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Úvod 

 

Supermarket Albert, který je součástí velké společnosti Ahold, má jednu ze 

svých prodejen v budově Staroměstské tržnice. Obchod je v původní velkoryse 

pojaté prodejní prostoře bazilikální dispozice. Tržnice je kryta ocelovou konstrukcí 

na litinových sloupech s oktogonální kupolí nad křížením dvou hlavních lodí. Vše 

bylo však při přestavbě v 80. let zapřeno. Strop byl snížen, sloupy skryly 

prefabrikované desky.  

Po příchodu do prostoru z ulice 28. října, skrz skleněné dveře na fotobuňku, 

nalezneme vpravo pobočku České spořitelny a na druhé straně drogerii. Za bankou 

zabírá celý prostor východní lodi již zmíněný supermarket. Ten je zde jakýmsi 

pokračovatelem v naplňování původního účelu stavby. Prodej potravin se však 

omezil pouze na menší část oproti původnímu trhu. Ostatní plochu kdysi rušného 

„břicha Prahy“ zabrala rozlehlá čínská restaurace s důkladnými dekoracemi, včetně 

„bohatě“ zdobeného portiku a množstvím soch čínských tygrů a postav 

z populárních seriálů. Když míjíme malou trafiku, dostáváme se druhým vchodem 

do Rytířské ulice. V 80. letech byla takto vytvořena jednoduchá, avšak funkční, 

prodejní pasáž. Slabé ozvěny původní, ve své době na výsost moderní stavby, 

průkopnické architektonické koncepce jsou však na místě dosud. Skrz omezenou 

prosklenou plochu křížení lze zahlédnout důmyslnou krycí konstrukci. Když se tak 

zastavíme uprostřed, nastane netradiční situace, kdy dějiny místa na nás 

promlouvají shora. 

O málo bloků současné městské zástavby výše se nachází další 

z významných svědků proměn obchodu. Ve Vodičkově ulici byl na počátku 20. 

století otevřen převratný dům nabízející k prodeji rozličné druhy spotřebního zboží 

mimo potravin. Dům U Nováků byl prvním českým univerzálním obchodním 

domem. Městu přibyla občanská stavba, jež významně přispěla k završení procesu 

transformace v moderní velkoměsto.  

 

Tak jak je v případě Staroměstské tržnice svědectví o zaniklém provozu 

skryté pod současným zařízením a instalacemi, ve Vodičkově ulici uvidíme pravý 
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opak. Naše zraky zaujme honosná a bohatě zdobená fasáda, oplývající ukázkou 

hned celé palety uměleckých řemesel, včetně důkladných štukatur a uměleckého 

kování. O slavných dějinách domu vypoví především dodnes nevídaně velké 

výklady do výše prvního patra. Vyhlášený provoz obchodního domu z období 

pražské secese nebyl zachován. Po požáru prodejních prostor a výrazné přestavbě 

o téměř třicet let později, vypovídá dnes o velikosti a významu původní myšlenky 

právě pouze ona nádherná fasáda. Ulice, kde vyrostla stavba tohoto typu, byla 

následně právem vnímána jako součást společenského a reprezentativního centra 

velkoměsta.  

 

Město Praha se, tak jak jej známe, konstituovalo výrazně v druhé polovině 

19. století a na počátku století příštího. Tehdy se uskutečnily pro město 

nejradikálnější změny. Řetězec těchto změn se vyznačoval modernizací způsobu 

života. V tomto procesu vznikal nový životní standart. Všední návyky i životní styl 

byly přehodnocovány téměř ze dne na den. Zkušenosti obyvatel Českých zemí a 

zvláště jejich historického střediska byly velice silné. Nejpůsobivější byla akcelerace 

změn všeho druhu. Lidé si však postupně na tyto stále rychlejší a častější úpravy 

 života zvykali. Zrychlení zavádění nových zvyklostí bylo dáno především několika 

zásadními impulsy na konci 18. století.  

Z hlediska hospodářských dějin byl nejvýznamnějším impulsem fenomén 

tzv. Velké průmyslové revoluce. Prudký rozvoj vědy a techniky a praxe zavádění 

nových vynálezů, směřovaly především z britských ostrovů již s končícím 

18. stoletím. Jejich největším symbolem se stal parní pohon. Právě tato inovace 

měla v Čechách velkou perspektivu, mimo jiné přihlédnuto k četným ložiskům 

potřebného uhlí. Vzhledem však k celkově nepříznivé situaci bouří 

revoluce a válečného stavu na celém kontinentě byly veškeré potřebné1 proměny 

ve zpoždění.  Posléze je třeba zmínit významný fakt prozatím nepříliš liberálnímu 

a podnikavému rozvoji přejícího režimu Rakouské monarchie. Tato skutečnost 

                                                        
1 Navzdory dnes jednoznačně rozšířenému pojetí, považující proces průmyslové revoluce a  

její inovace za skvělé období pokroku lidstva, současníci přijímali tyto impulzy masivní modernizace 

často velice rozporuplně. 
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znamenala posílení nedůvěry k veškeré inovaci ze strany oficielních míst. Čechy, 

s přirozeným a tradičním střediskem Prahou, měly však být v průmyslovém 

a revolučním století aktivní a úspěšné. 

Základ k hospodářskému úspěchu byl ještě v 18. století výrazně podpořen 

druhou zásadní proměnou. Díky reformám Marie Terezie a syna Josefa II. byl 

zajištěn nejen dostatek pracovní síly pro realizaci revoluční proměny výroby, ale 

zároveň dostatečná motivace a prostor pro podnikavého ducha, zvláště pro 

počáteční desetiletí století následujícího. Rozvoj byl založen jak na vrcholící 

národní emancipaci, symbolizované českým úspěchem v komunálních volbách 

v roce 1861, tak i na přirozené hnací síle konkurenčního boje. 

 

Zásobování a distribuce potravin a spotřebního zboží musely nutně doznat 

převratných změn především v období tzv. druhé průmyslové revoluce, založené 

na významných vědeckých objevech let 60. a 70., větší diferencovanosti vědních 

disciplín a dopadech liberální tendence v politice. Nárůst populace na jedné straně 

byl holou příčinou a motivací, na straně druhé technický pokrok a nakonec i 

soustředění kapitálu samotným městem dovolovalo postupné investice do 

projektů stále novější a nákladnější infrastruktury. Postupné výstavby mostů, 

plynofikace, zřizování nových vodáren a rozvodných sítí, později první (parní) 

elektrárny a do počátku 20. století dokončovaná účinná kanalizace zajistily, mimo 

jiné, přesunutí skladování a prodeje do nových moderních prostor. Struktura 

nabízeného zboží se recipročně měnila podle sociálního rozvrstvení. 

Stará koncepce pouličního prodeje se postupně opouštěla. Začalo být jasné, 

že, jakmile to bude technicky možné, důvody hygienické, komfortní, klimatické, 

konečně i ekonomické budou vytvářet zařízení nového typu. Že vedle tradičních 

krámů a obchodů jednoho prodejce se budou muset ukázat prodejní provozy 

schopné přijmout a uspokojit stále rostoucí množství obyvatel, více sociálně 

stratifikovaných. A opravdu podobu Prahy a jejího všedního života tak nakonec 

výrazně ovlivnilo její znovunalezené silné obchodní zaměření, zaznamenávající 

v posledních desetiletí 19. století opětovný vzestup. Růst a větší náročnost 

poptávky v důležitém průmyslovém i kulturním sídle Rakousko – Uherského státu, 
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hrály klíčovou roli v přeměně provinčního střediska počátku 19. století v moderní 

evropské velkoměsto na počátku století 20. 

  

Záměrem práce je přiblížit kulturu prodeje v industrializované Praze. Zájem 

je soustředěn do nového společenského centra královského hlavního města, do 

okolí Václavského náměstí, tedy na rozhraní Starého Města a horního Nového 

Města. Do jisté míry přirozenou osou převratných změn v zásobování a prodeji ve 

městě jsou trhy, tržnice a obchodní domy. Trh v okolí kostela svatého Havla se 

vyvinul v průběhu 19. století v nejvýznamnější oblast obchodního ruchu a stal se 

tak přirozeným předmětem mého počátečního zájmu.  

Budova Staroměstské tržnice symbolicky ukončila nejslavnější éru 

pražských pouličních trhů. Obsadila blok domů mezi slavným Vaječným trhem 

a tehdejší Ovocnou třídou, součástí vzniklého prestižního okružního bulváru. 

Stavba nepřevzala pouze část funkce přilehlých trhů, způsobem sledujícím dobové 

trendy komfortu a hygieny, ale stala se nanejvýš výmluvným symbolem nové doby.  

Posledně jmenovaný, typ - obchodní dům byl nejdříve prodejním místem 

ponejvíce luxusního zboží, galanterie, látek, oděvů, či například porcelánu, 

následně se však vyvinul v obecně používanou typickou stavbu pro distribuci čím 

dál širšího sortimentu i základních potřeb. Obchodní dům U Nováků v tomto 

ohledu znamenal důležitý předěl. Vedle tradičních trhových prostranství 

původního Havelského města, byly za vzory zvoleny Staroměstská tržnice a právě 

obchodní dům U Nováků. V průběhu studie se přidávaly další příklady významných 

projektů, mimo jiné Obchodní dům U města Paříže v Celetné ulici, obchodní dům 

firmy Haas a synové v ulici Na Příkopě, či Neffův obchodní dům tamtéž.  

Pro zasazení sledovaného tématu do příslušného dobového kontextu jsem 

přidal kapitoly fenoménu modernizace v královském hlavním městě Praze. Uvádím 

rozvoj infrastruktury, nástin vývoje pohybu zboží a způsobu zásobování. Akcentuji 

též městskou politickou koncepci, tak jak se vyvinula v posledních desetiletích 19. 

století, ve vztahu k problematice procesu modernizace města. Zaměřuji se 

následně na určitou oblast města, upřesňuji charakter nového, právě vznikajícího, 

centra velkoměsta. Upřesňuji sociální diferenciaci města a tím různé skupiny 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


- 10 - 
 

potenciální klientely. Do třetice specifikuji proměny podnikatelské sféry, tedy 

strany nabízející její legislativní ustanovení a společnou organizaci ve 

vícenárodnostní Praze. 

 

Pro zasazení problematiky do dějinného kontextu velkoměsta jsem vycházel 

ze studií a souborných prací pražských odborníků Jiřího Peška, Václava Ledvinky, či 

Dobroslava Líbala. Opíral jsem se o užitečné topografické přehledy Emanuela 

Poche a Michala Laštůvky. Technická charakteristika dějinného vývoje města mi 

byla přiblížena v přehledu Technických proměn 19. a 20. století Jiřího Vančury 

a Jiřího Kohouta.  

Jarmila Šťastná sepsala obsáhlý článek o pražských trzích a Staroměstské 

tržnici se věnovala Yvonne Janková či Marcela Starcová, zde jsem ovšem musel 

začít doplňovat více dobových zpráv pro přiblížení některých podstatných 

okolností. Tehdy mě zajímalo především veřejné přijetí otevření přelomové stavby 

a v důsledku proměna návyků a životního stylu všech zúčastněných. V tomto směru 

mi pomohla četba dobového tisku a příslušných Věstníku královského hlavního 

města, administračních zpráv, ale i dobové beletrie. Z autorů beletrie především 

Ignát Herrmann se svou zkušeností pamětníka a původním povoláním kupeckého 

příručího či Adolf Branald se svým vyprávěním oživujícím život v Praze. 

Především Jiří Pešek se věnuje sociální a správní transformaci pražské 

aglomerace. Jeho přiblížení nové situace Nové města bylo klíčové pro určení 

nového obchodního centra Prahy. Dobroslav Líbal a Jan Muk pak sepsaly obsáhlou 

monografii věnovanou architektonickému a urbanistickému vývoji Starého města 

pražského. 

Transformaci obchodu a podnikání v industrializované Praze se věnovali 

záhy Jan Gruber a Bedřich Mendl, kteří tak popsali nové podmínky prodejních 

provozů, jejich zakotvení v zákoně a společnou organizaci. Chod domácnosti 

a všední návyky nakupování zachytila v Dějinách každodennosti Milena Lenderová. 

Při topografii výjimečných pražských obchodů jsem využíval především 

adresáře hlavního města Prahy k lokalizaci příslušných provozů a určení vlastníka. 

Četl jsem dobovou inzerci především pro zjištění sortimentu zboží a nabízených 
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služeb. V mnohých případech byl dobový obraz vhodně doplněn z knih spisovatelů. 

Mnohé ujasnila publikace Pavly Vošahlíkové o Zlatých časech české reklamy. 

Důležité detaily v podobě obchodních ulic byly vidět na fotografiích Nového města, 

shromážděných Kateřinou Bečkovou, či v řadě knih s titulem Praha zmizelá. Určité 

množství dobové reklamy a fotografií bylo k dispozici v archivu muzea hlavního 

města Prahy. Opět mi byl cenným vodítkem průvodce Emanuela Poche. Důležitý 

dokument v podobě umělecko-historického průzkumu Památkového ústavu 

popsal, pod vedením Dobroslava Líbala, Haasův obchodní dům Na Příkopě. 

Kapitola o architektuře a stylu v době rodících se obchodních domů připomíná 

umělecko-historickou stránku věci a inspiruje se článkem Jindřicha Vybírala. Obraz 

obchodního domu U Nováků byl složen kromě uvedených pramenů, také 

z obsáhlého svědectví Františka Rutha v obecní kronice. 

Poslední kapitola přibližuje proměny francouzské prodejní kultury. 

V celkovém společenském obrazu hraje důležitou roli souborné dílo pod vedením 

Georgese Dubyho o dějinách francouzského urbánního prostředí. O jednotlivých 

typech provozů vypráví Bertrand Lemoine ve své monografii o krytých pasážích, 

Francois Fauconnet se zase zaměřuje na genezi pařížského butiku. Jejich práce 

vhodně doplňují svědectví Emila Zoly, či cestopisná vyprávění Jana Nerudy. 
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1. Vznik velkoměsta 

 

Spojení svobodných královských měst pražských v jeden celek, k němuž 

došlo na základě dvorských dekretů z 2. června 1783 a z 12. února 1784, nebylo 

aktem urbanistické, či hospodářské modernizace, nýbrž pouhým důsledkem 

o několik let starších soudních a správních reforem, jimiž josefínský centralismus 

usiloval o organizační unifikace habsburské říše.2 Z uvedeného vyplývá, že státní 

zájem na modernizaci zemského střediska se nekonal přímo. Stát podíl neměl. Dělo 

se tak v jeho případě pouze prostřednictvím postupného celostátního zavádění 

opatření na oživení podnikání, prostřednictvím odbourávání celních překážek, 

apod. Důsledkem státních reforem byla centralizace. Hlavní úloha v celém procesu 

cílevědomého rozvoje, integrace a modernizace samotné metropole však náležela 

jejím obyvatelům. 

Velké metropolitní město, jakým bezpochyby přes relativní pokles svého 

zemského významu zůstávala empírová a klasicistní Praha počátku 19. století, 

zakládalo svou úlohu, tedy i prosperitu především na správních, organizačních 

a informačních službách. V širokém smyslu se jednalo především o kulturní 

a školskou funkci, nikoliv však o převahu výroby hmotných statků. Taková Praha 

byla tedy spíše konzumentem. Potraviny byly dováženy z okolního venkova, stejně 

tak stavební materiál. Dováženo bylo ovšem i stále větší množství výrobků z ciziny. 

Město tak také sloužilo jako výkladní skříň a prodejní pult Čech. 

  

K zajímavým inovacím výrobních aktivit, především v potravinářských 

oborech, donutila obyvatele Prahy a okolí až válečná nouze. Kontinentální blokáda, 

součást napoleonských válek, zamezila například dovozu třtinového cukru, což 

mělo, mimo jiné, přímý vliv na rozvoj českého cukrovarnictví.3 Právě ono 

                                                        
2 Pešek, Jiří – Ledvinka, Václav; Praha; LN, Praha 2000, s. 413 
3 V roce 1811, v době, kdy kontinentální blokáda takto odřízla i české konzumenty, 

započaly v Klementinu pokusy profesora Schmidta s výrobou cukru z řepy. V témže roce 
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cukrovarnictví tak stálo u počátků pražské velkovýroby.4 Vyvinutím metody, která 

umožňuje obejít se při výrobě cukru bez dovozu cukrové řepy, vzniká v Čechách 

důležitý obchodní artikl. 

Prosazování změn vedoucích k průmyslové výrobě potravin však bylo 

relativně nejpomalejší. Jediné, co bylo v té době ve městě produkováno masově, i 

když formou dílen, byly oděvy a obuv. Textilní výroba byla od časů napoleonských 

válek nejrozvinutějším produkčním odvětvím.5 Plátenictví a tkalcovství byly pevně 

zakotveny ve struktuře venkovské výroby ve formě rozptýlených manufaktur, 

soukenictví mělo svá tradiční centra, jako byla např. Jihlava. Proto se Praha 

zaměřila na nové obory. Bavlnářství hrálo od 70. let 18. století významnou roli, 

nejprve ve formě manufaktury, posléze i tovární výroby levných potištěných 

textilií, tedy kartounů. Tyto kartounky profitovaly, tak jako i jiné obory, 

z kontinentální blokády, proto konec válek nepřežil téměř žádný ze závodů. Do 

konce tohoto období však v Praze působilo na 12 kartounek, které zaměstnávaly 

na tisíc osob.6  

V procesu vzniku průmyslu se již také angažoval, Josefskými reformami 

uvolněný, židovský kapitál. Když v devadesátých letech začalo stěhování výroby 

z Nového města, kde většina židovských podniků sídlila, do levnějšího prostředí 

vesnic v okolí Prahy, vysoce výkonné kartounky židovských podnikatelů Przibramů, 

Jeruzalemů a Porgesů vznikly v místech příštích prvních a nejvýznamnějších 

pražských předměstí Karlína a Smíchova.  

 

Podstatné pokusy vedoucí k výraznějšímu hospodářskému rozvoji a růstu 

města tak byly učiněny. Pražští obyvatelé zažili vlnu mimořádné podnikatelské 

aktivity, proměny a probuzení čekaly městskou ekonomiku. Budoucí vývoj jasně 

ukázal, že období převládajícího charakteru města, jakožto pouhého konzumenta 

                                                                                                                                                           
pak zahájily provoz malé příměstské cukrovary na Petynce a na vinohradských pozemcích 

hraběte Canala. 
4 Ibidem. Míka, Zdeněk; Nástin vývoje potravinářského průmyslu v Praze do počátku 20. st. 

In: Documenta pragensia, Scriptorium, Praha 2007 
5 Jiří Pešek, Václav Ledvinka: Praha, LN, Praha 2000, s. 437 
6 Tamtéž s. 438 

Naformátováno: Písmo: Kurzíva
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je u konce. Mimo to bylo také před koncem 18. století v urbanismu města jasně 

naznačeno, která část města, respektive souměstí, bude společenským, 

administrativním, obchodním a nákupním centrem. Průsečíkem všech důležitých 

oblastí města, nově vznikajících průmyslových předměstí, židovského města na 

severu a Nového města na jihu, se stávala zóna kolem dolního Václavského 

náměstí s hlavními pražskými promenádami, Novými a Starými alejemi, dnešní 

Národní třídou a především ulicí Na Příkopě. 

 

1. 1 Překročení hranic Prahy Karla IV. 

 

Praha vznikla jako kupecké město na brodu - prahu - na Vltavě, kde bylo 

v ohbí řeky místo pro rozlehlé tržiště obklopené osadami obchodujících Židů, 

kupců z Východu, Němců, Italů i Francouzů. Bezpečnost rodícího se města byla pod 

ochranou českých panovníků sídlících na hradě levého břehu. Clo se vybíralo 

v celnici v Ungeltu. Strategickou polohu "prahu" na Vltavě si plně uvědomil císař 

Karel IV., který založil Nové Město pražské se 3 trhy - Dobytčím, Koňským 

a Senným (dnes náměstí Karlovo, Václavské a Senovážné). Tak založil velkorysý 

urbanistický projekt města, který jeho obyvatelům dostačoval až do samého konce 

18. století.  

Celé dějiny města, do počátku průmyslového podnikání, území historického 

souměstí dostačovalo požadavkům na bydlení všech společenských vrstev, 

veškerou administrativní, kulturní aktivitu, zároveň i činnosti výrobní, ba i případně 

produkci potravinovou pro množství zahrad a sadů, především v horním Novém 

Městě, či na Malé Straně. Staré Město bylo přirozeným obchodním i správním 

centrem. Malá strana měla charakter reprezentativní, s velkou koncentrací 

nákladných sídel. Nové Město, založené velkým králem jako poslední, hrálo 

důležitou úlohu v produkci města, jako historicky první pražská průmyslová čtvrť. 

Královské hlavní město se rychle probudilo z hospodářské nemohoucnosti 

předchozích desetiletí. Jako hlavní hybatel se projevil příliv svobodné pracovní síly 

a první oslabení cechovního systému vznikem svobodných povolání, které dovolily 
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individuální podnikavost, která rychle zařizovala velkovýrobu manufakturní 

a následně postupně i tovární.  

Nové oblasti, mimo pražské historické souměstí, vznikaly jako města 

průmyslová. I když nebylo ještě umožněno odbourání pásu barokního opevnění 

kolem sjednoceného hlavního města, natož okamžité připojení nově vzniklých 

předměstí, Praha se prakticky nezadržitelně rozšiřovala a vedle Smíchova a Karlína 

se objevovala další průmyslová předměstí s obytnými čtvrtěmi dělníků.  

Historické pražské čtyřměstí7 měřilo okolo roku 1800 8 km² a mělo přibližně 

80 000 obyvatel. Také připojením Josefova vzrostl počet obyvatel v r. 1850 na 

118 000, po připojení Vyšehradu a prvního průmyslového předměstí Holešovice –

Bubny  se území zvětšilo na 14 km² a obyvatelstvo dosáhlo více jak dvojnásobku 

počátku století, tedy 173 000 obyvatel. V tomto stavu mělo hlavní město v roce 

1900 194 469 obyvatel.8 Na tomto živelném nárůstu měla podíl především sedmá 

čtvrť-město. V době, kdy Holešovice – Bubny připadly k pražskému magistrátu, 

mělo tu již sídlo obrovské množství dynamicky se rozvíjejících podniků.9 Jejich 

vývoji i celé čtvrti napomohl významnou měrou již ve čtyřicátých letech železniční 

viadukt, později i nádraží, v šedesátých letech pak i neméně významný nový most. 

 

První iniciativy k rozšíření a modernizaci města nevyšly z pražské městské 

rady, ale z činorodého Spolku architektů a inženýrů v království Českém. Pod 

dojmem hospodářských úspěchů šedesátých let, růstu množství peněžních ústavů 

též národnostně českého kapitálu, objevila se na počátku sedmdesátých let 

komplexní a prozíravá memoranda. Architekti10 zde sledovali podobné příklady 

historických měst Vídně, Pešti, Bruselu, či Florencie a upozorňovali, že není možné 

připustit živelný rozvoj městské aglomerace. Zdárnost vývoje viděli pouze v nejužší 

spolupráci mezi Prahou a předměstími. Měli již tedy na mysli sjednocení 

                                                        
7 Staré město, Nové město, Malá strana, Hradčany 
8 Poche, Emanuel; Praha národního probuzení; Panorama, Praha 1980, s. 8 
9 Bylo tu tehdy na 35 továren a průmyslových podniků v čele s Umrathovou továrnou na 

výrobu hospodářských strojů. 
10 Josef Schulz, Ignác Ullmann, Josef Wiehl 
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prostorové i správní.11 Pamětní spis byl do jisté míry také odrazem české reakce na 

důsledek ústavních proměn roku 1867. V Budapešti byla záhy po něm vytvořena 

koncepce sjednoceného hlavního města. Vznikal tehdy žárlivě sledovaný, 

urbanistický, politický, ale především státně reprezentativní projekt.12  

Spis architektů je komplexní, založený na zahraničním srovnávání 

a předjímá budoucí vývoj. Žádal tehdy zřízení potřebných veřejných budov, od 

nového muzea a univerzity až po jatka a tržnice. Probíraly se také, s ohledem na 

zdravotní a estetické podmínky, nároky na racionální rozmístění továren, obecních 

skládek, nemocnic či hřbitovů v metropoli nebo výstavba laciných a zdravých bytů 

pro dělníky. Zazněl při té příležitosti požadavek po provedení situačního 

a regulačního plánu. 

 

1. 2 Moderní infrastruktura města 

 

V nové situaci hospodářského rozkvětu zemské metropole se sjednocujícím 

prvkem stal sloh klasicismu. Výtvarná citlivost a jednoduchost slohu uměla do 

historického prostředí začlenit technické stavby.13 Vznikaly důležité stavby 

technické infrastruktury, jako železný řetězový most a s ním související nábřeží14, 

pevnější silnice a dláždění ulic, zaváděla se první komplexněji řešená kanalizace, 

byly vidět i první chodníky. Nezapomínalo se ani na životní prostředí obyvatel 

s množstvím promenád, především v alejích Na Příkopech a na novoměstských 

hradbách.15  

                                                        
11 Pamětní spis o založení nových sadů, rozšíření Prahy a připojení sousedních obcí. Zprávy 

Spolku architektů a inženýrů v Čechách 1874 
12 Pešek, Jiří; Od aglomerace k velkoměstu; Scriptorium, Praha 1997 
13 Poche, Emanuel; Prahou krok za krokem; Paseka, Praha 2001, s. 16 
14 které je prvním dokladem novodobého urbanizmu, ibidem s. 16 
15 Ulice Na Příkopě vznikla v roce 1760 zasypáním staroměstského hradebního příkopu, 

vyhloubeného při budování staroměstských hradeb v letech 1232-34. Když bylo po r. 1348 

postaveno Nové Město, bylo opevněno jen po svém vnějším obvodu. Jeho jedinou umělou 

ochranou ke Starému Městu byl právě příkop. Po spojení obou měst roku 1518 bylo rozhodnuto 

o zrušení opevnění a Staroměstští také zrušili některé brány a otevřeli přístup do města. Opevnění 
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Velice záhy nastal problém se starou zástavbou. Industrializace a potřebná 

modernizace podporovaná národními ambicemi stále oživovala sen o moderním 

velkoměstě. S prvními realizacemi koncepčně plánovaných asanačních projektů se 

vytvářely první diskuse, ve kterých však dlouho dominovala modernizace 

a výstavba nad památkou a kulturně historickým dědictvím.16 

Základními otázkami se staly výzvy využití nových energetických zdrojů 

a technických vynálezů pro kvalitnější životní prostředí a reprezentativní vzhled. 

Nejčastějšími veřejně diskutovanými tématy se staly plynofikace, kanalizace, 

osvětlení, veřejná doprava, postupně i hygienickými standardy motivované snahy 

o zlepšení skladování a prodeje potravin. 

