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Abstrakt (česky) 

 

Předkládaná studie analyzuje cestovní průvodce po Praze, vzniklé v 

průběhu „dlouhého“ 19. století. Vývoj cestovních průvodců ve sledované době, 

s ohledem na jejich autory i předpokládané adresáty, nejprve zasazuji do kontextu 

společenské modernizace. Následně poukážu na aktéry, kteří stáli u vzniku 

cestovních průvodců a na proměnu jejich intencí především v kontextu vzestupu 

moderního nacionalismu a masového turismu. Opíraje se o pojetí kolektivní 

paměti sociologa Maurice Halbwachse, vycházím v poslední části studie 

z předpokladu, že modernizační proces činil tlak na změny kolektivních pamětí a 

že cestovní průvodce k těmto pamětem zprostředkovávají přístup. Sleduji v nich 

proto, jak se v průběhu modernizace proměnily paměti společenských skupin, 

vztahující se k různým pražským „místům paměti“. Předkládaná studie tak má 

přispět k poznání cestovních průvodců jakožto historického pramene a zároveň 

poukázat na možné způsoby jejich využití. 

 

Abstract (in English): 

 

This study analyses Prague travel guides created in the course of the "long" 19
th

 

century. In the beginning, I outline the development of travel guides in the 

examined period with respect to their authors and targeted audience, and put them 

into the broader context of social modernisation. Subsequently, I introduce agents 

who stood at the birth of travel guides and demonstrate how their intentions 

changed within the context of the rise of modern nationalism and mass tourism. 

Relaying on the concept of collective memory suggested by sociologist Maurice 

Halbwachs, the last part of the work is based on the assumption that 

modernisation process enforced changes in this collective memory and that tourist 

guides mediate access to these past memories. That is why in these guides I focus 

on the question how memories of social groups relating to various "places of 

memory" were changing during modernisation. In this way, the presented study 

aims to contribute to the appreciation of travel guides as a historical source, while 

at the same time it offers insights on their possible utilisation. 



6 

 

 

 

 

 

 



7 

 

OBSAH  
  

1 ÚVOD ...................................................................................................... 12 

1.1 KONCEPTUÁLNÍ RÁMEC ............................................................................... 13 

1.1.1 Teorie modernizace .................................................................................. 13 

1.1.2 Skupinová paměť ...................................................................................... 15 

1.1.3 Intelektuální elity...................................................................................... 19 

1.2 LITERATURA A PRAMENY ............................................................................. 21 

1.3 STRUKTURA PRÁCE A BADATELSKÉ OTÁZKY .............................................. 25 

2 CESTOVNÍ PRŮVODCE V PROCESU MODERNIZACE ....................... 28 

2.1 POČÁTKY CESTOVNÍCH PRŮVODCŮ PO PRAZE ............................................ 28 

2.2 CESTOVNÍ PRŮVODCE VE VÁLEČNÝCH LETECH .......................................... 31 

2.3 MOBILITA TRADIČNÍ SPOLEČNOSTI A CESTOVNÍ PRŮVODCE ...................... 34 

2.4 BAEDEKER JAKO KROK K RACIONALIZACI CESTOVÁNÍ .............................. 37 

2.5 NA CESTĚ OD TOPOGRAFIÍ K CESTOVNÍM PRŮVODCŮM .............................. 39 

2.6 PRVNÍ PAROSTROJNÍ ŽELEZNICE A NAKLADATELSKÁ 

KONKURENCE NA STŘEDOEVROPSKÉM TRHU .............................................. 46 

2.7 CESTOVNÍ RUCH V ČASE MODERNÍ MOBILITY ............................................. 52 

2.8 NOVÁ ZLATÁ LÉTA CESTOVNÍCH PRŮVODCŮ (80. LÉTA 19. 

STOL. – 1914) ................................................................................................ 58 

2.9 MODERNÍ MOBILITA A MASOVÁ PRODUKCE CESTOVNÍCH 

PRŮVODCŮ .................................................................................................... 62 

2.10 DEMOKRATIZACE TURISMU ......................................................................... 66 

2.11 CESTOVNÍ PRŮVODCE NA PRAHU ORGANIZOVANÉ MODERNITY ................. 69 

3 AKTÉŘI ................................................................................................... 76 

3.1 AUTOŘI CESTOVNÍCH PRŮVODCŮ: OD INDIVIDUÁLNÍHO 

AUTORSTVÍ K ANONYMITĚ A KOLEKTIVNÍ PRÁCI ........................................ 76 

3.2 CESTOVNÍ PRŮVODCE A VYTVÁŘENÍ PŘEDSTAV SPOLEČENSTVÍ ................ 78 

3.3 CESTOVNÍ PRŮVODCE MEZI NACIONÁLNÍ KONFRONTACÍ A 

POTŘEBAMI TURISTICKÉHO RUCHU ..................................................................................... 87 

4 SPOLEČENSKÁ PAMĚŤ A URBÁNNÍ PROSTOR: 

PROMĚNY A KONTINUITY V DLOUHÉM 19. STOLETÍ ....................... 92 



8 

 

4.1 MĚSTO V PRŮVODCÍCH A PRŮVODCI VE MĚSTĚ .......................................... 92 

4.2 SYMBOLICKÁ TOPOGRAFIE MĚSTA V PROCESU MODERNIZACE ................. 99 

4.3 KOLEKTIVNÍ PAMĚTI NA PŘELOMU STOLETÍ............................................. 108 

4.3.1 Kolektivní paměť české intelektuální elity .............................................. 108 

4.3.2 Kolektivní paměť českoněmecké intelektuální elity ................................ 114 

4.3.3 Imaginární topografie v konfesijních průvodcích .................................. 118 

4.3.4 Co svým čtenářům chtěli autoři cestovních průvodců říci? ................... 120 

4.4 PRAHA MEZI MYTICKOU MINULOSTÍ A MODERNÍ SOUČASNOSTÍ .............. 127 

5 ZÁVĚR .................................................................................................. 133 

6 SEZNAM PRAMENŮ A POUŽITÉ LITERATURY: ............................... 140 

6.1 PRAMENY .................................................................................................... 140 

6.1.1 Archivní prameny ................................................................................... 140 

6.1.2 Topografie a cestovní průvodce po Praze, vydané v Praze 

(cca 1789-1914) ..................................................................................... 140 

6.1.3 Další citované dobové publikace ........................................................... 146 

6.1.4 Statistiky ................................................................................................. 149 

6.1.5 Periodický tisk ........................................................................................ 149 

6.2 SEZNAM CITOVANÉ LITERATURY ............................................................... 149 

6.2.1 Slovníky a encyklopedie ......................................................................... 149 

6.2.2 Monografie a časopisecké studie ........................................................... 150 

7 SEZNAM OBRÁZKŮ: ............................................................................... 2 

8 SEZNAM ZKRATEK: ................................................................................ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 



11 

 

 



12 

 

 

1 Úvod 

FAUST: „Kams mě to zanes vodou, kamením 

v tom chmurném temnu? Jaký kraj tu zřím?“
1
 

Jedna z možných odpovědí na otázku, proč se vydávali a ve stále větších počtech 

vydávají cestovatelé i turisté na cesty, poukazuje na touhu aktérů prožít 

zkušenosti, jež by se hluboce odlišovaly od prožitků, zakoušených v průběhu 

všedního dne. Britský sociolog John Urry upozorňuje, že konstitutivním prvkem 

takové nevšední zkušenosti je sociálně konstruovaný „turistický pohled“. Stručně 

řečeno, cestovatele podle něj na cesty láká především možnost spatřit na vlastní 

oči nevšední podívanou. Jejich očekávání přitom v tomto ohledu předem formují 

reprezentace, s nimiž se setkávají prostřednictvím různých médií, mezi nimiž Urry 

přisuzuje jistou úlohu i cestovním průvodcům.
2
 

Význam cestovních průvodců se nevyčerpává jen tím, že podávají přehled 

pamětihodností, které podle určitých kritérií hierarchizují, a tak vytvářejí závazný 

kánon míst, jež by jejich čtenář měl na své cestě navštívit.
3
 Cestovní průvodce 

nadto propojují tato místa s jistou kolektivní pamětí, kterou svému čtenáři 

zprostředkovávají, na což upozornil již Maurice Halbwachs.
4
 Tyto zpravidla lehce 

                                                 
1 Johann Wolfgang GOETHE, Faust, Praha 2008, s. 364. 
2 John URRY, The Tourist Gaze, London 2002, passim. Je samozřejmé, že toto pojetí není 
beze změn přenositelné na předmoderní formy cestování, jako byla například měšťanská 
cesta za poznáním. Nicméně i v jejím případě lze, jak upozornil Bernhard Struck, 
vysledovat kontinuity s moderním turismem, které takovému přístupu sjednávají 
oprávněnost. Der genormte Blick auf die Fremde. Reisen, Vorwissen und Erwartung. Die 
Beispiele Italien und Polen im späten 18. Jahrhundert, in: Rudolf JAWORSKI – Peter Oliver 
LOEW – Christian PLETZING (vyd.), Der Genormte Blick aufs Fremde, Reiseführer in und 
über Ostmitteleuropa, Wiesbaden 2011, s. 21-35.  
3 Nicolai SCHERLE, Nichts Fremdes ist mir fremd. Reiseführer im Kontext von Raum und 
der systemimmanenten Dialektik des Verständnisses von Eigenem und Fremdem, in: R. 
JAWORSKI – P. O. LOEW – CH. PLETZING (vyd.), Der Genormte Blick aufs Fremde, s. 53-
72. 
4 „Naše vzpomínky zůstávají za každých okolností kolektivní a jsou nám připomínány 
ostatními (…) Přijedu poprvé do Londýna a procházím se pokaždé s jiným člověkem. 
Jednou je to architekt, který mě upozorňuje na různé stavby, jejich parametry a 
uspořádání. Jindy je to historik, který mě poučí, že tato ulice byla postavena v té a té 
době, že v tomto domě se narodil ten a ten člověk, že se v těchto místech odehrála ta a 
ta významná událost. Malíř mě naučí vnímat barevnost parků, linie paláců, kostelů, hru 
světel a stínů na zdech a fasádách Westminsteru, katedrály nebo na Temži. Obchodník 
mě zavede do hustě osídlených částí města, ukáže mi obchody, knihkupectví a nákupní 
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přenosné knížky zároveň nabízejí cestovatelům určité porozumění dosud 

nepoznaným a proto překvapivým skutečnostem, s nimiž se v kulturně odlišném 

prostředí setkávají, jež jsou pro ně „cizí“.
5
 „Cizí“ – stejně jako „vlastní“ – je 

přitom třeba chápat jako konstrukty, umožňující jejich uživatelům pojmově 

uchopit různou míru jinakosti. Popisy „vlastního“ i „cizího“ nabízejí tedy přístup 

k analýze stereotypů a předsudků, které se s nimi spojují. 

Předkládaná studie je rozdělena do tří částí: první kapitola se zabývá vývojem 

cestovních průvodců v procesu modernizace, druhá se zaměřuje na sociální praxi, 

spojenou s jejich vznikem a na aktéry, kteří se na něm podíleli. Cílem poslední 

kapitoly je analyzovat proměny skupinových pamětí, vážících se k pražskému 

prostoru. Nejprve je však nutné předeslat a ozřejmit metodologická východiska 

práce. 

1.1 Konceptuální rámec 

1.1.1 Teorie modernizace 

První teorie modernizace vznikly krátce po konci druhé světové války. Jejich 

autoři, američtí sociologové, později také ekonomové a politologové, se 

inspirovali strukturálním funkcionalismem a pokusili se s jeho pomocí vyložit 

dynamiku sociální změny.
6
 Základem jejich úvah byla dichotomie tradiční a 

moderní společnosti. Tradiční společnost byla v očích teoretiků modernizace 

uzavřená, nehybná, pasivní vůči svému okolí, pověrčivá a obávající se změny. Její 

hospodářský řád byl jednoduchý.
7
 Proti ideálnímu typu tradiční společnosti, 

pojímané jako neracionalizované, partikularistické, nediferencované a 

hospodářsky nevýkonné postavili teoretikové modernizace ideální typ modernity, 

spojené s racionálními, univerzalistickými a funkčně specifickými hodnotovými 

orientacemi a rolemi.
8
 

                                                                                                                                      
střediska. Přesto nepotřebuji, aby vedle mne někdo takový kráčel. Stačilo by si přečíst 
průvodce, napsaného z různých perspektiv, nebo si nechat poradit a všímat si daných 
aspektů.“ Maurice HALBWACHS, Kolektivní paměť, Praha 2009, s. 51.  
5 N. SCHERLE, op. cit. 
6 Jan KELLER. Teorie modernizace, Praha 2007, s. 19. 
7 Nils GILMAN, Mandarins of the Future. Modernization Theory in Cold War America, 
Baltimore – London 2003, s. 4-5. 
8
 Jan KELLER, Teorie modernizace, s. 20-21. 
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Teoretikové modernizace se snažili nalézt v tradičních společnostech aktéry, kteří 

realizují sociální změny, vedoucí danou společnost k metě, kterou představovala 

americká modernita.
9
 Proto tato teorie získala v 50. a 60. letech nejen značný 

ohlas ve vědeckém bádání, ale i v praktické politice. Po jistém ústupu v 70. letech 

se k teorii modernizace začali badatelé vracet počínaje lety osmdesátými, byť 

v pozměněné podobě.
10

 Přestože teorie modernizace vznikla v kontextu 

dekolonizace a ideologické konfrontace studené války, zůstává stále užitečným 

nástrojem analýzy společenských změn. Svědčí o tom i skutečnost, že se jí dostalo 

širokého přijetí i v historiografii, kde ji přejali a pro analýzu historické skutečnosti 

operacionalizovali sociální historikové, mezi nimi i klasik historické sociální 

vědy, Hans-Ulrich Wehler.
11

 

Milan Hlavačka vyzdvihuje Wehlerovo pojetí modernizace, v němž se ruku v ruce 

se zásadní změnou chápání času a prostoru a nepřetržitým navyšováním 

racionalizačního potenciálu odvíjí šest klíčových procesů. Vedle hospodářského 

růstu, resp. generalizace trhu a nové organizace výroby se jedná o rostoucí 

strukturální diferenciaci a sociální prostupnost, proměnu hodnot a přechod od 

partikulárních k univerzálním zájmům, rostoucí prostorovou a sociální mobilitu, 

rozšiřující se participaci na moci a konečně institucionalizaci konfliktů.
12

 

Dichotomii tradiční a moderní společnosti, potažmo celou teorii modernizace, 

bezpochyby nelze považovat za bezproblémovou. Hlavní výtky, vznešené proti ní, 

shrnuje M. Hlavačka do pěti bodů: 

1) Tradiční společnost nebyla tak výlučně statická, jak ji model představuje. 

2) „Cesta pokroku“ nemusí vést lineárně vpřed. Je naopak poznamenána 

propady, přerušeními a oklikami. 

3) Struktury jsou v modernizační teorii příliš nadřazovány procesům. 

4) Starší hodnotový systém nezanikne pod tlakem nového, mnohdy se vytvoří 

syntéza obou. 

                                                 
9 Tamtéž, s. 15. 
10 Milan HLAVAČKA, Co je to modernizace?, in: P. KLADIWA – A. ZÁŘICKÝ (vyd.), Město a 
městská společnost v procesu modernizace 1740-1918, Ostrava 2009, s. 13-19. 
11 Pro jeho pojetí viz Milan HLAVAČKA, Co je to modernizace?, s. 14. 
12 Milan HLAVAČKA, Co je to modernizace?, s. 15. 
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5) Modernizace je pokusem překonat krizi tradiční společnosti, který však 

zároveň vyvolává nové krize, často vážnější než předchozí.
13

 

 

Domnívám se, že i přes tyto nikoli zanedbatelné obtíže si teorie modernizace, 

jakožto přechodu od společnosti tradiční ke společnosti moderní, zachovává 

vysokou explikační produktivitu. Poskytuje jednotící rámec, do nějž je možné 

zasadit procesy, proměňující město, jeho reprezentace, společnost, jež je 

vytvářela, média, jež je přenášela a zvyšující se počet těch, pro něž tato média 

byla přístupná. 

1.1.2 Skupinová paměť 

 

Další sadu nástrojů, s nimiž v této studii pracuji, představují sociologické přístupy 

ke studiu paměti, především práce Maurice Halbwachse (1877-1945), jež na 

tomto poli sehrály zakladatelskou roli.
14

  Halbwachs v nich navazoval na úvahy 

svého učitele, filosofa Henriho Bergsona a svého mentora, sociologa Émila 

Durkheima.
15

 Zároveň se vůči nim i vymezil: proti Bergsonovu psychologickému 

individualismu staví Halbwachs pojetí paměti, kladoucí důraz na roli kolektivu.
16

 

Blíží se tak Durkheimovu pojetí kolektivního vědomí, aniž by s tímto 

sociologickým klasikem sdílel přesvědčení o naprosté nepotřebnosti psychologie 

jednotlivce. Tu se Halbwachs ve svém díle spíše pokouší přebudovat v duchu 

sociologismu.
17

 

Maurice Halbwachs zformuloval tezi o sociální podmíněnosti paměti. Byl 

přesvědčen, že „vzpomínky zůstávají za každých okolností kolektivními a jsou nám 

připomínány ostatními, i když se týkají událostí, na nichž jsme se podíleli sami, 

                                                 
13 Milan HLAVAČKA, Co je to modernizace?, s. 15-16. 
14 Halbwachs tomuto problému věnoval tři monografie, přičemž dvě z nich, Les cadres 
sociaux de la mémoire (1925) a La topographie légendaire des Évangiles en Terre sainte 
(1942), vyšly ještě za jeho života. Třetí práci Halbwachs, odvlečený do koncentračního 
tábora, zanechal ve fragmentárním stavu. Pod titulem La mémoire collective byla vydána 
posmrtně, poprvé roku 1950. 
15 Jiří ŠUBRT, Sociologický přístup k otázce paměti, in: TÝŽ (ed.), Historická sociologie. 
Teorie dlouhodobých vývojových procesů, Plzeň 2007, s. 140. 
16 M. HALBWACHS, Kolektivní paměť, s. 253-4. 
17 Jerzy SZACKI, Historia myśli socjologicznej, Warszawa 2002, s. 400. 
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nebo věcí, které jsme viděli pouze my.“
18

 Vedle individuální paměti předpokládá 

tedy Halbwachs existenci paměti kolektivní, jejímiž nositeli jsou společenské 

skupiny a která podle něj teprve umožňuje individuální vzpomínání. Sociální 

skupiny poskytují jednotlivcům jisté rámce, v nichž je možné individuální 

vzpomínky ukotvit. Lidé, žijící ve společnosti, tyto rámce – estetické, jazykové, 

prostorové aj. – vytvářejí a pozměňují svými interakcemi.
19

 

Individuální vzpomínání je sice v Halbwachsově pojetí podmíněné existencí 

kolektivní paměti, individuální paměť ovšem nepřebírá otrockým způsobem 

obsahy kolektivní paměti jedné skupiny. Vzhledem k tomu, že člověk má vlastní 

vědomí, udržuje si individuální paměť vůči ní jistou míru autonomie. 

Halbwachsovo pojetí paměti je tedy založeno na vzájemném působení mezi 

pamětí individuální a pamětí kolektivní: „Pokud tedy kolektivní paměť čerpá svou 

sílu a trvání z toho, že se opírá určitý soubor lidí, jedná se stále o jedince, kteří 

vzpomínají, a to jako členové skupiny. Z této masy společných vzpomínek, 

opírajících se jedna o druhou, však nevystupují nutně tytéž vzpomínky každému 

z členů skupiny. Bez problémů můžeme připustit, že každá individuální paměť 

představuje způsob vidění kolektivní paměti a že tento způsob se mění v závislosti 

na místě, které zaujímáme, a zároveň, že toto místo se mění podle vztahů, které 

udržují s ostatními prostředími.“
20

 Jedinec je totiž zpravidla členem většího 

množství sociálních skupin, což znamená, že se podílí také na větším množství 

pamětí kolektivních. Komplexní povaha této interakce individuální paměti s 

pluralitou kolektivních pamětí vysvětluje ostatně také, proč – z perspektivy 

každodenní zkušenosti – působí představa společenské podmíněnosti vzpomínání 

tak nesamozřejmě: „Protože se [vzpomínka, již si vybavíme; pozn. VP] objeví 

vlivem několika sérií propletených kolektivních myšlení, a nemůžeme ji tudíž dát 

do souvislosti s konkrétním kolektivním myšlením, představujeme si, že je na nich 

nezávislá a její celistvost dáváme do protikladu k četnosti kolektivních myšlení. To 

je přitom stejné, jako se domnívat, že předmět zavěšený na několika propletených 

nitích visí ve vzduchu, kde se udržuje vlastní silou.“
21

 

                                                 
18 M. HALBWACHS, Kolektivní paměť, s. 51. 
19 J. ŠUBRT, Sociologický přístup, s. 142. 
20 M. HALBWACHS, Kolektivní paměť, s. 91. 
21 M. HALBWACHS, Kolektivní paměť, s. 92. 
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Halbwachsova analýza vztahů mezi sociálními skupinami, jimi nesenou 

kolektivní pamětí a prostorem vychází z osvojování prostoru člověkem 

jakožto antropologické konstanty. Sociální skupiny se vztahují ke „svému“ okolí a 

pozměňují jej: „Je-li skupina zasazena do nějakého prostoru, mění jej ke svému 

obrazu, ale zároveň se podřizuje a přizpůsobuje hmotným věcem, které jí 

odolávají.“
22

 Skupina tak vtiskne místu svou pečeť, zároveň si však odnáší otisk 

tohoto prostoru.
23

 Toto vzájemné působení mezi společenskou skupinou a 

prostorem dává vzniknout kolektivní paměti
24

, jež je vždy zasazena do 

prostorového rámce.
25

  

Společenské skupiny, poznamenává Halbwachs, „jako by měly prostorové obrysy, 

vyznačené čárou na zemi, a do takto vymezeného prostorového rámce zasazovaly 

i své kolektivní vzpomínky.“ 26 Za určitých podmínek mohou však společenské 

skupiny prostřednictvím imaginace promítat svou paměť i do prostoru, s nímž 

jejich členové nemají bezprostřední smyslový kontakt.27 V každém případě však 

platí, že smysl, který může člen skupiny v prostoru nacházet, je výsledkem 

intence, kterou aktéři do prostoru promítají.
28

 Tento smysl je srozumitelný pouze 

členům skupiny
29

, kteří jej jsou jejím prostřednictvím schopni přečíst.
30

 I zde je 

Halbwachsovo pojetí pluralistické, neboť tento francouzský sociolog předpokládá 

                                                 
22 M. HALBWACHS, Kolektivní paměť, s. 187. 
23 M. HALBWACHS, Kolektivní paměť, s. 188. 
24 Marek FAPŠO, František Palacký a Theodor Mommsen. K paralele pomníků, STŘED 
1/2012, s. 11. 
25 Halbwachs zdůrazňuje, že „neexistuje kolektivní paměť, která by nebyla ukotvena v 
prostorovém rámci.“ M. HALBWACHS, Kolektivní paměť, s. 200. 
26 M. HALBWACHS, Kolektivní paměť, s. 223. 
27 M. HALBWACHS, Legendární topografie evangelií ve Svaté zemi, in: Françoise MAYER – 
Alban BENSA – Václav HUBINGER (vyd.), Cahiers du Cefres 10. Antologie francouzských 
společenských věd: Město, 1996, s. 31. 
28 M. FAPŠO, František Palacký, s. 11. 
29 M. HALBWACHS, Kolektivní paměť, s. 188. 
30 „Těžko říci, čím by byl prostor pro člověka opravdu izolovaného, který není, ani nikdy 
nebyl součástí žádné společnosti. Zeptejme se tedy pouze, do jakých podmínek bychom 
se museli dostat, kdybychom chtěli vnímat pouze fyzické a smyslům přístupné vlastnosti 
věcí. Museli bychom předměty oprostit od množství vztahů vnucujících se naší mysli, jež 
odpovídají stejnému množství různých úhlů pohledu, což by znamenalo oprostit sebe 
samé od všech skupin, jichž jsme součástí, od vztahů, které mezi sebou skupiny ustavují a 
rozumějí jim každá svým způsobem. Mohlo by se nám to ostatně podařit jen tehdy, 
kdybychom zaujali stanovisko určité skupiny, například skupiny fyziků nebo umělců a 
kdybychom chtěli soustředit pozornost pouze na některé abstraktní vlastnosti hmoty či 
linie a odstíny postav a scenérií.“ M. HALBWACHS, Kolektivní paměť, s. 201. 
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existenci mnoha sociálních skupin a z tohoto předpokladu vyvozuje, že existuje 

tolik možných interpretací prostoru, kolik je skupin.
31

 Poukazuje přitom na to, že 

v rámci společenství, jež zahrnuje více společenských skupin, mohou koexistovat 

paměti, které jsou ve své podstatě protikladné.
32

 Halbwachs nám přitom 

připomíná, že tato pluralita pamětí v rámci jednoho společenství může existovat, 

aniž by v něm nutně vyvolávala konflikty.
33

 

Sociální skupiny, vážící se k prostoru a zasazující do jeho rámce svou kolektivní 

paměť, takto získávají stabilitu, zajišťují své trvání a vzbuzují dojem své 

neměnnosti v čase. Přesto sociální skupiny procházejí v průběhu času změnami a 

kolektivní paměť má rovněž tendenci měnit se tak, aby odpovídala novým 

výzvám. Při svých proměnách pak narážejí na materiální rámce, vytvořené 

předchozími generacemi.
34

 Starší kolektivní paměti mohou být také převzaty 

novými sociálními skupinami, které jejich prostřednictvím upevňují a legitimizují 

a při tom tyto starší tradice pozměňují.
35

 

Ve své studii o proměnách kolektivních pamětí ve Svaté zemi nazval Halbwachs 

soubor tradic o svatých místech, v jejich různosti a variacích, imaginární 

                                                 
31 M. HALBWACHS, Kolektivní paměť, s. 223. 
32 „Společenství se musí často vyrovnat s protiklady, které do něj vnesly různé skupiny, 
jestliže se žádná z těchto skupin neprosadí nebo jestliže samo společenství nemělo jiný a 
pádný důvod tuto otázku rozhodnout.“ Maurice HALBWACHS, Legendární topografie, s. 
25. 
33 Ve Svaté zemi „již od prvních dob existovala (…) tradice řecká a tradice latinská, snad 
aniž by si konkurovaly. Šlo o to, že Řekové a Římané sice patřili ke stejné církvi, ale nečetli 
úplně stejné texty a neměli stejné průvodce.“ M. HALBWACHS, Legendární topografie, s. 
23. 
34 „Kolektivní paměť sice přebudovává své vzpomínky tak, aby se shodovaly se 
současnými myšlenkami a zájmy. Naráží však na odpor – materiální stopy, psané texty, 
jakož i na nové formy rituálů a institucí.“ M. HALBWACHS, Legendární topografie, s. 25-
26. 
35 Halbwachs v této souvislosti podotýká, že se „v novém společenství stávají tradice 
starších skupin přirozeným základem vlastních památek, upevňují je a ochranitelsky je 
podpírají. Tak pomalu získávají autoritu a jakési posvěcení. Společenství však také časem 
vtáhne tyto tradice do proudu svých vzpomínek, vyděluje je od stále nejasnější minulosti 
(…), přijme je za své, a při tom je transformuje. Současně je pozměňuje – mění jejich 
místo v čase a prostoru. Obnovuje je také nezvyklým srovnáním, nečekanými protiklady, 
kombinacemi a spojeními, do nichž je zapojuje.“ M. HALBWACHS, Legendární topografie, 
s. 19-20. 
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topografií.
36

 Abych lépe pojmově uchopil jednotlivé součásti, z nichž se 

imaginární topografie skládá, opřu se o koncept místa paměti. Francouzský 

historik Pierre Nora používá ve svém textu sice prostorový pojem (místo), jeho 

pojetí je však širší. Norova nejinspirativnější inovace totiž spočívala v tom, že 

„místo“ v jeho pojetí nemuselo nutně znamenat materiálně existující prostor, ale 

mohlo být i metaforou, odkazující na ideje, události či osoby. Nora pod místem 

paměti rozumí „všechny signifikantní jednotky, jak materiální, tak ideální, které 

vůle lidí nebo působení času učinilo symbolickou součástí paměťového dědictví 

nějakého společenství.
37

 Upřesnil také, že „prostorová“ místa paměti se vyznačují 

symbolickou aurou, stávají se dějišti rituálů a slouží k rekonstrukci 

vzpomínek.
38

 Halbwachsovo pojetí, rozšířené o koncept míst paměti, umožňuje 

dle mého názoru citlivě uchopit přeměny kolektivních pamětí v prostoru jednoho 

města ve stále dynamičtěji se proměňujícím světě dlouhého devatenáctého století. 

