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…“Od dávných dob roste podél staré cesty, vedoucí na úzkém pruhu země mezi Vltavou a
strmým vrchem Žižkovem. Dlouho byl vesnicí zvanou Poříčí, jejíž většina pozemků náležela
řádu špitálských bratří (Křížovníci s červenou hvězdou), kteří dodnes drží část domů. Osada
zvaná též Špitálsko nebo Zábransko, připomíná se jako předměstí roku 1436. Nynější jméno
Karlín dostala obec roku 1817 na počest císařovny Karolíny Augusty. V Karlíně dosud
nejlépe vidíme pozvolný přechod města do krajiny. Na počátku osady domy v ničem od
ostatních budov městských se neliší, ani výškou ani výstavbou, čím dále od Prahy výšky i
pohodlí obyvatelů ubývá. Dnes divně se odrážejí jednopatrové domky na konci starého
Karlína od moderních činžáků (Nový Karlín), hlásajících nový rozvoj města. Poloha při vodě
a nepatrná šíře místa nutně zde vykonávaly vliv na výstavbu ulic rovnoběžně s řekou
vedených, neb přímo k ní ústících pod pravým úhlem. Spojeni s vnitřním městem v cestu se
staví těleso severozápadní dráhy s Denisovým nádražím, ponechávajíc pouze dvě spojené
ulice, neboť na druhé straně opět nákladní nádraží státní dráhy (Masarykovo nádraží) klade
hranice rozvoji na této straně, dále pak na západ pláň hrdlořezská končí ostrohem vrchu
Žižkova, ostře se vřezávajícím mezi dvě města Karlín a Žižkov. Karlín má však tu výhodu, že
jest průchodem, poskytuje bližší spojení s vnějším předměstím pražským, Libní, Vysočany, než
přímé spojení přes Holešovice.“1

1

Jaroslav Wízek, Příspěvek k zeměpisu města in: Domovouka Velké Prahy sv., str.30; Praha 1923
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1 Úvod
1.1

Cíl a metody práce

Cílem této práce je sledovat proměny urbanistického řešení a architektonického vývoje
Karlína v závislosti na proměnách jeho sociálního charakteru a pokusit se vystihnout
momenty, ve kterých docházelo ke změnám a inovacím. Tento proces sledujeme v kontextu
fází evropské urbanizace, jak je ve své práci „Co je urbanizace“ vymezil sociolog Jiří Musil2.
Jelikož se v roce 1922 obec Karlín stala předměstím a tedy součástí tzv. Velké Prahy,
zaměříme se pouze na období od založení obce do roku 1922.
Ve své práci se zabývám dějinami místa od 10. století do roku 1817 jen v úvodu, abych
naznačila, jak byly stanoveny podmínky urbanistického a společenského vývoje, jehož
vzájemné ovlivňování chci sledovat, mezi lety 1817 až do počátku roku 1922, tedy od užívání
označení Karlín (1817) až k připojení Karlína k Velké Praze (1.1.1922). Období 1817 – 1922
jsem rozdělila do tří vývojových úseků. 1. V letech 1817 až 1850 byl Karlín stále ještě
poddanskou vsí (jako v historickém období). 2. Od roku 1850 byl Karlín už svobodnou vsí a
to až do roku 1903, kdy byl povýšen na město. 3. Karlín jako město fungoval od roku 1903 až
do připojení k Praze v roce 1922.
Z literatury a pramenů shromažďuji poznatky o urbanistickém a společenském vývoji Karlína
a sleduji jejich vzájemnou souvislost, tedy do jaké míry ovlivňuje společenský vývoj a jeho
proměny urbanistickou podobu místa a jeho architektury. Takže se pro mne stává urbanistická
koncepce místa i architektura jako zobrazující forma dalším pramenem poznání.

1.2

Prameny a literatura

Vzhledem k tomu, že dosavadní odborná literatura podává obraz Karlína pouze
z historického hlediska nebo z hlediska dějin architektury či průmyslu, snažila jsem se tento
pohled rozšířit studiem doposud ne příliš využívaných pramenů z fondu karlínské spisovny a
studiem rukopisných Karlín3 od Františka Kneidla, uložených v Archivu hl.města Prahy, dále
pak plánky a mapy z archivu stavebního úřadu Městské části Praha 8.
Z dějin fondu karlínské spisovny není zřejmé, kdy začaly být tyto zmiňované prameny
náležitě evidovány a uspořádány. První zmínky o uspořádání registratury jsou až z období
1844-1866. Vzhledem k tomu, že byly v té době dokumenty nevhodně uchovávány a nebylo
možné je využívat, bylo na obecní schůzi výboru v roce 1867 rozhodnuto vyčlenit
pracovníka, který uvede spisovnu do pořádku. Registraturní plán byl však nevhodně změněn
(byl využit abecední systém), spisy z některých období byly zařazeny jinak a vyhledávání se
ztížilo. Od roku 1871 byl vytvořen nový spisový systém, který měl ovšem stále velké
nedostatky. I u nového spisového plánu podle ředitele karlínské obecní kanceláře Karla Čížka,
přijatého v roce 1889, se po čase, s přibývajícím množství spisů, stěžuje vyhledávání. V roce
1900 převzal karlínskou spisovnu první archivář - Josef Kaplan. V karlínské úřadovně se
ukládaly spisy až do roku 1927, kdy bylo vydáno schéma pro spisovny magistrátních
úřadoven.

2
3

Praha, 2002
AMP, rkp. 7741
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Období před rokem 1817 zpracoval ve dvacátých letech poměrně podrobně ve své knize
Dějiny Karlína, Kniha 1. Špitálsko, ředitel chlapecké a dívčí školy v Karlíně, František
Kneidl.
V této knize sledoval dějiny Karlína od 10. století až k roku 1817, kdy se začal užívat název
Karlín. Kniha 2, která měla chronologicky navazovat, její rukopis je uložen v Archívu hl.m.
Prahy. Dějinami osídlení, na místě pozdějšího Karlína do roku 1817 se zabývalo více autorů.
Z těchto děl bych za nejpřínosnější označila Od Špitálska ke Karlínu: Urbanistický vývoj,
památky, zajímavosti a průmyslový rozvoj nejstaršího pražského předměstí od Milady
Lejskové-Matyášové, která sleduje vývoj území od 10. století až do současnosti a podává o
něm poměrně zajímavý obraz, je však pro naši práci, z hlediska vývoje správního a
průmyslového zcela nedostačující, proto jsem čerpala pouze z prvních kapitol.
Co do obsahu i časového rozsahu, je nejdůležitějším dílem sledujícím vývoj Karlína v 19.
století kniha Zdeňka Míky Průmyslové předměstí Karlín v 19. století a jeho význam pro
Prahu, vydaná v Pražském sborníku historickém IX (Praha 1975). Jak název naznačuje, autor
ve své práce sleduje hlavně hospodářský vývoj Karlína v 19. století a výsledky porovnává
s ostatními pražskými předměstími a Prahou. Poměrně zajímavý pohled nabízí Václav Hlavsa
ve své práci Pražské teritorium ve druhé polovině 19. století (Rozvoj zástavby), Praha 1917
Období první poloviny 19. století, do kterého spadá povýšení Karlína na město a výstavba
tzv. nového Karlína, je už zpracováno poměrně spíše po stránce architektonické. O
architektuře Karlína pojednává kniha J. E. Svobody a Z. Lukeše Praha 1891-1918: kapitoly o
architektuře velkoměsta (Praha: Libri, 1997), která se věnuje hlavně architektuře jednotlivých
staveb. Druhou je pak článek Jana E. Svobody: Karlín na přelomu 19. a 20. století,(ZPP,
Ročník LVI č.5-6/1996). Kde se autor kromě popisu architektonicky zajímavých staveb
zamýšlí i nad jejich případnou obnovou a stavbou nových budov.
Pro srovnání počtu rozmístění budov, závodů, bytů a obyvatelstva vycházím z knihy Poměry
příbytečné na předměstích Pražských: V Karlíně, na Smíchově, na Král. Vinohradech a
Žižkově zpracované J. Husákem k roku 1908, k informacím o průmyslových stavbách
využívám elektronický katalog VCPD – Výzkumného centra průmyslového dědictví, který je
v provozu od rok 2003 a polohopisný plán Karlína z roku od Alfreda Hurtova z roku 1891
První zmínky o osídlení na území dnešního Karlína pocházejí již z roku 993, kdy část tohoto
území mezi Vítkovem (dnešní Žižkov) a pobřežím Vltavy a na západě tehdy ještě sousedící
s osadou německých Kupců Těšnov, dal benediktinskému řádu kníže Boleslav II. U
významné obchodní stezky, která tudy procházela ze Saské Lužice a Slezska, vznikla osada
Poříčí. Stezka vedla podél Vltavy a v místech dnešní karlínské Pobřežní ulice, směřující
k Libni, se rozbíhala do několika směrů. Benediktini založili v jejím okolí pole, louky,
zahrady i sady.
Na počátku 13. století byli benediktini nuceni nařízením Přemysla Otakara I. odstoupit celé
území řádu německých rytířů a roku 1235 Anežka Přemysla darovala toto území řádu
Křížovníků s červenou hvězdou, jejichž klášter a špitál byl u Juditina mostu v Praze. Pozemky
pod Vítkovem křižovníci označovali jako Špitálská pole nebo Špitálsko. Za vlády Karla IV.
bylo v roce 1348 založeno Nové Město Pražské, jehož opevnění hraničilo s tímto územím.
Brána, která vedla na Špitálsko nesla název Špitálská či Poříčská. Špitálskou branou se po
silnici brandýské (slezské) vyjíždělo ven z Prahy směrem do Libně, Vysočan a Brandýsa.
Byla to důležitá obchodní spojka mezi Prahou a Mladou Boleslaví, Lužicí (přes Mimoň),
Mělníkem a Českým Brodem (s odbočkou na Vídeň). Druhá ulice se nazývala Vrbová.
Husitské války v první polovině15. století a povodeň roku 1432 zpustošily celé Špitálsko.
V roce 1429 zabrali klášterní pozemky Pražané.
7

V důsledku povodně vznikla z písčitých naplavenin pětice menších ostrovů u Štvanice.4 Byly
to ostrovy Vrbový (Jeruzalémský), Kamenský, Papírnický, Šaškův (Rohanský) a
Bezejmenný. V roce 1474 vrátil Vladislav II. křížovníkům zpět klášterní pozemky.
Staroměstská obec si ponechala jen úzký pruh půdy mezi vltavským břehem a Brandýskou
silnicí. Silnice tak dělila území mezi pozemky křížovnické vrchnosti, které byly od silnice na
jih a pozemky staroměstské vrchnosti, které tvořily úzký pás od silnice přibližně na sever.
Křižovnická část území měla převážně zemědělský charakter, kdežto na území náležející
staroměstské obci, kde nebylo vhodné díky častým povodním využívat pozemky
k zemědělským účelům, byly zakládány mlýny, barvířské, jirchářské živnosti, později i
papírny a prachovny. V roce 1500 založila staroměstská obec na nevyužitém ostrově při
špitálském pobřeží papírnu, která byla první svého druhu v Čechách a po dlouho dobu měla v
Praze monopolní postavení. Objekty papírny byly poháněny vodou z mlýnů Na Kameni, v
jejichž sousedství staroměstští založili obecní prachovnu. V roce 1547 však prachovnu
zapálili a zničili němečtí žoldnéři a obnovena byla až v roce 1577, tentokrát však na Velikém
ostrově.
Na počátku 16. století byl do Čech zavlečen mor. Toto a nakažlivé a smrtelné onemocnění
zasáhlo nejvíc pražskou chudinu. Nemocní byli vykázáni za Poříčskou bránu, kde pro ně bylo
postaveno provizorní dřevěné přístřeší. V roce 1504 rozhodla staroměstská obec na vlastní
náklady postavit za Poříčskou branou dostatečně velkou zděnou budovu špitálu sv. Pavla, kde
by se mohli nemocní schovat před zimou. Spolu s hospodářskými budovami, chudobincem,
kostelem Obrácení sv.Pavla a rozsáhlým hřbitovem zaujímal špitál polohu přibližně mezi
dnešními ulicemi Prvního pluku, Pobřežní, Sokolovskou a Vítkovou. Na zbylém území
Špitálska vyrůstala četné zahrady, vinice, poddanské grunty a menší obydlí rolníků.
Vpád Švédů do Prahy v roce 1639 způsobil, že se na všechny stavby vzdálené 300 sáhů od
Špitálské brány vztahoval demoliční revers. Tyto stavby, mezi které patřil i špitál, musely být
z ochranných důvodů zbourány, aby nemohly posloužit nepříteli. Po skončení třicetileté války
byly kostel a špitál znovu obnoveny, staroměstská obec znovu postavila papírnu a půda byla
znovu obdělávána. Místo vinic zde však vznikly zelinářské zahrady. Obytné objekty vznikaly
jen postupně a bylo jich méně a byly skromnější než před válkou.
V roce 1649 prohlásil císař Ferdinand III. Prahu vzhledem k jejímu strategickému významu
za pevnostní město a dal kolem Prahy vybudovat mohutnou barokní fortifikaci. Plán hradeb
vytvořil v roce 1650 císařský obrist Inocenc hrabě de Conti. Opevnění na novém městě stavěl
v letech 1648 – 1660 Carlo Lurago. Brána proti Novému městu byla dokončena v roce 1351 a
původně byla pojmenována brána sv. Petra (podle blízkého kostela), později však byla
přejmenována na bránu Poříčskou – valva Porzicensis“5. Fortifikace měla třicet devět bašt a
její stavba trvala až do roku 17206. Poříčská brána se tímto posunula jižněji do osy ulice Na
Poříčí a roku 1740 byla přeložena jižněji i Brandýská silnice (dnešní ul. Sokolovská)7, která
vedla přímo od nově umístěné Poříčské brány podél jižní zdi morového hřbitova až k vinici
Palmovka. V roce 1871 začalo bourání hradebních zdí. První přišly na řadu hradby mezi
Poříčskou bránou a Florencí. Původní Brandýská stezka (dnešní Pobřežní ulice) ztratila
přeložením Poříčské brány klíčový význam.
4