 

Již v roce 1847 bylo v ulicích města na 200 svítidel. Byla postavena plynárna 

v Karlíně. Osvětlení tehdy dostaly především hlavní ulice Starého Města (66), 

Nového Města (20) a Malé Strany (20).17 Nárůst spotřeby plynu se záhy řešil větším 

množstvím plynáren a s větší samostatností a silou zastupitelstva v 60. letech 

i velkými plynárnami obecními. V roce 1886 disponovaly veřejné prostory města již 

3129 svítidly na plyn.18 Počet odběratelů a množství lamp pouličního osvětlení dále 

rostl. V této době vyvstala také otázka elektrického osvětlení. Efektivní avšak dražší 

Křižíkovy obloukové lampy byly tak instalovány pouze dočasně na Ferdinandově 

třídě. Následovalo však trvalé osvětlení na Václavském náměstí a před koncem 

století byly takto silněji osvětleny všechny nejdůležitější pražské promenády 

                                                                                                                                                           
proti Novému Městu začalo pustnout. Avšak příkop, který sloužil k svádění dešťové vody, byl 

zasypán až onoho roku 1760 a na jeho místě vzniká ulice. Byla nazvána Ve Starých Alejích (na rozdíl 

od Nových Alejí, dnešní Národní třídy). Ve Starých Alejí byly vysázeny kaštany (na Národní třídě 

lípy). V letech 1839-1870 se Příkopy nazývaly Kolowratskou třídou na paměť hraběte 

F. A. Kolowrata, pražského purkrabího a jednoho ze zakladatelů Národního muzea, které tu bývalo 

v někdejším Nostickém paláci, kde dnes stojí Živnostenská banka. V roce 1871 dostala ulice dnešní 

název Na Příkopě. In. Poche Em., 2001, s. 178 
16 V pokrok doufající Jan Neruda, oproti spíše nostalgickému Ignátu Herrmannovi, či 

skeptickému Franzovi Kafkovi. 
17 Dějiny Prahy II, s. 58 
18 Tamtéž, s. 193 

Naformátováno: Písmo: Kurzíva
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v královském hlavním městě, včetně obchodních ulic a náměstí mezi dvěma 

řetězovými mosty.19 

30. léta 19. století byly obdobím dokončovaných nových státních silnic, 

které Prahu spojovaly například s Plzní, Libercem, Karlovými Vary, nebo s Pasovem. 

Hlavní město se tak stalo významným střediskem dopravy. Ovšem vnitřní pohyb 

jeho přibývajících obyvatel se stával důležitým dosud neřešeným problémem. 

Vedle pohybu ve fiakrech a drožkách byl významnější pokus s omnibusy, které 

měly 2 linky. Později byly doplněny o tzv. hotelové omnibusy. Ty spojovaly pražské 

hosty s nádražím. Velkou slávu představovala tehdy událost příjezdu prvního vlaku 

z Olomouce do Prahy 20. srpna 1845. Brzy se tak začalo uvažovat o využití tohoto 

systému se zmenšeným odporem pohybu. Až v roce 1873 byla vydána koncese pro 

zřízení pražské koňské tramvaje. Ta propojila Karlín se Smíchovem. Trať vedla po 

pražských promenádách a pokračovala za mostem Františka I. Trať byla později 

prodloužena na Žižkov a záhy měřila 19 kilometrů. V roce 1898 město soukromou 

trať odkoupilo a elektrifikovalo. 

 

Velkou podporu inovacím nejen v dopravě města představovalo purkrabství 

hraběte Karla Chotka. Vedle systematičtějšího řešení kanalizace města a osvětlení, 

byly stavěny silnice a dlážděny ulice. V období do roku 1848 byly dlážděním 

upraveny ulice Vodičkova, Jindřišská, Dobytčí trh, Koňský trh, Nové Aleje, či 

Perštýn. Na dláždění významných komunikací přispívali velcí majitelé okolních 

nemovitostí, náklady se též snižovaly využitím staršího kamene, avšak základy 

kultivovaného velkoměstského prostředí již byly učiněny.  

V roce 1841 byl vystavěn druhý pražský most Františka I., spojující 

Ferdinandovu třídu s Újezdem, brzy pak i první pražské nábřeží spojující dva mosty 

na Staroměstské straně a vytvářející tím další reprezentativní zónu pražských 

obyvatel. Přibývající mosty byly holou nutností. Obyvatelé stále se rozvíjejících 

předměstí, v posledně jmenovaném případě Smíchova, měli významně 

usnadněnou komunikaci po městě. Cirkulace lidí nabrala zcela jiné obrátky. Po 

                                                        
19 Druhý visutý most byl postaven v letech 1965-1968. Fischer, Jan - Fischer, Ondřej; 

Pražské mosty; Academia, Praha 1985, s. 58 
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výstavbě druhého visutého mostu Františka Josefa I. v letech 1865-1868 v ose 

Eliščiny třídy, resp. Trubní ulice (Revoluční), byla spojena Praha i s rozvíjejícími se 

Bubny a Holešovicemi, či s Královskou oborou, významným městským parkem. 

Před tím impozantní Negrelliho viadukt překonal řeku pro železnici (1845-1850). 

Kamenný most Palackého v sedmdesátých letech potvrdil důležitost Smíchova jeho 

spojením s Podskalím.  

 

1. 3 Pojem obchodu a obchodování v měnící se Praze 

 

Ještě v nejstarší české encyklopedii, v Riegrově Slovníku naučném, se uvádí, 

že obchod je „po živnostensku prováděné zprostředkování směny zboží“.20 

Obchodníkem mohl být jak výrobce, tedy řemeslník, tak i osoba, která se zaměřila 

jen na tuto „živnostenskou směnu“. Posledně jmenovaný byl nejčastěji hokynář, 

podomní obchodník, v druhé polovině 19. století také stále významněji 

velkoobchodník, kupec se sítí obchodů neboli filiálek. V této době se právě vlivem 

převratných změn výše uvedená definice přežila a teprve Ottův slovník naučný 

definuje obchod jako „hospodářskou činnost za účelem zhodnocení zboží změnou 

místa a času“. Pod pojmem obchodu se nyní již rozuměla jak vlastní fyzická 

distribuce zboží, tak i tvorba poptávky. Ta se jistě, s rozvojem velkých 

specializovanějších krámů, vyznačuje rozvojem reklamy. Právě masové rozšíření 

reklamy bylo v Praze přelomu 19. století průvodním jevem již rozvinutého 

moderního, svobodného podnikání.  

 

Růst počtu obyvatel, rozvoj řemesel, průmyslového podnikání a obchodu se 

projevil i změnami v sociální struktuře obyvatel. Jejich počet zůstával prakticky 

konstantní do 20. let 19. století. S rozvojem průmyslového podnikání, především 

v textilním, ale i začínajícím strojírenském průmyslu, se však v tomto desetiletí 

v Praze počítá s přítomností 2-3 tisíc námezdních dělníků. Jejich počet se pak 

                                                        
20 Fr. Lad. Rieger (red.); Slovník naučný, díl V.; I. L. Kober v Praze 1866 
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v 50. letech téměř zdvojnásobil.21 Ať již účastí na stavbách, později především 

železnice, nebo prací v nově vznikajících továrnách a dílnách v Praze vznikla nová 

sociální vrstva, která obsadila povětšinou předměstské čtvrti Karlín, Smíchov či 

později Žižkov. Na druhé straně díky této vysoké koncentraci pracovní síly vznikala 

stále majetnější a početnější vrstva bohatého měšťanstva, která záhy doplnila řady 

v Praze sídlící aristokracie a vysokého úřednictva.  

Spojení těchto dvou pro vznik budoucího velkoměsta důležitých elementů 

zosobňoval v následujících desetiletích příběh Vojtěcha Alberta Lanny (1805-1866) 

a jeho syna Vojtěcha rytíře Lanny (1836-1909). Jejich firma dokázala soustředit 

a zorganizovat práci pro výstavbu druhého pražského mostu, mostu Františka I. 

a na něj navazujícího prvního pražského nábřeží. Nábřeží až ke Staroměstským 

mlýnům vytvořilo další z reprezentativních a oblíbených promenád Prahy. 

Objevení nových sociálních vrstev, skupin a typů pražského obyvatelstva s 

novým sebevědomím a ambicemi, znamenalo zároveň změnu jejich potřeb a 

životního stylu. Diferenciace prodejních provozů, jejich nabídka, šíře sortimentu a 

nakonec i způsob prezentace musely procházet rychlými a hlubokými úpravami. U 

každého impulsu vedoucího k úpravě obchodních, resp. prodejních zvyklostí byly 

tak důležitým elementem, vedle zaváděných technických inovací, také nově 

vznikající sociální struktury pražského obyvatelstva a podnikatelské osobnosti 

nového typu. 

Vedle nově se rozvíjejícího obchodu s penězi či více strukturovaného 

obchodu s nemovitostmi, prodělávala před polovinou století radikální proměnu 

nabídka trhu s potravinami. Potraviny nabízené na pravidelných trzích byly stále 

výrazněji doplňovány o nabídky hokynářů, na konci padesátých let stále častěji 

citovanými modernizovanými krámy pražských kupců. Vznikl hojně rozšířený 

obchod se smíšeným zbožím, neboli koloniál.  

Vedle ustáleného kupeckého krámu s různě akcentovaným druhem zboží 

denní spotřeby a potřeby, zažily šedesátá léta rozvoj provozů luxusního 

charakteru. Vedle růstu počtu a velikosti pražských kaváren či lahůdkářství, 

                                                        
21 Počet stále zaměstnaných v necechovní výrobě byl v roce 1825 1367. In. Dějiny Prahy II; 

Paseka, Praha 1998, s. 28 
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otevírají se stále větší prodejny šatů, prádla, látek, koženého zboží, zařízení 

domácnosti, postupně také první konfekce, ad. Jsou velkoryse zařízené a nabízejí 

majetnějším zákazníkům nejrůznější zboží, které jinde nenajdou. Taková zařízení 

pak často přispívala k přeměně způsobu prodeje v celém městě. Když sledovaly 

nejnovější trendy z velkých okolních metropolí, snažily se přizpůsobovat a „držet 

krok“. Nejluxusnější obchody pak v Praze hrály zprostředkovatelskou roli. 
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2. Společenské a kulturní centrum města v 19. století 

 

Všechny změny v kultuře prodeje a zásobování, řízené v duchu progresivní 

modernizace „shora“, zasáhly nejdříve městské centrum. Inovativní projekty a 

opatření městské správy proměnily nejradikálněji reprezentativní oblast 

sjednoceného královského hlavního města. Ta se však posunula. Nové zemské 

reprezentační, finanční, společenské jádro se, především od druhé poloviny 

19. století, prosazovalo stále více na Novém Městě. Od zasypávání staroměstského 

hradebního příkopu, v šedesátých letech 18. století, se investice spojené 

s rozvojem manufaktur a posléze průmyslové výroby přesouvaly na dosud 

nezastavěné a levnější parcely Nového Města. Velkoryse založené urbanistické dílo 

tak vystačilo všem městským aktivitám až do počátku 19. století. Když také pražští 

Židé se s počátkem 19. století mohli volně stěhovat a více uplatňovat svůj kapitál, 

budoucí moderní infrastruktura určila definitivně sídla nejdůležitějších podniků a 

institucí terciárního a kvartálního sektoru do okolí Václavského náměstí. 

Obyvatelstva v centru historické Prahy, tedy především na Starém Městě 

pražském, přibývalo pouze do roku 1870. Následoval pravidelný úbytek.22 Vzrůstal 

zde počet nebytových prostor, úřadů, významných kulturních institucí, kanceláří, 

ale také obchodů a prostor k provozu živností.23 Všude, kde byla navíc hustá 

zástavba, se projevovala snaha města o výkup domů a rovnání uliční čáry. Jistou 

výjimkou představoval Josefov, kde se formovala, po vystěhování majetnějších 

Židů chudinská čtvrť, trpící přelidněním. Právě původní jádro osídlení tak v druhé 

polovině 19. století přenechalo svou roli nejživějšího pražské čtvrti městu Novému. 

Samo si sice podrželo tradiční privilegované postavení sídla radnice a jiných 

kulturních i státních institucí, obchodní a reprezentativní funkce nové doby mohla 

být však plněna pouze v prostornějších lokalitách. Nabízelo se rozsáhlé Nové 

město, dosud z části nezastavěné, s pravidelnější sítí ulic a sousedící s oběma 

nejvýznamnějšími předměstími, Karlínem a Smíchovem. 

                                                        
22 Celetná ulice roku 1880, 1639 osob, 1225 obyvatel v roce 1890 a 1051 v roce 1896. 

Dějiny Prahy II, s. 189 
23 Pešek, Jiří – Ledvinka, Václav; Praha; LN, Praha 2000, tab. s. 465 

Naformátováno: Písmo: Kurzíva
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2. 1 Utvoření centra aglomerace v okolí dolního Václavského náměstí 

 

Ignát Herrmann, shodně s Ladislavem Quisem, označili za období, kdy 

začala modernizace a nová výstavba Prahy, konec šedesátých a počátek 

sedmdesátých let 19. století. Statistiky jim dávají za pravdu. I když se často jako 

argument jmenuje nezvyklý stavební ruch, pro většinu pamětníků měly ještě 

důležitější význam politické události té doby. Šlo především o obnovení ústavnosti, 

posílení občanského principu a převedení pražské radnice do českých rukou.24 

Autoři dobových textů pak také zajisté, s vědomím předělu, který toto období 

znamenalo, přisuzovali zcela mimořádné postavení veškerému ostatnímu dění té 

doby. Hospodářskou situaci měli na zřeteli často jako poslední. Zapomínali přitom 

na poměry, které se udály a prosadily v Praze už dříve, kdy bylo již budoucí 

společenské centrum metropole určeno a počalo se rozvíjet i na skutečný stav 

města ve srovnání s ostatní Evropou. 

 

Již v 18. století vznikla zasypáním staroměstského příkopu osa od budoucí 

stavby Národního divadla přes Františkánský plácek (od 1878 Jungmannovo 

náměstí), spodní část Václavského náměstí až na budoucí Náměstí republiky, resp. 

Hybernské a Josefské náměstí a odtud opět k řece (od 1870 Eliščina třída). Ignát 

Herrmann upřesňuje, jak se v šedesátých a dlouho i v sedmdesátých letech 

„vlnobití Prahy“ lokalizovalo jen od Perštýna na Příkopy (do 1870 Kolowratská 

třída) a z Můstku k Jindřišské ulici.25 Hlavními pražskými bulváry tedy tehdy byly 

ulice Ferdinandova po Perštýn 26, Ovocná třída, Na Příkopě a Václavské náměstí po 

Jindřišskou ulici. Tento vývoj zde symbolicky otevírá příkladná výstavba prvního 

                                                        
24 Vošahlíková, Pavla; Jak se žilo za časů F. Josefa I.; Svoboda, Praha 1996, s. 30 
25 Herrmann, Ignát; Před padesáti léty XXIX, díl I.; Topič, Praha 1924 
26 Národní divadlo ještě nestálo, na jeho místě se nacházela „nevlídná budova erárního 

skladu soli“, místo Lažanského paláce tu stála cihelna a řeka zde tvořila výtoň pro skládání dříví, 

vedle, místo ohromného paláce České spořitelny (dnes AV ČR), byly sklady cihel a ohrady s dřívím. 

Tamtéž 
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novodobého činžovního domu Platýz. Hlavní pozdně klasicistní průčelí se výškou 

svých tří pater otevírá na tehdejší Ferdinandovu třídu.27 Mimo přítomnost 

důležitého zájezdního hostince v rozsáhlé budově, byla (a je dodnes) oblast při 

Platýzu charakteristická, jako významná oblast střetávání, oblast významných 

kulturních, administrativních a nákupních aktivit.  Širší okolí se pak nestalo 

důležitou společenskou křižovatkou pouze pro královské hlavní město. I když měly 

okolní předměstí vlastní náměstí s úřady a kostely, v praxi platilo pouze jedno 

hlavní centrum zemské metropole.  

Praha je v polovině 19. století svou podobou ještě  převážně feudálním 

památkově výstavním barokním městem, tehdy však zároveň fádně 

maloměstským.28 Její kvalitativní proměnu na kapitalistické velkoměsto historizující 

a eklektické výstavby lze nejnázorněji sledovat právě ve středu města. Hlavní ruch 

z bývalé obchodní Královské cesty, především z Celetné, přilehlých ulic a prostorů a 

ze Staroměstského náměstí se přenáší na okružní „bulvár“ mezi oběma stávajícími 

řetězovými mosty a od poloviny 19. století se jasně koncentruje spíše do horního 

Nového Města.29 

Zřízení dvou, později tří pražských nádraží30 jednoznačně pozvedlo celou 

oblast této části města. Byl tak komunikačně zajištěn opravdový moderní střed 

                                                        
27 V letech 1817 až 1825 byly sjednoceny 4 domy v prostoru městských hradeb s 

průchodem z ulice Národní na Uhelný trh a do ulice Martinské. Na gotických základech vznikla 

současná podoba domu, která dostala svou konečnou tvář při přestavbě koncem 20. let 20. století. 

Všechny objekty na rozsáhlé parcele byly architektonicky sjednoceny. Vznikla tak čtyřkřídlá budova 

okolo čtvercového dvora. Mimořádně vývojově hodnotná architektura se svým průčelím postavila 

do dnešní Národní třídy, zatímco původní průčelí bylo nasměrováno do Uhelného trhu. Obyvatelé 

tak byli situováni v prestižní a výhodné lokalitě mezi Havelským tržištěm a Novými Alejemi. V rámci 

přestavby tu byly též vybudovány stáje pro 55 koní, neboť zde přítomný zájezdní hostinec využívali 

hojně i formani se svými povozy. E. Poche 2001, s. 39 
28 Kohout, Vančura, s. 65 
29 Pešek, Jiří; Nová role Nového města. In: Documenta pragensia XVII, Scriptorium, Praha 

1998, s. 20 
30 „Od 40. let 19. století ještě živá a prestižní jádra hospodářského, komunikačního a 

společenského života, nikoli jako dnes v Praze špinavých center sociálního zmaru a urbánně 
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celé metropole. V oblasti kolem všechny fascinujících staveb nádraží vznikala 

postupně prestižní hotelová, restaurační a rezidenční zástavba, svázaná často 

s dobovým pražským velkokapitálem. Komunikačně znevýhodněné Staré Město tak 

definitivně ustoupilo do pozadí zájmu a významu. Klíčové investice se odtud 

přesouvaly na bývalou periferii. Rostl význam adres a stavebních pozemků při 

Ovocném trhu a v zázemí Prašné brány. Dobudování třetího pražského nádraží 

v roce 1871 a bourání novoměstských hradeb31 pak už jen utvrdilo probíhající 

trend a propojilo nové Nové Město s perspektivní obcí Vinohrad.32 Ne náhodou 

byla také v Jindřišské ulici v letech 1871-1873 postavena Hlavní pošta. Oblast byla 

definitivně vymezena a charakterově určena následně, v osmdesátých 

a devadesátých letech, výstavbou Nového německého divadla, Muzea království 

českého a kousek dál stojící centrálou českého Sokola. Tak vznikl druhý 

promenádní pás, těšící se stále větší prestiži. Tyto dva reprezentativní 

a promenádní pásy, v německém jazykovém prostředí označované „Ringstrasse“, či 

„Gürtel“, pak určily nově vznikající velkoměstskou „City“33.  

Nový promenádní pás byl pak s novoměstsko-staroměstskými třídami 

spojen Václavským náměstím. To se tak stalo klíčovým (a z jistého pohledu 

jediným) pražským bulvárem s řadou finančních ústavů, firemních centrál, 

prestižních právních kanceláří, ale i zábavních podniků, hotelů a obchodních domů. 

Pozice tohoto prostoru byla konečně ilustrována rozhodnutím o umístění nového 

svatováclavského pomníku. Z jeho dolní části v roce 1875 definitivně zmizel trh. 

Tímto v lokalitě vznikl další z předpokladů pro koncentraci velkých kamenných 

obchodů, které se takto ve svém rozvoji mohly brzy transformovat v nový typ 

komfortního nakupování. Václavské náměstí se stalo nejdůležitějším 

shromažďovacím prostorem. Dodnes platí za nejvýraznější centrum města.  

                                                                                                                                                           
umrtvujících zón.“  Pešek, Jiří; Nové město v 17. -20. století. In: Documenta pragensia, Scriptorium, 

Praha 1998, s. 67 
31 Po prohrané válce s Pruskem v roce 1866 a prohlášením Prahy za otevřené město se 

v roce 1874 definitivně přistupuje k prodeji barokních hradeb městu a jejich postupnému bourání 
32 Líbal, Dobroslav; Pevnost Praha: vliv opevnění na rozvoj města (katalog výstavy); Útvar 

rozvoje hlavního města Prahy, Praha 2000 
33 Jiří Pešek 
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Tržiště Starého Města měla v minulosti nejrozsáhlejší privilegia a tak 

i tradičně prvenství prodeje především svými denními trhy potravin. Tak až do 19. 

stol. nejživější obchodní tepny byly situovány na Královskou cestu a v oblasti 

Havelského města. Byl zde nejpestřejší sortiment zboží a největší ruch. Obrat 

nastal především zasypáním staroměstského příkopu a rozhodnutím o vystěhování 

denního trhu ze Staroměstského náměstí před koncem 18. století. Byl tak posílen 

význam Havelského tržiště. Jeho role, jakožto hlavní zásobárny potravinami, byla 

ještě zesílena dvě desetiletí před jeho radikální transformací. Stalo se tak zrušením 

trhu na Václavském náměstí.  

 

Již v polovině 19. století byl jasně znát proces transformace lokality v okolí 

Václavského náměstí, především pak jeho spodní části, v oblast s největší 

koncentrací služeb, jak terciárního, tak i kvartálního sektoru. Obyvatelé zde měli 

k dispozici nejrozmanitější nabídku zboží. Na staroměstské straně lokality se 

rozkládalo tržiště s nejširším sortimentem potravin v zemi, přilehlá promenádní 

korza pak sloužila postupně stále více jako místa pro obstarání toho nejlepšího 

spotřebního zboží. 

 

2. 2 Sociální otázka a pohyby obyvatelstva od poloviny 19. století 

 

Evropská města té doby transformovala ještě radikálněji svou tvář ve 

smyslu diferenciace jednotlivých městských čtvrtí. Nejčastější pražský vzor, město 

Vídeň, nastartovalo s nástupem liberálního kapitalismu v šedesátých letech svůj 

prudký rozvoj. Stavěly se reprezentativní projekty, bulváry, opery. Movití měšťané 

si vytvářeli své nové zóny práce, zábavy i nákupů vybavené moderními sítěmi 

především vody, kanalizace a plynu. V okolí historických měst stále více rostly 

dělnické a chudinské čtvrti tvořící také hospodářské zázemí města. 

 

Podle svých možností snaží se nyní i Praha, správou již česká, tato města 

napodobit a dostihnout. Avšak rozpornost tehdejších snah vychází především 
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z nejednotného přerodu k vrcholnému kapitalismu.34 Ten zažívá Praha 

v šedesátých letech, při rozdělení měšťanstva na německé a české. Pražští Židé se 

i nadále výrazně uplatňují v obchodě a tito se hlásí převážně k německému 

kulturnímu okruhu v Praze. Z dolního Nového Města se v této době stále vypjatější 

národní diferenciace stala hlavní německá čtvrť v Praze. Jejím centrem byla lokalita 

kolem německého kasina a bankovních paláců Na Příkopě. Převážně německá část 

pak dosahovala až k pásu barokních hradeb. Zde si německé elity v osmdesátých 

letech postavily brzy věhlasné Nové německé divadlo. Ze strany prvního pražského 

nádraží dominovala německá minorita až k Václavskému náměstí. Pro udržení 

prestižního charakteru dolního Nového Města bylo také podstatné, že se jeho 

zázemím za nádražní zónou stal prosperující Karlín a že se tak chudší dělnické 

okrsky vyčlenily za dráhu směrem na Žižkov.35  

Naopak horní Nové Město bylo tehdy poněkud komunikačně izolované36. 

Konjuktura šedesátých let přilákala do Prahy více lidí z venkova a právě horní Nové 

Město se tehdy vymezilo jako chudší dominantně česká pražská čtvrť. Celá oblast si 

oproti centru zachovala zklidněný obytný ráz. Bylo zde mnoho studentských bytů 

a hospod. Avšak oblast limitovaná přibližně ulicemi Ferdinandovou, Žitnou 

a Václavským náměstím se začala profilovat jako čtvrť pražské národnostně české 

buržoazie. Obecně platilo, že se zdejší často dosud relativně levné a nezastavěné 

pozemky stávaly stále častěji cílem budovatelů kompaktně koncipované činžovní 

zástavby. 

V Praze poslední třetiny 19. století již pochopitelně neexistovalo soupeření 

mezi jednotlivými historickými městy, můžeme ovšem mluvit o jistém 

národnostním přetlačování, které snad mělo pozitivní vliv na výstavnost centra 

sjednoceného města. Toto soupeření šlo ovšem napříč nejen historickými celky 

pražských měst, ale do jisté míry i napříč jejich sociální, nebo socio – profesní 

                                                        
34 Jiří Kohout, Jiří Vančura; Praha 19. a 20. století, technické proměny, s. 65 
35 Jiří Pešek, Documenta pragensia XVII, s. 21 
36 V jeho horním okraji začala již v 18. století vznikat čtvrť nemocnic, v návaznosti mnoho 

vysokoškolských budov, ale vyšehradský tunel a Palackého most až později 
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hierarchií, takže je nejde na pražském teritoriu jednoznačně geograficky vymezit.37 

Lze jen říci, že těžiště německé, národně a sociálně sebevědomé pražské minority 

se koncentrovalo na dolní Nové Město, do bankovního srdce města, obklopeného 

nádražími a vybaveného reprezentačními budovami. O něco později, do roku 1900 

ovšem byla dotvořena moderní institucionální infrastruktura i v dominantně 

českém prostředí, hlavně na nově zastavovaném Václavském náměstí.38 

Takto vzniklý živý střed nového velkoměsta představoval nejvýznamnější 

koncentraci vysoce kvalifikovaných služeb a podniků. Tak i socio – profesní 

struktura zde usedlých, či se zde jen často vyskytujících obyvatel, evokovala určitý 

metropolitní, až kosmopolitní charakter. Uveďme jen z nejvýznamnějších čísel. 

Adresář z roku 1884 uvádí 24 bank a záložen a 46 pojišťoven na území vlastní 

Prahy. I když na nezávislých předměstích žilo v té době již téměř dvakrát více 

obyvatel než ve vnitřní Praze a soustřeďovala se zde nejpodstatnější část průmyslu, 

naprostá většina finančních domů zůstala soustředěna právě v novém centru na 

rozhraní Starého a Nového Města.  

Ve stejném roce se v Praze bez předměstí uvádí 12 středních škol. Sedm 

škol sídlilo na Novém Městě, dvě gymnázia na Starém Městě.39 Připomínám zde 

též blízkost čtvrti nemocnic a na ně vázaných vysokoškolských pracovišť. Vedle 

toho, že síť středních a vysokých škol dotváří image každé městské obce nebo 

čtvrti, představuje, koncentrována zde v centru, přítomnost potenciální klientely, 

především pak pro oděvní obchody a obchodní domy s látkami, později i s oděvní 

konfekcí.  

