na páře, měla 

industrializace dostředivé účinky na zakládání nových závodů, a tedy i osídlování.23 

Jakmile však došlo k jeho oproštění od tohoto zdroje energie a přešel na energii, kterou 

bylo možno vést na delší vzdálenosti od zdroje, došlo k jevu zcela opačnému. 

Podnikatelům dalo odpoutání se od prostorového omezení, které udávalo využití páry, 

                                                 
16 HORSKÁ, Pavla, Eduard MAUR a Jiří MUSIL. Zrod velkoměsta: urbanizace českých zemí a Evropa. 

Praha: Paseka, 2002. ISBN 80-7185-409-3 s. 8 
17 Tamtéž s. 9-10 
18 Tamtéž s. 11 
19 Tamtéž 
20 Tamtéž s. 12  
21 Tamtéž s. 14 
22 Tamtéž s. 28 
23 Tamtéž s. 30 
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možnost využít velký potenciál menších měst jak ve směru prostorovém, tak v rámci 

velkých zásob volných pracovních sil.24 

4.2.1 Pracovní síly 

Vytváření nových pracovních sil ovlivňovaly dva faktory. Prvním bylo uvolňování 

již existujících sil ze zemědělství. Tam se díky racionalizaci a mechanizaci uvolňovaly 

značné pracovní síly, neboť bylo efektivnější a nebylo v něm náhle dostatek práce. 

Přistěhovalce do měst tak tvořili především mladí lidé z venkova. Ty do měst lákaly nové 

možnosti výdělku a vyhlídky na lepší životní úroveň, ať už byla tato očekávání na místě, či 

nikoli. 

Muži se stávali nekvalifikovanými dělníky a ženy se často uchytily jako služebné. 

Výjimkou nebyly ani příchody mladých manželských párů.25 Město a nově vznikající 

závody byly skvělou příležitostí pro ty, kteří nevlastnili půdu, ani neměli vyhlídky na to, 

získat ji v rámci dědictví, a tudíž se jinak ocitali v závislém postavení, bez valných 

vyhlídek na jisté živobytí, nezbytné k založení rodiny. Platilo to například zvláště o 

neprvorozených synech zemědělců. V českých zemích bylo dědické právo spojené 

s principem jednonástupnictví, což znamenalo, že neprvorození synové neměli nárok na 

půdu, pouze na vyplacení peněžní částky.26 

Druhým podstatným faktorem byl růst populace, jehož rychlost do té doby 

v dějinách neměla obdoby. Můžeme si to ukázat na Anglii, kde zdvojnásobení populace 

z jejího stavu v roce 1550 trvalo zhruba dvě staletí. Ve Francii to dokonce od stejného data 

zabralo tři a půl století. Oproti tomu zdvojnásobení stavu populace Anglie z roku 1800 už 

trvalo jen padesát let.27 

Zrychlení růstu populace můžeme v různých fázích, dříve či později, pozorovat i 

v ostatních zemích Evropy. České země vykazovaly, i přes dlouhodobě vysokou míru 

emigrace, v podstatě po celé 19. století průměrný růst počtu obyvatel okolo 6,8 promile, 

                                                 
24 HORSKÁ, Pavla, Eduard MAUR a Jiří MUSIL. Zrod velkoměsta: urbanizace českých zemí a Evropa. 

Praha: Paseka, 2002. ISBN 80-7185-409-3 s. 32 
25 ŠTĚPÁNEK, Ladislav. Příspěvek k vývoji forem bydlení v pražských pavlačových domech na přelomu 19. 

a 20. století. In Pražský sborník historický 1969-1970, Orbis, Praha 1970, s. 106 
26 HORSKÝ, Jan a Markéta PRAŽÁKOVÁ SELIGOVÁ. Rodina našich předků. Praha: NLN, Nakladatelství 

Lidové noviny, 1997. Knižnice Dějin a současnosti. ISBN 80-7106-195-6. s. 58 
27 LIVI BACCI, Massimo. Populace v evropské historii. Přeložil Tomáš TATRANSKÝ. Praha: 

Nakladatelství Lidové noviny, 2003. Utváření Evropy, sv. 5. ISBN 80-7106-495-5 s. 17 



18 

 

čímž se řadil k nejvyšším v historii.28 Značný růst populace je jeden z hlavních znaků 

přechodu od toho, co dnes nazýváme starým demografickým režimem, k režimu novému. 

5 Starý a nový demografický režim 

Pojmem starý demografický režim označujeme systém reprodukce, který můžeme 

v Evropě sledovat v podstatě až do příchodu průmyslové revoluce. Oba režimy můžeme 

odlišit rozdílnou konfigurací základních demografických ukazatelů – úmrtnosti (mortality), 

porodnosti (natality) a sňatečnosti (nuptiality) – a široké rozšíření záměrné regulace 

plodnosti.29 Starý demografický režim, je podle Livi Bacciho30 především charakteristický 

pomalým dlouhodobým vývojem a značnou stabilitou mechanismů, které jej řídí.31 Byl 

nicméně citlivý vůči ekonomickému vývoji a různým nárazovým událostem, jako byly 

například epidemie či války. Právě pro tuto vnímavost se dá charakterizovat také jako 

„křehký“.32 Plodnost i úmrtnost v něm byly velmi vysoké.33 

Přechod k režimu novému nebyl náhlým zlomem, ale postupným vývojem. Eduard 

Maur charakterizuje tento demografický přechod, nebo také demografickou revoluci jako 

přechod k novému, intenzivnímu typu reprodukce obyvatelstva s nízkou úrovní porodnosti i 

úmrtnosti a k nové věkové struktuře obyvatelstva s nižším podílem dětské složky a 

rostoucím podílem osob v poprodukčním věku v populaci v průběhu 19. a 20. století.34 

Tato definice vystihuje nový demografický režim velice dobře. Snad by se dala 

ještě doplnit o jednu význačnou charakteristiku a tou je vysoká mobilita populace.35 

                                                 
28 FIALOVÁ, Ludmila. Dějiny obyvatelstva českých zemí. Praha: Mladá fronta, 1996. ISBN 80-204-0283-7 

s. 142 
29 HORSKÝ, Jan a Markéta PRAŽÁKOVÁ SELIGOVÁ. Rodina našich předků. Praha: NLN, Nakladatelství 

Lidové noviny, 1997. Knižnice Dějin a současnosti. ISBN 80-7106-195-6 s. 13 
30 LIVI BACCI, Massimo. Populace v evropské historii. Přeložil Tomáš TATRANSKÝ. Praha: 

Nakladatelství Lidové noviny, 2003. Utváření Evropy, sv. 5. ISBN 80-7106-495-5 s. 20 
31 Za tyto jsou považovány: půda a prostor, zdroje a potraviny, mikroby a nemoci 

LIVI BACCI, Massimo. Populace v evropské historii. Přeložil Tomáš TATRANSKÝ. Praha: Nakladatelství 

Lidové noviny, 2003. Utváření Evropy, sv. 5. ISBN 80-7106-495-5 s. 112 
32 HORSKÝ, Jan a Markéta PRAŽÁKOVÁ SELIGOVÁ. Rodina našich předků. Praha: NLN, Nakladatelství 

Lidové noviny, 1997. Knižnice Dějin a současnosti. ISBN 80-7106-195-6 s. 16-17 
33 Tamtéž s. 15 
34 MAUR, Eduard. Sociální aspekty demografického vývoje. In Český časopis historický 110 No. 3-4 / 2012 

II., Historický ústav AV ČR, Praha 2012, ISSN 0862-6111, s. 628 
35 LIVI BACCI, Massimo. Populace v evropské historii. Přeložil Tomáš TATRANSKÝ. Praha: 

Nakladatelství Lidové noviny, 2003. Utváření Evropy, sv. 5. ISBN 80-7106-495-5 s. 153 
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6 Statistika 

 První dochované záznamy obyvatelstva, vzniklé na popud státu pro naše země, 

pocházejí ze 16. století. Jedná se o berní rejstříky, které jsou občas v českých zemích 

doplněny o berni z hlavy. Nicméně vzhledem k nevhodnosti způsobu sbírání údajů, který 

byl založen na přiznání osob, byl již v polovině 17. století nahrazen katastrem, který byl 

pro stát výhodnější pro svou lepší spolehlivost v určování a vybírání daní. Tak vznikl první 

katastr pro české země – Berní rula.36 Ta vznikla mezi lety 1653–1656 a evidovala 

v Čechách domy a jejich vlastníky z hlediska ekonomického a sociálního.  

 Berní rula i další demografické záznamy ji následující byly pořizovány buď 

z finančních zájmů státu o daně, nebo se jednalo o záznamy církevní. Tomu odpovídaly i 

zjišťované údaje o obyvatelstvu. Teprve s osvícenstvím a zájmem osvícenských panovníků 

o obyvatelstvo, jakožto zdroj prosperity státu, přichází komplexnější sčítání obyvatelstva 

větších rozsahů a nastává tak rozkvět statistiky. 

 Pro české země byl prvním takovýmto významným sčítáním soupis obyvatelstva, 

který nařídila Marie Terezie roku 1754 pořídit vrchnostem a farářům. Bylo to první sčítání 

obyvatelstva a domů svého druhu v Evropě s výbornou technikou sčítací metody a 

organizací vůbec.37 I když nepřesnosti se v něm našly, zvláště při srovnání soupisů 

provedených vrchností a církví.38 

 Původním záměrem bylo opakovat toto sčítání každý rok, ale další se nakonec 

uskutečnilo až roku 1761. Od té doby se soupisy sice uskutečňovaly pravidelně každý rok, 

ale s neustále klesajícím zájmem o jejich přesnost až do roku 1769. Roku 1770 začal 

soupisy obyvatelstva obstarávat vojenský erár. Ten měl poněkud jiné zájmy než státní 

správa a záznamy shromažďované o obyvatelstvu se také podle toho změnily. Záznamy 

byly podstatně chudší, ovšem ty, které vojenský erár zajímaly (zvláště záznamy týkající se 

mužů schopných vojenské služby), se podařilo podstatně zpřesnit.39 Během válek evidence 

poněkud selhávala, ale od roku 1814 jsou opět k dispozici souvislé údaje. 

                                                 
36 HORSKÝ, Jan a Markéta PRAŽÁKOVÁ SELIGOVÁ. Rodina našich předků. Praha: NLN, Nakladatelství 

Lidové noviny, 1997. Knižnice Dějin a současnosti. ISBN 80-7106-195-6. s. 38 
37 FIALOVÁ, Ludmila. Dějiny obyvatelstva českých zemí. Praha: Mladá fronta, 1996. ISBN 80-204-0283-7 

s. 136 
38 Tamtéž s. 137 
39 Tamtéž s. 138 
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V letech 1770 až 1776 byly tyto soupisy zhotoveny skutečně fyzickým ověřením 

přítomnosti jednotlivých osob a od roku 1778 pak bylo vydáno nařízení zavést pro každé 

osídlené místo tzv. populační knihu, kde byly shromážděny údaje o obyvatelích podle 

domů a dále podle rodin. Jakékoliv změny měli obyvatelé povinnost hlásit do čtrnácti dní 

vrchnosti.40 V dalších letech se pak soupisy obyvatel pořizovaly z těchto knih, a to až do 

roku 1831, kdy se opět uskutečnila fyzická kontrola přítomných osob. Ta pak probíhala 

každé tři roky do roku 1851, po čemž opět následovalo období 1851-1857, kdy byly údaje 

o obyvatelstvu zjišťovány pouze bilančně.41 

 Význačným bodem bylo vyhlášení zákona o sčítání lidu z 23. března 1857. Podle 

něj se uskutečnilo téhož roku jedno sčítání a další měla následovat každých šest let. Další 

se však uskutečnilo až roku 1869, podle nového zákona o sčítání lidu z 29. března téhož 

roku, podle kterého se pak nadále řídila rakouská sčítání. Ten nařizoval další sčítání na 

každý rok končící nulou a další tedy proběhlo roku 1880. 

 Se zrušením patrimonijní správy byl zaveden nový administrativní systém. Byly 

vytvořeny katastrální obce a namísto patrimonií byly ustaveny okresy a roku 1868 byly 

zrušeny kraje. Nejnižšími články tohoto nového systému byly místní (později politické) 

obce. Tento systém pak v podstatě přetrval až do roku 1945.42 

 Nicméně tyto statistiky jsou jedinými zdroji informací, které máme o 

demografických poměrech 19. století k dispozici. Matriky například vždycky patřily 

k významným pramenům pro historiky, ale zvláště to platí pro data sbíraná po roce 1785. 

Josef II. tehdy prohlásil církevní matriky za veřejné listiny. To znamenalo mnohé změny, 

jako například zavedení jednotného matričního formuláře nebo povinné zasílání výpisů 

z matrik příslušné místní správě. Od roku 1828 jsou tyto údaje každý rok zveřejňovány 

státní statistickou službou.43 

7 Praha 

Tématem této práce je Praha. V polovině 19. století měla podstatně jinou podobu, 

než jak ji známe dnes. Mnoho jejích čtvrtí ještě neexistovalo a po dlouhou dobu to tak 

zůstalo. Jiné zas sice existovaly, ale oficiálně součástí Prahy nebyly. Alespoň některé z 
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nich jsem se však do této práce rozhodla zahrnout, neboť ačkoliv tomu tak oficiálně 

nebylo, prakticky byly s Prahou propojeny spletitou a silnou sítí vztahů a často na sobě 

dokonce vzájemně závisely. Mnoho jevů, které můžeme pozorovat v samotné Praze, pak 

bez kontextu jejích předměstí nedává smysl a jsou neúplné. 

7.1 Rozšiřování pražské obce 

Sjednocování Prahy byl dlouhodobý a složitý proces, kdy aktuální podoba Pražské 

obce ne vždy odpovídala realitě vzájemných vztahů. Administrativní připojování nových 

pražských částí často pokulhávalo s velkým zpožděním za faktickou propojeností těchto 

obcí. I když tedy byla Praha v oblasti infrastruktury, potravinového zásobování, 

energetické otázky, zásobování vodou atd. pevně propojena s několika svými předměstími, 

dlouhou dobu tomu její administrativní podoba neodpovídala. 