Ostrov byl také nazývaný Velké Benátky nebo Hec (toto označení užívali dlouho staří Pražané)
Edgar Theodor Havránek, Neznámá Praha ; Kniha 1 Praha: vl.n., 1939
6
Před rokem 1623 byla Praha obehnána jednoduchými zdmi s příkopy a bránami (v nichž byla stálá stráž), které
nechal roku 1235 zbudovat král Václav I. V letech 1348-1350“ zvětšil“ Karel IV Prahu o Nové město a bylo
nutné hradby rozšířit. Výraznější opevňovací práce začínají v r. 1641 během posledních let třicetileté války a
v roce 1650 po ukončení této války. V letech 1641 – 1647 byla jako příspěvek ke stavbě vybírána daň z nápojů.
Zprávy spolku architektů a inženýrů v Království českém, Ročník XII, sešit I-III 1877-78
7
Kneidl nedokončený rukopis AMP 7741
5
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V letech 1732-1737 byla podle plánu Kiliána Ignáce Dientzenhofera ve východní části
Špitálska8 (Zábranska) postavena jedna z nejvýznamnějších staveb pozdějšího Karlína vojenská Invalidovna, která měla sloužit jako útulek vojenských vysloužilců. Byla určena
čtyřem tisícům válečným invalidům i jejich rodinám. Budova byla postavena z výtěžků
nadace hraběte Petra Strozziho a původně měla být zhruba devětkrát větší. Monumentální
stavbu mělo tvořit devět dvorů obestavěných budovami a kolem každého dvora měly být
v přízemí arkádové ochozy. I když byla postavena jen jedna devítina z původního projektu –
severovýchodní nároží s jedním dvorem - a místo chrámu uvnitř upravena kaple, sloužila
invalidovna svému účelu až od roku 1750 v režii státu. Pro uspokojení potřeb válečných
invalidů a jejich rodin byly v rozsáhlém areálu postaveny i pivovar, vinopalna, jatka, pekárna,
hospodářský dvůr, hasičský ústav, prádelna s lázněmi a také četné řemeslnické dílny. Mezi
průčelím Invalidovny a Brandýskou silnicí vznikl sad a jižně od budovy zelinářská zahrada.9
V roce 1753 byl pod Vítkovem na úrovni dnešní Šaldovy ulice zřízen vojenský hřbitov s
barokní kaplí.
Koncem 18. století vzniklo na Špitálsku několik hospodářských usedlostí jako například
Hejnovka (u Sluncové 14), ve které budovy s vysokými mansardovými střechami obklopují
ústřední dvůr10. V těchto místech vznikaly i předměstské vila, např: Flanderka, Košťálka či
Sluncová.
V důsledku josefínských nařízení v závěru 18. století byly rušeny některé kostely, kláštery a
řádové instituce, mezi nimi i kostela špitál sv. Pavla v Poříčí. Hřbitovní pozemky byly
prodány a poslání špitálu omezeno na lázeňský provoz. V té době také ztratilo význam
městské opevnění, hradby se staly místem procházek. Hřbitov, starou místní hospodu a
přilehlý ostrůvek za Poříčskou branou koupil zámožný knihtiskař Jan Ferdinand ze
Schönfeldu a vybudoval v těch místech zahradu se zábavními podniky, tzv. Rosenthal, česky
Růžodol. V tomto klasicistním ráji pražských výletníků byla zřízena kavárna, cukrárna,
kulečníky, čínské pavilóny, poustevny, miniaturní ruiny, mostky, které vedly na ostrůvky se
zahradními zákoutími a vodními hříčkami, tančírnou a letním divadlem. Největší atrakcí byla
ovocná zahrada v anglickém stylu představující živou mapu Českého království. Oblíbené
promenády vznikaly též ve směru od Poříčské brány k Invalidovně a obvykle končily
v hostincích U města Prešpurku, v Půtovce nebo u vinice Palmovka. Souvislý pás zeleně
postupně začaly narušovat stavby domků.
Vzhledem k tomu, že Rosenthal nebyl dostatečně výdělečný, musel Ferdinand ze Schönfeldu
v roce 1791 pozemky nabízet k prodeji. Během několika následujících let se dostaly do rukou
židovských průmyslníků Josseho, Příbrama, Jerusalema, dále Köppelmanů a Porgesů, kteří
z tohoto místa udělali industriální zónu. Řeka byla využita ne jako místo odpočinku, ale jako
zdroj energie pro nově vznikající průmyslové podniky. Na ostrovech Na Kameni a
Papírnickém byla zřízena bělidla a barvírny.
Tak začíná nová éra tohoto místa, jeho urbanizace. Někdejší Špitálsko se stalo místem čilého
stavebního ruchu. Kolem roku 1810 dala křížovnická vrchnost upravit silnici Vrbovou a
prázdná místa u silnice prodala roku 1811 v dražbě. Byla zde založena Příbramova tiskárna,
Porgesova kartounka. Tyto továrny zaměstnaly významný počet dělníků. Skromné dělnické
jednopatrové domy začínají v hojném počtu vyrůstat v blízkosti obou továren podél
Brandýské silnice. Mají však ještě charakter vesnických stavení. „Jedním z nejstarších a
8

Název „Špitálsko“ někdy také „ Špitálské pole“ se začalo používat podle ve 13. století podle špitálníků kláštera
bl. Anežky ( M. Matiášová –Lejsková (Praha, 1967) )
9
T.Č. Zelinka, Pražská předměstí : Život za pražskou hradební zdí / Praha: Orbis, 1955
10
Milada Lejsková-Matyášová , Od Špitálska ke Karlínu : Urbanistický vývoj, památky, zajímavosti a
průmyslový rozvoj nejstaršího pražského předměstí: Praha: 1967
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přitom dochovaných objektů je dům č. p. 36, postavený Janem Zentnerem v roce 1813 na
pozemku zvaném „Rafika“. Jeho průčelí má pouze dvě okenní osy a je zřejmě nejmenším
domem v Karlíně. O něco větší je dům č. p. 43, postavený v roce 1816 na gruntě zvaném
„Kalouska“ a pak ještě další dva jednopatrové domy č. p. 44 a 48, všechny v dnešní
Sokolovské ulici. V roce 1816 bylo dosaženo počtu 43 domů.
Název Karlín začala obec užívat od roku 1817 na počest císařovny Karolíny Augusty.11
Karlín se rozkládá v poměrně rovinatém pásu území, které je na jihu vymezoval vrch Vítkov
(Žižkovem), na severu řeka Vltava, na západě Nové Město Pražské a na východě Libeň.
Součástí Karlína bylo ještě pět vltavských ostrovů.12
Stavební vývoj Karlína můžeme rozdělit do tří fází. V první fázi převážně v devatenáctém
století byl v klasicistním stylu vystavěna první část Karlína, která se rozkládala na území mezi
Novým Městem Pražským a dnešní karlínskou ulicí Šaldovou (dř. Poděbradovou). V druhé
fázi v letech 1903-1911 proběhla výstavby tzv. nového Karlína, podle plánu B. Štěrby na
území bývalého vojenského cvičiště. Ve třetí fázi v letech 1960- 1965 bylo postaveno
experimentální sídliště Invalidovna podle projektu arch. Poláka. Sídliště se nachází ve
východní části, blízko Libně, ale vzhledem k pozdní době svého vzniku je už mimo časový
rámec naší práce a uvádíme ho zde pouze pro úplnost.
První fáze výstavby Karlína probíhala v době industriální urbanizace13, tento proces bývá
spojován především s růstem počtu a koncentrací obyvatel a rozvojem průmyslu. Druhá fáze
výstavby Karlína spadá do období postindustriální urbanizace14, ve které se obyvatelstvo
stěhovalo z vnitřní části měst na jejich okraj, a zde pak rostl sektor služeb.
V první polovině 19. století začala za pražskými hradbami postupně vznikat předměstí.
Prvním předměstím Prahy se stala právě obec Karlín. Většina z pražských předměstí (Karlín
byl výjimka) se vyvíjela kolem starých osídlení, podél původních cest nebo alejí. Jednoduché
regulační plány pro zbývající nezastavěné plochy vznikaly až později. Praha usilovala o
připojení předměstí, ale kromě Vyšehradu a Holešovic – Bubnů, které byly připojeny
v osmdesátých letech 19. století a Libně, která se stala součástí Prahy v roce 1901, se jí
podařilo připojit další předměstí až v roce 1921. Předměstí rostla poměrně rychle a součástí
každého byl Národní dům, radnice, kostel, vlastní vodárna apod.

2 Vymezení pojmu urbanizace podle J. Musila
V 19. století a na počátku 20. století nebyl pojem urbanizace znám. Odborná literatura se
v souvislosti s vývojem měst zabývala pouze příčinami jejich vzniku, porovnávala města
s venkovem, případně řešily právní a ekonomické aspekty.
Až v šedesátých letech minulého století začíná být chápána urbanizace jako změna „sociálně
prostorových forem organizace společnosti“ 15 Změna se týká jednak hmotných stránek,
prostoru, sociální struktury, ekonomie a dalších jevů. Toto pojetí urbanizace se však
nevztahuje na města, která vznikala a vyvíjela se v Evropě do 18. století.
11

Jaroslav Wízek, Příspěvek k zeměpisu města in: Domovouka Velké Prahy sv., str.30; Státní nakladatelství 1923
První z z nich - ostrov Štvanici- odkoupila v roce 1898 od rodiny Židlických Praha (Edgar Theodor Havránek,,
Neznámá Praha ; Praha: vl.n., 1939). Ostatní ostrovy regulací holešovického meandru koncem dvacátých let
minulého století v podstatě zanikly.
Ostatní ostrovy při karlínském pobřeží zanikly v šedesátých letech minulého století, kdy bylo vltavské rameno
zasypáno.
13
Jiří Musil (Praha, 2002)
14
dtto
15
Jiří Musil (Praha, 2002)
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Ve třicátých letech minulého století se pro sledování počtu lidí používal přístup založený na
podílu městského obyvatelstva. Tento přístup se příliš nehodí pro studium urbanizace
v oblastech, kde již dosáhla vyššího stupně. Tento koncept byl později vystřídán přístupem
sledujícím rozptyl obyvatelstva ve velkých metropolitních regionech. Teprve v šedesátých
letech minulého století již vznikaly práce, které urbanizaci chápaly jako šíření hodnot a
postojů a začíná být viděna jako kulturní a sociálně-psychologický proces.
Ve třicátých letech 20. století byla urbanizace definovaná demograficky jako koncentrace
obyvatelstva byla vystřídána urbanizací ve formě rozptylu obyvatelstva ve velkých regionech.
V šedesátých letech 20. století začala být urbanizace chápána jako kulturní a sociálněpsychologický proces, jehož prostřednictvím si lidé osvojují materiální a nemateriální kulturu
a řada odborníků se pokusila formulovat názor, že urbanizace je mnohostranným procesem.
Urbanizace se začala dělit na ekonomickou, demografickou, prostorovou a sociální. .
V podobném smyslu vyčlenil Eric Lampard16 v šedesátých letech minulého století tři
koncepce
urbanizace
s různým
přístupem
k
tomuto
procesu:
Behaviorální koncepce chápe urbanizaci jako přizpůsobování personálního chování
(městskému prostředí) a je zaměřena na chování jednotlivců. Určité vzorce chování nebo
myšlení, bez ohledu na sociální prostředí a místo, jsou považovány za "městské".
Strukturální koncepce si nevšímá vzorců chování jednotlivých osob, ale je zaměřena na
vzorce aktivit celých populací. Proces urbanizace obvykle zahrnuje pohyb lidí ze
zemědělských sídel do jiných, obvykle větších nezemědělských sídel. Tato koncepce klade
důraz na rozdílné uspořádání povolání a ekonomických aktivit v určitém prostoru.
Demografický přístup je rovněž prostorově zaměřen, avšak většinou opomíjí chování
jednotlivců i strukturu povolání. Urbanizaci chápe jako koncentraci obyvatelstva. Jsou brány
v úvahu pouze dvě proměnné: obyvatelstvo a prostor.
Známý britský geograf Peter Hall17 rozlišil ve své práci z roku 1973, která se zabývala
vývojem městských regionů ve Velké Británii, tři významy pojmu urbanizace: hmotný,
funkční a politický.
Ve 20. století se v západní Evropě tyto tři stránky urbanizace rozpojily, přičemž jako
nejzávažnější se jeví oddělení hmotné a funkční stránky urbanizace. Všechny pokusy chápat
urbanizaci jako mnohostranný proces s uvolněnými vazbami mezi jeho jednotlivými „proudy"
otevřely další kapitolu v pokusech o vymezení toho, co je urbanizace.
Objevil se názor, že urbanizace je změnou, kterou nelze vysvětlit bez přihlédnutí k proměnám
celé společnosti. Byla chápána jako komplexní společenský proces proměňující prostorovou
organizaci společnosti. Společným znakem proměn je koncentrace jejích činností v poměrně
nečetných územích a centrech. Nemusí tedy jít jen o soustřeďování činností do měst, nýbrž i
do městských regionů nebo rozsáhlých urbánních zón vyznačujících se nejen vyššími
hustotami obyvatelstva a sídel, ale zejména vysokými hustotami výrobních, správních,
komunikačních a rozhodovacích činností. Vzájemná blízkost organizačních jednotek
zajišťujících takové činnosti je výhodná jak ekonomicky, tak i z jiných důvodů. Formy
prostorové koncentrace se v jednotlivých fázích procesu urbanizace mění, zjednodušeně
řečeno od bodové koncentrace do jednotlivých měst přes městské aglomerace až ke
koncentracím do rozsáhlých makroregionů přesahujících hranice jednotlivých států. Od
tohoto stanoviska byl jen krok ke konstatování, že urbanizace probíhá v jednotlivých
vývojových, historicky podmíněných fázích.
16
17

Jiří Musil: Urbanizace v socialistických zemích,1. vyd. Svoboda , Praha,1977
Jiří Musil (Praha, 2002)
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Autoři tzv. nové urbánní sociologie z přelomu šedesátých a sedmdesátých let minulého
století, jako byl například Ray E. Pahl,18 Manuel Castells19, David Harvey20, Chris
Pickvance,21 upozorňovali na to, že města lze pochopit na základě analýzy různých typů
společenských řádů.
V České republice začala ve zmíněné době vznikat originální teorie komplexity a diferenciace
světa, kterou její autor Martin Hampl22 (1971) aplikoval i na studium urbanizace. Hampl
vyjádřil, že urbanizace je změnou systémovou, změnou prostorové organizace společnosti,
nikoli pouze změnou jednotlivých měst. K obdobnému pojetí urbanizace dospěla u nás v řadě
prací také skupina sociologů a geografů pracující v tehdejším Výzkumném ústavu výstavby a
architektury (Jiří Musil, Lubomír Kotačka, Zdeněk Ryšavý, Jiří Link).
Urbanizace jako změna prostorové organizace společnosti není pouze proměnou systému
osídlení. Je to také proces, v jehož průběhu se měnila i vnitřní struktura jednotlivých měst. Je
to „ přechod z převážně venkovské společnosti do společnosti převážně městské“, který začal
v polovině 18. století v Anglii a později se přesunul do celého kontinentu a skončí
pravděpodobně koncem 21. století. I když počátek urbanizace spojen s vývojem průmyslu
V procesu evropské urbanizace byly definovány čtyři fáze, avšak zmíním se pouze o prvních
dvou:
První fázi, v tzv. klasické urbanizaci, dochází ke koncentraci pracovních příležitostí i
obyvatel především v samotných městech. Okolí města zůstává stále venkovské. Byla spojena
s industrializací, avšak v jistých případech může probíhat i bez ní, případně i naopak,
industrializace je možná i bez existence velkých měst.
Druhá fáze, tzv. suburbanizace, probíhala v západní a střední Evropě především v období
mezi roky 1900-1960, jelikož tehdy došlo ke změně zdrojů energie, hodnotového systému,
začíná se snižovat počet obyvatel centrálních zón měst.
Specifika evropské urbanizace tkví zejména v pomalejším tempu koncentrace obyvatelstva.
Důvodem byl fakt, že Evropa nepatřila mezi přistěhovalecké země. Dále je to velký počet
středně velkých měst a neexistence megapolí, vliv sociálního státu. To vše svědčí o dobré
kvalitě městského života.
Technický rozvoj měl pro evropskou společnost velký důsledek. Velká potřeba obecné
vzdělanosti změnila postavení kultury, která začala být více vázána na školu než na domov a
rodinu. Školy se staly nástrojem integrace národních států. Regionální tradice byly vystřídány
„velkými tradicemi" - městské společnosti 19. století byly společnostmi nacionalistickými,
kde platila zásada jeden stát jedna kultura. To byl ve srovnání s předprůmyslovým obdobím
nový jev.
Industrializace a průmyslová revoluce začaly v textilním průmyslu. Ten generoval potřebu
více strojů, k jejichž výrobě bylo zapotřebí železo a ocel, těžba rud, ale zejména těžba uhlí a
výroba koksu. S tím souvisel rozvoj železnic, jejichž existence umožnila interakci mezi všemi
těmito druhy výroby a spotřeby. Avšak železnice zase generovala poptávku po oceli a mnoha
dalších materiálech.
Továrny se soustřeďovaly na jednom místě, poblíž železnicí Vznikla městská průmyslová
čtvrť s koncentrací továren, skladišť, železničních vleček a dalších průmyslových objektů.
18
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„Čtvrť, která byla něčím zcela novým a spíše odpuzujícím než přitažlivým.“ Vysoká
koncentrace dělníků přispěla ke vzniku velkých a nových forem bydlení a zvýšila hustotu
domů a obyvatel.
Velké, hustě zastavěné a rychle rostoucí město s jediným centrem, kam se sbíhaly dopravní
linky, často oddělených společností, vděčí za svůj charakteristický tvar z velké míry
dostředivým silám páry. Prakticky dodnes žijeme ve městech, jejichž radiokoncentrická
struktura byla do značné míry formována železnicemi v první polovině 19. století.
První fáze urbanizace, často označovaná jako klasická, byla těsně spjata s růstem průmyslu
nebo - konkrétněji - s růstem počtu lidí pracujících v průmyslu. V průmyslově rozvinutých
zemích Evropy se však na konci 19. a na začátku 20. století začal tento vztah uvolňovat.
Přispěla k tomu celá řada příčin; k hlavním patřily změny v reprodukci obyvatelstva, změny
technologické, ekonomické a také sociokulturní. V průmyslově rozvinutých zemích sehrálo v
tomto směru důležitou roli obecné snížení růstu obyvatelstva. Přirozené přírůstky
obyvatelstva začaly na začátku 20. století klesat a byly výrazně nižší než v 19. století klasické
urbanizace