Komu z profesní sféry dále výjimečně záleželo na využívání těchto služeb, 

byli advokáti. Na centrum města se, z výše uvedených důvodů, se jistě vázala 

vysoká koncentrace advokátních služeb. 40 V osmdesátých letech měla své sídlo na 

                                                        
37 srov. Pešek, Jiří; Nové město ve funkční struktuře pražské aglomerace na přelomu 19. a 

20. století. In: Documenta pragensia, Scriptorium, Praha 1998, s. 305 
38 Tamtéž 
39  Tamtéž, s. 307 
40 Tradiční právní centrum Prahy leželo na Starém městě. Zde stála i budova Zemského 

soudu. Jedno soudní centrum se nacházelo i na Malostranském náměstí. Zemský trestní soud 
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Novém Městě již polovina pražských advokátů a na počátku 20. století bylo jen na 

Václavském náměstí 41 advokátních kanceláří.41  

Neméně důležitou a prestižní službou pro moderní velkoměsto je zdravotní 

péče. Podle adresáře z roku 1884 disponovala Praha tehdy deseti nemocnicemi. 

Z nich šest bylo soustředěno v horním Novém Městě. V této oblasti budoucích 

prestižních lékařských fakultních nemocnic působilo tehdy 54,4 % pražských 

lékařů. Zde se dá očekávat, že velká většina z nich bydlela v přilehlé části města 

u Václavského náměstí. Podobně tomu bylo tedy i s umístěním lékáren a zubních 

ordinací, které zde byly v rámci hlavního města zastoupeny dokonce 72, 5 % (36 

ordinací). 

Jižní polovinou Starého Města, ale především dále v sousedících bývalých 

farnostech sv. Jindřicha a sv. Štěpána, se od šedesátých let táhla zóna prestižních 

bytů pražských majetných vrstev. Část jindřišská se utvořila jako čtvrť převážně 

německých elit spjatých s většinou pražského finančního kapitálu. Část na druhou 

stranu od Václavského náměstí byla obývána nejpodstatnější částí českých elit, 

lékaři, advokáty, podnikateli. 

 

                                                                                                                                                           
zasedal na Karlově náměstí. Přesto advokáti bydleli a pracovali především v reprezentačních ulicích 

na rozhraní Nového a Starého Města. 
41 Pešek, Jiří; Prostorové rozložení kvartérních služeb ve středoevropských velkoměstech 

1880-1914. In: Seminář a jeho hosté. Sborník k 60. narozeninám Rostislava Nového, s. 291 
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3. Tradice kontra modernizace   

 

Na pražském magistrátu byla od 60. let 19. století tendence uspíšit 

celkovou modernizaci Prahy a její přeměnu ve významné evropské velkoměsto, 

mimo jiné i pro vzpomínky na gotickou středoevropskou metropoli. Nutně při této 

neskrývané snaze oficiálních míst musí dojít a dochází ke konfliktu se zastánci 

tradice, často přímo odpůrci zavádění jakýchkoli nových řádů. Tento nejspíš odvěký 

konflikt ve společnosti je dobře vidět i na tématu proměn zásobování a prodeje. 

Dobrý exkurz lze provést právě mezi lety 1880 a 1914, neboť právě v tomto období 

se dynamika těchto změn dostává na vrchol. Tradiční zvyklosti lidí se nenávratně 

proměňují. Modernizace vyžaduje zavedení radikálních novot v zásobování a 

prodeji potravin. Tento proces je téměř synonymem pro ozdravění, v tomto 

případě především centra města, jakožto reprezentativního ovšem i funkčního 

jádra. Pražské obchody a tržnice tak přebírají především z hygienických, ale i 

komfortem a vyšší kulturou prodeje motivovaných důvodů postavení tradičních 

pražských trhů. Když je tak v roce 1897 slavnostně otevřena první z pražských 

staveb tržnice, jedná se o jasný signál, že doba pradávného prodejního řádu 

v ulicích města skončila. 

 

3. 1 Způsob prodeje potravinového zboží do 90. let 19. věku 

 

Většina tržních práv byla v platnosti nepřetržitě od 13. a 14. století, 

z období založení měst. Až koncem 18. století a zvláště počátkem století 

následujícího pak dochází k prvním významnějším změnám v pořádání trhů. 

Městská privilegia končí, cechovní systémy také a magistrát začíná vše regulovat. 

Některé trhy se zavírají, jiné však vznikají, či se mění a často upravují sortiment 

nabízeného zboží. Jak se hospodářský i společenský život v pražském souměstí 

probouzí, je jasné, že vše bude muset doznat jistých úprav. Vlivem postupující 

průmyslové revoluce se ve městě stavební ruch oživuje, rozšiřují se komunikace a 

především rychle roste počet obyvatel. Posledně jmenovaná skutečnost zvyšuje 
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požadavky na zásobování města a tržnictví v jeho centru se systémově reviduje 

jako první. V situaci velké koncentrace prodejců a zákazníků se nejpalčivějším 

problémem jeví dodržování hygienických pravidel. Důležitým faktorem se stávají 

také stále rostoucí ambice vládnoucích tříd ve městě. Prosazuje se více požadavek 

komfortu a reprezentativnosti, požadavek po vyšší kultuře prodeje. 

 

3. 1. 1 Tradice trhů 

 

Výroční i pravidelné trhy měly pro vývoj městské civilizace klíčový význam. 

Ekonomický význam byl pro město nepřehlédnutelný. Vedle ekonomického tu byl 

jistě i významný aspekt společenský. Ve věku silně převládající negramotnosti, ale 

i později v druhé polovině 19. století představovaly noviny, příležitost k podívané, 

šíření novinek a různých zpráv. Výroční trhy a jarmarky byly v Praze důležité 

a oblíbené. Nejslavnější a oblíbené byly trhy výroční. Tehdy se do centra dostalo 

zboží i ze vzdálenějšího okolí. Sortiment se rozšířil o nové řemeslnické výrobky, 

dobytek, ale také luxusnější a méně obvyklé zboží.  

Nejstarším (kromě podhradí) a největším střediskem každodenních trhů 

bylo Staré Město. Až do poloviny 18. století byl centrem veškerého obchodu 

Staroměstský rynek. V roce 1754 však bylo nařízeno, aby stálé krámy na náměstí, 

přenosné kotce, káry, nůše a plachty zmizely. Na přelomu století pak zbyly pouze 

stálé krámy pod věží.42 Tak se stalo, že okolní tržiště, především kolem kostela 

sv. Havla, byla postupně rozšiřována i doplňována o nové druhy zboží. Od konce 

18. století tak to byly Kotce, či jinak Havelské tržiště, soustředěné kolem, jako 

hlavní pražské tržiště. 

 

                                                        
42 Ty byly pak také odstraněny, ve třicátých letech následujícího století v souvislosti 

s přestavbou radnice. 
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3. 1. 2 Havelské tržiště a lokální prodej potravin do konce 19. století 

  

„Okolo i vnitř podloubí panuje od ranních hodin veliký, hlučný život. Tu se 

smlouvá a prodává, volá, vadí a prosí – smíšenina nejrozmanitějších postav: 

vykrmená drůbežnice a hubené selky, řemeslnice v klobouku a ouřadnice v prostém 

čepečku, mladí hospodští a staří hospodáři, chátra obojího pohlaví, toulaví 

prodavači a žebráci. To se míhá, dere a tlačí řadami rozestavěných nůší, krosen a 

trakařů se živou a mrtvou drůbeží, s vejci tvarohem a máslem. Zvláštní a stále denní 

figury v tomto strakatém množství jsou pečenářky, či po staročesku pratlářky nebo 

polívkářky, ženy veliké důležitosti, neboť vedou péči o žaludek nejen všech 

prodavačů v tomto okolí, nýbrž poskytují také úlevu hladovým, jižto přicházejí sem 

z končin vzdálených…“43 

Takto místo vykresluje J. K. Tyl ještě ve 40. letech, v době velké slávy celého 

tržiště. Celé totiž tradiční, původně již středověké, „Forum Sancti Galii“ bylo navíc 

až do výstavby Stavovského divadla rozlehlým, poměrně jednotným trhovým 

prostranstvím. Tržiště sahalo od dnešního Ovocného trhu, přes celou Rytířskou 

a Havelskou ulici, k dnešnímu Uhelnému trhu. Lemováno bylo starobylými domy 

s původem krátce po založení havelského města v roce 1250, domy s předsíněmi či 

podloubími v nichž bylo plno krámů a ruch po celý den.44 Ještě v 19. století býval 

mimo krámy trh nejen potravinový a drůbeží, nýbrž i uhelný, zvěřinový a trh 

s různými drobnými výrobky denní potřeby. Na Zeleném trhu (dnes Havelské 

tržiště) se prodávala zelenina, na Vaječném trhu (dnes ulice Rytířská) byly k dostání 

vejce, sýr, máslo a jiné mléčné výrobky. Uhelný trh si zachoval svůj původní název, 

prodávaly se na něm ovšem květiny, houby čerstvé i sušené, drobné dřevěné 

kuchyňské nádobí a nářadí.45 Takto je naznačena podoba havelského tržiště 

                                                        
43 Šťastná, Jarmila; Pražské trhy a tržiště od konce 18. do počátku 20. století. In: Český lid 

1980, s. 3 

 
44 Dnes se v místech Rytířské ulice původní podloubí zachovalo pouze u tří domů vedle 

současné Staroměstské tržnice. Tak si lze původní podobu poměrně snadno domyslet. 
45 Starcová, Marcela, s. 165 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


- 33 - 
 

v období jeho velké slávy, po nuceném odchodu trhovců ze Staroměstského rynku 

a později rovněž z Václavského náměstí v roce 1876.  

 

Na každodenních trzích se prodávaly především potraviny, od mléka 

a léčných výrobků, přes vejce, maso, zeleninu, brambory, ovoce, až po hotové 

pokrmy od tzv. praclářek46. Z ostatního zboží byly k dostání ptáci, krmivo pro 

drůbež, tkaničky a další drobné zboží a různá veteš47, dále pak dřevo a uhlí, 

příležitostně seno, sláma a píce. Na prodej těchto druhů zboží byla vyhrazena 

určitá místa, mléko a smetana se však prodávaly bez omezení všude.48 Po přesunu 

ze Staroměstského rynku získávaly postupně některé druhy zboží stále trvalejší 

stanoviště a daly tak v průběhu 19. století místům své názvy. Do Kotců, které 

označovaly do začátku tohoto období prostranství vymezené dnešní Havelskou 

a Rytířskou, později však pouze uličku mezi nimi, byl umístěn prodej drůbeže, 

zvěřiny, čerstvého i přehřívaného másla, sýra, vajec, dále prodej selat, telat, 

nestáhnutých beránků a koz, ale i prodej raků, či žab. Tyto jednotlivé druhy zboží 

však byly umístěny na určitých lokalitách (dosud však bez psaného řádu). Například 

v části Rytířské49od Uhelného trhu k Můstku se uskutečňoval prodej másla, sýra 

a vajec, říkalo se tak místu Vaječný trh. Dále Rytířskou až k Ovocnému trhu 

probíhal prodej drůbeže, proto bylo místo pojmenováno trhem Husím. Toto i jiné 

řazení podle sortimentu se udrželo až do 90. let.50  

Pro prodej „menších troch vaření a všelijakých jahod“51 a také potravy pro 

slepice, tzv. zásypu byl vyhrazen Uhelný trh. Krom tohoto se zde však sortiment 

                                                        
46 Neruda, Jan; Trhání; Po nárožích; Kuchyně na trhu; J. Svátek, Praha 1923 
47 pozůstatek židovského „tandlmarku“, překupníci, fungující i jako zastavárny, a 

poskytující drobné půjčky, Železná ulice, po 1849 stěhování Židů mimo ghetto 
48 Šťastná, Jarmila; Pražské trhy a tržiště od konce 18. do počátku 20. století. In: Český lid 

1980, s. 4 

 
49 ulice tak byla jmenována od 40. let 
50 Šťastná, Jarmila; Pražské trhy a tržiště od konce 18. do počátku 20. století. In: Český lid 

1980, s. 5 
51 Havránek, E. T.; Neznámá Praha, Praha 1939, s. 114 
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měnil. Poměrně stálý byl prodej čerstvých a sušených hub a květin. Problémem byl 

prodej zabitých telat, skopového a vepřového dobytka. Dobytek směl být přinášen 

jenom po jednom a pro nesoulad mezi prodejci, časté porušování nařízení 

magistrátu a tržního řádu byl prodej na ulici před koncem 80. let zcela zakázán. 

Nabídka na Uhelném trhu byla příležitostně doplněna nejen o drobné dřevěné 

kuchyňské nářadí a nádobí, ale i bednářské zboží, bývaly tu v nabídce i dřevěné 

hračky, háčky na prádlo, věchtoví, či rohožky, ke konci století i po otevření tržnice 

přibylo nožířské zboží a boty. Živý obchodní ruch se na tomto prostranství udržel 

díky pokračujícímu prodeji uhlí, dřeva a květin, jednoduchých i důkladně vázaných 

vazeb a věnců. 

Všechny zelené věci se prodávaly na Zeleném trhu52. Prostor se od roku 

1870 nazýval Havelskou ulicí a typickým produktem zde nabízeným byly zahradní 

rostliny, ale především zelenina, jako zelí, řípa, česnek, cibule, křen, hrách, 

či fazolové lusky. V úzké uličce v Kotcích se od počátku 19. století prodávaly 

brambory a také české koření, v 70. letech se však veškerá nabídka koření 

přesunula na Ovocný trh. Konečně pak dnešní Ovocný trh vděčí za svůj název 

přenesení prodeje ovoce ze staroměstského Malého náměstí na konci 18. století 

a jeho soustředění na Královské třídě53. Byly tu k dostání všechny druhy ovoce, jak 

čerstvé, tak sušené, tuzemské i mnohé cizí. Na celou druhou polovinu 19. století se 

na prostranství též přesunul prodej zpěvného ptactva, kdy od roku 1872 tržní řád 

přesně definuje druhy k prodeji povolené.54 

Specifickými prodejními artikly byly maso a mléko. Kromě drůbeže, zvěřiny, 

jehňat, selat a kůzlat, které se prodávaly nestažené na havelských trzích, prodávalo 

se maso hovězí, vepřové, skopové a sádlo v masných krámech. Byla možnost 

navštívit krámy u sv. Jakuba na Starém Městě, v opačném směru to pak bylo 

v Lazarské ulici, kde měli novoměstští řezníci již od založení města svou budovu. 

Zatímco svatojakubské prodejny masa přetrvaly i s porážkou dobytka až do 

                                                        
52 Tak jmenovaný od poloviny 19. století, do té doby Uhelná ulice 
53 Název Ovocný trh od roku 1870. In: Lašťovka M. - Ledvinka V.; Pražský uličník, Libri, 

Praha 1998 
54 Tržní řád v královském hlavním městě Praze 1872, s. 16 
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třicátých let 20. století55, lazarští řezníci se museli vystěhovat, jejich prodejní 

středisko, vyhlášené vynikající dršťkovou polévkou, neušlo asanačním záměrům po 

zbudování ústředních jatek v Holešovicích.56 Kromě těchto specializovaných krámů 

na prodej masa, mohl zákazník zboží sehnat od tzv. Hutířů, či Huntéřů. Tak se 

nazývala živnost necechovních prodavačů masa. Tito měli vlastní podnik pod širým 

nebem, většinou u masných krámů.57 Byli levnější a jejich činnost byla rozšířena po 

vydání nového živnostenského řádu z 1. 5. 1860. Tehdy se liberalizoval prodej 

masa na úkor řemeslných řezníků. Konkurence se tím zostřila a význam stálých 

masných krámů začal upadat.58 Budoucí výstavba moderní tržnice pak mohla jen 

potvrdit úpadek tohoto tradičního prodeje masa. 

Prodej mléka byl, společně s obchodem s čerstvým masem, 

nekritizovanějším na potravinových trzích. V administračních zprávách města 

čteme často o projednávání různých opatření vedoucích k zavádění vyšších 

hygienických standardů. Problémy obou artiklů vznikají ve stejné příčině. 

Nedostatek místa zvětšujícího se města nutí prodejce k dojíždění ze stále větších 

vzdáleností. Zásadním problémem se stává doprava a skladování. Mléko se, zvláště 

v letních měsících, rychleji kazí a ani skladovací postupy situaci nezachraňují, ba 

naopak. Po množství lékařských studií a zpráv59 se ozývají stále častěji hlasy po 

kontrole mléka od zdroje až po prodej. Do konce 19. století bylo v Praze mléko 

                                                        
55 Diskuze o demolici staroměstských masných krámcích byla ke konci století také aktuální, 

avšak s růstem výstavby v asanačním obvodu jejich výnosnost opět stoupla. Administrační zpráva, r. 

1901 
56 Po zrušení cechů, vybudování holešovických jatek a výstavbě staroměstské tržnice, bylo 

o starých lazarských masných krámech (tzv. Novoměstská porážka) rozhodnuto. Demolice se 

uskutečnila v roce 1898. Starcová, Marcela; Proměny zásobování a obchodu v Praze na přelomu 19. 

a 20. století. In: Pražský sborník historický XXX., s. 187 
57 Herrmann, Ignát; Před padesáti lety II., Topič, Praha 1925, s. 33 
58 Šťastná, Jarmila; Pražské trhy a tržiště od konce 18. do počátku 20. století. In: Český lid 

Praha 1980, s. 7 
59 Dobový výzkum epidemie tyfu, kde z celkem 638 nakažených, 110 se nakazilo mlékem. 

Kašpar, František: K otázce hygienického zásobování Prahy mlékem; vl. nákl., Praha 1906 
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velkou převahou od překupníků a hokynářů60. Také mlékaři a mlékařky často 

chodili se svými vozíky a skupovaly po okolních dvorech. Tento pouliční prodej byl, 

s ostatními drobnými provozy, dlouho tolerován, jako převažující způsob 

zásobování mlékem. Jako způsob však byl komplikovaný vzhledem k často 

zjištěným nečistotám, vodě, mouce, či sodě přimíchaným do mléka. Čeněk 

Charousek popisuje ještě na konci 19. století situaci takto: „Obchod vede se ve 

znamení staré báby s vozíkem. Baba, viditelný a nejškodlivější bacilus v mlékařství, 

zasluhuje popsání. Jezdí pro pomluvy a klepy, chodí sázet do loterie, dohazuje 

ženichy, převáží kořalku a různé mlsy v putně, v níž vozí pomeje pro kozu a prase, 

mléko bryndá vodou a do mléka namíchá bakterií tyfových.“61 Napříště bylo tak ke 

konci devadesátých let nařízeno neudělovat další povolení k prodeji bez 

nejnutnějšího vybavení. Prodejce musel mít chladící přístroje, či studniční vodu do 

8 ̊C, kovové pocínované, přesně uzavíratelné nádoby62, každá nádoba pak musela 

být opatřena plombou s datem.63 

Výměrem městské rady z května 1899 pak byla správě staroměstské tržnice 

předána i veškerá agenda spojená s pouličním prodejem mléka, vybírání poplatků 

a vykonávání dozoru.64 

 

Tržní řád z roku 1872 jmenuje množství dalších významných tržišť na 

Hradčanech, Vyšehradě, v Holešovicích a v Bubnech. Brzy přibyla další důležitá 

místa prodeje v Karlíně, na Smíchově, na Žižkově a Vinohradech. Ovšem i přes 

existenci těchto stále se rozrůstajících převážně potravních trhů zůstalo 

svatohavelské tržiště nejvýznamnějším. Tento fakt byl navíc podpořen zánikem 

trhu na Václavském náměstí v druhé polovině 70. let v souvislosti s plánovanou 

                                                        
60 mlékaři a „báby“ mlékařky s povozy taženými mezky, psy nebo ručně, hokynáři pak ze 

svých krámů 
61 Charousek, Čeněk; Význam bakterií v mlékařství. In: Základy mlékařství, Kostelec nad 

Orlicí 1898, s. 50 
62 První plechové konve se objevily až v sedmdesátých letech, in Dějiny české 

každodennosti, s. 23 
63Mudr Kašpar, František: K otázce hygienického zásobování Prahy mlékem 
64 Administrační zprava 1899, Praha 1901 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


- 37 - 
 

reprezentativní úpravou. Tradiční působení překupníků, či systém podomního 

prodeje zde také zabezpečovaly rozšíření odbytu. Tak například Vyšehrad 

a Holešovice se téměř výhradně zásobovaly z centra, bylo také právě 

prostřednictvím překupníků. 
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Až na drobné změny zůstaly i v industrializovaném městě uvedené lokality 

dlouho tržními místy se specifickou atmosférou a svérázným řádem, skrytým pod 

často chaotickým zevnějškem. Až do poloviny 90. let předminulého století, 

pomineme-li stále silnější snahy o kontrolu hygienických zásad, zůstal prodej 

potravin v centru královského hlavní města Prahy vlastně nezměněn. Se stavbou 

dominantní Městské spořitelny se akcentuje i reprezentativní funkce lokality. 

Především však výstavbou první pražské kryté tržnice, dochází k převratným 

změnám, které tehdy téměř ze dne na den změní charakter centra hlavního města.  

 

 3. 2 Staroměstská tržnice 

 

Zřízení první pražské tržnice znamenalo, vedle staveb infrastruktury 

a ústředních jatek, nejvýznamnější krok k celkové modernizaci a ozdravení centra 

města. Radikálním zlepšením hygienických podmínek prodeje a skladování 

potravin se zde pražská obec snažila zvýšit životní a „civilizační“ úroveň obyvatel. 

Přes racionální motivaci vedení města však nebyl projekt přijat jednoznačně. Hlavní 

architekt zvoleného projektu Ladislav Fialka publikoval, ve Zprávách spolku 

architektů a inženýrů v roce 1892, několik klíčových důvodů výstavby.  
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3. 2. 1 Příprava projektu 

 

Základním faktem, vše ostatní určujícím, je tehdy navýšení počtu obyvatel 

v metropoli. Dovoz potravin z bezprostředního okolí již nedostačoval a na tak byly 

kladeny větší nároky. Vzhledem k většímu obratu zboží, a tak i potřebě přísnější 

policejní a zdravotní kontroly, odbyt musel být rychlý a snadný. Toto měla zajistit 

výstavba tržnic, jak podle Fialkových osobních zkušeností dokládal celoevropský 

trend.65 Poněkud neaktuálně zde architekt argumentoval příkladem obleženého 

města, v tomto případě Paříží po bitvě u Sedanu v Prusko-francouzské válce. 

Moderní francouzská koncepce centrálních tržnic měla tehdy zajistit velkoměstu 

zásoby na 5 měsíců obléhání. Jelikož se Praha od roku 1875 systematicky zbavuje 

věnce barokního opevnění a její vojenský význam je v úpadku, je daný argument 

bezpředmětný, ale jako ilustrace modernosti poslouží.  

Architekt zároveň hájil i ekonomickou výhodnost. Odmítal námitky, že 

vystavěním tržnic a postupným amortizováním stavebního kapitálu se zvýší ceny 

potravin. Příkladoval opět Paříží a Berlínem. Například právě náklad na výstavbu 

centrálních tržnic (především hlavní Les Halles) v Paříži představoval kolem 

50 miliónů franků, roční náklad pak 1 200 000 F. Naproti tomu v roce 1875 byl 

údajně čistý zisk již 9 miliónů.66 Zároveň se v moderní budově tržnice zajistila 

s větším přívozem zboží i větší stejnoměrnost dodávky, čímž se také ceny ustálily. 

Velikost pařížských tržnic představovala souhrnnou plochu 87 790 m². Odečte-li se 

plocha obilní tržnice, vyjde 40 390 m². Při představě plochy tržnice staroměstské, 

která činila 3589 m², je vidět její význam, jakožto první stavby svého druhu v české 

metropoli. 

 

Do tržnice byla po jejím dokončení přesunuta většina tržního prodeje 

soustředěného v dané lokalitě, především pak ze třech nejvýznamnějších 

                                                        
65 Po vyzvání radou královského hl. města Prahy, podnikl Fialka skutečně v letech 1890 a 

1891 studijní cesty, aby nabyl zkušenosti v oboru tržnictví a „pro dané poměry vypracoval náčrtek 

tržnice“. In: Zprávy spolku architektů a inženýrů; Praha 1892, s. 110 
66 Tamtéž  
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staroměstských trhů: ze Zeleného, Vaječného a Uhelného trhu. Staroměstská 

tržnice, stejně jako pozdější dvě Vinohradská (1903) a Smíchovská (1908), pro 

Pražany představovala zcela nový způsob nakupování - velkoprodejnu potravin. 

Zákazníci už nemuseli při svých nákupech obcházet tato jednotlivá tržiště, na 

jednom místě nakoupili většinu toho, co potřebovali do kuchyně. Mohli nakupovat 

pohodlně i v nepřízni počasí. Komfort představovala i větší jistota uzavření 

obchodu nerušeně, bez vměšování třetí strany na základě přísnějších regulí 

a kontroly místní správy. To bylo, vedle lepší skladovatelnosti a kvality potravin, 

hlavní změnou pro nakupující Pražany.67 

V březnu 1890 byla požárem zcela zničena masná tržnice u sv. Jakuba.68 

Tehdy se stala myšlenka zřízení stálé velké tržnice ještě aktuálnější. Původní 

myšlenka představovala opět tržnici na prodej masa se železnou konstrukcí. 

Nakonec však zvítězila již dříve vyslovená myšlenka na zřízení velké české tržnice, 

jako mimo jiné i „důležité protiváhy německému velkoobchodu“.69  Na projektu 

dnešní stavby se nakonec sbor obecních starších usnesl 8. února 1893. Výstavba 

Staroměstské tržnice pak probíhala v letech  1893-1896 v prostoru mezi Rytířskou 

ulicí a Ovocnou třídou (dnešní ulice 28. října). V Rytířské museli nové budově 

ustoupit čtyři historické domy (čp. 405-408), což samo bylo zjevným zásahem do 

starého řádu historického jádra města a projevem nekompromisního postupu 

modernizace. Příliš zdobná a převýšená fasáda byla později předmětem kritiky. 70 

Plány tržnice tedy vypracoval po osobní dvouleté přípravě architekt Fialka. 

Ten ji koncipoval jako velkou a moderní budovu, sloupovou železnou bazilikální 

prodejní halu na půdorysu kříže, obloukovou konstrukci na litinových sloupech. Do 

nepravidelného půdorysu byla vložena hlavní osa spojující obě ulice a tvořící tak 

                                                        
67 Starcová, Marcela, s. 167 
68 Tato byla posléze obnovena a od počátku 20. století do třicátých let sloužila spádové 

oblasti nově asanovaného Josefova. 
69 1886, 8. schůze správního výboru Ústředního spolku českých malokupců: Návrh na 

zřízení velké české tržnice v Praze. In: Památník Ústředního spolku českých kupců v Praze, Praha 

1935 
70 V době vítězství funkcionalismu připravil architekt Tchoř plán radikální úpravy fasády a 

snížení stavby. Projekt nebyl nikdy realizován. 
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vlastně i průchodem prodejní pasáž.71 Kolmo na ni byla založena příčná osa. 

Původně měl být upraven i vjezd z ulice Na Můstku a zbourána budova Staré rychty 

v Rytířské ulici.72 V obou případech šlo o jakési trojlodí, kde po obou stranách byly 

umístěny stánky, mající za sebou, ve vedlejších lodích, zázemí a spojení se sklady. 