Prvotní spojení svobodných královských měst pražských bylo provedeno 

dvorskými dekrety z roku 1783 a 1784. Jednalo se tehdy o součást snah o sjednocení 

organizace habsburské říše. Vzniklo tak město sjednocené pod jednou správou. Jeho 

součástí bylo tehdy Staré Město, Nové Město, Malá Strana a Hradčany. Mimo zůstal 

Vyšehrad a židovské ghetto (Josefov).44 

K dalšímu slučování došlo až roku 1849. Tehdy byl svolán zvláštní výbor pro 

jednání o rozšíření pražské obce. Kromě zástupců pražských částí, Vyšehradu a 

Židovského města byli na jednání přítomni také reprezentanti Karlína a Smíchova. To byly 

jediné obce, které měly v té době postavení pražských statutárních předměstí. Jednalo se o 

připojení všech těchto částí, ovšem realizováno bylo nakonec pouze připojení Josefova.45 

 Podstatným faktorem, definujícím podobu Prahy, byly pražské hradby. Barokní 

hradby obepínaly Prahu, podobně jako mnoho jiných evropských měst. Hradby určovaly 

územní rozložení Prahy nejen samotnou zdí, ale také demoličním pásem okolo ní (viz níže 

s. 22). Nicméně pro rozvoj Prahy dlouho nepředstavovaly podstatný problém, díky 

velkorysému Karlovskému založení, které zahrnovalo reservní pozemky uvnitř hradeb.46  

                                                 
44 LEDVINKA, Václav a PEŠEK Jiří. Praha. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-

320-7 s. 413 
45 PEŠEK, Jiří. Od Aglomerace k velkoměstu: Praha a středoevropské metropole 1850-1920. 1. vyd. Praha: 

Scriptorium, 1999. ISBN 80-86197-09-3 s. 135 
46 LEDVINKA, Václav a PEŠEK Jiří. Praha. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-

320-7 s. 417 
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 Poté, co v polovině 19. století rozhovory o připojení dalších částí ku Praze selhaly 

(připojen byl pouze Josefov), se zájem od tohoto tématu dočasně odvrátil a během 60. let 

byly středem zájmu spíše témata jazykově-politická a sociální.47 

Otázku rozšíření Prahy znovu vznesla nově vzniklá městská statistická komise roku 

1870. Představu tohoto většího jednotně spravovaného celku pak promítla do své publikace 

– Statistiky královského hlavního města Prahy,48 ze které se stala série pravidelně 

vycházejících statistik (více viz. Statistické příruční knížky královského hlavního města 

Prahy). 

 Představ o možném rozšíření Prahy bylo několik. Lišily se především v rozsahu 

obcí do tohoto plánu zahrnutých. Hlavní byly dvě varianty. Skromnější počítala 

s rozšířením o vnitřní předměstí, a to Karlín, Smíchov, Vyšehrad, případně i Vršovice, 

Libeň a Holešovice-Bubny. Ambicióznější varianta počítala i se vzdálenějšími obcemi, 

jako byly Nusle-Pankrác, Michle, Podolí-Dvorce, Košíře, Břevnov a Bubeneč.49 Nicméně 

do konce 70. let zůstaly skutečné snahy o rozšíření Prahy převážně pouze u boření hradeb a 

postupné zástavby nových pozemků, takto získaných.50 

 Nová jednání o rozšíření byla zahájena pražskou radnicí roku 1881.51 Důležitými 

argumenty pro připojování obcí k Praze bylo jednodušší řešení napojení na pražské 

rozvody plynu, pitné vody, infrastrukturu a zjednodušení celkové koncepce modernizace.52 

Roku 1883 byl úspěšně připojen Vyšehrad a roku 1884 byly po zdařilých jednáních 

s Karlínem připojeny i Holešovice-Bubny.53 Praha tak získala nové prostory pro svůj další 

rozvoj po obou březích Vltavy.54 Úspěšně se také nejprve vyvíjela jednání o připojení 

Královských Vinohrad, která se ovšem po zdárném počátku zadrhla.55 

 Další jednání o slučování vnitřních pražských předměstí s Prahou probíhala 

převážně neúspěšně. Hlavním důvodem troskotání jednání byl většinou odpor okolních 

obcí. Předměstí byla již v tomto bodě s tehdejší Prahou propojena mnohými vazbami a 

z její blízkosti znatelně profitovala. Přitom administrativní připojení k Praze by pro ně 
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znamenalo určité ekonomické a sociální potíže. Jednáním o připojení tedy nebyla příliš 

nakloněna.56 Navzdory kladnému přístupu Vídně se tedy nakonec další slučování 

neuskutečnilo.57 

 Jednání se opět rozhýbala v 90. letech, kdy Prahu ve snahách o připojování dalších 

obcí podpořily i obce z vnějšího pražského obvodu (např.: Vršovice, Libeň, Dejvice atd.)58 

a do jednání byl zapojen i zemský sněm a zemský výbor, přičemž oba tyto orgány 

slučovací projekt podpořily. I přes nemalou snahu však nebyla jednání s předměstími 

úspěšná.59 

 Do roku 1900 tedy připojení předměstí k Praze neproběhlo, jejich praktické 

napojení na Prahu však bylo jasné. Ačkoliv byl tedy proces slučování realizován a poté 

konečně dovršen až po vzniku Československa,60 budeme se předměstí v této práci 

věnovat, neboť jejich praktický význam pro Prahu, a stejně tak Prahy pro ně, je 

nepopiratelný. 

7.2 Průmysl 

 Zástavba často následovala průmyslové závody a nové továrny. V těchto místech 

vznikaly nové domy dělníků, kteří zde docházeli do práce. Průmysl, který měl, zvláště ze 

začátku, tendenci vznikat na předměstích, tak za sebou táhl další rozvoj Prahy jako města. 

Proto by bylo vhodné, podívat se na vývoj průmyslu podrobněji. V této části jsem silně 

čerpala z práce Pavly Horské, která pražský průmysl 19. století pečlivě a přehledně 

zmapovala. 

 

 V mnoha ohledech byly pro rozvoj průmyslu v Praze příhodné podmínky. Z 

hlediska technického bylo v Praze silné zázemí s rozvinutou řemeslnickou výrobou. S tím 

souvisely i rozvinuté obchodní vztahy. Ty také zajišťovaly odbyt zboží.61 Když tedy přišla 

průmyslová revoluce, našla zde úrodnou půdu v tom smyslu, že zde byli lidé dostatečně 
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technicky způsobilí k tomu, chopit se příležitostí, které nabízela a zároveň zde byly 

kontakty a poptávka, důležité pro první krůčky nového průmyslu. 

 Dalším pozitivním předpokladem byla možnost spolupráce s rozvíjejícími se 

vědeckými institucemi a odbornými školami. Ty vznikaly v centrech velkoměst a často se s 

nově vznikajícími průmyslovými obory ovlivňovaly.62 

 Situace ovšem nebyla tak jednoduchá, jak by se možná jevilo. Kromě těchto 

kladných předpokladů zde také existovaly pevné cechovní svazky, které v mnoha 

odvětvích přechod k masové průmyslové výrobě blokovaly. Průmysl našel uplatnění v těch 

oborech, které se již před příchodem průmyslové revoluce vymaňovaly z monopolu cechů. 

Tedy tam, kde se například široce uplatňovala rozptýlená domácí ruční práce, manufaktury 

apod. To můžeme vidět například u zpracování surovin z velkostatků.63  

 Nové stroje se tak uplatnily především tam, kde se tímto způsobem už vytvořily 

předpoklady hromadné výroby a kde byl zajištěn masový odbyt.64 K tomu bylo velkoměsto 

jako stvořené. Oproti zemědělským oblastem zde byl soustředěn nebývale vysoký počet 

obyvatelstva, které navíc bylo odkázáno téměř výhradně na nákup skrze trh. 

 Rozvoj tovární a manufakturní výroby, který cechovní svazky nebyly schopny 

zastavit, vedl k jejich postupnému rozpadu. Nejvíce ovlivněnými odvětvími byly původně 

řemeslnické obory, jako potravinářská výroba ve městech, oděvnictví, obuvnictví a 

všechny stavebnické obory.65 Tento proces vyvrcholil zrušením cechů 20. 12. 1859 a 

ustanovením nového živnostenského řádu 1. května 1860.66 

 Již tak tovární výrobou utlačené výrobní obory byly novým živnostenským řádem 

ještě více ekonomicky znevýhodněny. Naproti tomu však otevřel nové bohaté možnosti 

uplatnění v oborech spadajících do služeb. Ty se ve městech rychle rozvíjely.67 Živnosti, 

svobodná a umělecká povolání, zábavní podniky apod. poskytovaly velké množství 

pracovních příležitostí, více nežli průmyslové závody a samostatní výrobci. Řemesla a 
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nevýrobní živnosti navíc poskytovaly zpravidla lepší ekonomické postavení, nežli měli 

námezdní dělníci v továrnách.68 

 Velký rozvoj se projevil také v byrokratickém aparátu, městské i státní správě, 

armádě, policii, školství, církvi, zdravotnictví, obchodě, peněžnictví.69 

 Velké odbytiště, které poskytuje rostoucí velkoměsto, umožnilo nejen rozvoj 

tovární výroby a její zlepšení, ale také její postupné pronikání na venkov, který byl vždy o 

poznání chudší nežli města. V jejich centrech mezitím vznikají první ohniska městského 

životního stylu probouzejícího se v 19. století, který byl nezbytným pro budoucí vznik tzv. 

konzumní společnosti.70 

7.2.1 Smíchov 

 Smíchov, který byl původně spíše chudou čtvrtí Prahy, se vlivem průmyslu 

přicházejícího na jeho území podstatně proměnil. Jak výstižně uvádí Pavla Horská, do 

konce 50. let se ze Smíchova stalo dosti výstavní město s řadou známých podniků – 

pivovarem, cukrovarem, mlýnem, továrnou na porcelán, řadou menších závodů 

potravinářského, chemického a strojírenského průmyslu, významnými textilními 

továrnami. Jako konkrétní příklady tamních německých závodů uvádí třeba Porgesovy a 

Przibramovy kartounky, mechanickou přádelnu Františka Richtera, či strojírnu Františka 

Ringhoffera.71 

7.2.2 Karlín 

 Karlínský okres se v tomto ohledu v mnohém podobal Smíchovu. Vznikaly tu 

továrny, a to již od 30. let. Mezi nejvýznamnější z nich patřila například Dormitzerova 

tiskárna kartounů v Holešovicích nebo Thomasova strojírna v Libni. Velmi významnou 

byla Daňkova strojírna, která v Karlíně vznikla roku 1854. 

 

Průmysl se však nerozvíjel pouze na předměstích. Mnohé závody se měly tendenci 

stěhovat do staré městské zástavby, kde měly blíže k zákazníkům. Zároveň s tím doházelo 

k rozšiřování dílen a jejich přesunu z venkova do města.72 
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7.2.3 Jednotlivé obory 

7.2.3.1 Strojírny 

 Strojírenské závody měly velký význam nejen pro pražský průmysl, ale celkově pro 

české země. Roku 1865 bylo v Praze dvacet šest strojíren a z toho dvacet mělo parní 

pohon. Patřily sem například i dílny na různé přístroje, aparáty, šicí stroje, zemědělské 

nářadí a zařízení mlýnů.73 Na řízení pražského strojírenství se podílelo i mnoho 

zahraničních odborníků. 

7.2.3.2 Textilky 

 Značně rozvinutý byl také pražský textilní průmysl, který měl kolem roku 1865 již 

nepochybně tovární charakter. Pražské textilky zaměstnávaly dokonce více dělníků nežli 

strojírny. Zaměstnávaly muže, ženy i děti. Je nutno podotknout, že se tedy vesměs jednalo 

o zaměstnance příležitostné a nekvalifikované.74 

 Jako konkrétní příklady můžeme uvést Richterovy přádelny a Porgesovy a 

Przibramovy tkalcovny bavlny na Smíchově nebo sedm tiskáren kartounů umístěných 

v Holešovicích, Karlíně a Smíchově.75 

 

 Dalšími významnými odvětvími průmyslu byly cihelny, cukrovary, papírny, 

chemické závody, škrobárny, sirkárny, plynárny (Smíchov - 1858, Karlín - 1847) či 

potravinářský průmysl. Ne všechny však měly kolem roku 1865 tovární charakter. 

 Z cihláren měla pouze Hergetova cihlárna v Ovenci (smíchovský okres) parní stroj 

a šest cihlářských lisů. Jinak v cihlárnách převažovala zejména ruční práce. V Karlínském 

okrese se jich dalo napočítat devatenáct a ve smíchovském dokonce třicet tři.76 

 Cukrovary se držely spíše ve vzdálenějších pražských předměstích karlínského a 

smíchovského okresu. Dále jich bylo možno nalézt r. 1865 sedm v Jirnech a v Modřanech. 

V Libni, ve Vysočanech a na Smíchově bylo po jednom cukrovaru.77 
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 Dalším podnikem, svým charakterem továrním, byla Piettova papírna na cigaretový 

papír v císařském mlýně v Ovenci (Bubenči) založená roku 1827. Byla v té době jedinou 

papírnou tohoto druhu v pražském centru.78 

 Chemikálie se v Praze vyráběly v chemických závodech. K vyráběným látkám 

patřily nejčastěji soda, kyselina sírová a dusičná, Glauberova sůl, rtuťové, olovnaté a 

cínové preparáty. Tovární závody byly dva přímo v Praze, pět v Karlíně, dva v Libni a tři 

na Smíchově. Kromě toho tři menší závody v Praze, Karlíně a na Smíchově vyráběly 

minerální barviva a inkousty a další tři se zaměřovaly na barviva organická.79 

 Potravinářský průmysl neměl ještě roku 1865 tovární charakter. Provozy byly 

rozptýleny a řada dílen byla pouze přechodných. Nicméně bylo v Praze například kromě 

obyčejných mlýnů šestnáct strojových (k tomu další dva v Karlínském okrese a tři ve 

Smíchovském). Vyhraněnější tovární charakter mělo odvětví zpracovávání kůže, kde bylo 

možno napočítat devět továren.80 

 Toto je samozřejmě pouze výřez významnějšími výrobními odvětvími. Díky svému 

velkoměstskému charakteru se v Praze uchytilo mnoho oborů, často i poměrně 

netradičních (například výroba krinolín). 