3 Přehled stavebního, architektonického a urbanistického
vývoje Prahy od konce 18. století do dvacátých let 20.
století
Koncem 18. století byla Praha po Vídni druhým největším městem v monarchii. Na počátku
osmdesátých let došlo v důsledku Josefínských reforem ke zrušení 20 klášterů a 38 klášterů
a kaplí. Některé byly přestavěny a využity jako obecně prospěšná zařízení, jiné zbořeny.
V roce 1784 byla samostatná královská města – Nové město, Staré město, Malá Strana
a Hradčany – sloučena do Královského hlavního města Prahy. Další významnou změnou
bylo, že se začaly uplatňovat stavební předpisy. Magistrát sídlící na Staroměstské radnici
schvaloval stavby nových i přestavby stávajících domů. Dohlíželo se na pevnost
a pravidelnost staveb a přímost ulic. Na společenské proměny měla vliv i další nařízení Josefa
II., jako například náboženská tolerance, modernizace školství a zdravotnictví, znalost
němčiny pro přijetí do vyšších státních služeb, nebo omezení jazyků přednášek na pražské
univerzitě výhradně na německý.
Společenské změny se začaly projevovat v názoru na barokní umění, které začalo být
kritizováno. V architektuře se objevují rokokové prvky i vliv francouzské architektury doby
posledních Ludvíků.
V tomto období se ve většině evropských zemí objevuje klasicismus, který navazoval na
antické tvarosloví, ale byl více strohý a ne tolik plastický jako baroko. Příkladem je původní
Nosticovo (Stavovské) divadlo (1781-83, A. Haffenecker), průčelí Lichtenštejnského paláce
(Hummela 1780, 1790)
Na počátku století se v Praze vedle klasicismu objevuje i romantismus, který se inspiruje
historickými slohy, zejména gotikou – příkladem je přestavba zámečku královské oboře
přestavěná rok 1894 J. Fischerem z renesanční podoby do podoby romantického gotizujícího
vzhledu.
Ve třicátých letech, v době působení Karla Chotka23, byla dokončena kanalizace Starého
a Nového Města a v rámci modernizace silniční sítě byla dostavěna Chotkova silnice
a vzniknul první veřejný park – Lidová zahrada (Chotkovy sady). Už v roce Kromě
23

V letech 1826-43 byl Karel Chotek nejvyšším purkrabím v Čechách. Byl odvolán pravděpodobně proto, že se
Vídni nelíbilo jeho zaujetí pro Prahu a České království a vynakládání nadměrných prostředků.
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Václavského náměstí bylo v Praze dokončeno vydláždění všech ulic. Byl vybudován řetězový
most Františka I (1839-41, B. Schnircha), který se stal symbolem vztahu měst a okolí, protože
spojoval Prahu se Smíchovem. S tím souviselo i vybudování prvního nábřeží s klasicistními
domy. Mezi významné iniciativy Karla Chotka patřila i podpora vzniku Jednoty pro
povzbuzení průmyslu v Čechách, založení Matice české, vznik Krasoumné jednoty nebo
podpora činnosti Komise pro zkrášlení města.
V polovině 40. let byla dokončena stavba Státního nádraží Františka I. (dnešního
Masarykova) a v srpnu roku 1845 přijel do Prahy první vlak. Byl postaven Negrelliho
železniční viadukt do Děčína (1849). Neméně významnou událostí bylo plynové osvětlení
hlavních ulic Prahy. V roce 1850 se Praha rozšířila o Josefov (bývalé Židovské Město).
Novými dominantami Prahy se staly významné veřejné budovy postavené v neorenesančním
stylu, jako Národní divadlo (arch J. Zítek), Rudolfinum (J. Zítek, J. Schulz) a Národní
muzeum (J. Schulz). Podle projektu J. Schulze bylo také postaveno například
Uměleckoprůmyslové muzeum.
Mezi další významné stavby patří budova České spořitelny, Sokolovna v Sokolské ulici,
budova České techniky na Karlově náměstí, palác Lažanských, bývalá Vyšší dívčí škola,
Prozatímní divadlo, Šebkův palác a další, vše podle projektu I. Ulmanna. V. Niklas se
zasloužil o stavbu Vyšehradského proboštství, Španělské synagogy v Dušní ulici.
V.Barvitius je autorem nádraží Františka Josefa (1871).
V sedmdesátých letech bylo také postaveno nábřeží mezi Karlovým mostem a řetězovou
lávkou vedoucí na Klárov. Byl postaven železniční most pod Vyšehradem a Vinohradský
železniční tunel.
K významným stavebním změnám došlo ve druhé polovině 19. století. Jedním z nich bylo
bourání hradeb z rozhodnutí císaře Františka Josefa. Bourání započalo v roce 1874 u Poříčské
brány a jako poslední byla roku 1888 zbourána Strahovská brána. Za pozemky a veškeré
stavební práce související s bouráním hradeb a zasypáváním příkopů muselo město draze
zaplatit. I když ředitel stavebního úřadu Finger navrhoval, aby byly fortifikační pozemky
rozprodány, Spolek architektů a inženýrů, navrhoval zbudovat po celém okruhu městský park.
V důsledku chaotické zástavby vydal v roce 1873 Spolek architektů a inženýrů v království
Českém „Pamětní spis stran pravení a rozšíření královského hlavního města Prahy“ 24, který
upozornil na nevyhovující poměry zakládání ulic a stavby domů a zdůraznil potřebu řádu při
dalších úpravách města, který by zajistil zlepšování životního prostředí, při zachování
stávajících historických památek. Pamětní spis připouští úpravy uličních čar a průlomy
nových ulic. Zabývá se regulací Vltavy, řešením kanalizace, výstavbou obytných čtvrtí,
uchováním a rozšiřováním zahrad a parků a výstavbou veřejných budov. Řeší umístění
zdravých a levných dělnických bytů a vil pro zámožné měšťany.
Industrializační procesy způsobily potřebu měst rozšiřovat zastavěná území, k čemuž
docházelo zprvu živelně. Bylo proto nutné zároveň i vyřešit regulaci a asanaci historických
jader. Návrhy regulací, které byly v rámci vypsaných soutěží vypracovány, měly dlouhé
přímé ulice, pravidelná náměstí a symetrické uspořádání důležitých objektů. Nepravidelné sítě
uliček a tvarů stavebních parcel byly nevyhovující. Soutěž na regulaci Starého a Židovského
Města (1886) dopadla velmi neuspokojivě, protože v nich nebyl brán zřetel na stávající
architektonické hodnoty. Přesto se vítězný plán (Finis Ghetto, A. Hurtig) stal podkladem
úředního projektu. V roce 1902 byla vyhlášena nová soutěž.

24
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V roce 1900 následovala soutěž na regulaci Malé strany. Vítězný návrh patřil A. Balšánkovi,
jehož některé navrhované změny se nakonec neuskutečnily. Nejdiskutovanější regulací se na
Malé straně stalo prolomení stěny Malostranského náměstí. Došlo ke zboření čtyř
historických domů a alespoň k obestavění stěn proluky.
Nové Město mělo už od svého založení rozlehlé prostory, široké ulice a velké bloky, které
umožňovaly výstavbu vysokých a výnosných činžovních domů. Největší změnu způsobilo
proražení Resslovy ulice, z důvodu zpřístupnění Jiráskova mostu.
Regulační plány na území historické Prahy sledovaly rozšíření ulic. Výstavbu podle nových
uličních čar nalezneme například v ulici Dlouhé nebo na Perštýně. Autoři počítají s tím, že
estetický účinek města a zlepšení hygienických poměrů způsobí větší příliv cizinců a tím
i rozvoj obchodu. Dojde k „vyjasnění cen pozemků, zvýšení bezpečnosti obyvatel a mravnosti
veřejné“25 Zdůrazňuje, že těchto cílů lze dosáhnout celkovým plánem rozvoje města,
modernizací stavebního řádu a způsobu financování staveb. Tento spis byl radnicí odmítnut!
V roku 1894 vytvořil spolek další Nový pamětní spis, ve kterém se vyjadřuje k úpravě
městské zeleni Prahy a Starého Města, zejména zahájení asanace, regulační uliční sítí nebo
stavbou nábřeží. Ani tento spis nedosáhl kýženého ohlasu.
Pro zlepšení hygienických podmínek měst se ve druhé polovině 19. století začaly
vypracovávat asanační plány. Slovo asanace má původ ve francouzštině a znamená ozdravění.
Asanace se týkala úpravy vodohospodářské sítě a přestavby hygienicky závadných čtvrtí.
V Praze se týkala bývalého Židovského města. V roce 1890 byla hustota zastavění 68%
a hustota obyvatel činila 1800 osob/ha. V roce 1892 František Josef I. Vydal zákon, který
umožnil provést asanaci. První asanovanou částí byl celá Josefov a část Starého Města
a druhou menší oblastí bylo území kolem kostela sv. Vojtěcha na Novém Městě. Na území
Starého města bylo do 30. let 20. století zbořeno 800 domů a místo nich byla postavená nová
čtvrť ve stylu eklektické historizující a secesní architektury.
Rozsáhlé demolice a navrhované, případně již provedené necitlivé zásahy vyvolaly odpor
umělců, studentů a obyvatel Prahy vůbec, který se projevil například zřízením Umělecké
komise vedené Josefem Zítkem, jejímž úkolem bylo dbát o uchování památek.
V devadesátých letech byla založena Komise pro soupis stavebních, uměleckých
a historických památek královského hlavního města Prahy a byl dán podnět k založení Klubu
za Starou Prahu.
Na rozloze 36 hektarů byl v roce 1891 u příležitosti Zemské jubilejní výstavy vybudován
výstavní areál (A. Wiel a B. Münzberger). Součástí výstavního areálu byl původně
i Hanavský pavilon stojící na Letné. S výstavou byla zbudována první trať elektrické dráhy
a lanová dráha vedoucí od mostu Františka Josefa.
V devadesátých letech došlo ke stavbě nábřeží mezi Palackého a železničním mostem
a později i k dokončení stavby mezi Jiráskovým a Palackého mostem.
Neméně významnou se stal i dostavba katedrály sv. Víta na Pražském Hradě (trvala až do
roku 1929), jež změnila siluetu Pražského hradu.
V první desetiletí 20. století měla Praha více než půl milionu obyvatel. Tento nárůst umožnilo
zboření gotických a barokních hradeb. Pokračující urbanizace vyžadovala nové technické a
dopravní zařízení. Důležité bylo zbudování železniční sítě a stavba mostů. Stavba nábřeží
s činžovními domy místo skladů a hospodářských staveb. Při stavbě průmyslových budov a
nádraží se uplatnily železné konstrukce.
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Počátek 20. století umožnil použití železobetonu, který byl použit například při stavbě
Lucerny a Koruny. Kolem roku 1900 se v Praze objevily první automobily.
Veřejné a administrativní budovy byly stavěny v neorenesančním a novogotickém stylu
(dostavba chámu sv. Víta) nebo směsí různých historických stylů. Posledně jmenované však
vyvolávaly kritiku a daly vzniknout secesi (Hlavní nádraží 1901-1909 a Obecní dům 19051911) od A. Balšánka a O. Polívky. Návrhy těchto staveb zvítězily v době, kdy se stavělo
v eklektickém historismu a novogoticky a zároveň se už objevovala bezozdobná architektura.
V novém stylu staví J. Kotěra, žák Otto Wágnera a Otakar Novotný. Před válkou se v Praze
objevily i budovy postavené v kubistickém stylu – J. Gočár – Dům Matky Boží nebo činžovní
domy J. Chocholy.
Některé stavby, které byly nazývány paláci, měly polyfunkční charakter – obchody,
restaurace, pasáže, sály, kanceláře a byty (Lucerna).
Začátek 20. století přinesl i nové stavební druhy, nové konstrukce a dispoziční řešení.
Středem pozornosti se stává činžovní dům, ve kterém bydlí 95% obyvatel Prahy. Končí
stavby pavlačových domů se společnými záchody a stále více bytů má veškeré vybavení
uvnitř, v některých případech dokonce vlastní koupelna pokoj pro služku. Tyto domy měly
reprezentativní vestibuly a uplatňovaly se zejména na nábřežích, na Josefov a Vinohradech.
Stavěly se také rodinné domy a vily pro několik generací nebo s několika oddělenými byty,
obvykle se zahradou. V Praze se objevují na svazích. I když se na počátku roku 1900
uplatňoval eklektický historismus a novorenesanční a novogotický styl. Objevovala se secese
a zároveň se začínala uplatňovat moderní česká architektura. I když se v roce 1908
v opakovaně vyhlášené soutěži na dostavbu Staroměstské radnice účastnili zástupci všech
hlavních architektonických tendenci a u zasedající poroty tomu bylo stejně, zvítězil projekt A.
Wiehla, pojatý neorenesančně?
Eklektické tendence převažovali i na Jubilejní výstavě obchodní a živnostenské komory
pražské.
3.1

Politická a hospodářská situace v českých zemích od počátku 19. století
do dvacátých let 20. století – tedy od období krátce před založení Karlína
až do připojení k tzv. Velké Praze