Centrální loď pak byla určena pro pohyb zákazníků. 

Ve městech, kde architekt studoval příklady fungujících tržnic, narážel na 

dva hlavní typy. Kromě zvoleného typu, kde se krámy nachází pouze v přízemí haly, 

uvažoval i o druhém, s krámy umístěnými i na galeriích. Ty se nacházely hojně ve 

velkých německých městech. Pro typ přízemních továrních budov, zakrytých 

šedovými střechami, se nakonec rozhodl ze dvou důvodů. Argumentoval 

„převládajícím procentem nakupujících dam, co nerady po schodech ku krámům na 

galleriích vycházejí“, ale především levnějšími náklady.73  

Hlavní vchod byl z Rytířské ulice, vchod skrz rozměrný administrativní 

objekt s reprezentativní novorenesanční fasádou a s druhým vchodem, průchodem 

z tehdejší Ovocné třídy. Obrazy ve vestibulu průchodu z Rytířské zachycují dodnes 

očima malíře V. Bartoňka atmosféru pražských trhů ještě před postavením 

Staroměstské tržnice.  

 

                                                        
71 Nejednalo se typově o pasáž, tedy zastřešený průchod s druhotně vzniklým prodejem, 

hala tržnice je však dodnes využívána jako průchod, tedy „passage“. 
72 Janková, Yvonne; Pražské tržnice, In: Staletá Praha, Panorama, Praha 1983, s. 59 
73 Tímto způsobem bylo mimochodem dosaženo maximálního přirozeného osvětlení. 

Zprávy spolku architektů a inženýrů 1892, s. 111 
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3. 2. 2 Začátek provozu prvního obchodního domu potravin 

 

Slavnostní otevření se konalo poslední neděli v únoru (28. 2. 1897). Sešli se 

představitelé pražského magistrátu v čele s primátorem dr. J. Podlipným, městští 

radní, obecní starší, prodavačky a prodavači, ale také kněží, kteří aby objekt 

vysvětili, spotřebovali hodně svěcené vody, jak kropili jednotlivé stánky i celou 

budovu, od rozsáhlých sklepů až po poslední podlaží. Následovali slavnostní 

projevy primátora a předsedy dozorčí komise Staroměstské tržnice dr. Kühna.74 

Následující den provoz v moderním objektu, prvním svého typu, oficiálně začal. 

Nová budova překonala všechna očekávání, ovšem i rozpočet byl oproti původně 

povoleným nákladům téměř dvojnásobný75. 

První pražská moderní tržnice musela být velkoryse, ale přitom účelně 

zařízena. Klíčové prodejní stánky byly rozmístěny na ploše 3715,42 m². Jejich počet 

byl sice naplánován, dělily se však následně podle potřeby. Prodejci mohli pracovat 

v přehledném prostoru, dobře osvětleném velkými okny i částečně prosklenou 

střechou, popřípadě Křižíkovými obloukovými lampami, v prostoru, který odráží 

věrně myšlení architekta konce 19. století. Stavba je jednoduchá až tovární 

a dekorace je realizovaná jen v detailech, jako v případě kanelovaných sloupů 

a antikizujících hlavic. Tyto duté litinové sloupy nepředstavovaly jen nosné pilíře, 

ale chytře sloužily i jako větrání suterénu. Dlažba tržnice byla žulová na betonovém 

podkladu a její sklon směrem k hlavnímu vchodu umožňoval snadné čistění 

proudem vody hadicemi z hydrantů. Celá plocha tržnice byla podsklepená. Sklepy 

byly tudíž rozsáhlé. Měly asfaltovou podlahu a byly dobře větratelné. Část sklepů 

fungovala jako chladírny. Ty byly tehdy rozděleny do 5 velkých oddělení a 81 boxů. 

S růstem objemu prodávaného zboží bylo však potřeba chlazené prostory 

                                                        
74 Dr. Kühn (zemř. 1904), jako dlouholetý vedoucí provozu nové tržnice (dozorčí komise 

nad tržnicí) a důležitá postava při prosazování nových hygienických a prodejních opatření 
75 Oproti povoleným 300 tisícům zlatých bylo vydáno 522 119 zlatých. In: Vestník obecní 

Král. hl. města Prahy 1897, s. 13 
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rozšiřovat a v roce 1900 vzrostl počet boxů již na 98.76 Teplota v chladírnách mohla 

být regulována pomocí moderní chladícího zařízení. Chladící a rozváděcí zařízení, 

parní stroje a kotle dodala Pražská akciová továrna na stroje.77 

 Jak již bylo uvedeno výše, počet stánků byl průběžně upravován. Zatímco 

původně mělo být v tržnici 326 stánků, těsně před otevřením byl však počet 

stanoven na 290, aby se záhy ustálil na čísle 259 od roku 190078. Vzhledem k tomu, 

že se počet původně nabízených stánků snížil, zbývající získali větší kapacitu 

a zároveň s přihlédnutím k rozšiřováním chlazených sklepů, lze usuzovat, že 

s výstavbou tržnice se i změnila práce a struktura prodejců. 

 

Stánky v tržnici byly dvojího druhu. Jednalo se o volné stánky, které byly 

označeny pouze mosaznými pruhy a čísly v podlaze a také větší, stálejší, které byly 

ohraničené. Největší množství stánků měly pronajaty prodavačky vajec, másla 

a  pečiva.79 Následovali prodejci drůbeže a řezníci, naproti tomu například stánky 

s rybami byly běžně v počtu pouze kolem 7. Právě ony trhovkyně, kvůli kterým 

především byl projekt tržnice realizován, se s převratnou změnou loučily těžko. 

Adolf Branald vzpomíná: „Nějaký čas se Aničky bránily, zdráhaly se opustit 

vysezená místa u nůší, protestovaly proti nájemnému, namítaly, že pod střechu jim 

Pražáci nepřijdou, ale oni přišli a jedna po druhé kapitulovala.“80  

 

                                                        
76 Nečas-Procházka; Zpráva o zdravotních poměrech královského hlavního města Prahy 

v letech 1897-1909; Praha 1912, s. 794 
77 Tamtéž 
78 Statistická knížka královského hlavního města Prahy na rok 1900, Praha 1903 
79 Téměř výlučně šlo o prodavačky, které se přesunuly s přilehlého vaječného trhu, tedy 

drobné prodejce.  Nazývaly se podle nejčastějšího jména “Aničky“. 
80 Branald, Adolf; Zrození velkoměsta; Praha 1985, s. 65 
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3. 2. 3 Přijetí veřejností  

 

Realizací rozsáhlého projektu tržnice byl učiněn radikální krok ke konci 

specifického rázovitého prostředí se staletou tradicí. Největší staroměstské trhové 

prostranství, táhnoucí se od dnešního Uhelného trhu až ke staré mincovně 

v závěru dnešního trhu Ovocného, zaniklo. Trhovkyně se těžko loučily s osobitou 

atmosférou trhů především proto, že je zde nikdo neomezoval. Mohly hlasitě 

vyvolávat, nabízet kolemjdoucím, smlouvat, jak se jim zachtělo, nemluvě 

o svérázném dodržování základních hygienických pravidel. V nové tržnici se zato 

musely podřídit celé řadě předpisů. Kromě přísného zákazu obtěžovat 

pokřikováním nakupující, se jednalo o striktní kontrolu předepisovaných 

hygienických pravidel, kontrolu dodržování měr a vah. Zvýšené požadavky na 

hygienu se nevztahovaly pouze na tržnici, ale i na ostatní místa. Prostory kryté 

stavby však byly přirozeně pod stálým, bedlivějším dohledem. Uvedené požadavky 

byly určeny zákonem v roce 1896 a upraveny pak znovu dekretem z roku 1899, kdy 

byl například ustanoven městský lékař pro stálý zdravotní dozor.81  

Časté jsou svědectví o veliké nechuti a nedůvěře („všeho se lekaly“).  

V začátcích se paní Anny stavěly na odpor, především pod záminkou 

vysokého nájemného.82 Odraz tohoto sporu se odrazil i v dobovém tisku. Redakce 

Hlasu národa si celého problému všímá a věnuje mu poměrně značný prostor i ve 

svém obrazovém vydání Pražského ilustrovaného kurýra. Všímá si „slzí v očích“ při 

balení starých stánků, nedůvěry a odporu k „pyšné a výstavné budově tržnice“ a 

především podporuje boj proti vysokým poplatkům. Konstatuje, že samo přesídlení 

způsobuje výdaje a je tu především starost, jak se povede v novém. Následuje tudíž 

výtka, že poplatky mohly být zvýšeny později, po nabytých zkušenostech. Tlumočí 

                                                        
81 nařízení se vztahovala k používaným nádobám, upřesňovala míry a váhy, či byl prvně 

zakázán prodej na holé zemi. Šťastná, Jarmila; Pražské trhy a tržiště od konce 18. do počátku 20. 

století. In: Český lid Praha 1980,  s. 17 
82 Věstník král. hl. města Prahy r. 1897 nás informuje, že otevřením tržnice spor neskončil,  

začala pouze jeho druhá fáze. Čteme o množství stížností a o zásahu samotného starosty 

Podlipného, který se zaručoval, že „ceny jsou nižší než ve všech okolních tržnicích.“  
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dokonce údajné stanovisko veřejnosti, že obec nezřídila tržnici pro zisk, ale z 

„ohledů zdravotních a pořádku na trhu městském“.83 

Časem si však zvykly a „zdomácněly tu, i tržnímu řádu a účelnější kontrole se 

podrobily, uznávajíce, že mají velikou výhodu již v tom, že se svým zbožím nejsou 

vydány na milost a nemilost rozmarům počasí, jakož i že k vlastnímu osvěžení mají 

vybranější bufet… Všechny obavy a předtuchy se tak rozplynuly v mlhách 

zapomnění, neboť obchody se hned od počátku slibně rozvíjely.“ 84 Spor o nájemné 

tak pravděpodobně neskončil slavným vítězstvím nájemců. Platby patrně nebyly 

významně upraveny a následující provoz ukázal, že nesouhlasná stanoviska byla 

spíše výsledkem obav a určité nostalgie. Administrační zpráva z roku 1900 si pak 

může pochvalovat, jak se „chování prodavaček vůči obecenstvu polepšilo 

a stížnosti na nešetrné chování jsou řídké, menší přestupky jsou stíhány bez trestů 

v působnosti správy tržnice.“ 

Zákazníci změny přivítali rychleji. Jejich počáteční obavy z nepříjemného 

zápachu, či zvyšování cen se totiž nepotvrdily. Bezesporu je přesvědčila větší 

čistota, kvalita nabízeného zboží, balení potravin a celkově komfortnější nákup. 

„Obecenstvo uvítalo nové zařízení s nadšením, neboť nejenom že mu byl nákup 

usnadněn, ale také mu byla poskytnuta záruka za jakost tržního zboží a především 

zdravotní jeho kontrola.“85 

Od začátku fungovala budova staroměstské tržnice, resp. její zděná část 

obrácená čelem k někdejšímu slavnému trhovému prostranství, i jako sídlo 

kontroly provozu a procesu modernizace prodeje ve městě. První a druhé patro 

hostily berní úřad pro Nové město a Vyšehrad. Ve třetím patře byl referát 

městských elektrických podniků. Ve čtvrtém patře, symbolicky nejvýše, se pak 

nacházely dvě důležité úřadovny. Jednou byla správa tržnice a druhou výzkumná 

stanice pro kontrolu vod a potravin. Podněty pro změny pocházely často právě od 

pracovníků těchto oddělení.86 

                                                        
83 Hlas národa 1. 3. 1897, Pražský ilustrovaný kurýr č. 58 z 27. 2. 
84 Havránek, E. T.; Chvíli také v břiše Prahy. In: Neznámá Praha II., s. 124 
85 Tamtéž 
86 Kronika královské Prahy III., 1904 
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Zatímco dobový tisk reprezentující Pražský ilustrovaný kurýr projevuje 

určité sociální cítění a v nostalgickém tónu si všímá především neznámé 

budoucnosti, kterou nová tržnice představuje pro trhovkyně, Národní listy, či 

Národní politika přinášejí pouze vyjádření oficiálních představitelů. 

 

„Se sklíčeným srdcem a se starostmi o budoucí zdar v nové moderní budově, 

loučily se svými stánky a v tísni této zbožná mysl těchto žen dovolávala se toho, aby 

prve než postaví se před nové stánky, požehnání boží bylo pro ně vyprošeno. 

…prohlásily zcela rozhodně, že místa svá před stánky nezaujmou, dokud 

posvátným úkonem nebude tržnice účelu svému odevzdána.“87 

 

primátor JUDr. Jan Podlipný: „…dílo zřízené na prospěch obyvatelstva a 

zároveň na povznesení města našeho.“ 

„…Nejen že trhy jsou přestěhovány pod střechu, ale i že obec vstupuje do 

řady měst, která honosí se vymoženostmi doby. Nejprve trhy obilní zmizely 

z náměstí, pak zbudování velkolepé budovy jateční a trhu dobytčího, další v řadě 

vymožeností tržnice…“ 

„Spatřujeme v tržnici této prvý krok k rozřešení důležité otázky, jakým 

způsobem zaopatřiti lze všechny potřeby životní pro obyvatelstvo Prahy. 

JUDr. Jan Kühn, první předseda dozorčí komise tržnice: „Správa bude 

pečovat především, aby do tržnice dostalo se jen zboží zdravé a podporovati 

každou solidní konkurenci.“88 

                                                        
87 Pražský ilustrovaný kurýr 1897, č. 60 
88 Národní listy 3/1897 
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4. Zcela nový svět nakupování 

 

Praha se kolem roku 1900 stává dynamickým bouřlivě se rozvíjejícím 

organismem. Proces, započatý po polovině 19. století vstupuje do své vrcholné 

fáze. Dřívější provinční rezidence se mění definitivně ve skutečné velkoměsto 

a nabývá zcela jiného významu. Viditelným jevem této transformace je tolik 

diskutovaná, pronikavá proměna jejího urbánního prostředí. Po více jak pěti stech 

letech se realizují rozsáhlé projekty urbanismu. Předměstím vtiskují nový ráz 

průmyslové podniky, symboly moderní doby, centru ovšem zase paláce finančního 

kapitálu. Jen na nejreprezentativnějších třídách s veškerou infrastrukturou se 

mohou vytvořit podmínky pro výstavbu moderních hotelů a restaurací, sídel úřadů 

a kulturních institucí. Právě zde se zároveň vyskytují nejkrásnější výkladní skříně 

obchodů, které se neustále rozšiřují. 

S růstem finančního kapitálu v pražském centru a radikální proměnou 

charakteru této části jsou úzce spojeny nejen neustálé demolice a výstavby nových 

reprezentativnějších, modernějších a účelnějších staveb, ale také objevení nových 

typů občanských staveb a radikální přeměna místní kultury prodeje.  

Nejprve je potřeba naznačit potřebné legislativní a organizační předpoklady 

a následně bude možné doplnit, jak si vedl místní živnostník a obchodní podnikatel. 

Opatření jednotlivých soukromníků vedla k vytvoření více druhů krámů, přičemž 

největší z nich pozvedly často vysoko kulturu prodeje a stále častěji se počaly 

nazývat obchodními domy. Dnes víme, že okolí Můstku představuje výkladní skříň 

města, sídlo nejrozšířenějších obchodních značek. Právě období 2. poloviny 

19. století bylo v tomto směru klíčové. 
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4. 1 Proměny obchodu, kupecký krám 

 

Od druhé poloviny 19. století, kdy byla Praha napojena na rychle se 

rozšiřující železniční síť Evropy, probíhala od jejího středu transformace způsobu 

prodeje v celé zemi. Protože nic nezůstávalo beze změny, i podoba pražského 

krámu se po staletí vyvíjela. Vznik železnice a nové možnosti dálkového obchodu 

působily například na rozvoj obchodů s tzv. koloniálním zbožím, přibylo novinek 

a zvýšila se rychlost jejich uvedení do praxe. Změny v sortimentu nabízeného zboží, 

jeho kvantita i kvalita a v důsledku tlak na celkovou liberalizaci živnosti, zapůsobily 

na akceleraci a rozsah přijatých opatření k oživení hospodářství v neskonalé víře 

v pokrok. Plošná nařízení městské zprávy89, přijímaná především od 70. let, měla 

na zřetely především nová hygienická pravidla vzešlá z objevů v chemii a biologii. 

Do třetice, definitivní rozbití cechovního uspořádání, dřívější osvobození 

židovského kapitálu a následně probuzení českého živlu v rámci národní 

emancipace stimulovaly soutěživost a tím hospodářský ruch. Podoba obchodu 

v Praze a strategie prodeje se rychle upravila a byly více sledovány nejnovější 

trendy. 

 

4. 1. 1. Předpoklady rozvoje obchodů a živnosti  

 

Důležitým činitelem na přechodu od státem řízeného obchodu byly nové 

typy podpůrných sdružení. Jejich počátky bychom nalezli ve Francii v rámci šíření 

politiky merkantilismu. Posléze napoleonské panství zapůsobilo na jejich rozšíření. 

Obchodní komory se objevují v Kolíně nad Rýnem, Cáchách a v roce 1811 

i v Lombardii a Benátsku. V ostatních tehdejších zemích Rakouského císařství však 

byla zatím péče o průmysl a obchod v rukou státních úřadů, které teprve časem 
                                                        
89 První obecní Řád čištění města byl vyhlášen roku 1877, následoval podrobnější 

Všeobecný řád a způsob čištění ulic s jasným stanovením povinností pro majitele domů, ale i 

provozovatele krámů a živností. Jeho dodržování bylo kontrolováno ustanovenou zdravotní komisí 

a od roku 1880 také institucí tzv. městského fyzika, který řešil stále aktuálnější širokou otázku 

zdravotní. 
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získaly pomocníky ve spolcích na „povzbuzení průmyslu“, jež vznikaly z dobrovolné 

iniciativy šlechty, inteligence i průmyslníků.90 Avšak jak poznamenal pisatel práce 

o historii obchodních komor Josef Gruber, významný český národohospodář 

a komorní činitel, „teprve veliké liberální hnutí roku 1848 vyneslo na povrch mezi 

jinými požadavky hospodářskými a politickými též požadavek spolupůsobení 

obchodnictva a průmyslnictva při správě záležitostí jeho zřízením komor 

obchodních a zvláštního ministerstva pro obchod a živnosti“.91   

 

Provozování živností bylo v Rakousku jednotně uzákoněno až v roce 1859, 

kdy byl zákonem č. 227 ř. z. ze dne 20. 12. 1859 schválen živnostenský řád. 

Rozlišoval živnosti výrobní (buď jako řemeslo, nebo tovární), obchodní a živnosti 

služeb osobních. Dále se lišily živnosti koncesované, řemeslné (povinností byl 

výuční a pracovní list) a svobodné (ostatní).92 Zákon přinesl pronikavou změnu 

v hospodářském životě města. I když byl tzv. „zatimní“, byla jím zrušena stále 

dosud přetrvávající cechovní organizace s celou nepřehlednou změtí všemožných 

předpisů a zákazů.93 Svoboda podnikání, kterou si užívaly na počátku jen velké 

obchodní a tovární podniky, byla nyní rozšířena i na většinu řemeslnických 

a kupeckých živností. Nadále tak byla každá bezúhonná a svéprávná osoba 

oprávněna provozovat jakoukoli živnost, včetně obchodní, na pouhé nahlášení 

příslušným úřadům. Ani při výrobě, ani při prodeji hotových výrobků a produktů již 

nebylo žádné omezení. Na více jak dvě desetiletí byla dána každému živnostníkovi 

hospodářská svoboda. Až zákon č. 117 ř. z. ze dne 17. 6. 1883 zavedl v rámci revize 

živnostenských zákonů mimo jiné institut živnostenských inspektorů. Ti prováděli 

dohled nad dodržováním živnostenských předpisů v praxi. Dále pak byl také 

novelou zákona č. 39 ř. z. ze dne 15. 3. 1883 živnostenský řád z roku 1859 rozšířen 

                                                        
90 V tehdejším království Českém tuto významnou roli sehrála Jednota ku povzbuzení 

průmyslu v Čechách, založená v roce 1833.  
91 V roce 1850 skutečně vzniká obchodní a živnostenská komora v Praze, jako prozatím 

pouze poradní orgán státního úřadu. Gruber, J.: O komorách obchodních a živnostenských; OŽK 

v Praze, Praha 1904, s. 6. 
92 Tamtéž 
93 Mendl, Bedřich; Vývoj řemesel a obchodu v městech pražských, s. 65 

Naformátováno: Písmo: Kurzíva
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a prohlouben a zároveň bylo nařízeno, že všichni živnostníci (vyjímaje továrníky) 

musí být členy „nucených čili závazných živnostenských společenstev“.94  

Dopady liberálního zákonodárství přispěly k akceleraci rozvoje podnikání, 

zákony tak rovněž umožnily větší nástup českého živlu. V šedesátých letech byla 

však síla hospodářské soutěže příliš silná. Rovněž zdokonalení dopravních 

možností, dokončení pražské železniční sítě a její účinnější napojení na síť 

evropskou. Tyto skutečnosti měly často fatální dopad na nově založené 

řemeslnické a výrobní živnosti, avšak prodej na krámě a velkoobchod měl již 

definitivně otevřeny nové možnosti. Obchodní a živnostenská komora v Praze byla 

nato reorganizována, v roce 1868 se stala podle zákona „samosprávnou korporací 

k zastupování zájmů obchodu a živností“ (včetně hornictví).95 Navíc však předtím 

pražští kupci a obchodníci založili Obchodnický spolek Merkur. V roce 1862 byly 

schváleny stanovy. Spolek si dal navíc za cíl rozvíjení obchodního vzdělání96, 

vzájemnou podporu a společenské styky obchodníků. Z počátku bylo vedení spolku 

česko-německé, na valné hromadě roku 1867 získali většinu čeští obchodníci a 

ovládli výbor. Merkur měl poté velký význam nejen pro společný postup českých 

kupců a obchodníků, ale také stál u vzniku Živnostenské banky (1868) a pražské 

burzy (1871). Významně tak napomáhal hospodářské emancipaci národa. 

 

Obchody se začaly v 19. století stále více specializovat na různé druhy zboží. 

Z kupců pak postupně převažovali obchodníci se zemědělskými produkty a dále 

obchodníci s koloniálním zbožím, budoucí koloniály, či smíšené zboží. Když byla 

starší Obchodní společnost v roce 1836 zreorganizována v Pražské obchodní 

grémium, představenstvo bylo již složeno podle tříd obchodu. Prodejci 

koloniálního zboží zde příslušeli do jedné skupiny společně s prodejci 

zemědělských produktů, komisionáři, zasilateli a směnárníky. Židovští obchodníci 

zde měli až do roku 1848 zvláštní složku. Důležitou složku představovali 

                                                        
94 Tamtéž 
95 Obchodní sborník (ed. J. Gruber a R. Hotowetz), část 3., Merkur, Praha 1899, s. 70. 
96 Později skutečně založí obchodní školu, v roce 1872 Českoslovanskou obchodní 

akademii, první české obchodní učiliště. 
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velkoobchodníci. Obchodní společnost a Pražské obchodní grémium sdružovaly 

téměř všechny významné pražské obchodníky a měly tak velký význam pro rozvoj 

pražských kupců a obchodů obecně.97 

Obchodní spolky se dále přetvářely a to často podle toho, jak se měnily 

předměty obchodu. Již koncem 18. století se totiž do Čech dostaly mnohé nové 

druhy zboží. Postupně bylo stále více např. koření, kávy, cukru, čaje, ovoce, ale i 

bavlny a dalšího materiálu a předmětů denní potřeby stále bohatnoucího 

pražského měšťanstva. Jak přibývaly dále v 19. století stále nové obchodní artikly, 

projevovala se v pražských obchodech stále větší snaha po vyhraněnosti.  

 

Kupci provozující krámy s nejběžnějšími potravinami a s předměty denní 

potřeby byly brzy téměř zcela v českých rukou.98 Vzhledem k procentuálnímu 

rozdělení Pražanů podle národnosti99, se navíc častý kontakt spíše s českým 

živnostníkem stal dobově příhodnější.100 Probuzení národního cítění mělo značný 

vliv na bohatnutí pražských obchodníků českého původu a jistě také stimulovalo 

konkurenční boj. A tak proces započatý v roce 1848 a zrychlující s koncem 

absolutismu let padesátých, postupně ukončil převahu německých obchodníků 

v Praze.101 Německý obchod se tak soustředil spíše na luxusnější zboží, oděvy, 

látky, porcelán, sklo, bytové doplňky. Velkoobchod měl déle silné zastoupení 

německého živlu. Postupně se však i zde prosazovali čeští podnikatelé. 

Jak se obchodníci stále více organizovali a sdružovali, vznikl, vedle jiných, i 

Ústřední spolek českých kupců v Praze. Jeho první schůze se odehrála na podzim 

roku 1884 v Měšťanské besedě. První spolkový výbor určil termín prvního sjezdu 

                                                        
97 Vojtíšek, Václav; Památník ústředního spolku českých kupců v Praze, Praha 1935, s. 79 
98 Pražská židovská obec měla přirozeně síť vlastních košer obchodů. 

 
100 Skutečnosti navíc napomohlo, že byl pražský potravinářský průmysl od počátku 

převážně českým podnikáním. In: Míka, Zdeněk; Nástin vývoje potravinářského průmyslu v Praze do 

počátku 20. století. 
101 Vedení české obchodní a živnostenské komory české, Merkur záhy také ovládán českým 

živlem, Spolek českých maloobchodníků-kupců krátce po svém založení roku 1885 deklarován 

národnostně česky zaměřeným. 
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českých malokupců na listopadové dny stejného roku na Žofín. Termín se tehdy 

úmyslně kryl s manifestačními akcemi kolem pohřbu Miroslava Tyrše. Hned první 

sjezd tak jasně naznačil český charakter tohoto nejvýznamnějšího maloobchodního 

spolku.102 Na sjezdech a výborových schůzích se formou referátů, diskuzí 

a následných návrhů upravovaly jednotlivé rezoluce, které pak byly předkládány 

českým poslancům a prosazovány do praxe. Na schůzích se řešily například 

problémy průkazů kupecké způsobilosti a otázka jejich přísnější kontroly, roztřídění 

prodeje podle druhu zboží, nebo problémy spojené s podomním obchodem, 

problémy tzv. stěhovavých skladů (výprodeje), ale pokaždé společný postup při 

komunikaci se státními úřady a politiky.103  

V rámci propagace nově vzniklého spolku a získávání nových členů vydal 

správní výbor tištěná provolání, která se rozšiřovala v největších novinách. Leták 

hlásal hlavní účely vzniku spolku: 

1) Ochraňovati kupecký stav proti vetřelcům-nekupcům, proti velkoobchodu 

a velkoprůmyslu, proti zákonům, škodícím malokupcům… 

2) Vzájemně sbližovati a seznamovati kupce a znemožniti nekolegiálnost i 

špinavou konkurenci (nekalou soutěž). 