 Celkově byl pražský průmysl vyspělý, ale vyloženě tovární charakter měla pouze 

určitá nemnohá odvětví. Co bylo pro jeho další vývoj nejpodstatnější, byla neustále se 

rozvíjející diferenciace společnosti v Praze. S touto diferenciací šly ruku v ruce i 

rozmanitější požadavky na zboží a služby, které zase vytvářely nové a širší pracovní pozice 

a možnosti uplatnění.81 

 Období přelomu 60. a 70. let 19. století bylo časem významné hospodářské 

konjunktury. Průmysl a jeho odvětví, především strojírenství, se rozvíjel překotnou 

rychlostí a vyhlídky vypadaly slibně. Krize vypuknuvší roku 1873 rozvoj průmyslu na čas 

zpomalila, ne-li zastavila. Projevila se u nás po krachu na Vídeňské burze a zasáhla 

průmysl i stavebnictví, zejména na Žižkově.82 Tato krize byla následována další 
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konjunkturou83 (především strojírenství), která byla narušena až krizí vypuknuvší roku 

1896.84 

 V rozvoji průmyslu ke sklonku 19. století měl svou roli pravděpodobně také pokles 

dětí v rodinách. Snižování počtu dětí je jev, který provází společenské změny v 19. a 20. 

století napříč zeměmi ovlivněnými průmyslovou revolucí. V okolí Prahy se tento trend 

výrazněji projevuje právě koncem 19. století. Díky poklesu porodnosti se snižoval poměr 

vyživovaných osob k vyživujícím. To vedlo k uvolnění většího množství zdrojů ke 

spotřebě. A s rostoucí spotřebou rostl průmysl.85 

 V roce 1885 má Praha již jedenáct strojíren. Na Smíchově nalezneme tři a jednu 

vagonku, pět v Karlíně, dvě v Libni a tři v okresu nového politického obvodu Vinohrady. 

Oproti roku 1865 se výrobní hodnota pražských strojíren téměř zpětinásobila.86 

 Vývoj průmyslu můžeme také pozorovat na poměru lidí v něm zaměstnaných. 

Roku 1865 byl v Praze na každých sedm obyvatel jeden zaměstnaný v průmyslu. Pokud se 

podíváme na údaje z roku 1902, je to již jeden člověk činný v průmyslu na tři obyvatele.87 

 Z celkového počtu 144 232 osob, které byly činné v průmyslu a obchodě, se jich 

107 884 zabývalo živnostmi patřícími mezi tzv. výrobní.88 Stručný přehled nám poskytne 

následující tabulka vytvořená dle údajů z roku 1902 shromážděných Pavlou Horskou-

Vrbovou. 

ŽIVNOST POČET ČINNÝCH OSOB 

Oděvnictví a tzv.: ozdobnictví 23 741 

Pražské stavebnictví 17 023 

Strojírenství 12 856 
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Potravinářství 10 060 

Zpracování kovů   9 146 

Výčepní a hostinské živnosti   7 118 

Dřevozpracující obory   5 931 

Kámen, sklo, zemina   4 438 

Grafická řemesla   4 431 

Textilní průmysl   3 829 

Papírenský průmysl   2 752 

Kožedělný   2 714 

Chemický   2 647 

(Tabulka č. 1)89 

 Jak vyplývá z tabulky, tak pražský průmysl zaměstnával značnou část obyvatel 

pražského souměstí. Rozvoj industrializace navíc do Prahy přitahoval přistěhovalce z 

venkova a menších měst.90 Praha se tak pomalu, ale jistě proměňovala v aglomeraci 

velkoměstského charakteru, významnou jak průmyslově, tak politicky a kulturně.91 

7.3 Rozvoj města 

 Jak jsme ukázali v předchozí kapitole, docházelo v Praze k dynamickému rozvoji 

průmyslu. A spolu s ním se přirozeně rozvíjelo i město. Druhá polovina 19. století byla 

obdobím nebývalého růstu. Praha v té době držela krok se světovým vývojem 

velkoměstské populace, což se změnilo až ve 20. století.92 Ročně tehdy v Praze docházelo 

k téměř tříprocentnímu nárůstu obyvatelstva.93 Rozšiřovala se zástavba jak obytnými, tak 
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průmyslovými objekty. Tento rozvoj byl z počátku zcela živelný a nekontrolovaný, což s 

sebou neslo řadu problémů. Snad nejpodstatnějším z nich byly zhoršující se zdravotní 

podmínky.94 

 V reakci na tento proces se ozývali někteří činitelé města, zvláště architekti, kteří 

volali po ustanovení směrnic, podle nichž by další vývoj města postupoval. I díky nim se 

pomalu, ale jistě, ustanovovaly pevné zásady pro další výstavbu: 

• směr ulic dle převládajících větrů 

• výška domů dle šířky ulice 

• velikost domů dle zastavěné plochy 

• průmyslové závody nesmí negativně ovlivňovat životní prostředí a musí se stavět 

daleko od městských obytných částí 

• uliční síť musí vyhovovat potřebám města 

• plánování umístění i ostatních objektů jako jsou nádraží, tratě pouliční dráhy, 

tržnice, sklady apod.95 

 První oficiální regulační řád Prahy však vznikl teprve roku 1870. Vypracoval ho, 

zřejmě spolu s regulačním plánem Vinohrad, Josef Knorr. Roku 1873 vystoupil Spolek 

architektů a inženýrů v Čechách s Pamětním spisem o upravení a rozšíření král. hlav. 

města Prahy, kde poukazuje na přetrvávající nedostatky v regulaci pražské výstavby a 

formuluje zásady, které měly tento stav napravit.96 

 Záhy na to přichází velký stavební projekt ve formě zástavby fortifikačních 

pozemků.97 Fortifikačními pozemky rozumíme území do určité vzdálenosti od hradeb, kde 

se bez souhlasu vojenského velitelství nesměly stavět budovy a pokud ano, pak pouze na 

základě podpisu demoličního reversu.98 V praxi to znamenalo, že jakákoliv budova 

postavená v této oblasti mohla být na rozkaz velitelství kdykoliv zbořena, a to bez 

předchozího souhlasu majitele.99 
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Tato opatření měla v minulosti bezpečnostní opodstatnění v případě obléhání města 

apod. Nicméně udržování, nemluvě o případné modernizaci, hradeb byly finančně velmi 

náročné projekty, které navíc u Prahy neměly valný význam, jak pro obranu města proti 

vnějšímu útoku, tak pro potlačování nepokojů vnitřních.100 Hradby byly tedy oficiálně 

zrušeny smlouvou z roku 1875 a spolu s hradbami zanikly i fortifikační pozemky. Tyto 

pozemky pak město skupovalo. Následně byly pozemky většinou rozparcelovány a využity 

k další výstavbě,101 což byl v té době celkem obvyklý postup.102 

 Významným impulsem pro pražské stavebnictví byl rovněž asanační zákon 

ustanovený v roce 1893. Popudem k tomuto rozsáhlému projektu byly především 

požadavky moderní hygieny a stavební spekulace. Základem pro její provedení se stal 

nový stavební řád z roku 1886. Celková plocha projektu dosáhla 380 048,8 m2 a nová 

zástavba byla v celé šíři dokončena až v prvních letech 20. století.103  

7.3.1 Infrastruktura 

 Komunikační síť je pro dnešní města velice podstatná. Dopravní dostupnost je 

faktor, který zvažují snad všichni, od lidí, kteří shánějí bydlení, přes firmy zvažující 

umístění svých prostor, po veřejné projekty – infrastruktura vždy hraje roli. A nejinak 

tomu bylo v minulosti. 

 Spolu s rozvojem zástavby se nutně rozvíjela také dopravní síť, a to jak místní, tak 

dálková. Pokud jde o dálkovou dopravu v letech 1872 až 1873, bylo v úseku mezi Novou 

branou a Vltavou rozšířeno nádraží Státní dráhy (Praha střed), postaveno osobní nádraží 

Rakouské severozápadní dráhy (Těšnov), otevřena spojovací trať mezi Státním nádražím a 

Západním nádražím (Smíchov), vybudována Buštěhradská spojovací dráha (Smíchov-

Hostivice) a na Smíchově postaveno nádraží Pražsko-Duchcovské dráhy.104 Podívejme se 

však podrobněji na dopravu místní, která byla pro další rozvoj města klíčová. 
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 Čím více Praha rostla, tím více stoupala potřeba fungující dopravní sítě. Od roku 

1848 fungovaly v Praze fiakry105 a roku 1856 se k nim přidaly drožky.106 Ty ovšem fiakry 

hned nenahradily, spíše nějakou dobu fungovaly bok po boku.107 Roku 1860 se v Praze 

objevila také doprava omnibusová.108 Byla moderní hromadnou dopravou, avšak 

rozšiřovala se pozvolna. 

 Všechny tyto dopravní prostředky fungovaly určitou dobu pospolu a spíše se 

doplňovaly. Větší změna přišla teprve s postupným rozšiřováním koněspřežky. Její první 

trať byla zprovozněna roku 1875 od konce Karlína k Řetězovému mostu a roku 1876 byla 

rozšířena dále na Smíchov. S postupným šířením koněspřežky ustupovaly fiakry, drožky a 

omnibusy do pozadí a jejich počet se snižoval.109 

 Významnými stavebními počiny, které si vynutila mimo jiné právě rostoucí 

doprava, bylo zakládání nových mostů přes Vltavu, spojujících tak obě části Prahy. 

Zatímco do 19 století si Praha vystačila 500 let s jedním mostem (Karlův most), 

doplněným službou přívozů, s rozrůstajícími se sídlišti a rozšiřující se dopravou, se brzy 

stal tento stav neúnosným. Roku 1841 tak byl postaven most Františkův, po němž 

následoval roku 1845 karlínský železniční viadukt a další tři mosty do konce 19. století: 

Františka Josefa (Štefánikův) 1868, Rudolfova lávka (Mánesův) 1869, Palackého (1878). 

Konečně další most vznikl roku 1898 spojením Státního nádraží a Západního nádraží 

(Smíchov), čímž vznikl železniční most pod Vyšehradem.110 

7.3.2 Územní vývoj 

 Roku 1851 měla tehdejší Praha rozlohu 8 046 782 m2. Administrativně se skládala 

ze Starého Města, Nového Města, Malé Strany, Hradčan, Josefova a již zmiňovaného 

fortifikačního obvodu. Ten patřil k Praze celý až do roku 1871, kdy v některých případech 

zůstávají jeho části pod Prahou a v jiných se převádí do sousedních obcí, či se z nich stává 
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samostatný katastrální obvod. Podnětem této změny bylo v mnoha případech právě bourání 

hradeb a následná zástavba vzniklých stavebních pozemků.111 

Roku 1883 byl k Praze připojen Vyšehrad o rozloze 45 709,2 m2 a rok na to 

Holešovice-Bubny mající plochu 5 282 384,2 m2. Stojí za zmínku, že roku 1901 byla 

připojena k Praze také Libeň, tehdy o rozloze 6 771 844 m2.112 

 Do roku 1900 měla Praha (i s Libní) již rozlohu 20 589 933,6 m2. Z toho 

16 693 655,6 m2 tvořila předměstí – Karlín, Smíchov, Vinohrady a Žižkov. Kromě toho je 

vhodné zmínit, že tato čísla stále nezahrnují všechny oblasti s Prahou propojené. Pokud 

bychom pro zajímavost započítali i zbytek obcí z Pražského policejního obvodu, pak se 

dostáváme k celkové rozloze 80 543 562 m2.113 

 Pro toto rozpínání Prahy byly také nutné prostory, které však nebyly vždy 

neomezené. Vnitřní Praha se mohla rozšiřovat zástavbou volných ploch zhruba do roku 

1870.114 Poté již výstavba nových domů probíhala převážně na místě zbořené staré 

zástavby. Podívejme se nyní na jednotlivé pražské části podrobněji. 

7.3.3 Staré Město 

 Staré Město se poměrně dlouho zachovalo bez větších změn. Z velké části za to 

vděčilo jak snahám o zachování rázu Prahy, tak faktu, že nemělo mnoho volných ploch 

vhodných k nové zástavbě. Prvním větším urbanistickým zásahem pro něj byl až asanační 

projekt, kdy byla řada historických budov srovnána se zemí a místo nich vyrostly stavby 

nové. Největší asanační práce zde probíhaly po roce 1896.115 

 Změny v charakteru Starého Města však neprobíhaly pouze na úrovni samotné 

přestavby budov, ale také v jejich využití a v obyvatelstvu. S rozmachem obchodu byly 

stále více žádané prostory pro obchodní domy.116 Nové stavby, rostoucí na místě starých 

obytných budov, byly často budovami obchodními, a tím ubývalo prostor k bydlení. 
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Nedostatek obytných prostor tak vedl k úbytku obyvatelstva, které se stěhovalo do 

jiných částí Prahy. Výsledkem byl zajímavý úkaz. Zatímco většina částí Prahy rostla jak 

rozlohou, tak počtem obyvatel, na Starém Městě dochází k jejich postupnému úbytku.117 

 Situace byla mírně komplikovanější v Židovském Městě. Navzdory tomu, že domů 

zde přibylo jen několik, růst obyvatelstva byl znatelný. Tento růst byl způsoben hlavně 

odchodem židovského obyvatelstva, které již nemuselo žít odděleně v ghettu, a tak 

Židovské Město s jeho nevyhovujícími životními podmínkami opouštělo. Na jejich místo 

přicházely početné křesťanské rodiny, a počet obyvatel se tak zvyšoval. S hrozbou asanace 

však tuto čtvrť po roce 1890 opět opouštěli. V Židovském Městě bylo zbořeno vše kromě 

pěti synagog a radnice. Na takto uvolněné stavební ploše vznikla nová čtvrť, která měla 

odrážet moderní dobu.118 

7.3.4 Nové Město 

 Na Novém Městě se podařilo při výstavbě celkem úspěšně navázat na původní 

osnovu. Zachoval se tak dobře středověký půdorys města.119 Do konce 19. století bylo 

novou zástavbou Nové Město propojeno s okolními částmi města – Karlínem, Žižkovem, 

Vinohrady a Vyšehradem. 