Jaký vztah však mají cestovní průvodce a jejich autoři ke kolektivním pamětem? 

1.1.3 Intelektuální elity  

Maurice Halbwachs si povšiml, že v rámci kolektivů existují aktéři, kteří jsou s to 

lépe než jiní dešifrovat symbolické významy a zpřístupňovat je dalším členům 

skupiny.
39

 Na tuto úvahu je možné navázat a jeho pojetí kolektivní paměti 

propojit s teorií společenských elit. Pojem elita původně označoval předměty 

mimořádné kvality, avšak na přelomu 18. a 19. století získal význam nový: 

elitami se začaly nazývat společenské skupiny, představující výlučnou menšinu, 

nebo skupinu „nejlepších“, tvořících vládu. Jako analytický pojem popisuje 

„elita“ skupiny, sehrávající – či toužící sehrávat – určující společenskou roli. Mezi 

                                                 
36 „L’ensemble des traditions sur des lieux saints, dans leur diversité et leurs variations.“ 
Maurice HALBWACHS, La topographie légendaire des Évangiles en Terre sainte. Etude de 
mémoire collective, Paris 1971, s. 2-3. 
37 „Lieu de mémoire, donc: toute unité significative, d’ordre matériel ou idéel, dont la 
volonté des hommes ou le travail du temps a fait un élément symbolique du patrimoine 
mémoriel d’une quelconque communauté.” Pierre NORA, Comment écrire l’histoire de 
France?, in: TÝŽ (ed.), Les Lieux de mémoire, sv. II, Paris 1997, s. 2226. 
38 P. NORA, Entre Mémoire et Histoire. La problematique des lieux, in: TÝŽ (ed.), Les Lieux 
de mémoire, sv. I, Paris 1997, s. 23-43.  
39 M. HALBWACHS, Kolektivní paměť, s. 219. 
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zakladatele teorie elit lze počítat H. Saint-Simona, K. Marxe, G. Moscu a V. 

Pareta.
40

 

V této práci bude řeč především o moderních elitách, pro něž je podle Jiřího Štaifa 

příznačné, že v sociálním prostoru „podle jistých pravidel usilují o to, aby se 

prosadily jako síla, jež je schopna určovat či alespoň spoluurčovat pravidla hry, 

která mají v daném kulturním kontextu legitimizovat jejich vůdčí nároky. Právě na 

tomto ‚hřišti‘, kde uplatňují svou kvalifikaci, moc a i tzv. symbolický kapitál, se 

setkávají a potýkají se svými klienty a konkurenty jako se svými spoluhráči nebo 

protihráči, kteří chtějí uspět stejně, jako ony.“
41

 

Klíčové jsou přitom pro tuto analýzu především elity intelektuální, tedy 

intelektuálové, potažmo vzdělanci, jež můžeme chápat jako „profesionály 

v praktickém nakládání se symbolickými hodnotami“. Ve sledované době 

dlouhého devatenáctého století se jedná o relativně novou společenskou skupinu, 

jejíž elitní ambice jsou ideově odvozeny z osvícenství a jejíž význam roste 

s probíhajícími modernizačními změnami. Intelektuální elity v moderní době se 

vyznačují touhou po společenské nezávislosti, snahou posílit své intelektuální a 

tvůrčí sebevědomí, úsilím vytvořit vlastní vlivové struktury a ambicí získat 

nadprůměrnou společenskou prestiž.
42

 Pro své jednání hledají ospravedlnění ve 

formě souhlasu veřejného mínění, popř. opírají svou autoritu o svou exkluzivitu. I 

pro české prostředí je pak přijatelná teze francouzského historika Christophera 

Charlea, jenž do této skupiny zařadil vědce, literáty, učitele, některé novináře, 

studenty, umělce, lékaře, advokáty a za určitých podmínek také příslušníky 

duchovenstva.
43

 Domnívám se, že z této perspektivy je možné interpretovat obraz 

města v cestovních průvodcích jako soubor individuálních pohledů na kolektivní 

paměti skupin, jejichž byli jejich autoři členy. Jejich výběr a položené akcenty 

souvisí pak s intencí jejich autorů, řadících se zpravidla mezi intelektuální elity, 

přesvědčit své čtenáře o tom, co považují za vhodné. 

                                                 
40 Heslo Elita, in: Hana MAŘÍKOVÁ - Miloslav PETRUSEK - Alena VODÁKOVÁ a kol., Velký 
sociologický slovník, sv. I. A-O, Praha 1996, s. 252 an. 
41 Jiří ŠTAIF, Sociální dějiny jako „hřiště“ dnešní historické vědy, Česko-slovenská 
historická ročenka, 2007, s. 11. 
42 Jiří ŠTAIF, Společenská modernizace a česká intelektuální elita v 19. století. Několik 
úvah na dané téma, in: Dagmar BLÜMLOVÁ – Bohumil JIROUŠEK, Čas moderny, České 
Budějovice 2006, s. 14. 
43 Tamtéž, s. 15. 



21 

 

1.2 Literatura a prameny 

Cestovní průvodce zůstávaly po dlouhou dobu na okraji zájmu historiků. Nezřídka 

jednotvárné popisy měst, psané zdánlivě bez větších intelektuálních ambic a 

nároků na originalitu, totiž mohly být jen s obtížemi využity při zodpovídání 

otázek, které si tehdy historikové kladli. K jejich novému zhodnocení dochází až 

přibližně v průběhu posledních tří desetiletí.
44

 Přispěla k tomu bezpochyby změna 

paradigmatu v dějepisectví: historikům, ovlivněným kulturním a prostorovým 

obratem, nabízí nyní studium cestovních průvodců přístup k mnoha nově 

otevíraným problémovým okruhům. Svým dílem k novému ocenění tohoto 

pramene přispěla také rostoucí mobilita obyvatel západního světa, která z turismu 

na mnoha místech světa učinila vpravdě nepřehlédnutelný fenomén a 

nezanedbatelný ekonomický faktor.
45

 Pro oblast střední a východní Evropy 

otevřel problematiku cestovních průvodců jako pramene studia reprezentací 

alterity sborník Der genormte Blick aufs Fremde, vydaný kolektivem okolo 

německého kulturního historika Rudolfa Jaworského.
46

 Cestovními průvodce po 

Praze se přitom ve studiích, publikovaných v tomto sborníku i jinde zabýval 

Jindřich Toman, který poukázal na měnící se reprezentace pražského židovského 

hřbitova, Chad Bryant, jenž představil hypotézy o vývoji cestovních průvodců 

v první polovině 19. století a Martina Thomsen, jež rozebrala ve třech studiích 

obraz „staré“ a „nové“ Prahy na přelomu století, některá místa paměti v českých a 

německých průvodcích a především poukázala na kulturní „přivlastnění“ Prahy 

jakožto „německého města“ v protektorátních průvodcích a propojila jej 

                                                 
44 Již na konci 50. let se s cestovními průvodci esejisticky vyrovnal Roland Barthes: Le 
„Guide bleu“, in: Roland BARTHES, Mythologies, Paris 2010, s. 113-117. Stejná značka 
cestovních průvodců byla zahrnuta i do souboru francouzských míst paměti. Daniel 
NORDMAN, Les Guides-Joanne. Ancêtres des Guides Bleus, in: Pierre NORA (ed.), Les 
lieux de mémoire. Tome I, Paris 1997, s. 1035-1073. Z německých prací viz např. Sabine 
GORSEMANN, Bildungsgut und touristische Gebrauchsanweisung: Produktion, Aufbau 
und Funktion von Reiseführern, Münster – New York 1995; Rudy KOSHAR (ed.), German 
Travel Cultures, Oxford 2000; Burkhart LAUTERBACH, "Von den Einwohnern": 
Alltagsdarstellungen im Spiegel des Reiseführers, in: Zeitschrift für Volkskunde 1/88, 
1992, s. 49–66; Burkhart LAUTERBACH, Baedeker und andere Reiseführer: Eine 
Problemskizze, in: Zeitschrift für Volkskunde 2/85, 1989, s. 206–234. 
45 Alastair J. DURIE - Kenneth D. BROWN, "Leisure Industry“, in: Joel MOKYR (Ed.), The 
Oxford Encyclopedia of Economic History, Oxford 2003. 
46 R. JAWORSKI – P. O. LOEW – Ch. PLETZING (vyd.), Der genormte Blick aufs Fremde: 
Reiseführer in und über Ostmitteleuropa, Wiesbaden 2011. 
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s intencemi okupační mocnosti. Cenné stati postavené na analýze cestovních 

průvodců publikovali i Jan Randák, Alena Šubrtová, a Tobias Weger.
47

 

Cestovními průvodci se lze jen obtížně zabývat bez předchozího seznámení s 

historiografií o dějinách moderního turismu a cestování v moderní době. 

Koncepční úvod do problematiky nabízejí studie, vzniklé v jiných částech 

Evropy.
48

 Dosavadní české bádání objasnilo mnohé o předpokladech cestování, 

jako o rozvoji dopravy a spojů (Milan Hlavačka, Jan Štemberk) a o proměnách 

právního rámce cestování v posledních dvou století (Jan Rychlík). Rozšířilo také 

naše poznání o každodennosti na cestách (M. Hlavačka, Milena Lenderová) a 

fenoménu moderní organizované horské turistiky (Martin Pelc). Mnoho 

                                                 
47 Chad BRYANT, A Tale of one City. Topographies of Prague before 1848, Bohemia 1/52, 
2012, s. 5-21; Jan RANDÁK, Paměť v prostoru a prostor v paměti – příklad moderní české 
společnosti, in: Martina POLIAKOVÁ – Jakub RAŠKA – Václav SMYČKA (vyd.), Uzel na 
kapesníku. Vzpomínka a narativní konstrukce dějin, Praha 2014, s. 111-129; Alena 
ŠUBRTOVÁ, Průvodce cizinců v Praze z roku 1836, Muzejní a vlastivědná práce. Časopis 
Společnosti přátel starožitností 40/110, 2002, č. 2, s. 65-72; Martina THOMSEN, 
„Historisches Prag“ versus „modernes Prag“. Kontroverse Pragbilder in deutschen und 
tschechischen Reiseführern 1918-1945, In: Peter BECHER – Anna KNECHTEL (vyd.), Praha 
– Prag 1900-1945. Literaturstadt zweier Sprachen, Passau 2010, S. 229-247; TÁŽ, „Städte 
deutscher Schöpferkraft“. Nationale Stereotype in Griebens Reiseführern über Prag, 
Budapest und Wien 1938-1945, In: R. JAWORSKI – P. O. LOEW – CH. PLETZING (vyd.): Der 
genormte Blick aufs Fremde, S. 93-111; TÁŽ, Die Fremde beschreiben. Prag in deutschen 
und tschechischen Reiseführern. 1850-1945, In: Peter STACHEL – M. THOMSEN (vyd.), 
Zwischen Exotik und Vertrautem: zum Tourismus in der Habsburgermonarchie und ihren 
Nachfolgerstaaten, Bielefeld 2013, s. 243-261; Jindřich TOMAN, Making Sense of a Ruin: 
Nineteenth-Century Gentile Images of the Old Jewish Cemetery in Prague, Bohemia 1/52, 
2012, s. 108-122; Tobias WEGER: Das jüdische Krakau und das jüdische Prag in 
deutschsprachigen Reiseführern, In: Elena MANNOVÁ – Hans Henning HAHN (vyd.), 
Nationale Wahrnehmungen und ihre Stereotypisierung. Beiträge zur historischen 
Stereotypenforschung, Frankfurt am Main 2006, s. 191-212. 
48 Attilio BRILLI, Als Reisen eine Kunst war. Vom Beginn des modernen Tourismus: Die 
„Grand Tour“, Berlin 1997; Hans-Magnus ENZENSBERGER, Eine Theorie des Tourismus, 
In: Einzelheiten I. Bewusstseins-Industrie, Frankfurt am Main 1962, s. 146-168; Rüdiger 
HACHTMANN, Tourismus-Geschichte, Göttingen 2007;  Wolfgang KASCHUBA, Erkundung 
der Moderne: Bürgerliches Reisen nach 1800, in: Zeitschrift für Volkskunde 87 (1991), pp. 
29–52; Gabriele N. KNOLL, Kulturgeschichte des Reisens: Von der Pilgerfahrt zum 
Badeurlaub. Darmstadt 2006; Winfried LÖSCHBURG, Von Reiselust und Reiseleid. Reisen 
von der Antike bis 1900, Leipzig 1982; Antoni MĄCZAK, Peregrynacje. Wojaże. Turystyka, 
Warszawa 1984; Hans-Werner PRAHL - Albrecht STEINECKE, Der Millionen-Urlaub: Von 
der Bildungsreise zur totalen Freizeit, Darmstadt 1979; Philipp PREIN, Bürgerliches Reisen 
im 19. Jahrhundert: Freizeit, Kommunikation und soziale Grenzen, Münster 2003; 
Wolfgang SCHIVELBUSCH, Geschichte der Eisenbahnreise: Zur Industrialisierung von 
Raum und Zeit im 19. Jahrhundert, Frankfurt am Main 1989; Hasso SPODE, Wie die 
Deutschen „Reiseweltmeister“ wurden, Erfurt 2003. 

http://biblio.hiu.cas.cz/ask.php?IsisScript=/wbib.xis&dot=h&type=h&from=1&pocet=10&db=biblio&lang=cz&format=standard&to=10&exp1=Nationale%20Wahrnehmungen%20und%20ihre%20Stereotypisierung.%20Beitr%C3%A4ge%20zur%20historischen%20Stereotypenforschung.
http://biblio.hiu.cas.cz/ask.php?IsisScript=/wbib.xis&dot=h&type=h&from=1&pocet=10&db=biblio&lang=cz&format=standard&to=10&exp1=Nationale%20Wahrnehmungen%20und%20ihre%20Stereotypisierung.%20Beitr%C3%A4ge%20zur%20historischen%20Stereotypenforschung.


23 

 

pozornosti také badatelé věnovali cestám Čechů do zahraničí a jejich osudům. 

Relativně málo víme naopak o problematice vývoje moderního turismu v českých 

zemích a jeho institucionální organizaci. Do velké míry neobjasněna přitom 

zůstává otázka – pro tuto studii významná – do jaké míry představovala Praha již 

v 19. století destinaci cestovatelů, popř. turistů, jaký ekonomický význam tato 

klientela měla a jaké instituce jí měly sloužit.
49

   

Důležitý kontext pro tuto studii poskytují také práce urbánních historiků.
50

 Mezi 

nimi zaujímá zvláštní místo pragensiální literatura, především historické a 

uměnovědné přehledové práce; pro orientaci při práci s prameny se pak jako 

nepostradatelné ukázaly místopisné příručky.
51

  Inspirativní pro mě byly zároveň 

výsledky zkoumání proměn národních stereotypů
52

  a bádání o kolektivní 

paměti
53

. Obecný rámec, do nějž je studie zasazena, pak poskytují monografie 

                                                 
49 Lenka BOBKOVÁ - Michaela NEUDERTOVÁ (vyd.), Cesty a cestování v životě 
společnosti, Ústí nad Labem 1995; Michael BOROVIČKA, Velké dějiny zemí Koruny české. 
Tématická řada. Cestovatelství, Praha - Litomyšl 2010; Dějiny a současnost: Červánky 
české turistiky, 3/34, 2012; Milan HLAVAČKA, Dějiny dopravy v českých zemích v období 
průmyslové revoluce, Praha 1990; Milan HLAVAČKA, Cestování v éře dostavníku. Všední 
den na středoevropských cestách, Praha 1996; Petr KALETA - Lukáš NOVOSAD (vyd.), 
Cestování Čechů a Poláků v 19. a 20. století, Praha 2008; Milena LENDEROVÁ, Z dějin 
české každodennosti, Praha 2009, s. 367-387; Jan ŠTEMBERK, Fenomén cestovního 
ruchu. Možnosti a limity cestovního ruchu v meziválečném Československu. Pelhřimov 
2009; Martin PELC, Umění putovat. Dějiny německých turistických spolků v českých 
zemích, Brno 2009; Kristýna ULMANNOVÁ, Cestování před sto lety aneb Všude dobře, 
doma nejlépe. Rozvoj turismu v kontextu světových výstav ve druhé polovině 
devatenáctého století, Praha 2011. 
50 Pavla HORSKÁ – Eduard MAUR – Jiří MUSIL, Zrod velkoměsta. Urbanizace českých zemí 
a Evropa, Praha – Litomyšl 2002; Jaroslav IRA, Lokální a národní identita v historických 
monografiích českých, moravských a haličských měst (1860 - 1900), Disertace na ÚSD FF 
UK, 2013; Luďa KLUSÁKOVÁ, Evropská města na prahu kapitalismu, Praha 1986; Andrew 
LEES – Lynn H. LEES, Cities and the Making of Modern Europe, 1750-1914, Cambridge 
2007. 
51 Jaroslav LÁNÍK a kol., Dějiny Prahy II. Od sloučení pražských měst v roce 1784 do 
současnosti, Praha – Litomyšl 1997; Jiří PEŠEK, Od aglomerace k velkoměstu. Praha a 
středoevropské metropole 1850–1920, Praha 1999; Jiří PEŠEK – Václav LEDVINKA, Praha, 
Praha 2000; Marek LAŠŤOVKA a kol., Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských 
veřejných prostranství, 3 sv., Praha 1997-2012. 
52 Viz především Rudolf JAWORSKI, Deutsche und tschechische Ansichten: Kollektive 
Identifikationsangebote auf Bildpostkarten in der späten Habsburgermonarchie, 
Innsbruck 2006; Jiří RAK, Bývali Čechové. Historické mýty a stereotypy, Jinočany 1994. 
53 Zdeněk HOJDA - Jiří POKORNÝ, Pomníky a zapomníky, Praha - Litomyšl 1996; Milan 
HLAVAČKA - Antoine MARÈS - Magdaléna POKORNÁ, Paměť míst, událostí a osobností: 
historie jako identita a manipulace, Praha 2011. 
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společenského a kulturního vývoje v českých zemích v průběhu „dlouhého“ 19. 

století.
54

 

Tato studie je postavena především na tištěných pramenech: opírá se o soubor 

více než sta cestovních průvodců po Praze, vzniklých od konce 80. let 18. století 

do roku 1914.
55

 Jako cestovního průvodce přitom chápu pragmaticky jakoukoliv 

publikaci, která explicitně zařadí mezi své adresáty cestovatele, potažmo turisty a 

tomu také přizpůsobí svůj obsah, především tím, že do knihy zařadí informace, 

prakticky využitelné během pobytu. Vzhledem k tomu, že proměnám tohoto 

pramene v průběhu 19. století věnuji samostatnou kapitolu, omezím se zde pouze 

na několik poznámek. V první řadě je třeba poukázat na to, že – i když 

nepochybně tento soubor představuje větší část cestovních průvodců po Praze, 

vzniklých v tomto období – nemůže si činit nárok na úplnost. Je výsledkem 

rešerše ve fondech pražských knihoven. Ty si ovšem cestovní průvodce 

neopatřovaly systematicky. Jejich inventáře ukazují, že své sbírky nezřídka 

doplňovaly až pozdějšími nákupy. V jejich fondech tak nejsou dostupná všechna 

vydání cestovních průvodců a nemusí obsahovat ani všechny vydané tituly. Toto 

konstatování je dvojnásob platné o cestovních průvodcích, vydávaných mimo 

Dunajskou monarchii. Domnívám se nicméně, že se i přesto se jedná o 

reprezentativní soubor, na jehož základě lze činit legitimní závěry. 

Nashromážděné cestovní průvodce po Praze jsou jazykově zpravidla české či 

německé, v souboru se však objevují i tituly anglické a francouzské.
56

 V případě 

titulů, které vycházely ve větším množství jazykových mutací (např. Zapův či 

Bellmanův průvodce), jsem pracoval s více verzemi, pokud jejich znění nebylo 

totožné. Podobně jsem srovnával i různá vydání vybraných titulů, především 

                                                 
54 Gary B. COHEN, Němci v Praze 1861-1914, Praha 2000; Milan HLAVAČKA a kol., České 
země v 19. století: proměny společnosti v moderní době, 2 sv., Praha 2014.; Miroslav 
HROCH, Na prahu národní existence: touha a skutečnost, Praha 1999; Vladimír MACURA, 
Znamení zrodu: české národní obrození jako kulturní typ, Jinočany 1995; Jiří ŠTAIF, 
Obezřetná elita: česká společnost mezi tradicí a revolucí 1830-1851, Praha 2005; Otto 
URBAN, Česká společnost 1848-1918, Praha 1982. 
55 Seznam průvodců po Praze, vydaných v Praze, se nachází v oddíle 6.1.2 této práce. 
Výběr dalších průvodců je obsažen v oddíle 6.1.3.  
56 Cizojazyčné citace v textu přitom vždy překládám do češtiny, originál uvádím 
v poznámce pod čarou. 
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pokud je oddělovala významná časová proluka a jejich autoři se v nich cítili 

nuceni reagovat na proběhlou historickou změnu aktualizací své interpretace. 

Z dalších tištěných pramenů jsem výběrově pracoval i s tiskem a využíval jsem 

statistických pramenů.
57

 Zvolené téma mi naopak nedávalo mnoho příležitostí 

k archivnímu výzkumu. Svou pramennou základnu jsem nicméně mohl doplnit 

fondem Spolku ku povznesení návštěvy cizinců v Praze a okolí, uloženém 

v Archivu hlavního města Prahy.
58

 Fond mi umožnil objasnit některé detaily o 

produkci cestovních průvodců a o poptávce po nich. Hodnota fondu by byla 

přitom mnohanásobně větší, pokud by knihovna cestovní literatury, kterou spolek 

systematicky budoval, nezanikla na počátku 50. let.
59

 

1.3 Struktura práce a badatelské otázky 

Cílem této studie je přispět k poznání cestovních průvodců jakožto historického 

pramene a zároveň ukázat na možné způsoby jejich využití. Prostorový rámec 

studie představuje město Praha: její obraz průvodce nabízejí, zároveň zde byla 

větší část z nich publikována. Volba Prahy byla nasnadě: vzhledem k tomu, že se 

jednalo o největší město v zemi, její kulturní, správní, dopravní středisko a také 

jedno z hospodářských center, představovala Praha pravděpodobnou destinaci 

cestovatelů. Již proto se k ní váže rozsáhlý soubor cestovních průvodců. Zároveň 

měl obraz Prahy pro společenské skupiny, které se k ní vztahovaly, daleko silnější 

symbolickou náplň, než obraz další frekventované destinace, lázeňských měst.
60

 

Z jedné strany je studie časově ohraničena koncem 80. let 18. století, kdy vznikly 

první encyklopedické průvodce po městě, ze strany druhé pak rokem 1914, neboť 

propuknuvší válka turistický ruch dočasně zastavila. Časový rozsah studie se tak 

v podstatě překrývá s „dlouhým“ devatenáctým stoletím a zahrnuje průběh 

modernizačního procesu od doby jeho počátků až po počínající krizi moderní 

společnosti. 

                                                 
57 Statistická příruční knížka královského hlavního města Prahy, Praha 1873-1937. 
58 Archiv hlavního města Prahy, fond č. 792, Svaz pro povznesení návštěvy cizinců v ČSR 
(1886-1952).  
59 Tomáš KAVKA, Svaz pro povznesení návštěvy cizinců v ČSR. Inventář, Praha 2010. 
60 Pro českou národní elitu viz: Vladimír MACURA, Znamení zrodu: české národní 
obrození jako kulturní typ, Jinočany 1995, s. 178-191. 
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V první části této studie si kladu otázku po proměnách cestovních průvodců 

jakožto pramene v „dlouhém“ 19. století. Snažím se tištěné cestovní průvodce 

charakterizovat a sleduji, jakými změnami v průběhu 19. století prošla jejich 

struktura, náklady a jejich předpokládaní adresáti. Odpověď na tyto otázky se 

přitom pokusím zasadit do kontextu proměn, jež jsou součástí procesu 

modernizace: emancipace a diferenciace společenských skupin, rostoucí a 

proměňující se mobility (a tedy i změn způsobu cestování a rozvoje turismu), dále 

rostoucí alfabetizace a s tím spojené dynamizující se sociální komunikace. 

V následující kapitole poukážu na aktéry, kteří stáli u vzniku cestovních průvodců 

a na proměnu jejich intencí především v kontextu vzestupu moderního 

nacionalismu a masového turismu. Ukazuji, jací aktéři se na vzniku průvodců 

podíleli a na proměny jejich rolí v průběhu 19. století. Hledám také odpověď na 

otázku, do jaké míry sloužily cestovní průvodce potřebám cestovního ruchu a 

v jakém rozsahu byly naopak médiem nacionalistických obrazů sebe sama a 

druhého. Zároveň se snažím určit, do jaké míry průvodce po Praze můžeme 

považovat za pole vyhrocené nacionální konfrontace. 

V průběhu modernizace se ovšem neproměnily pouze cestovní průvodce, ale i 

samotné město, o němž svým čtenářům podávaly zprávu, a hlubokou změnou také 

prošly sociální skupiny, které se k tomuto prostoru v cestovních průvodcích 

vztahovaly. V poslední části studie vycházím z předpokladu M. Halbwachse, že 

takový vývoj činil tlak na proměny kolektivní paměti a na tomto základě se 

pokouším zodpovědět otázku, jak se následkem modernizace propojila imaginární 

topografie Prahy. Přikládaly sociální skupiny na konci 19. století význam stejným 

místům paměti, jako na jeho počátku? Jaké skupinové paměti se s místy, 

považovanými za klíčová, pojily a jakými změnami v dané době prošly? 

V neposlední řadě také – jak se v kontextu nacionalizace společnosti pro různé 

společenské skupiny pohybovala místa mezi póly „našeho“ a „cizího“? 
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Obrázek 1: Secesní obálka Knappova průvodce po městě (1900). 