Přelom 18. a 19. století byl ve znamení počátku národního obrození. Bylo to v důsledku
osvícenských reforem, jejich součástí bylo vytvoření sítě škol, zavedení povinné školní
docházky, reorganizace správy (byla zrušena česká dvorská kancelář), snaha o rozvoj
zemědělství a průmyslu a vydání patentů o zrušení nevolnictví a tolerančního patentu.
O rozvoji zemědělství se uvažovalo v souvislosti s Uhrami, zatímco průmysl měl mít
základnu v českých zemích. Právě prosazování osvícenských reforem, zavádění němčiny
a omezování české svébytnosti vedlo ke snaze zlepšit úroveň českého jazyka, prosadit českou
kulturu a později i obnovit českou státnost. Napoleonské války a následný režim knížete
Metternicha veškeré tyto snahy brzdil. Postoj šlechty k císaři často nebyl stejný jako postoj
k rakouskému státu a jeho omezováním stavovských výsad.
Až v roce 1848 česká reprezentace poprvé jasně formulovala politické požadavky, které
obsahovaly návrh na zavedení federalistického principu, jenž by respektoval práva
slovanských národů. Jelikož byl ale v roce 1849 rozpuštěn říšský sněm, byla vydána
oktrojovaná ústava a proti opozici a obrozeneckým kulturním institucím byly vedeny zásahy,
české zájmy opět nebyly prosazeny.
Následkem zvýšení počtu obyvatel v první polovině 18. století se zvýšila poptávka po
potravinách a surovinách. To způsobilo zavedení stájového chovu a trojpolní systém
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střídavého hospodaření. Nejdůležitější technickou plodinou byly len a konopí. Riziko
průmyslového podnikání bylo ve dvacátých letech ve srovnání se zemědělském nebo
obchodním podnikání vysoké. Začátek průmyslové revoluce se projevil přechodem od
manufakturní ke strojové výrobě. Ve 30. a 40. letech pronikla strojová výroba do textilního
a potravinářského průmyslu. Poblíž textilních továren a železničních stanic začali vznikat
první strojírny. Následoval rozvoj výroby parních strojů. Nedostatek pracovních příležitostí,
vývoz potravin a hladomor vyostřili v letech 1846-47 sociální otázku. Problémy vyvrcholily
stávkami pražských kartounkářů a libereckých předáků vlny a později i demonstrací
železničních dělníků a nádeníku v Karlíně.
I přesto, že na počátku druhé poloviny 19. století ovlivňoval politické ovzduší Bachův
absolutismus, české země se začaly proměňovat v jednu z největších průmyslových oblastí ve
střední Evropě. Byly založeny Vítkovické železárny, Škodova továrna v Plzni, Plzeňský
pivovar. Došlo k rozvoji železniční sítě a kromě Prahy se průmyslovými centry staly Ostravko
a Kladensko díky těžbě uhlí a hutím, Brno díky strojírenské výrobě, severní Čechy (sklářství),
severovýchodní Čechy (textilní výroba) a Podkrušnohoří (doly, chemická výroba)
V roce 1860 se císař František Josef vzdal absolutismu a pro českou společnost to znamenalo
oživení politických snah, které povzbudilo vydání únorové ústavy (1861), díky které proběhly
volby do zemských sněmů a vídeňské říšské rady. Českou národní stranu vedl v Čechách
František Palacký a na Moravě Fr. L. Rieger. S jejich opatrnou politikou nesouhlasila
radikálnější strana mladočechů, obě strany však měli stejné cíle – obnovit české státní právo
a přeměnit habsburskou říši na federaci. Šance na prosazení českých záměrů nastala po válce
s Pruskem (Rakousko prohrálo), kdy Vídeňská vláda souhlasila s přeměnou v RakouskoUhersko. Čeští politici zahájili rozsáhlou kampaň za vytvoření rakousko-uhersko-českého
trialismu, avšak vzhledem k odporu Maďarů i Němců neuspěli. O dosažení státoprávních
požadavků se česká politická reprezentace snažila až do první světové války.
Na konci 19. století přibyly na české politické scéně ke staročechům mladočechům
i Československá sociální demokracie dále křesťansko sociální, národně sociální agrární
a realistická strana (vedená prof. T. G. Masarykem).
V roce 1907 se poprvé konaly volby do podle všeobecného hlasovacího práva, ve kterých
zvítězila strana agrární a sociální demokraté. Změny vyvolané první světovou válkou (1914)
byly dalekosáhlé. Změnila se sociální skladba obyvatelstva; elitu doplnili váleční zbohatlíci,
válčící muže zastoupily ve veřejném životě i v zaměstnání ženy. Z národů náležejících na
území Rakousko-uherské monarchie se vytvořily tzv. nástupnické státy – tedy
i Československo. Když v roce 1815 odešel do emigrace pro. T. G. Masaryk, kde organizoval
proti monarchii odboj. Spolu s E. Benešem a M. R. Štefánikem se podílel na činnosti Národní
rady československé, která spolupracovala s legiemi, vojenskými jednotkami zajatců
a přeběhlíků apod. – to vše s cílem prosadit samostatnost československého státu.
Domácí odboj vedl Národní výbor, do kterého byli po roce 1911 delegování zástupci všech
českých politických stran. V říjnu roku 1918 odeslal rakousko-uherský ministr zahraniční ve
snaze ukončit válku do USA nótu, ve které mimo jiné přislíbil uznání práv Čechoslováků
a Jihoslovanů. 28. října odpoledne byla v Praze oficiálně vyhlášena samostatnost. 14.
listopadu se Národní výbor prohlásil za Revoluční národní shromáždění. Byly zrušeny
šlechtické tituly a přijata osmihodinová pracovní doba. Prezidentem se stal T. G. Masaryk.
30. května 1918 se české a slovenské spolky dohodly na vytvoření společného státu a v letech
1919 – 1920 byly mírovými smlouvami potvrzeny Československé hranice.
29. února 1920 byla schválena ústava a současně s ní i jazykový zákon. České země,
Slovensko a Podkarpatská Rus si byly jazykově velmi blízcí, ale velké rozdíly ve vyspělosti
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zemí. Vysoce rozvinutý průmysl a organizace zemědělství v českých zemích se sociální a
politickou diferenciací stály proti slovenskému národu s nerozvinutým průmyslem a
společností z větší části tvořenou venkovským obyvatelstvem.
Zákon o pozemkové reformě schválený roku 1919 umožnil náhradu vyvlastnění půdy nad 250
ha a její prodej drobným zemědělcům. Sociální situace ve městech byla v důsledku
poválečného rozvratu zemědělství horší. Vláda vytvořená po parlamentních volbách roku
1920 ze sociálních demokratů a agrárníků vedená V. Tusarem podala demisi. 7. října 1922 po
ročním působení úřednické vlády se ujala vlády všenárodní koalice, tvoření zástupci všech
hlavních stran i zástupců Slovenska. Ministerským předsedou se stal představitel agrární
strany A. Švehla.

4 Karlín v letech 1817 – 1850
4.1

Správní vývoj Karlína a politický život po roce 1817

23. února 1817 předložil krajský úřad Kouřimského kraje zemskému guberniu žádost, aby
smělo být Špitálsko pojmenováno po manželce Františka I., císařovně Karolině Augustě,
Karolinenthal. Tato žádost byla schválena 18. května a 23. května 1817, kdy císař schválil
návrh na založení předměstí. Místo názvů Zábransko nebo Špitálsko se začala objevovat
onačení jako Karolinino údolí, Karolinčany, Karolinov a nakonec se ujal název Karlín.
I po roce 1817 řídil křižovnický řád jako majitel pozemků, pomocí vrchnostenského úřadu
správní, berní a soudní agendu, vybíral daně a dávky, schvaloval a vybíral poplatky za
majetkové převody nemovitostí, udělovali stavební povolení, spravování soudních a trestních
záležitostí, dosazovali přestaveného obce, monopolně ovládal např. výčep piva a lihovin. Až
od roku 1827 byli voleni reprezentanti obce Karlín, kteří však museli být schváleni vrchností
– křižovníky a také respektovat jejich pokyny.
V polovině třicátých let se obyvatelé Karlína obrátili ke krajskému úřadu Kouřimského kraje
se stížností na svou vrchnost za „nesprávné a neoprávněné vybírání dávek“ a „finanční
nepořádky“26. Bylo to vyjádření snahy Karlínských změnit dosavadní postavení obce. Komise
sice nebyla schopna případ řádně prošetřit, protože neměla dostatek podkladů, přesto dospěla
k názoru, že stížnost byla oprávněná. V březnu 1837 vyzval krajský úřad v dopise křižovníky,
aby nezatěžovali obyvatelstvo Karlína mimořádnými dávkami, a pokud je to nutné, jen se
souhlasem správy obce. Následující rok si křižovníci stěžovali guberniu, že omezením
vybírání dávek přišli za rok o 42000 zl. Krajský úřad však konstatoval, že vrchnost nebyla
schopna doložit oprávněnost vybírání některých dávek. Výnosem z 24. října 1839 rozhodlo
gubernium, aby krajský úřad dozíral na respektování práv obyvatelstva a aby přezkoumal
možnost zařazení Karlína do kategorie měst ochranných nebo svobodných.27
29. března 1841 rozhodl krajský úřad, aby byl Karlín zařazen mezi ochranná města, ale Karlín
se proti tomuto výnosu odvolal a usiloval o zařazení mezi města svobodná“. 12. dubna 1844
rozhodlo gubernium, že „Karlín zůstane poddanskou vsí v majetku dosavadní vrchnosti“
Jelikož Karlín získal ve správě obce určitou autonomii, je rok 1844 považován za počátek
vlastní karlínské správy. Do kompetence obecního úřadu přešla správa obce s výjimkou
soudnictví a policejního dozoru…“ Obecní úřad se rozhodl pronajmout k úřadování místnost
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Zdeněk Míka, Průmyslové předměstí Karlín v 19. století a jeho význam pro Prahu: in Pražský sborník
historický IX, s. 78-145, nakladatelství Orbis, Praha 1975
27
ibid
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v domě čp. 145 U města Petrohradu. Spor s vrchností skončil zrušením patrimoniálního
zřízení roku 1848 a vrchnostenský úřad ukončil definitivně svou činnost roku 1850.
V roce roku 1848, kdy se připravovaly volby do zemského a říšského sněmu, vznikl mezi
obcí a krajským úřadem spor o počet volitelů zmocněných vykonat volbu. Karlínu bylo, na
základě počtu obyvatelstva, určeno 6 volitelů.
V roce 1849 bylo v Karlíně zvoleno nové obecní zastupitelstvo, v němž bylo česky smýšlející
měšťanstvo zastoupeno v menšině. Politického života se především zúčastňovalo karlínské
řemeslnictvo.“ Nejstarším spolkem byla Jednota lásky k bližnímu (vznikla ve 40. letech).
Vlastenecky smýšlející řemeslníci založili Jednotu čtenářskou, jejíž stanovy byly v srpnu
1843 schváleny. V roce 1949 byla rozpuštěna.
4.2

Školství společenský život

Jako první zařízení určené pro děti vznikl v roce 1831 útulek pro děti, jejichž rodiče zemřeli
po nakažení cholerou. Továrník Leopold Jerusalem jim najal domek č.p. 83 a zajistil stravu a
ošacení a samozřejmě dohled. Jelikož byly mezi dětmi i některé starší rozhodl se, že jim
zajistí i doučování. V roce 1832 vznikla přičiněním velmistra křížovnického řádu J. A.
Köhlera první česká opatrovna Karlínská, která se sloučila se stávajícím útulkem. Přijala 22
dětí a od počátku byla podpořena mnoha dary. V roce 1839 pak byla založena první veřejná
škola, kterou hned následující rok navštívil arcivévoda František Karel. V roce 1842 měla
škola 379 dětí. Protože počet žáků rostl byly přidány dvě nižší oddělení a v roce 1844 zde
bylo už 523 dětí.
Společenský život v Karlíně se formoval především ve spolkovém životě. Zejména kolem
spolku Jednota čtenářská, který se stal roku 1848 pobočkou pražské Slovanské lípy.
4.3

Založení Karlína a stavební vývoj do roku 1850

Od konce 18. století vyrůstaly v Karlíně nové, zprvu menší později větší domy. Až do roku
1816 se stavělo bez plánu, protože krajský úřad tomu nevěnoval velkou pozornost.
Aby byla sjednána náprava, bylo potřeba s fortifikačním, ženijním, zemským stavebním a
silničním ředitelstvím vypracovat zastavovací plán, podle něhož by se stavěly řady domů.
Když byl návrh přijat a schválen, byla svolána komise k regulování stavebních míst, která
dala vypracovat dokonalý situační a regulační plán. Autorem situačního plánu je údajně
profesor pražského polytechnického ústavu Jiří Fischer.28

28

Jiří Fischer (1768 Vídeň- 1828 Praha) – architekt a pedagog, v letech 1806- 1828 profesor na stavovské
technice v Praze, od roku 1813 zemský stavební ředitel
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Obrázek 1 - Situační plán Karlína 1817, Na levé straně je vidět Poříčská brána, napravo stavba
Invalidovny

V souvislosti s celkovým zkoumáním dalšího vývoje nejbližšího okolí Prahy věnovala úřední
místa založení Karlína dostatek pozornosti. Vlastní urbanistické řešení projednávala komise,
kterou tvořili zástupci fortifikačního ředitelství, krajského úřadu, silničního ředitelství,
stavebního ředitelství gubernia (Jiří Fischer), fiskálního úřadu. Schválený stavební regulační
plán byl v duchu racionalistického a osvícenského urbanismu na přelomu 18.- 19. století.
Fischerův projekt byl založen na šachovnicovém půdoryse29 tvořeném čtyřmi hlavními
podélně probíhajícími ulicemi Pobřežní (nejblíže k Vltavě), Královská (Sokolovská),
Palackého (Křižíkova) a Žižkova (Pernerova) a šesti ulicemi na ně kolmými o šířce 12 sáhů
(cca 22 metrů), v plánu bylo také umístěno náměstí o velikosti 80x80 sáhů (cca 150x150m).
Území bylo ze západu omezeno Novým městem a z východu pozemky Invalidovny, které
nebyly určeny ke stavebním účelům. Hlavní ulicí měla být dnešní Křižíkova, která mířila na
špičku hradebního bastionu číslo XXII. a procházela středem plánovaného náměstí. Po jeho
levé a pravé straně bylo rovněž vymezeno staveniště pro faru a školu. V každém bloku mezi
hlavními a příčnými ulicemi mohl být založen hostinec, a to vždy na rohu, kvůli snadnějšímu
přístupu. Pro masné krámy a jatka, živnosti koželužské, jirchářské a mydlářské a ostatní
hlučné živnosti byl vyhrazen blok mezi vltavským pobřežím a novou Brandýskou silnicí,
dnešní Pobřežní a Sokolovskou ulicí.
Stavební povolení bylo vydáváno na základě stavebního plánu a stanovením dvou povinností
majiteli domu. Prvním závazkem byla úprava okolí, druhým bylo podepsání demoličního
reversu. Aby byla zajištěna kvalita stavby, musel ji provést pražský stavebník. Stavebník byl
povinen dokončit stavbu do tří let a novostavba musela být alespoň jedno nebo dvoupatrová.
Plán předvídal hospodářské požadavky i populační vývoj předměstí.
Do první poloviny dvacátých let probíhala výstavba velmi pozvolna. Stavělo se převážně
kolem dnešní Sokolovské ulice a jednalo se téměř výhradně o jednopatrové domy.