 Nové Město se nevyvíjelo jednolitě, ale charakterem vývoje je vhodnější ho 

rozdělit na dvě poloviny – Dolní a Horní. Předělem bylo Václavské náměstí, od něhož se 

směrem ke Karlínu rozkládalo Dolní Nové Město a směrem k Vyšehradu Horní Nové 

Město.120 

 Dolní Nové Město mělo omezené prostory k výstavbě nových budov, takže domy 

přibývaly jen asi do roku 1890. Podnětem k výstavbě bylo především boření hradeb a 

zboření Svatováclavské trestnice roku 1889.121 Podobně jako na Starém Městě tu navíc 

působil rostoucí obchod, který si zabíral budovy a vytlačoval tak obyvatelstvo. 

 Na Horním Novém Městě byl oproti Dolnímu mnohem větší stavební ruch, a to 

především v okolí hradeb a na fortifikačním území, které bylo po zboření hradeb uvolněné 
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k nové výstavbě.122 Na bývalých fortifikačních pozemcích vyrostla, mimo jiné, tři pražská 

nádraží. Dále také dvě náměstí a mnoho ulic.123 

 Celkově na Novém Městě docházelo k růstu obyvatelstva. Ten byl způsoben jak 

novou výstavbou, tak jeho měnící se tváří, kdy nízká stavení byla často nahrazována 

činžáky.124 

 

 Pokud jde o další historické části Prahy, v druhé polovině 19. století bylo území 

Vyšehradu již v podstatě zastavěno a neprobíhaly zde, ani jinde,125 v tomto období 

významnější změny, snad kromě výstavby nádraží Spojovací dráhy na sever od Botiče.126 

 Podíl Vnitřní Prahy na obyvatelstvu celé aglomerace se postupně zmenšoval, ze 

zhruba poloviny obyvatelstva v roce 1880, na necelou třetinu roku 1900.127 

7.3.5 Holešovice-Bubny 

 Budoucí čtvrť Holešovice-Bubny na druhou stranu zdárně rostla, mimo jiné i díky 

dostatku prostoru, jak směrem k Letné, tak k holešovické pláni.128 

 První továrna, která zde vznikla, předznamenávajíc budoucí rozvoj čtvrti, byla 

kartounka Maxe Dormitze, založená roku 1823.129 Holešovice a Bubny, dvě oddělené obce 

až do roku 1869, kdy byly administrativně spojeny v jednu, měly výhodnou polohu vůči 

centru Prahy. To bylo dále podpořeno vznikem nádraží dráhy Praha-Drážďany roku 1850 a 

postavením mostu Františka Josefa (Eliščina) roku 1868. 

 Neméně významnými počiny bylo také vybudování pražských jatek nebo koňská 

dráha, která vedla z Letné ke Královské oboře.130 Rychle tu rostla jak drobná zástavba, tak 
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počet dílen a různých podniků. K Praze byly Holešovice-Bubny oficiálně připojeny 18. 

listopadu 1883.131 

 Růst čtvrti byl z velké části hnán jejím průmyslovým charakterem. Jak již bylo 

řečeno, byla zde velká řada významných podniků132 a při zástavbě se nehledělo moc na 

estetiku. Vzniklé sídliště nebylo již roku 1900 z hlediska hygienických podmínek úplně 

šťastné.133 

7.3.6 Předměstí 

 I když Praha rozhodně nestagnovala, ale rozvíjela se, nedala se rychlost jejího 

vývoje zdaleka porovnat s jejími předměstími. Na rozdíl od samotné Prahy, která se 

musela neustále potýkat s nedostatkem prostoru, měla předměstí volné pole působnosti, 

neboť nebyla svázána ani hradbami ani starou zástavbou. Není tedy divu, že právě zde se 

soustředila stavební podnikatelská činnost.134 

 Rozvoj zástavby pražského okolí můžeme v podstatě rozdělit na dvě etapy, s 

přelomem v roce 1869.135 V první etapě byl rozvoj vázán především na průmysl, postupně 

přicházející z Prahy, a byl pouze pozvolný. Nejvíce průmyslových podniků vznikalo 

především na Smíchově a v Karlíně. Byly to zvláště strojírenské podniky, které 

reprezentovaly nové průmyslové odvětví.136 

 Zrychlení rozvoje přichází až s druhou etapou, která byla odstartována zbořením 

pražských hradeb a následným zesílením stavebního ruchu i růstem průmyslu a obchodu v 

Praze.137 Největší dopad měla tato změna v předměstích Karlín a Smíchov, kde vývoj 

navazoval na předchozí zástavbu, a Královské Vinohrady a Žižkov, které byly založeny 

zcela nově, na dříve neobydlených pozemcích.138 Již od 70. let pak předčila předměstí 

Prahu v příbytku obyvatelstva i domů. Kromě již zmíněné výhody volného prostoru pro 

stavební ruch, měla navíc předměstí s Prahou dobré dopravní spojení, které se neustále 
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zlepšovalo.139 I když měly Karlín a Smíchov původně náskok, Vinohrady a Žižkov se z 

předměstí vyvíjely nejrychleji a brzy je předstihly. 

7.3.6.1 Smíchov 

 Smíchov je nejstarším z pražských předměstí. I když měl k růstu dostatek místa, byl 

omezen demoličním reversem, takže se dlouhou dobu rozvíjel až za ním, na jih od dnešní 

křižovatky U Anděla.140 Zde tak postupnou zástavbou vznikla ulice, která se brzy stala 

organizační tepnou, která pokračovala až k malostranským hradbám. Tam byly převážně 

zahrady s feudálními a měšťanskými stavbami.141 

 Kromě této zástavby byly po území Smíchova roztroušeny tzv. lusthauzy. Byly to 

viniční usedlosti, víceméně nezávislé na Smíchovském sídlišti. Navzdory své izolovanosti 

však ovlivnily vývoj Smíchova, neboť vznikající zástavba musela často svůj půdorys 

přizpůsobit těmto stavením a jejich cestám.142 

 Již před rokem 1843 zde byly tři kartounky, dvě bělidla, porcelánka, papírna a dva 

cukrovary.143 Nicméně průmyslová výroba se na Smíchově začíná skutečně soustředit až v 

50. letech, a tím dochází také ke zrychlení rozvoje. Průmysl s sebou přinesl urychlení 

zástavby a celkovou stimulaci oblasti. Z nových podniků, které zde vznikaly, měly největší 

význam kartounky a porcelánky.144 

 Volné prostory, které měl Smíchov k dispozici se tímto rychlým vývojem brzy 

zaplnily a za oběť nové výstavbě začaly padat původní zahrady a staré budovy. Celkem 

brzy byla nová zástavba podchycena regulačním plánem a byl kladen důraz na navázání na 

již existující infrastrukturu, a to i na úkor staré zástavby.145 Zastavované území se 

rozkládalo od malostranských hradeb až po Mrázovku. Navzdory tomu, že se další 

zástavba podřídila regulačnímu plánu, nepodařilo se vytvořit pro tuto městskou část 

přirozené centrum. Na vině byly především složité podmínky vývoje.146 

 Rozvoj průmyslu nestimuloval pouze stavební činnost, ale také rozšiřování 

infrastruktury, především pokud jde o spojení s Prahou. Kromě Františkova mostu z 
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poloviny století, bylo významným počinem postavení nádraží Západní dráhy roku 1861, 

založení koňské dráhy roku 1876 a výstavba dalšího mostu v letech 1876 až 1877 – mostu 

Palackého.147 

 Koncem 70. let se tak ze Smíchova stalo největší pražské předměstí. Kromě mnoha 

již jasně definovaných ulic, vznikalo velké množství dalších, nemluvě o porůznu 

roztroušených domech. Růst průmyslu znamenal zároveň také růst dělnictva a roku 1870 

byla dokonce založena celá dělnická kolonie Mrázovka.148 

 Další zástavba postupovala především směrem k Praze a Košířskému údolí. Zvláště 

aktivní oblastí stavební činnosti bylo nábřeží a jeho okolí.149 Do roku 1880 na Smíchově 

přibylo přes 180 domů150 a počet obyvatelstva, který byl roku 1850 jen 2608 se do roku 

1880 vyšplhal na 25000.151 Zároveň přibývají další závody, jako například kartounky, 

Ringhofferova továrna na vagóny, porcelánka a mnohé další.152 

 V následujícím desetiletí, mezi lety 1881 až 1890, navazuje další etapa výstavby, 

která se odehrává směrem k Radlicím a prostoru zrušených městských hradeb. V jejím 

rámci přibylo 195 budov. V oblasti nedaleko hřbitova na Malvazinkách a k Radlicím v té 

době probíhala stavební činnost, která posléze vyústila ve zrod nové části města – Nový 

Smíchov.153 

 Ke konci 19. století se růst Smíchova ještě zrychlil a za toto poslední desetiletí 

přibylo 342 domů. Vyvrcholil tak proces velmi úspěšného rozvoje, který za mnohé vděčil 

velkým prázdným pozemkům, umožňujícím rychlý a bezproblémový růst. Nicméně se, i 

přes svou úspěšnost, nemůže tento proces rovnat rozvoji Vinohrad a Žižkova, které těžily z 

lepšího přístupu k centrálním městským částem Prahy.154 

7.3.6.2 Karlín 

 Zástavba Karlína probíhala již od roku 1817 podle přesně vypracovaného 

upravovacího a situačního plánu, který prošel během 19. století několika změnami.155 Již v 
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roce 1869 byla však jeho plocha značně zastavěna a jediný směr, kterým by se mohla část 

dál podstatně rozvíjet – směrem na východ – byl po dlouhou dobu nepřístupný soukromé 

stavební činnosti, neboť pozemky v této oblasti patřily státu.156 Ve většině ulic stály pouze 

jednotlivé domy a jediná skutečná dlouhá ulice tvořila základ Karlína..157 Dalším faktorem 

ovlivňujícím podobu Karlína byl demoliční revers. Ten dále omezoval stavební plochu a 

souvislé osídlení tak vznikalo až za ním. 

 Významným rysem Karlína byl jeho průmysl. Tato městská část se brzy stala 

průmyslovým střediskem soustřeďujícím rozmanitou výrobu. Snad nejvýznamnější byly 

pro něj kovoprůmyslové závody - fy Ruston & Co, Daněk & Co, Anton Krispin, M. 

Zimmermann, Salomon Huber, Havelka & Co a jiné.158 Mimo ně bylo možné v Karlíně 

nalézt přádelny vlny a bavlny, kartounky, výrobu strojů, slévárny, papírnu, olejovny, 

šroubárny, rafinérie cukru, továrnu na klobouky, výroby cikorky, svíček, pečetního vosku 

apod.159 

 Když byla Praha po polovině 19. století prohlášena za otevřené město, rozběhla se 

stavební činnost v západní části Karlína, kde kromě obytných částí vznikla například 

pražská plynárna nebo kasárna. Zástavba pak mezi lety 1869 až 1880 nadále pokračovala 

podle již zmíněného plánu.160 Když se pak roku 1901 podařilo získat pro výstavbu nová 

území na východě, nová výstavba už oproti původnímu klasicistnímu uspořádání 

pokračovala v rozvržení secesním.161 

 Ke konci 19. století doznal vývoj Karlína mnohých změn. První bylo složení 

průmyslu nacházejícího se v této oblasti, který se přeorientoval spíše na strojírenský a 

těžký průmysl. Z těch nejdůležitějších závodů jmenujme alespoň: Akciová společnost 

strojírny, dříve Breifeld, Daněk & Co, dr. F. Zátka, J. C. Bernard, Carl Rademacher & Co, 

Karel Meisner, F. A. Müller a synové, František Křižík, Ant. Baumgartl a syn, Havelka a 

Mecz aj.162 Jak rostl průmysl, tak spolu s ním rostlo i osídlení. A to nejen v samotném 

Karlíně, ale i v sousedních obcích – Libni, Žižkově a Holešovicích.163 
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 Druhou významnou změnou bylo odchýlení od regulačního plánu. Docházelo k 

vážnému narušování jeho směrnic. Jak se podnikatelé snažili plně využít stavební parcely a 

vytěžit z nich co nejvíce, docházelo často k nadměrné zástavbě a na dvorech domů se 

těsnaly provozovny. Zeleň rychle mizela a podle mnohých názorů byl poměr veřejných 

ploch neúměrný k rozšiřující se zástavbě.164 

 

Vlivem rostoucího průmyslu v Karlíně a Libni se čím dál tím více obyvatel 

pražského teritoria usazovalo v oblasti před novoměstskými hradbami, konkrétně Novou, 

Koňskou a Žitnou branou.165 Toto území, nazývané Viniční Hory, bylo původně Karlem 

IV. osázené vinnou révou. Časem pak bylo proměněno v louky, pole a zahrady.166 

 I když se původně plánovalo v roce 1850 připojení těchto pozemků k sousedícím 

obcím, nakonec bylo rozhodnuto vytvořit samostatné politické obce. Nejvyšším 

rozhodnutím ze 7. ledna 1867 nesla nová obec název Královské Vinohrady, podle starého 

historického pojmenování těchto míst (Vinohrady). 

 Brzy se však ukázalo, že na jednu obec je toto území příliš rozsáhlé a nejednotné. 