 

Pramen: Knappův průvodce po Praze a okolí, Karlín 1900. 
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2 Cestovní průvodce v procesu modernizace 

2.1 Počátky cestovních průvodců po Praze 

Roku 1787 spatřil světlo světa spis, nazvaný Vollständige Beschreibung 

der königlichen Haupt- und Residenzstadt Prag von den ältesten bis auf die 

jetzige Zeiten.
61

 Čáslavský finanční úředník J. F. Opiz
62

, jemuž je anonymně 

vydaná kniha připisována, se v předmluvě ke své práci přihlásil k žánru topografií 

města Prahy.
63

 Jako své předchůdce v této souvislosti – vedle blíže neuvedených 

„dalších, ještě starších topografů“
64

 – jmenoval spis Das sehenswürdige Prag K. 

A. Redela (1710), jež se dočkal v 18. století celkem tří vydání, dále Prodromus 

gloriae Pragenae (1723) z pera J. F. Hammerschmidta a konečně popis Prahy, 

připojený k německému vydání Nové kroniky české F. M. Pelcla (1781).
65

 

Přestože Praha nebyla pro cestovatele v raném novověku zcela bílým bodem na 

mapě, vidíme z tohoto výčtu, že tradice literatury průvodcovského typu zde 

nebyla příliš silná, přinejmenším ve srovnání s některými evropskými 

rezidenčními městy a poutními cíli. 

                                                 
61 Vollständige Beschreibung der königlichen Haupt- und Residenzstadt Prag von den 
ältesten bis auf die jetzige Zeiten. Besonders für Fremde und Reisende bearbeitet, Prag 
1787. 
62 Johann Ferdinand Opiz (11. 10. 1741 v Praze – 11. 1. 1812 v Čáslavi). Jisté je, že se Opiz 
ve spolupráci s nakladatelem Schönfeldem již dříve, roku 1774, podílel na vydání starší 
topografie, či spíše adresáře Prahy.  
Jeho hodnocení v cestopisu F. E. Arnolda - „Dies Werk ist für den Einwohner von Nutzen, 
dem Fremden aber, dem daran unmöglich viel liegen kann, nicht sonderlich brauchbar“ - 
svědčí nejen o tom, že pro cestovatele nebyl tento popis příliš přínosný, především je ale 
dokladem existující poptávky po cestovním průvodci, které Opiz vyšel novou knihou 
vstříc. Viz: Johann Ferdinand Opiz, Beschreibung der Hauptstadt Prag, Prag 1774; 
Friedrich Ernst ARNOLD, Beobachtungen in und über Prag, von einem reisenden 
Ausländer, Prag 1787, s. 56-57. K Opizově biografii viz dále: Pavel KŘIVSKÝ, Jan Ferdinand 
Opiz. Písemná pozůstalost, Praha 1978, Ernst KRAUS, Johann Ferdinand Opiz‘ 
Autobiographie, Prag 1909. 
63  Vollständige Beschreibung, sv. 1, s. I. 
64 Na mysli zde mohl mít Descriptio Urbis Pragensis Bartolomea Martinida z roku 1614. 
65 Shoda panuje o tom, že tento popis Prahy nepocházel z Pelclova pera, nikoliv však o 
jménu skutečného autora. Dlabačův Künstlerlexikon připisuje jmenovanou stať 
profesoru obecných a literárních dějin a estetiky Františku Lotharu Ehemantovi (1748-
1782). Čeněk Zíbrt ovšem uvádí, že ji podle Ehemantových podkladů zpracoval A. 
Elsenwanger. Jan Florián HAMMERSCHMIDT, Prodromus gloriae Pragenae, Praha 1723; 
Carl Adolph REDEL, Das Sehenswürdige Prag, Nürnberg - Prag 1710; František Martin 
PELCL, Neue Kronik von Böhmen. Vom Jahre 530, bis 1780. Nebst einer geographischen 
Beschreibung, aller Städte, Märkte, Schlösser und anderer merkwürdigen Orte, Prag 
1780. 
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Opizova topografie se od svých nepočetných předchůdců však ve dvou 

ohledech lišila. Při jejím sestavování měl autor jako první výslovně na mysli 

novou skupinu adresátů: cestovatele. Že knihu zpracoval „především pro cizince a 

cestovatele,“ zdůraznil již v jejím podtitulu. Je nicméně třeba mít na paměti, že 

pojem cizinec měl odlišnou sémantickou náplň. Nemusel být v první řadě 

spojován s odlišným státním občanstvím, ale s domovským právem v jiné obci.
66

 

Vedle čtenářů, kteří město navštívili během svých cest, měla tedy kniha pomoci 

seznámit se s Prahou i těm z jejích obyvatel, kteří do ní přibyli relativně nedávno. 

Dvousvazková publikace je seznámila nejprve s nejvýznamnějšími lokalitami, jež 

se nacházely v Praze a dalších obcích v obvodu městských hradeb. Následně 

čtenářům představila statistické údaje o pražském obyvatelstvu a poté obrátila 

jejich pozornost na správní, církevní, vojenské a vzdělávací instituce, jež ve městě 

sídlily. Knihu uzavíraly pasáže, věnované řemeslům, průmyslu a obchodu a 

prakticky zaměřená kapitola o „rozličných pozoruhodných věcech v Praze, jež 

znát je k užitku stejně tak krajanům, jako cizozemcům a pocestným.“
67

 Obsahovala 

informace o používaných mincích, mírách a vahách, o zdejších hostincích a 

poštovních spojeních s dalšími městy a zeměmi. Opiz však zamýšleným 

adresátům knihy přizpůsobil nejen její obsah, ale i její formu. Publikace vyšla 

nejen v menším formátu, než její předchůdkyně, ale doprovázel ji i přehledný 

plánek města.
68

 Kniha měla návštěvníkům Prahy zjednodušit orientaci ve městě a 

pomoci jim řešit problémy, které cestovatelská každodennost přinášela. Pokud za 

cestovního průvodce považujeme pragmaticky knižní publikaci, která explicitně 

jako své adresáty jmenuje cestovatele a přizpůsobí tomu svůj obsah tím, že 

nabídne „základní ucelené informace pro návštěvníky dané destinace cestovního 

                                                 
66 Zdeňka STOKLÁSKOVÁ, Cizincem na Moravě: zákonodárství a praxe pro cizince na 
Moravě 1750-1867, Brno 2007, s. 7. 
67 „Von verschiedenen merkwürdigen Dingen in Prag, die sowohl für die Inländer als 
Auswärtige und Passagiers zu wissen nützlich sind.“ Vollständige Beschreibung, sv. 2, s. 
214. 
68 Mapa či plánek se bohužel ve výtisku, který jsem studoval, nezachovala. Je 
pravděpodobné, že se jednalo o Grundriss der kais. königl. Hauptstadt PRAG in 
Königreich Böhmen, jenž sdílí s publikací, o níž je řeč, jak rok vydání, tak vydavatele 
(Schönfeld, 1787). Pro digitální verzi mapy viz Mapový portál Historického ústavu AVČR, 
http://towns.hiu.cas.cz/mapy.php. 
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ruchu,“
69

 můžeme říci, že Vollständige Beschreibung jako první kniha o Praze 

propojila starší žánr topografie s prvky cestovního průvodce.
70

 

Od starších místopisů se ten Opizův lišil i autorovým přesvědčením, že 

Praha prošla v posledních letech hlubokými proměnami, jež městu propůjčily 

zcela novou tvář. Učinily tím podle autorova mínění staré topografie bez dalšího 

nesrozumitelnými a vyvolaly potřebu aktuálního, rozsáhlejšího popisu města.
71

 

Opiz si ovšem uvědomoval, že tyto změny neustávaly a že nebudou bez následků 

ani pro jeho knihu. Omluvně proto čtenáři sděloval, že objekty, jež popisoval, 

procházely neustálými změnami a měnily se mu takříkajíc pod rukama, což činilo 

úkol předložit čtenářům úplný popis města krajně obtížným.
72

 Tušil, že Praha, jak 

ji pozná čtenář jeho knihy, již nebude zcela totožná s městem, jež sám popsal. 

Autorovi knihy tak byl vlastní postoj, přicházející ruku v ruce s moderní dobou. 

Nůžky mezi jeho dosavadní zkušeností a jeho očekáváními se rozevřely.
73

 

Zatímco v předmoderní cestovní literatuře měla aktuálnost uvedených informací 

spíše druhotný význam, nyní se stala jedním ze zásadních faktorů, určujících 

                                                 
69 Za základní informace považují autoři informační minimum, popisy tras, mapy, plány, 
popisy atraktivit cestovního ruchu, nabídku služeb pro návštěvníky a další. Josef 
ZELENKA – Martina PÁSKOVÁ, Výkladový slovník cestovního ruchu, Praha 2012, s. 265. 
Definice, kterou autoři nabízejí, je užitečná, avšak pro účely historického bádání 
nekompletní. Ucelené informace, které mohli návštěvníci využít, poskytuje např. i 
Stelzigova medicínská topografie města. Pokud bychom i tuto knihu považovali za 
cestovního průvodce, používali bychom tento pojem v příliš širokém smyslu, 
nepraktickém pro potřeby analýzy. Proto definici uvedenou autory doplňuji o prvek 
sebeidentifikace knihy jakožto literatury pro cestovatele.   
70 Místo přesnějšího označení literatura průvodcovského typu, které by bylo pro 
označení těchto topografií-průvodců přesnější,  budu v následujících pasážích někdy s 
jistou mírou zjednodušení hovořit již o cestovních průvodcích. Záměrem ovšem není 
umenšit významný posun, ke kterému došlo v průběhu 30. let 19. století. 
71 „Redel, Hammerschmied, und andere mehr alte Prager Topographen würden kaum zu 
unsern Zeiten verständlich bleiben, wenn sie nicht mit passenden Erklärungen 
erschienen. Diesem Missverständniss vorzubeugen, hat man für gut befunden, vor 
einigen Jahren eine kurze Beschreibung von Prag zu liefern, und sie der neuen Chronik 
von Böhmen beizufügen. Veränderungen, die der Hauptstadt Böhmens ein ganz neues 
von dem Vormaligen verschiedenes Ansehen verschaffen, machten es nothwendig, eine 
andere ausführliche Beschreibung zu verfassen, die den itzigen Lokalumständen in jedem 
Betrachte angemessen seyn sollte.“ Vollständige Beschreibung, sv. 1, s. II-III. 
72 „Es bleibt immer ein schweres Unternehmen, vollständige Werke in jener Art der 
Verfassung zu liefern, die, da sie eben in der Epoche ihrer Evoluzion begriffen sind, sich 
unter den Händen des Beschreibenden verändern.“ Vollständige Beschreibung, sv. 1, s. I. 
73 Reinhart KOSELLECK, „Erfahrungsraum“ und „Erwartungshorizont“ – zwei historische 
Kategorien, In: Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten, Frankfurt a/M 
1979, s. 369. 
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hodnotu cestovního průvodce.
74

 Důvodem byla proměna způsobu cestování. Podle 

R. Hachtmanna se tradiční cestování vyznačovalo především tím, že cestovatelé 

vyrazili na cestu nezřídka jen jednou za život, výprava však trvala relativně 

dlouho, přičemž nepoměrně velkou část času zabrala samotná cesta k cíli. Pro 

moderní cestování je naopak typická jeho opakovaná, až pravidelná povaha, 

přičemž však jednotlivé cesty trvají relativně krátce.
75

 Na základě aktuálního 

průvodce si moderní cestovatel může vytvořit taková očekávání, jež mu jeho 

relativně krátkou cestu a návštěvu cílové destinace usnadní. Její proměny však 

brzy činí z průvodců aktuálních průvodce zastaralé. Vzniká tak neustávající tlak 

na nová a aktualizovaná vydání, jenž činí cestovní průvodce moderními. 

V průběhu dlouhého 19. století mu rostoucí množství autorů a nakladatelských 

podnikatelů vycházelo vstříc. 

2.2 Cestovní průvodce ve válečných letech 

Následující desetiletí ve znamení válek s revoluční a napoleonskou Francií 

bezpochyby kladla tehdejšímu „cestovnímu ruchu“ do cesty značné překážky. Na 

delší dobu omezily cestování po Evropě, včetně kavalírských cest mladých 

šlechticů.
76

 V reakci na francouzskou revoluci a válečné konflikty byly 

v habsburském státě zostřeny pasové předpisy.
77

 Vedle posílení dohledu nad 

pohybem osob došlo také k rozšíření obávaných celních kontrol.
78

 Přesto dekádu 

po Opizovi, roku 1798, publikoval svého cestovního průvodce člen řádu piaristů 

Jaroslav Schaller. Jednalo se o zkrácenou, jednosvazkovou verzi jeho rozsáhlého 

místopisu Prahy, určenou (vedle domácích čtenářů) výslovně také cestujícím 

cizincům. Schaller ve svém počínání nebyl zdaleka osamocen: od vydání Opizova 

průvodce do roku 1815 spatřily světlo světa celkem tři nové cestovní průvodce 

městem, z nichž jeden vyšel mimo habsburskou monarchii.
79

  

                                                 
74 A. MĄCZAK, Peregrynacje. Wojaże. Turystyka, s. 209. 
75 Dělení je samozřejmě ideálně-typické. Rüdiger HACHTMANN, Tourismus-Geschichte, 
Göttingen 2007, s. 9. 
76 R. HACHTMANN, Tourismus-Geschichte, s. 50. 
77 Cizinci potřebovali k cestě do Rakouska od roku 1801 povolení nejlépe vyslanectví či 
konzulátu habsburské říše ve své zemi, popřípadě o něj mohli také žádat u dvorské a 
státní kanceláře. Zaveden byl také nepřenositelný pasový formulář. 
78 Milan HLAVAČKA, Cestování v éře dostavníku. Všední den na středoevropských 
cestách, Praha 1996, s. 122-123. 
79 Pro průvodce, vyšlé v Praze, viz oddíl 6.1.2 této práce. Mimo monarchii vyšel: Sindikus 
K. F. P., Prag, wie es gegenwärtig ist. Für Fremde und Reisende, Leipzig 1800. Na konci 
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Vysvětlení tohoto paradoxu je možné hledat ve výjimkách z obecného 

trendu, směřujícího k větší kontrole pohybu, především v pasových předpisech 

pro návštěvníky českých lázní. V jejich případě došlo dokonce k jistému 

uvolnění.
80

 Mezi polovinou 18. a půlí 19. století prošlo české lázeňství klíčovou 

periodou svého rozvoje, jež přinesla vznik řady nových lázní a zásadní nárůst 

počtu lázeňských hostí.
81

 Plně to platilo i pro neklidné dekády na přelomu obou 

věků. Zatímco roku 1790 v českých lázních pobývalo 931 hostí, o dvacet let 

později to bylo již necelých šest tisíc.
82

 Praha nebyla jen možným cílem jejich 

výletů, ale také důležitým dopravním uzlem na cestě do jejich cílové destinace. 

Byli to tedy s velkou pravděpodobností právě lázeňští hosté, kteří ve válečných 

letech zvyšovali počet návštěvníků Prahy a činili vydávání literatury 

průvodcovského typu potenciálně rentabilním.
83

 Další možné kupce literatury 

průvodcovského typu přivedly do Prahy výsledky válečných operací a 

diplomatická jednání. Po porážce Pruska ve čtvrté koaliční válce se ve městě 

začali shromažďovat protifrancouzsky zaměření němečtí vojáci, spisovatelé a 

učenci.
84

 Od 12. července do 10. srpna 1813 navíc v Praze jednali zástupci 

válčících stran, pozorovatelů a zprostředkovatelského Rakouska se svými 

doprovody na kongresu, jehož výsledkem měly být mírové podmínky, předložené 

Napoleonovi.
85

 Naskytnuvší se příležitosti se chopil úředník a začínající  

                                                                                                                                      
roku 1804 putovala do tisku také stručná topografie Prahy, doplněná popisem 
panoramatu města, kterou však nelze považovat cestovního průvodce v námi 
používaném smyslu, neboť není výslovně věnovaná návštěvníkům Prahy a neobsahuje 
žádné praktické informace, vážící se k cestě a pobytu. Anton Ritter VON GEUSAU, Kurze 
Beschreibung der königlichen Haupt- und Residenzstadt Prag im Königreiche Böhmen 
und insbesondere des Panorama von dieser Hauptstadt, Prag – Wien 1805. 
80 A. Penz považuje dokonce dekret dvorské kanceláře z 26. května 1807 k posílení 
návštěvy v lázních Teplice-Šanov za první přímý zásah habsburského státu na podporu 
cestovního ruchu. Andrea Maria PENZ, Vom Fremdenverkehr zum Tourismus : Räume - 
Bedingungen - Akteure ; ein Vergleich zwischen Österreich und Irland von 1900 – 1938, 
Graz 2003, s. 86. K pasovým předpisům pro návštěvníky českých lázní viz Zdeňka 
STOKLÁSKOVÁ, Ausländergesetzgebung und Ausländerbehandlung in Österreich 1750-
1863 (Beispiel Mähren). Forschungsstand, Historica 11/2004, s. 113. 
81 Vladan HANULÍK, Návštěvnost lázní v českých zemích mezi lety 1750-1850, in: Jaroslav 
LORMAN – Daniela TINKOVÁ (vyd.), Post tenebras spero lucem. Duchovní tvář českého a 
moravského osvícenství, Praha 2009, s. 118-144. 
82 V. HANULÍK, Návštěvnost lázní, s. 132. 
83 Definitivní odpověď by však mohla poskytnout až statistika návštěvníků Prahy.   
84 Jaroslav LÁNÍK a kol., Dějiny Prahy II. Od sloučení pražských měst v roce 1784 do 
současnosti, Praha – Litomyšl 1997, s. 23. 
85 František ČAPKA, Dějiny zemí Koruny české v datech, Praha 1999, s. 447. 
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Obrázek 2: Titulní strana dvousvazkové „příručky pro cizince a domácí“ S. W. Schiesslera, 

(1812-1813), která ukazuje, že diplomatická jednání, jež se v Praze uskutečnila, znamenala 

pro nakladatele příležitost k vydání textu průvodcovského typu.  

 

 

Pramen: Sebastian Wilibald SCHIESSLER, Prag und seine Umgebungen. Ein Taschenbuch für Fremde und 
Einheimische, 2 sv., Prag 1812-1813. 
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spisovatel S. W. Schiessler a vydal v letech 1812-13 dvoudílného cestovního 

průvodce.
86

 

2.3 Mobilita tradiční společnosti a cestovní průvodce 

Na sklonku 18. století, kdy vyšly první cestovní průvodce po Praze, byla 

síť cest, po nichž zajišťovaly pravidelnou, avšak relativně zdlouhavou a 

nákladnou přepravu poštovní vozy, v českých zemích v neuspokojivém stavu. Po 

konci napoleonských válek došlo k realizaci projektu přestavby všech hlavních 

cest na umělé silnice francouzského typu. Především ve 20. až 40. letech 19. 

století byla v Čechách základní síť silnic modernizována.
87

 Zároveň byla 20. a 30. 

léta ve znamení soustavného rozšiřování státní poštovní a soukromé osobní 

dostavníkové dopravy v českých zemích.
88

 Roku 1823 vyjely na trasu mezi 

Prahou a Vídní první poštovní rychlíky, které nabízely pevně stanovené ceny, 

vyšší rychlost, a také větší cestovní komfort, než jejich předchůdci.
89

 Počet 

celoročních dostavníků, vyjíždějících během jednoho týdne z Prahy, se mezi léty 

1827 až 1835 téměř zdvojnásobil.
90

  

Podle protokolu pražského městského hejtmanství za celý rok 1829 

odevzdalo svůj pas při příchodu do města 51 333 osob. Detailnější pohled přitom 

dokládá relativně vysokou mobilitu marginálních skupin tradiční společnosti: 

18 200 nositelů odevzdaných pasů zařadila státní správa do rubriky „Židé“, 

dalších 17 059 pasů připadlo na vandrující řemeslnické tovaryše. Zbylých 16 074 

držitelů odevzdaných pasů pak označil úředník poněkud mlhavě jako „cizozemce 

a krajany“.
91

 Přes relativně vysokou mobilitu marginálních skupin a přes 

                                                 
86 Příznačné je, že do průvodce zahrnul pasáž, jež měla cestovatele uklidnit tvrzením, že 
z obecně platného pravidla o celních šikanách  představovala Praha výjimku. S. W. 
SCHIESSLER, Prag und seine Umgebungen, sv. 1, s. 2. Pro biografii Sebastiana Willibalda 
Schiesslera (6. 7. 1790 v Praze – 15. 3. 1867 ve Štýrském Hradci) viz Österreichisches 
biographisches Lexikon [dále ÖBL], 1815-1950, sv. 10, Wien u.a. 1991, s. 118 an. 
87 M. HLAVAČKA, Cestování v éře, s. 18, 24. 
88 Milan HLAVAČKA, Dějiny dopravy v českých zemích v období průmyslové revoluce, 
Praha 1990, s. 29. 
89 M. HLAVAČKA, Cestování v éře, s. 73-75.  
90 M. HLAVAČKA, Dějiny dopravy, s. 30. 
91 V originále „Aus- und Inländische.“ Johann Wolfgang Adolf GERLE, Prag und seine 
Merkwürdigkeiten, Prag 1830, s. 176. Údaje k dalším předbřeznovým letům se mi 
bohužel získat nepodařilo, neboť ostatní vydání Gerleho průvodce žádné údaje 
neuvádějí, ve fondu pražského policejního ředitelství jsem výkazy o odevzdaných pasech 
rovněž nenalezl a výsledky nepřinesla ani sonda do dobového tisku. 
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postupné vylepšování dopravní infrastruktury i tradičních forem dopravy, s nímž 

vzrostla do jisté míry i mobilita, zůstávala tedy tradiční společnost stále poměrně 

statická.
92

 

Vzhledem k absenci detailnějších údajů není přitom možné určit, jakou 

měrou se na počtu šestnácti tisíc „cizozemců a krajanů“ podíleli návštěvníci, jež 

bychom mohli považovat za cestovatele či první turisty. Z cestopisů, jež po sobě 

zanechali, však víme, že část z nich tvořili šlechtici, jejichž cestování po konci 

napoleonských válek začalo ztrácet ráz dřívější kavalírské cesty a začalo se stále 

více přibližovat způsobu, jakým cestovali za vzděláním od poloviny 18. století 

zámožní a vzdělaní měšťané, tedy druhá skupina potenciálních čtenářů průvodců. 

Cíle těchto raně měšťanských cest za vzděláním, ovlivněných osvícenstvím, 

nediktovaly stavovské povinnosti, ale měl si je vytyčit racionálně sám cestující 

jedinec.
93

 Další návštěvníky do Prahy v první řadě přiváděly obchodní, vědecké a 

další praktické motivy. Návštěva Prahy zůstávala také zpestřením pobytu 

lázeňských hostů jak šlechtického, tak i měšťanského původu.
94

 Ať již byl jejich 

počet jakýkoliv, do počátku 30. let 19. století nevyvolal větší nárůst počtu 

vydaných knih průvodcovského typu. Po konci napoleonských válek očekávali 

sice pražští nakladatelé, že dojde k nárůstu počtu návštěvníků města. Svědčí o tom 

vydání dvou cestovních průvodců krátce po konci konfliktu, roku 1817. Vedle 

jednoho anonymního průvodce městem tehdy vyšla i druhá edice Schallerova 

průvodce, již pro toto vydání v romantickém duchu přepracoval neznámý autor. 

Ovšem z toho, že v průběhu celých 20. let vznikly jen dva další průvodce po 

městě, vyplývá, že optimistická očekávání nakladatelů se zprvu nenaplnila.
95

 

Ve 30. letech 19. století oproti dřívějšímu období počet vydávaných 

cestovních průvodců rapidně vzrostl. Jen v Praze vyšlo devět nových či 

aktualizovaných průvodců po městě.  Rozhodujícím způsobem se na tom podílely 

                                                 
92 V poměru k tehdejšímu počtu obyvatel Prahy se bezpochyby nejedná o malé číslo. 
Jako relativně nízké se ukazuje teprve v diachronickém srovnání s pozdější, moderní 
mobilitou. 
93Opět třeba upozornit, že toto dělení slouží jako ideální typ. R. HACHTMANN, 
Tourismus-Geschichte, s. 48-52. 
94 Naděžda MELNIKOVÁ-PAPOUŠKOVÁ, Praha před sto lety, Praha 1935, s. 8. Přitažlivou 
silou působil na cizí šlechtice, především na bourbonské legitimisty, také bývalý 
francouzský král Karel X. s rodinou, jenž v Praze pobýval v první polovině 30. let. Viz 
[Jean de Carro], Guide des étrangers à Prague, Prague 1836, s. III-IV. 
95 Viz oddíl 6.1.2 této práce. 
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slavnostní události, jež jednorázově přilákaly do Prahy velký počet 

privilegovaných i neprivilegovaných návštěvníků. Byla to především pražská 

korunovace Ferdinanda I., jež se uskutečnila 7. září 1836, která vzbudila v 

nakladatelích velká očekávání, co se přítomnosti zámožnějších návštěvníků města 

a tedy i poptávky po cestovních průvodcích týče.
96

 Mezi lety 1835-6 vyšly vedle 

německojazyčných průvodců po městě od W. A. Gerleho a G. T. Legise-

Glückseliga také dva průvodce po širších celcích, v nichž byl Praze věnován větší 

prostor.
97

 Publikován byl rovněž první průvodce po Praze ve francouzštině, jehož 

větší část pocházela z pera lázeňského lékaře Jeana de Carro.
98

  Při této příležitosti 

vznikla také první takto zaměřená kniha v českém jazyce, jejímž autorem byl K. 

