
Abstrakt  

Zelený prostor je podstatnou součástí městského urbanismu. Výzkum, věnující se vývoji 

zeleně a vzniku prvních veřejných parků přispívá velkým dílem k poznání městské 

problematiky a dějin měst. Zelený prostor má estetickou funkci, je však také sociálně 

stratifikovaným prostorem. Každé město má svou vlastní jedinečnou zeleň. Ne jinak tomu je i 

v případě Prahy, jejíž dominanta – Pražský hrad vytváří spolu s Petřínem a Malou Stranou 

unikátní propojení městské zástavby a zeleně. Diplomová práce „Zelená prostranství ve 

městě, jejich vývoj a proměna na příkladu Prahy v 19. a 20. století“ si klade za cíl přiblížit 

historický vývoj pražské zeleně, především vznik veřejného zeleného prostoru a poukázat na 

fakt, že lidmi běžně přijímaný fenomén veřejných parků nebyl vždy samozřejmostí. Vývoj 

zeleného prostoru, zápas o jeho rozvoj i záchranu zaměstnával spolky, společnosti i 

jednotlivce a stal jednou z priorit městské politiky. Jako pramenná základna byly v práci 

použity zejména dobové průvodce, jejichž prostřednictvím byl popsán vznik prvních 

veřejných parků v 19. století a proměna typů městské zeleně. Další zdroj představovaly 

odborná literatura, dobové knižně vydané tituly, memoáry, mapy, obrazy, dobové pohlednice, 

administrační zprávy a statistické příručky vydávané městskou obcí. Práce byla inspirována 

knihou „The European City and Green Space“ vydanou mezinárodním kolektivem autorů pod 

vedením Petera Clarka, věnující se zelenému prostoru ve městech severní Evropy.  

V deseti kapitolách bylo pojednáno o vývoji zeleně v Praze s důrazem na 19. a 20. 

století. Byly zde komparovány pražské dobové průvodce, aby byla s jejich pomocí ukázána 

proměna pražské zeleně a její prezentace veřejnosti. Studium memoárové a dobové literatury 

napomohlo k vytvoření představy o vnímání dobové zeleně jejími současníky. Odborná 

literatura a úřední zprávy městské obce posloužily jako zdroj poznání o institucionalizaci 

městských parků. Městská čtvrť Královské Vinohrady byla v práci vybrána jako typ 

moderního předměstí, který spolu s infrastrukturou a obytnou zástavbu, věnoval velkou 

pozornost i budování veřejných parků.    