Roku 1875 byla obec rozdělena na dvě – Vinohrady I a Vinohrady II. Tato pojmenování 

byla změněna roku 1877. Ze severní části se tak stal Žižkov a z jižní části Královské 

Vinohrady.167 

7.3.6.3 Královské Vinohrady 

 Ze všech pražských předměstí, měly Královské Vinohrady svou polohou obzvláště 

dobré podmínky pro rychlý rozvoj. Nejen, že měly výhodný terén, který z velké části 

tvořila vyvýšená rovina, ale především měly výborné spojení s Prahou. Z 69 domů se 169 

obyvateli roku 1843, se před rozdělením stala z Vinohrad obec s 93 domy a 1688 obyvateli 

roku 1857 a 235 domy a 8930 obyvateli roku 1875.168 

 Praha se po roce 1866 rychle rozšiřovala i za své hranice a rozdělení Vinohrad 

svým způsobem předznamenávalo další růst. V roce 1875 se plnila především místa 
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nejblíže Prahy, jako Nusle, či Vršovice, a oblasti bývalých hradeb.169 Největší rozvoj pak 

můžeme zaznamenat po roce 1890.170 

 Převažovala zde spíše bytová výstavba. Z řemeslné výroby se zde rozvíjela běžná 

drobná odvětví a podobně místní obchod sestával převážně z prodeje potravin a domácích 

potřeb.171 Několik větších závodů se tu však během 2. poloviny 19. století přesto uchytilo. 

Patřila mezi ně například továrna na leštidla, továrna Jana Prokopce na výrobu zařízení pro 

mlýny a sladovny, továrna na obráběcí stroje Karla Jockla, dílna pro přesnou mechaniku 

bratří Josefa a Jana Friče, výroba cukrovinek A. Maršnera, strojírna Maxe Goldmanna, 

Holoubkova továrna na margarín a továrna na klobouky Jana Hraběte a roku 1893 zde 

vznikl i Městský pivovar.172 

 Je vhodné zde podotknout, že tato výstavba probíhala dosti individualisticky a 

stavba převážně neměla jednotný záměr.173 Území bylo rozděleno do šachovnicových 

bloků a mnohé staré zahrady a nepravidelná stará zástavba byly bohužel často 

zdemolovány, aby na jejich místě vyrostly nové bytové jednotky. Z velké části to bylo 

výsledkem již výše zmíněné snahy o navázání na původní komunikační systém. Nová 

výstavba na druhou stranu zároveň přinesla vyšší úroveň a lepší prosvětlení bloků. 

Vznikala zde náměstí, která se stávala pro své bloky atrakčním, organizačním, 

komunikačním a výtvarným centrem.174 

7.3.6.4 Žižkov 

 Žižkov měl podobně jako Královské Vinohrady dobré spojení s Prahou a celkově 

vhodné podmínky pro další rozvoj čtvrti. První měšťanský dům zde byl postaven roku 

1854.175 V té době se zde rozkládala zelená pole a několik starých viničních usedlostí. 

Zástavba se začala šířit nejprve v Prokopově ulici a jejím okolí a podél hlavní dopravní 

tepny, tvořené silnicí spojující Prahu a Český Brod.176 

 Do poloviny 60. let zde probíhala nahodilá stavební činnost, až do roku 1865, kdy 

Karel Harting zpracoval regulační plán na zastavění pozemku Pražačky.177 Od té doby 
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probíhala část  zástavby Žižkova organizovaně. Pozemky byly rozparcelovány a první 

etapa intenzivní výstavby, která položila základy obce, probíhala v letech 1873 – 1874.178 

 Nutno podotknout, že tato výstavba se již řídila novým regulačním plánem, který 

vypracoval Josef Knorr. Navzdory otázkám ohledně jeho vhodnosti pro stoupající ulice ve 

svazích Žižkova probíhala stavba tak rychle, že změnu plánu, či jeho úpravy nebylo možné 

provést.179 

Roku 1890 bylo výstavbu nových domů možné rozdělit do tří skupin: 

 1) na severní a východní straně města, na východ od Rokycanovy ulice 

 2) na obou stranách Karlovy třídy 

 3) v jižní části Žižkova směrem k Vinohradům a Olšanům 

Počet domů se do tohoto roku, od roku 1881, zvýšil z 377 na 690, tedy o 335 

staveb.180 Na území mezi Státním nádražím, plynárnou, vrchem Vítkovem a starými 

Olšany tak vznikla v podstatě souvislá zástavba městského charakteru. Růst počtu 

obyvatelstva byl nejrychlejší ze všech obcí, a to včetně průmyslových čtvrtí, jako Smíchov, 

Karlín nebo Holešovice.181 

 V následujících letech 1891 – 1900 probíhala zástavba hlavně směrem ku Praze, 

ovšem splynutí Žižkova s hlavním městem bránila stavba dvou železničních tratí, 

vycházejících z nádraží Františka Josefa.182 

 Vzhledem k terénu Žižkova, který byl členitý a značně nerovný, byly zdejší 

pozemky celkem laciné. Vznikaly na nich činžovní domy, a vzhledem k tehdejší poptávce, 

převážně s malými byty. To vedlo k velké hustotě osídlení, v průměru 64 osob na dům, a 

Žižkov se tak rychle stal nejlidnatějším a nejpřelidněnějším pražským předměstím a třetím 

největším městem v zemi.183 
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 Stylem byla žižkovská zástavba podobná soudobé starší zástavbě Vinohrad nebo 

asanovaných částí Josefova a Starého města.184 

 

8 Stavební a demografický vývoj v datech 

 V prvním roce, pro který máme údaje ze Statistických příručních knih hlavního 

města Prahy, jímž je rok 1870, jsou k dispozici pouze čísla pro „Vnitřní Prahu“. V tomto 

případě, a pouze pro tento rok, pod tímto pojmem shrnují autoři Staré Město, Nové Město, 

Malou Stranu a Hradčany. V letech 1885 a dále je sem zahrnut také Vyšehrad a 

Holešovice-Bubny. 

Tento fakt je nutné si ujasnit hned na začátku, neboť s ním muselo být při 

interpretaci dat počítáno. Při uvádění čísel pro Vnitřní Prahu byly tedy připočítány počty 

z Vyšehradu a Holešovic-Bubnů. Pro lepší zachování kontinuity jsou tedy data pro tyto 

části přičtena k Vnitřní Praze, jakmile jsou v tabulkách uvedena. Bohužel tato čísla nebyla 

k dispozici pro první tabulky, a je tedy třeba mít skok způsobený připočítáním těchto obcí 

při interpretaci našich tabulek na paměti. 

Tabulky zde uvedené byly vytvořeny na základě údajů zveřejněných ve 

Statistických knihách, přičemž shromažďují data napříč sledovaným obdobím poslední 

čtvrtiny 19. století. Pro lepší ilustraci jsou přiloženy grafy. 

Další podstatná informace se týká dat v tabulkách. Vzhledem k dlouhé době, kterou 

shromáždění dat, jejich zpracování a vydání zabralo, se často stávalo, že data zapsaná 

v tabulkách jsou z roku předchozího, oproti roku vydání knihy, jiná naopak pochází z roku 

totožného s vydáním statistiky. Kupříkladu data ze Statistické příruční knihy z roku 1871 

pochází převážně z roku 1870. 

Nicméně vzhledem k tomu, že pro tuto práci jsou významné především celkové 

trendy a vývoj v delším časovém horizontu, jsou pro zjednodušení v tabulkách použity 

roky uvedené v názvu statistiky. Jedinou výjimkou jsou roky 1885 až 1888, které byly 

vydány v jednom svazku, a kde je tedy uváděn rok svazku, ze kterého tabulka pocházela. 
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8.1 Demografický vývoj 

Počet obyvatel dle městských částí 

Oblast/Rok 1871 1875 1879 1881 1885 1886 1888 1890 1900 

Staré Město, 

Josefov 

56356 58624 54695     55061 55266 53867 46935 

Nové Město 73277 78743 74335     79113 80470 75734 84462 

Malá Strana 22140 22690 20963     21017 21170 20447 21161 

Hradčany 5940 6195 5825     5869 5872 5805 5786 

Vyšehrad     3851 3851   3895 3895 4546 5328 

Holešovice-

Bubny 

    10852 10852   12543 13443 15352 30799 

Karlín       14779 16499 17192 18015 17461 19411 

Smíchov       24984 27370 29786 31805 32646 47109 

Vinohrady       14831 28792 31411 34731 34531 52501 

Žižkov       21212 23986 26971 31615 41236 59296 

(Tabulka č. 2) 

Tabulka č. 2 podává přehled o počtu obyvatel Prahy a jejích vybraných předměstí a 

jeho proměnách mezi lety 1871 až 1900. 

 

(Graf č. 1) 
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Z přiloženého grafu č. 1 vyplývá, že nejlidnatější částí Prahy bylo Nové Město 

pražské, jehož počet obyvatel se pohyboval mezi 73 tisíci až 84 tisíci v roce 1900. 

Vidíme zde počáteční růst mezi lety 1871 až 1875, po kterém následuje pokles do 

roku 1879. Mezi roky 1879 až 1888 nastupuje vzrůst až na více než 80 tisíc obyvatel. 

Zatímco do roku 1890 lze sledovat znatelný pokles populace až na 75 734 osob, načež 

následuje opět prudký vzrůst na konečných 84 462 evidovaných obyvatel. 

Druhým nejlidnatějším pražským městem v roce 1871 bylo Staré Město pražské 

spolu s Josefovem se svými 56 356 evidovanými obyvateli. Vývoj obyvatelstva mírně 

kopíruje vývoj populace Nového Města pražského, s tím rozdílem, že přírůstek obyvatel 

mezi roky 1879 až 1888 je výrazně menší. Pak na rozdíl od všech ostatních měst začíná 

úbytek obyvatel, který je do roku 1890 pozvolný, ale pak mezi lety 1890 až 1900 prudce 

klesá na konečných 46 935 osob. 

 V této době se již před Staré Město dostávají počtem obyvatel pražská předměstí, a 

to především Žižkov s více než 59 tisíci obyvateli, pak Vinohrady s 52 a půl tisícem 

obyvatel a konečně těsně Smíchov s přibližně 47 tisíci obyvateli. 

 Zdá se, že prudký stavební a demografický rozvoj se téměř nedotkl dvou starých 

městských částí, a to Malé Strany a Vyšehradu, jejichž počet obyvatel zůstával téměř 

konstantní, přičemž u Malé Strany osciloval kolem 20 tisíc, zatímco obyvatelstvo 

Vyšehradu se až do roku 1888 pohybovalo okolo necelých 4 tisíc, aby se pak plynulým 

růstem dostalo až na 5 328. 

 Velice podobný vývoj zaznamenala i poslední stará část pražského souměstí 

Hradčany, která oscilovala kolem 6 tisíc obyvatel. Do roku 1875 byl zaznamenán mírný 

přírůstek na 6 195, aby potom pozvolně klesal na 5 786 v roce 1900. 

Je zajímavé, že městská část Holešovice-Bubny tvoří ve svém vývoji jakýsi předěl 

mezi starými městskými částmi a prudce se rozvíjejícími předměstími. Od roku 1879, kdy 

se Holešovice-Bubny poprvé objevují v tabulkách, až do roku 1890, lze pozorovat 

pozvolný nárůst z 10 852 obyvatel na 15 352, aby se pak tento počet během deseti let 

zdvojnásobil na 30 799. Tento prudký nárůst v posledním desetiletí 19. století tak zcela 

koresponduje s vývojem ostatních předměstí, jako jsou Žižkov, Vinohrady nebo Smíchov. 

Zatímco staré části pražského souměstí, Staré Město a Nové Město, se vymykají jak 

svým počtem obyvatel, tak vývojem, a zatímco u menších součástí pražského souměstí, 
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jako Malá Strana, Hradčany a Vyšehrad, nedochází v počtu obyvatel k prudkým změnám, 

pražská předměstí vykazují navzájem podobný dynamický vývoj. 

 

(Graf č. 2) 

Jak můžeme vidět na grafu č. 2, na počátku sledovaného období měl nejvyšší počet 

obyvatel Smíchov, s téměř 25 tisíci osob. Za ním následoval Žižkov, s přibližně 21 tisícem 

a teprve pak následovaly Vinohrady a Karlín, které měly shodně necelých 15 tisíc 

obyvatel. Tento vzájemný poměr se ovšem začíná brzy měnit, nejvíce však u Královských 

Vinohrad, které již v roce 1885 předstihují všechna tři ostatní sledovaná předměstí. 

V téže době, a i nadále po celé sledované období, měl Karlín nejmenší a nejmírnější 

přírůstek populace, aby skončil v roce 1900 s pouhým 19 a půl tisícem obyvatel, což byl 

přírůstek necelých 4 632 osob. 

 Jak již bylo výše řečeno, vývoj Karlína probíhal již od roku 1817, a byl tedy značně 

zastavěn již roku 1869. Zbývala tak pouze možnost výstavby dál na východ, kde však stály 

v cestě rozvoje četné překážky (pozemky města, demoliční revers atd.).185 Tyto 

komplikace by mohly vysvětlovat menší přírůstek obyvatelstva navzdory poměrně 

rozvinutému průmyslu, který s sebou obvykle nesl i růst stavební a demografický. 

 Ostatní tři předměstí měla v letech 1885 až 1888 shodný mírný přírůstek, ale pak se 

vývoj dramaticky změnil. Zatímco v období mezi lety 1888 až 1890 populace Žižkova 
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významně narůstá, přírůstky Smíchova jsou pouze mírné a počet obyvatel Vinohrad 

dokonce klesá pod úroveň z roku 1888. 

 V posledním desetiletí 19. století u těchto tří předměstí, podobně jako u dříve 

zmiňovaných Holešovic-Buben, dochází k prudkému nárůstu počtu obyvatel, takže 

dokonce přesáhne počet obyvatel Starého Města s Josefovem. Zvláště u města Žižkova je 

tento rozdíl výrazný a dosahuje více než 12 tisíc. U Vinohrad je téměř poloviční a 

představuje 5 a půl tisíce, zatímco původně nejlidnatější Smíchov se přes nárůst posledního 

desetiletí 19. století dostává zhruba na stejnou úroveň jako Staré Město s Josefovem, tj. 

okolo 47 tisíc obyvatel. 

Počet obyvatel 

Oblast/Rok 1871 1875 1879 1881 1885 1886 1888 1890 1900 

Vnitřní 

Praha 

157713 166252 170521 170521 176340 177498 180116 175751 194471 

Předměstí       75806 96647 105360 116166 125874 178317 

Praha 

celkem 

      246327 272987 282858 296282 301625 372788 

(Tabulka č. 3) 

 

(Graf č. 3) 
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s tendencí k mírnému vzrůstu, který jako v ostatních částech města mírně akceleruje 

v posledním desetiletí 19. století. 