V. Zap. Volba francouzského a českého jazyka ukazuje, že nakladatelé 

předpokládali, že slavnostní událost přiláká do hlavního města země jak nezvyklý 

počet exkluzivních návštěvníků ze zahraničí, tak i větší množství česky 

hovořících obyvatel venkovských měst. Právě na ně se zaměřil Zap, když sepsal 

„tento stručný přehled ze zvláštního ohledu na příchozí s Prahou ještě neznámé 

Čechoslovany.“
99

 Cestovní průvodce vyšel i k příležitosti sjezdu německých 

lékařů, který se uskutečnil roku 1837.
100

 

                                                 
96 Jejich naděje do jisté míry zhatila cholera, jež během císařova pobytu ve městě řádila. 
Pro detailní popis korunovace viz Milada SEKYRKOVÁ, 7. 9. 1836 - poslední pražská 
korunovace: Ferdinand V., Praha 2004. 
97 Carl Eduard RAINOLD, Reise-Taschen-Lexikon für Böhmen. Es enthält alle in diesem 
Königreiche befindlichen Städte, Märkte, Dörfer, einzeln stehende, jedoch eigene Namen 
habende Wohngebäude, Gebirge und Flüsse, Prag 1835; Adolf SCHMIDL, Reisehandbuch 
durch das Königreich Böhmen, Mähren, Schlesien, Galizien, die Bukowina und nach Jassy, 
Wien 1836, s. 22-43. Pro další průvodce viz oddíl 6.1.2 této práce. 
98 Autorem kapitoly o dějinách Prahy byl František Palacký. Pro německý originál jeho 
textu a překlad verze, uveřejněné v průvodci, viz František PALACKÝ, Stručné dějiny 
Prahy - Skizze einer Geschichte von Prag, Praha 1998. 
99 Karel Vladislav ZAP, Popsání kr. hlavního města Prahy, pro cizince i domácí, Praha 
1835, s. III.  
100 Průvodce byl sborníkem prací více autorů, kteří se podíleli na excerpcích, 
uspořádávání dat a sestavování kapitol. Přestože dali autoři pochopitelně „vorzüglich 
den naturgeschichtlichen und medizinischen Artikeln eine grössere Ausdehnung“, 
nechyběl v průvodci ani přehled dějin města, který zpracoval opět František Palacký. 
Kapitola, jež nebyla totožná s jeho textem ve francouzském průvodci, se zaměřila 
především na dějiny pražské univerzity. Julius Vincenc VON KROMBHOLZ (vyd.), 
Topographisches Taschenbuch von Prag zunächst für Naturforscher und Aerzte, Prag 
1837, s. V-VII. 
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2.4 Baedeker jako krok k racionalizaci cestování  

Ve 30. letech 19. století došlo k výrazné inovaci cestovních průvodců. Karl 

Baedeker, knihkupec v Koblenzi, na počátku desetiletí zakoupil práva na jeden 

z mnoha cestovních průvodců po Rýně, jejichž počet skokově narostl poté, co 

byla mezi Mohučí a Kolínem nad Rýnem zavedena roku 1827 linková osobní 

přeprava parníky. Vzhledem k tomu, že se další vydání průvodce z poloviny 30. 

let - první v Baedekerově režii – prodávalo hůře, než jeho autor a nakladatel 

v jedné osobě očekával, rozhodl se průvodce přepracovat. Napodobil přitom 

formu populárních cestovních průvodců, které začal krátce předtím (1836) 

vydávat anglický podnikatel John Murray.
101

 Výsledné třetí vydání cesty po Rýně 

z roku 1839 přineslo Baedekrovi výrazný obchodní úspěch. Jeho průvodce se 

dočkal mnoha dalších vydání. Pak využil Baedeker stejnou formu pro sestavení 

celé série příruček po dalších regionech, vyhledávaných turisty. Na přelomu 30. a 

40. let 19. století tak vznikl titul, jenž se postupem času stal ve více evropských 

jazycích, včetně češtiny, synonymem cestovního průvodce vůbec.
102

 

Podle Sabine Müllerové sdílely cestovní příručky jako Murray, Baedeker 

či Guide Bleu tři základní rysy. Obrátily se na jasně vymezené adresáty: zpočátku 

na příslušníky středních vrstev, zpravidla mužského pohlaví, kteří na rozdíl od 

šlechticů při svých cestách disponovali jen omezeným množstvím času i 

finančních prostředků, nicméně v rámci těchto možností si přáli navštívit co 

nejvíce pamětihodností.
103

  Zároveň měli s cestováním v „cizině“ menší praktické 

zkušenosti. Cestovní průvodce jim umožnily tyto nedostatky překonávat. Byly 

návodem k racionální organizaci cesty, tedy rychlému a účelnému dosažení a 

poznání cílové destinace.
104

 Zároveň poskytly svým čtenářům informace, potřebné  

 

                                                 
101 I Murray zařadil Prahu do svého průvodce. První vydání této řady, popisující jih 
Německa a Dunajskou monarchii, vyšlo roku 1837. Viz A Handbook for Travellers in 
South Germany and Austria: Württemberg, Bavaria, Austria, Bohemia, and the Danube 
from Ulm to the Black Sea, London 1837, s. 247-257. Do roku 1914 celkem následovalo 
15 dalších vydání průvodce, který Praze zpravidla věnoval kolem deseti stran. Handbook 
of Travellers in South Germany and Austria, London 190315, s. 247-258. 
102 S. MÜLLER, Die Welt des Baedeker, s. 29-44. 
103 S. MÜLLER, Die Welt des Baedeker, s. 26-28.  
104 K racionalizaci jako znaku evropské modernity viz Max WEBER, Předznamenání k 
Sebraným statím k sociologii náboženství, In: TÝŽ, Metodologie, sociologie a politika, 
Praha 2009, s. 169-182. 
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Obrázek 3: Pro Baedekerovy publikace byly typické červené desky, v nichž je svázán i tento průvodce po 
Předlitavsku z roku 1890. 

 

 

Pramen: Karl BAEDEKER, Österreich (ohne Ungarn, Dalmatien und Bosnien). Handbuch für Reisende, 
Leipzig 1890

22
. 
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k samostatnému cestování, a zbavily je tím závislosti na nákladných a nepříliš 

spolehlivých službách najatých průvodců.
105

 

Svým čtenářům poskytovaly tyto příručky, vycházející v relativně 

vysokých nákladech, informace vlastivědného a praktického rázu, včetně popisu 

cíle cesty. Umožňovaly přitom čtenáři globální čtení a rychlý přístup k 

informacím, například prostřednictvím speciální typografické úpravy knihy 

(hvězdičky, různá velikost písma), nebo pomocí příloh: slovníčků, map, plánů, či 

vyjímatelných částí. Oblasti, popisované v průvodcích, již nebyly vymezeny podle 

tradičních celků, ale nově definovány na základě dopravních, kulturních, 

politických či jiných racionálních kritérií. Informace o nich byly stručné, a 

koncízní byla i forma, jíž byly podávány. Nešlo již o to, poskytnout vyčerpávající 

výčet informací o dané lokalitě, nýbrž spíše provést hodnotící výběr toho 

nejpodstatnějšího. Průvodce se tedy začaly vyznačovat výrazně racionálním 

uspořádáním. Konečně průvodce spojoval i fakt, že byly nápadně vizuálně 

zaměřené - preferovaly objekty, jež byly „pozoruhodné“. Sloužily jako pomůcky 

rychlého a přesného „turistického pohledu.“
106

 

2.5 Na cestě od topografií k cestovním průvodcům 

 

První cestovní průvodce po Praze vyšly ze vzoru starších topografií a jen částečně 

se z tohoto typu publikací vydělily. B. Lauterbach poukázal na několik rysů, jimiž 

se tyto topografie-průvodce vyznačovaly. Obracely se na smíšenou skupinu 

adresátů, zahrnující vedle domácích čtenářů i cizince a působily proto poněkud 

rozporuplně. Autoři do těchto spisů na jedné straně zařadili praktické informace, 

usnadňující pobyt v dané lokalitě. Orientace v samotném popisu města však 

nebyla bez obtíží, vzhledem k velkému množství údajů o velmi široce vymezeném 

spektru témat. Ve všech těchto oblastech si udržovaly knihy určitý 

encyklopedický nárok a usilovaly o co největší úplnost informací o zvoleném 

místě.
107

 Jistý nárůst mobility, spojený s vylepšováním tradičních forem přepravy, 

                                                 
105 Nicolai SCHERLE, Nichts Fremdes ist mir fremd. Reiseführer im Kontext von Raum und 
der systemimmanenten Dialektik des Verständnisses von Eigenem und Fremdem, in: R. 
JAWORSKI – P. O. LOEW – Ch. PLETZING (vyd.), Der Genormte Blick aufs Fremde, s. 57. 
106 S. MÜLLER, Die Welt des Baedeker, s. 26-28.  
107 B. LAUTERBACH, Baedeker und andere Reiseführer, s. 219. 
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ale umožnil větší míru specializace cestovních průvodců po městě. 

Nezanedbatelnou roli i v tomto případě sehrála královská korunovace v roce 1836. 

Jistá neurčitost vymezení adresátů prvních cestovních průvodců byla 

logickou reakcí na relativně nízkou mobilitu společnosti. Cestující cizinci se 

dlouho nemohli stát jedinými čtenáři knihy, neboť pouze jejich poptávka by její 

vydání neučinila dostatečně rentabilním. Pro J. F. Opize a jeho bezprostřední 

následovníky bylo proto typické, že se obraceli na více potenciálních skupin 

adresátů, včetně samotných obyvatel města. Příznačná je v tomto ohledu pasáž 

z průvodce z roku 1817, jehož neuvedený autor svým čtenářům sliboval, že 

„cizinec v něm nalezne navedení k prohlídce zdejších pamětihodností, vodítko 

k vyhledání míst, jež si přeje navštívit a poučení, jak si nejlepším způsobem může 

uchovat prvky svého pohodlí a zařídit si příjemné ubytování. Domácímu naproti 

tomu slouží jak k poučnému čtení o dějinách hlavního města vlasti a osvětlení jeho 

nejvýznamnějších pomníků, tak k připomenutí dřívějších časů a jejich porovnání s 

dnešními.“
108

 

Jistý nárůst mobility umožnil však autorům jasněji své adresáty vymezit. 

Autoři, píšící v předvečer pražské korunovace Ferdinanda I., tehdy v očekávání 

většího přílivu návštěvníků do města, poprvé příznačně rezignovali na podtitul 

„pro cizince a domácí“ a zaměřili se výslovně jen na cizince. V souvislosti s tím 

většina z nich přestala své práce nazývat „popsání“ či „topografie“ a přiklonila se 

k označení „průvodce“.
109

 Již o něco dříve umožnila rostoucí mobilita pražskému 

nakladateli Borroschovi, aby začal vydávat svého cestovního průvodce po městě 

v pravidelně aktualizovaných reedicích. Vznikla tak první řada průvodců po 

                                                 
108 „Fremde, denen diess Werk vorzüglich gewidmet ist, finden da eine Anweisung zur 
Besichtigung der hierortigen Denkwürdigkeiten, einen Leitfaden zur Auffindung 
derjenigen Oerter, die sie zu besuchen wünschen, und Belehrung, wie sie auf die beste 
Art die Artikeln ihrer Bequemlichkeit erhalten, dann einen angenehmen Unterhalt sich 
verschaffen können. Dagegen dient es den Einheimischen sowohl zu einer lehrreichen 
Lektür der Geschichte der Hauptstadt des Vaterlandes und erklärung dessen wichtigsten 
Denkmäler, als auch einer Rückerinnerung und Vergleichung der vorigen mit den jetzigen 
Zeiten“ Prager Wegweiser, Prag 1817, s. 1-2. 
109 Srovnej tituly Prag und seine Merkwürdigkeiten. Ein Wegweiser für Fremde (1836), 
Guide des étrangers à Prague (1836) a Der Führer durch Prag (1838). Cizince nadto začali 
definovat nikoli již jako osoby s odlišným domicilem, ale jako občany cizího státu. Viz 
například definice Legise-Glückseliga: „Die gesetzlichen Vorschriften für Fremde, d.i. die 
Unterthanen auswärtiger Staaten hat Böhmen mit den übrigen österreichischen 
Erbländern gemein.“ G. T. LEGIS-GLÜCKSELIG, Topographischer Grundriss, Prag 1835, s. 
201  
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městě, Prag und seine Merkwürdigkeiten, pocházející z pera pražského 

spisovatele A. W. Gerleho.
110

 Od roku 1825, kdy spatřila světlo světa poprvé, do 

Gerleho smrti ve druhé polovině čtyřicátých let vyšla kniha v pěti vydáních. 

Celkem byl tento průvodce publikován devětkrát, naposledy v roce 1869.
111

 

Ruku v ruce s větší specializací průvodců na cizince se jejich autoři také 

odhodlali připojit další součásti, umožňující čtenářům cestovat efektivněji a 

samostatněji. Jednalo se především o modelové vyhlídkové trasy městem, 

provádějící čtenáře po nejvýznamnějších pražských památkách. Průvodce 

zpravidla obsahovaly tři takové trasy: pro třídenní, dvoudenní a ještě kratší pobyt 

ve městě. Cestu měl návštěvník projet, nebo - pokud disponoval větším 

množstvím času - projít pěšky.
112

 Ve spojení s mapou, která byla součástí 

cestovních průvodců již od 80. let 18. století, umožňovaly trasy návštěvníkům 

rychlejší a efektivnější orientaci ve městě. Poprvé je využili - opět v polovině 30. 

let - Jean de Carro a G. T. Legis-Glückselig, nicméně toto řešení od nich téměř 

okamžitě přejali autoři dalších průvodců.
113

 Stejní autoři tehdy také poprvé 

                                                 
110 Wolfgang Adolf Gerle (9. 7. 1783 v Praze -  29. 7. 1846 tamtéž). Gerle, syn pražského 
knihkupce, absolvoval gymnázium na Starém Městě a největší část svého profesního 
života spojil s pražskou konzervatoří, kde byl v letech 1814–46 profesorem italštiny. Byl 
plodným spisovatelem především zábavné literatury, dramatikem a po dlouhou dobu 
působil i jako novinář (redigoval periodika Prager Oberpostamtszeitung, později Prager 
Zeitung; Panorama des Universums; Der Kranz). Vedle několika edic průvodce po Praze 
vydal také příručku pro návštěvníky českých lázní, popis Adršpašských skal a překlad 
popisu Velké Británie a Irska. Přestože cestovní literatura nepředstavovala jádro jeho 
spisovatelské aktivity, tyto tituly patřily k jeho úspěšnějším knihám. Martin VAVROUŠEK, 
heslo GERLE Wolfgang Adolf. In: Česká divadelní encyklopedie [online], [cit. 2015-06-03], 
Dostupné z: http://encyklopedie.idu.cz/cs/gerle-wolfgang-adolf; heslo W. A. Gerle, In: 
ÖBL 1815-1950, sv. 1 (Lfg. 5, 1957), s. 426 an. 
111 Od počátku 50. let převzal autorství průvodce Václav Merklas, poslední vydání pak 
zpracoval J. E. Födisch. Průvodce poskytly často prý zadluženému Merklasovi (29. 9. 
1809 v Praze – 2. 10. 1866 v Opavě) přivýdělek poté, co se kvůli finančním problémům 
rozhodl uzavřít tiskárnu, kterou tento bývalý student práv pražské univerzity a absolvent 
umělecké školy od roku 1841 provozoval. V roce 1848 se Merklas účastnil slovanského 
sjezdu. Roku 1851 složil Merklas vyžadované zkoušky a začal vyučovat na gymnáziu, 
nejprve v Levoči, následně v Praze a nakonec v Opavě. I v díle tohoto rytce, kartografa a 
kunsthistorika představovalo několik vydání průvodce spíše příležitostné počiny. Ludvík 
MUCHA, Nové poznatky o životě a díle Václava Merklase. K dvoustému výročí 
Merklasova narození, in: Rozpravy z dějin geodézie a kartografie 15, 2011, s. 66 an. 
112 Viz např. Franz KLUTSCHAK, Der Führer durch Prag, Prag 1838, s. 17. 
113 „Und worüber von Fremden am meisten geklagt wird – nämlich, dass es in solchen 
Werken an zweckgemäßen Wanderungspläne fehle – so versuchte ich hierin eine neue 
Bahn zu brechen, und habe für Fremde ein vollständiges, topisch geordnetes Netz 
entworfen, welches in Gemeinschaft mit dem beigegebenen Situationsplane, dem das 
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zahrnuli do svého průvodce logicky strukturovanou kapitolu, jež návštěvníkům 

města na jednom místě shrnula vše podstatné o pasových předpisech, dopravních 

spojeních, možnostech ubytování, obchodech a kavárnách, platidlech apod. a tím 

jim poněkud ulehčila cestovatelskou každodennost. Praktické informace tohoto 

typu sice obsahovaly i starší práce, byly však nezřídka roztroušené ve více částech 

průvodce a sotva vyčerpávající. Často se jednalo o pouhý výčet adres, který 

předpokládal na straně čtenáře značnou míru vlastní iniciativy.
114

 

Přestože se autoři některých průvodců pokoušeli v této době popisy 

zestručnit a dařilo se jim průvodce zhustit do jednoho svazku, zpravidla stejně 

převážila snaha předložit vyčerpávající popis města, který zahrnoval nejen 

stavební památky, ale také obšírné pasáže o různých institucích, soukromých 

sbírkách či průmyslu a obchodu ve městě. K. V. Zap tento rozpor mezi stručností, 

jíž si stále více vyžadovali čtenáři cestovních průvodců a tendencí k úplnosti, 

která byla naopak dědictvím topografických spisů, pociťoval ještě v roce 1848: 

„‚Průvodce po Praze‘ měl jsem psáti, a místo něho povstalo téměř obšírné 

popsání naší Prahy – a není divu; materiálu zde jest tak mnoho, člověkovi se 

naskýtá tolik předmětů důležitých, pěkných a zajímavých, že mně tenkráte 

skutečně nebylo možná, držeti se v mezích suchého průvodce, že jsem mimovolně 

musil rozvázati, pohodlněji se rozložiti, a poddati se lákavosti předmětu. (…) 

Určený titul necháš, ale vydáš později kratšího Průvodce, jak mnozí chtějí, - tak 

jsem si ustanovil, ačkoliv se vyznám, že mně při práci slovo Průvodce na mysli 

tanulo, a trochu mne mýlilo.“
115

 

Cestovní průvodce po Praze od počátku pracovaly s pojetím města Prahy, 

které se nekrylo s jeho správním dělením. Bok po boku Malé Strany, Hradčan, 

Starého a Nového Města, jež se v roce 1784 staly čtvrťmi nově sjednocené Prahy, 

se v průvodcích nacházely zpravidla i Židovské město a Vyšehrad, tedy obce s  

                                                                                                                                      
Lob einer besonderen Vollendung gebührt, hoffentlich den Wünschen der Mehrzahl 
entsprechen wird.“ G. T. LEGIS-GLÜCKSELIG, Topographischer Grundriss, Prag 1835, s. V. 
114 Příznačné je, že Opizův průvodce z roku 1787 zařadil tyto praktické informace do 
stejné části knihy, jako historii pražských požárů a povodní. 
115 K. V. ZAP, Průvodce po Praze, s. I. 
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Obrázek 4: Neuestes Gemälde von Prag A. W. Griesela z poloviny 20. let 19. století doprovázela mapa 
Prahy a jejího okolí, již dále doplňoval menší plánek poštovních spojení v Čechách. 

 

Pramen: August Franz Wenzel GRIESEL, Neuestes Gemälde von Prag, Prag 1823. 

 

vlastní správou, které v předbřeznové době součástí sjednocené Prahy 

nebyly.
116

 Ležely nicméně v obvodu městských hradeb a proto je až na několik 

výjimek autoři do celku Prahy zařazovali. Správní rozdělení města mělo tedy pro 

                                                 
116 Ostatně - jako součásti širšího celku Prahy tyto obce představovaly i topografie, 
vzniklé před správním spojením čtyř pražských měst. 
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schopnost autorů topografií uchopit město jako koherentní celek daleko menší 

význam, než by se mohlo na první pohled zdát.  

Od druhé dekády 19. století popisy Prahy začaly zahrnovat i areál před 

hradbami města –rodící se předměstí Smíchov a Karlín a především okolí Prahy – 

jako neodmyslitelné součásti městského celku.
117

 Obě předměstí učinil 

pozoruhodnými jejich rychlý stavební růst, spojený s rozvojem zdejšího 

průmyslu. Pozornost na další okolí Prahy se pak obrátila ve spojitosti s proměnou 

estetického povědomí o městě, které již nebylo jakožto neestetické stavěno do 

opozice vůči přírodě, ale jevilo se spíše jako její malebná součást.
118

 Svědky 

tohoto zájmu byly kolekce vedut Prahy, jež dodávali na trh pražští nakladatelé. 

Začaly také doprovázet cestovní průvodce. V nich nyní nahradily vyobrazení 

jednotlivých staveb a také veduty celého města výjevy z pražské historie, které 

byly připojeny jako ilustrace k Opizovu dílu. V textové části nechyběl téměř 

nikdy popis panoramatu Prahy z Petřína.
119

 Romanticky naladěným 

návštěvníkům, kteří chtěli na vlastní spatřit malebný celek Prahy, zasazený do 

přírodního okolí, vycházely cestovní průvodce vstříc výčtem nejvhodněji 

položených vyvýšenin, z nichž se naskýtal návštěvníku na město nejlepší výhled, 

což zpravidla učinily v rámci popisu jednotlivých lokalit v blízkém okolí.
120

 

Romantická estetika města tak vedla k posílení vizuálních prvků v průvodcích. S. 

W. Schiessler, jež ji jako první začal ve svém průvodci po Praze recipovat, popsal 

roku 1813 výhled z viniční usedlosti Sklenářka, z níž „lze spatřit, kromě okolní 

malebné krajiny, jako dokonalý celek také město Prahu, rozprostřené v krajině po 

způsobu amfiteátru. Vedle tohoto velkého obrazu zaujmou oko také vsi, ležící na 

                                                 
117 Popis okolí Prahy poprvé nalezneme v průvodci S. W. Schiesslera z let 1812-13. 
Zvláštní oddíl předměstí věnuje poprvé A. W. Griesel roku 1823. Anonymní průvodce po 
městě z roku 1817 zahrnutí předměstí zdůvodňuje takto: „Da die Umgebungen von Prag 
in einiger Verbindung mit der Stadt stehen, so fand man es für gut, dieselben hier 
gleichfalls anzugeben, und so diese Beschreibung so vollkommen als möglich 
herzustellen.“ Prager Wegweiser, s. 2. 
118 Vladimír MACURA, Znamení zrodu. České národní obrození jako kulturní typ, Praha 
1995, s. 178. 
119 Ch. BRYANT, A Tale of one City, s. 9-10. 
120 „Blízké okolí“ zahrnovalo lokality, dosažitelné během cca jedné hodiny jízdy od 
městských bran. Karštejn byl sice zmiňován jako pozoruhodná stavba, rozsáhlejší pasáž o 
něm však autoři průvodců zařadili až v době, kdy jej s Prahou propojila železnice. 
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opačném břehu Vltavy, povícero půvabných usedlostí, zahrad a v pozadí pás hor, 

táhnoucí se podél plynoucího toku řeky.“
121

 

Další posun přineslo v roce 1838 první vydání průvodce, zpracovaného 

novinářem Franzem Klutschakem.
122

 Jeho adresátem již nebyli všichni cizinci, ale 

především cestující příslušníci středních vrstev, toužící putovat rychle, efektivně a 

samostatně.
123

 Dokládá to „literární poznámka“, publikovaná v časopise Bohemia: 

„I když byly v poslední době o našem městě napsány tak cenné práce, jsou 

všechny přece nadmíru rozsáhlé a pozoruhodné předměty v nich jsou příliš 

roztroušené na to, aby se cestující, jemuž je dopřán pouze krátký pobyt, s jejich 

pomocí ihned mohl bez navedení orientovat. A chyběl ještě stále spis, který by 

zastoupil cicerona [najatého průvodce, pozn. VP] a cizince bezprostředně uvedl 

do kruhu početných pozoruhodností našeho města.“
124 

 

Jejich potřebám vyšel vstříc nebývale stručný spisek – o 84 stranách – 

rozdělený do pěti kapitol. V první návštěvníkům města poskytl základní 

statistické a historické informace o Praze (o jejím vzniku, poloze, správním 

členění, rozloze a počtu obyvatel) a poukázal na místa, nabízející nejlepší 

                                                 
121 „Nicht Fern davon steht auf einer Anhöhe das niedliche Lustschloss Sklenarzka, aus 
welchem man, ausser der malerischen Landschaft umher, auch die Stadt Prag, in 
amphitheatralischer Form ausgebreitet, als ein vollendetes Ganzes sieht. Nebst diesem 
grossen Gemälde interessieren das Auge die, jenseits der Moldau liegenden, 
Dorfschaften, mehrere artige Landsitze, Gärten, und im Hintergrunde die Kette von 
Bergen, welche sich um den vorbeyströmenden Fluss zieht.“ S. W. SCHIESSLER, Prag und 
seine Umgebungen, sv. II, s. 166. 
122 Franz Klutschak (11. 2. 1814 v Praze – 21. 7. 1886 v Krásném Dvoře u Podbořan) se po 
studiu práv obrátil k žurnalistice. Svou novinářskou kariéru spojil s časopisem a později 
vlivným německo-liberálním deníkem Bohemia (od roku 1836 člen redakce, 1844-77 
šéfredaktor). Turistické průvodce (vedle průvodce Prahou zpracoval také průvodce po 
liberecko-pardubické trati) představovaly úspěšné, avšak vedlejší produkty jeho 
spisovatelské aktivity. Viz heslo Franz KLUTSCHAK, ÖBL 1815-1950, Sv. 3 (Lfg. 15, 1965), 
s. 426. 
123 Lze předpokládat, že stejně jako v případě sociální struktury lázeňských hostů, i 
v případě návštěvníků Prahy narůstal v tomto období významně podíl středních vrstev. 
V. HANULÍK, Návštěvnost lázní, passim. 
124 „So schätzbare Werke in den letzten Zeit über Prag geschrieben wurden, so sind sie 
doch alle zu umfangreich, und Sehenswerthesten Gegenstände darin zu sehr zerstreut, 
als dass sich der Reisende, dem nur ein Kurzer Aufenthalt gegönt ist, mittelst ihrer ohne 
Anleitung sogleich orientieren könnte, und es fehlte noch immer an einer Schrift, welche 
die Stelle eines Cicerone vertretend, den Fremden in den Kreis der Zahlreichen 
Merkwürdigkeiten unserer Hauptstadt unmittelbar selbst einführt.“ Literarische Notiz, 
Bohemia 11/83, 13. července 1838, s. 5. 
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vyhlídku na panorama města. Stejně jako další průvodce, vyšlé po roce 1835, 

obsahovala i Klutschakova kniha tři vycházkové trasy městem, určené pro jedno- 

až třídenní pobyt. Její struktura však umožňovala s nimi pracovat o mnoho 

rychleji a efektivněji. Následující dvě kapitoly totiž obsahovaly abecedně řazený 

seznam pamětihodností ve městě a jeho okolí, na nějž se modelové trasy 

odvolávaly a s jehož pomocí (a díky přiložené mapě) si mohl čtenář trasu dle 

svých zájmů dále doplnit.
125

 Na rozdíl od většiny svých předchůdců Klutschakův 

průvodce příznačně neuváděl seznam literatury k rozšiřujícímu studiu. Spěšně 

cestující měšťany tak měla příručka zbavit i zdlouhavého přípravného studia. 

Brožurku uzavírala drobnějším písmem tištěná kapitola s praktickými 

informacemi.
126

 Zaměřením se na středostavovské adresáty a racionalizací formy i 

obsahu - povahou poskytnutých informací, ulehčujících samostatné cestování, 

strukturou a úpravou, umožňující zběžné čtení a spěšný pohyb po městě - 

směřoval Klutschakův průvodce stejným směrem, jako současně vznikající 

Baedeker. 

2.6 První parostrojní železnice a nakladatelská konkurence na 

středoevropském trhu 

Poznámka Jindřicha Tomana, jenž označil třetí a čtvrtou dekádu 19. století 

za „první zlatý věk“ cestovních průvodců a cestopisů v Čechách, platila plnou 

měrou i v případě hlavního města země.
127

 Počet průvodců, jež v Praze ve 

čtyřicátých letech vyšly, se sice oproti předchozí dekádě nezvýšil. Naopak, počet 

titulů a reedic, které putovaly na pulty pražských knihkupců, oproti 30. letům 

mírně poklesl (viz tabulku č. 1). Příručky však vznikly již jako odpověď na 

běžnou poptávku cestovatelů, bez vazby na mimořádné společenské události, jaké 

představovala ve 30. letech korunovace a lékařská konference.
128

 

                                                 
125 Tuto přednost zvláště vyzdvihla již zmíněná Literarische Notiz. Tím, že Klutschak 
lokality seřadil abecedně, respektoval ještě méně než jeho předchůdci správní členění 
města. 
126 Franz KLUTSCHAK, Der Führer durch Prag, Prag 1838, passim. 
127 J. TOMAN, Making Sense of a Ruin, s. 110. 
128 Cestovnímu průvodci se do jisté míry blíží i Zapovy nedatované Pomněnky na Prahu. 
Popsání nejpřednějších památností tohoto hlavního města (také německy jako: 
Erinnerung an Prag. Beschreibung der hauptsächlichen Merkwürdigkeiten dieser 
Hauptstadt). Jedná o výtah z jeho „Průvodce po Praze“, popisující hlavní 
pamětihodnosti, nacházející se na královské cestě. Kniha ovšem postrádá jakékoliv 
praktické informace, vážící se k pobytu. 
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Obrázek 5: Nákladnější publikace byly vyzdobeny četnými rytinami. Zde je pohled na město jako celek, 
obehnaný hradbami a zasazený do okolní krajiny, jež zdobil knihu Carla Eduarda Rainolda (1831). 