3) Podporovati se vzájemně, kdykoli je potřeba – a to i hmotně. Proto bude 

zřízen podpůrný fond i odbor pro zaopatřování služebního personálu (učňů 

a kupeckých příručí – pomocníků).104 

 

Takový způsob rozvinuté občanské společnosti napomáhal postupné 

transformaci sítě kupeckých krámů, takže centrum metropole bylo zásobováno 

                                                        
102 Sjezdu na Žofíně se celý přípravný výbor zúčastnil s bíločervenými odznaky a kokardami. 

In: Malý, Pavel; Památník ústředního spolku českých kupců v Praze, Praha 1935, s. 19 
103 Tamtéž, s. 18 
104 Tištěná provolání byla v březnu 1885 uveřejňována v následujících periodicích: Národní 

listy, Česká politika, Pokrok, Politik, Prager Tagblatt 
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několika kupeckými rodinami, které měly pevné zázemí a své obchody 

přizpůsobovaly lokalitě a nejnovější poptávce.105 

 

4. 1. 2 Pražský kupecký krám a prodej spotřebního zboží   

 

Praha měla dlouho převahu domů s malými obchody, sousedícími hustě 

vedle sebe. Typický vzhled pražských ulic v lokalitě pražského centra se nezačal 

měnit pouze novou výstavbou a snahou o regulaci trhů, nýbrž od 60. a 70. let také 

stále více fenoménem reklamy a jinou prodejní technikou malých krámů. 

Podnikové reklamy byly postupně umísťovány v uličním parteru, v přízemí i prvním 

patře budov. Dřevěné tabule hlásaly všude, kde byl prostor, o veškerém 

nabízeném sortimentu. Čestné místo vždy zaujímalo jméno provozovatele, 

popřípadě firmy. Praha se sice modernizovala, zaváděla se postupně další a další 

jednotná infrastruktura, avšak většina pražských krámů byla skutečným 

originálem. Svéráznost každého byla zachycena několika výjimečnými pamětníky, 

především pak kupcem-spisovatelem Ignátem Herrmannem.  

 

V tomto období se oblast neměnila jen v účelu a slohu budov, ale 

především v prostoru před domem. Prodej v krámech se radikálně upravoval, když 

na hlavních ulicích postupně mizely klenuté krámové výkladce s dřevěnými, nebo 

železnými veřejemi, před něž se vykládalo zboží. Stále vzrůstající místní 

konkurence, inspirace a vzory z ciziny ukazovaly novou obchodní strategii 

a techniku. Žádný ze živnostníků, který se chtěl udržet, zvláště v lokalitě centra, 

nemohl nechat svůj prodejní způsob bez změny. Krámové výkladce se tak 

bouráním rozšiřovaly, následně se zasklívaly velkými tabulemi z belgického skla 

                                                        
105 V osmdesátých letech byly vyhlášenými: Placek, Čulík, Kettner, Bejček, Stránský, Toufar, 

Lokay, bratři Vorlíčkové, ad. Pošmourný Karel; Paměti. In: Památník ústředního spolku českých 

kupců v Praze, Praha 1935, s. 149 
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a na noc se zavíraly roletami z vlnitého plechu.106 Po přestavbě se výlohy obchodů 

osvětlovaly plynovým, později také elektrickým osvětlením. Reklama na velkých 

dřevěných tabulích se umísťovala nejen na volných přízemních zdech, ale s růstem 

jejího významu si prodejce najímal také plochy v hořejších patrech a to často bez 

zřetele na nákladnost fasády.107 Reklamy byly dvojjazyčné i vícejazyčné. Nápisy 

byly v češtině, němčině, ale mnohdy i francouzsky, či rusky.108 Obchody nového 

typu v centru metropole, od 70. let první skutečné obchodní domy, disponují již 

určitým kosmopolitním charakterem. Jejich největší výklady jsou dostatečně 

výmluvnou reklamou a nápisy často vítají evropskou klientelu.109  

 

I když se prosazuje nová firemní prezentace, dva typy obchodu měly dlouho 

i nadále v centru Prahy své místo: Starý klenutý vchod s jednou či dvěma 

místnostmi v domě většinou starším, než jedno století a nový typ obchodu buď 

bouráním a stavebně značně upravený prostor historického objektu, či obchod 

v domě nových stavebních technologií, z cihel a stále důmyslnějších překladů, které 

umožňují vznik přehledných a prostorných interiérů. Reprezentační promenádní 

zóny však již před koncem 19. století zcela postrádaly starý typ obchodu. Takový 

snad ještě dodnes uchovává ve své době nejmodernější stavba Platýzu na Národní 

třídě. Ta ovšem svými rozměry a vysokou koncentrací klenutých výkladců 

jednotlivých krámů připomínala již spíše typ nákupního střediska.  

Krámy, či snad jasněji, maloobchodní prodejní prostory bylo v šedesátých 

a sedmdesátých letech možné rozdělit na krámy, kvelby a obchody. První označení 

platilo především pro řezníky a kramáře. Kramáři byli prodejci různého zboží. Krám 

mohl poskytovat od základních potravin po potřeby pro domácnost, různé 

nástroje, i knihy. Výjimku tvořili obchodníci se zbožím smíšeným, někdy 

                                                        
106 Postupně se začala zvětšovat malá okna, v 50. a 60. letech se muselo velké tabulové 

sklo dovážet z Belgie, až v 60. se začaly objevovat velké výkladní skříně ve větším množství. 

Vošahlíková, Pavla; Zlaté časy české reklamy, Praha; Karolinum, 1999. s. 90 
107 Vošahlíková Pavla; Zlaté časy české reklamy, s. 91 
108 Kohout-Vančura, s. 94 
109 Ilustrace interiéru jednoho z nejstarších, c. a k. obchodního domu U města Paříže, 

zaujme přítomnými nápisy v češtině, němčině, angličtině, francouzštině, ruštině a italštině. 
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označovaným „osadnické“. Tito obchodníci trvali na označení „kvelb“ pro svůj 

přízemní povětšinou dosti temný obchod.110 Toto označení se mezi kupci přestalo 

používat před koncem 19. století, kdy se všechny místnosti, které jsou součástí 

obytného domu a ve kterých se něco prodává, souhrnně označují, jako krám.  

 

Krámy byly často specializované, zvláště v centru hlavního města, na různé 

druhy zboží. Ve stejném domě na Ferdinandově třídě, připomínaném výše, tak 

vedle sebe byly navíc malé krámy obchodníka se zbožím železným a norimberským 

J. Maruna, v jeho sousedství se střídali obchodníci s módním zbožím pro pány, 

nebo s hedvábím, bavlnou, atd., či od sedmdesátých let také nevelké, ale 

významné knihkupectví dra. Eduarda Grégra a Ferdinanda Dattla.111  

Tak, jak se postupně ke konci století nedal rozlišit kvelb od krámu, zaniklo 

rovněž v nejasnosti označení hokynáře. Tento typ krámu se vyskytoval nejčastěji, 

byl nejdéle otevřený a nejčastěji vyhledávaný. Jeho „kupcům starý zvyk i staré 

pohodlí a nedbalost obecenstva přikazovaly, aby měly otevřeno aspoň do deseti 

hodin, tak dlouho totiž, než se zamykaly domy. Nebo tu si vzpomněla pečlivá 

hospodyně, že nemá na ráno obvyklý půllot kávy, za dva nové cikorky (pravé 

fíkové), čtyři loty cukru, třeba taky knůtků „plaváčků“ do noční lampičky – a tedy 

hajdy pět minut před desátou ke kupci než zavře! Pro takové zákazníky musil se 

tam mořiti všechen personál i s principálem. A nejeden z tehdejších kupců nechával 

krám otevřený do půl jedenácté, aby případnou tržbu dvacíti neb třiceti krejcarů 

neulovil konkurent o několik domů výše.“ Personál takového krámu nocoval 

většinou v zadní malé místnosti, často bez oken a větrání.112 Pro mnohé byla právě 

tato živnost, provozování kupeckého krámu se smíšeným zbožím, opravdová 

řehole, jak vypráví Ignát Herrmann, prostřednictvím částečně autobiografického 

románu U snědeného krámu. 

Právě na hlavních promenádních třídách města postupně začaly dominovat 

naprosto odlišné obchody. Od sedmdesátých let přibývá Na příkopě, někdejší 

                                                        
110 Herrmann, Ignát; Před 50 lety I.; Topič, Praha 1925, s. 50 
111 Jednalo se o malý krám, ovšem knihkupectví „demonstrativně české“. Tamtéž 
112 Herrmann, Ignát; Před 50 lety I.; Topič, Praha 1925, s. 188 
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Ovocné třídě, Ferdinandově třídě, Václavském náměstí, i jinde v okolních ulicích 

obchodů s velkými výkladci a tak nepoměrně světlejšími prostorami, než mají 

dosavadní kupecké krámy.  

Specializují se totiž většinou na skvělou prezentaci určitého luxusního zboží. 

Stále častěji přitom využívají prostorů novostaveb, kde mají možnost zařídit provoz 

ke zpříjemnění pobytu zákazníka, kterého před tím nalákaly dovnitř. Některé 

z těchto „nových krámů“ se tak postupně rozšiřují, zabírají další podlaží či se 

stěhují. Rozšiřují se jako sklady zboží, později také jako exkluzivní prodejní plochy. 

Hledá se nové označení takových „krámů“. Zatímco v osmdesátých letech 

nalézáme v pražském adresáři pouze dva „obchodní domy“113, mnohem častěji již 

zaznívá termín „sklad“114, či prostě „obchod“115. Do devadesátých let se lze setkat 

i s označením „luxusní krám“116, které ovšem na počátku 20. století mizí.  

  

I když se v takových případech jednalo o provozy výjimečné velikostí svého 

obratu, či pronajatých místností, vybranou nabídkou ojedinělého zboží aj., celková 

koncepce vztahu zákazníka a prodejce, stejně jako typologie prodejních prostor se 

příliš od tradičního krámu nelišily.  

 

                                                        
113 Nejprve od roku 1871 obchodní dům firmy Philipp Haas a synové, č. p. 858 Na Příkopě a 

později c. a k. obchodní dům U města Paříže, č. p. 596 v Celetné ulici 
114 V. J. Rott, největší a dobře zásobený sklad strojů a nástrojů pro veškerá řemesla. Malé 

náměstí. Později např. často inzerující Karel Brummel, veškeré potřeby pro mužské i ženské krejčí, 

největší sklad v Havelské ulici 31. 
115 Josef Novák, obchod se zbožím střižným ozdobným a hračkářským, č. p. 699 ve 

Vodičkově ulici. 
116 Buschek  a Luda, luxusní krám – prádlo a módní zboží pro pány, Příkopy 17. 

Naformátováno: Písmo: Kurzíva
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4. 3 První pražské obchodní domy a jejich podstata 

 

Období, kdy se pohled historiografie upírá především k českému 

jazykovému a kulturnímu probuzení, k emancipaci české inteligence, český 

hospodářský život se v obchodních aktivitách omezuje na drobný prodej.  

Majetnější vrstvy se však dosud národnostně nevymezily, až na pražské židovské 

etnikum, které se s nově nabytými svobodami v pražském obchodě výrazně 

angažuje. Budoucí podnikatelské osobnosti obchodního světa byly na začátku 

svého úsilí.117 Česká rodová šlechta v prvních desetiletích 19. století podnikala 

v průmyslu a obchodovala ve velkém, pražský patriciát nezůstával pozadu. 

Nescházel potřebný kapitál k provozování prodejních provozů, pro prodej 

nejrůznějšího zboží, od oprýskaných malých vetešnictví, až po prodejní sály 

v uvolněných pražských barokních palácích, trvalo však ještě několik desetiletí, než 

si pražský obchodník naspořil na větší investiční počin.  

Zatímco viděla šedesátá léta maloobchod v Praze v rukou české většiny, 

velkoobchod a potřebný finanční kapitál držela stále dosud spíše německy mluvící 

pražská menšina. V perspektivních šedesátých letech, ve světle množství nově 

zakládaných finančních ústavů, bank, pojišťoven, či záložen, byly investiční 

možnosti rozšířeny. Do Prahy zároveň přicházely zahraniční firmy, které zde tak 

mohly ukazovat nové trendy. Po emancipaci českého měšťanstva a rozvoje 

pražského finančnictví se také jako důležitý faktor projevovala zřejmě míra 

připravenosti pražských obyvatel na změny. K větší míře poučení a svobodnému 

vyjádření postřehů z cest, výměny zkušeností a jejich uplatnění mohlo dojít až 

s koncem Bachovy éry a liberalizací podnikání. 

 

Cesta ke skutečnému domu obchodu byla ještě stále však poněkud 

vzdálená. Několik provozů se v některých charakteristikách přiblížilo uvedením 

novinek ve své prodejní praxi. Dodnes tak z prosperujícího období přelomu 

60. a 70. let pochází několik přelomových projektů, které přinesly do svých lokalit 

                                                        
117 Například Ladislav Rott a jeho rozsáhlý obchod s železářským zbožím. 
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nového ducha a ovlivnily výrazně pražské městské prostředí. Tehdy registrujeme 

počátky slavných provozů prvních prodejních pasáží, které mají v Praze velkou 

budoucnost. Podnikatelské úspěchy hned dvou Čechů inspirují ostatní. Pražský žid 

Goldschmidt úspěšně investuje do výstavby svého obchodního domu, který se 

odvolává na francouzský vzor. Praha se dočká významné pobočky zavedené 

vídeňské firmy na látky a koberce. Svého prvního univerzálního a zároveň vpravdě 

„světového“ obchodnímu provozu se Praha nakonec dočká až ve 20. století v domě 

U Nováků.  
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4. 3. 1 Veliké a obdivuhodné obchody 

 

Mezi osobnosti 19. století, kdy došlo k probuzení českého národa, rozhodně 

nepatří jen spisovatelé, vědci a politici, ale i podnikatelé, finančníci, stavitelé, 

obchodníci či sedláci. Tito lidé byli často hnacím motorem národní emancipace 

českého národa. Někteří, jako například Vincenc Josef Rott, se prosazovali už dříve 

a roku 1848 stáli v popředí politického dění. Odstranění posledních velkých 

feudálních bariér po roce 1849 usnadnilo nástup v různých oblastech mnoha 

dalším. Mezi ty známější patřil lékárník Benjamin Fragner, obchodník a pěstitel 

cukrové řepy Josef Wohanka, stavitel Vácslav Havel, nebo velkoobchodníci Vilém 

Staněk a Jan Neff.  

První z velkých českých obchodníků začínal jako prodejce galanterního 

zboží. Jan Neff si z rodné Moravy přinesl do Prahy uvědomělé vlastenectví. Svůj 

obchod (původně s uměleckými předměty), který otevřel roku 1860 na dnešních 

Příkopech, vedl od počátku jako ryze český závod.118 Otevřel jej tehdy na dosud 

nijak nezpochybněné baště pražských Němců. Získal tak nejen obdiv a podporu 

Čechů, ale i četné následovníky. Postupně obchod, a zejména sortiment rozšiřoval 

a obrat zvyšoval tempem, o němž se pravděpodobně ani jemu samotnému 

zpočátku nesnilo.119 Vyjmenovat spolky a korporace, v nichž byl členem, či obce, 

kde získal čestné občanství, by vytvořilo dlouhý seznam. Osudy celého rodu se ve 

známé románové pentalogii inspiroval jeho vnuk, spisovatel Vladimír Neff.  

Svůj první velký obchod otevřel Jan Neff v čp. 969 Na Příkopě. Dům, dnes již 

neexistující, nebyl tehdy příliš starý. Stavba z první třetiny 19. století umožňovala 

zajisté již výraznější využití větších přízemních prostor a instalaci velkých 

prosklených ploch vsazených do lakovaných dřevěných rámů. Neffův obchod byl 

známý jinou kulturou prodeje, důrazem na zákazníkovo pohodlí a příjemné 

                                                        
118 Jeho reklama byla psána česky na prvním místě. V případě krámu Na příkopě to bylo 

bezprecedentní. 
119 O míře prosperity Neffova podniku svědčí i skutečnost, že jen rodné obci Lipníku 

věnoval tehdy neuvěřitelnou sumu 20 000 zlatých na založení české vyšší reálné školy. 
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prostředí.120 Lokalita domu ve stínu Prašné brány121 byla navíc prestižní také díky 

známému Café français. V polovině 19. století se jednalo o vůbec nejkomfortnější 

pražskou kavárnu, kam chodíval František Palacký a jiní čeští politikové, i kulturní 

osobnosti, co zavítali do Prahy.122 Naproti Prašné brány, na místě dnešního 

rozlehlého paláce České národní banky z 30. let 20. století, stávaly dva 

nejprestižnější pražské hotely, klasicistní stavby hotelu U modré hvězdy a hotelu 

U černého koně. Zde se do konce 19. století ubytovávali nejvýznamnější hosté 

města.123 Obratný obchodník Neff tak měl o klientelu postaráno. Ve spojení se 

svými schopnostmi se mohl na počátku devadesátých let stěhovat na protější 

stranu, do prostor bývalého Zemského muzea, blíže k Václavskému náměstí, kam 

se definitivně přesunul obchodní ruch z Celetné ulice.  

Zemská banka získala v roce 1893 původní palác Zemského muzea Na 

Příkopě.124 Stavba měla předčít blízko stojící palác České spořitelny. Byla vystavěna 

v letech 1894 – 96 podle projektu Osvalda Polívky ve slohu české renesance s vlivy 

přicházející secese. Vnějšek i vnitřek budovy byly vyzdobeny největšími českými 

umělci doby. Uspořádání vnitřních prostor bylo velkorysé.125  Toho využil Jan Neff 

pro svůj obchod. V tomto provozu firma rozšířila svůj sortiment a specializovala se 

především na porcelán a jiné nádobí, křišťálové sklo a čínské stříbro. Nejjemnější 

karlovarský porcelán a zároveň zařízení pro kavárny a hostince, vše bylo vedle 

vchodu do nejvýstavnější banky nabízeno návštěvníkům z ulice i k prodeji ve 

velkém. 126 

                                                        
120 Ignát, Herrmann; Stará Praha v příbězích; Grafoprint-Neubert, Praha 1994, s. 25 
121 V sedmdesátých letech byla honosně Josefem Mockerem dostavěná v duchu 

architektonického purismu. 
122 Poche, Emanuel; Prahou krok za krokem; Paseka, Praha - Litomyšl 2001, s. 183 
123 Tamtéž 
124 Muzeum Království českého zde sídlilo do roku 1890, kdy se přestěhovalo do nově 

postavené budovy vévodící Václavskému náměstí. Jan Neff tak obsadil tehdy zřejmě rozměrnější 
prostory bývalého paláce Vorařických z Paběnic, později Nostického. Tento původně výstavný palác 
byl v roce 1757 těžce poškozen pruskou dělostřelbou, stejně jako další okolní objekty. Jeden z 
dalších majitelů dal budovu upravit na nájemní obytný dům podle plánů architekta Ignáce 
Palliardiho. Další úprava připravila interiéry pro muzejní sbírky. In: Poche, Emanuel; Prahou krok za 
krokem. 

125 Tamtéž 
126 Adresář král. hl. města Prahy 1884, 1893, 1896, 1907 
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Firma Jana Neffa rozvíjela nové metody podnikání a podílela se významně 

na rozvoji reklamy, jako nového fenoménu prodeje. Množství inzerátů v dobových 

periodicích, letáky a ceníky se v jejím případě tiskly již od šedesátých let ve 

velkém.127  

 

Velkoobchod a tovární výroba byly předpokladem k otevření nového 

velkoměstského typu obchodu. Na exponovaných pražských třídách bylo proto 

možné nalézt obchody s maximálně rozšířenými sklady. Ty byly postupně 

označovány za obchodní síně či prostě prodejní sklady. Blízké i vzdálené továrny si 

tak často pronajímaly vhodné prostory pro prodej ve velkém i v malém. 

Taktéž Na Příkopě, dále ve směru k Václavskému náměstí, sídlilo zastoupení 

americké firmy na šicí stroje Singer. Sídlila v barokním paláci Sylva – Taroucca a 

pomocí inzerce také záhy zvala do svých prodejních síní. V domě U Špinků na rohu 

Václavského náměstí prodával Hynek Gottwald železný zahradní nábytek vyrobený 

v jeho vlastní továrně v Praze. V renesančním domě, který se téměř v nezměněné 

podobě dočkal 20. století, však zatím nemůžeme mluvit o moderních „velkolepých 

prodejních síních“.  

Na druhé straně promenádní zóny, na Ferdinandově třídě byl postaven 

roku 1868 velký činžovní dům s nákladnou novorenesanční fasádou.128 Na nároží, 

na samém počátku tradičně české promenády byl záhy zavedený obchod firmy 

Czumpelik a Schneider, zabývající se prodejem dámských módních látek.129 Později 

byl sortiment rozšířen na veškeré dámské módní zboží. Tento velký, i když přízemní 

obchod s „velkým skladem“ o sobě na počátku devadesátých let v inzerci tvrdí, že 

                                                        
127 Vošahlíková, Pavla; Zlaté časy české reklamy; Praha 1999, s. 49 
128 Dodnes stojí stavba čp. 365 na rohu Perlové a Národní zdánlivě beze změny. Ve 

dvacátých letech zde byla probourána menší prodejní pasáž spojující Národní třídu a Perlovu ulici. 

Dům byl vystavěn jako palác Hypotenční banky. 
129 Jméno Czumpelik je psáno ve starém pravopise, německy, ještě v devadesátých letech. 

Avšak obchodníkův bratr lékař Benjamin Čumpelík se psal ve stejné době česky. In: Herrmann, 

Ignát; Před padesáti lety I.; Topič, Praha 1925, s. 48. Uvedená skutečnost zřejmě ilustruje dosud 

silný německý vliv v tomto odvětví a silné zastoupení německy mluvících klientů. 
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je „prvním obchodním domem s dámským módním zbožím“. Tento fakt, jako 

mnohá další označení, ilustruje podstatu dobového pojmu obchodního domu.  

Přestože, ve většině případů tehdy obchodní provoz nezabíral celý objekt, 

označení velkého obchodu, jakožto obchodní domu bylo stále častější. Stalo se 

příhodnějším a módnějším pro existenci takových „domů“ v cizině, o kterých se 

Pražané stále častěji dozvídali z dobových periodik. Uvedené firmy působily 

prozatím především silou své značky. Budovaly takto důsledně své jméno. 

Vytvářely tradici značkového obchodu, který se přetahoval o přeci jen omezené 

množství místních zákazníků. Reklamní strategie se záhy musela rozvinout. 

Investice vkládané do inzerce byly stále větší.  

Zajímavým příkladem může být časopis Světem, který na konci 

devatenáctého století vydávala pražská firma Maison Staněk. Na první pohled 

cestopisný ́ žurnál byl ve skutečnosti reklamním nástrojem. Vilém Staněk se to�ž 

zabýval dovozem koloniálního zboží všeho druhu. Když chtěl začít prodávat nábytek 

z bambusu, časopis nejdříve přinesl řadu článků o této rostlině, jejím pěstování 

a zpracování. Tak zákazníky nenásilnou formou na novinku připravil.130  

První generace podnikatelů, často označovaných za „selfmademany“, 

jejichž jedinými devizami byly schopnosti a usilovná práce, zajistila pražskému 

centru určitou nabídku světového zboží a přispěla svými provozy i k rozvinutí 

kultury prodeje. V práci těchto osobností se také projevovaly plody nové svobody 

podnikání a zároveň lepší investiční možnosti, vzhledem k rozvoji pražského 

finančnictví. Zároveň byli mnozí z nich upřímnými vlastenci, účastníky veřejného 

života, a mecenáši, kteří podporovali jak jednotlivce (zejména nadané studenty 

a umělce), tak národní instituce včetně českých škol. Provozy 60. a 70. let však až 

na výjimky dosud nebyly skutečnými obchodními domy. Rozvíjely však 

v konkurenčním prostředí péči o zákazníka, v jejímž rámci začaly investovat do 

reklamy. 

Kromě těchto větších obchodů soustředěných na zboží výhradně luxusní 

povahy, vyvinul se již na počátku sedmdesátých let v Praze jiný typ obchodních 

prostor. Před rokem 1870 byl dům čp. 573 na Ovocném trhu, kdysi tzv. kolej krále 

                                                        
130 Vošahlíková, Pavla; Zlaté časy české reklamy, s. 123 
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Václava, propojen s novějším domem č. 957 Na Příkopě. Vznikly zde obchodní 

pasáže. Vyhlíží na dobovém tisku velice elegantně a moderně.131 Úhlednou uličku 

s jednotnými výklady po stranách kryje lehká železná konstrukce nesoucí 

skleněnou tabulovou krytinu. Interiér osvěžovala malá fontána. S původní stavby 

se dodnes dochovala pouze dubová dlažba v pískovcových rámech.132 Tyto galerie 

se nazývaly Velký a Malý bazar, nebo též Nový bazár.133 Prostor byl také přezdíván 

Pařížská ulička. Takto narážel na známé pařížské pasáže (passage des Panoramas, 

passage du Caire, především passage Vivienne z dvacátých let 19. století), které 

založily tradici této občanské stavby. I když je zde podoba nepopiratelná, Označení 

bylo poněkud zavádějící. Francouzské obchodní pasáže ztratily v padesátých letech 

svou atraktivitu, nové se již téměř neotvíraly. Naopak rok 1870 spadal do období 

věhlasných projektů prodejních pasáží v prostředí severoitalských měst, či 

Anglie.134  

S rozšířením použití železné konstrukce zastřešení a zlepšení produkce 

tabulového skla čekala tento typ provozu skvělá budoucnost. Avšak 

navzdory prostředí Prahy s jejími úzkými uličkami a nepříliš příznivého klimatu se 

tento projekt stal unikátním. Pasáž, jakožto společenská a obchodní prostora se 

nakonec Praze přece nevyhnula. Naopak se ve dvacátém století stala významným 

urbanistickým fenoménem a pozoruhodností města. 

 

Nedaleko oné pasáže vedoucí do Ovocného trhu135, v Celetné ulici byl 

provozován podnik, který pravděpodobně jako první v Praze důsledně používal 

označení „obchodní dům“. Jeho název zněl c. a k. obchodní dům U města Paříže se 

                                                        
131 Titelbachova rytina 1870 
132 Při stavbě metra v 70. letech byla (tehdy již nazývaná Rathova) pasáž zničena. Zařízení 

tak sloužilo sto let. In: Brožová, Michaela; Praha-Průchody a pasáže; Euro art a Volvox globator, 

Praha 1997 
133 Slovem bazar se nazývaly tradičně obchodní zóny v Turecku. Výraz má ovšem maďarský 

původ. Slovo „vasár“ v maďarštině značí obchod.  
134 Lemoine, Bertrand; Les passages couverts, DAAP, Paris 1990, s. 41 
135 dnešní nová prodejní Rathova pasáž 
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zbožím ozdobným. Majitelem byl August Goldschmidt136, který jej zřídil ve svém 

domě čp. 596. O jeho provozu a sortimentu se z inzerce dozvídáme až později 

především v osmdesátých letech. Provoz fungoval již od šedesátých let. Z tohoto 

období pravděpodobně pochází i cenný tisk ilustrující, z pohledu hlavního vchodu 

přízemí nákupní prostory.  

Tento zajímavý provoz nebyl dochován. V letech 1933 až 1935 byl totiž 

objekt radikálně přestavěn. Architekt Josef Gočár ho tehdy upravil pro obchodní 

dům firmy Baťa. Přesto se prodejní prostor dodnes v základu shoduje s původním. 