Součty obyvatel pražských předměstí vytvářejí jednoznačný trend postupného 

vzrůstu, který se od roku 1890 zrychluje. Pokud sledujeme celkový demografický vývoj 

pražského souměstí, je zde jasný postupný nárůst od roku 1881 do roku 1890 z více 

než 246 tisíc na přibližně 301 a půl tisíce obyvatel, aby poté do roku 1900 prudce vzrostl 

na necelých 373 tisíce. 

Celkově lze toto období považovat pro Prahu za dobu kladné konjunktury. 

Předměstí zaznamenávala trvalý, převážně zrychlující se rozvoj. Dá se usuzovat, že 

podstatný vliv na tento fakt měl ve většině případů dostatek stavebních prostor (výjimka 

Karlína viz. výše) a silná přítomnost průmyslu. 

Pokles obyvatelstva ve Vnitřní Praze v tomto období (obzvláště v případě Starého 

Města) se dá dobře vysvětlit její měnící se orientací na obchodní čtvrť. Pomalejší tempo 

rozvoje bylo také dáno nedostatkem prostor k nové zástavbě. Důležitost tohoto faktoru 

krásně ilustruje Nové Město (konkrétně Horní Nové Město), kde se s uvolněním 

fortifikačních území a zbořením hradem uvolnily prostory k výstavbě. 

8.2 Domy 

Počet domů dle městských částí 

Oblast/Rok 1871 1875 1879 1881 1885 1890 1900 

Staré Město, Josefov 1273 1285 1293 1223 1225 1211 1123 

Nové Město 1454 1495 1529 1447 1523 1597 1812 

Malá Strana 529 534 536 528 528 534 559 

Hradčany 192 200 201 184 186 203 202 

Vyšehrad       103 103 117 122 

Holešovice-Bubny       424 470 570 780 

Karlín       277 307 381 432 

Smíchov       487 557 697 1021 

Vinohrady       329 560 716 1097 

Žižkov       375 465 728 974 

(Tabulka č. 4) 
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(Graf č. 4) 
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Zbývající pražská města, tj. Malá Strana, Hradčany a Vyšehrad si prakticky 

zachovávají stejný počet domů, který u Malé Strany pozvolna stoupá z 529 na 559, zrovna 

tak jako u Hradčan, ze 192 na 202 v roce 1900. Podobně Vyšehrad, který měl v roce 1881 

103 domů, má v roce 1890 domů 117, aby se jejich počet do roku 1900 zvýšil na 122. 

Oproti tomu pražská předměstí vykazují očekávané dynamické tempo rozvoje, 

které vykazuje stálou vzestupnou křivku. Přes všechnu podobnost však vývoj sledovaných 

předměstí, to znamená Karlína, Smíchova, Vinohrad a Žižkova, není úplně stejný. 

Karlín při nejmenším počtu domů 277 má také nejmenší relativní nárůst, a to pouze 

o 155 domů, což je jen o něco více než o polovinu původního počtu. 

Nejdynamičtější růst lze pozorovat u Královských Vinohrad, které na počátku 

sledovaného období mají jen o něco málo více domů než Karlín, ale během pěti let se 

dostávají prakticky na úroveň dříve mnohem většího Smíchova. Mezi lety 1885 až 1890 

pak následuje podobný vývoj v počtu domů jako u Smíchova a v posledním desetiletí 19. 

století znovu akceleruje, takže Královské Vinohrady se dostávají až téměř na úroveň 

Starého Města s Josefovem. 

Trochu jiný vývoj lze pozorovat u Žižkova. Původně jen trochu vyšší počet domů, 

než u Královských Vinohrad rostl postupně až do roku 1885, kdy byl Královskými 

Vinohrady výrazně předstižen. Po tomto roce nastává výrazné zrychlení zástavby, které si 

tuto tendenci zachová až do roku 1900. 

U posledního Smíchova lze sledovat z počátku podobně pozvolný růst zástavby 

jako u Karlína, který se mírně zrychlil mezi lety 1885 až 1890, kdy má stejnou podobu 

spolu s Vinohrady. V následujícím období, i přes zrychlení zástavby, nedosahuje takového 

přírůstku domů, jako Královské Vinohrady. 

Počty domů 

Oblast/Rok 1871 1875 1879 1881 1885 1890 1900 

Vnitřní Praha 3448 3514 3559 3909 4035 4256 4598 

Předměstí       1468 1889 2522 3524 

Praha celkově 3448 3514 3559 5377 5924 6778 8122 

(Tabulka č. 5) 
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(Graf č. 5) 

Při pohledu na celkový vývoj Vnitřní Prahy a posléze přivtělených předměstí 

v tabulce č. 5 a grafu č. 5, lze vidět dynamičtější rozvoj předměstí, přičemž si Vnitřní 

Praha, přes svůj menší stavební rozvoj tažený hlavně Novým Městem pražským, 

zachovává výraznou převahu v počtu domů. Přičtením předměstí k vnitřní Praze roku 1881 

nám vznikla nová křivka pro celkový vývojový trend Prahy, charakteristická stálým 

rozvojem. 

8.2.1 Domy na počty obyvatel 

Níže uvedené tabulky č. 6 a č. 7 uvádějí poměry počtu domů dle počtu jejich obyvatel v 

námi sledovaném období. Poměry pro dané roky dále ilustrují grafy č .6 a č. 7. K dispozici 

jsou údaje pouze z let 1871 a 1881. 

 

 

(Tabulka č. 6) 
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1871 1875 1879 1881 1885 1890 1900

Domy v Praze celkem

Vnitřní Praha Předměstí Praha celkově

Oblast/Počet domů s obyvateli až do 10 11 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 91 - 100 101 - 120 121 - 140 141 - 160 161 - 180 181 - 200 201 - 250 251 - 300 301 - 350 351 - 400 401 - 450 451 - 500 501 - 550 551 - 600 601 - 650 651 - 700 701 - 800 801 - 900 PŘES 1000 CELKEM

Staré Město, Josefov 131 209 222 178 123 122 78 55 35 25 37 20 16 9 5 4 1 2 1 1273

Nové Město 201 196 215 174 143 107 111 72 55 35 53 33 19 11 10 10 3 1 2 1 2 1454

Malá Strana 62 94 91 74 60 32 33 31 12 12 9 8 6 2 0 1 1 1 529

Hradčany 62 43 22 14 17 7 7 6 4 3 2 0 1 1 0 1 1 1 192

Vnitřní Praha 1870 456 542 550 440 343 268 229 164 106 75 101 61 42 23 15 16 6 5 3 1 2 3448

Domů s obyvateli v roce 1871
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(Tabulka č. 7) 

V tomto období bylo absolutně nejvíce domů ve Starém Městě s Josefovem a 

Novém Městě. I když jejich počet v těchto 10 letech mírně klesl z 1273 na 1223 na Starém 

Městě s Josefovem a ze 1454 na 1447 v případě Nového Města, stejně byl více než 

dvojnásobný oproti dalšímu největšímu pražskému městu, Malé Straně. 

Ostatní města měla nesrovnatelně menší počet domů. Jejich struktura, co se týká 

počtu obyvatel na dům, však byla podobná. Zcela jasně bylo největší množství domů 

s počtem obyvatel do 40 osob, přičemž vůbec nejvíce domů bylo s 11 až 20 a 21 až 30 

obyvateli. 

Se vzrůstajícím počtem obyvatel na dům počet domů postupně klesá. Domů s více 

jak 160 obyvateli je již v každém městě jen pár, pokud vůbec jsou. Zajímavostí jsou dva 

domy na Novém Městě pražském, jež měly více než 1000 obyvatel. V roce 1871 se zde 

uvádí ještě jeden dům s počtem 800-900 obyvatel, který však už v roce 1881 chybí. Jedná 

se o nemocnici, ústav choromyslných a Svatováclavskou trestnici. Jinou strukturu domů 

měly pouze Vyšehrad a Hradčany, kde bylo nejvíce domů s nejvýše 20 obyvateli. 

U předměstí bylo toto rozvržení domů rovnoměrnější a počet domů klesá až 

s počtem více než 70 obyvatel na dům. Z toho se nápadně vymyká Žižkov, kde se objevuje 

výrazný nárůst počtu domů se 101 až 120 obyvateli, tj. 31 domů. 

Oblast/Počet domů s obyvateli až do 10 11 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 91 - 100 101 - 120 121 - 140 141 - 160 161 - 180 181 - 200 201 - 250 251 - 300 301 - 350 351 - 400 401 - 450 451 - 500 501 - 550 551 - 600 601 - 650 651 - 700 701 - 800 801 - 900 PŘES 1000 CELKEM

Staré Město, Josefov 125 204 188 185 123 97 83 52 45 34 36 22 14 7 3 3 1 1 1223

Nové Město 159 192 205 191 152 112 114 82 55 48 52 28 21 8 9 9 2 3 2 1 2 1447

Malá Strana 59 96 94 85 66 29 28 16 20 11 11 5 4 0 1 2 0 1 0 528

Hradčany 55 43 23 17 13 7 5 7 3 3 3 0 2 0 1 0 2 184

Vyšehrad 37 9 6 11 6 11 9 3 2 4 1 1 1 1 1 0 103

Holešovice-Bubny 137 96 62 47 32 16 10 6 3 7 4 2 1 1 0 424

Vnitřní Praha 1881 572 640 578 536 392 272 249 166 128 107 107 58 43 17 15 14 5 5 2 1 2 3909

Karlín 26 31 39 21 39 32 23 16 14 4 12 8 4 2 3 2 0 1 277

Smíchov 73 75 58 44 47 36 36 24 17 19 16 16 10 6 3 5 1 0 0 1 487

Vinohrady 40 39 40 43 48 32 26 22 15 7 7 6 3 0 1 329

Žižkov 41 32 35 33 39 45 39 23 11 21 31 18 4 1 2 375

Předměstí 180 177 172 141 173 145 124 85 57 51 66 48 21 9 9 7 1 1 1 1468

CELKEM 752 817 750 677 565 417 373 251 185 158 173 106 64 26 24 21 6 6 2 1 1 2 5377

Domů s obyvateli v roce 1881
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8.3 Byty 

Sklepní byty 

Oblast/Rok 1871 1875 1879 1881 1885 1888 1890 1894 1900 

Staré Město, 

Josefov 

12 19 20 40 40 44     49 

Nové Město 175 237 285 377 435 443     523 

Malá Strana 12 29 35 39 39 48     56 

Hradčany 8 18 18 23 23 23     30 

Vyšehrad       27 27 27     22 

Holešovice-

Bubny 

      97 106 108     112 

Vnitřní Praha 207 303 358 603 670 693     792 

Karlín       103 111 134     104 

Smíchov       177 205 224     445 

Vinohrady       216 418 461     633 

Žižkov       327 365 431     657 

Předměstí       823 1099 1250     1839 

Praha Celkem       1426 1769 1943     2631 

(Tabulka č. 8) 

Přízemní byty 

Oblast/Rok 1871 1875 1879 1881 1885 1888 1890 1894 1900 

Staré Město, 

Josefov 

2738 2765 2801 3826 3809 3806     3397 

Nové Město 5079 5233 5336 5918 5945 5942     6146 

Malá Strana 1459 1478 1496 1825 1827 1823     1804 

Hradčany 502 517 530 624 624 627     662 

Vyšehrad       442 446 446     494 

Holešovice-

Bubny 

      1196 1279 1372     2160 

Vnitřní Praha 9778 9993 10163 13831 13930 14016     14663 

Karlín       1449 1523 1567     1637 

Smíchov       2238 2431 2572     3504 

Vinohrady       1187 1743 1972     2683 

Žižkov       1547 1796 2184     3450 

Předměstí       6421 7493 8295     11274 

Praha celkem       20252 21423 22311     25937 

(Tabulka č. 9) 
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1. patro 

Oblast/Rok 1871 1875 1879 1881 1885 1888 1890 1894 1900 

Staré Město, 

Josefov 

3413 3458 3479 3990 3964 3972     3340 

Nové Město 4894 5147 5276 5600 5676 5701     5525 

Malá Strana 1433 1449 1468 1668 1671 1662     1543 

Hradčany 498 533 542 627 628 628     556 

Vyšehrad       340 343 343     393 

Holešovice-

Bubny 

      839 900 1003     1977 

Vnitřní Praha 10238 10587 10765 13064 13182 13309     13334 

Karlín       1182 1262 1326     1421 

Smíchov       1719 1939 2092     2899 

Vinohrady       1099 1624 1871     2899 

Žižkov       1627 1928 2380     3792 

Předměstí       5627 6753 7669     11011 

Praha Celkem       18691 19935 20978     24345 

(Tabulka č. 10) 

 

2. patro 

Oblast/Rok 1871 1875 1879 1881 1885 1888 1890 1894 1900 

Staré Město, 

Josefov 

2586 2645 2687 3034 3030 3039     3002 

Nové Město 2590 2910 3099 3344 3504 3592     4558 

Malá Strana 1096 1119 1134 1246 1247 1250     1410 

Hradčany 242 276 282 299 309 300     328 

Vyšehrad       92 93 93     268 

Holešovice-

Bubny 

      250 268 344     1425 

Vnitřní Praha 6514 6950 7202 8265 8442 8618     10991 

Karlín       725 809 873     1076 

Smíchov       986 1152 1291     2401 

Vinohrady       935 1509 1761     2869 

Žižkov       1152 1385 1823     3621 

Předměstí       3798 4855 5748     9967 

Praha celkem       12063 13297 14366     20958 

(Tabulka č. 11) 
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3. patro 

Oblast/Rok 1871 1875 1879 1881 1885 1888 1890 1894 1900 

Staré Město, 

Josefov 

1032 1102 1154 1300 2204 1314     1514 

Nové Město 816 1097 1261 1326 1484 1593     2936 

Malá Strana 483 518 532 576 576 587     820 

Hradčany 61 63 63 82 83 83     104 

Vyšehrad       29 29 29     175 

Holešovice-

Bubny 

      76 76 92     1055 

Vnitřní Praha 2392 2780 3010 3389 3552 3698     6604 

Karlín       208 248 299     504 

Smíchov       538 630 721     1634 

Vinohrady       483 991 1193     2715 

Žižkov       187 191 417     2285 

Předměstí       1416 2060 2630     7138 

Praha celkem       4805 5522 6328     13742 

(Tabulka č. 12) 

 

4. patro a výš 

Oblast/Rok 1871 1875 1879 1881 1885 1888 1890 1894 1900 

Staré Město, 

Josefov 

98 100 104 128 121 128     324 

Nové Město 44 67 72 94 94 99     1381 

Malá Strana 32 34 34 33 33 33     268 

Hradčany 2 2 2 9 9 9     38 

Vyšehrad                 1 

Holešovice-

Bubny 

                17 

Vnitřní Praha 176 203 212 264 257 269     2029 

Karlín                 140 

Smíchov       16 16 23     400 

Vinohrady       11 11 11     881 

Žižkov           4     271 

Předměstí       27 27 38     1692 

Praha celkem       291 284 307     3721 

(Tabulka č. 13) 
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 Kruhové diagramy č. 8 až č. 20, které zahrnují poměry počtu bytů v jednotlivých 

patrech v roce 1881, ukazují překvapivou podobnost skladby bytů v jednotlivých městech. 