 

Pramen: Carl Eduard RAINOLD, Prag und seine Umgebungen 1831, Prag 1831.  

 

Ve čtyřicátých letech 19. století došlo v Čechách k zásadnímu 

modernizačnímu průlomu v říční i pozemní dopravě: od června 1841 byla na Labi 

(mezi Obřístvím u Mělníka a Drážďany) zavedena parolodní doprava, od 1. září 

1845 pak byla zahájena pravidelná osobní přeprava na celém úseku železnice, 

spojující Prahu s Olomoucí.
129

 Její otevření však paradoxně nárůst počtu 

vznikajících průvodců neznamenalo. Naopak: zatímco do roku 1845 bylo 

publikováno šest titulů, v druhé polovině 40. let vyšly jen dva.
130

 

Na dokončení další železnice, vedoucí z Prahy do Drážďan, zareagovali 

pražští nakladatelé naopak mimořádně živě. Během dvou let, následujících po 

jejím zprovoznění roku 1851, se na pultech pražských knihkupců objevilo šest 

nových nebo aktualizovaných průvodců.
131

 V Lipsku nadto vyšel zvláštní 

                                                 
129 M. HLAVAČKA, Dějiny dopravy, s. 53-4; J. LÁNÍK a kol., Dějiny Prahy II, s. 65. 
130 Nepochybně k tomu přispěla obtížná ekonomická situace a posléze také bouřlivý 
revoluční závěr dekády. 
131 Pro průvodce, vyšlé v Praze, viz oddíl 6.1.2 této práce.   
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průvodce po Drážďanech, Praze a železniční trati, jež je spojila.
132

 Vedle přímého 

spojení se Saskem a jeho metropolí svou roli musela sehrát skutečnost, že tato trať 

„přiblížila“ Prahu i dvěma významným turistickým destinacím na území Čech: 

lázním Teplice a Českosaskému Švýcarsku.  

 

Tabulka 1: Počet v Praze vydaných průvodců po městě (včetně aktualizovaných vydání), 

1780-1914. 

Dekáda 
Počet 

vydaných 
průvodců 

Dekáda 
Počet 

vydaných 
průvodců 

1780-89 1 1850-59 11 

1790-99 1 1860-69 8 

1800-09 0 1870-79 12 

1810-19 3 1880-89 20 

1820-29 2 1890-99 27 

1830-39 9 1900-09 42 

1840-49 8 1910-14 20 
 

Pramen: Vypočteno dle údajů, uvedených v oddíle 6.1.2 této práce. 

 

Nicméně v delší časové perspektivě ani tato železnice nárůst počtu cestovních 

průvodců, vydávaných v Praze, nepřinesla. V průběhu následujících dvou dekád – 

od poloviny let 50. až do sklonku 70. let – počet vydávaných titulů ve srovnání s 

předbřeznovou úrovní stagnoval.
133

 Jde o jev o to pozoruhodnější, že k němu 

došlo nejen přes otevření prvních parostrojních železnic, ale také přes rychle 

narůstající počty hostů českých lázní a přes postupné uvolňování svobody pohybu 

v mocnářství, k němuž docházelo od konce 50. let.
134

 Císařské nařízení z 9. února 

1857 zbavilo rakouské občany pro cestování po území svého státu povinnosti 

opatřovat si cestovní pas. Postupně byla také zaváděna svoboda pohybu cizinců, 

jež na konci 60. let nebyla již v praxi v podstatě ničím omezována.
135

 

Rozhodující příčinou byla – vedle dalších, krátkodobých faktorů - 

nakladatelská konkurence na středoevropském knižním trhu.
136

 Baedeker se pro 

                                                 
132 Illustrierter Dresden-Prager-Führer, Leipzig 1852. 
133 Průvodce uvedeny v oddíle 6.1.2 této práce.   
134 V. HANULÍK, Návštěvnost lázní, s. 132. 
135 Jan RYCHLÍK, Cestování do ciziny v habsburské monarchii a v Československu. Pasová, 
vízová a vystěhovalecká politika 1848-1989, Praha 2007, s. 5-11. 
136 Krátkodobě se na nízkém počtu vydávaných průvodců podepsal negativní vliv válek, 
do nichž se zapojilo Rakousko či jeho sousedé. Jistý pokles počtu vydávaných průvodců 
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pražské nakladatele průvodců stal konkurentem velice brzy. Roku 1842 vydal 

svazek Deutschland und der Oesterreichische Kaiserstaat, který obsahoval vedle 

pojednání o Praze na devíti hustě potištěných stranách i mapu města.
137

 Postupem 

času byl pro habsburskou monarchii vyčleněn zvláštní titul, který do počátku 

první světové války dosáhl celkem 29 vydání. Již před vydáním prvního Baedekru 

samozřejmě vycházely cestovní průvodce, jež se zaměřovaly na celou 

habsburskou říši, nebo jen na Čechy a obsahovaly krátkou pasáž rovněž o Praze. 

Ovšem vzhledem k tomu, že jejich autoři nebyli s to zajistit aktuální data a 

informace o praktických otázkách, odkazovali pro detailnější informace na 

průvodce, specializující se na Prahu, jež byly v té době téměř výlučnou doménou 

pražských nakladatelů. 

Baedeker, který sliboval čtenáři, že jej zbaví nutnosti číst dodatečnou 

literaturu a měl poskytovat pro všechny destinace dostatečně aktuální informace, 

však od těchto odkazů upustil. Na rozdíl od neprověřených pražských průvodců 

sliboval Baedeker turistovi jistý standard kvality. Jeho výhoda oproti pražské 

konkurenci spočívala také v tom, že Praha v něm představovala jen jednu mezi 

mnoha kapitolami, věnovanými pamětihodnostem v celém habsburském státě. 

Konvenoval tím nemalému počtu návštěvníků, kteří se na své cestě ve městě 

zastavili pouze na krátkou dobu a pak pokračovali do jiných turistických 

destinací.   

Zatímco počet průvodců, vydávaných pražskými nakladateli stagnoval, 

jejich němečtí konkurenti rozšiřovali svou nabídku a vydávali nové, aktualizované 

edice. Konkurence průvodců, vydávaných mimo Prahu, tak v druhé polovině 19. 

století dále zesílila. Vedle Baedekra nabízeli cestovní literaturu o Praze i tři další 

největší nakladatelé cestovních průvodců v Německu: Grieben, Meyer a Woerl. 

Nakladatel encyklopedicky laděných průvodců, Meyer, pasáž o Praze zařadil do 

svého průvodce po Rakousku-Uhersku.
138

 Grieben, jehož tituly byly cenově  

                                                                                                                                      
přinesla také krize po roce 1873, jež – jak ukazuje A. Brusatti - ostatně uštědřila 
rakouskému cestovnímu ruchu poměrně těžkou ránu. Posilovat začal asi po deseti 
letech, silný nárůst pak zaznamenal od konce 80. let. Alois BRUSATTI, 100 Jahre 
österreichischer Fremdenverkehr : historische Entwicklung 1884 – 1984, Wien 1984, s. 
29.  
137 S. MÜLLER, Die Welt des Baedeker, s. 38; Handbuch für Reisende durch Deutschland 
und den Oesterreichische Kaiserstaat, Coblenz 1842, s. 189-198. 
138 Meyers Reisebücher: Österreich-Ungarn, nebst angrenzenden Theilen der unteren 
Donauländer, von Bayern und Ober-Italien, Leipzig 18792.  
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Obrázek 6: Obálka posledního, devátého vydání Gerleho průvodce „Gemälde von Prag“ z konce 60. let 19. 
století. 

 

Pramen: Julius Ernst FÖDISCH, Gemälde von Prag und dessen Umgebungen. Topographisch geschildert 
und historisch erläutert. Führer für Fremde und Einheimische, Prag 1869. 
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dostupnější, v roce 1858 věnoval Praze dokonce samostatný svazek, který se 

dočkal do roku 1914 šestnácti vydání. Před polovinou 80. let začal vydávat 

průvodce po Praze i levný Woerl.
139

 Do roku 1914 se jeho brožura dočkala 

devatenácti vydání. Tento obchodní úspěch průvodců po Praze byl typický pro 

silnou poptávku po tomto typu literatury, která měla za následek, že kolem roku 

1870 představovala produkce cestovních průvodců čtvrtinu německého knižního 

trhu.
140

 

Reakce autorů pražských průvodců na rostoucí konkurenci se dostavila 

v 50. letech. Jejich odpovědí byl paradoxně návrat ke způsobu, jakým průvodce 

sestavovali do poloviny 30. let. Zatímco Baedeker byl založen na co největší 

stručnosti a užitečnosti obsažených informací
141

, Klutschak mu začal konkurovat 

snahou o úplnost, která si rozsahem ani výběrem předmětů pozornosti nezadala se 

staršími topografiemi. Jeho průvodce se tak do jisté míry profiloval jako doplněk 

k Baedekerovi pro návštěvníky města, kteří zde chtěli strávit delší dobu, nebo se 

nespokojili s předepsanou trasou, již Baedeker obsahoval. Do svého průvodce 

zahrnul Klutschak nově obšírnou historickou kapitolu. Kvantum obsažených 

informací v popisu města narostlo.
142

 Poslední vydání Klutschakova průvodce, jež 

vyšlo za života autora (1878), přesáhlo již 340 stran. Díky této strategii si 

průvodce udržel svou popularitu a mezi lety 1838-1887 se dočkal celkem 13 

vydání. Jako komplement k jiným průvodcům byla koncipována také publikace, 

již si mohli od roku 1855 opatřit turisté, kteří se chtěli dozvědět více o židovském 

hřbitově a synagogách na pražském Josefově.
143

 Vzhledem k tomu, že pražský 

                                                 
139 Grieben’s Wegweiser in Prag und dessen Umgebungen, Berlin 1858 (a další vydání); 
Woerlův průvodce vycházel od poloviny 80. let pod titulem Illustrierter Führer durch die 
Landeshauptstadt Prag und Umgebung, nejprve ve Würzburgu, následně v Lipsku.  
140 Hasso SPODE, Wie die Deutschen ‚Reiseweltmeister‘ wurden. Eine Einführung in die 
Tourismusgeschichte, Erfurt 2003, s. 56. 
141 „Sein Haupt-Augenmerk war auf den practischen Bedarf gerichtet. Er wollte dem 
Reisenden die stets kostspielige und nicht selten lästige Begleitung des Lohnbedienten so 
viel als möglich ersparen, er wollte ihm kurz und übersichtlich mit möglichst geringem 
Zeit- und Geldaufwande dasjenige geben, was eine besondere Aufmerksamkeit verdient, 
ohne ihn mit jenem Wuste unbedeutender Einzelheiten zu überhäufen, welche den 
Reisenden, wie er aus eigener Erfahrung weiss, mehr verwirren, als zurecht weisen.“ 
Handbuch für Reisende durch Deutschland und den Öesterreichischen Kaiserstaat, 
Coblenz 18442, s. IV-V.  
142 Franz KLUTSCHAK, Der Führer durch Prag, Prag 1873, s. 233-237. 
143 David J. PODIEBRAD, Alterthümer der Prager Josefstadt. Israelitischer Friedhof, Alt-
Neu-Schule und andere Synagogen, Prag 1855, s. 5. 
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židovský hřbitov byl považován za jednu z turisticky nejatraktivnějších 

pamětihodností města, rozebrala se do roku 1870 tři vydání - tedy celkem 3000 

kopií - této ilustrované brožury.
144

 

Autoři Gerleho průvodce se od druhé poloviny 50. let již s menším 

úspěchem pokoušeli rozšířit okruh adresátů knihy tím, že své průvodce začali psát 

opět pro „cizince a domácí“ a odpovídajícím způsobem zredukovali objem 

obsažených praktických informací.
145

 K. V. Zap, který patřil do té doby mezi 

plodné autory cestovních průvodců, na tento žánr rezignoval docela a svou knihu 

o Praze vydal v roce 1868 jako „čistou“ topografii.
146

 O síle zahraniční 

konkurence svědčí rovněž, že se od půli 30. let do poloviny osmé dekády 19. 

století žádný z pražských nakladatelů nepokusil vypustit na trh průvodce ve 

francouzském jazyce, a jediný vydal průvodce v angličtině.
147

 

2.7 Cestovní ruch v čase moderní mobility  

Zatímco výstavba prvních parostrojních železnic dlouhodobý nárůst počtu 

průvodců vydávaných v Praze nepřinesla, byla v případě dokončení základní 

železniční sítě, k němuž v českých zemích došlo v podstatě roku 1874, situace 

zásadně odlišná. Také díky již realizované svobodě pohybu se totiž ruku v ruce 

s rozšiřováním sítě železnic, které nabralo mimořádné obrátky po roce 1866, 

prosadila v českých zemích moderní mobilita.
148

 Svědectví o jejím rozsahu  

                                                 
144 David J. PODIEBRAD, Alterthümer der Prager Josefstadt, israelitischer Friedhof, Alt-
Neu-Schule und andere Synagogen, Prag 18703, s. I. Dokladem turistické atraktivnosti 
hřbitova je, že jej Baedeker označil jako jednu z mála pražských staveb hvězdičkou. 
Analogicky postupovali i autoři dalších průvodců. 
145 V. Merklas v roce 1852 zcela vypustil kapitolu s praktickými informacemi, J. E. Födisch 
ji v roce 1869 spojil se statisticko-topograficky zaměřenou kapitolou. Gerleho průvodce 
dosáhl v 50. a 60. letech pouze 4 vydání. Podobnou cestu zvolili i autoři dvou průvodců 
z počátku sedmdesátých let, které však vyšly pouze jednou. 
146 Vydal rovněž komentář k obrazům pražských památek, jež byl sice zaměřený na 
cizince, ale postrádal jakékoliv informace praktického rázu.  Karel Vladislav ZAP, Prague 
Historique en 25 gravures avec und texte explicatif, Prague 1864; TÝŽ, Praha. Popsání 
hlavního města království Českého obsahující jeho dějiny, místopis, umělecké a 
archaeologické památky a statistiku, Praha 1868. 
147 Viz seznam průvodců v oddílu 6.1.2 této práce. Francouzský průvodce ovšem vyšel 
v zahraničí: Franz von KREUTZENDORF, Fremdenführer für Prag uns seine Umgebungen = 
Guide des étrangers a Prague et dans ses environs: mit 2 grossen Karten der Stadt Prag 
und ihrer Umgebung, Gotha 1859. 
148 K dokončení základní železniční sítě viz Ivan JAKUBEC – Zdeněk JINDRA, Dějiny 
hospodářství českých zemí. Od počátku industrializace do konce habsburské monarchie, 
Praha 2007, s. 254. 
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Obrázek 7: Šestnácté vydání brožovaného městského průvodce jednoho z nejvýznamnějších konkurentů 
pražských vydavatelů, berlínského Griebena (1913). 

 

Pramen: O. KLAUBER, Prag und Umgebung, Berlin 1913. 
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podává statistika cestovního ruchu, pro Prahu dostupná od roku 1885 (viz tabulku 

č. 2). 

 

Tabulka 2: Statistika cizineckého ruchu v Praze a na jejích předměstích, 1885-1913.  

Rok 
Počet 

nahlášených 
cizinců 

Rok 
Počet 

nahlášených 
cizinců 

Rok 
Počet 

nahlášených 
cizinců 

1885 65675 1895 91563 1905 98639 

1886 83330 1896 80091 1906 110678 

1887 83400 1897 78532 1907 140258 

1888 84011 1898 73841 1908 142497 

1889 78492 1899 72917 1909 106239 

1890 95576 1900 70329 1910 107874 

1891 130833 1901 77480 1911 114448 

1892 74387 1902 86796 1912 124665 

1893 76679 1903 84539 1913 140659 

1894 84286 1904 95011 - - 
 

Pramen: Statistická zpráva královského hlavního města Prahy a spojených obcí Karlína, 

Smíchova, Král. Vinohradů, Vršovic a Žižkova, Praha 1906-1913. 

 

Statistika, zachycující počet osob, které se ubytovaly v hotelích v pražské 

aglomeraci, vznikala relativně komplikovaným způsobem: hoteliéři měli kvůli 

evidenci cizinců povinnost přihlašovat ubytované osoby pražskému policejnímu 

ředitelství, jež následně poskytovalo souhrnné údaje pražskému Spolku ku 

povznesení návštěvy cizinců, který je otiskoval ve svých výročních zprávách a 

dále je předával městské statistické kanceláři. Při její interpretaci je třeba mít na 

paměti nedostatky, vyplývající ze způsobu jejího sestavování. Sami její 

sestavovatelé připouštěli, že statistika nebyla s to zachytit členy hromadných 

výprav, ubytované mimo hotelové prostory, tedy například účastníky sokolských 

sletů, přespávající v tělocvičnách. Dále nezahrnovala velké množství osob, jež se 

ubytovaly v soukromí.
149

 Samozřejmě jí také zcela unikali také ti z návštěvníků, 

kteří Prahu shlédli během jediného dne, aniž by se zde ubytovali. Národní listy 

nadto upozorňovaly, že překážkou spolehlivější evidence mohli být i sami 

hoteliéři, kteří nemuseli mít z konkurenčních důvodů či s ohledem na daňové 

orgány přílišný zájem podávat přesné údaje.
150

Statistika tedy nepodchytila 

                                                 
149 Výroční zpráva o činnosti ‚Spolku ku povznesení návštěvy cizinců v Praze‘ za rok 1901, 
Praha 1902, s. 1-2. 
150 A. Z., Statistika cizineckého ruchu v Praze, Národní listy 70/153, 5. 6. 1910, s. 13. 
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všechny návštěvníky Prahy. Takto evidovaní cizinci představovali pochopitelně 

jen nepatrné procento těch, kteří se do města přepravili po železnici a jejichž počet 

již na konci 80. let překročil 1,5 milionu (viz tabulku č. 3). Zároveň ne všichni 

cizinci, zahrnutí ve statistice, byli turisté. Počet návštěvníků jedné z klíčových 

pražských pamětihodností, pražského židovského hřbitova, se měl podle 

dobových odhadů pohybovat kolem 12 000 osob ročně. Byl to tedy jen zlomek 

statistikou zachycených hostů pražských hotelů.
151

 Přesto neztrácí statistika 

výpovědní hodnotu.  Sám počet ubytovaných osob, nemluvě již o celkovém počtu 

dopravených pasažérů, je dokladem zásadního posunu oproti tradiční společnosti, 

která byla – přes zvýšenou mobilitu některých sociálních skupin - celkově 

statická. Praha vstoupila do epochy moderní mobility.  

 

Tabulka 3: Počet pasažérů, dopravených do pražské aglomerace po železnici, 1885-1889. 

Rok Počet přepravených osob (v mil.) 

1885 1,24 

1886 1,18 

1887 1,25 

1888 1,31 

1889 1,51 
 

Pramen: Statistická knížka královského hlavního města Prahy a spojených s městskou 

statistickou kommissí obcí Karlína, Smíchova, Král. Vinohradů a Žižkova, Praha 1885-89. 

 

Ze statistiky cestovního ruchu je možné vysledovat trendy, které byly pro 

návštěvu Prahy na sklonku dlouhého 19. století typické. V posledních třech 

dekádách před první světovou válkou nabral cestovní ruch na dynamice. 

Předválečného vrcholu dosáhla návštěva cizinců roku 1908, kdy hoteliéři nahlásili 

přes 142 tisíc ubytovaných osob, tedy více než dvojnásobek oproti roku 1885, kdy 

měření začalo.
152

 Na počtu osob, ubytovaných v Praze, se přitom pozitivně 

podepisovaly masově navštěvované společenské akce, především velké výstavy, 

ale také všesokolské slety.
153

 V devadesátých letech byl mimořádný nárůst počtu 

návštěvníků spojen s Jubilejní výstavou v roce 1891, kdy se v pražských hotelích 

                                                 
151 Výroční zpráva o činnosti ‚Spolku ku povznesení návštěvy cizinců v Praze‘ za rok 1899, 
Praha 1900, s. 6 
152 Výroční zpráva o činnosti ‚Spolku ku povznesení návštěvy cizinců v Praze‘ za rok 1902, 
Praha 1903, s. 3-4. 
153 Slety se do statistik zapsaly méně výrazně, neboť nemalá část jejich účastníků 
nevyužila ubytování v hotelích. 
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ubytovalo přes 130 tisíc hostí, nadprůměrnou návštěvu přinesla také výstava 

národopisná. Negativně pak v krátkodobé perspektivě působily nacionální 

konflikty ve městě. Zatímco od ledna do září 1897 představovali němečtí občané 

16,4% všech ubytovaných, po nepokojích, spjatých s Badeniho jazykovými 

nařízeními, jejich podíl klesl.
154

 V roce 1900 činil 11%.
155

 Zatímco na 

počátku osmdesátých let byly pražské hotely plně obsazeny v čase Svatojanské 

pouti, o sv. Václavu, v době hospodářských výstav a zasedání sněmu, na přelomu 

století již byla pro pražský cestovní ruch směrodatná letní turistická sezóna.
156

 

Návštěvníci Prahy se zde zpravidla nezdrželi dlouho. Již v předbřeznové 

době obsahovaly cestovní průvodce doporučené trasy nanejvýš pro třídenní pobyt 

a v některých případech příznačně počítaly dokonce jen s možností půldenní 

zastávky ve městě. Podle odhadů z roku 1909 se cizinci v pražských hotelích 

ubytovávali v průměru na dva dny.
157

 Příčina spočívala v tom, že masová a rychlá 

doprava, jež ruku v ruce se svobodou pohybu umožnila rozvoj cizineckého ruchu 

ve městě, Prahu zároveň „přiblížila“ velkoměstům v Německu i rakouském 

mocnářství, jejichž konkurenci ovšem Praha čelila jen s obtížemi. Ve srovnání se 

sídelními městy mohlo totiž hlavní město Českého království v některých 

ohledech na návštěvníky působit stále poněkud provinčně.
158

 Proto se organizace 

na podporu cizineckého ruchu ve městě, Spolek ku povznesení návštěvy cizinců v 

                                                 
154 Archiv hlavního města Prahy [dále AHMP], fond Svaz pro povznesení návštěvy ČSR, 
inv. č. 4, Protokoly ze schůzí, 1893-1902, 2. výborová schůze, 20. listopadu 1897. 
155 Roku 1904 se podíl německých návštěvníků zvýšil na 12,5%. Výroční zpráva o činnosti 
‚Spolku ku povznesení návštěvy cizinců v Praze‘ za rok 1900, Praha 1901, s. 2-3; Výroční 
zpráva o činnosti ‚Spolku ku povznesení návštěvy cizinců v Praze‘ za rok 1904, Praha 
1905, s. 2. 
156 F. A. BOROVSKÝ, Řivnáčův průvodce, Praha 1881, s. 1. 
157  Asi 35% cizinců pobylo v Praze jeden den, 48% dva dny, 10% pak 3-4 dny, 5% pět až 
sedm dní a 2% více než týden. Útrata cizinců na hlavu a den v Předlitavsku činila 15 K. Viz 
A. Z., Statistika cizineckého ruchu v Praze, Národní listy 50/153, 5. 6. 1910, s. 13; Jan 
NOVÁK, Jaký užitek přináší ruch cizinecký, Krása našeho domova, 5/3, 1909, s. 52. 
158 Ve výročních zprávách sahali členové spolku k vysvětlení nízké návštěvy Prahy 
s oblibou k obrazu „vnějšího nepřítele.“ Příčinou údajně nedostatečného zájmu turistů o 
Prahu mělo být negativní zpravodajství německé publicistiky o městě. V interní debatě 
ovšem např. náměstek pražského starosty, Karel Vlček, poukázal na to, „že se nesmí 
zapomínati, že Praha není residenční město jako Drážďany, které nejen že jsou residencí, 
ale mají také tři sta let staré a bohaté sbírky, které zajisté působí více na přitažlivost 
cizinců nežli Praha.“ AHMP, f. Svaz pro povznesení návštěvy ČSR, inv. č. 3, Protokoly ze 
schůzí, 1890-1893, 31. 10. 1892. 
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Praze, zasazovala za zřízení nových „atrakcí“, jako bylo otevření zoologické 

zahrady či obnovení pražských dostihů.
159

 

Spolek také věnoval značnou část své pozornosti propagaci města Prahy 

v zahraničí. Umisťoval reklamu v zahraničním tisku a obesílal i výstavy, včetně 

těch světových, přičemž na některých získal i ocenění. Důležitá byla pro jeho 

členy propagace města v českých lázních. Přestože tato aktivita nebyla bez 

výsledků a absolutní počet zahraničních návštěvníků rostl, pro pražský cestovní 

ruch zůstávalo typické, že rozhodující podíl na počtu evidovaných hotelových 

hostí měli obyvatelé Čech a západní části habsburské říše. Nelišil se tím ovšem od 

zbytku předlitavských turistických destinací, v nichž rovněž převažovali domácí 

hosté.
160

 Pohled na statistiku původu návštěvníků Prahy pro rok 1913 prozrazuje 

konkrétně, že více než polovina hostů pražských hotelů pocházela z Čech, dalších 

12,5% z Vídně a jen o něco méně přicházelo ze zbytku Předlitavska (viz tabulku 

č. 4). Cizinců tak byla mezi klienty pražských hotelů pouhá čtvrtina. Reálný počet 

českých návštěvníků města byl ovšem ještě daleko větší, neboť právě oni měli 

největší možnost využít ubytování v soukromí u příbuzných či přátel, jež statistika 

nezachycovala. Vyplýval z povahy Prahy jakožto dopravního, správního, 

ekonomického i kulturního centra země.
161

 

 

Tabulka 4: Cizinecký ruch v Praze podle původu návštěvníka, 1913. 

Místo 
původu 

Počet 
v roce 
1913 

Podíl 
(v %) 

Místo 
původu 

Počet 
v roce 
1913 

Podíl 
(v %) 

Místo 
původu 

Počet 
v roce 
1913 

Podíl 
(v %) 

Čechy 77522 55,2% 
Německá 

říše 
16785 12,0% 

Ostatní 
Evropa 

2799 2,0% 

Vídeň 17499 12,5% 
Velká 

Británie 
1249 0,9% USA 1441 1,0% 

Ostatní 
Předlitavsko* 

16598 11,8% Francie 1308 0,9% Jiné 288 0,2% 

Zalitavsko, 
Bosna a 

Hercegovina 
3710 2,6% 

Carské 
Rusko 

1218 0,9% celkem 140659 100,0% 

* Do Předlitavska zahrnula statistika i Moravu a Slezsko. 

Pramen: Statistická zpráva královského hlavního města Prahy a spojených obcí Karlína, 

Smíchova, Král. Vinohradů, Vršovic a Žižkova za rok 1913, Praha 1916, s. 388. 