29

Karlín je svým systémem symetrických osových půdorysů s pravoúhle na sebe navazujícími ulicemi v českých
zemích ojedinělý, s výjimkou dvou měst pevnostního typu –Terezína a Josefova, založených na počátku vlády
Josefa II.
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30. léta a první polovina 40. let 19. století patří k nejplodnějšímu období Karlína. Politická a
sociální krize mezi léty 1844-1848 a velká povodeň 1845, která zasáhla i Karlín, negativně
ovlivnily výstavbu Karlína. Činžovní daň uložená Karlínu v roce 1850 a růst cen stavební
činnosti takřka zastavili. Do poloviny století přibylo v Karlíně více domů než na Smíchově.
1816…………….… 43 domů
1818……………..…52 domů
1919-1920 …………52 domů
1923……………......60 domů
1931………………..93 domů
1939………………150 domů
1845………………196 domů
1849………………202 domů
1850………………202 domů30
Půdorys Karlína, tak jak byl navržen v roce 1816, prošel postupem času určitými změnami.
První změnu schválilo gubernium v roce 1836 a týkala se regulace náměstí, které bylo na
jedné straně zúženo o 57m, avšak náhradou byl zrušen stavební blok na severní straně náměstí
(směrem k Vltavě) proti domu u „Města Hamburku“ a všem stavitelům domů na náměstí bylo
uloženo, aby bezplatně obci postoupili pruh pozemku široký 6 sáhů po celé délce staveniště.
První dům, který byl v roce 1839 po změně regulace postaven, byl dům u Města Petrohradu.
Druhou změnou byla dostavba viaduktu státní dráhy v letech 1846-50, která vedla středem
největšího stavebního bloku mezi pevnostními hradbami a Žižkovem. Později byl ještě
změněn v důsledku stavby spojovacího viaduktu, který přetínal ulici Žižkovou a ulici na ni
příčnou. Kvůli obloukům viaduktu byla uzavřena malá část z velké stavební plochy, kde stála
tři stavení z počátku 19. století
Na počátku 40. let byly zastavěny obě strany kolem hlavní silnice a zčásti příčné ulice Vodní
a Nová. Několik domů bylo postaveno také v ulici Žižkově.31 Značnou část zástavby tvořily
jednopatrové zástavby tvořené z dvoutraktových pavlačových domů.32 Mezi významné stavby
patří Dům U města Hamburku (Sokolovská 55, čp. 81), který byl postaven v letech 1828-29.
Jedná se o dvoupatrovou budovu, kterou tvoří obytná část a zájezdní hostinec, ty jsou
obklopeny křídly, kde byly stáje, kočárovny a kůlny. Hlavní symetrické průčelí má
trojúhelníkovitý štít. Další stavbou je pozdně klasicistní dvoupatrový nárožní dům - U
červené hvězdy (Sokolovská č.p. 5), postavený v letech 1841 – 1843 podle návrhu Jana
Ripoty . Stojí na místě bývalého Runhartovského gruntu ze 16. století. Převor řádu křížovníků
s červenou hvězdou (kterému objekt později patřil) Jan Jiří Manner nechal dům přestavět na
zájezdní hospodu.
Ostatní stavby
V roce 1827 vzniká na pražských hradbách mezi Špitálskou a Slepou branou Chotkova
promenáda vroubená alejemi, která byla díky své vyhlídce, množství kavárniček, altánů a
30

Míka (Praha, 1975)
Pražský sborník historický 1969-70, Orbis, Praha 1970
32
Zprávy památkové péče ročník LVI, číslo 5-6/1996
31
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hudebních pavilonů Pražany oblíbena. O oblibě Karlína svědčí i fakt, že prostranství vedle
Invalidovny, ve východní části Karlína, bylo v roce 1836 vybráno ke slavnosti u příležitosti
korunovace Ferdinanda V. a jeho choti Marie Anny.
V roce 1848 byla na Palackého třídě (Křižíkova ul.) postavena tříposchoďová nárožní budova
v pozdně klasicistním stylu – Ferdinandova kasárna, která byla určena pro 2000 vojáků.
4.4

Průmysl

Daňovým patentem z roku 1812 skončily daňové výhody pro vyšší kategorii manufaktur a
továren (podniky s jednoduchým továrním oprávněním33 a řemeslné dílny tyto výhody
neměly). Nařízením bylo stanoveno 5 daňových tříd ve velkých vybraných městech
monarchie – Praha, Linec Štýrský Hradec pro privilegované továrny v rozmezí 40. tis -1000
zl a pět tříd pro podniky s jednoduchým oprávněním v rozmezí 3 zl.-50 zlatých. Na všechna
ostatní města a obce vč. pražských předměstí se vztahovaly jiné tarify. V Praze se přistoupilo
na zrušení zákazu průmyslového podnikání pro židovské obyvatelstvo a odstranění staleté
izolace tohoto obyvatelstva v ghettu. Tím došlo ke zrychlení procesu přeměny obchodního
kapitálu v průmyslový a k vytvoření základu průmyslového rozvoje nejstarších pražských
předměstí
V18. století byly kartounky především na Novém městě. Počátkem 19. století se přesunuly do
Karlína, Smíchova a Holešovic. Právě tyto kartounky zaměstnávaly ve dvacátých letech
největší počet dělnictva a dík technickým zlepšením potiskovaly nejvíce kartounu a plátna.
Kartounky Jeruzalema a Przibrama koncem 20. let 19. století zaměstnávaly cca 600 dělníků.
Roku 1820 zavedli potiskování kartounu válcem potiskovacího stroje.
V roce 1813 získaly Schönfeldovy papírny zemské tovární oprávnění a jejich vzestup trval do
roku 1821, poté zvolna upadal.
Na přelomu 30. a 40. let se v Praze rozšířila výroba dřevného a ovocného octa. V Karlíně byl
výrobcem octa K Schylek, který získal tovární oprávnění z roku 1839.
1832 byla do Karlíná přestěhována Lisovna řepkového oleje Davida Gabriela Doschla, jemuž
se přičítá největší zásluha na výrobu oleje v Praze. Lisovna byla vybavena dvěma lisy a
v sezóně v ní pracovalo 30- 50 dělníků. V téže době zde vznikla i lisovna oleje Davida
Starcka, který jako první zavedl ve své lisovně v roce 1834 jeden z prvních parní stroj.
Později zde vznikly i Lisovny Johann Davida Riedla (zem. tov oprávnění, Smuela Lucky,
Antonína a Karla Meissnerů. V roce 1839 vznikla továrna na výrobu svíček – F. A. Muller.
V roce 1830 vznikla přádelna Antonína Meisnera.
Roku 1832 vznikla na východním konci Karlína, na rozhraní s Libní strojírna Edwarda
Thomase, která byla zaměřena hlavně na výrobu parních strojů. V polovině 19. století
zaměstnávala 150 dělníků a uspokojila poptávku většiny pražských podniků a částečně i
mimopražských podniků. V 1850 vlasní strojírnu fa. Ruston a Evans (1854 Ruston a Co.)
V roce 1912 areál prodán Elektrickým podnikům, proběhly další úpravy, tovární budova byla
secesně upravena.
Ve 40. letech se na předměstích objevovali malé chemické továrny a dílny. Nejvíce se jich
soustředilo právě v Karlíně. Kolem poloviny 19. století se začala v Karlíně vyrábět v malém i
33

V té době existovala dvojí tovární oprávnění - jednoduchá a zemská, zemské bylo udělováno významným
manufakturám a továrnám s větším počtem dělníků. Ty měly různá práva, nazývaly se „císařsko královská
privilegovaná továrna“, měly císařský znak na vývěsních štítech, pečetích a zboží, mohly zřizovat v hlavních
městech monarchie vlastní sklady, právo odmítnout ubytování vojska a zaměstnávat učedníky a pomocníky
z jiných řemeslných oborů, nesouvisející přímo s vlastní výrobou.
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guma J. A. Schulz. K chemickému průmyslu je možné přiřadit i karlínskou plynárnu
postavenou v roce 1847 na Královské třídě, která byla postavena jako první karbonizační
plynárna (autorem projektu byl Václav Nekvasil, postavila ji fa. Lochman), která zásobovala
plynem 200 lamp. V roce 1879 ji koupila belgická plynárenská společnost a přestěhovala ji do
Libně.
Celkem do roku 1950 přibyly v Karlíně přádelny vlny a bavlny, 3 továrny na stroje, továrna
na klobouky, cikorku, výroba pečetního vosku, továrny na lihoviny a oleje, rafinerie cukru,
továrna na svíčky, plynárna.
4.5

Doprava

V roce 1945 byl zahájen provoz olomoucko-pražské dráhy, jejíž trať vedla z dnešního
Masarykova nádraží strání Vítkova, rovnoběžně s Žižkovou třídou.
V polovině 40. let došlo ke druhé významné změně regulačního plánu. Tu způsobila stavba
Negrelliho viaduktu, která vedla středem největšího stavebního bloku mezi vrchem Žižkovem
a pevnostními hradbami. Narušila tím půdorys první příčné ulice a západní část Karlína byla
Karlína oddělena. Polohu viaduktu významně ovlivnily nízké ceny venkovských pozemků, na
kterých byla železnice postavena.
Negrelliho Viadukt je kamenný železniční most v Karlíně postavený v letech 1846-1850, po
Karlově mostě druhý nejstarší most. Byl postaven podle projektu inženýra Aloise Negrelli
von Mold-Elbe, zkušeného konstruktéra zejména kamenných železničních mostů. Původní
délka mostu byla 1110 m, později byla přistavěna východní větev na pravobřežním předmostí
a 85 oblouků. Oblouky na suché zemi jsou užší a dokonale okrouhlé ze suchého pískového
kamene, kdežto široké, které byly nad vodou, byly složené z velkých žulových kusů. Šířka
mostu měřená od kamenných parapetů, které představovaly zábradlí, byla 7,6m.

5 Karlín v letech 1850 -1902
5.1

Správní vývoj Karlína a politický život po roce 1850

Karlín se stal sídlem podkrajského úřadu, který spravoval nově vytvořený karlínský okres.
Následně byl zřízen okresní soud a roku 1855 byl zřízen okresní úřad. Ten byl roku 1868
přeměněn v hejtmanství, jehož součástí byly berní inspektorát a berní úřad následně i
policejní komisařství. V roce 1867 bylo Karlínu nabídnuto povýšení na město, Karlín však
tuto nabídku odmítnul, protože by tím došlo ke zvýšení daní. V roce 1901 podalo obecní
zastupitelstvo císaři žádost o povýšení Karlína na město.
V roce 1848 se poprvé jednalo o možném připojení Karlína ku Praze. 17. března roku 1849 se
z podnětu zemského prezídia sešel výbor, který tvořili zástupci Prahy, Vyšehradu, Karlína a
Smíchova, aby vypracovali návrh společný návrh obecní úřadu. V červenci se však obecní
výbor v Karlíně usnesl, že je Karlín samostatnou katastrální obcí a nelze jej pokládat za
součást Prahy. Hospodářsky je natolik významný, že může existovat samostatně.
Nové jednání o připojení bylo v roce 1882. Zvláštní komise přezkoumala možnosti připojení
Vyšehradu, Holešovic, Smíchova a Karlína. Jednání Prahy s Vyšehradem a Holešovicemi
dopadlo úspěšně, ale se Smíchovem a Karlínem opět ztroskotalo. V případě Karlína bylo
důvodem odlišné vyměřování činžovní daně v Karlíně a výdaje plynoucí ze zavedení potravní
daně vybírané u pražských bran činžovní i potravní daň byla v Praze o mnoho vyšší než na
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předměstí 34. V roce 1884 byl vytvořen kompromisní návrh na vyměření činžovní daně, který
ovšem neschválilo ministerstvo financí.35
2.Nový výbor založený zvolený obecním zastupitelstvem roku 1849 se velké důvěře netěšil a
postupně v něm ubývalo členů. V roce 1857 byl výbor se souhlasem ministerstva vnitra,
místodržitelství a krajského úřadu doplněn o patnáct nových členů.
V březnu 1861 byly volby do zemského sněmu, které řídil Český volební výbor v Praze a ten
navrhl za Karlín továrníka Čeňka Daňka, jehož volební prohlášení bylo v souladu
s programem české buržoazie. 20. března byl zvolen většinou hlasů zvolen, ale po třech letech
se vzdal poslaneckého mandátu. V pražských volbách zvítězila česká buržoazie a pražským
starostou se stal František Pštross. Téhož měsíce se konaly volby i v Karlíně, který byl podle
výše daňových poplatků rozdělen do tří volebních obvodů. V každém obvodě bylo šest členů
výboru a tři náhradníci. Celkově zvítězili kandidáti navrženi českým měšťanstvem. Starostou
byl zvolen Josef Götzl, majitel cínařského závodu a Daňkův společník. Ten zavedl
dvojjazyčné zápisy ze schůzí obecního výboru. V šedesátých letech padl dokonce návrh, aby
byly zápisy ze schůzí obecních výborů vypracovávány pouze v češtině. Vyslovení uznání
českým poslancům v roce 1868 a usnesení vracet německy psané přípisy byly anulovány.
5.2

Školství a společenský život

V sedmdesátých letech usiloval Karlín o větší vliv na Karlínské školství, proto byla zvolena
první místní školní rada. V témže roce se změnily kategorie škol, a jelikož byla povinná
osmiletá školní docházka, měla být zrušena i nedělní opakovací škola. Místní ale tuto školu
považovali za nižší stupeň průmyslové školy a usoudili, že je tento typ školy nutné právě
v Karlíně zachovat. Nabídli proto místním průmyslníkům a řemeslníkům, aby sem posílali své
učně, což se setkalo s velkým ohlasem. V devadesátých letech zde pak byly tyto školy:
obecná škola, dívčí škola a reálná škola.
Jako projev česky orientovaného kulturního života byly stavba chrámu sv. Cyrila a sv.
Metoděje. Česky smýšlející klér chtěl učinit z projektu českou záležitost a tím zároveň snáz
získat finanční prostředky.. Obec poskytla 25 000 zlatých na zakoupení pozemku.
Teprve po pádu Bachova absolutismu byla Jednota lásky k bližnímu pod názvem
Živnostensko-čtenářská jednota v Karlíně obnovena. Prvního slavnostního večera besedy se
zúčastnili i Rieger, Palacký36 a pražský starosta František Pštross. Členem spolku se mohl stát
majitel domu, továrník, obchodník nebo řemeslník. V roce 1866 se vyhrotili národnostní
rozpory a třicet členů německé národnosti vystoupilo. V roce 1861 vznikl Hospodářský
spolek pro okres Karlínský (původně jen Hospodářský spolek) a politický spolek Občanská
beseda v Karlíně (1871). Občanská beseda měla 70 členů, z nichž většinu tvořili živnostníci.
Čestným členem byl dr. Karel Sladkovský. Spolek byl o rok později z důvodů překročení
stanov rozpuštěn a pokus o obnovu se zdařil až roce 1879.
Dalšími spolky pěvecké Křížkovský a Slavoj, Jednota sv. Ludmily paní a dívek pro podporu
žákyň dívčí školy, Spolek pro podporu chudých žáků vyšší reálky a konečně Sokol.
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František Palacký a František Ladislav Rieger byly 26.dubna 1861 zvoleni obecným zastupitelstvem za čestné
měšťany. Diplomy k této příležitosti vytvořil Josef Mánes. AMP, František Kneidl , Karlín, rukopis č.7741
Slavné události
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5.3