Za nejluxusnější bývaly považovány byty v prvém patře. Ty tvoří prakticky třetinu všech 

bytů jednotlivých městských částí. 

Další velkou skupinou jsou byty v přízemí a o něco menší pak byty ve druhém 

patře. Přesné poměry se samozřejmě město od města liší. Například přízemní byty na 

Vyšehradě a v Holešovicích-Bubnech tvoří téměř polovinu celkového bytového fondu. Je 

to většinou na úkor počtu bytů ve druhém patře. Ve sledovaných městech potom další část 

tvoří byty ve třetím patře, přičemž byty od čtvrtého patra až k podkrovním tvoří 

zanedbatelnou část městského fondu všech městských částí. Zrovna tak je mizivé procento 

sklepních bytů. 

 Sklepní byty se sice objevují ve všech městských částech, ale ve velmi malém 

počtu. Nejvíce jich bylo na Novém Městě pražském, kde také zaznamenaly největší 

přírůstek, a to ze 175 bytů v roce 1870 na 377 bytů v roce 1881, až konečně na 523 bytů 

v roce 1900. V některých městských částech, jako v Holešovicích-Bubnech nebo na 

Žižkově, jejich počet stoupá, jinde naopak stagnuje. Například na Starém Městě a Josefově 

je v roce 1871 evidováno 12 sklepních bytů, v roce 1879 jejich počet vzroste na 20 a 

během dvou let se zdvojnásobí na 40. Do roku 1900 se už výrazněji nezmění. 

 Bytů v přízemí bylo nejvíce, ovšem jejich vzrůst končí kolem roku 1890, a poté 

stagnuje. Což v tomto případě znamená, že i když se počet domů zvětšoval, přízemí 

začínalo být více využíváno ke komerčním účelům. 

 Byty v prvém patře, jak již bylo řečeno, byly považovány za nejluxusnější. V nich 

bydlel buď majitel nebo nejbohatší nájemník. Ovšem tato statistika je zkreslena tím, že do 

této kategorie bytů jsou započítávány i byty ve zvýšeném přízemí. Zatímco v této skupině 

bytů je v letech 1879 až 1900 vidět jejich početní nárůst nebo stagnace, u Starého Města 

s Josefovem dochází v období 1890 až 1900 k poklesu až pod úroveň z roku 1871. 

 U bytů ve druhém patře je vidět celkový vzrůst jejich počtu, kromě Malé Strany, 

Vyšehradu a Hradčan, kde zřejmě nedocházelo k větší zástavbě a při přestavbách si domy 

držely původní výšku. 

 Zrovna tak je vidět trvalý nárůst bytů ve třetím patře, kromě silného výkyvu na 

Starém Městě pražském, kdy z počtu bytů 1300 v roce 1881 vzrostl na 2204 v roce 1885, 
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aby opět klesl na 1314 v roce 1888. Zajímavý je též nárůst této kategorie bytů 

v Holešovicích-Bubnech a Novém Městě pražském mezi lety 1888 až 1900. Ne tak prudký 

nárůst lze ovšem sledovat i u ostatních rozvíjejících se městských částí. 

 Bytů ve čtvrtém a vyšším podlaží bylo až do roku 1888 minimum a teprve po tomto 

roce se začínají zřejmě stavět vyšší domy, zejména na Novém Městě pražském a 

Vinohradech, kde tím pádem rostl jejich počet. 

 Nakonec bývají uváděny podkrovní byty, kterých bývalo v pražských městech 

minimum. Větší pražské čtvrti jich mívaly desítky, ovšem od roku 1881 jich spíše ubývá. 

V nově budovaných předměstích prakticky nebyly, nebo jejich počty byly velice nízké. 

Například v roce 1881 měl Karlín 17 bytů, Smíchov 22 bytů, Vinohrady 7 a Žižkov 

dokonce pouze 3 byty. V roce 1900 byla situace podobná. Ve velkých čtvrtích, jako Karlín 

a Smíchov, bylo kolem 10 podkrovních bytů a na Vinohradech a Žižkově dokonce shodně 

po 8. 

Z grafů č. 21 až č. 33 pro rok 1900 vyplývá, že poměry bytů v jednotlivých patrech 

se nijak podstatně nezměnily. Pouze poměr bytů ve vyšších patrech (kategorie 4 a vyšší 

patro) se do roku 1900 zvýšil. Pokud jde o počty, je vidět, že v průběhu času byla tendence 

stavět vyšší domy, díky čemuž rostl počet bytů. Tento trend je zvláště významný pro 

Vnitřní Prahu, kde byly prostory k nové zástavbě omezené a nové budovy většinou 

vznikaly na úkor starých. Výraznější růst bytů tak mohl probíhat právě růstem domů do 

výšky. Naopak úbytek bytů v dolních patrech může odkazovat na přerod Vnitřní Prahy 

(především Starého Města) na obchodní čtvrť, kdy dolní podlaží byla čím dál častěji 

užívána ke komerčním účelům. 
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8.4 Srovnání dat 

Byty 

Oblast/Rok 1871 1875 1879 1881 1885 1888 1900 

Vnitřní Praha 29502 31023 31922 39724 40340 40722 48636 

Předměstí       18161 22248 24528 42958 

(Tabulka č. 14) 

Domy 

Oblast/Rok 1871 1875 1879 1881 1885 1890 1900 

Vnitřní Praha 3448 3514 3559 3909 4035 4256 4598 

Předměstí       1468 1889 2522 3524 

(Tabulka č. 15) 

Obyvatelstvo 

Oblast/Rok 1871 1875 1879 1881 1885 1890 1900 

Obyvatelstvo Vnitřní 

Praha 

157713 166252 170521 170521 176340 175751 194471 

Obyvatelstvo Předměstí       75806 96647 125874 178317 

(Tabulka č. 16) 

Celkový vývoj ve sledovaném období vyjadřují tabulky č. 14 až č. 16 a graf č. 34, 

kde je vidět přírůstek domů, který zde vypadá relativně menší, ale projevuje se již zcela 

zřetelným přírůstkem bytů. Dle očekávání byl největší přírůstek obyvatelstva právě na 

sledovaných pražských předměstích, a to hlavně v posledních desetiletích 19. století. 

Přírůstek obyvatelstva ve Vnitřní Praze není na grafu tak výrazný, což je dílem 

způsobeno tím, že staré městské části (hlavně Staré Město a Nové Město) měly již na 

počátku sledovaného období velké počty obyvatel. Jak jsme mohli vidět z předchozích 

podrobnějších rozborů, výraznější přírůstky obyvatelstva byly v rámci Vnitřní Prahy pouze 

u Nového Města a Holešovic-Bubnů. Oproti tomu zbylé části vnitřní Prahy v rámci počtu 

obyvatel buď stagnovaly, či dokonce klesaly. To se projevuje na relativně méně strmé 

křivce vývoje počtu obyvatel, zvláště v porovnání s předměstími. 

Celkově můžeme vidět výraznou podobnost ve vývojových křivkách vyobrazených 

na grafu – především tedy mezi trojicí představující relevantní údaje obyvatelstva, bytů a 

domů pro Vnitřní Prahu a téže trojice křivek pro předměstí. Přírůstek bytů a obyvatel ve 

Vnitřní Praze k roku 1881 znatelný na grafu, můžeme pravděpodobně z větší části přičíst 

prvnímu započítání Holešovic-Bubnů a Vyšehradu jakožto součásti Vnitřní Prahy. 
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(Graf č. 34) 

8.5 Exkurz: Sociální rozložení obyvatelstva v roce 1879 

Živí se lidí celkem 
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Josefov 
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y 
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všech 

vyznání 
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2%   3%   8%   2%   4% 

3. Vojsko 

ve službě 
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0%   1%   2%   2%   0% 
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5. 

Spisovatelé 

98 24% 244 61% 66 15% 0 0% 408 

  
0%   0%   0%   0%   0% 

6. Herci, 

divadelníci, 

tanečníci, 

hudebníci, 

zpěváci 

300 27% 663 60% 85 8% 54 5% 1102 

  
1%   1%   0%   1%   1% 

7. Malíři, 

sochaři 

180 49% 153 43% 32 8% 0 0% 365 

  
0%   0%   0%   0%   0% 

8. Stavitelé, 

civilní 

inženýři, 

zeměměřiči 

169 29% 365 62% 26 5% 23 4% 583 

  
0%   0%   0%   0%   0% 

9. Advokáti 

a notáři 

678 37% 990 54% 130 7% 32 2% 1830 

  
1%   1%   1%   1%   1% 

10. Vyšší 

osoby 

zdravotní 

366 31% 655 55% 128 12% 19 2% 1168 

  
1%   1%   1%   0%   1% 

11. Nižší 

osoby 

zdravotní 

215 20% 757 75% 52 4% 12 1% 1036 

  
0%   1%   0%   0%   1% 

12. Skuteční 

služebníci 

veřejní 

494 33% 620 42% 360 24% 4 1% 1478 

  
1%   1%   2%   0%   1% 

13. 

Četnictvo, 

stráž 

bezpečnosti 

a jiní 

veřejní 

strážcové 

464 26% 799 45% 328 19% 175 10% 1766 

  
1%   1%   2%   3%   1% 



71 

 

14.A. 

Hospodáři 

polní a lesní 

s požitky 

vedlejšími 

A. Vlastníci 

207 15% 866 61% 173 12% 179 12% 1425 

  
0%   1%   1%   3%   1% 

15. 

Hornictví a 

hutnictví 

26 29% 55 61% 9 10% 0 0% 90 

  
0%   0%   0%   0%   0% 

16. Průmysl 

fabrický a 

řemeslný 

25102 38% 30412 46% 8310 12% 2394 4% 66218 

  
46%   41%   40%   41%   42% 

17. Tržba 

velká i 

drobná 

13526 51% 10994 41% 1680 6% 346 2% 26546 

  
25%   15%   8%   6%   17% 

18. Ústavy 

peněžné a 

úvěrní, 

obchody 

bankovní 

539 22% 1617 67% 238 10% 16 1% 2410 

  
1%   2%   1%   0%   2% 

19. Doprava 

osob a zboží 

po suchu 

985 19% 3458 67% 710 13% 46 1% 5199 

  
2%   5%   3%   1%   3% 

20. Doprava 

osob a zboží 

po vodě 

85 17% 386 79% 16 3% 1 1% 488 

  
0%   1%   0%   0%   0% 

21. Majitelé 

domů a 

důchodův 

2774 30% 4091 45% 1828 20% 422 5% 9115 

  
5%   6%   9%   7%   6% 

22. Pensisté 950 16% 3141 51% 1788 29% 233 4% 6112 
  

2%   4%   9%   4%   4% 
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23. Ústavy 

vychovávac

í a 

vyučovací, 

sirotčince 

501 45% 297 27% 200 18% 111 10% 1109 

  
1%   0%   1%   2%   1% 

24. Ústavy 

dobročinné 

a humanitní 

413 19% 1357 61% 262 12% 187 8% 2219 

  
1%   2%   1%   3%   1% 

25. 

Služebnictv

o kromě 

domu 

zůstávající 

2777 31% 4565 51% 1120 13% 472 5% 8934 

  
5%   6%   5%   8%   6% 

26. 

Nádenníci 

se 

zaměstnání

m 

proměnných 

683 26% 1270 49% 267 11% 371 14% 2591 

  
1%   2%   1%   6%   2% 

27. Osoby 

výživy 

neznámé 

420 34% 708 58% 54 5% 38 3% 1220 

  
1%   1%   0%   1%   1% 

Celkem 54796 
 

74235 
 

20963 
 

5825 
 

15581

9 
  

35% 
 

48% 
 

13% 
 

4% 
 

100% 

(Tabulka č. 17) 

Data ve výše uvedené tabulce č. 17 pochází z obšírnější tabulky ze Statistické 

příručky z roku 1879. Z jiných let se bohužel podobné záznamy ve Statistických knížkách 

nepodařilo dohledat. Původní tabulka rozděluje různá zaměstnání obyvatelstva do 27 

skupin, což zůstalo v tabulce výše zachováno. Pro naše účely jsou použity pouze celkové 

počty obyvatel takto zaměstnaných, avšak původní tabulka rozlišuje v rámci jednoho oboru 

osoby samostatné (podnikatelé), osoby zaměstnané a osoby obživované. Osoby 

zaměstnané dále rozděluje na úředníky se zřízenci a dělníky. Osoby obživované jsou pak 
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rozděleny do podkategorií členové rodiny a jiné osoby bez výživy a na domácí 

služebnictvo. Všechny výše zmíněné kategorie jsou také rozděleny na muže a ženy. 

V tabulce uvedené výše, jsou dopočítána procenta výskytu profesí, a to jak procenta 

udávající zastoupení daných profesí v jednotlivých městských částech (svisle), tak 

procentuální rozdělení té dané profese na městské části (vodorovně). 