                                                 
159 Výroční zpráva o činnosti ‚Spolku ku povznesení návštěvy cizinců v Praze‘ za rok 1893, 
Praha 1894, s. 7. 
160 A. BRUSATTI, 100 Jahre, s. 86. 
161 Výroční zpráva o činnosti ‚Spolku ku povznesení návštěvy cizinců v Praze‘ za rok 1900, 
Praha 1901, s. 2. 
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Pro zahraniční návštěvníky Prahy platilo, že je do města zpravidla 

nepřivedly pouze turistické motivy. Členové pražského cizineckého spolku 

z faktu, že ze 70 tisíc cizinců, nahlášených policii v roce 1900, představovaly ženy 

pouhou desetinu (6962 osob), vyvodili, že počet „pro zábavu cestujících cizinců, 

kteří s celými rodinami k vůli osvěžení na cestu se vydávají, byl poměrně velmi 

malý, a že ti příslušníci cizích států a zemí, kteří Prahu navštívili, učinili tak 

z větší části pouze z povolání neb z různých jiných zájmů.“
162

 Protože praktické 

motivace návštěvy Prahy byly snad ještě častější u návštěvníků z Čech, je 

relativně vysoký podíl návštěvníků, kteří se ubytovali v Praze z primárně 

„neturistických“ příčin, dalším vysvětlením krátké doby pobytu návštěvníků ve 

městě. Přestože však praktické motivy mohly během návštěvy převažovat, 

obohacovali někteří svůj pobyt i o prvky turismu. Cestovní průvodce používali 

mimo jiné účastníci vědeckých konferencí, politicky zaměřených kongresů a 

dokonce i odborářských sjezdů. Autoři některých českojazyčných cestovních 

příruček se proto pokoušeli výslovně vyjít vstříc jak praktickým, tak turistickým 

potřebám čtenáře. Například Kafkův průvodce byl koncipovaný tak, že největší 

část knihy sloužila jako adresář a schematismus. Jen zbytek brožury pak bylo 

možné označit za „průvodce ulicemi města v obecném smyslu slova.
“163

 

2.8 Nová zlatá léta cestovních průvodců (80. léta 19. stol. – 1914) 

Moderní mobilita nezůstala bez následků pro pražské nakladatele. Pokud 

byla třetí a čtvrtá dekáda 19. století prvním zlatým věkem cestovních průvodců po 

Praze, lze o druhém vrcholu tohoto žánru v Praze hovořit od 80. let 19. století. 

V průběhu jedné dekády tehdy vyšlo 20 průvodců.
164

 V následujícím desetiletí 

                                                 
162 Že by ženy mohly cestovat také bez mužského doprovodu, nepřišlo členům pražského 
cizineckého spolku vůbec na mysl, přestože se v této době v některých evropských 
zemích již prosazovaly určité formy samostatného turismu měšťanských žen. Mezi 
formami turismu, přípustnými i pro ženy, byly například návštěvy lázní, letních bytů, 
nebo participace na organizovaných zájezdech. Výroční zpráva o činnosti ‚Spolku ku 
povznesení návštěvy cizinců v Praze‘ za rok 1900, Praha 1901, s. 1-2; R. HACHTMANN, 
Tourismus-Geschichte, s. 62-65. 
163 Josef KAFKA, Kafkův illustrovaný průvodce po Království Českém XVIII. Praha, hlava 
Království Českého, Praha 1901 
164 Praze věnoval dlouhé pasáže ve svém průvodci dále Josef RABL, Illustrierter Führer 
durch Böhmen, Wien 1887. 
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jich k zákazníkům putovala již necelá třicítka.
165

 Rychlý nárůst počtu návštěvníků 

města po roce 1900 pak vyvolal skutečnou záplavu knižních průvodců, jichž od 

konce století do počátku 1. světové války vyšlo přes 60.
166

 Situace se ovšem 

v případě německých a českých nakladatelů lišila. Úspěch nově koncipovaného 

průvodce po městě, kterého začal od roku 1877 vydávat tiskař a fotograf Karl 

Bellmann a jenž se do roku 1905 dočkal celých 22 vydání, svědčí o tom, že se 

rozvoj pražského cestovního ruchu promítl i do poptávky po německojazyčných 

průvodcích. Vzhledem k tomu, že po smrti Franze Klutschaka vyšla jen jedna 

reedice jeho průvodce, jehož pojetí již zastaralo, zůstal Bellmanův průvodce, 

pocházející z pera Otto Lohra ze Spolku pro dějiny Němců v Čechách, posledním, 

kterého vydával v Praze německý nakladatel.
167

 

Že od konce sedmdesátých let začalo v Praze vycházet cestovních 

průvodců více, bylo ovšem především výsledkem nárůstu počtu průvodců, 

vydávaných v češtině. Do té doby byly publikovány všehovšudy tři, z toho dva ve 

spojení s událostmi, které do Prahy přilákaly větší množství návštěvníků. První 

vznikl v předbřeznové době před korunovací císaře Ferdinanda českým králem, 

třetí při příležitosti sjezdu katolických jednot v roce 1860. Jak proces sociální 

kompletace české společnosti, tak postupující rozšiřování sociální základny 

                                                 
165 K tomu nutno ještě připočíst tituly, vyšlé mimo Prahu: Wenzel HIEKE, Prag und seine 
Umgebung. Ein Geleit- und Gedenkbuch, Linz 18932; Praha slovem i obrazem. In: 
Budapest látogatók lapja: gazette des étrangers: Fremden-Blatt, Budapest 1896; Vilém 
DOUBRAVA, Doubravův stručný průvodce po Čechách, Žižkov [1897]. Jako českojazyčná 
mutace Woerlova průvodce roku 1899 v Lipsku vyšel Průvodce královským hlavním 
městem Prahou a okolím. 
166 Kromě titulů, vyšlých v Praze a uvedených v oddílu 6.1.2 této práce, vycházely i další. 
V Karlových Varech vydal zde sídlící Landesverband für Fremdenverkehr in 
Deutschböhmen svazek Durch Deutschböhmen: die Weltbäder, Sommerfrischen, 
Fremden- und Touristenorte Deutschböhmens, Karlsbad 1907, ve Vídni vyšel Josef RABL, 
Illustrierter Führer durch Böhmen. Fremdenführer durch die Städte und Kurorte des 
Landes sowie durch den Böhmerwald und das Riesengebirge, Wien 19132. V Německu 
vzniklo několik nových vydání Griebenova a Woerlova průvodce městem (a Praha zůstala 
zároveň zahrnuta i v Baedekerovi a Meyerovi). V Londýně vycházel průvodce Františka 
LÜTZOWA The Story of Prague, první vydání pocházelo z roku 1902. V prvním válečném 
roce vyšel ještě rozsáhlý průvodce k husovskému výročí - Stanislav KLÍMA, Země Husova. 
Historický průvodce po Praze a po Čechách, Praha 1915. 
167 Otto Lohr (23. 3. 1847 v Kyselce) po studiích na pražské univerzitě cestoval a krátce 
působil jako gymnaziální profesor v Praze. Poté pracoval jako sekretář a později jako 
knihovník Spolku pro dějiny Němců v Čechách. Právě v této době zpracoval texty 
několika vydání Bellmannova průvodce a také parodie na cestovní průvodce, vydané 
pražskou Schlaraffií. V roce 1889 se Lohr přesunul do Berlína, kde začal působit jako 
žurnalista. ÖBL 1815-1950, sv. 5, Wien u. A. 1971, s. 300 an. 
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turismu však situaci začaly od základů měnit. Na vznikající poptávku po českých 

průvodcích zareagoval jako první právě nakladatel Bellmann - překladem svého 

německého průvodce do češtiny. Úspěch tohoto podniku - srovnatelný 

s německojazyčnou verzí - nalézající výraz v pěti vydáních, jichž kniha mezi lety 

1878 a 1885 dosáhla, přesvědčil i české nakladatele.
168

 V roce 1881 vydal Řivnáč 

výňatek ze svého rozsáhlejšího průvodce po Čechách jako samostatného průvodce 

po Praze; v polovině osmdesátých let pak vyšlo jeho druhé, výrazně přepracované 

vydání.
169

 Vedle toho vyšly v češtině v průběhu osmdesátých let tři stručnější 

brožurky. V reakci na rostoucí konkurenci Bellmann následně vydávání českého 

průvodce ukončil. Skutečný průlom znamenala pro českojazyčné průvodce ale až 

Jubilejní výstava, která přivedla do Prahy mimořádné množství návštěvníků. Jen 

v roce 1891 vyšlo šest českých průvodců po Praze, čtyři německé, dva 

francouzské a jeden ve všech těchto jazycích. Po zbytek 90. let byly na pultech 

knihkupců s lehce změněným názvem dostupné jejich dotisky, které doplňovaly 

zvláštní průvodce po aktuálních výstavách (např. Národopisné).
170

 

Díky rostoucímu počtu zahraničních návštěvníků Prahy se odvážili pražští 

nakladatelé od druhé poloviny osmdesátých let 19. století publikovat také cestovní 

průvodce v cizích jazycích. Bylo na čase, neboť jediný francouzský cestovní 

průvodce po městě vyšel v Praze roku 1835, anglický pak na konci 60. let.
171

 

Nejdříve zareagovali opět němečtí nakladatelé, Bellmann a André, kteří koncem 

osmé dekády vydali aktuální průvodce v obou jazycích. Od počátku devadesátých 

však iniciativu i u překladových průvodců převzali čeští nakladatelé, k čemuž jim 

napomáhala i orientace pražské komunální politiky. Pražští starostové se totiž 

snažili zaujmout pozici „neformálního nejvyššího reprezentanta českého národa 

pro zahraničí“ a zvýšit prestiž české politiky i svého města v zahraničí. Do Prahy 

tak proudily západoevropské i slovanské delegace a konaly se zde reprezentativní 

kulturní akce.
172

 Město tím nejen podporovalo poptávku po cestovních  

 

                                                 
168 K pražským nakladatelským podnikům viz Dějiny Prahy II, s. 246-249. 
169 Vycházely z titulu: Řivnáčův průvodce po království Českém, 2. sv., Praha 1882. 
170 Příkladem takového průvodce je Vilímkův průvodce národopisnou výstavou 
českoslovanskou, Praha 1895.  
171 Tj. [Jean de CARRO], Guide des étrangers à Prague, Prague 1836; John Frederic 
SCHULZ, Newest Guide through Prague, Prag 1869. 
172 Jiří PEŠEK - Václav LEDVINKA, Praha, Praha 2000, s. 522-3 a 544. 
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Obrázek 8: Řada průvodců po Praze, vydávaná pražským fotografem a nakladatelem Bellmannem, 
vynikala bohatým fotografickým doprovodem. 

 

Pramen: Prag und seine Umgebung, Prag 1905. 

 



62 

 

příručkách, ale zároveň bylo připravené nakladatele (nejen) cizojazyčných 

průvodců z prestižních důvodů podpořit dotací.
173

 

V předposlední dekádě 19. století začali čeští nakladatelé průvodců 

konkurovat německým na jejich vlastním poli tím, že vydávali i německé verze 

svých brožur.  Byla to patrně právě posilující konkurence českých nakladatelů, 

která donutila Bellmanna ukončit roku 1905 i vydávání německé verze svého 

průvodce. Skončil tak dlouhodobý proces, v němž pražští němečtí nakladatelé 

ztráceli půdu pod nohama a vydávání německých cestovních průvodců po městě 

se přesouvalo mimo Prahu a zpravidla také mimo české země. 

2.9 Moderní mobilita a masová produkce cestovních průvodců 

Údaje o nákladech, v nichž cestovní průvodce vycházely, jsou dostupné až 

od sklonku 19. století, a to pouze pro tituly, publikované pražským Spolkem ku 

povznesení návštěvy cizinců v Praze, jehož dochovaný fond umožňuje nahlédnout 

do nakladatelské praxe. Spolek vznikl roku 1886 jako zájmová organizace 

pražských podnikatelů (hoteliérů, restauratérů, obchodníků), mající za cíl posílení 

cizineckého ruchu ve městě. Náplň činnosti spolku zahrnovala propagaci města, 

poskytování informací jeho návštěvníkům a pokusy o zvýšení kvality turistické 

infrastruktury a služeb ve městě. Značné navýšení rozpočtu spolku a s tím spojené 

rozšíření jeho akceschopnosti přineslo roku 1906 jeho přebudování na Český 

zemský svaz ku povznesení návštěvy cizinců v Království Českém, spojené 

s nárůstem členů, podpory samospráv i s dotacemi ze zdrojů rakouského 

ministerstva veřejných prací.
174

 Název spolku prozrazuje, že se jeho působnost 

nově rozšířila na celé Čechy. Vzhledem k tomu, že roku 1898 přešel pražský 

spolek od utrakvismu pouze k české jednací řeči, vznikl v Karlových Varech také 

jeho německý souputník.
175

 

Pražští podnikatelé, sdružení v cizineckém spolku, byli přesvědčeni, že 

modernizace, která turismus učinila možným, by zároveň neměla vést k destrukci 

vlastních turistických cílů. Proto již ve spolkových stanovách z roku 1887 uvedli 

mezi cíli spolku také „zachování a opravení historických památností a památních 

                                                 
173 Viz níže. 
174 Tomáš KAVKA, Svaz pro povznesení návštěvy ČSR. 1886-1852. Inventář, Praha 2010, s. 
I. 
175 AHMP, f. Svaz pro povznesení návštěvy ČSR, inv. č. 4, Protokoly ze schůzí, 1893-1902, 
protokol o XII. valné hromadě, 26. 3. 1898. 
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desk.“
176

 Spolek se zasadil o zpřístupnění některých památek, např. Zpívající 

fontány, veřejnosti.
177

 Prosazoval také opravu pamětihodností, navštěvovaných 

turisty, jako kostela u sv. Apolináře.
178

 Zároveň se kriticky stavěl vůči stavebním 

změnám v historických partiích města a protestoval kupř. i „proti projektovanému 

vyvlastnění značné části starého Židovského hřbitova nejen z důvodů 

archeologických, ale hlavně též z příčiny té, že památné místo toto mimo 

návštěvníky domácí vyhledává ke 12 000 cizinců ročně, což jest ze stanoviska 

spolku, jenž má za účel povznesení návštěvy cizinců, důvod nejplatnější.“
179

 

Podpora památkové péče, motivovaná potřebami cestovního ruchu, organizaci 

postupem času úzce sblížila s Klubem Za starou Prahu. Z okruhu Klubu pocházel 

také Jan Emler, který sloužil jako místopředseda cizineckého svazu a 

spolupracoval s ním rovněž při sestavování průvodců po městě. Vydávání 

cestovních průvodců si aktéři, sdružení ve spolku vytkli jako jeden z cílů již v 

prvních spolkových stanovách a „opatření levných, instruktivních průvodců“ 

považovali za „nejzákladnější a první povinnost“ své organizace i později.
180

  

Do počátku první světové války péčí spolku vyšlo vedle stručnějších 

propagačních letáků a brožur, upozorňující na Prahu účastníky obeslaných 

zahraničních výstav, přinejmenším sedm průvodců, zpravidla ve větším počtu 

jazyků. Jejich náklady svědčí o tom, že masové mobilitě odpovídala také masová 

produkce knižních průvodců. Zatímco roku 1887 plánovali členové spolku vydat 

svého Průvodce po Praze v češtině i němčině nákladem několika tisíc exemplářů, 

na jejich rostoucí ambice i možnosti ukazuje, že v polovině 90. let předpokládaný 

počet výtisků obou jazykových mutací nového průvodce stoupl na 10 000.
181

 

Ruku v ruce s dynamickým rozvojem cestovního ruchu po roce 1900 se náklady 

                                                 
176 Stanovy spolku ku povznesení návštěvy cizinců v Praze a okolí, Praha 1887, s. 4. 
177 Spolek přesvědčil nejvyšší hofmistrovský úřad, aby cizincům zpřístupnil jednou týdně 
zámeckou zahradu a přitom uvedl do chodu tamější vodotrysky. Josef WAGNER, Výroční 
zpráva o činnosti ‚Spolku ku povznesení návštěvy cizinců v Praze‘ za rok 1894, Praha 
1895, s. 5. 
178 Tamtéž, s. 7. 
179 Výroční zpráva o činnosti ‚Spolku ku povznesení návštěvy cizinců v Praze‘ za rok 1899, 
Praha 1900, s. 6. 
180 Stanovy spolku ku povznesení návštěvy cizinců v Praze a okolí, Praha 1887, s. 4; 
AHMP, f. Svaz pro povznesení návštěvy ČSR, inv. č. 5, Protokoly ze schůzí, 1912, porada 
subkomitétu tiskové komise, 9. 10. 1912. 
181 AHMP, f. Svaz pro povznesení návštěvy ČSR, inv. č. 2, Protokoly ze schůzí, 1886-1890, 
31. 1. 1887; AHMP, f. Svaz pro povznesení návštěvy ČSR, inv. č. 4, Protokoly ze schůzí, 
1893-1902, 3. 4. 1895 
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opět zvýšily. Roku 1904 počítali členové spolku s 20 000 exempláři nové 

trojjazyčné brožury a v případě průvodce, vydaného roku 1908, chtěli vydat 

dokonce 100 000 výtisků, celkem v šesti jazycích.
182

 Následující pokles návštěvy 

Prahy jejich optimismus ovšem poněkud zchladil a cizinecký svaz vydal reálně 

pouze třetinu předpokládaného počtu.
183

 Nicméně náklad českých, německých a 

anglických brožur se brzy vyprodal a svaz tak po čtyřech letech opět jednal o 

jejich dotisku, který měl obnášet celkem 24 000 exemplářů.
184

 Vedle toho vydala 

organizace v roce 1911 jiného stručného průvodce ve třech jazykových mutacích, 

o jehož nákladu nejsou k disposici žádné údaje. Ve velkém nákladu vycházel i 

průvodce po Němci obývaných částech Čech, vydávaný německým cizineckým 

svazem v Karlových Varech: mezi lety 1907 až 1913 vyšel v necelých 60 tisících 

exemplářích.
185

  

Vysoký náklad cestovních průvodců zajišťoval jejich relativně nízkou 

cenu.
186

 K ní přispíval i fakt, že průvodce tehdy již zpravidla vycházely jako 

drobné brožované tisky. V některých případech také získalo vydání průvodců 

podporu veřejnoprávních aktérů, kteří na jeho vznik přispěli dotací.
187

 Cenu 

průvodců umožnila snížit i obsažená reklama. Inzerce, kterou průvodce 

obsahovaly od počátku sedmdesátých let a jejíž množství vzrostlo na přelomu  

                                                 
182 Výroční zpráva o činnosti ‚Spolku ku povznesení návštěvy cizinců v Praze‘ za rok 1903, 
Praha 1904, s. 7; První výroční zpráva Českého zemského svazu ku povznesení návštěvy 
cizinců v král. Českém za rok 1906, Praha 1907, s. 8. 
183 AHMP, f. Svaz pro povznesení návštěvy ČSR, inv. č. 5, Protokoly ze schůzí, 1912, 
porada subkomitétu tiskové komise, 9. 10. 1912. 
184 Česká a německá verze měla přitom vyjít v 10 tisících kopiích; zbytek připadal na 
anglickou. AHMP, f. Svaz pro povznesení návštěvy ČSR, inv. č. 5, Protokoly ze schůzí, 
1912, porady subkomitétu tiskové komise, 29. 11. a 3. 12. 1912, s. 7. 
185 Durch Deutschböhmen. Die Weltbäder, Sommerfrischen, Fremden- und Touristenorte 
Deutschböhmens, Prag 19134. 
186 Například Studentův průvodce po Praze stál 20 haléřů, průvodce, vydávaný 
cizineckým svazem 30 haléřů a Nejnovější průvodce Prahou a okolím, vydaný při 
příležitosti všesokolského sletu, 50 hal.  
187 Cizinecký spolek tak mohl roku 1895 publikovat svého průvodce s pomocí městské 
rady ve výši 500 zl. Leták, který spolek rozšiřoval na světové výstavě v Paříži, podpořil 
zemský výbor dvěma tisíci korun. Později cizineckému svazu na průvodce přispívalo také 
rakouské ministerstvo veřejných prací. AHMP, f. Svaz pro povznesení návštěvy ČSR, inv. 
č. 4, Protokoly ze schůzí, 1893-1902, 6. 2. 1895; Josef WAGNER, Výroční zpráva o činnosti 
‚Spolku ku povznesení návštěvy cizinců v Praze‘ za rok 1894, Praha 1895, s. 10; AHMP, f. 
Svaz pro povznesení návštěvy ČSR, inv. č. 4, Protokoly ze schůzí, 1893-1902, 6. 3. 1900; 
AHMP, f. Svaz pro povznesení návštěvy ČSR, inv. č. 5, Protokoly ze schůzí, 1912, porada 
subkomitétu tiskové komise, 9. 10. 1912. 
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Obrázek 9: Průvodce jako nástroj sebeprezentace „hlavního města českého národa“ v zahraničí: spolek ku 
povznesení návštěvy cizinců v Praze vydával své průvodce v několika jazykových mutacích, v nichž 
nemohla chybět ani francouzština. 

 

Pramen: Guide Illustré de Prague et du Royaume de Bohême. Édition Jubilaire, Prague 1908. 
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století, se postupem času stala podstatným zdrojem příjmů nakladatelů této 

cestovní literatury. V roce 1912 počítal tiskový odbor cizineckého svazu 

s minimálním příjmem z reklamy 3000 K, přičemž samotný prodej průvodců měl 

vynést – pokud by se prodaly 2/3 celého nákladu - 4800 korun.
188

 Další příjem 

nakladatelů pocházel ze skryté reklamy: od majitelů hotelů a restaurací, jež byly 

v průvodci doporučeny v tiskové části.
189

 Cestovní průvodce v době masové 

mobility však již nebyly jenom umístěním reklamy, nýbrž se stávaly samy 

nástrojem sebeprezentace města a především jeho propagace jako turistického 

cíle. Cizinecký svaz své průvodce považoval v roce 1906 již především za 

propagační tiskovinu. Proto také jistou část průvodců rozesílal společně např. 

s letáky a část jich rozdával zdarma návštěvníkům města, například hromadným 

zahraničním návštěvám.
190

 

2.10 Demokratizace turismu 

Přestože turismus zůstával i na sklonku dlouhého devatenáctého století 

doménou měšťanstva, disponujícího volným časem i potřebnými prostředky, 

začaly na turismu do jisté míry participovat i sociální skupiny, jež z něj byly 

dosud vyloučeny.
191

 Oproti tradiční společnosti vzrostla mobilita vesnického 

obyvatelstva a s tím stoupal i počet venkovských návštěvníků Prahy.
192

 Autoři 

některých průvodců na tento trend zareagovali a snažili se v nich jak vyjít vstříc 

praktickým motivacím, jež zámožnější rolníky do města přiváděly, tak v nich 

vzbudit zájem o turistickou návštěvu města. Autor již zmiňovaného Kafkova 

průvodce v úvodu podtrhl, že „knížka přítomná není psána pro průměrného 

turistu, jako většina průvodců pro naše hlavní město dosud vydaných, nýbrž 

určena jest pro našince, především pro české venkovany a Čechoslovany, dále 

ovšem i pro Slovany vůbec, kteří vidí a hledají v Zlaté Praze naší vždy něco více 

                                                 
188 V českém a německém průvodci stála strana inzerce 100 K. AHMP, f. Svaz pro 
povznesení návštěvy ČSR, inv. č. 5, Protokoly ze schůzí, 1912, porady subkomitétu 
tiskové komise, 29. 11. a 3. 12. 1912, s. 7. 
189 Cizinecký svaz si za jejich uvedení účtoval po 50 korunách. AHMP, f. Svaz pro 
povznesení návštěvy ČSR, inv. č. 5, Protokoly ze schůzí, 1912, 6. 12. 1912. 
190 První výroční zpráva Českého zemského svazu ku povznesení návštěvy cizinců v král. 
Českém za rok 1906, Praha 1907, s. 8. 
191 R. HACHTMANN, Tourismus-Geschichte, s. 23. 
192 M. HLAVAČKA – Jan NĚMEC, Ta pravá mobilita: cestování, in: Zdeněk HOJDA (vyd.), 
Mezi časy… Kultura a umění v Českých zemích kolem roku 1800. Sborník příspěvků z 19. 
ročníku sympozií k problematice 19. století, Praha 1999, s. 335. 
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nežli obyčejné hlavní město menšího království. Kdežto na jedné straně 

vynasnažuji se tu proto českému venkovu, jenž v Praze vyhledává své středisko 

obchodní, oporu pro svou výrobu hospodářskou i průmyslovou, podati rádce 

praktického pro různé ty potřeby denního, všedního života, posvěcuji druhý díl 

průvodce svého ideální snaze poznání Prahy v obraze, jakou jest i jakou 

bývala.“
193

 

Motivací a příležitostí k turistické návštěvě Prahy byla pro obyvatele 

menších českých měst a venkova představení Národního divadla. Jeho vedení 

organizovalo pro ně zvláštní představení, přičemž dopravu zajišťovaly „divadelní 

vlaky.“ Především v průběhu dvou dekád před přelomem století pravidelně 

přivážely do města tisíce návštěvníků, kteří před návštěvou divadelního 

představení absolvovali i turistickou prohlídku Prahy.
194

 Vzhledem k významu, 

jaký připadal „divadelní turistice,“ proto nepřekvapí, že velká většina průvodců 

návštěvu divadla nejen doporučovala, ale poskytovala svým čtenářům velmi 

detailní informace o cenách míst v divadle a obsahovala několik plánů 

divadelních budov.  