Stavební vývoj 1850 - 1903

1851………………202 domů
1852………………207 domů
1853………………210 domů
1860………………210 domů
1880………………281 domů
1890………………377 domů
V 50. a na počátku 60. let výstavba stagnovala. V následujících letech se tempo výstavby
zrychlilo a vyvrcholilo v 80. letech 19. století, kdy bylo postaveno nejvíce domů na Královské
třídě převážně dvoupatrových, ale i jedno- a třípatrových. Druhou nejvíce zastavěnou ulicí
byla Palackého třída (ta, která prochází středem náměstí) s převážně dvoupatrovou zástavbou.
Ulice Karlova a Vítkova měli po osmnácti domech, Vinohradská 17 (nejbližší příčná k Praze),
Žižkova 16 a Pobřežní 15 domů. Nejvzdálenější ulice od Nového města Poděbradová měla
v osmdesátých letech pouze jeden jednopatrový dům. Do roku 1880 nebyl v Karlíně postaven
jediný čtyř nebo vícepatrový dům.
V roce 1890 bylo v Karlíně již 377 domů. Skoro na dvojnásobek stoupnul počet jak jedno tak
dvoupatrových domů v Pobřežní ulici (24) a v Havlíčkově ulici (na celou se vztahoval
demoliční revers) se počet domů vyšplhal ze 7 na 14, z nich většina byla tří- až
čtyřpatrových(!), výrazněji pak ještě v Žižkově(26), tam šlo zejména o třípatrové domy a ve
Vítkově ulici (26), kde převažovala stavba dvoupatrových domů (26 a 23). Od roku 1880
klesl počet malých bytů skoro o 4%. Vznikly nové ulice Sadová, Sokolská, Nádražní a
Zahradní. Čtyřpatrové domy se objevily také i ve většině větších ulic.
V osmdesátých letech 19. století došlo odnětí některých parcel z Karlínské obce a po této
úpravě činila rozloha Karlína v roce 1895 rozloha Karlína 203, 65 hektarů, z čehož 49, 32 ha
(24,2% z celkové plochy) tvořilo vojenské cvičiště invalidovny. Zastavěná plochu tvořilo
20,1% - 41,84 ha. 37

Karlín

přízemní a
jednopatrové domy

2 a více patrové

1890

129

34,22

248

65,78

1900

119

27,55

313

72,45

V devadesátých letech přibylo do již existující uliční sítě několik dalších staveb z nichž
nejzajímavější jsou dům architekta Sakaře na Karlínské náměstí č.p. 399 nebo budovy
projektované architektem F.E. Škabroutem na Královské třídě (Sokolovská 66/145 a 68/381).
Nejširší ulicí v Karlíně byla Palackého třída (22,57), která procházela středem náměstí.
Nejdelší ulice – Královská třída měřila 18, 42 m. Karlova, Klárova, Komenského a
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Poděbradova ulice měřily přes 22m. Nejmenšími ulicemi byly ulice Prokopova a Sokolská,
které měřily 10 a 11 metrů.
Veřejné a ostatní stavby
V polovině 19. století se výstavba soukromých domů zpomalila, ale veřejné stavby vznikaly.
Jednou z nejvýznamnějších staveb Karlína 19. století byla stavba kostela. S kostelem se
počítalo už v regulačním plánu z roku 1816-1817, ale rozhodnutí o uskutečnění novostavby
přijal organizátor stavby- katolická jednota - v roce 1849. V roce 1850 vyzvali kněz a básník
Václav Štulc (zakladatel katolické jednoty) a pražský arcibiskup Friedrich Schwarzenberg
duchovenstvo i věřící ke sbírkám. Ač byla na projekt vyhlášena soutěž, výsledek soutěže
nenaplnil očekávání poroty a pražský arcibiskup Friedrich Schwarzenberg její výsledky
ignoroval a oslovil vídeňského architekta Karla Rösnera, který si získal popularitu, která
souvisela se stavbou kostela sv. Jana Nepomuckého (1841-46) ve Vídni. Ten vypracoval
projekt ve stylu pozdní románské baziliky s příčnou lodí a dvěma věžemi, jež posléze doplnil
Ulmann. Tento projekt byl schválen. Stavba byla od počátku vnímána jako prvořadá kulturní
a politická událost. Stavební činnost započala 9. března 1854, v den výročí sv.Cyrila a
Metoděje na Velkou Moravu, vysvěcením staveniště. Za účasti Františka Josefa I a Alžběty
byl druhý den položen základní kámen. 18. října 1863 byla dokončená stavba vysvěcena
kardinálem Bedřichem Schwarzenbergem. Co se výzdoby týče, záměrem bylo vymalovat celý
kostel bohatou figurální kresbou i ornamentální výzdobou. V době svěcení kostela dal
karlínský starosta Mánesovi zakázku na dekorační obrazy s tématy Kladení základního
kamene a Svěcení kostela pro slavobránu. Jedinou Mánesovou realizací se staly čtyři obrazy
českých patronů pro boční oltář svatého Václava. Starosta měl Mánesa v oblibě a nejraději by
ho angažoval pro celou výmalbu kostela, ale to nebylo z finančních důvodů možné. Další, kdo
se výmalby účastnili, byli Josef Matyáš Trenkwald, Petr Maixner. Výmalba některých částí
chrámu musela ještě další desetiletí počkat. V souvislosti s tím vznikla Jednota pro vyzdobení
chrámu sv. Cyrila a Metoděje. 38 V roce 1862 byly před kostelem dokončeny sady.
Na náměstí za kostelem (jižně-směrem k Žižkovu) byl v jednom bloku postaveny 3 školy
(později 6) a radnice. První ze škol zde byla postavena v letech 1863 – 64 a jedná se o
dvoukřídlý nárožní objekt s eklektickou fasádou.39 Radnice byla postavena roku 1886
v novorenesančním stylu, podle projektů architekta Baumana a Bedřicha Munzbergera se
sochařskou výzdobou Jindřicha Čapka Staršího. V šedesátých letech postavil v bloku
sousedícím s viaduktem, v ulici Vítkově, stavitel Zelnitzký40(str 142. Lukeš,Svoboda) podle
projektu B. Štěrby 41 synagoga. Další školní budovy v (č.p. 383) postavila v roce 1894-95
stavební firma V.Nekvasil na Žižkovy a Nekvapilovy ulice Vedle školy nechala obec postavit
elektrárnu, která byla od roku 1895 využita pro veřejné osvětlení a na volném pozemku vedle
elektrárny nechala obec postavit lidové lázně.42
Krátce po požáru Národního divadla 1881 pod názvem Thaetré – Varieté. Plán zpracoval Otto
Ehlen a vlastní stavbu provedla firma Františka Kindla za neuvěřitelných devět měsíců.
Stavbu financoval a prvním majitelem budovy byl pražský podnikatel Eduard Tichý, jehož
rodina vlastnila koncesi na pražské varieté takřka čtyřicet let. Karlínská budova se dočkala i
38

Karlín : chrám sv. Cyrila a Metoděje v Praze Karlíně, kolektiv autorů, Karmelitánské nakladatelství 2007
Školní budova byla první stavbou postavená na vlastní náklady obce. ( Kneidl rkp.7741, str. 121)
40
Jan E. Svoboda, Lukeš Zdeněk, fot. Ester Havlová: Praha 1891-1918 : kapitoly o architektuře velkoměsta , 1.
vyd , Praha: Libri, 1997
41
Zprávy spolku architektů a inženýrů v Království českém (Praha 1898, str. 106-110)
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Kneidl (rukopis 7741 str. 122 -123)
39

26

přestaveb, z nich hlavní byla už roku 1897. Autorem plánu byl architekt Bedřich Ohmann,
který svůj návrh představil na jarním salónu v Rudolfínu v roce 1893. Strohý interiér doznal
změn a byl upraven takřka přepychově. Z této doby pocházejí sochařské a umělecko-řemeslné
práce, nástropní kresby, honosný zlacený portál i malovaná opona. S těmito úpravami se
obecenstvo poprvé seznámilo v září 1897 a až na malé detaily zůstaly zachovány dodnes.
Nástropní freska i opona s motivy Múz je patrně dílem profesora budapešťské akademie
Tardoss – Krennera a celý interiér v sobě už nese prvky vídeňské secese.
V roce 1886-87 nechala postavit obec sokolská neorenesanční sokolovnu (stavbu provedla
firma Josef Blecha).
V roce 1896 bylo postaveno na území tehdejší obce Karlínské (nyní na území Nového města)
v těsném sousedství Nového města Museum královského hlavního města Prahy. Tato
třípatrová budova architekta A. Balšánka byla postavena poblíž bývalého kavárenského
pavilonu, který byl ponechán jako budova administrativní
5.4

Průmysl

V letech 1853 byla na Královské třídě (č. p. 213) založena Packova vagonka (stav. F.
Šlechta), v roce 1862 přestavěl E. Brabec vagonku pro chemický provoz továrny Carl
Rademacher & Co. Vyráběla se zde potaš a jiné soli.
V roce 1854 byla na Palackého třídě (č. p.237) v bloku domů (autor stavby B. Štěrba) na
východ od náměstí založena továrna Daňkovy strojírny, která se roku 1877 sloučila s firmou
Breitfeld a Evans na Breitfeld, Daněk a spol. (později Akciová společnost). Hlavním
výrobním programem bylo vybavení do dolů a potravinářského průmyslu.
Přímo u Negrelliho viaduktu byla v roce 1856 místo Porgesovy barvírny, zřízena
strojírenská firma J.C.Bernard, vyrábějící turbíny. Koncem 60. let se stala majitelem
Strojírna Havelka & Mész,(č. p.3,216,246) která dala ve dvorním traktu postavit mědikovnu
a kotlárnu (proj. E. Brabec). Stejná firma zbudovala na Rohanském ostrově kovárnu a
slévárnu. V roce 1917 vlastnila firma dílny, montovny, skladiště a truhlárna po obou stranách
Pobřežní ulice. Hlavním výrobním programem byla výroba cukrovarských strojů a přístrojů a
zařízení pro prádelny žehlírny.
V roce 1862 v nejvzdálenějším bloku od Prahy v Poděbradově č. p. 219 ulicibyla postavena
podél celého bloku lisovna a rafinerie řepkového oleje D.G. Fischer Söhne. V roce 1872
odkoupila budovu olejny Akciová společnost strojírny (Breitfeld, Daněk a spol.) a využila ji
jako sklady a dílny.
Mezi Vítkovem a Žižkovou třídou, na úrovni náměstí, postavil Alfons Wertmüller jako
přístavbu činžovního a obchodního domu Továrnu na ražené plakáty a kalendáře Hanzík
& Vodička (č. p. 11, později 410).
byla v roce 1875 postavena první pražská vozovna pražské koňky. Nejprve byla dřevěná, ale
v devadesátých letech byla přestavěna. Součástí byla i administrativní budova, dílna, lakovna,
skladiště a stáje.
Na Královské třídě v nejvzdálenějším bloku od Prahy (Královská tř. 100) založil Dr. F. Zátka
roku 1877 na místě bývalé přádelny továrnu poživatin a lučebnin. Autory byly J.Kudláček a
B. Štěrba. Nejdříve zde byla pekárna chleba. O dva roky později byly nádvorní budovy
adaptovány na sodovkárny s malým parním strojem a byly zde umístěny provozovny na
výrobu hořčice. Roku 1885 se přibyla i výroba kávových náhražek a 1891 zde vznikly dvě
haly na balení lahví
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Na východním konci klasicistního území na rohu Žižkovy třídy a Poděbradovy ulice byla do
roku 1898 na místě strojovny Fischelovy olejny postavena strojovna a kotelna strojírny
Akciové společnosti strojírna (Breitfeld, Daněk a spol). Autory byli Josef Rixa a Viktor
Beneš. V roce 1881 byla Daňkova strojírna osvětlena obloukovými lampami, v roce 1883 byl
závod Františka Křižíka přestěhován z Plzně do Prahy.
5.5

Doprava

První neúspěšné pokusy o zavedení omnibusové dopravy v Praze byly v roce 1829 a 1843. Až
v roce 1860 byla udělena koncese společnosti Karlínský podnik omnibusů. V roce 1961 byl
provoz pro nezájem veřejnosti zastaven a až v roce 1962 se omnibusová doprava natrvalo
oživila. Omnibusy jezdili z Karlína na Malou Stranu a přes příkopy po mostě Ferdinanda I na
Smíchov. Provoz obstarávalo osm dvouspřežních omnibusů. Na stejných tratích začala jezdit
v roce 1874 První pražská společnost pro omnibusy. Ta o dva roky později přepravila skoro
milion osob a karlínská společnost cca 440 tisíc.
Její rozvoj zastavila koňská pouliční dráha – tramvaj. V roce 1875 byla zahájena stavba
základní trati – mezi Karlínem a Národní třídou a ještě v témže roce byla dráha uvedena do
provozu. Jednalo se o dvojkolejný úsek mezi dnešními zastávkami Florenc a Urxova. Na
jejím počátku, u Riegrovy ulice (dnešní Urxovy), byla umístěna také vůbec první pražská
tramvajová vozovna.
V roce 1871 postavily firmy Ehlena a Kanderta spojovací viadukt, jehož projekt zpracovala
konstrukční kancelář Státní dráhy pod vedením Karla von Rupperta. Měl za úkol umožnit
průjezd nákladních vlaků od Libně do Buben a naopak bez zajíždění do koncové stanice. V
oblasti nynější Křižíkovy ulice se na původní Negrelliho viadukt napojoval deseti kamennými
oblouky a pokračoval 16 cihelnými klenbami o světlosti 7–8 m. Ty byly na dvou místech
přerušeny příhradovými mosty. V roce 1951 byla nad Pernerovou ulicí železná konstrukce
nahrazena konstrukcí svařovanou s železobetonovou konstrukcí mostovky, nad ulicí Prvního
pluku byla nosná konstrukce vyměněna již roku 1936. V roce 1956 byla nově přemostěna
Křižíkova ulice, tehdy byly odstraněny původní oblouky a nahrazeny jediným mostním
polem.
Možnost svobodné lodní plavby po Vltavě a Labi až do Hamburku byla využívána od počátku
dvacátých let. Vznikající průmysl a rostoucí obchod vedl roku 1822 k založení přístavu
v Karlíně. K založení došlo po vyhlášení svobodné plavby Mělníka do Hamburku roku 1821.
V letech 1846- 1849 byl přístav rozšířen. Vltavské rameno mezi karlínským břehem a
přilehlými ostrovy k tomu, poskytovalo dobrou příležitost. Bylo 600m dlouhé, 22.29 m široké
a v zimě málokdy zamrzalo. Kotvící lodě s nízkým ponorem tam neohrožoval ani zvýšený
stav vody při častých povodních.43 Dopravu mezi Prahou a Hamburkem obstarávala roku
1822 založená Pražská společnost pro plavbu plachetní, ovládaná pražskými
velkoobchodníky. Od poloviny století byly dosti opožděně nahrazovány plachetnice loděmi
s parním pohonem, které společnosti dodávala Rustonova (bývalá) Thomasova strojírna.
Počátek paroplavby se datuje do roku 1841, kdy byl v Karlíně spuštěn parník Bohemia. Byl
určen pro osobní dopravu mezi Prahou a Drážďany. Pro malý stav vody obvykle vyplouval
v Obříství a končil většinou v Děčíně.
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Kvůli špatnému stav u pobřežní cesty způsobenému častým převozem nákladů lodí z přístavu, se Karlínská
obec rozhodla převzít tuto cestu do své správy a vybírat od každé lodi příspěvek 50 krejcarů na opravu a
vydláždění cesty. AMP, František Kneidl , Karlín, rukopis č.7741 str. 146
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6 Karlín v letech 1903 -1922
6.1

Správní vývoj Karlína a politický život po roce 1903

22. února 19003 „věrnou osadu Karlín „ povyšuje na město. Po vyhlášení republiky obnovila
Praha jednání s předměstskými obcemi. Starostové největších předměstí toto úsilí podpořili.
Iniciativu převzalo následně Národní shromáždění, které v listopadu předložilo zákon na
vytvoření Velké Prahy a ten byl v únoru přijat . 1. ledna 1922 se tak připojil 37 obcí vyňalo
z dosavadní samosprávných okresů a sloučilo s hlavním městem v jednu obec pod společným
názvem „Hlavní město Praha“. Z Karlína tak vznikla Praha X. S přijetím toho zákona bylo
samostatným zákonem rozhodnuto zřídit pro Prahu státní regulační komisi, která v roce 1929
dokončila regulační plán Velké Prahy a okolí.44

6.2

Školství a společenský život

V roce 1908 byly v Karlíně 2 školy obecné chlapecké i dívčí, 2 třídy soukromé školy
milosrdných sester, ústav pro nalezence a sirotčinec; německá chlapecká škola a německá
dívčí měšťanka, kupecká škola, pokračovací průmyslová škola; večerní průmyslová škola
pokračovací večerní a nedělní, státní dívčí pokračovací škola denní, státní podkovářská škola,
státní česká a německá reálka.