Jedná se o koncepci sloupové haly, ve středním poli pokračující do zadní části 

středověké parcely, kde byly pravděpodobně umístěny sklady s vchodem ze 

Štupartské ulice. Na pravé straně je vidět schodiště, které vede do prodejního 

prostoru prvního patra neseného litinovými sloupy. Stěny napravo a vlevo jsou až 

po strop zakryty regály se zbožím. Zboží je též nabízeno prostřednictvím šesti 

rozložitých prodejních pultů, se zásuvkami a prosklenou vrchní deskou. Zajímavostí 

je přítomnost centrální pokladny v pravé části pod schody. Prostor je osvětlován 

zdobnými lustry a s průhledy do prvního patra, lemovanými zábradlím, tvoří 

neobvyklý a značně působivý celek.  

Obchodní dům U města Paříže byl situován do frekventované ulice, která 

sice, s rozvojem lokality kolem Václavského náměstí, ustoupila poněkud stranou 

zájmu, ale byla dosud stále jednou z hlavních pražských ulic. Obchodní dům 

z počátku zřejmě těžil z výhodné lokality na hlavním spoji mezi slavnými hotely 

v oblasti nejstaršího pražského nádraží a centrem všemi navštěvované staré Prahy. 

Můžeme tak konstatovat, že mimo jiné, hrací strojky, obrázky Prahy a okolí, různé 

hračky a upomínkové předměty, nabízené U města Paříže, stály u rozvoje turismu 

v Praze. Naplňovala se poptávka a zároveň vytvářela reklama městu. Vnikaly tak 

nejen značky prodejců spotřebního zboží, ale v tomto kontextu i město postupně 

přišlo ke svému označení atraktivní, navštěvované destinace. 

 

                                                        
136 Od roku 1884 uváděna Františka Goldschmidtová a syn. In: Adresář král. hl. města Prahy 

1884 
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4. 3. 2 Průlomový projekt z Vídně 

Často se setkáváme s pojmem prvního pražského obchodního domu 

v případě stavby z roku 1871 Na příkopě č. p. 847.137 Objekt byl skutečně vystavěn, 

jako „Obchodní dům firmy Filip Haas a synové“, v některých základních 

parametrech však obchodní domem dosud nebyl. Starší zde stojící dům měl původ 

ze 17. století. Roku 1863 jej zdědili sourozenci Jindřich a Karolína Gottfriedovi.138 

Po uklidnění nejisté válečné a politicky vypjaté situace v zemi, těsně před 

bouráním barokního opevnění a v době příslibu hospodářské konjunktury v Praze, 

se posledně jmenovaní rozhodli dům na prestižní adrese prodat. To se jim 

skutečně podařilo, když získali vysokou cenu 48 500 zlatých vyvolanou silným 

obchodním zájmem.139 Vídeňská velkofirma zde ihned začala uskutečňovat svůj 

projekt obchodního domu na reprezentační promenádě města. 

Filip Haas (1791-1870) byl rakouským průmyslníkem, který se vyučil 

tkalcovství u svého otce, ovšem vzdělání získal i na vídeňské technice. V období 

napoleonských válek napodoboval cizí látky, především pak francouzské a belgické. 

Když se mu dařilo, založil v roce 1810 ve Vídni tkalcovnu, od roku 1818 nabízel 

i nábytkové látky a roku 1838 otevřel významnou továrnu na koberce. V roce 1850 

měla již firma Filip Haas a synové více továren a světovou pověst. V Hlinsku se 

například nacházela výrobna sametu, v Ebergassingu pak tkalcovna a přádelna, 

dále v Bradfordu v Anglii se připravovala vlna, či u Milána hedvábí. V návaznosti na 

tyto výrobní provozy pak vznikaly ve velkých městech skladiště – obchodní 

domy.140 Velkoobchodník a továrník, často v jedné osobě, tak často prodával své 

zboží v krámě zcela jiného charakteru než doposud. V roce 1883 se navíc firma 

změnila v akciovou společnost a mohla se dále rozvíjet.  

Obchod vzniklý na hlavní a nejprestižnější obchodní promenádě zemské 

metropole byl výjimečný nejen svou funkcí, ale také vnějším výrazem. Pražský 

                                                        
137 Dobroslav Líbal, Jan Muk,  
138 Lancinger Luboš, Z místopisu Nového města pražského v 15.-19. století, in. Pražský 

sborník historický XXIV 
139 Tamtéž 
140 Obchodní domy firmy Filip Haas a synové byly otevřeny mimo jiné v Pešti, Miláně, 

Bukurešti, Římě, Berlíně, ale i ve městech jako Brno, či Lvov. Ottův slovník naučný, 10. díl, 1896 
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Haasův dům byl zajisté stavěn podle regulí a zvyklostí firmy, avšak zakoupením 

parcely širší než byl záměr a větší účastí pražských stavitelů Antonína Kirpala 

a A. Lindsbauera141, patří dnes mezi nejvelkorysejší dosud stojící firemní 

prezentace i mezi nejprogresivnější obchodní stavby v Evropě vůbec. Hlavní 

obchodní dům firmy byl stavěn v jejím sídelním městě o několik let dříve. Roku 

1866 vyrostla rohová stavba, ve Vídni první svého druhu. Vyrostla na možná 

neočekávaném, avšak příznačném místě, přímo naproti svatoštěpánskému 

dómu.142 Architekty byli slavní  Sicardsburg a van der Null, autoři vídeňské opery.  

Pražská filiálka měla obdobnou koncepci a některé shodné stylové prvky.143 

Její parcela ovšem nebyla rohová, byla poměrně široká a její kompaktnější 

ušlechtilá kamenná fasáda působí dodnes na významné nákupní promenádě 

okázale, i když harmonicky. Průčelí je maximálně prolomené velkými obdélnými 

okny, která neměla dříve, ani později až do funkcionalistických staveb obdoby. 

Především však interiéry byly naprosto nové a zasloužily obdiv nakupujících 

i konkurence.  

Maximální uvolnění prostoru zde bylo dosaženo systémem litinových 

sloupů, které nesou ocelový rošt s výplní dřevěných trámů. Nová železná 

konstrukce umožnila též vznik vznosného schodiště, odvíjejícího se v zadní části 

prostorem, s mnoha rameny. Takové schodiště prostor zároveň zdobí, vyhotovené 

náročně v detailu, i dynamizuje, zvláště v plném provozu a ruchu. Interiér 

s prodavači a příručími, nakupujícími, či jen diváky, musel v tehdejší Praze působit 

zvlášť neobvykle a intenzivně. Takový obchod pulzoval novým velkoměstským 

životem. Železná konstrukce se zde, pro vnitřní komunikaci ve stavbě, takto využila 

                                                        
141 Líbal, D. – Muk, J.; Staré město pražské, architektonický a urbanistický vývoj; Praha 

1996, s. 443 
142 Na jeho místě stojí od roku 1990 kontroverzní skleněná a železobetonová stavba 

obchodního domu Haas house. 
143 Charakteristické jsou pilíře přízemí a celková inspirace severoitalskou renesancí, 

především pak benátskou z 16. století. Tehdejší komentář mluvil o „renesančním slohu řeckém“, in 

Dům Filipa Haase Na příkopech v Praze, Světozor, IV, 1870, č. 9., s. 68 
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poprvé. 144 Celý provoz s velikostí výběru a mírou komfortu byl takto v Praze na 

dlouho unikátní. 

21. února 1869 požádal zástupce firmy Haas a synové o povolení k demolici 

původního domu U Hartlů, resp. U Palmů a provedené novostavby obchodního 

domu. Již 2. března se pak schází místní komise, ve které jsou uvedeni znalec 

ing. Podlaha, stavitel Josef Maličký, provádějící stavitel Alfred Kirpal, ovšem není 

doložena přítomnost údajného autora projektu145, vídeňského architekta Theofila 

Hansena. Stejně jako nejsou doklady o zasahování vídeňského autora do projektu, 

tak i v době kolaudace146 budovy můžeme konstatovat, že se na realizaci podílely 

pouze také místní firmy.147 Vše nasvědčuje tomu, že bylo dílo, zadané již 

zavedenou vídeňskou firmou, nakonec místní, pražskou realizací. Samotná 

výstavba tak představovala velkou událost pro místní obyvatele, ovšem především 

významnou příležitost pro místní firmy. Zkušenost podílet se po dlouhé době na 

zcela novém typu stavby byla pro řemeslníky neocenitelná.  

Provedení progresivního řešení schodů, veškeré zámečnické práce 

i realizace „vytahovacího přístroje“ zajistila firma G. Janouška. Pískovec na 

reprezentativní fasádu a kamenické práce zajistila firma Josefa Freunda. Truhlářské 

práce byly od firmy V. Lisky a nábytek od J. Skramlíka.148 Dosud nevídané skleněné 

plochy fasády zajistili skláři K. Hušnera. Tyto firmy a stavitelé, společně s prováděcí 

společností V. Lucheschitze, si rozdělily úctyhodnou investici 130 tisíc zlatých. 

O jedinečnosti a nadčasovosti celého díla rozhodovalo, vedle nové 

dispozice, také množství architektonických a konstrukčních inovací. Parcela 

o téměř pravidelném čtvercovém půdorysu byla zcela zastavěna. Vznikl dům 

o čtyřech podlažích. Vnější fasáda je zhotovena z těžkého materiálu pískovce. 

                                                        
144 Obdobná schodiště, kde se železná konstrukce v tomto rozsahu uplatnila, se opakovala 

již pouze dvakrát. Protější secesní dům U pelikána a nedaleký obchodní dům U Nováků provedly 

toto řešení. Bohužel v obou případech schodiště zanikla. 
145 Emanuel Poche 
146 22. 10. 1870 
147 Líbal, Dobroslav; Stavebně – historický průzkum čp. 847; PÚ, Praha 1982, s. 7 
148 Nábytek hrál v luxusním obchodě důležitou, ne-li klíčovou roli. V tomto případě se jedná 

o jedinou část z původního provozu, jež nebyla dochována. 
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Avšak zvoleným architektonickým slohem a více jak polovinou prosklené plochy 

působí lehce a vzdušně. Průčelí je tříosé a vyvážené. Výklady jsou dnes v subtilních 

kovových (dříve dřevěných) rámech. 149 Vše ovšem vrcholí v interiéru. Budova byla 

na svou dobu „avantgardní“, předjímala budoucí vývoj občanských staveb. 

Kombinace kovové litiny (svislé statické prvky) a ocele (horizontální stropní 

nosníky) umožňovalo vnitřní konstrukci volně vložit do zděného obvodového 

pláště. Od suterénu po půdu probíhají pouze dvě dvojice štíhlých sloupů. Jedna 

dvojice pak jen v zadní části podpírá váhu víceramenného schodiště.150 Otevřený 

interiér, především přízemní prostor byl tak ideální pro expozici koberců, bytových 

látek a doplňků. 

Suterén má při zadní obvodové zdi vřetenové schodiště, jež se ve spodní 

třetině pravoúhle lomí do prostoru. Do jižního zadního rohu (před schodištěm 

vlevo) bylo umístěno sociální zařízení pro zaměstnance. Dodnes je zde malá 

koupelna. Podzemní podlaží sloužilo jako sklad. Ve středním poli stropu byl, na 

straně při ulici, umístěn obdélný otvor pro shoz zboží.151 Z tohoto skladu se zboží 

vynášelo pravděpodobně ručně. Až v roce 1909 byl zaveden ruční nákladní 

                                                        
149 Meziokenní pilíře ve výši nadokenních překladů jsou opatřeny čtvercovými svazkovými 

hlavicemi, na jejichž čelních plochách bylo reliéfně vyznačeno číslo 4 (orientační), spletené iniciály 

H.  a S. (Haas und Söhne) a číslo 847 (popisné). Čísla jsou zlacená. 1. patro je členěné 

předstupujícími kanelovanými sloupy s kompozitními korintskými hlavicemi a patkami dosedajícími 

na hranolové podstavce. Velká pravoúhlá okna s nízkou výškou parapetu jsou ve spodní části 

překryta představenými kovovými zlacenými mřížemi. Nižší druhé patro tvoří mimo jiné na římse 

umístěná dekorace ve čtyřech ženských alegorických postavách vědy, obchodu, průmyslu a umění. 

Stavbu kryje méně obvyklá, praktická pultová střecha s měděnou a plechovou krytinou (původně 

břidlice). In: Líbal, Dobroslav,; Stavebně – historický průzkum čp. 847/II,; PÚ, Praha 1982, s. 8 

 
150 Sloup dominující prostoru byl významným architektonickým prvkem a zároveň okrasou 

interiéru. Litinové sloupy jsou natřeny šedobílou barvou se zlacenými detaily, mají kanelovaný dřík, 

hlavici zdobenou akanty a dvouetážovou patku. Dřík sloupu je ve třetině přeťat zlatým prstencem. 

Zdobný byl i kazetový strop. Rámování bylo provedeno ve štuku bílo-zlatým rámováním. Tamtéž s. 9 
151 Tento je dnes uzavřen mříží. V roce 1964 byl vytvořen otvor před levým výkladem. 

Tamtéž, s. 8 
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výtah.152 V prostoru suterénu byla také umístěna topná komora, odkud se teplý 

vzduch rozváděl do celého objektu.153 Při stoupání vzhůru se dodnes přidržujeme 

původního nádherně zdobného zábradlí. Pruty zábradlí se košatí do velmi 

dekorativních esovek se stylizovanými rostlinnými motivy. Dál při cestě do prvního 

patra, v místech střední podesty, je ve zdi nika. Původně zde byla umístěna busta 

zakladatele Filipa Haase, později byla nahrazena květinovou vázou. 

V 1. patře je šest stropních polí. Prostřední bylo dříve volné, byl zde průhled 

do druhého patra. Kolem tohoto otvoru bylo dřevěné zábradlí, přes které 

prodavači volně přehazovali koberce.154 Zákazník tak mohl z prvního patra 

pohodlně, s dostatečným odstupem, popř. vsedě, prohlížet a vybírat. Druhé patro 

tak sloužilo zároveň jako prodejní prostora i sklad, ze kterého se zboží předvádělo 

zákazníkům v prvním patře. Navazující podkroví, kam vede dosud malé točité 

litinové schodiště, sloužilo za „lehké skladiště“155.  

Referent časopisu Světozor uvádí v roce 1870 výtah „domácí české výroby, 

pohodlná pohovka, na které se návštěvník pomocí stroje mohl spouštět 

a vytahovat z podzemí až po střechu.“156 Fenoménem modernizace města bylo 

jistě lepší zásobování vodou, či plynem: „Strojem pumpovacím vytahovala se dobrá 

voda k pití do nádrže a odtud se rozváděla po celém domě.“157 Osvětlení pak 

zajišťovalo 200 „plynových plamenů“.158 Ve všech místnostech byl telegraf, což 

                                                        
152 Ten byl v roce 1927 elektrifikován. V letech 1966-67 byl pak na stejném místě (v pravém 

zadním rohu) adaptován nákladní výtah nový. Tamtéž s. 8 
153 Stejné zařízení sloužilo až do roku 1910. Tamtéž 7 
154 Tamtéž s. 16 
155  Tamtéž s. 17 
156 Dodala firma G. Janouška. In: Dům Filipa Haase Na příkopech v Praze; Světozor, IV, 

1870, č. 9., s. 68. Srov. později: „Pohovka pro 3 osoby, kterým bylo stoupání nepohodlné.“ In: Ruth, 

František; Kronika královské Prahy, III, 1904, s. 888 
157 Dům Filipa Haase Na příkopech v Praze, Světozor, IV, 1870, č. 9., s. 68 
158 V roce 1864 se pražský magistrát rozhodl postavit vlastní plynárnu na Žižkově, která 

již roku 1866 zásobovala plynem osvětlení Nového Města, později i zbylých čtvrtí. Do konce roku 

1871 bylo po Praze rozmístěno celkem 2 598 lamp. 2 206 jich svítilo do půlnoci a 392 po celou noc. 

Projektanty této plynofikace byl právě architekt A. Lindsbauer, uváděn jako řídící stavitel v období 
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vzhledem ke společnému fungování maloobchodního prodeje i velkoobchodu, 

znamenalo dobovou nutnost, využívanou velkými firmami. Největší průčelní 

skleněné plochy byly vybaveny zatahovacími železnými roletami.  

Nový objekt v Praze Na Příkopě dlouho dominoval okolí, jako největší 

stavby. V devadesátých letech 19. století však začalo být zřejmé, že trend výstavby 

v okolí Václavského náměstí překoná očekávání let sedmdesátých. Haasův 

obchodní dům však dominoval dál jako určitý typ stavby. Svou koncepcí konstrukce 

a následným úspěšným provozem ukázal, že stavba co nejvolnějšího vnitřního 

prostoru pro potřebu obchodu má svou budoucnost i v Praze. Tak jako typický 

český kupec – maloobchodník volí různé strategie prodeje, osobní kontakt, vlídné 

zacházení, delší otevírací dobu, či investice do většího výkladu, postupně větší 

nápisy, atp., kapitál v Praze poprvé umožňuje, v podobě obchodních domů, 

rozvinutí skutečné scény. Po trzích, krámech a obchodech s luxusním zbožím, 

vzniká nový typ městské stavby. 

 

4. 3. 3 Architektura a styl občanských staveb 

 

Veřejné stavby širšího reprezentativního charakteru, jako bylo například 

Nové německé divadlo, si zachovávaly důstojnost klasických forem a tvarů. 

Stavebník jmenovaného sídla mezinárodně významné pražské kulturní instituce, 

vídeňská firma Fellner a Helmer provedla také výstavbu Hauschitzova domu, 

čp. 1047 –I Na Příkopě. Tento dům vystavěný v roce 1884 vysoko převýšil okolní 

zástavbu a vytyčil tak do budoucna charakter ulice. Jedná se o příklad architektury 

bulvárního charakteru, bezprostřední produkt Vídně, v prostoru ulice Na Příkopě, 

která byla těžištěm rodícího se velkoměsta. Avšak velkolepý městský palác 

s obchody v přízemí byl již tehdy kritizován pro svou stylovou formu. Byla vyčítána 

„bezuzdná monumentalita“ stavby, dům byl označován za „nehezký konglomerát 

                                                                                                                                                           
kolaudace obchodního domu, se sochařem E. Weselym. In: www.atlasceska.cz/praha/verejne-

osvetleni 
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forem“.159 Historismus, jako tendence v architektuře, se u velkých projektů 

veřejných staveb uplatňoval snáze, avšak soukromým osobám a obchodníkům brzy 

přestal vyhovovat. 

Další obchodní domy, stavěné v posledním desetiletí 19. století, byly 

projektovány do novostaveb, které již i svým uměleckým a stavitelským ztvárněním 

více podtrhovaly účel. V devadesátých letech 19. století se začala projevovat větší 

snaha, aby architektura byla jasnější odpovědí na stále konkrétnější potřeby 

každodennosti. Jak architekti volili ty nejaktuálnější technické postupy a nové 

materiály, vznikal postupně i nový umělecký názor. Usilovně se začalo uvažovat 

o ideálním vztahu, poměru estetiky a funkce. Na počátku 20. století se výtvarný 

a literární kritik F. X. Šalda vyjadřuje: „Styl jako nejvyšší kulturní hodnota, jednota 

umění a života, stává se předmětem našeho doufání.“160  

 

Vnější a brzy i vnitřní podobu nové pražské architektury začala na sklonku 

19. století formovat vedle pozdního historismu i secese. Stala se po dlouhém čase 

opět originálním uměleckým stylem, byla však spíše projevem výtvarného cítění, 

než jakékoli architektonické koncepce. Země původu toho uměleckého směru, byly 

Francie a Belgie. Právě zde se jeho symboly staly vedle honosných měšťanských 

domů, také interiéry slavných butiků a obchodních domů. Dekorativní, velice lehký 

styl, nastoloval témata přírody, ukazoval ladné křivky. Využíval rafinované 

kombinace materiálů, včetně oblíbeného skla a železa, které umocňovaly pocit 

lehkosti. Zapadal velice dobře do prostředí městské kultury a do kontextu nových 

kulturních strategií. 

Architektura však musí předkládat komplexní řešení: „Z vnitřního ustrojení 

utváří se zevnějšek, jehož hlavní tvary, rozvrh, dekorace, všechen ráz zase jen 

z onoho životního jádra vyrůstá a duchu, tužbám, vkusu našich dnů odpovídá.“161 

Mádl šel proto ve svých úvahách ještě dále. Podporoval tvorbu progresivního 

                                                        
159 Líbal, Dobroslav – Muk, Jan; Staré město pražské – architekt. a urban. vývoj, s. 456 
160 Volné směry,   1903 
161 K. B. Mádl 
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českého architekta Jana Kotěry162 a předjímal tak do daleka budoucí vývoj.163 Právě 

již raná tvorba posledně jmenovaného mladého tvůrce, zakladatele české 

moderny, ukazuje na samém sklonku 19. století odlišný přístup v utváření 

veřejných staveb. Mladý architekt se v Praze představil novou budovou pro 

Václavské náměstí, realizací Peterkova obchodního domu v přechodném slohu 

secese.  

Kotěra nebyl autorem první secesní stavby v Praze. První stavba hlásící se 

jasně k novému „cizímu“ stylu byla umístěna, kde jinde, než Na Příkopě. Kavárna 

Corso (čp. 988) nebyla bohužel do dnešní doby dochována, má ovšem významné 

postavení ve vývoji pražské architektury. Jejím autorem byl vídeňský Bedřich 

Ohmann.164 Ohlas mělo především nové pojetí fasády kavárny. Ohmann přišel jako 

první s novým stylem a Kotěra se jím nechal v detailech inspirovat. Především však 

nová společenská stavba demonstrovala, jak není nutné se historických slohů držet 

nyní ne pouze z hlediska technického a konstrukčního, ale i z estetického.  

Jakoby si tehdy majetní Pražané chtěli na svých nákupech na chvíli od 

politiky a boje za národní myšlenky odpočinout. Nová tendence165 nabízela 

neutrální výzdobu, inspirovanou většinou přírodou, dekorativními figurami, ve 

                                                        
162 Narozen 18. 12. 1871 v Brně. V letech 1897-90 studium stavitelství na německé 

průmyslové škole v Plzni, v l. 1890-94 stavitelská praxe, 1894-97 studuje architekturu na Akademii 

výtvarných umění ve Vídni u O. Wagnera. Na základě získání Římské ceny cestuje po Itálii, kresby 

z cesty poté vystavuje u Topiče v Praze v roce 1898. Nadále žije a pracuje v Praze. Od r. 1898 učí 

jako zástupce prof. B. Ohmanna ve speciální škole pro architekturu na Uměleckoprůmyslové škole 

v Praze, kde je r. 1899 jmenovám profesorem. 
163 Počátek 20. století skutečně znamená začátek konce historizující tendence a vítězství 

modernistů. 

164 (1858 – 1927), rakouský architekt, narozen ve Lvově, studium na vídeňské technice a 

Akademii výtvarných umění ve Vídni, poté pracoval na Akademii jako asistent, po roce 1889 

pedagogické působení na pražské Uměleckoprůmyslové škole, v roce 1899 se vrátil do Vídně, kde 

vyučoval na Akademii výtvarných umění. in. 

http://www.archiweb.cz/architects.php?action=show&id=1130&type=arch 

165 Pro Francii, Belgii Art nouveau, Anglii Modern style (Art and craft), Německo Jugendstil 

a Rakousko Secese 
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svých inspiracích hledala přirozené. I tato dekorace však má v očích Kotěrovi 

konstruktivní architektury své místo. „Tvorba architektonická má na zřeteli prostor 

a konstrukci, nikoli výzdobu a tvar. Prvé je vlastní pravdou architektury, druhé 

může být nanejvýš vyjádřením této pravdy. Nová forma může vzniknout nikoli 

z estetické spekulace, ale toliko z nového účelu, z nové konstrukce. Každé hnutí, 

které by nemělo své východisko v účelu a konstrukci, nýbrž mělo svůj vznik ve 

formě, zůstává nutně romantickou utopií.“ Architekt Kotěra zde nejen předpovídá 

vítězství funkcionalismu v brzké době, ale vytváří model architekta plně se 

věnujícího svému zadání a to zadání účelu stavby.166 

Jan Kotěra realizoval v letech 1899 až 1900 svůj první velký projekt v Praze. 

Na Václavském náměstí dostal zadání výstavby „obchodního domu“. Stylově byla 

stavba inspirovaná nedaleko stojící kavárnou Corso od Bedřicha Ohmanna167, avšak 

nápadná a spíše ostře kritizovaná byla neobvyklá prostota průčelí spolu s „příliš“ 

účelně pojatým řešením interiérů. Tento projekt byl již určitým ztělesněním 

Kotěrou proklamovaného pořadí významu složek v tvorbě architektonického díla, 

tzn. účelu, konstrukce a formy.   

V ovzduší nových pojetí architektury, jejího významu v naplňování 

rozdílných zadání při přetváření životního prostředí města, začínal svou 

samostatnou kariéru i Osvald Polívka168. Pro své výjimečné nadání byl tento tvůrce 

vyhledáván nejbohatšími investory ve své době, a tak projektuje zejména banky, 

spořitelny a pojišťovny. Byl autorem těch nejvýznamnějších bankovních 

a pojišťovacích paláců. Stavěl tak z počátku pro německé, nebo italské instituce, 

                                                        
166 Tuto vizi pak dále utvrdil a radikalizoval taktéž brněnský rodák Adolf Loos. Věhlasný 

propagátor architektonického purismu se narodil v roce 1970 (v roce kolaudace Haasova 

obchodního domu v Praze). „Dům se má líbit všem. Na rozdíl od uměleckého díla, jež se 

nepotřebuje líbit nikomu. Umělecké dílo je soukromou věcí umělce. Dům jí není. Umělecké dílo je 

posláno do světa, aniž je kdo potřebuje. Dům vyhovuje určité potřebě. Umělecké dílo není 

odpovědné nikomu, dům komukoliv…“ Stať Architektura, vyd. 1910 ve Vídni. 
167 především v detailech, např. dvojice postav pod římsou jako dekorace fasády. 
168 Narozen 24. 5. 1859 v Enns v Rakousku. Studium architektury na pražské technice. 

V letech 1885-90 asistentem prof. J. Zítka na německé technice v Praze. Od roku 1890 samostatný 

architekt.  
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byl ovšem zároveň podporovatel a propagátor českých výtvarných umělců, které 

dokázal významným způsobem angažovat a shromáždit k velkolepému projektu. 

Realizoval tak velký počet honosných staveb, převážně v centru Prahy. Když v Praze 

30. 4. 1931 umírá nejvýznamnější architekt – autor reprezentativního charakteru 

pražského centra.  