  

Návštěva Prahy, spjatá především s praktickými cíli, přinejmenším od 

poloviny 90. let 19. století začala obsahovat prvky turismu i v případě nejvíce 

kvalifikovaných dělníků. Roku 1896 si kupř. členové Typografické Besedy 

vyžádali od Spolku ku povznesení návštěvy cizinců pro svůj plánovaný sjezd 

výtisky Průvodce Prahou a o dva roky později se na pražský cizinecký spolek 

s obdobnou žádostí obrátil i Spolek strojvedoucích v Království českém.
195

 Tyto 

náběhy k turismu byly součástí širšího trendu, kdy nadprůměrně placení dělníci 

mohli před první světovou válkou již do jisté míry přejímat prvky životního stylu 

středních vrstev.
196

 Po přelomu století se v kontextu nebývalé konjunktury počet 

                                                 
193 Josef KAFKA, Kafkův illustrovaný průvodce po Království Českém XVIII. Praha, hlava 
Království Českého, Praha 1901, s. 3. 
194 Philipp THER, Národní divadlo v kontextu evropských operních dějin. Od založení do 
první světové války, Praha 2008, s. 173-178. 
195 AHMP, f. Svaz pro povznesení návštěvy ČSR, inv. č. 4, Protokoly ze schůzí, 1893-1902, 
4. 5. 1896 a 1. 4. 1898. 
196 Antonín ROBEK – Mirjam MORAVCOVÁ – Jarmila ŠŤASTNÁ, Stará dělnická Praha. 
Život a kultura pražských dělníků, Praha 1981; Jiří ŠTAIF, Peníze a společnost. Několik 
sond do vztahů mezi tradiční mentalitou a společenskou modernizací v české národní 
společnosti 19. století, in: Eduard KUBŮ – Jiří ŠOUŠA (ed.), Finanční elity v českých 
zemích (Československu) 19. a 20. století, Praha 2008, s. 22. 
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dělnických turistů v Praze navýšil do té míry, že se jeden z pražských nakladatelů 

rozhodl vydat Nejnovější lidový illustrovaný průvodce Prahou a okolím, 

obsahující praktické informace, přizpůsobené právě cestujícím dělníkům.
197

 

V sedmdesátých a osmdesátých letech 19. století se ruku v ruce se 

zrychlením a zlevněním dopravy začaly rozšiřovat školní exkurze. Praha přitom 

zaujímala mezi cíli školních výprav mimořádné místo. Vzhledem k tomu, že 

učitelé se během exkurzí mohli orientovat právě prostřednictvím knižního 

průvodce, stávaly se čtenáři cestovních průvodců po městě zprostředkovaně i 

mnohé děti.
198

 V roce 1890 si například o cestovní průvodce a návod ohledně 

návštěvy města se školní mládeží zažádala u pražského cizineckého spolku škola 

v Charvatcích.
199

 Po přelomu století pak rozeslal spolek za účelem propagace 

města své průvodce po Praze do knihoven všech českojazyčných středních škol 

v českých zemích.
200

 Nicméně u toho nezůstalo: speciálně pro cestující děti vznikl 

především v češtině větší počet sugestivním způsobem sestavených průvodců.
201

 

Podle Jiřího Gutha-Jarkovského, autora jednoho z nich, spočíval pedagogický cíl 

                                                 
197 Detailní informace nabízel například o bezplatných lékařských poradách pro 
nemajetné, sděloval, že večeřet lze levně v jídelnách pražských uzenářů, mezi 
nejdůležitějšími úřady uváděl i adresu Rozhodčího soudu úrazové pojišťovny a 
poukazoval na dělnické slevy v pražských elektrických drahách. S cenou 10 krejcarů se 
jednalo o nejlevnějšího dostupného průvodce. Portrét staročeského starosty města V. 
Srba v úvodu knihy a pojetí prohlídky města, nelišící se příliš od dalších českých 
průvodců, ovšem prozrazovaly, že průvodce nevznikl v prostředí organizovaného 
dělnického hnutí. Jindřich E. POUPĚ, Nejnovější lidový illustrovaný průvodce Prahou a 
okolím, Praha 1905, s. 9-13. Průvodce, jež se výrazně lišily i svým obsahem, vznikly až 
v meziválečné době: Program dělnické olympiády v Praze 1921 a průvodce pražskými 
památnostmi a důležité pokyny, Praha 1921; Jan PETRÁK, Průvodce dělnickou Prahou, 
Praha 1938; Oldřich Emil BERGER (vyd.), Jubilejní slavnosti 60 let československé sociálně 
demokratické strany dělnické v Praze ve dnech 4., 5. a 6. května 1938: Program slavností 
a průvodce dělnickou Prahou, Praha 1938. 
198 Kateřina ŘEZNÍČKOVÁ, Študáci a kantoři za starého Rakouska: české střední školy v 
letech 1867-1918, Praha 2007, s. 86-101; Dalibor STÁTNÍK, Vlastenecko-vlastivědný 
rozměr školních výletů. Jak mělnické děti poznávaly svět, In: Jiří ŠMERAL (vyd.), Vyjděte 
ze školních světnic!, Přerov 2011, s. 89-106; Magdaléna ŠUSTOVÁ, Vycházky, výlety a 
exkurze jakou součást vyučování dějepisu v době První republiky; In: Josef MÄRC – Hana 
LENCOVÁ a kol., Brána školního dějepisu otevřená, Ústí nad Labem 2012. 
199 AHMP, f. Svaz pro povznesení návštěvy ČSR, inv. č. 3, Protokoly ze schůzí, 1890-1893, 
9. 6. 1890. 
200 Spolek např. roku 1905 věnoval po padesáti exemplářích průvodce po městě 
pražským školám k rozdělení mezi chudé děti a dále průvodci podělil knihovny všech 
českých středních škol v českých zemích. Jahres-Bericht des Vereines zur Hebung des 
Fremdenverkehrs in Prag für das Jahr 1905, Prag 1906, s. 4. 
201 Jednalo se o průvodce J. Brože (1884), J. Gmacha (1901), J. Gutha (1905), J. Kampera 
(1910), a – z o něco pozdější, válečné doby - také L. Horáka (1917-18).  
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jeho spisku v tom, že „vhodně upozorní na nejdůležitější památnosti pražské, a 

vzbudí v mladých duších lásku a úctu k mateři českých měst při procházce.“
202

 

Vedle dětí školou povinných do Prahy mířili i dospívající. Praha byla totiž druhé 

největší vysokoškolské město habsburské monarchie, v němž nadto sídlila celá 

řada středních škol, která do Prahy přiváděla část mládeže přinejmenším z celých 

Čech. Středoškolští a vysokoškolští studenti tvořili významnou skupinu 

potenciálních konzumentů cestovních průvodců. Nepřekvapí proto, že vyšly i 

tituly, které byly studentům přímo šité na míru.
203

 

2.11 Cestovní průvodce na prahu organizované modernity 

Jedno z možných vysvětlení, proč se vydávali a ve stále větších počtech 

vydávají cestovatelé i turisté na cesty, poukazuje na jejich touhu zažít zkušenost, 

jež by se hluboce odlišovala od prožitků, každodenně zakoušených v moderním, 

racionalizovaném světě práce.
204

 Britský sociolog J. Urry upozorňuje, že 

podmínkou možnosti turismu je sociálně konstruovaný „turistický pohled.“ 

Zjednodušeně řečeno, cestovatele podle něj na cesty láká především možnost 

spatřit na vlastní oči nevšední podívanou. Jejich očekávání přitom předem formují 

reprezentace – především ty, vytvářené odborníky – s nimiž se setkávají 

prostřednictvím různých médií, mezi nimiž Urry pochopitelně přisuzuje jistou 

úlohu i cestovním průvodcům.
205

 Je přitom určitou ironií, že cestovní průvodce, 

jež mají turisty na úniku z racionality moderního světa vést, jsou samy racionálně 

uspořádané, a pomáhají cestovat rychle a efektivně, tedy – racionálně.
206

 

                                                 
202 Jiří GUTH, Průvodce Prahou. Pro mládež, Praha 1905, s. 3-4. 
203 Z českých autorů se na studenty zaměřil V. Kurz (1901). Vzhledem k existenci 
německé university a techniky v Praze nepřekvapí, že vyšel i průvodce pro německé 
studenty, pojmenovaný Prag als Deutsche Hochschulstadt (1911). 
204 Toto vysvětlení vychází z pojetí turismu jako úniku, které rozvinul Hans-Magnus 
ENZENSBERGER, Eine Theorie des Tourismus, In: Einzelheiten I. Bewusstseins-Industrie, 
Frankfurt am Main 1962, s. 146-168.  
205 John URRY, The Tourist Gaze, London 2002, passim. Je samozřejmé, že toto pojetí 
není beze změn přenositelné na předmoderní formy cestování, jako byla například 
měšťanská cesta za poznáním. Nicméně i v jejím případě lze, jak upozornil Bernhard 
Struck, vysledovat kontinuity s moderním turismem, které takovému přístupu sjednávají 
oprávněnost. Der genormte Blick auf die Fremde. Reisen, Vorwissen und Erwartung. Die 
Beispiele Italien und Polen im späten 18. Jahrhundert, in: R. JAWORSKI – P. O. LOEW – 
Ch. PLETZING (vyd.), Der Genormte Blick aufs Fremde, s. 21-35.  
206 Jak poukazuje H. M. Enzensberger, snaha o únik proto končila fiaskem, z nějž turisté 
hledali východisko snahou o nový únik v následující turistické sezóně. H.-M. 
ENZENSBERGER, Eine Theorie, s. 156. 
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Dvě dekády před přelomem století přitom přinesly v případě průvodců po 

Praze další posun k silnější racionalizaci. Aby mohli vtěsnat obsah do stále 

útlejších brožovaných tisků, redukovali nakladatelé objem textové části průvodců. 

Zkrácení šlo méně na úkor praktických informací o městě, které byly naopak 

rozšířeny o otevírací doby památek a výši vstupného, a v některých případech 

vlastně převážily nad zbytkem průvodce. Zestručněny byly především dějepisné a 

statisticko-topografické kapitoly a co je podstatnější, také samotná prezentace 

pamětihodností města a jeho okolí.
207

 Obsáhlý abecední seznam potenciálně 

zajímavých míst, doprovázený doporučenými prohlídkovými trasami, kterým se 

vyznačovaly starší průvodce, byl odstraněn a nahrazen popisem jedné modelové 

procházky Prahou, provádějící návštěvníka městem tak, že „postupovat mohl 

s místa na místo nevraceje se, ale také žádné ulice ani památnosti nepomíjeje.“
208

  

Došlo tak k redukci počtu pamětihodností, na něž průvodce upozorňoval. 

Takto koncipované průvodce do jisté míry omezily čtenářovu volnost při 

samostatném výběru památek, které vyhovovaly jeho zájmům i při určení pořadí, 

v němž je chtěl navštívit. Zároveň byly objekty v průvodcích často daleko silněji 

hierarchizovány tím, že na „nejdůležitější“ z nich upozorňovala odlišná velikost 

písma, nebo hvězdička.
209

 Téměř všem průvodcům po Praze tak byla nyní vlastní 

velká míra „hodnotícího výběru“, jež od 40. let charakterizovala Baedekera.  Od 

sedmdesátých začaly průvodce doprovázet fotografie, a v některých případech i 

pohlednice, což vedlo k posílení vizuálního charakteru průvodců.
210

 Objektem 

                                                 
207 Historická kapitola Bellmannova průvodce jako jedna z prvních nedosáhla ani 10 
stran. 
208 První průvodce po Praze, koncipované tímto způsobem, vznikly již na konci 
šedesátých let. Födischův průvodce například byl například sestaven tak, že „vor dem 
Geiste des Lesers sich dasselbe Bild entrollt, wie es dem Auge des die Stadt 
durchwandelnden sich darstellt.“ J. E. FÖDISCH, Gemälde von Prag und dessen 
Umgebungen, Prag 1869, s. IV. Podobně byl napsán i o rok mladší průvodce z pera J. F. 
Schulze. Z českých autorů svého průvodce takto koncipoval mezi prvními Josef BROŽ, 
Illustrovaný průvodce po Praze a okolí. Popis nejznamenitějších památek historických, 
kostelů, škol, paláců, budov veřejných i ústavů se stručným nástinem dějin Pražských, 
Praha 1884, s. 1. 
209 Vedle Baedekra, Woerla a Griebena s různými způsoby typografického odlišení 
významu popisovaných památek začal pracovat i Vilímkův, Guthův, Bellmannův 
průvodce i brožury, vydávané Spolkem ku po povznesení návštěvy cizinců. Nejčastěji se 
jednalo o zvýraznění hvězdičkou nebo pomocí velikosti písma.    
210 Jako první nehradil rytiny fotografickou přílohou J. F. Schulz (1870). Více využíval 
fotografií Bellmann, který z nich učinil svou konkurenční výhodu oproti Baedekerovi, jenž 
velmi dlouho (do roku 1979) použití fotografií odmítal. Od osmdesátých let pak byly 
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„turistického pohledu“ byly od počátku především romantické celky a umělecky 

hodnotné budovy, nyní se však staly předmětem jediným. Zmínky o každodenním 

životě obyvatel města, charakteristické pro starší průvodce, naopak z nových 

brožur do velké míry vymizely.
211

 

Průvodce i nyní usnadňovaly demokratizaci turismu tím, že poskytovaly 

praktické informace, zlehčující přípravu na cestu i turistickou každodennost. 

Zároveň však do jisté míry usměrňovaly turisty, aby navštěvovali jisté 

pamětihodnosti a jiné vynechali. Tím se však nelišily od jiných institucí 

organizované modernity, která umožnila některým společenským skupinám 

participovat na aktivitách, z nichž byly dosud vyloučeny (například na turismu), 

cenou však bylo jisté omezení svobody jejich jednání.
212

 Kritika moderních 

cestovních průvodců, jež zdůrazňovala jejich moc nad turisty, je ovšem 

přehnaná.
213

 Informace v průvodcích byly v posledku vždy jen doporučením, a 

čtenáře nic nenutilo k tomu, aby je chápali jako bezpodmínečně závazné. 

Jednotlivé průvodce se svým obsahem navíc od sebe někdy značně lišily. 

V reakci na nárůst počtu návštěvníků města a demokratizaci turismu se jednotliví 

autoři snažili své průvodce přizpůsobit možnostem, požadavkům a zájmům cílové 

skupiny, již měli při psaní na mysli. Nabídka cestovních průvodců po městě se 

díky vydávání specializovaných cestovních průvodců postupně nejen rozšiřovala, 

ale také diferenciovala. Před počátkem první světové války mohl tak návštěvník 

města vedle průvodců hlavního proudu, sáhnout po specializovaných průvodcích, 

které byly orientovány nábožensky. K disposici byl čtenářům průvodce židovský, 

katolický i protestantský. Další se zaměřily na vybranou socioprofesní skupinu. 

Vznikl průvodce pro dělníky, návštěvníky z venkova, děti a mládež, členy 

různých spolků a ve spojitosti s konferenční turistikou také specializované  

 

                                                                                                                                      
fotografie otiskovány ve většině brožur. V některých případech doprovázely cestovní 
průvodce i připojené pohlednice. 
211 Na převažující kunsthistorické zaměření průvodců a jejich romantizující estetické 
preference upozorňuje velká část literatury o tomto žánru, mj. Roland BARTHEZ, 
Mythologies, Paris 1957, s. 113-117; A. MĄCZAK, Peregrynacje. Wojaże. Turystyka, s. 
214; H. SPODE, Wie die Deutschen ‚Reiseweltmeister‘ wurden, s. 55. 
212 J. KELLER, Dějiny klasické sociologie, s. 30 an. 
213 Viz např. titul Alan SILLITOE, Leading the Blind. A Century of Guide Book Travel 1815-
1914, Basingstoke 1995. Se stereotypem turisty jako pasivního konzumenta cestovního 
průvodce s oblibou pracují také dobové novinové karikatury. 
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Obrázek 10: Některé průvodce byly zaměřené v první řadě konfesijně, např. brožura, vyšlá v českém a 
německém jazyce ku příležitosti sjezdu katolických jednot v roce 1860. 

 

Pramen: Průvodce po Praze o XII. valném sjezdu katolických jednot, Praha 1860 
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průvodce pro určitá svobodná povolání.
214

 Další průvodce vycházely vstříc 

estetickým preferencím čtenářů a zaměřovaly se pouze na historické partie Prahy, 

přičemž upozorňovaly na necitlivě provedené stavební zásahy a na ohrožení 

budov probíhající asanací a tím poukazovaly na hodnoty a cíle, zastávané Klubem 

Za starou Prahu.
215

 

Příkladem specializace cestovních průvodců byla však i existence brožur, 

jež si sice podržely formu cestovního průvodce, nicméně jeho obvyklý obsah 

parodovaly. První z nich vydal německý měšťanský recesistický spolek 

Schlaraffia, a to již roku 1884, při příležitosti 25. výročí založení své pražské 

„Allmutter“.
216

 Memento Pragae! Oder: Unbequemer undt vorlauter Führer 

durch das Prager Reich, sdílející strukturu, autora i nakladatele s Bellmannovým 

průvodcem po Praze, např. v historické kapitole čtenáři s lítostí sdělil, že o 

prvních stoletích existence Prahy chybí jakékoliv informace a proto „ověřené 

dějiny Prahy počínají se teprve rokem 1559, tedy v epoše, jíž bylo mnohému 

z našich čtenářů dopřáno prožít. Proto se můžeme obejít bez toho, abychom na 

tomto místě byli příliš rozvláční, a spokojíme se s tím, že všechny, kteří se o toto 

téma živěji zajímají, odkážeme na ony hodnověrné zpravodaje a pamětníky.“
217

 Při 

procházce městem pak průvodce kupř. vydával pomník Františka I. za sochu sovy 

                                                 
214 Po roce 1900 vyšel v několika vydáních hygienický, přírodovědecký a lékařský 
průvodce městem, jež byl podle svých editorů „pokusem o soupis vědeckých ústavů, 
úřadů a zdravotních zařízení v Praze v podobě průvodce.“ Viz Praha přírodovědecká a 
lékařská. Průvodce k V. sjezdu českých přírodozpytců a lékařů v Praze 1914, Praha 1914, 
s. 3. 
215 J. EMLER, Průvodce po starých částech pražských, Praha 1908;  J. KAMPER, Procházky 
starou Prahou, Praha 1910. 
216 Otto LOHR, Memento Pragae! Oder: Unbequemer undt vorlauter Führer durch das 
Prager Reich. Nach ambtlichen Quellen zusammengeschweisst undt an's Licht befördert 
durch Ritter Walther von der Vogelweide, verlegts bey Ritter Bim-Bam dem 
Glockendrucker, säuberlich gedruckt undt mit zahlreichen Kupfern gezieret von Ritter 
Bimson dem Lichtdrucker, Praha 1884 [uvedeno 1584]. 
217 „Eine beglaubigte Geschichte Prags beginnt erst mit dem Jahre 1559, also in einer 
Epoche, die zu erleben noch manchem unserer Leser vergönnet war. Aus diesem Grunde 
können wir verzichten, an dieser Stelle hierüber weitläufig zu werden, und begnügen uns, 
alle Jene, die sich lebhafter dafür interessieren, an jene Gewährsmänner und 
Zeitgenossen zu verweissen.“ Předmětem posměchu se stalo i další citlivé téma, jehož se 
cestovní průvodce dotýkaly: jazyková statistika obyvatel města: „Prag zählt gegenwärtig 
in runder Summa 80 Schlaraffen; die übrigen Einwohner haben nur insoferne eine 
Existenzberechtigung, als sie zur Folie der Schlaraffen dienen und vornehmlich sich damit 
beschäftigen, über das Wesen und die Wunder der ‚Schlaraffia‘ gehorsamst zu staunen 
und sich ihre respectiven Köpfe zu zerbrechen.“ Tamtéž, s. 15, 20. 
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v rytířském hávu, zřízenou právě k 25. výročí existence Schlaraffie. Cestovní 

průvodce parodovala i brožura, jejíž zaměření bylo jasné z titulu Pikantní 

průvodce po Praze a jejího motta: „Jesti střed ta zlatá Praha, srdcem celé Evropy, 

vše v ní najdeš, po čem dychtíš, staré domy zčernalé, fešné, mladé kokety.“
218

 

Klišé, jež průvodce obsahovaly, na sklonku 19. století již dosáhly obecné 

známosti do té míry, že se mohly stát předmětem parodie.
219

 Parodie průvodců 

mohly však současně sloužit k orientaci ve městě: jejich forma totiž nebyla o nic 

méně racionální, než v případě objektů jejich posměchu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
218 H. B. CIPRO, Pikantní průvodce po Praze. Potřebný každému, kdo chce poznati Prahu i 
z nejveselejší stránky, b. d., nepaginováno. 
219 S. MÜLLER, Die Welt des Baedeker, s. 28. 
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Obrázek 11: Parodie turistického průvodce: brožura, sestavená k 25. výročí vzniku pražského 
recesistického spolku Schlaraffia. 

 

Pramen: Otto LOHR, Memento Pragae! Oder: Unbequemer undt vorlauter Führer durch das Prager Reich. 
Nach ambtlichen Quellen zusammengeschweisst undt an's Licht befördert durch Ritter Walther von der 
Vogelweide, verlegts bey Ritter Bim-Bam dem Glockendrucker, säuberlich gedruckt undt mit zahlreichen 
Kupfern gezieret von Ritter Bimson dem Lichtdrucker, Praha 1884. 
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3 Aktéři 

3.1 Autoři cestovních průvodců: od individuálního autorství 

k anonymitě a kolektivní práci  

Profesní zakotvení autorů cestovních průvodců prošlo v průběhu dlouhého 19. 

století menšími změnami, než jejich díla. Rekrutovali se především z řad učitelů, 

novinářů a úředníků. Jednalo se tedy z velké části o příslušníky (humanitně 

vzdělané) inteligence. Pouze málo se také změnilo na poměrně nízké míře jejich 

profesionalizace a specializace. Jejich profese nebyla až do vzniku organizací na 

podporu cestovního ruchu a do založení prvních cestovních kanceláří přímo 

navázána na cestovní ruch.
220

 Poskytovala jim nicméně volný čas, potřebný 

k sepsání průvodce, přístup k aktuálním informacím a v některých případech také 

kontakty do zahraničí, díky nimž zahraniční návštěvníci města již před sepsáním 

průvodce sami vyhledávali jejich pomoc.
221

Až nástup masové mobility, rozšíření 

turismu a vznik odpovídajících institucí vytvořily v Praze v cestovním ruchu 

několik pracovních míst i pro příslušníky inteligence. Příkladem může být Alois 

Melichar, jenž v době psaní svého průvodce působil jako sekretář cizineckého 

svazu a redaktor jeho časopisu Cizinecký ruch.
222

 Nicméně ani na počátku 20. 

století nebyla profesní vazba autorů průvodců na cestovní ruch pravidlem.  

V rámci často plodné spisovatelské činnosti tvůrců průvodců stály tyto brožurky 

spíše na okraji. Autoři je psali nezřídka jednorázově, na zakázku. Přestože i dříve 

někteří z nich vedle průvodců po Praze zpracovávali i cestovní literaturu k jiným 

lokalitám, a v případě úspěchu brožury se podíleli také na jejích nových vydáních, 

o větší míře jejich specializace lze mluvit až ve spojitosti s masovou mobilitou a 

                                                 
220 Výjimku představoval autor francouzského průvodce z roku 1835, Jean de Carro, 
který působil v sezóně jako lázeňský lékař v Karlových Varech a zbytek roku v Praze. 
Právě v lázních se na cestovní ruch vázalo již relativně brzy větší množství pracovních 
míst pro příslušníky inteligence. Z nich však již nikdo de Carra v napsání průvodce 
nenásledoval. K autorovi viz Karel NEJDL – Jan MIESSLER, Jean de Carro a jeho Karlovy 
Vary. Příspěvek k dějinám českého národního obrození, Karlovy Vary 1958; k jeho 
průvodci pak A. ŠUBRTOVÁ, Průvodce cizinců, s. 65-72. 
221 Příkladem může být učitel italštiny a spisovatel W. A. Gerle, který byl v tomto ohledu 
kontaktní osobou pro mnohé spisovatele a umělce. Martin VAVROUŠEK, heslo GERLE 
Wolfgang Adolf. In: Česká divadelní encyklopedie [online], [cit. 2015-06-03], Dostupné z: 
http://encyklopedie.idu.cz/cs/gerle-wolfgang-adolf. 
222 Ve svazu působil do poloviny roku 1912. AHMP, f. Svaz pro povznesení návštěvy ČSR, 
inv. č. 5, Protokoly ze schůzí, 1912, 15. 6. 1912; Cizinecký ruch, ročník 1912. 
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rozvojem turismu na konci sledovaného období. Mezi aktéry, kteří se na tento typ 

literatury zaměřili nejsystematičtěji, patřil Josef Kafka, ředitel geologicko-

paleontologických sbírek Národního muzea v Praze, který (vedle jiných 

popularizačních spisů) zpracoval téměř tři desítky cestovních průvodců po 

Čechách. 

Zpočátku publikovala většina autorů průvodce pod svým vlastním jménem a často 

zdůrazňovala rozsah vlastního přínosu při jejich zpracování. S masovým nárůstem 

produkce průvodců však autorovo jméno ustupovalo do pozadí a často nebylo 

uvedeno vůbec. Podstatnější byl název nakladatele, nebo série průvodců, který se 

vlastně čtenáři stal vodítkem při výběru knihy, zárukou úrovně její kvality a 

symbolem jejího pojetí. Ke konci 19. století také průvodce čím dál častěji 

přestávaly být dílem jediného autora. Byly namísto toho sestavovány kolektivně, 

často i z textů, poskytnutých třetími stranami.
223

 Prestiž autorů cestovních 

průvodců v průběhu 19. století ruku v ruce s těmito trendy poklesla. Jistou 

výjimku v tomto ohledu představovaly pouze reprezentativní publikace ve 

světových jazycích.  

Na rozdíl od starších průvodců se novější brožury ani příliš netajily svým 

kompilačním charakterem a čerpaly často opět ze starších cestovních průvodců.  

Členové pražského cizineckého spolku při sestavování svého prvního průvodce (r. 

1887) příznačně konstatovali, že „brožurka nemá účel vydání jakéhos vědeckého 

díla, ale má jen za dobrého průvodce sloužit.“
224

 Průvodce po Staroměstské 

radnici, vydaný pražským cizineckým spolkem, byla kompilátem z Malebných 

cest po Praze od Herolda, Řivnáčova Topografického slovníku, Ortova 

Topografického slovníku, Památek archeologických, Woerlova a Klutschakova 

průvodce, z další brožury, již rozdávané v radnici a z Tomkových Dějin města 

Prahy.
225

 J. Gmach, učitel v Praze, uvedl dokonce v předmluvě svého průvodce, 

že svou brožurku zpracoval jen s použitím Knappova průvodce po Praze.
226

 

Takový postup nepřekvapí, pokud uvážíme, že autoři museli text odevzdat ve 

                                                 
223 Srv. poslední oddíl této kapitoly. 
224 AHMP, f. Svaz pro povznesení návštěvy ČSR, inv. č. 2, Protokoly ze schůzí, 1886-1890, 
23. 5. 1887. 
225 AHMP, f. Svaz pro povznesení návštěvy ČSR, inv. č. 2, Protokoly ze schůzí, 1886-1890, 
28. 5. 1889. 
226 J. GMACH, Královské hlavní město Praha, s. 1. 
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velmi krátké lhůtě. Stížnosti na ni jsou ostatně opakujícím se motivem autorských 

předmluv.
227

 Například německou verzi průvodce po Praze chtěl mít cizinecký 

spolek v rukou do jednoho měsíce.
228

 Dva údaje naznačují, že výsledný honorář 

byl nevysoký. Gymnaziální profesor Krecar dostal za svého průvodce od 

cizineckého spolku v polovině 90. let 60 zlatých.
229

 Autorství cestovních 

průvodců bylo především příležitostí k jednorázovému či nanejvýš - v případě 

dalších vydání nebo brožur pro jiná místa - opakovanému přivýdělku. 