Než přejdeme k samotnému rozboru tabulky, je vhodné upozornit, že ke kategorii 

vojska je třeba přihlížet s rezervou, jak nám vysvětluje poznámka ve Statistické příručce: 

Poněvadž c. k. vojsko toliko dle sborů, ústavů apod., nikoli pak dle umístění svého počítáno 

bylo, nebylo ovšem lze je na čtvrti rozvrhnouti i nemohla tudíž i summa jeho při této 

tabulce býti v příčet vzata.186 

V tabulce je zachyceno celkem 155 819 osob, přičemž 54 796 jich je ze Starého 

Města s Josefovem, 74 235 z Nového Města, 20 963 z Malé Strany a 5 825 obyvatel 

Hradčan. Tyto počty tvoří vzájemné poměry 35 %, 48 %, 13 % a 4 % obyvatel Hradčan. 

Dle tabulky ovšem sociální rozdělení zaměstnání odpovídá tomuto poměru pouze u 

několika profesí, a to jen přibližně. Jedná se především o učitelstvo, četnictvo, majitele 

domů a důchodů a veřejného služebnictva. Jinak je vždy v některém městě vykazována 

vyšší koncentrace určité profese. Jedná se například o Hradčany, které při 4% podílu 

obyvatelstva Prahy mají 23 % duchovenstva. 

Většina obyvatel pražského souměstí byla spjata s továrním průmyslem a 

řemeslnou výrobou. Jedná se o 42 % obyvatelstva. Další výraznou skupinou bylo 

obchodnictvo, a to jak velkoobchodu, tak maloobchodu, které tvořilo 17 %. Ostatní profese 

se podílí na celkovém počtu pouze jednotkami procent. Co se týká koncentrace zástupců 

jednotlivých povolání, je na prvním místě zcela zřetelně Nové Město pražské, kde se podíl 

profesí, jako jsou stavitelé a inženýři, zemědělští podnikatelé, osoby spjaté s hornictvím, 

zemědělstvím, peněžními ústavy, a především dopravou, jak vodní, tak po suchu, pohybuje 

nad 60%. 

Dalším městem s výrazným podílem osob spjatých s průmyslem a obchodem bylo 

Staré Město pražské a Josefov. Je zajímavé, že tato města měla zároveň vysoký podíl osob 

spjatých s kulturou, jako například spisovatelé (na Novém Městě 61 %), herci, divadelníci, 

                                                 
186 STATISTICKÁ KOMMISSE KRÁL. HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. Statistická příruční knížka král. 

hlavního města Prahy na rok 1879 a 1880. Praha: Statistická kommisse král. hlavního Města Prahy, 1881 s. 

18 
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tanečníci, hudebníci a zpěváci (na Novém Městě pražském 60 %), či malíři a sochaři (na 

Starém Městě, Josefově 49 %). Zajímavá je též koncentrace vojenského mužstva ve službě, 

které bylo ze 44 % umístěno na Malé Straně. 

Celkem logicky působí velká koncentrace zdravotnického personálu na Novém 

Městě, kde byly též velké zdravotní ústavy. 

Zajímavý je také relativně malý počet pensistů na Starém Městě pražském, a naopak jejich 

velký podíl na Novém Městě (51 %) a na Malé Straně (29 %). 

Je vidět, že již v této době byla Praha hospodářským centrem se silným podílem 

průmyslu a řemeslné výroby. Nové Město bylo též oblastí s vysokou koncentrací 

peněžních ústavů. Je škoda, že podobná tabulka není k dispozici pro konec sledované éry. 

8.5.1 Průmysl 

 

(Tabulka č. 18) 

Vzhledem k vysokému významu průmyslu pro Prahu je vhodné se na tuto kategorii 

podívat trochu důkladněji. Výše uvedená tabulka obsahuje podrobný rozbor obyvatel 

pohybujících se v oboru průmyslu a řemesel. Zvláště zajímavý je zde poměr mezi osobami 

samostatně výdělečně činnými a dělníky. Je vhodné zde upozornit, že toto porovnání 

probíhá pouze v rámci oboru Průmysl fabrický a řemeslný. 

Samostatně výdělečných osob a podnikatelů v oblasti průmyslu je kolem 9 %, 

přičemž na Starém Městě jich bylo okolo 10 %, na Malé Straně a na Novém Městě něco 

přes 9 % a nejméně na Hradčanech. 

Nejméně bylo úředníků a zřízenců, kteří tvoří 1 % z celkového počtu osob živících 

se v průmyslovém odvětví. Dle očekávání je nejvíce dělníků, kterých bylo v Praze přes 38 

%. Za nimi následují členové rodiny nebo jinak vyživované osoby, kteří tvořili největší 

část, tj. kolem 45 %. V této kategorii je uváděno také přibližně 6 % služebných. 

muži ženy Celkem % muži ženy Celkem % muži ženy Celkem % muži ženy Celkem % muži ženy Celkem % muži ženy
v 

hromadě

Staré 

město, 

Josefov

2059 552 2611 10,40% 305 104 409 1,63% 6976 2300 9276 36,95% 3445 7651 11096 44,20% 3 1707 1710 6,81% 12788 12314 25102

Nové 

město
2247 593 2840 9,34% 529 124 653 2,15% 9023 2518 11541 37,95% 4127 9273 13400 44,06% 6 1972 1978 6,50% 15932 14480 30412

Malá 

strana
615 167 782 9,41% 100 15 115 1,38% 2317 1000 3317 39,92% 1107 2638 3745 45,07% 1 350 351 4,22% 4140 4170 8310

Hradčany 97 24 121 5,05% 5 0 5 0,21% 837 388 1225 51,17% 318 675 993 41,48% 0 50 50 2,09% 1257 1137 2394

Praha 5018 1336 6354 9,60% 939 243 1182 1,79% 19153 6206 25359 38,30% 8997 20237 29234 44,15% 10 4079 4089 6,18% 34117 32101 66218

16. Průmysl fabrický 

a řemeslný

Skutečné obyvatelstvo dle zaměstnání

Zaměstnání (živnost)

Živí se tedy celkem lidíOsoby samostatné (podnikatelé)

Úředníků a zřízenců

Zaměstnává se

Dělníků Členů rodiny a jiných osob bez výživy

Při témž povolání

Obživuje se

Domácích služebných
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Co se týká vzájemných poměrů, největší podíl představovalo Staré Město s 10,40 % 

a naopak nejmenší Hradčany s o něco více než 5 %. V tomto směru měly naopak Hradčany 

s 51 % největší podíl dělníků, oproti ostatním městům, kde dělníci tvořili 36-39 %. 

 

9 Závěr 

 Praha v druhé polovině 19. století procházela bouřlivým vývojem. Nástup 

industrializace začal již na počátku 19. století, ale teprve v jeho druhé polovině nastal 

prudký nárůst průmyslové výroby, zvláště na pražských předměstích. Ten byl vyvolán 

technologickým rozvojem, na který navazoval rozvoj infrastruktury a následně 

hospodářských styků. 

 Tento růst hospodářského života podnítil stavební rozvoj, který si vynucoval příliv 

nových pracovních sil, zvláště z českého venkova. Nové průmyslové poměry v městském a 

příměstském prostředí produkovaly změny dosavadních vžitých pravidel, která se 

projevovala v komplexní společenské přestavbě, ve které vzniká moderní společnost. 

 Tato práce si kladla za cíl odpovědět na otázku, jaké byly proměny města v oblasti 

bytové výstavby a demografického vývoje, vyvolaného modernizací a industrializací této 

městské aglomerace, a zda spolu tyto dva procesy souvisely. Za tímto účelem se také ptala, 

jak se tyto vývojové procesy projevovaly v jednotlivých městech a předměstích Prahy. 

 Jako zdroje posloužily Statistické příruční knížky královského hlavního města 

Prahy z let 1871 až 1900. Data z nich posloužila k vytvoření časových řad pro zkoumané 

období a několika tabulek ke zjištění vzájemných poměrů v konkrétních letech. Vše bylo 

dále ilustrováno grafy – dvojrozměrnými spojnicovými, výsečovými a sloupcovými. 

 Je jasné, že průmysl, který často vyhledával nové prostory pro růst, přicházel do 

nových nevyužitých území kolem Prahy, zvláště poté, co se postupně zaplňovaly volné 

pozemky v původním okruhu hradeb. Průmysl s sebou nesl zintenzivnění stavební činnosti. 

Novou výstavbu pak zase následoval příliv nového obyvatelstva. Jak se ukázalo, velmi 

významným faktorem byl v této otázce dostatek volného prostoru. Tento proces byl 

obzvláště zřejmý z dynamického rozvoje předměstí, kde byly často velké nevyužité 

pozemky a z podstatně méně strmé vývojové křivky Karlína, kde byl obdobný vývoj 

nastartován již během 30. let a v námi zkoumaném období byl již prostor z velké části 



76 

 

zastavěn. V ostatních námi sledovaných předměstích se průmysl rozmáhal zhruba od 60. 

let, a jeho růst byl následován prudkým rozvojem v oblasti stavební a demografické. 

 V oblasti Vnitřní Prahy a staré pražské zástavby bylo možno určitou dobu čerpat ze 

štědrého založení města Karlem IV. uvnitř hradeb, a poté zrušením fortifikačního pásma a 

bořením opevnění. Nicméně po vyčerpání těchto rezerv nezbývalo povětšinou nic jiného, 

než přestavba a výstavba vyšších pater domů. Tento nedostatek prostoru a přeměna mnoha 

původně bytových prostor v prostory živnostní vedl k poměrně výrazně nižší nové 

výstavbě a stagnaci, či dokonce úbytku obyvatelstva. Jedinou výjimkou jsou Holešovice-

Bubny, které byly, spolu s Vyšehradem, zahrnuty do Vnitřní Prahy, neboť byly ku Praze 

v 80. letech oficiálně připojeny. Ovšem charakterově a vývojově se spíše podobaly 

předměstím, především svým dynamickým rozvojem, jak stavebním, tak demografickým. 

 Sledované období bylo pro Prahu celkově časem velké konjunktury. Rostla jak 

počtem obyvatel, tak domů, a to nemalým tempem. Byly zde však vnitřní rozdíly, 

především pokud srovnáme Vnitřní Prahu (zde Staré Město, Nové Město, Malá Strana, 

Hradčany, Vyšehrad a Holešovice-Bubny) s jejími předměstími (Smíchov, Karlín, 

Vinohrady a Žižkov). 

Vnitřní Praha sice celkově přírůstek zaznamenala, v porovnání s předměstími byl 

však podstatně menší a byl více méně tažen Novým Městem a rychle se rozvíjejícími 

Holešovicemi-Bubny. Předměstí oproti tomu procházela bouřlivým rozvojem, snad kromě 

Karlína, který největší rozvoj zaznamenal dříve a jehož vývoj se již zpomalil. Mezi lety 

1871 až 1900 předměstí Vnitřní Prahu téměř dohnala počtem obyvatel a množstvím domů 

se jí blížila. 

Pokud jde o rozvržení obyvatelstva na domy, byly jednotlivé pražské části dosti 

podobné. Ve Vnitřní Praze byla převaha domů s počtem obyvatel do 40 osob, s výjimkou 

Vyšehradu a Hradčan, kde převažovaly domy do 20 obyvatel. U předměstí bylo rozvržení 

domů celkem rovnoměrné a počty domů začínaly klesat u více než 70 obyvatel na dům. 

Bytová struktura se ve sledovaném období výrazně nezměnila, a i mezi 

jednotlivými pražskými částmi navzájem si byla nápadně podobná. Velké počty bytů byly 

v prvním patře a přízemí a velmi málo bylo bytů podkrovních. Změna, která byla zajímavá, 

byl přírůstek bytů ve čtvrtém a vyšším patře, který nám ukazuje na tendenci stavět vyšší 

domy.  
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Rozdělení obyvatel Prahy podle jejich zaměstnání je bohužel k dispozici pouze 

k začátku námi sledovaného období, nicméně přesto přináší zajímavé poznatky. Praha byla 

silným hospodářským centrem, což naznačuje fakt, že téměř polovina obyvatel byla 

nějakým způsobem spjatá s tovární průmyslovou, či řemeslnou výrobou, a to ať jako osoby 

samostatně výdělečně činné, úředníci, dělníci, či členové rodin. 

Další významnou složkou obyvatelstva byli lidé zaměstnaní v kulturní sféře, ať už 

se jednalo o učitele nebo umělce (výtvarní umělci, herci, spisovatelé atd.). Kromě jiného 

byla Praha i důležitým náboženským centrem, z čehož vyplývá relativně důležité 

zastoupení duchovenstva. Zajímavé je i značné množství podnikatelů v dopravě, a to jak 

říční, tak pozemní, zvláště na Novém Městě. Právě na Novém Městě byla také na rozdíl od 

ostatních sledovaných městských částí výrazně větší část lidí zaměstnaných v peněžním 

sektoru. Ani ostatní profese nebyly bezvýznamné, a i když byly často zastoupeny 

v jednotkách procent, nebyly to počty nevýznamné. 

 

 Jak je vidět ze závěrečných srovnání, počet bytů logicky sledoval výstavbu domů. 

Počty bytů rostly samozřejmě rychleji nežli počty domů, neboť na jeden dům připadl 

obvykle vyšší počet bytů. Jak značí poměrně se zrychlující nárůst bytů oproti domům (a je 

jasně vidět z tabulek s počty bytů) rostla tendence stavět domy vyšší. Demografický rozvoj 

probíhal ještě bouřlivěji a jeho křivka je ze zkoumaných údajů nejstrmější. To je zcela 

logické, neboť na jeden byt bylo více obyvatel, a to zvláště v dělnických oblastech u 

průmyslových čtvrtí. 

 Celkově je z vývojových křivek, které mají převážně shodný poměrný vývoj, jasná 

vzájemná souvislost. Pro zjištění konkrétních závislostních vztahů by byla třeba 

podrobnější studie za pomoci dalších statistických metod, které však již přesahují rozsah 

této práce. Základní vývojové trendy jsou nicméně jasné a vzájemná souvislost stavebního 

a demografického růstu je dobře viditelná. 
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