
Rigorózní  práce se snaží o co nejkomplexnější výpověď o vývoji fiakrové a drožkářské dopravy v 

hlavním městě Praze. Její pohled se zaměřuje na dvě hlavní téma.  Na rozvoj této dopravy v 

historicko-kulturně industriálním vývoji města a na odborný výklad dopravy daného oboru práce a 

jeho instruování.  Snaží se také přiblížit kouzlo staré Prahy s tímto fenoménem "hromadné" dopravy 

ve městě prakticky po celém 19. století převládajícím. K čemu neodlučně patří i koně představující 

jedinou pohonnou sílu ve městě samém té doby. A Praha je absorbovala a žila ve svém kulturním 

vývoji s nimi. Mnohé památky i řemesla dodnes představují živou připomínku svébytné "koňské"  

kultury  ve městě Jsou to nejen různé postroje, bývalé stáje a jízdárny, ale i dopravní prostředky jako 

jsou tažné vozy a hlavně kočáry dnešních fiakrové turistické promenádní dopravy. Do tohoto kouzla 

patřili i rázovité postavy světáckých fiakristů a drožkářů, kteří neodlučně patřili ke koloritu města a 

můžeme se zde s nimi setkat dodnes. V rigorózní  práci se snaží autor přiblížit jejich život a obyčejný 

pracovní den.

Práce ukazuje celkový vývoj v tzv. hromadné městské dopravě. Od prvých pramic a prámů 

převážejících přes Vltavu a nosítek přenášející své zákazníky po staré Praze, přes prvé koňské 

omnibusy, předchůdce autobusů, příjezd prvních párou poháněných vlaků na nová městská nádraží a 

pouliční koňskou dráhu, populární koňku, předchůdkyni elektrické tramvaje ve městě. Až k nám již 

dnes známým prvým jízdním kolům, motocyklům, autům, elektickým tramvajím, autobusům, 

trolejbusům a metru.

Fiakry již od konce 18. století v Praze - r. 1789 a drožky od poloviny 19. století - r.1854 

představovaly vlastní osobitou kulturu - fenomén v dopravě. Provázel všechny ostatní způsoby 

přepravy ve městě a rovnocenně je doplňoval až do porušení této rovnováhy.

Z  počátku 19. století lidé po městě chodili pěšky. Zvláště rozvíjející se měšťanská třída byla na tento 

způsob cestování hrdá a považovala jej za svůj společenský znak, oproti šlechtě a církevním 

hodnostářům, přepravujících se kočáry a nosítky. Ovšem postupně služeb našich protagonistů začalo 

užívat více a více zájemců - pasažérů. Pohyb a rychlost se staly doménou a heslem doby,nastupující 

po roce 1848.

Již po zrušení nevolnictví r. 1781 se lidé z venkova začali přesidlovat za prací do Prahy. Po 

zrušení poddanství a roboty po tzv. jaru národů r. 1848 nastal rozvoj městské buržoazie i drobných 

řemesel ve městě V té době zde i počal nově kulturně - společenský život. Vytvářely se různé spolky, 

sdružení a časem došlo nově i na zakládání politických stran. Vznikla tělovýchovná jednota Sokol a s 

ním i různé bály, reduty a  plesy, které vytvořily plesové sezony. Zakládaly a otevíraly se nové školy a 

divadla. Konaly se výstavy, jarmarky, poutě, slavily se hromadně svátky. Stavěla se nová vlaková 

nádraží. A s tím vším se rozvíjely příležitosti k cestování po městě i mimo ně. Nastal cestovní ruch. Do 

Prahy přicházelo a přijíždělo stále více a více přespolních a cizinců. Město se začalo rozrůstat hojnou 

výstavbou a za prací sem docházeli i dojížděli dělníci, ale i učni, tovaryš studenti do nových škol 

umělci. Rostl počet obyvatel. Praha se stala velkoměstem S novými úřady, správními centry, 

nemocnicemi, pečovatelskými centry, hotely a  restauracemi. To všechno nutilo zajistit dopravu po 

městě. Bylo upřednostňováno rychlé spojení a větší kapacita dopravních prostředků pro přepravu 

cestujících.                                                                                                                                   Na to již 

dvousedadlové drožky a čtyřsedadlové fiakry nemohly stačit. Byly vytlačovány z trhu městské 

dopravy, která se začala měnit v hromadnou. Konkurovaly jim kapacitou větší časem i rychlejší 



elektrické tramvaje, později i autobusy a další dopravní prostředky. Proto se časem zaměřily na 

přepravu turistů po městě od vlakových nádraží do center či zpět.

Na plesovou sezónu, návštěvníky divadel, redut a merend i sportovních akcí, dostihy, noční 

dopravu (zejména drožky).  Na slavnostní příležitosti, výstavy, trhy, poutě, posvícení, masopustní 

veselí, svátky, milenecká dostaveníčka, křtiny, biřmování, svatby, pohřby.

      Po roce 1948 již nebyly ani turistickou atrakcí, ale zmizely z Prahy vůbec. Drožky již 

definitivně. Jejich úlohu převzala specializovaná autodoprava - zestátněná taxislužba.

      Rozvoj fiakrů a později i drožek, jejich nejvyšší kulminaci a nastupující úpadek - odpovídá 

období let 1781, kdy je v Praze podána prvá žádost o povolení provozování fiakrů, až po počátek roku 

1920. Ta léta činné doby našich protagonistů jakoby znázorňovala národní obrození. Je to doba od 

zrušení nevolnictví v Čechách, 1. 11. 1781, po dobu přijetí prvé Československé ústavy, 29. 2. 1920. 

Doba rozvoje fiakrů a drožek je tím pevně spjata s obrodou českého jazyka a kultury v Praze a 

Čechách po dobách německé nadvlády a jazykového temna. S dobou po prvé československé ústavě 

začíná v Čechách i v Praze politický život a politická historie nově ustanoveného státu v bývalých 

královstvích Koruny české a uherské. 

Dnes tato doprava představuje jen turistickou atrakci staré Prahy - odehrávající se především 

v Starém Městě na svém tradičním dnes však jediném nástupním i výstupním stanovišti 

Staroměstském náměstí. S provozní dobou v roce od 1. dubna do 31. prosince, vždy denně i o

svátcích od 10 - 22 hodin ve dvousměnném provoze - 10 - 16 a 16 - 22 hodin.