6.3

Stavební vývoj

V roce 1901 zakoupila karlínská obec od nadace Petra hraběte Strozziho část pozemku dnešní
invalidovny45 a ihned poté začala připravovat pro plány další zástavbu. Prvním krokem bylo
přepracování polohopisného a regulačního plánu z 27. května 1898.
Na schůzi konané 21. dubna 1903 pak zemský výbor království Českého schválil (ve shodě
s c. k. místodržitelstvím) podle stavebního řádu §4 ze dne 10. dubna 1886 číslo 40 z.z. pro
královské hlavní město Prahu a okolí plán polohy46 pro tzv. přední louku invalidní. Zemský
výbor doporučil obecnímu výboru, aby byl stavební blok č. I “zastaven ve volné soustavě“,
aby blok č. XIV tvořili maximálně dvoupatrové domy, které by sloužil menším živnostníkům
a v neposlední řadě, aby vzal obecní výbor v úvahu, že oproti původnímu plánu bude
vypuštěna ulice mezi bloky IX a XI, pokud by ovšem po úpravě velké louky neměla
44

Jiří Hrůza, Jak se měnila a rostla Praha , Pražské radniční aktuality
O koupi pozemků patřící vojenské invalidovně uvažovalo již před rokem 1901. Již v roce 1865 navrhnul jistý
obchodník na schůzi obecního zastupitelstva, aby se z důvodů stavebního rozvoje rozšířila obec i na invalidní
louku. Starosta Židlický s návrhem nesouhlasil s odůvodněním, že pozemků ke stavbě je v Karlíně zatím a dost a
zároveň, že vojenské= velitelství je proti prodeji. O pět let později, v roce 1870 zopakoval tento návrh Emil
Fritsche a dal tím podnět k veřejnému jednání mezi obcí, správou invalidního fondu a s finančními a vojenskými
úřady. Aby se jednání urychlilo, podala v roce 1872 obec pamětní spis, ve kterém žádala o oddělení menší louky
invalidní od Strozziho nadace z důvodů stavebních. V roce 1872 oznámilo generální ředitelství obci, že souhlasí
s předáním cvičiště, ale pod podmínkou, že Karlínská obec na vlastní náklady zřídí střelnici na příhodném místě,
avšak úřady ve Vídni 1874 žádosti na přestěhování střelnice z invalidní louky zamítly. V orce 1899 bylo
zahájeno další jednání s erárem vojenským, s tím že byla nabídnuta cena 737.675 zl, tedy 1475 350 Korun a
zároveň obec požádala, aby ji bylo dáno předkupní právo na zbývající pozemky Strozziho nadace. C.K. říšské
ministerstvo války zvýšilo cenu pozemků n jeden 1600 000 K a navíc obci nezajistila překupní právo na
zbývající pozemky. Obec přistoupila na zvýšení ceny, avšak žádala o předkupní právo pro zbývající pozemky na
25 let. 29. září 1900 byly přijaty konečné návrhy na zakoupení 14,95 ha malé louky invalidní i s vyhrazeným
překkupním právem na 25 let. Park na západní straně bude zachován před bývalou střelnicí bude zachován a
přístupný veřejnosti. Obec také na vlasntí náklady musí upravit vojenské cvičiště a cesty.
46
Na tomto plánu se zemský výbor unesl na schůzi 18. prosince 1902.
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pokračovat. Dále měl vzít v úvahu přiměřené skosení JV rohu bloku č. V a SZ bloku rohu č.
VIII. 47
V letech 1903 – 1911 tak vyrostl na tomto území tzv. nový Karlín, který tvořilo 10 domovních
bloků uprostřed s Riegrovým náměstím (dnešním Lyčkově nám), budova Národního domu a
pěkně upravené veřejné sady. Plán nového Karlína vypracoval Bohumil Štěrba48. Kromě
klasických uzavřených bloků zde vznikl i neuzavřený blok (nynější ulice Křižíkova-Urxova a
Petra Slezáka). Řešení Lyčkova (Riegrova náměstí) nejspíš ovlivnilo zalomení trasy
Pernerovy ulice v místech bývalého vojenského a evangelického hřbitova, Kde byla koncem
19. století postavena truhlárna.49

Obrázek 2 - Situační plán nového Karlína podle Bohumila Štěrby

Celému okolí dominuje škola s otevřeným půdorysem. V roce 1904-1906 ji jako obecnou a
měšťanskou školu chlapeckou i dívčí postavila firma M. Blecha podle projektu arch. Josefa
Sakaře50. Kromě 21 učeben zde byly i čtyři oddělení mateřské školy, společná tělocvična se
šatnami a školními lázněmi, exhortní síň, fyzikální učebna, dvě ředitelny a sborovny, 8
kabinetů, dva byty ředitelů, dva byty školníků, dvě zahrádky, hřiště a dvůr. Mezi požadavky,
které byly na tento projekt kladeny bylo, že obě školy a mateřská škola musí být odděleny,
stejně tak i byty ředitelů a školníků a zařízení budovy mělo odpovídat nejnovějším
47 Dopis Zemského výboru království českého čís. 23689 AMP, inv. Č. 850, signatura 6/1, "Polohopisný plán
Karlína" je číslo kartonu 360 II
48 Architekt Bohumil Štěrba (1854-1910) byl v té době i karlínským radním.
49 Jan E. Svoboda, Lukeš Zdeněk, fot. Ester Havlová: Praha 1891-1918 : kapitoly o architektuře velkoměsta , 1.
vyd , Praha: Libri, 1997
50 Josef Sakař (1848-1936) architekt, s výborným prospěchem vystudoval architekturu u prof. Josefa Zítka,
architekta Národního divadla. Již za studií, v roce 1879 se zúčastnil veřejných soutěže města, kterou získal
ocenění. V roce 1886 byl připuštěn ke stavitelské zkoušce a obdržel stavitelskou koncesi pro Karlín a později i
pro Prahu. Stavitelské praxi se věnoval do roku 1989. Poté se začal zabývat studiem starých měst po stránce
zachování jejich rázu. V roce 1902 -1006 zpracovával plány na definitivní úpravu Starého a zčásti i Nového
města. V roce 1899 si postavil na Jungmannově náměstí v Karlíně třípatrový dům. V letech 1903 – 1904 pracuje
na plánech radnice v Hovorčovicích a zároveň na škole v novém Karlíně. Krátce po dokončení školy se ujal
dalšího zodpovědného úkolu, a to kláštera Křížovníků na Starém městě. Za tuto práci, ketrou dokončil v roce
1912 získal všeobecné uznání. Klub za starou Prahu mu oficiálně poděkoval, Česká akademie věd a umění jej
zvolila svým členem a a a ministerstvo kultury a vyučování mu udělilo titul doktora věd technických. V roce
1920 stanul v čele státní regulační komise pro Prahu a okolí. Mezi jeho další významná díla patří ještě např.
projekt filosofické fakulty. Stibral Jiří, Josef Sakař, Praha 1936
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požadavkům na hygienu a školní techniku. Budova je po stranách dvoupatrová a ve střední
části třípatrová, je celá podsklepená a přízemí je zvýšeno na 1,8 m. Uvnitř jsou dvě hlavní
tříramenná jednoduše a vkusně upravená schodiště. Architektonické článkování, vnitřní
plastická výzdoba je kvůli snadné údržbě vynechána. Ve všech místnostech je elektrické
osvětlení. Interiér je vybaven moderním nábytkem, vyrobeným podle vlastních vzorů
výhradně karlínskými firmami. Průčelí je navrženo v neorenesančním stylu. Na výzdobě
spolupracovali výtvarníci Jano Köhler, Antonín Štrunc a Antonín Mára skupiny portálové
s reliéfem) a ostatní plastiky vytvořili štukatéři a sochaři Kuneš a Rákosník. Na hlavním
středním štítu je jezdecká socha sv. Václava, kterou vytvořil Karel Novák. Co se malířské
výzdoby týče, hlavní průčelí tvořené dvěma velkými freskovými obrazy znázorňujícími
smíření Žižky s Pražany na Špitálském poli r. 1424, dále korunovaci Ferdinanda Dobrotivého
na Invalidovně roku 1836 a 2 skupiny meziokenních fresek vytvořili malíři K. Klusáček a
J.Köhler. Další malířské práce (v učebnách) provedl J. Wenig. Vedlejší řemeslné práce
prováděli převážně Karlínští živnostníci. Podobné půdorysné řešení navrhnul i Pavel Janák,
který za svůj návrh tehdy získal první cenu. Budova je oklopena vzrostlým sadem. Za zdařilé
zvládnutí tohoto díla byl Sakař v roce 1907 vyznamenán.
Další neméně významnou budovou nového Karlína, samostatně umístěnou na okraji
Kaizlových sadů, je restaurační a sálová budova Národní dům postavený v letech 1910-1911
v secesně-klasicistním stylu. Autorem je opět Josef Sakař a na sochařské výzdobě se podílely
Antonín Štrunc a Oldřich Rákosník. Je to dvoupatrová budova s bohatě upraveným
trojramenným schodištěm. Po obou stranách hlavní budovy, ve které se nacházejí sály
s velkými okny orientovanými do zahrady, jsou prosklená přízemní křídla.
Mezi další významné osobnosti, které se na výstavbě nového Karlína podílely, patří Emil
Králíček, podle jehož projektu byl postaven dům v Hybešově bývalé Strossmayerově ulici
č.5/519 postavený v roce 1909. Sochařskou výzdobu provedl Antonín Waigant ve stylu
pozdní geometrické secese, nad vstupem je figurální reliéf dívky. Stejní tvůrci se podíleli na
návrhu a dekorování domu v Kubově ulici 8/515. Emil Králíček projektoval i některé
činžovní domy v Březinově ulici 5/474 a 11/495 (z let 1906-1908) opět ve spolupráci s A.
Waigantem. Další práce E. Králíčka byly domy neoklasicistní, plasticky modelovanou fasádu
v domě v Březinově ulici (23/534) a florálně dekorovaný dům 24/504 v Šaldově ulici oba z let
1909-1910.
Osvald Polívka spolupracoval na návrhu průčelí domu v Urxově 5/483, který postavil
architekt A. Stárek. Jeho práce se objevuje na domech v Křižíkově ulici 119/477 a
Kamzlových sade 11/432.
Mezi významné obytné domy patří činžovní dům stavitele Františka Šimůnka v Kubově ulici
(6/505) – čtyřbarevná sgrafita vodních ptáků provedl Karel Klusáček, podle návrhů Mikoláše
Alše (1909, Ústřední seznam nemovitých kulturních památek). O jeden až dva roky mladší
domy téhož stavitele v Kubově a Hybešově ulici (č. p.: 526,535,527), s průčelím ve stylu
geometrické secese s vodorovnými a svislými pásy z barevných keramických elementů.
Značný počet stavebních plánů uskutečněných v jejím východním úseku, patřícím do Nového
Karlína podepsala na některých průčelích je i jménem uveden architekt Bohumil Štěrba. Jeho
Karlínské vesměs secesně-eklektické, bývají doplněny zvěrnými plastickými prvky, jejichž
autorem je pravděpodobně Oldřich Rákosník. Jiná Štěrbova Stavba je v Křižíkově ulici
125/457, která dostala zajímavou historizující sgrafitovou výzdobu na jednom ze tří průčelí.
Architektem nárožní stavby v Urxově 1/470 s opakujícími se vojenskými reliéfy a plastickými
zoomorfními prvky na průčelí byl Jiří Justich, který je možná i autorem fasád dvou dalších
domů v Křižíkově ulici a na Lyčkově náměstí. Další stavby Bohumila Štěrby s výzdobou
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Oldřicha rákosníka jsou například v Křižíkově 64/452, domy č. p. 462 a 461 na Lyčkově
náměstí.
Autorem domů v Kaizlových sadech 9/433, v Březinově ulici 10/497 a na Lyčkově nám. 3/48
je architekt a stavitel Josef Houštecký. Tyto stavby s konzervativní fasádou mají zajímavý
výraz nejen díky lodžiím a balkonům, ale také kvalitní neorenesanční sochařské výzdobě.
Další historizující fasády patří nárožním objektům Šaldova 34/466 a Sokolovská 114/467
z roku 1905, jejichž architektem je Alois Čenský.
Dalším architektem, jehož stavby v Karlíně nacházíme, byl Václav Klatovský, který navrhl a
postavil na území Prahy větší množství pozdně secesních staveb zejména v Holešovicích a
v letenské části Bubenče. Jeho Karlínské domy jsou z let 909-1910 a mají převážně
geometrický dekor.
Architekt Oldřich Brabec, který projektoval např. nárožní dům v Křižíkově ulici 78/530
(1910-1911) nebo dvojdům v Šaldově ulici 7/187 (1909), který patří k příkladům geometrické
secese směřující ke kotěrovské moderně. Nejvýraznější Brabcova realizace se nachází
v Jirsíkově ulici 4/540, kde je skryt dům (1913) s dynamickým průčelím a značně vyloženými
arkýři. Na jejím dvorním architektonicky pojednaném průčelí použil režné kotěrovské prvky,
náleží spíše ke stavbám pražské moderny pražské moderny.
Veřejné stavby
Na pozemku mezi Vítkovem mezi Vítkovem a plánovanou školou zřízena v roce 1904-5
obecní zahrada. Byl zde postaven zahradní dům (č. p. 440), na vedlejším pozemku odděleném
ulicí byl obecní dvůr, kde byly umístěny stáje a kůlny. V č. p. 443 byl zřízen „dům pro hnance
a osoby bez přístřeší.“
V letech 1807-08 byla postavena v novostavbě mezi školou a Vítkovem postavena masná
tržnice.51
6.4

Průmysl

V roce 1900 byla pražská vozovna Na rohu Královské tř. a a Poděbradovy ulice (č. p. 278)
opět přestavěna, tentokrát pro elektrické dráhy.
V roce 1902 Rozšířila Zátkovat ována provoz o destilaci vody a 1911 se pekárna přestěhovala
do Holešovic a továrna byla adaptována na pražírnu fíků, čekanky a kávových náhražek.
V roce 1906 upravil B. Štěrba halu Akciové společnosti na Palackého třídě na soustružnu a
výpravnu.
Na rohu Pobřežní a Karlovy ulice bylo v roce 1909 postaveno podle projektu V. Housteckého
Tovární knihařství Z. a J. Nožička.
V roce 1915 byla kotelna Akciové společnosti strojírna (Breitfeld, Daněk a spol. rozšířena o
další halu.
6.5

Doprava

Pravidelná doprava na první trati elektrické dráhy v Čechách byla zahájena dne 18. 7. 1891.
Její provoz byl však deficitní a v roce 1900 byl provoz zrušen. V roce 1896 zahájil Křižík ve
vlastní režii dopravu na prvním úseku z Šaldovy ulice za viadukt Severní dráhy, který měřil
2,2 km. V témže roce byla trať prodloužena na území Prahy do ulice na Florenci u
Masarykova nádraží. Po dokončení měřila 8km a vedla z Florence, do divadla varieté, na
51

Kneidl (rkp. 7741 str. 122-123)
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Palmovku, kde se rozdělovala na dvě větve. Cestujícími byly převážně zaměstnanci
průmyslových podniků v Libni a Vysočanech. Ministerstvo financí udělilo Křižíkovi na tuto
dráhu koncesi na 60 let. Když potřeboval Křižík peníze na svou továrnu v dnešní Sokolovské
ulici, byl nucen dráhu zakcionovat. Roku 1900 tak vznikla akciová společnost Elektrická
drobná dráha Praha-Libeň-Vysočany. Ta roku 1907 přešla do majetku pražské obce, která
sloučila tyto dráhy pod názvem Elektrické podniky královského hlavního města Prahy.