 

 

První období Polívkovy tvorby bylo ovlivněno Josefem Zítkem a zejména 

Antonínem Wiehlem, se kterými zpočátku úzce spolupracoval.169 Spolu s ním se 

stal předním představitelem české novorenesance. Vrcholným dílem se pod jeho 

vedením stala novostavba Zemské banky170 Na příkopě.  Jeho dokonalá znalost 

historického tvarosloví, výtvarná fantazie, snaha po bohatém dynamickém výrazu 

a v neposlední řadě trvalá spolupráce s předními českými výtvarníky vedla dále 

jeho tvorbu k novobaroku 171 (např. Městská pojišťovna na Staroměstském 

náměstí). Dospěl následně k secesi (především dobově nejrozsáhlejší projekt 

Obecního domu) a v posledních letech pak k novoklasicistní moderně (např. Česká 

banka na Václavském nám.). Ponejvíce se specializoval na navrhování exkluzívních 

bank, spořitelen a pojišťoven, a to včetně vynikajících interiérů, avšak do jeho 

repertoáru se dostaly i činžovní domy a polyfunkční domy, spojené s významnými 

komerčními prostory (dvojí řešení obchodního domu U Nováků ve Vodičkově ul., či 

Topičovo nakladatelství na Ferdinandově třídě). Přes jeho slohový eklekticismus je 

dodnes nedoceněna jeho architektonická virtuozita a příkladná spolupráce 

s nejlepšími českými výtvarnými umělci své doby. 

                                                        
169 Jeho prvním velkým počinem byla stavba Pražské spořitelny na Havelském trhu, na 

které spolupracoval právě s A. Wiehlem 
170 Zemská banka zahájila činnost v roce 1890 jako instituce k zajišťování finančních potřeb 

zemské, okresní i obecní samosprávy. Poskytovala levný a pevný úvěr okresům a obcím na obecně 

prospěšné akce a prostřednictvím tzv. melioračních půjček podporovala i zemědělství. Brzy se stala 

největším emisním ústavem rakousko-uherské monarchie. www.pis.cz 
171 http://www.archiweb.cz/architects.php?type=arch&action=show&id=1129 
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 4. 3. 4 Dům U Nováků – první univerzální český obchodní dům 

 

Firma Jana Neffa Na Příkopě slavila 18. března roku 1903 čtyřicet let svého 

trvání. Tehdy o kus dál ve Vodičkově ulici byla v plném proudu novostavba 

mimořádného obchodního domu. Josef Novák slavil téhož roku 26. února výročí 25 

let provozu svého „závodu“. Tehdy se „za dobu poměrně krátkou z primitivních 

počátků povznesl ve velkolepý obchodní podnik.“172 V tu dobu provozoval „obchod 

se zbožím střižným, ozdobným a hračkářským“ ve Vodičkově ulici 34. Na počátku 

20. století kupuje dům čp. 699. 11. listopadu, roku 1901 se pak velkoobchodník 

a majitel domu Josef Novák stává členem pražského sboru obecních starších. 

Zasedal následně v důležité Hospodářské komisi, Finanční a úsporné komisi. 

Zajímavé je, že po téměř celou dobu svého působení na radnici zasedá také 

v Komisi pro Vyřizování věcí stavebních a tzv. Komisi pro dodávání oděvů a obuvi.173 

 

Velký nárožní dům č. p. 699 U Nováků se dnes skládá ze dvou částí: 

Z bývalého obchodního a kancelářského domu s pětipatrovou podélnou dispozicí, 

který je svým zdobným secesním průčelím nasměrován do Vodičkovy ulice, 

a z víceúčelového komplexu železobetonové skeletové konstrukce. Tento dům se 

skládá z hlavního křídla a ze šesti pětipodlažních křídel se dvěma úrovněmi 

podkroví, seskupených kolem tří vnitřních dvorů. Křídla jsou propojena systémem 

pasáží a dvoran, využívaných k obchodní činnosti a službám. Přístupný je jak 

z Vodičkovy ulice, tak z ulice V Jámě.  

Starý barokní dům u Štajgrů, dříve u Vodičků byl zbořen a na jeho místě byl 

vystaven v letech 1902-1904 obchodní dům nákladem obchodníka Josefa 

Nováka.174 Plány vypracoval architekt Osvald Polívka, stavitelem byl Matěj Blecha. 

Dobové komentáře uvádějí, že „pro svou nádhernou úpravu a velkolepé vnitřní 

                                                        
172 Almanach král. hl. města Prahy, roč. VII, v Praze 1904, s. 229 
173 Almanach 1903-1905 
174 Lešení zakrývající střední plochu průčelí bylo odstraněno až 30. května roku 1904. 

Almanach kr. hl. města Prahy, roč. VIII, Praha 1905 
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zařízení stal se jediným svého druhu – nejen u nás, ale i v celém Rakousku“.175 

Umělecky provedená fasáda spočívá na mohutných leštěných pilířích z červené 

a zelené žuly, jejich hlavice jsou zdobeny zlacením. Prodejní prostor do ulice 

disponoval, na svou dobu, obrovskými výklady, vchody jsou dodnes opatřeny 

železnými komplikovanými tepanými ornamenty176, celá fasáda oplývá 

nadstandardně bohatými štukaturami. Fasáda, které dominuje významná mozaika 

od Jana Preisslera177, je dále rozčleněna balkony a arkýři a působí tak velice 

vznosně až okázale. Bez významu není stylová novost secese, která tehdy ještě 

v Praze nezdomácněla, což muselo také způsobovat závan senzace. 178 

 

Dva hlavní vstupy do budovy jsou nákladně vybaveny zdobnými železnými 

vraty a opatřeny jménem majitele a současně firemní značky. Levý vchod vedl 

původně do dvora179 a pravý umožňoval přístup do hlavní nákupní dvorany. Za 

vchodem bylo prostorné zádveří, kde byly již umístěny po obou stranách výkladce 

s krásně aranžovaným zbožím. Přední část (viz půdorys) byla rozdělena na čtyři 

oddělení. Jedno bylo určeno pro zboží bílé a plátenické, druhé pro vyšívání, třetí 

pro hedvábné látky, stuhy a prýmky, čtvrté pak pro podšívkové zboží a krejčovské 

potřeby. Střed prodejního prostoru zaujala architektonicky promyšlená, působivá 

dvorana, která procházela dvěma patry. Prosvětlená byla proskleným stropem 

a opatřená též na galerii a pod ní umělecky provedenými elektrickými svítidly, 

ovšem i plynovými pro zajištění osvětlení za všech okolností. Než necháme 

promlouvat pamětníka roku 1904, připomeňme, že starý provoz v čp. 699 byl 

poškozen požárem ve dvacátých letech a když se v roce 1927 zřítil sousední dům 

čp. 697, rozhodl se Josef Novák o zvětšení své nemovitosti. Do parcely o výměře 

6000 m² byl včleněn i původní palác z počátku století. Uprázdněné místo zabral 

                                                        
175  Ruth, František; Kronika hlavního města Prahy, 1904 díl III., s. 1120 
176 Železné prvky pro stavbu dodala firma "Fanta a Jireš" - strůjné železářské dílny, 

strojovna a mostárna. 
177 Mozaiku zhotovil umělecký závod Neuhaüser, Dr. Jele a spol. ve Viltenu u Innsbrucku. 

178 Kavárna Corso od Bedřicha Ohmanna, Kotěrův Peterkův dům 
179 Přestavbou ve dvacátých letech tentýž architekt tento trakt přestavěl a propojil 

obchodními pasážemi s vedle stojící novostavbou domu U Nováků č. p. 
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nový palác, navržen opět architektem Osvaldem Polívkou. Byl vytvořen systém 

pasáží, napojených i na jiné domy v bloku, včetně paláce Lucerna. Obchodní dům 

zde zanikl a byl nahrazen množstvím jednotlivých obchodů v pasážích. 

Nechme nyní již promlouvat Františka Rutha a jeho popis z roku 1904:  

Vstupujíce do místností obchodních projdeme prostorným zádveřím, jež po 

obou stranách zdobeno krásnými výkladci. Přední část rozsáhlého přízemí velkolepé 

této budovy jest rozdělena na čtyři oddělení, z nichž jedno určeno pro zboží bílé a 

plátenické, druhé pro vyšívání, třetí pro hedvábné látky, stuhy a zboží prýmkářské 

a čtvrté pak pro zboží podšívkové a krejčovské potřeby…. V přízemí (dvorany) 

nalézáme bohatý sklad látek dámských i mužských180, jakož i krásné oddělení 

krajkářské, zásobené zbožím druhů jednoduchých i nejbohatších. Látky umístěny 

jsou při pravé a levé stěně, kdežto krajky a stuhy vyloženy jsou ve skleněných 

skříních, sloužících zároveň za stoly prodejní, opatřené skvostnými stojany, na 

nichž rozvěšené krajky a stuhy dodávají celé dvoraně vzhledu obzvláště 

malebného. Železné sloupy nesoucí galerii dvorany mramorem a originelními 

hlavicemi zdobené, použity jsou zároveň ku nesení osvětlovacích těles elektrických 

i plynových. Malá fantaina a aquarium v pozadí dvorany umístěné slouží nejen 

k osvěžení vzduchu v místnostech obchodních, ale jsou zvláště půvabnou okrasou 

celé dvorany. Tepané kandelábry pro elektrické osvětlení, zdobící vstup na 

mramorové schodiště, dovršují ladnost celku, který při osvětlení v pravdě působí 

dojmem pohádkovým.181  

Po několika stupních, jež tvoří část mramorového schodiště, vcházíme do 

prostorné, dvěma poschodími procházející místnosti, věnovaní výhradně kobercům 

všeho druhu, záclonám, stolním a ložním soupravám, jakož i dekoračním 

předmětům vůbec. Jako novinka zaujme zde pozornost navštěvovatele umístění 

vzorků záclonových. Tyto jsou uloženy ve zvláštních skříních, napnuty na barevných 

                                                        
180 Dobová inzerce zvala často i do starého domu U Štajgrů na prohlídku „nových módních 

látek pro pány, osobní intervencí na cestách Francií a Anglií velice levně nakoupených vystavuje a 

prodává v nově zřízené velkolepé prodejní síni obchodní dům J. Novák.“  
181 Vedle fontány nedílná součást všech vyhlášených pařížských obchodních domů. 
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látkách a zavěšeny na kolejnicích, po nichž volně se pohybují, tak že je možno 

zákazníku celý sklad záclon v době nejkratší prohlédnouti.  

K této místnosti pojí se t. zv. sloupový sál. Místnost ta, procházející rovněž 

dvěma poschodími, určena ku prodávání nábytku z ohýbaného dřeva, nábytku 

železného a mosazného a s těmi souvisících potřeb pro zařizování bytů.  

Z dvorany přístupna jest též rozsáhlá místnost zásobní, jíž se současně jako 

expeditu pro venkovské zakázky používá.  

Přízemní místnosti spojeny jsou s prvním patrem čtyřmi schodišti, z nichž 

dvě hlavní v přední místnosti prodejní a ve dvoraně umístěná, ze železné konstrukce 

provedená a mramorovými stupni opatřená slouží hlavní frekvenci, druhá dvě pak 

žulová slouží komunikaci obchodní. Vystoupivše po předním schodišti do prvého 

patra, vcházíme do místností rovnajících se rozměry veškerým místnostem 

přízemním. V přední části, jejíž stropy tak jako v přízemí na mohutných, výkladními 

skříněmi opatřených pilířích spočívají, umístěno jest zboží voňavkářské, mýdla, 

kosmetické výrobky, čínské a cizozemské výrobky různých druhů, dámské i mužské 

klobouky, zváště pak oddělení pro dámskou, dívčí, mužskou i chlapeckou konfekci 

a zboží obuvnické. Hned proti schodišti nalézá se čítárna, zásobená všemi druhy 

časopisů politických, zábavních i módních. Pro zvláštní pohodlí obecenstva zřízena 

tu vkusná pisárna a jako novinka v českých a rakouských poměrech vůbec 

prostorný buffet.  

Zařízením tímto doufá majitel firmy zavděčiti se obecenstvu vůbec, zvláště 

pak přespolnímu, do Prahy za příčinou nákupů zavítavšímu. Opatření to se v cizině 

již znamenitě osvědčilo. Podávají se tu studené pokrmy, jakož i všemožné nápoje: 

pivo, víno, vody, likéry, káva čaj čokoláda atd.  

K místnostem v přední části budovy se nacházejícím druží se po pravé straně 

oddělení šněrovaček, kožešin, dámského i mužského prádla, jakož i kravat. Levá 

strana galerie dvorany slouží prodeji zástěr a galanterního zboží, které ostatně 

skoro ve všech obchodních místnostech jest vyloženo a prodáváno. Prává strana 

galerie vyzdobena jest výkladními skříněmi, opatřenými předměty jednotlivých za 

nimi se nacházejících oddělení, hlavně prádla, šněrovaček, kožešin atd. Kol galerie 
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se vinoucí zábradlí použito důmyslně k umístění skleněných skříní, v nichž různé 

předměty galanterní a okrasné, účelně jsou vystaveny.  

Aby umožněno bylo obecenstvu předměty oděvní, jako žakety, šaty, blůzy, 

šněrovačky apod. ihned vyzkoušeti, zřízeny jsou útulné zkoušecí místnosti, zrcadly 

a potřebným komfortem opatřené. Pod přední budovou nalézají se v souterainu 

rozsáhlé sklady zboží a šatny pro mužský i ženský personál obchodní. Také druhého 

a třetího patra budovy dvorní používá se dílem za skladiště a dílem za kancelářské 

místnosti. Vzadu budovy jsou v prvém patře veliké sály, v nichž konají se občasné 

výstavy obrazů. Dále má zde Edvard Leschinger ústav chromotypografický 

a tiskárnu, v níž toto dílo zhotoveno.182 

 

Josef Novák měl, vzhledem k dlouholetému provozování známého obchodu 

s textilem, naspořeny určité finanční prostředky. Při úvahách o finanční stránce 

realizace projektu nového moderního obchodního paláce se však pouze daná 

skutečnost jeví jako nedostačující. Vzhledem k neúspěchu při snaze nahlédnout do 

domovního archivu, rodinného archivu současných majitelů, či archivu stavebního 

odboru MČ Praha 1, předkládám pouze tuto poslední informaci. 

Josef Novák se oženil s Libuší, rozenou Bartoňovou. Pocházela z rodu 

náchodských podnikatelů. Rodina svými aktivitami v textilním průmyslu zbohatla a 

zakoupila pro svou potřebu zámky v Náchodě a Novém městě nad Metují, v roce 

1910 dokonce zámek Zbraslav. Jejich tkalcovny zaměstnávaly v roce 1907 přes 

1000 lidí, rodina se také angažovala v komunální politice a dobročinnosti.183 Za své 

zásluhy byl Josef Bartoň senior povýšeného v roce 1912 do šlechtického stavu.184  

Cyril Bartoň, Novákův tchán, si ke stáří uvědomil, že i když má od svých dcer 

celkem osm vnoučat, žádné nenese jméno rodu. Proto po dohodě adoptoval své tři 

vnuky (syny dcery Libuše Novákové) a úředně jim dal v roce 1938 potvrdit změnu 

                                                        
182 Ruth, František; Kronika hlavního města Prahy; 1904 díl III., s. 1120-1223 
183 Národní technické muzeum, archiv; fond 450 
184 http://druidova.mysteria.cz/HISTORIE/ERB_TKALCOVSKE_CLUNKY.htm 
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jména na Bartoň - Dobenín.185 Dnešní restituenti jsou tak majitely domu 

vystavěného Josefem Novákem, svým přímým příbuzným. 

 

 

  

 

 

 

                                                        
185 Tamtéž 
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5. Francouzské inspirační trendy 

 

Doba, která bude popisována, vytvořila fenomén orientace českého 

kulturního i politického prostředí na Francii, tak jak bylo formálně dotvářeno po 

vzniku samostatného státu první Československé republiky. Jedná se o určitou 

tendenci zesílenou především Rakousko-uherským vyrovnáním či Prusko-

francouzskou válkou na straně jedné a končící fatálním zklamáním téměř 

dvacetileté klíčové důvěry v Mnichově v roce 1938.  

 

V Habsburské monarchii probíhal v 2. polovině 19. století rozvoj vlivem 

tzv. 2. průmyslové revoluce. Praha byla jedním z měst, které soupeřilo 

v modernizaci a stupni pokroku s ostatními středisky. Jako hlavní město 

emancipující se národnostní menšiny Čechů mělo však více důvodů 

k nespokojenosti. Scházel hlavně kapitál na větší projekty. Radnice, teprve od 60. 

let s českou převahou, byla nejednotná, nedařilo se jí administrativně spojit 

všechna samostatná předměstí v jeden silný celek. Vzhledem k dlouhodobě spíše 

vlažnému vztahu vídeňských vlád podporovat rozvoj hlavního města království, 

posilovala u reprezentace města snaha hledat podporu v jakékoli formě odjinud. 

Zklamání a deziluze byly umocněné v roce 1867 státoprávním vyrovnáním 

Rakouska a Uher. Tehdy se, v situaci pasivní opozice českých politických 

představitelů a chladného vztahu s místní státní správou, čím dál častěji navazují 

vztahy s Francií. Paříž tak slouží Praze za vzor v mnoha ohledech. Dalo by se 

konstatovat, že se tak děje pouze přirozeně, pouze vlivem skutečnosti, že se 

francouzské kulturní středisko stalo vzorem uznávaným obecně, výše uvedené však 

ještě zesiluje motivace volby tohoto inspiračního vzoru ke konci 19. století. 

 

Francouzské kulturní prostředí mělo svou neotřesitelnou váhu už od 

nepaměti. Francie byla mocností, její jazyk a zvyklosti známé od Portugalska, po 

Moskvu. Jak království Ludvíka – Filipa, i Napoleonovo císařství a to především, se 
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opírala o sociální třídu, která nově nastoupila a měla dominantně určovat život 

v Evropě ještě dalších sto let.  

Majetní a podnikaví měšťané, dominovali ve společnosti. Tak se stalo, že 

k jejímu obrazu se začalo přetvářet město. Tyto změny, započaté událostmi 

francouzské Revoluce, byly komplexní a hluboké. Umožnily především postupné 

rozvíjení občanských svobod a seberealizace. Není proto náhodou, že se Francie 

v průběhu 19. století stává azylovým domem, řečnickou tribunou, nebo nerušeným 

ateliérem a přístupnou školou pro mnoho národů v Evropě.186 

Pražské souměstí mělo před sebou velikou budoucnost. Náskok ostatních 

středoevropských center byl ovšem mnohdy značný. Vídeň, Berlín, Mnichov, 

posléze i Budapešť vsadily na téma modernizace infrastruktury a občanské 

vybavenosti dříve a s větší razancí. Velice často při tom sledovaly právě 

francouzské, respektive pařížské trendy. Pomáhala jim v tom snaha o reprezentaci 

motivována často národně politicky. V případě Českého centra bylo jistě na co 

navazovat. Město mělo svou tradici významného obchodního a kulturního 

střediska, ovšem převládající české etnikum muselo nejdříve, posíleno národním 

uvědoměním, vytvořit svůj kapitál. Překážkou byla celá řada bariér jenom pomalu 

odstraňovaných, které byly zakotveny ještě v období středověku a bránily 

svobodnému, modernímu způsobu obchodování. 

Francie prošla v dlouhém 19. století bouřlivým vývojem. Slavná Revoluce 

proměnila během krátké doby sociální strukturu, když zajistila základní ustanovení 

občanské svobody a práv. Umožněním individuální seberealizace nejširšímu 

množství obyvatel se již nepodařilo dohnat náskok liberálního mocnosti Anglie, 

posílila se však střední třída a měšťanstvo, což mělo za následek velkorysý rozvoj 

městského prostředí. Co v českém prostředí nejvíce fascinovalo, byla rychlost 

a zdánlivá snadnost všech francouzských novot. Výrazně se rozvíjel obchod. Paříž 

zde byla dvakrát i v roli císařské metropole a působila jako nejvelkolepější výkladní 

skříně v Evropě. Nové prodejní provozy, jinými městy se zájmem sledované, 

nabízely především luxusní zboží. Zdejší nové obchodní praktiky se však s růstem 

obyvatel přenesly i do nově se vyvíjejícího obchodního domu. 

                                                        
186 Horská, Sladká Francie, Lidové noviny, Praha 1996, s. 150 
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5. 1 Geneze nových prodejních provozů ve Francii 

 

Vývoj kultury prodeje se ubíral velice záhy cestou diferenciace obchodů, 

jejich růstu a rozvoje. Při rozvoji různých druhů prodeje zboží hrálo důležitou úlohu 

několik faktorů. Ve Francii byl tradičně silný městský živel, buržoazie. Majetné 

měšťanstvo, se na konci 18. století stává definitivně hlavní sociální vrstvou, která si 

pro sebe zajišťuje výrazně větší svobodu podnikání.187 Dalším faktorem, důležitým 

pro vznik nových druhů obchodů, je zaměření hospodářství francouzského 

království, respektive republiky, na luxusní zboží. Luxus se vyvážel nejen do ciziny, 

ale byl zároveň potřebným sortimentem v hlavním městě centralizovaného státu. 

Velikost města Paříže tvoří konečně další podstatnou skutečnost. Vysoká 

koncentrace lidí a bohatství městského obyvatelstva období Restaurace 

a především II. císařství, vytvoří jak dostatečnou poptávku, tak i koncentraci 

kapitálu pro vznik celé řady nevídaných projektů. 

 

V kontextu průmyslové revoluce a rodícího se kapitalismu nastává po 

Napoleonských válkách nová obchodní dynamika. Jen mezi lety 1815 a 1825 vzrostl 

ve Francii počet obchodních koncesí z 39057 na 49029.188 Obchod s luxusním 

zbožím přirozeně těžil z tohoto růstu a působil na rozsáhlé změny v organizaci 

a způsobu prodeje. Právě obchody s tímto druhem zboží stály u zrodu nových 

trendů a koncepcí prodejních prostor a provozů. 

  

Před vypuknutím zmatků francouzské revoluce se již luxusní butiky 

organizovaly do prvních krytých pasáží. Tak jak byl organizován prodej produktů 

nejslavnějších manufaktur v 18. století, vytvořily se postupně čtyři základní typy 

obchodů s luxusním zbožím. Módní obchod nabízel pánské i dámské látky 

a doplňky, další z obchodů se specializoval na bytové doplňky, třetí byl 

                                                        
187 Vedle druhého článku Deklarace práv člověka a občana, práva na svobodu, vlastnictví a  

bezpečnost, byla o rok později zákonem zrušena cechovní organizace obchodu. 
188 Hautecoeur Louis; De l´Échoppe au grand magasin; Revue de Paris, 7/1933 
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lahůdkářstvím. Poslední čtvrtý typ nabízel stále obměňovaný sortiment a byl 

provozován typem aktivního podnikatele, velkoobchodníka, který směřoval 

postupně v šedesátých letech k více či méně univerzálnímu obchodnímu domu.189 

 

Dispozice těchto „krámů“ zůstávala z počátku dosud bez větších změn 

s pultem uprostřed jednou stranou orientovanou do ulice, k zákazníkovi. Co se však 

měnilo, byla výzdoba. Přibývalo různých zrcadel, dřevěných obkladů i jiných 

materiálů imitujících salóny či knihovny. Výloha ze skla se ve větších pařížských 

obchodech objevila již v 18. století, avšak teprve zdokonalení odlévání tabulového 

skla v severní Francii a Belgii umožnilo uzavření „butiků“ takovým způsobem, že 

bylo zároveň zajištěno dostatek světla a umožněno zákazníkům obdivovat zboží.190  

Vitrína či prosklení obchodu byly pro příští vývoj směrodatné.  

Zatímco původní podoba obchodu byla určena otevřením do ulice, bez 

překážek se provoz často „rozlil“ i přímo na ulici, nyní byl interiér více uzavřený. 

Prodej se přesunul dovnitř. Obchodník investoval do interiéru, zařídil jej pohodlněji 

a pro větší soukromí nakupujících. Prodejce se snažil všemožně nalákat 

potenciálního zákazníka na stále nápaditější a zdobnější interiér. To umožnily stále 

větší plochy skleněných výkladů. Také vývěsní štít, zárodek reklamy se stává 

předmětem úvah i diskuzí. Ve dvacátých letech je jasné, že značka prodává a že má 

svoji velkou důležitost. Čím dál častěji tak byli k zařizování butiků zváni architekti 

a dekoratéři, aby neustále aktualizovali a také sami vytvářeli nové trendy. 

                                                        
189 Lemoine Bertrand; Les Passages couvertes; CNRS, Paris 1990, s. 33 
190 Prve využívaný princip tažení spočívá v tom, že ve vaně s roztaveným sklem je umístěn 

ohnivzdorný plovák se štěrbinovým otvorem. Sklo, vystupující ze štěrbiny se zachytí na železné 

desce visící na řetěze a vytahuje se vzhůru. Tažená deska skla se dále upravuje. Tažené sklo je rovné 

a bez bublinek, někdy s podélným vrstvením. 

Další způsob výroby tabulového skla je lití. Používá se velmi řídká skleněná hmota, která se 

nalije na litinovou desku. Ta je na vozíku, kterým se deska dopravuje k peci. Přebytečné sklo odteče 

z desky do žlabu pod licím stolkem. Deska se doveze do chladící pece. Po vychlazení jsou desky 

silné, mají hrubý povrch, proto se používají k zasklívání střech a hal, což má v budoucnu velké užití 

při architektonické koncepci prodejních pasáží a obchodních paláců (grands magasins). 

Naformátováno: Odsazení: První
řádek:  1,25 cm
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Již v období prvního císařství a později Restaurace vycházely první soupisy 

velkých obchodů. V tomto období „Collections des maisons de commerces de Paris 

est des intérieurs les mieux décorés“ ukazují nejslavnější butiky tohoto období 

formou jakéhosi průvodce.191 Vedle rozvoje butiků roste počet zastřešených pasáží 

pro větší pohodlí nakupování. 

  

Slovo pasáž pochází z francouzského výrazu passage, znamenající průchod 

či přechod. Termín „pasáž“ užíval v češtině již roku 1860 Jan Neruda při popisování 

dojmů z Paříže.192 Dříve se o těchto komunikacích hovořilo také jako o „bazarech“ 
193. Ve francouzském prostředí hrála inspirace orientálními zvyklostmi jistě velkou 

roli. Zatímco první pasáže byly často dřevěné (Galeries de bois v Palais-Royal z roku 

1786) a podobaly se skutečně spíše běžným tureckým, arabským, či perským 

bazarům, období vlády Napoleona I. přineslo velký rozvoj tomuto způsobu 

prezentace v evropském kontextu. Pod dojmem zajištěného míru a s odbytištěm 

téměř v celé Evropě, se tehdy významně rozšířil obchod s luxusním zbožím.194 

V tomto období vzniká několik významných pasáží v Paříži, kde je již v detailech 

použito více železa (zábradlí, drobnější nosné prvky). Před radikálním vyřešením 

kanalizace stále rostoucího velkoměsta byl zároveň únik do vnitrobloků jistým 

dočasným řešením.195  

S pádem francouzského císařství vývoj obchodních prostor chvíli stagnoval. 