7 Porovnání typů, počtu a rozvrstvení domů, bytů a
závodů a profese obyvatelstva klasicistního a nového
Karlína v roce 1908
Pro srovnání obou území jsem použila výsledky Sčítání lidu v Král.hlav. městě Praze, díl II.–
Poměry příbytečné na předměstích Pražských roku 1908 zpracované pod vedením Josefa
Husáka., které údaje zjištěné v Karlíně rozdělují podle 4 obvodů, kde obvody I-III mapují
Karlín postavený na území mezi Novým městem a tehdejší ulicí Poděbradovou (I. a II. obvod
jsou odděleny viaduktem, II a III obvod odděluje Karlínské náměstí) a IV. obvod tvoří celý
nový Karlín a jednak v roce 1908 byla postavena většina domů nového Karlína. V roce 1908
bylo v Karlíně celkem 377 domů, 4488 bytů a 35 samostatných továrních budov.

Obrázek 3 – Rozdělení Karlína na čtyři obvody za účelem sčítání lidu, domů, závodů a bytů (J. Husák,
1908)

Typy domů v Karlíně v 19. století
K roku 1881devatenáct procent tvořily třípatrové domy, skoro polovina Karlínských domů
byla dvoupatrová a necelých třicet procent jednopatrových, zhruba 6,1% tvořili přízemní
tovární a skladištní objekty. 52

52

Josef Husák, Sčítání lidu v Král.hlav. městě Praze, díl II.– Poměry příbytečné na předměstích Pražských,
v Praze 1908
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Přízemní

Jednopatrové

Dvoupatrové

Třípatrové

Čtyřpatrové

2,7

20,5

42,2

31,4

Vyšehrad

18,4

61,2

13,6

6,8

Holešovice – Bubny

43,5

40,7

12,1

3,7

6,1

26,9

48,0

19,0

15,2

34,2

25,8

24,0

0,8

7,7

19,2

42,5

30,4

0,2

10,3

28,8

52,5

8,4

Praha

Karlín
Smíchov
Král. Vinohrady
Žižkov

Pětipatrové

3,1

0,1

Tabulka 1 Procentuální rozvrstvení domů v Praze a předměstích kolem roku 188153

53

Zdeněk Míka, Průmyslové předměstí Karlín v 19. století a jeho význam pro Prahu in Pražský Sborník
historický díl IX, str. 106, Orbis 1975
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264

281

306

338

1871-75

1876-80

1881-85

1886-90

97 254,95

77 629,85

54 464,12

36237, 99

288,50
288,40
2 340,49
5 429,87
10 053,09
15 929,59
21 418,10

23 972,49

14 371,76

4 973,58
14 143,64

697,49

335 328,89

28 055,85

71 900,77

36 740,89

4 781,85

1 393,21

Čištění
a Úprava
Dlažby
osvětlení
komunikace

29 406,56

17 468,05

16 810,33

24 753,51

4 490,55

Stoky

180 067,23

91 701,76

25 328,33

19 767,23

29 245,99
3 662,37
2 332,59

Stavba
obecních
budov

7 751,76

3 814,81
4 411,18
4 119,12

29 732,92 20 244,60

95 403,70 18 170,07

6 042,63

10 261,71 38 366, 25

7 422,55 21 492,45

4 223,83 15 421,79

315,00

105,10
139,44
517,68
804,81
995,37
2 292,25
5 250,99

42 353, 43
122 069,25

86 099,34

27 605,13

51 687,56

Opatrovna Zdravota – Zdravota - Vodovod
nemocnice humanitní

170 927,02 15 421,58

67 140,26

Stavba škol

Tabulka 2 AMP, Karlín, inv. č. 719, signatura 1/a, karton č. 205-II

39
199
199
201
210
216
222
239

Počet
domů

1816
1844
1845
1846-50
1851-55
1856-60
1861-65
1866-70

V letech

Výdaje na některá odvětví obecního hospodářství v 19. století

35

Roku 1875 stavba obecné školy č.
p. 225
Roku
1875
přeměna
vyšší
průmyslové školy v reálku, r. 1871
zařízena vodárna
Roku 1876 stavba domu č. p. 273,
dále reálky271 a stavba obytného
domu č. p. 282
Roku 1882 stavba dívčí školy č. p.
292,
1884
stavba
epidem.
nemocnice, 1883 převzala reálka
do správy..,stavba radnice a
vodovodu
Roku 1889 zakoupen dům č. p.
101, dokončovací stav radnice s
vodovodem, od 6/5 1886 voda z
pražských vodáren

Před rokem 1844 schází doklady

Poznámky

Domy
Činžovní domy tvoří v Karlíně 75,7% veškeré zástavby. Jednopatrové domy, ve kterých byly
podle J. Husáka nejčastěji hospody, dílny a obchody se nalézají zejména v I. obvodě, tedy
v části, která je nejblíže ku Praze.54 V Karlíně ovšem nalezneme nejvíce dvoupatrových domů
Naopak čtyřpatrové domy jsou hlavně v Novém Karlíně – tedy ve IV. obvodu.55
činžovní
domy (%)

závody (%)

Karlín

75,7

8,1

Smíchov

87,0

5,5

K.Vinohrady

90,6

2,4

Žižkov

91,8

3,1

Tabulka 3 – Procentuální poměr činžovních domů a závodů

Továrny
a
závody

Činžovní

Rodinné
domy

Ostatní

Budov
celkem

Karlín

35

327

5

45

412

Smíchov

56

888

37

12

993

Král. Vinohrady

26

994

36

15

1071

Žižkov

30

894

20

16

960

Tabulka 4 – Srovnání počtu typů staveb s ostatními předměstími
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Josef Husák, Sčítání lidu v Král.hlav. městě Praze, díl II.– Poměry příbytečné na předměstích Pražských,
v Praze 1908
55
Josef Husák, 1908, str. 19-41
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Byty
V Karlínských domech byly jak byty malé, tak střední i velké.56 Nejčastějším typem bytu je
pokoj a kuchyň. Žádné sklepní byty a naopak nejvyšší počet bytů malých bytů se nachází
v novém Karlíně. se nachází v novém Karlíně. Absence přízemní bytů podle J. Husáka
znamená vyšší pravděpodobnost výskytu obchodů a dílen.

obvod

sklepní přízemní malé byty -1 malé byty - pokoj
byty (%) byty (%) místnost (%) a kuchyň %

I

6,2

16,6

9,6

28,6

II

2,8

24,6

11,4

35,0

III

0,9

32,8

14,9

47,6

Průměr
I-III

3,3

24,7

12,0

37,1

IV

0,0

34,2

29,2

48, 6

Tabulka 5 – Procentuální zastoupení sklepních, přízemních a malých bytů v jednotlivých obvodech
Karlína

do
korun

100 101-200
(k)

201-400
(k)

401-600
(k)

601-1000
(k)

1001-2000
(k)

2000-více
(k)

I
obvod

0,9

7,0

27,8

21,8

25,9

15,6

1,1

II
obvod

1,9

10,6

38,2

26,8

17,6

4,6

0,3

III
obvod

1,0

24,1

45,4

15,3

10,6

3,6

-

IV
obvod

3,2

42,2

41,9

7,3

3,6

1,7

-

Tabulka 6 - Procentuální zastoupení bytů podle nájemného (v korunách) v jednotlových obvodech
Karlína

Závody
Kromě samostatných továrních budov byly při sčítání k závodům počítány i samostatné
místnosti, které byly využity k jakémukoliv jinému způsobu užívání než bydlení, tedy i
místnosti veřejné. Z tohoto pohledu má nejvíce závodů ve III obvod (374), pak hned v I.
obvodu (335), dále ve II obvodě – kolem náměstí a nejméně ve IV. obvodě. Z celkem 35
továren, jich 27 nebylo na území třetí obvodu pronajato J. Husák zdůvodňuje tento jev
vysokým nájemným. Podzemní závody- což jsou ve většině případů skladiště, dílny a komory
jsou hlavně ve druhém obvodě – území kolem náměstí a nejméně ve IV obvodě, zatímco
56

. Za malé byty byly označovány takové, které měly buď jednu místnost nebo jednu místnost s kuchyní. Byt se
dvěma pokoji a kuchyní už patřil mezi byty středního rozsahu. A velký byt měl minimálně 3 pokoje a kuchyň.
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přízemní více zastoupeny v I-III obvodě, významně méně pak ve IV obvodě. V porovnání
s ostatními předměstími měla právě v Karlíně průmyslová zástavba největší podíl - 8,1%, měl
nejdražší nájemné a taktéž ročně vybral nejvíce za všechny používané závody.
Obyvatelstvo
Dělnictvo bylo v Karlíně oproti jiným předměstím zastoupeno podprůměrně (36,5%°), nejvíce
jich bydlelo ve IV. obvodě, nejméně v I. obvodě. Nejvíc obyvatel bydlí ve druhém obvodě,
tedy blíže náměstí a potom v obvodě IV. Nejméně ji najdeme v obvodě I, blízko Prahy.

počet
dělníků

závody

počet
malých
bytů

I obvod

264

335

332

II obvod

635

297

674

III obvod

727

374

716

IV obvod

1077

211

894

Tabulka 7 – Srovnání počtu malých bytů a počtu dělníků (podle bydliště) s průmyslovou zástavbou
v jednotlivých obvodech Karlína
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8 Závěr
V první fázi (1817- 1850) byl stavební vývoj Karlína spíše pozvolný, i když ve třicátých a v
první polovině čtyřicátých let, v době relativního klidu se stavební tempo zvýšilo. První
období stagnace byla způsobena zejména lokálním stavebním řádem a bezprostředním
sousedstvím historického města obklopeného hradbami, kdežto druhé souviselo zejména
s politickou a sociální krizí ve druhé polovině 40. let.V polovině 40. let, kdy přišly povodně a
koncem 40. let i politická a sociální krize, nastal útlum. To se projevilo ve stavebním vývoji.
Podél hlavních ulic se postupně stavějí klasicistní převážně jedno a dvoupatrové činžovní
domy, do jejichž zástavby jsou rozptýleny tovární budovy. Žádné veřejné stavby, včetně škol
zde v tomto období nevznikly. Nejvýraznější stavbou jsou kasárna postavená ve stejném stylu
jako obytné budovy.
Druhá fáze (1850-1903), která je ve znamení vlastní samosprávy, se projevuje vysokým
tempem zástavby, zejména v poslední čtvrtině 19. století. V té době se začal významně
zvyšovat podíl stavby dvou a vícepatrových domů. Jako projev národního cítění vznikají
veřejné stavby, stavěné v historizujících tak v klasicistním slohu a spolky. Veřejné budovy
se koncentrují kolem náměstí, do konce století zde vznikne 6 škol. Obecní úřad odmítá
nabídku na povýšení Karlína na město a zároveň od sedmdesátých let neúspěšně usiluje o
koupi dalších pozemků na svém území z důvodu další zástavby. V roce 1900 je rozhodnuto,
že budou Karlínu odprodány pozemky invalidní louky a v roce 1901 žádá Karlín u císaře o
možnost užívat titul město.
Ve třetí fázi (1903-1922) stavební změny probíhají v poměrně vysokém tempu zejména na
území nového Karlína. V převážně secesním zástavbě nového Karlíně se počítá převážně
s výstavbou vyšších činžovních domů . Samostatný blok dvoupatrových domů je naopak
určen hlavně pro živnostníky. Z veřejných budov je zde škola pro několik stupňů vzdělání,
útulek a národní dům.
Je patrné, že podle sčítání z roku 1908, z registru průmyslového dědictví, z Hurtigova plánu
90. let 19. století a z regulačního plánku nového Karlína (1905) jsou v místě klasicistní
zástavby samostatné tovární budovy rozptýlené mezi bytovou zástavbu, kdežto v novém
Karlíně s s průmyslovou zástavbou nepočítá. Jak uvádí ve své knize J. Husák, cena
nájemného stoupá s důležitostí místa, ve kterém je dům umístěn a proto usuzuji, že
nejlevnější nájmy byly v obvodu nejvíce vzdáleném od Prahy, tedy ve III. Z téhož důvodu
bydlelo ve starém Karlíně nejvíce dělníku právě ve III. obvodu. Naopak podle absence
průmyslových staveb patří mezi nejvýznamnější místo v obci prostranství kolem náměstí a
z hlediska obchodu i I. obvod (nejblíže ku Praze). Dvě první kategorie nejlevnějších, ale
zároveň nejmenších bytů a nejvyšší počet dělníků nalezneme ve IV.obvodu. V novém
Karlíně bylo nájemné vyšší v nárožních domech a v spíše v domech orientovaných do
Královské a Palackého třídy než do ostatních ulic.
Vývoj Karlína v první a druhé fázi (1817-1903) v podstatě odpovídá znakům klasické
urbanizace, tak jak ji ve své knize vymezuje J. Musil (Praha 2002). I když prvním impulsem
vedoucím k založení nebyla rychle se zvyšujících koncentrace obyvatel a průmyslu, ale
nevyhovující stavební řád a s tím související stavební podmínky, souvislost koncentrace
obyvatelstva s rozvojem průmyslu se v potvrdila. Od sedmdesátých let byl však vývoj uměle
narušen tím, že Karlín nemohl provádět výstavbu území invalidní louky, o níž od roku 1870
aktivně usilovat. Žádosti obecního úřadu bylo vyhověno až v roce 1901.
Třetí fáze vývoje Karlína (1903 – 1922) spadá do období fáze suburbanizace, její znaky
nejsou v případě Karlína příliš patrné. I když ze samotného situačního plánu nového
Karlína se dá usuzovat, že se zde s průmyslem příliš nepočítá. Mohlo to být způsobeno tím, že
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výstavba probíhala v počátcích postindustriální fáze, kdy se ještě nestihly projevit všechny
její důsledky.
Po stránce architektonické, sociální a ekonomické nepatří Karlín mezi typická průmyslová
města. Šlo o soběstačné, prosperující město, které i přes poměrně velkou koncentraci závodů
a skladišť nepatřil mezi odpudivá a zanedbaná místa, za jaká bývají místa s vysokou
koncentrací průmyslových staveb považována. Díky svým přísným stavebním předpisům,
množství architektonicky zajímavých staveb, na kterých se podílely významní architekti a
v neposlední řadě i díky některým prvenstvím v používaných technologiích a dopravě, patřila
ve své době právem k nejmodernějším a architektonicky zajímavým městům.
Odmítání německého jazyka, malá podpora německého školství a naopak významná péče o
místní české školy, dále význam Měšťanské besedy, podpora výstavby veřejných budov,
působení převážně českých architektů – to vše jsou projevy národního cítění, což je i jeden
z jevů období klasické urbanizace.
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