Impulsy však byly zajištěny a obnovená ekonomika let dvacátých znamená největší 

rozmach výstavby těchto projektů v Paříži i v ostatních velkých městech Francie.196 

                                                        
191 Lemoine Bertrand; Les Passages couvertes; CNRS, Paris 1990, s. 33 
192 Neruda Jan; Menší cesty; SNKLHU, Praha 1961 
193 turecký termín, který se používá i v Budapešti je paradoxně původně maďarské slovo - 

vasár znamenající obchod. 
194 Na vzestupu bylo vedle zbrojířství hlavně klenotnictví, umělecké truhlářství, krajkářství, 

kloboučnictví, parfumářství, aj. In: Lemoine Bertrand, s. 33 
195 Tamtéž, s. 25 
196 80% pařížských pasáží byly zřízeny mezi lety 1822 až 1848. průvodce Richard uvádí 

v roce 1828 ve městě 280 prodejních pasáží. In: Fauconnet Francois; Les boutiques a Paris; Picard, 

Paris 1997, s. 28 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


- 87 - 
 

Pasáže se na pravém pařížském břehu staly nákupními i společenskými centry 

vládnoucí třídy období Restaurace.  Největší z nich byly již osvětlovány plynovými 

lampami a staly se napříště vzorem typu velkoměstské stavby.197  

Vzhledem k hygienickým důvodům (epidemie cholery 1832 atp.) byly 

pasáže z větší části pouze přechodnou fází bez déle trvajícího úspěchu. Většina 

skončila v kontextu asanace městského prostředí, pakliže ne, ztratily až na výjimky 

prestiž a staly se nemódní záležitostí pro nižší a střední sociální vrstvy. Po polovině 

19. století se movití zákazníci přesunovali na nově vznikající široké bulváry, kde se 

nově zařizovaly větší moderní provozy. Obchodní pasáže definitivně ztrácí svou 

popularitu na konci 19. století, se vznikem konkurence slavných obchodních domů. 

Centrální plán efektivní kontroly dodržování moderních zdravotních zásad se začal 

prosazovat v plánování výstavby.  V průběhu modernizace města pařížským 

prefektem baronem Haussemannem se provozování výrobních činností i činností 

terciárního sektoru, včetně prodejních provozů, muselo řídit hygienickými 

zásadami, ale i projektem reprezentativnosti hlavní města císařství. V posledním 

případě se tak obchod vrací zpět na ulici a dále upravuje svou podobu.198 

V Evropě vzniklo v 19. století přibližně 300 obchodních a společenských 

pasáží, z toho pouze v Paříži 50.199 Tato prodejní kultura byla do Evropy uvedena ve 

Francii. Od poloviny 19. století však zde dochází ke stagnaci vlivem změny ve vývoji 

nastartované, mimo jiné, haussemannovskou přestavbou Paříže. K rozvoji tohoto 

typu staveb došlo nadále v Británii, či v Itálii. V Čechách vznikla jediná podobná 

pasáž v Praze roku 1870. Velký a Malý bazar byl tak inspirován pařížskými projekty, 

vzniklými až o padesát let dříve.  

 

 

 

                                                        
197 Passage du Grand-Cerf (1824-26), Galerie Vivienne (1824-1826), Galerie Colbert (1826), 

Passage des Princes (1860) nápadně podobná Novému bazáru mezi Ovocným trhem a Příkopy.  
198 Tržnice, využívající podobných konstrukčních inovací, avšak nezařazené tak těsně do 

domovní zástavby, zaznamenaly naopak v následujícím období svůj vrchol.  
199 Fauconnet Francois; Les boutiques a Paris; Picard, Paris 1997, s. 31 

 

Naformátováno: Odsazení: První
řádek:  1,25 cm

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


- 88 - 
 

Vedle pasáže se od dvacátých let objevil další nový typ provozu. Objevil se 

obchod s prodejními síněmi, které byly naplňované vším tím, co dosud ve městě 

nebylo. Obchod s neustále obměňovaným, aktualizovaným sortimentem se začal 

od roku 1825 nazývat «magasin de nouveautés» neboli obchod s novinkami.200 

Slovo novinka znamenalo v této době výrobky, či módní doplňky, ale také 

všemožné předměty, vzácné, nebo něčím zvláštní. Veškeré zboží zde mělo to 

společné, že bylo prezentováno jako poprvé k vidění. Nabízené zboží bylo určeno 

k tomu, aby dalo svému majiteli pocit výlučnosti, což jistě zapadalo do kontextu 

měšťanské společnosti a období romantismu a jeho smýšlení.201 

 

5. 2 Od pasáží a bazarů ke «grands magasins» 

 

Ve francouzském prostředí znamenala pasáž jednu z nových forem 

urbanismu a organizace obchodu v kontextu období industrializace. Pasáže byly, 

společně s magasins de nouveautés, přímým předobrazem obchodního domu. 

Obecně se výrazně osvědčila úspěšná integrace veřejného a obchodního prostoru. 

S touto zkušeností se později otevíraly první obchodní domy. Při průchodu 

nastolují, proti sobě umístěné, vitríny obchodů problém výběru. Konkurence mezi 

obchody je velká, avšak dohromady přitahují více než izolovaně. Originalita nového 

prostoru spočívala tedy v zakrytí dlouhého průchodu s obchody, kavárnami 

a jinými provozy prosklenou střechou a síla jejich úspěchu byla v nabídnutí 

reprezentativního a atraktivního prostředí poskytující téměř vše nově vznikající 

vůdčí sociální skupině.202  

 

Jak již bylo uvedeno, prostřednictvím nákupních galerií a pasáží byly v Paříži 

vytvořeny zóny s mimořádnou koncentrací obchodů s luxusním zbožím. Obchodní 

artikl tohoto druhu se koncentroval vždy na určitých prestižních místech, obchod 

                                                        
200 Montigny Louis-Gabriel ; Le Provincial a Paris, Esquisses des mœurs des Parisiens ; Paris 

1825, vol 3 
201 Lemoine Bertrand ; Les passages couverts ; CNRS, Paris 1990, s. 34 
202 Tamtéž 
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a v důsledku samotná prezentace zboží se zde pak pozměňovaly nejrychleji 

a nejvýrazněji. Původní prostora všech takových butiků měla být nadále zcela 

určena pro prezentaci zboží, přístup zákazníka musel být zajištěn. Prodávající již 

nepracoval ve stejné místnosti, zvláště když dosud částečně provozoval řemeslo, 

ale také když balil, vybaloval, či vážil a měřil zboží. Nebylo možné pracovat na očích 

veřejnosti. Pracovník se posunul do zadní místnosti, či bylo pronajato zvýšené 

přízemí, první patro, atp. Prodejní prostora musela být zcela k dispozici zákazníkovi 

při jeho výběru. Jednalo se o nákupní salón. Když byl navíc kupec majitelem domu, 

byl na cestě stát se sám obchodníkem. Takový obchodník již neměl na pomoc 

tovaryše ani sluhy, ale obchodní příručí, neměl nějaké zboží, ale konkrétně 

prezentované výrobky a také ne jen jakékoli zákazníky, ale čím dál vybranější 

klientelu, na kterou se specializoval.  

Tento trend více či méně platil pro všechny obchody, stal se vždy 

aktualizovaným v překotně se rozvíjejícím odvětví módy a luxusního zboží. Zvláště 

však pro jeden druh obchodního provozu, který se stal vedle zastřešené pasáže 

důležitou etapou na cestě k obchodnímu domu, se stala inovace prodejní strategie 

typická. Ve své největší a nejsensačnější podobě se označoval jako magasin 

de nouveautés. Byl přímým předchůdcem obchodního domu jednak pro široký 

nabízený sortiment, jednak pro nové progresivnější obchodní (marketingové) 

metody.203 Do třetice byla tato zařízení, vznikající na konci dvacátých let 19. století, 

předobrazem velkých obchodních domů, neobvykle velikou prodejní plochou, 

kterou měly k dispozici. Stále častěji zabíraly prostory celé stavby, i do výše 

několika pater.  

Les magasins de nouveautés se zároveň staly největším symbolem 

konzumního způsobu života. Především v oděvním odvětví kladla módní pravidla 

velké nároky. Proto byla nabídka zaměřena především na nakupující ženy. Ty pak 

byly přitahovány zbožím hedvábným, pleteným, punčochami, oděvy ručně šitými 

i konfekcí, krajkami i květinami, nebo parfémy.204 Největší obchod tohoto druhu 

                                                        
203 „Úprava nabízeného zboží je prováděna se vkusem, vybraně, s citem, se znalostí 

harmonie barev, kterou nenalezneme v žádné zemi.“ Tamtéž s. 54 
204 Zola Emil; U štěstí dam; St. nakl. krásné literatury, Praha 1966 
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byl v Paříži otevřen roku 1843 a jmenoval se A la ville de Paris. Ovlivnil otevření 

dalších podobných obchodů, jako například Les Pygmalion, nebo Le Colosse 

de Rhodes.205 Obchodem se inspiroval a název přejal o více jak 20 let později 

i největší podobný pražský obchod U města Paříže v Celetné ulici. Vybavení 

obchodu na Starém městě pražském mělo podobné rysy. Zvětšení prodejních ploch 

a skladových prostor s využitím litinových nosných sloupů a jiných prvků na úkor 

tradičního dřeva, či důkladné stropní osvětlení, zajišťované často honosnými lustry 

bylo instalováno pro větší pohodlí nakupujících i pocit výlučnosti.  

 

Obchodní dům se zrodil zrušením cechů v roce 1790.206 Toto hodnocení 

francouzského historika je jistě zjednodušující, nicméně značí nejvýznamnější 

impuls, který přineslo období francouzské Revoluce. Tak jako dvacátá léta 19. 

století zaznamenaly obrovský nárůst počtu komfortních prodejních pasáží, tak 

i tato léta míru umožnila vzniknout prvním provozům připomínajícím v základních 

rysech obchodní dům. V roce 1824 byl na quai aux Fleurs (květinovém nábřeží) 

v Paříži otevřen magasin de nouveautés A la Belle jardiniere (U krásné zahradnice). 

Dva nápady zajistily tomuto provozu úspěch. Byly to pevně stanovené ceny a nová 

technika střihu látek, umožňující snížit konečnou cenu. O pět let později přišel ve 

svém obchodě Aux trois quartiers s další inovací jistý pan Gallois. Ve snaze zajistit 

dostatečný odbyt pro své zboží deklaroval, že zboží, které nevyhovuje, bude bez 

problému vyměněno, nebo vráceny peníze.207 

  

                                                        
205 Fauconnet Francois; Les boutiques a Paris; Picard, Paris 1997, s. 29 
206 Tamtéž, s. 35 
207 Tamtéž 
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Především prodejní strategie a způsob prezentace těchto provozů stály 

u zrodu prvních obchodních domů. Pasáže a prodejní bazary zase naznačily 

architektonickou koncepci, která se osvědčila ve spojení veřejného a obchodního 

prostoru. Ke konci padesátých let tak zaniklo větší množství magasins 

de nouveautés. Konkurence prvních grands magasins (obchodních domů) 

představovala velkou překážku jejich trvání. Emil Zola nové provozy skutečných 

obchodních domů („velkých obchodů“) rozmáchle a nepokrytě označuje za 

„katedrály moderního obchodu“. Takové provozy sledují opět jiné trendy a to 

především vedle bezprecedentního vstupního kapitálu, prostřednictvím 

technických inovací v architektuře. 
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5. 3 Katedrály obchodu součástí velkoměsta 

 

V roce 1838 se otevřely dveře na bulváru Bonne-Nouvelle v Paříži. Otevřely 

se les Galeries du commerce et de l´industrie, prodejní galerie obchodu a průmyslu. 

Tehdy zde byly umístěny samostatné butiky na galeriích ve třech patrech proti 

sobě. Galerie byly propojeny můstky přes centrální halu. Butiky zde sice byly malé 

a samostatné. Dispozice stavby však již byla typická pro pozdější provozy. Byl zde 

rozvinut princip obchodních pasáží, nabízející zákazníkovi prostornější a lehčí 

interiér než klasický krám. 

V Paříži máme hned několik „prvních“ obchodních domů a bylo by 

nekonečné zjišťovat optimální charakteristiku tohoto zařízení. Mezi prvními však 

jistě byl pan Lariviere-Renouard, který se stal vedoucím v jednom z pařížských 

„obchodů novinek“ v roce 1843. Au coin de rue, tedy doslova Na rohu ulice 

Montesquieu měl tak vysoký obrat, že se vedoucí stal jediným majitelem a po 

deseti letech přikoupil okolní domy. Realizoval projekt, kde kolem centrální haly 

vystavěl tři patra galerií o celkové rozloze přesahující neuvěřitelných 6000 m². Stal 

se skutečným obchodním domem a inspiroval ostatní, kvůli kterým musel nakonec 

v roce 1880 zavřít.208 Jednalo se o koncept, který měl být později mnohokrát 

zopakován v ještě větším a skvostnějším měřítku.  

 

Obchody magasins de nouveautés byly prvními, co shromáždily pod jednou 

střechou i značkou vše, co potřebovala dámská toaleta. Nabízely krajky, hedvábné 

výrobky, galanterní zboží, pletené zboží a punčochy, či závěsy a záclony, výšivky, 

čalouny a jiné bytové doplňky, tedy vše, co bylo potřebné k elegantnímu životnímu 

stylu. Díky výdobytkům průmyslové revoluce, sériové výrobě a v důsledku snížení 

výrobní ceny se dařilo více propagovat fenomén módy širšímu obecenstvu. Bylo 

tak potřeba inovovat maloobchodní prodej. Dělo se tak recipročně. Cenové štítky 

neboli cenovky, eliminovaly smlouvání. Přispěly tak k oboustrannému klidu 

a zrychlily provoz. K vyšší kultuře a příjemnějšímu prostředí také přispěl volný 
                                                        
208 Chemetov, Paul - Gagneux, Marie-Christine – Paurd, Bernard – Girard, Edith; 

Architectures, Paris 1848 – 1914; ICOMOS, Paris 1972 
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vstup. Tato inovace se nám dnes zdá absurdní, ale teprve v průběhu druhé 

poloviny 19. století se postupně prosazovala.209 Vztah mezi prodávajícím 

a klientem se zde naprosto mění. Veškerá snaha je zaměřena na svedení klienta. 

Nejdříve je nutné ho vlákat dovnitř a pak ho zlákat na atraktivní ceny ve vhodném 

prostředí. Hlavní strategií tolikrát obměňovanou je prodat za drobné výhody. 

Prodávat je ovšem třeba ve velkém. Aby se rozjel správný obrat zboží, byly 

vynalezeny slevové akce podporované stále masivnější reklamou, dodávky do 

domu, prodej na dobírku podle firemního katalogu, poskytovaného zdarma. 

Zákazníkovi byla zaručena možnost zboží vrátit.  

 

Výlohy obchodních domů se široce otevřely, naplnily se zbožím 

v atraktivním podání, tak aby vždy vytvořily dav obdivujících kolemjdoucích, který 

tak v parteru přispíval k atraktivnosti obchodu. Aristide Boucicaut takto zařídil 

v roce 1852 svůj dosud ještě poměrně skromný podnik jménem Bon Marché210. 

Jeho roční obrat se za 12 let provozu takto zvýšil ze 450 tisíc franků na 

20 miliónů.211 když pak svůj obchod v roce 1869 rozšiřoval a modernizoval, přizval 

si k tomu tehdejší progresivní architekty, mezi jinými i Gustava Eiffela. Užitím 

moderních materiálů, skla a železa pak vytvořili skutečný palác. Konstrukce 

kovových nosníků umožnila maximálně uvolnit a zvětšit prostor, který byl 

prosvětlován přirozeným světlem pronikajícím skrz prosklené kupole. Do té doby 

neobvyklé monumentální a složité schodiště umožňovalo důkladnou cirkulaci 

zákazníků a vytvářelo tak skutečnou divadelní scénu. 

Bon Marché byl ve své době největším a nejznámějším pařížským 

obchodním domem. Jeho majitel lpěl na renomé svého podniku. Organizoval zde 

například i večírky. Na jednom z nich se setkalo dokonce kolem 4 tisíce hostů, 

                                                        
209 Duby Georges; La France urbaine IV; Seuil, Paris 1984, s. 109 
210 Tento název se následně stal pojmem, dnes v běžné francouzštině označující slovo 

„levný“ či „výhodný“. 
211 Fauconnet Francois; Les boutiques a Paris; Picard, Paris 1997, s. 31 
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obchodních partnerů a představitelů místní honorace. V roce 1875 zde byla 

uspořádána také výstava obrazů. 212 

Přes množství kritiků nových trendů stále masovějšího a okázalejšího 

způsobu nabídky a prodeje zboží, se forma obchodního domu dále rozvíjela. 

Zastánci drobného prodeje v malometrážním obchodě viděli v nových provozech 

nejen svou zkázu, ale často i nemorální způsoby. Režim druhého francouzského 

císařství, s reformami pařížského prefekta Haussmanna, jim však nebyl nakloněn. 

V roce 1855, kdy se konala Všeobecná výstava, byl otevřen obchodní dům Louvre, 

následován v roce 1865 slavným Samaritaine a roku 1869 Le Printemps. V roce 

1893 se otevřely obrovské Galeries Lafayette v blízkosti pařížské Opery. Posledně 

jmenovaný přišel s lidovými cenami, s vlastními dílnami a modelkami. Jeho 

architektura byla několikrát zdokonalována, zasahující dnes do několika okolních 

bloků. 

 

                                                        
212 Tamtéž s. 32 
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Tyto fascinující proměny městského prostředí jistě měly svoji 

celoevropskou odezvu. Ve francouzské historiografii je město Paříž často 

označované za « hlavní město 19. století ». Jako inspirační zdroj posloužilo ve 

všech evropských metropolích. I když byl její vliv v Praze vnímán především 

zprostředkovaně přes Německé a Vídeňské prostředí, jeho ozvěny sílí na samém 

sklonku 19. a na počátku 20. století. V miniatuře tak lze nalézt francouzské 

prodejní trendy v případě obchodního domu U Nováků. Jeho prodejní dvorana 

a nezvykle široké množství nabízených služeb však v Praze zapůsobily spíše jako 

určitá, byť výrazná kuriozita. Jako typ provozu se totiž příliš nerozšířil.  

I když se pražská aglomerace na počátku 20. století přetvořila v moderní 

evropské velkoměsto, stále patřila svým měřítkem mezi menší evropská střediska 

bez přítomnosti masovější kupní síly. Střední třída, pro kterou byl ve Francii 

obchodní dům stvořen především, si vyžádal realizaci podobných druhů prodejních 

zařízení až po svém vzestupu v režimu první Československé republiky. Tehdy však 

vytvořila funkcionalistická tendence opět nový typ stavby. Styl a architektonická 

koncepce již byly jiné, avšak velikost a princip provozu srovnatelné.213 Jak novinky 

v oblasti moderního prodeje potravin tak i ozvěny pařížského obchodního domu se 

tak u nás projevily s odstupem přibližně tří desetiletí. 

 

       

 

       

 

 

 

 

                                                        
213 Především stálé ceny, široce využívaná reklama, sezónní slevy, slevové akce, komfortní 

zázemí pro zákazníka, povětšinou spojené s kavárnou, či restaurací, prodej na dobírku, atd. (Baťa, 

Brouk a Babka). 
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Závěr 

 

Praha je v předvečer 1. světové války moderním městem. V mnoha 

ohledech nezůstává pozadu za nejvyspělejšími oblastmi západní Evropy. Jsou zde 

dnes již nepostradatelné, tehdy však nikoli samozřejmé, rozvody nejnovější 

infrastruktury. Pražská aglomerace je tehdy elektrifikovaná, dávno využívá bohatě 

rozvětveného rozvodu plynu či pitné vody, k hygienickému prostředí významnou 

měrou přispívá otevření provozu centrální jatek. Ve městě roste počet telefonních 

linek, lidé se přesouvají díky stále houstnoucí tramvajové síti. Historické jádro 

města ustupuje často radikálně nové zástavbě. Několik desetiletí před tím 

etablované nové finanční, obchodní a společenské centrum je dále potvrzováno 

výstavbou nákladných finančních paláců, hotelů a kaváren nebo výstavných 

obchodních provozů. V jeho blízkosti je do té míry úspěšná první pražská krytá 

tržnice, že ji záhy budou napodobovat i nejvýznamnější pražská předměstí. 

 

Zatímco tak potravinový trh zahájil prostřednictvím Staroměstské tržnice 

zcela novou éru v distribuci tohoto základního zboží, ostatní prodej se vyvíjel méně 

překotně. Nákladný projekt tržnice byl iniciativou městské správy, naproti tomu 

úspěch jednotlivých obchodů a krámů byl určen mírou osobní invence a energie 

majitele. Díky proměně politického klimatu, definitivnímu zrušení cechovní 

organizace a liberálnějšímu prostředí bylo pak po hospodářské konjunktuře let 

šedesátých vidět množství pozoruhodných projektů, které ovlivnily jak podobu 

města, tak i návyky jejích obyvatel. Vedle Kupeckých krámů nabízejících 

nejpotřebnější zboží i zboží „z kolonií“, objevily se tehdy první mimořádně 

nákladně zařízené prostory, záhy se označující za obchodní domy. Mezi pražským 

patriciátem tradičně německého kapitálu se objevily významné obchody Ladislava 

Rotta se železářským zbožím, či Jana Neffa Na Příkopě s luxusním zbožím 

galanterním, později porcelánem. Francouzským prostředím se tehdy inspiroval 

pražský židovský podnikatel August Goldschmidt a otevřel vyhlášený obchodní dům 

U města Paříže. Klíčovou avšak ojedinělou stavbou byla filiálka vídeňské firmy Haas 

a synové prodávající ve svém reprezentativním domě Na Příkopě koberce a bytový 
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textil. Ve způsobu prezentace a specializovaném sortimentu dlouho představovala 

obchodní provoz bez konkurence. 

Ve stejném období zažívala Paříž prudký rozvoj prvních skutečných domů 

obchodu. Již dříve luxusní obchody s nejrůznějším zbožím, avšak především ty 

zaměřené na prodej textilu a módních doplňků, přišly poprvé s celou řadou 

progresivních prodejních strategií. Vznikaly tak nejen nové architektonické provozy 

určené pro rušný život velkoměsta, nýbrž také fenomén podporující masový rozvoj 

konzumního způsobu života.  

 

Na počátku 20. století, kdy všeobecné světové výstavy ukazují obrovský 

pokrok lidstva, roste zároveň masový způsob prodeje. Zatímco se proměna 

obchodů v centru může jevit jako pokrok a důkaz bohatství města, ze vztahu mezi 

prodávajícím a zákazníkem se vytrácí osobní rozměr a vše je stále častěji řízeno 

prostými čísly obratů z prodeje. Obyvatel Prahy je tak čím dál častěji přitahován 

stále novým rozmanitým zbožím, umě prezentovaným ve velkých výkladech, je 

masírován obchodní inzercí, lákán na výhodné slevové akce. V boji o zákazníka se 

začíná masově využívat i záporných lidských vlastností, jako je závist, či 

rozmarnost. Pocit odcizení uprostřed velkoměsta roste. Fenomén industrializace je 

spjatý s termínem modernizace. I když se prodejní provozy podřizují novým 

zdravotním a estetickým zásadám, jejich vliv na duševní a duchovní rozvoj 

obyvatele města je sporný. 

 

Původní záměr sledovat okolnosti vzniku prvních obchodních domů byl 

v průběhu práce upraven. Nejprve se zájem práce soustředil na obchodní dům 

U Nováků ve Vodičkově ulici. Překvapení z nedostatku zpracování tématu bylo 

vystřídáno zklamáním nad neúspěchem z nedostatku vhodných historických 

pramenů. Nakonec vzhledem k selhání možnosti přístupu k archivu domu 

a stavebního úřadu MČ Prahy 1 i rodinného archivu současných majitelů, dědiců 

odkazu Josefa Nováka, jsem se rozhodl k rozšíření tématu práce. Zasazení do 

širšího kontextu lokality a celkových proměn prodejní kultury v dané lokalitě však 

ukázalo řadu významných skutečností.  
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Vedle nezpochybnitelného významu výstavby první pražské tržnice pro 

prodej potravin se ukázala celková geneze obchodů typických pro reprezentativní 

centrum velkoměsta. Vedle průkopníků české hospodářské emancipace, Ladislava 

Rotta, či Jana Neffa, ukázaly se v Praze 70. let již dva významné obchodní domy, 

poskytující obyvatelům města příležitost k výjimečnému nákupu.  

Haasův dům byl největším překvapením. Po prostudování dostupné 

literatury, studií a dobových periodik, zabývající se stavbou a jejím významem, se 

dostavilo jisté překvapení. Především prostřednictvím důkladného stavebně 

historického průzkumu pod vedením D. Líbala pro PÚ z roku 1982 je podle mého 

názoru zřejmé, že význam stavby je větší, než je jí přisuzován. Typově se nakonec 

v této podobě v Praze neuplatnila. Specializace prodeje a výše vložené investice 

zřejmě neumožnily konkurenci, typologicky však v Praze posledních desetiletí 

19. století znamenala skutečné zjevení. Její fasáda je zdařilá, avšak stylově zcela 

poplatná své době, umělecko-historicky příliš nezaujme. Její konstrukce, vnitřní 

dispozice a prodejní provoz ovšem v Praze daleko předběhly svou dobu. Na několik 

desetiletí v Praze nebyl realizovaný podobný projekt. Až období secese a předně 

prostory Peterkova obchodního domu na Václavském náměstí a obchodní síně 

Josefa Nováka ve Vodičkově ulici oplývaly podobnou velkorysostí. 

Zatímco dostatek autentických pramenů umožňuje vcelku jasnou představu 

o proměně obchodu s potravinami, první luxusní provozy nového velkoměstského 

typu by si myslím zasloužily více zájmu.  O prodejních síních a prvních „obchodních 

domech“ především posledních 3 desetiletí 19. století bychom se snad dozvěděli 

více dalším studiem dobových periodik. Dokreslení obrazu jejich provozů by jistě 

významně napomohlo k pochopení období rodícího se velkoměsta.  
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Anotace 

 

 Tato práce pojednává o proměně prodejních zařízení v centru Prahy 

období industrializace. Nové finanční a obchodní centrum na hranici dvou 

nejvýznamnějších historických měst se tehdy stává sídlem pražských elit s veškerou 

dostupnou moderní infrastrukturou. Charakter zdejších obchodů se radikálně 

mění. Prosazují se hlediska hygieny a komfortního nakupování, urychluje se proces 

specializace a rozvoje prodejní strategie, využívá se reklamy. Praha má již od 60. let 

první provozy obchodních domů, tržiště jsou omezována obecní kontrolou a často 

rušena. Potraviny se prodávají v nově koncipovaných kupeckých krámech a 

koloniálech a v první moderní tržnici. Vedle vlivu blízkých evropských velkoměst 

má nezanedbatelnou úlohu Paříž. 

 

 

This thesis discusses the metamorphoses of shopping facilities in the centre 

of Prague during the time of Industrialization. The new financial and trading center 

with all accessible infrastructures on the border of the two most important 

historical towns became the domicile of Prague elites at that time. The character 

of shops was radically changing. The viewpoint of hygiene and comfort shopping 

pushed forward; the process of specialization and the development of selling 

strategy sped up; advertising started to be used. Already in the 1860s Prague had 

its first shopping houses. Marketplaces were being held down by municipal 

inspections and they were often cancelled. Food was being sold in the newly 

designed merchant stores and groceries and in the first modern market-hall. 

Together with the nearest European metropolitan cities, Paris had a distinct 

influence. 
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