3.2 Cestovní průvodce a vytváření představ společenství 

Do poloviny 30. let panovala mezi autory průvodců do velké míry shoda o tom, 

jakým způsobem bylo možné popsat obyvatelstvo města a o charakteristikách, jež 

mu byly vlastní. Poukazovali na to, že ve městě, v němž přebývali především čeští 

a němečtí obyvatelé, byly kulturní hranice mezi oběma etniky téměř neznatelné.
230

 

Dokládali to tvrzením, že snad s výjimkou „nízkého lidu“, panoval mezi 

pražskými obyvateli bilingvismus.
231

 Míšení obou etnik podle jejich přesvědčení 

nadto postupně přispívalo ke smývání i jejich zbývajících rozdílných povahových 

rysů, především na straně českých nižších vrstev.
232

 Současně ovšem autoři  

                                                 
227 Viz např. K. V. ZAP, Popsání, s. III. 
228 Autor se zde však mohl opřít o již hotovou verzi českou, kterou měl v podstatě volně 
přeložit. AHMP, f. Svaz pro povznesení návštěvy ČSR, inv. č. 4, Protokoly ze schůzí, 1893-
1902, 8. 10. 1894. 
229 Německý text průvodce měl připravit člen redakce deníku Politik za 50 zlatých. 
Honoráře autorů představovaly nejmenší náklady v rámci plánovaného rozpočtu pro 
vydání průvodce, jež celkem dosahoval 1291 zlatých. AHMP, f. Svaz pro povznesení 
návštěvy ČSR, inv. č. 4, Protokoly ze schůzí, 1893-1902, 28. 5. 1894 a 6. 2. 1895. 
230 „Die Einwohner sind, der Abstammung nach, Böhmen und Deutsche (…) und beide 
Stämme haben sich im Laufe der Zeit so vermischt, dass die Merkmale ihrer Abkunft 
beinahe ganz verschwunden, und die Sprache beider Völker den meisten geläufig ist.“ W. 
A. GERLE, Prag, s. 50. Všechny citace, jež následují, pocházejí z vydání z roku 1830. 
231 „Le bas peuple ne parle que bohème, et peu l’allemand, tandis qu’en général les deux 
langues sont presque également cultivées par les personnes qui ont reçu une éducation 
soignée.“ J. de CARRO, Guide, s. 105. Méně výjimek připouštěl S. W. SCHIESSLER, Neues 
Gemälde, s. 115. 
232 „Les traits du caractère slave s’effaçent graduellement par le mélange des deux 
races.“ J. de CARRO, Guide, s. 105. Srv. též W. A. GERLE, Prag, s. 53 a S. W. SCHIESSLER, 
Neues Gemälde, s. 115. Jejich stereotyp českého obyvatele města splýval se sociálním 
stereotypem o lidových vrstvách. Jako charakteristickou jmenovali zpravidla nadměrnou 
poníženost jejich jednání a jistou náklonnost k alkoholu. Jako stereotypní tyto 
charakteristiky naopak pojmenoval a odmítl Václav MERKLAS, Geschichtliches und 
topografisches Gemälde von Prag und seinen Umgebungen. Ein Fremdenführer (Zugleich 
als sechste gänzlich umgearbeitete Auflage von Gerle’s Prag etc), Prag 1852.   
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Obrázek 12: Vítanou příležitostí k vydání cestovních průvodců byly pro nakladatele i všesokolské slety. 

 

Pramen: Nejnovější průvodce Prahou a okolím s dopisnicemi. K IV. Sletu všesokolskému 1901, Nymburk 
1901. 
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průvodců připouštěli, že se etnické rozdíly do jisté míry překrývaly 

se společenským rozhraničením: v bohatších řemeslech dominovali Češi, zatímco 

svobodná povolání, obchod a průmysl byly spíše hájemstvím Němců.
233

 Přestože 

to byla právě etnika, jimž připisovali autoři průvodců jistou esenciální povahu, 

etnickým rozdílům byl zpravidla přikládán menší význam, než jiným. Daleko 

patrnější, než etnická hranice, byla v Praze podle jejich názoru mez, oddělující 

vysokou šlechtu od méně privilegovaných vrstev.
234

 

Když mladý publicista K. V. Zap psal v roce 1835 svého průvodce, hned prvními 

větami se proti konsensu, který vládl mezi jeho předchůdci, ostře vymezil: „Po 

padesáte let vynalezlo se již mnoho mužů domácích a cizích, kteří za předmět 

svých popisů naši Prahu sobě vyvolivše, mnohé buď krátké neb obšírné, dobré a 

také dosti špatné knihy o ní sepsali a vydali, hledíce tím způsobem důležité 

památky našeho hlavního města v úplnou známost obecenstvu uvésti. Zdali však 

tímto obecenstvem, jemuž psali, své krajany, čili ten národ mínili, v jehožto lůnu 

žili, a jemuž předmět jich popisů vlastně přináleží, není mi povědomo: pozorovalť 

jsem ale ode dávna, že Němci posud lépe umí vzácnosti a pamětihodnosti, jaké 

Praha v sobě chová, sobě všímati, nežli Čechové sami, jichžto vlasti hlavou a 

nejpřednějším klenotem slavné toto město jest.“
235

 Zatímco autoři průvodců do té 

doby hovořili o obyvatelích města v kapitole pojmenované „Povaha a životní 

způsob obyvatel Prahy,“ Zap té své předsadil příznačný titul „Národnost, řeč a 

povaha Pražanů.“
236

 V rozporu s dosavadní tradicí v ní zdůrazňoval nejen 

význam nacionálního rozhraničení, ale i odlišnost Čechů a Němců: „Obyvatelé 

                                                 
233 „Bemerkenswerth ist ferner, bezüglich der Thätigkeit im bürgerlichen Leben, dass 
gerade die vermöglichern Gilden, z.B. Müller, Bräuer, Fleischhauer, Bäcker, Seifensieder 
usw. beinahe ganz aus Nationalböhmen (Cžechen) bestehen, die Kunstgewerbe aber, 
nebst dem Handel und Fabrikwesen, mehr von Deutschen betrieben werden.“ S. W. 
SCHIESSLER, Neues Gemälde, s. 116. Totéž i J. de CARRO, Guide, s. 106. 
234 „Unter die Hauptzüge des Prager Lebens gehört eine ziemlich strenge Scheidelinie 
zwischen dem Adel und dem Bürgerstande; jener hat seine Assembleen, Bälle und 
Concerte, dieser seine kleinern Gesellschaftskreise, ohne in Berührung zu kommen (...).“ 
W. A. GERLE, Prag, s. 52. Viz i S. W. SCHIESSLER, Neues Gemälde, s. 116-117; J. de 
CARRO, Guide, s. 105-106. 
235 K. V. ZAP, Popsání, s. I. 
236 K. V. ZAP, Popsání, s. 249. Srv. např. Gerleho nadpis „Die Bewohner Prags, ihr 
Charakter und ihre Lebensweise.“ 
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našeho hlavního města náležejí ke dvěma velikým, od sebe velmi rozdílným národům, 

Českoslovanskému totiž a Německému.“  Sbližování jejich životního stylu považoval 

za negativní jev, stejně jako „ošemetný předsudek“ vůči češtině a její „protivné 

míchání“ s němčinou.
237

 

Zap ve svém průvodci vyšel z jisté představy společenství, jemuž připsal určitý 

územní areál a za jehož centrum a symbol označil Prahu. Zatímco autoři starších 

průvodců otázku, jakému etniku město kulturně přináleží, neotevírali, Zap jej 

připsal celému moderně pojatému českému národu. Tím se samozřejmě nelišil od 

dalších českých intelektuálů své doby. V jejich diskursu představovala Praha 

přímo ústředí národního mýtu.
238

 Nové bylo na jeho kroku spíše to, že pro 

rozšiřování této představy nově využil médium cestovního průvodce. Ten sice 

mohl oslovit menší a exkluzivnější skupinu adresátů, nežli tisk, kterým české 

národní hnutí již disponovalo. Sliboval však na čtenáře, kteří si během emotivní 

návštěvy města text průvodce mohli propojit s přímou zkušeností, učinit silný 

dojem. Zapovi se tak stal rodící se turismus a na něj navázané médium, cestovní 

průvodce, nástrojem konstrukce a posilování národní identity ve smyslu vytváření 

představy společenství.
239

  Vycházel tím vstříc potřebám českého národního hnutí, 

které v druhé fázi svého rozvoje hledalo nové nástroje nacionální agitace.
240

 Zap 

však zůstal v tomto ohledu po dlouhou dobu výjimkou, k silnější nacionalizaci 

dalších průvodců po městě došlo až o tři desetiletí později. 

První reakce na kulturní „přivlastnění“ prostoru českou inteligencí se neobjevila 

v průvodcích, které vycházely v Praze, ale v Baedekru z roku 1844. Neznámý 

autor kapitoly o Praze poukázal na téměř vyrovnaný podíl českého a německého 

obyvatelstva v metropoli, přičemž svou argumentaci opřel o statistický odhad. 

Turista se zde mohl dočíst, že Prahu obývají asi 3/5 Čechů a 2/5 Němců. Autor 

Baedekru naznačoval, že zatímco minulost města patřila českým obyvatelům, 

v blízké budoucnosti se karta obrátí, neboť počet Němců se v posledních letech na 

                                                 
237 K. V. ZAP, Popsání, 249-50. 
238 V. MACURA, Znamení zrodu, s. 178. 
239 K pojmu viz Benedict ANDERSON, Představy společenství. O původu a šíření 
nacionalismu, Praha 2008, passim. 
240 K periodizaci národních hnutí vycházejících z nevládnoucích etnických skupin viz např. 
Miroslav HROCH, Národy nejsou dílem náhody. Příčiny a předpoklady utváření moderních 
evropských národů, Praha 2009, s. 52-54.  
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úkor prvních zvyšoval: „ S tím, jak se zvyšuje počet jedněch, klesá počet druhých. 

Před půlstoletím představovali Nečeši sotva 1/20 obyvatel.“
241

 Snaha o číselné 

vyjádření poměru etnik, obývajících Prahu, opírající se nejdříve o odhady a 

později o sofistikovanější statistická šetření, byla pak pro cestovní průvodce po 

Praze typická po celý zbytek dlouhého 19. století.
242

 Vzhledem k významu, který 

číselné reprezentaci etnicity aktéři přikládali, může toto téma sloužit jako 

lakmusový papírek, indikující míru nacionalizace tohoto typu literatury. Zachytit 

její dynamiku je cílem této podkapitoly. 

V průvodcích, vydávaných v Praze, v předbřeznové době ještě převažovalo pojetí 

založené na zemském patriotismu, přičemž někteří autoři s uznáním poukazovali i 

na úspěchy českého národního hnutí.
243

 V padesátých letech se argumentace 

autorů průvodců v reakci na zkušenosti roku 1848 změnila jen částečně. Autor 

vlivného průvodce po městě, F. Klutschak, ani v padesátých letech nepopisoval 

město jako německé.
244

 Stále pracoval s argumenty, jež převzal z instrumentária 

zemského patriotismu. Výslovně odmítl jako nesprávné odhady statistika 

Schnabela, podle nichž byl počet německých obyvatel oproti Čechům téměř 

dvojnásobný. Nepřijal však za své ani tvrzení o českém charakteru města. Cizí mu 

byla i představa o nepřímé úměře mezi počtem Čechů a Němců, již obsahoval 

Baedeker. Více než polovina obyvatel města podle Klutschaka byla bilingvní. 

S ohledem na užívaný jazyk preferovalo podle Klutschaka o něco více Pražanů 

češtinu (7/12), zbytek němčinu. Vzhledem k rozšířené dvojjazyčnosti a 

dlouhodobému smírnému soužití obou etnik pokusy určit etnickou strukturu 

                                                 
241 „Prag hat einen Umfang von 4 Stunden und eine Bevölkerung von 112 000 Seelen, 3/5 
eingeborne Böhmen, 2/5 Deutsche. In dem Verhältnis, wie letztere an Zahl zunehmen, 
vermindern sich erstere. Vor 50 Jahren bestand kaum 1/20 der Bevölkerung aus Nicht-
Czechen.“ Handbuch für Reisende durch Deutschland und den Österreichischen 
Kaiserstaat, Coblenz 1844, s. 202. 
242 Byly přitom součástí rozsáhlejších debat, k nimž viz studii Jiří ŠTAIF, Multietnicita jako 
číslo: Čechy v dlouhém 19. století, in: Acta Universitatis Carolinae – Philosophica et 
historica 1, Studia Historica LI, Praha 1999, s. 221-239. 
243 Ch. BRYANT, A Tale of One City, passim. 
244 Jediným autorem, který v 19. století ve svém průvodci označil Prahu své současnosti 
za německé město, byl v roce 1853 G. T. Legis-Glückselig, jenž však dal zároveň průchod i 
naději, že Praha se v budoucnosti stane kotlíkem, v němž se Češi a Němci přetaví v 
Rakušany. G. T. LEGIS-GLÜCKSELIG, Illustrirter Wegweiser, s. 80-82; TÝŽ, 
Miniaturgemälde von Prag, Prag 1853, s. 6-7. 
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obyvatel města odmítl jako „úkol stejně neplodný, jako neproveditelný“.
245

 

Klutschak tím ovšem neříkal to samé, co autoři v předbřeznové době. V novém 

kontextu svou argumentací implicitně zpochybňoval české požadavky po 

participaci a poskytoval ospravedlnění návratu členů staré konzervativní německy 

mluvící elity do čela města.
246

 

Vzhledem k tomu, že Klutschakův průvodce vycházel v aktualizovaných 

vydáních až do konce 70. let, je možné sledovat jeho reakci proměnu etnické 

struktury Prahy, jež šla ruku v ruce především s rostoucím počtem obyvatel města 

a na posilující české národní hnutí.
247

 V návaznosti na obnovení veřejných aktivit 

českých politiků a rozšiřování češtiny i ve veřejném životě Klutschak 

v šedesátých letech připustil, že „stále větší část obyvatelstva“ užívala český 

jazyk, a na počátku 70. let již považoval většinu (2/3) obyvatel města za česky 

hovořící. Odmítl však výsledky sčítání obyvatel z roku 1869, podle nichž bylo 

Čechů v Praze přes 80%.
248

 Vytýkal mu totiž, že podhodnotilo počet Němců, 

neboť mnozí z nich se přihlásili jako Češi.
249

 Na konci šedesátých let tím 

                                                 
245 „Die Sprache der Bewohner ist die deutsche und die böhmische. Schnabel in seinen 
Statistischen Tafeln gibt die Zahl der deutschen Bevölkerung mit 65 046, die der 
slawischen mit 36 687 an, was jedenfalls eine unrichtige Angabe ist. Viel näher dürfte 
man der Wahrheit kommen, wenn man 5/12 der Bevölkerung als vorzugsweise deutsch-, 
7/12 als vorzugsweise čechisch-redend annähme. Die ausschließend deutsch-
sprechenden dürfte man höchstens auf 1/6, die ausschließend čechisch-sprechenden 
höchstens auf 3/12 der ganzen Bevölkerung anschlagen, die übrigen 7/12 sprechen beide 
Sprachen. Eine fixe Ziffer aber festzustellen, wie viele Köpfe von der Bevölkerung Prags 
čechischer, wie viele deutscher Abstammung sind, wäre eine eben so unfruchtbare, als 
unmögliche Aufgabe, da hier beide Nationalitäten seit den letzten Jahrhunderten in 
friedlicher Mischung gelebt haben und hieraus mit der Zeit neben vielen germanisierten 
Čechen auch manche čechisierte Germanen hervorgegangen sein mögen.“ F. 
KLUTSCHAK, Der Führer durch Prag, Prag 1850, s. 40-41. 
246 Bez významu není asi skutečnost, že Klutschakův průvodce vycházel nákladem firmy 
Haase, jejíž majitel se stal tehdy novým náměstkem pražského starosty. K politickému 
kontextu viz Gary B. COHEN, Němci v Praze 1861-1914, Praha 2000, s. 33. 
247 Pro detailní analýzu viz G. B. Cohen, Němci v Praze, s. 47-71. 
248 J. LÁNÍK a kol., Dějiny Prahy II, s. 133. 
249 „Bemerkt muss werden, dass sich immer größerer Teil der Bevölkerung der čechischen 
Sprache befleißigt.“ F. KLUTSCHAK, Der Führer durch Prag, Prag 1862, s. 13. „Man dürfte 
der Wahrheit ziemlich nahe kommen, wenn man 1/3 der Bevölkerung als vorzugsweise 
deutsch-, 2/3 als vorzugsweise čechisch-redend annähme.“ „Der Stadtrath unternahm im 
Beginn des Jahres 1869 eine Zählung nach Nationalitäten, der zu Folge 81,5% der 
Bevölkerung čechischer, 17,9 deutscher und 0,59 anderer Nationalität waren, indessen 
dürfte bei jener Zählung sich aus Connivenz gar mancher als Čechen haben eintragen 
lassen, der es nicht ist.“ F. KLUTSCHAK, Der Führer durch Prag, Prag 1873, s. 63. 
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Klutschak do svého průvodce zařadil tvrzení o odlišnosti obou etnik a o něco 

později také rétoriku nacionálního konfliktu.
250

 Vzhledem k tomu, že Klutschak 

nebyl jediný, kdo takový krok učinil, je možné říci, že průběhu šedesátých let 

došlo k rozšíření nacionalizace průvodců.
251

 

Ještě silnější dynamiku nabrala nacionalizace obsahu cestovních průvodců 

v posledních dvou dekádách 19. století. Jednou z příčin byly výsledky 

statistických šetření, jež od roku 1880 sledovaly i obcovací řeč.
252

 Ty 

delegitimizovaly předchozí odhady a obecně zvýšily konfliktní potenciál, jež se 

s číselnou reprezentací multietnicity v českých zemích pojil.
253

 Současně začalo 

vycházet i velké množství českých průvodců a také jejich překladů, které jejich 

autoři využívali k posílení představy společenství mj. prostřednictvím 

reprezentace a symbolizace velikosti české populace ve městě. Jejich autoři začali 

využívat statistiku, přičemž zpravidla pracovali s údaji pro celou pražskou 

aglomeraci, jež jim umožňovala přesvědčivěji naznačovat, že ve městě žijí vedle 

české majority pouze početně zanedbatelné menšiny.
254

 Tato konkurence na druhé 

straně zvýšila i míru nacionalizace německých průvodců. Jejich autoři v reakci na 

výsledky statistických šetření sice připustili, že v současnosti bylo město 

                                                 
250 Ironií je, že bilingvismus, který obhajoval, se Klutschakovi v posledku stal nástrojem 
„nacionálního boje“:  „Die Furcht sich selbst dadurch [durch Zweisprachigkeit, pozn. VP] 
zu čechisieren, ist wohl unbegründet, im Gegentheil wird, wenn sich die deutsche Jugend 
hierlands der Kenntnis der čechischen Sprache grundsächlich abschließt, nur der 
Čechisierung Böhmens in die Hände gearbeitet, indem es bei dem Vordringen der 
fluctuanten čechischen Arbeiterbevölkerung in bisher ausschließlich deutsche Gegenden 
Böhmens häufig als nothwendig erachtet wird, in derlei deutschen Bezirken Gerichts- und 
Verwaltungsbeamte, Geistliche etc. anzustellen, welche beider Landessprachen mächtig 
sind, und wenn keine der čechischen Sprache mächtigen Deutschen verfügbar sind, die 
betreffenden Posten an utraquistische Čechen zu verleihen. Die nächste Folge ist dann 
die Errichtung čechischer Lese- und Unterhaltungsvereine in deutschen Städten, und es 
haben sogar čechische Blätter bereits constatirt, dass auf diese Weise die deutsche 
Jugend selbst das Vordringen des Čechismus fördert.“ F. KLUTSCHAK, Der Führer durch 
Prag, Prag 1878, s. 32.   
251 Viz např. J. E. FÖDISCH, Gemälde von Prag, Prag 1869, passim. 
252 Podíl obyvatel hlásících se k německé obcovací řeči v letech 1880-1910 (v %): 

 1880 1890 1900 1910 

Praha I-VIII 17,5 14,7 8,6 8,2 

Praha a čtyři 
předměstí 

15,3 12,2 7,6 7,0 

Pramen: Gary B. COHEN, Němci v Praze, s. 76. 
253 J. ŠTAIF, Multietnicita, s. 227. 
254 Illustrovaný průvodce po Praze a království Českém, Praha 1908, s. 6. 
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„slovanské“, nicméně poukazovali na ekomickou a kulturní sílu zdejších 

německých obyvatel a v návaznosti na prosadivší se velké vyprávění o dějinách 

Němců v Čechách zdůrazňovali, že minulost města byla pevně spojena s Němci a 

jejich kulturními výkony: „Praha je nejzápadnějším hlavním městem Slovanstva, 

ale slovanská je jen její přítomnost. Němečtí měšťané, povolaní Přemyslovci do 

země, s sebou přinesli německé právo a učinili z podhradí město, němečtí umělci 

provedli ony krásné gotické věže, které ještě dnes pozvedají prsty k nebi 

k přísaze.“
255

 

Imperativu kulturního „přivlastnění“ prostoru se na přelomu století nevyhnuly ani 

specializované průvodce. Jejichž autoři vyslovovali na pražský prostor nárok ve 

jménu cílové skupiny čtenářů, aniž by zároveň popírali, že město hraje klíčovou 

roli v rámci sídelního areálu jejich národní „imagined community“. Například 

brožura, poukazující na krásy pražských chrámů a svatyní, neboť „jsou svědky 

zbožnosti našich předků, v nich uloženy jsou umělecké poklady malířské, 

sochařské, řezbářské a staročeské dovednosti řemeslné; zde jsou hrobky vzácných 

mužů a žen, zde po staletí zaznívaly modlitby a písně za blaho a štěstí královské 

Prahy a českého národa,“ měla ve svém čtenáři ve výsledku posílit přesvědčení, 

že „Praha jest městem eminentně katolickým“.
256

 Rozsáhlejší průvodce po Praze a 

Čechách naopak vycházel z toho, že hlavní město i „naše země je země Husova, a 

že Hus má nám dosud co říci.“
257

  

                                                 
255 „Sie ist die westlichste Hauptstadt des Slawenthums, aber slawisch ist nur ihre 
Gegenwart; deutsche Bürger, von den Przemysliden ins Land gerufen, haben deutsches 
Stadtrecht mitgebracht und den Burgflecken zur Stadt gemacht, deutsche Künstler haben 
die schönen gothischen Thürme aufgeführt, die noch heute Eidfingern gleich gegen den 
Himmel ragen.“ H. KATZ, Klutschaks Führer durch Prag und Umgebung, Prag 1887, s. 1. 
256 J. FLEKÁČEK, Průvodce Prahou, s. 1. 
257 S. KLÍMA, Země Husova, s. 5-8. Otevřené zůstává, jakým způsobem se k otázce 
kulturního přivlastnění města postavili autoři průvodců, kteří k českým zemím neměli 
úzké vazby. Zdá se však, že mnoho takových autorů nebylo. Murrayho průvodce z konce 
30. let 19. století načerpal informace pravděpodobně ze statí Františka Palackého. O 
tom, že Praha nebyla nejčastějším cílem anglických turistů, svědčilo, že průběhu dalších 
70 let původní text prošel již jen částečnými úpravami. Vzhledem k tomu, že tyto naopak 
vycházely spíše z německých zdrojů, působilo vydání z počátku 20. století po všech 
těchto úpravách poněkud bezkoncepčně.  Autor jediného anglického průvodce, 
specializovaného na Prahu, František Lützow, měl jasné pročeské sympatie. Jediný 
francouzský autor průvodce po městě, o němž mám povědomí, E. Thiérot, svou práci 
vydal u pražského nakladatele Bellmanna. Hledal v ní kompromis mezi „českým“ a 
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Obrázek 13: Woerlovo nakladatelství v Lipsku nabízelo průvodce po Praze i v češtině. 

 

Pramen: Průvodce královským hlavním městem Prahou a okolím, Lipsko 1899. 

                                                                                                                                      
„německým“ obrazem Prahy, přičemž se snažil onen druhý prezentovat tak, aby byl 
přijatelnější i pro francouzského čtenáře. 
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3.3 Cestovní průvodce mezi nacionální konfrontací a potřebami 

turistického ruchu 

Řada badatelů, kteří se v nedávné době zabývali dějinami turismu v 

pozdní habsburské monarchii, ukázala, že zde turismus sloužil konstrukci a 

posilování kolektivních identit, ať už prostřednictvím sebepotvrzení při pohledu 

na „vlastní“ pamětihodnosti, nebo v kontrastu k procestovanému, kulturně 

odlišnému „cizímu“.
258

 Jak přesvědčivě doložila ve svých studiích M. Thomsen, 

odpovídala tomuto trendu na sklonku 19. století i později také nezanedbatelná 

míra nacionalizace obsahu cestovních průvodců po Praze.
259

 Z analýzy pasáží o 

etnické struktuře pražské populace, provedené výše, vyplynulo, že první ojedinělé 

kroky k nacionalizaci průvodců můžeme vysledovat již v předbřeznovém období, 

tyto tendence zesílily na sklonku šedesátých let a nabraly plné obrátky 

v posledních dvou dekádách 19. století.  

Přestože cestovní průvodce příslušníkům inteligence od jisté doby bezpochyby 

sloužily jako nástroje vytváření a posilování představ společenství a jako nositelé 

oslavných reprezentací úspěchů vlastní národní společnosti, jež se zapsaly do 

prostoru města, obrazy nacionálního nepřítele, s nimiž pracoval např. dobový tisk, 

v cestovních průvodcích neměly zpravidla své místo.
260

 Jedna z rozhodujících 

příčin spočívala ve specifické sociální praxi, stojící za vznikem průvodců, jež 

byla, je-li možno soudit ze zachovaných pramenů, na přelomu století obvyklá.
261

 

Především za anonymně vydanými průvodci se nezřídka neskrýval jediný autor, 

ale realita daleko kolektivnějšího způsobu sestavování. Aby totiž s co nejmenšími 

náklady dosáhli kýžené aktuálnosti a přesnosti obsažených údajů, opatřovali si 

                                                 
258 Viz např. Pieter JUDSON, Guardians of the Nation. Activists on the Language Frontiers 
of Imperial Austria, Cambridge (MA) – London 2006, s. 141-177 a již zmíněný sborník P. 
STACHEL – M. THOMSEN (vyd.), Zwischen Exotik und Vertrautem: zum Tourismus in der 
Habsburgermonarchie und ihren Nachfolgerstaaten, Bielefeld 2013. 
259 Viz především M. THOMSEN, Die Fremde beschreiben. Prag in deutschen und 
tschechischen Reiseführern. 1850-1945, Tamtéž, s. 243-261. 
260 Ilustrativně kupř. Václav FRONK, V povidlovém ohrožení. Češi z pohledu Vídně 
v zrcadle satirických periodik, Dějiny a současnost, 34/7, 2012, s. 38-41. 
261 V následujících odstavcích vycházím z pramenů, jež se zachovaly ve fondu pražského 
Spolku pro povznesení návštěvy cizinců, tedy organizace, jež se svou povahou od 
ostatních nakladatelů lišila. Badatel však z tohoto fondu může načerpat informace nejen 
o nakladatelské činnosti spolku samého, ale - vzhledem k jeho kontaktům - také o 
způsobu, jakým pracovala při sestavování průvodců další, významná nakladatelství.  
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často sami nakladatelé či redaktoři průvodců texty od třetích stran, pokud mohly 

poskytnout rychle potřebné informace.  

Vzhledem k jazykové odlišnosti a obtížnější dostupnosti aktuálních informací o 

městě v zahraničí byli na takové informace ve větší míře než domácí autoři 

odkázáni zahraniční nakladatelé. Došlo tak k paradoxní situaci, kdy některé 

zahraniční průvodce vlastně jen propůjčovaly svůj titul sebeprezentaci samotných 

Pražanů, na jejichž informacích do jisté míry závisely. Když cizinecký spolek 

kontaktoval vydavatele Meyerova a Baedekrova průvodce s tím, že v 

jejich knihách jsou „obsaženy věci, které neexistují a jiné důležité věci tam 

nejsou“ a požádal, aby sám mohl dané pasáže sestavovat, odpověděla redakce 

renomovaného Meyerova Reisebuchu, že již učinila opatření, aby stať o Praze 

byla sestavována podle skutečných poměrů. Dosáhnout toho chtěla tím, že práci 

na pasážích o Praze svěřila učiteli panu Petrákovi, bytem na Vinohradech.
262

  

To, že se nejednalo o výjimečný případ, dokládá dlouhodobá spolupráce 

cizineckého spolku s dalším významným hráčem na trhu, Woerlovým 

nakladatelstvím, sídlícím ve Würzburgu a v Lipsku. Spolek již na počátku 90. let 

zajišťoval korektury textů jeho průvodce po Praze.
263

 Na přelomu století dokonce 

aktéři, spojení s cizineckým spolkem a Klubem Za starou Prahu, L. Jeřábek a J. 

Emler, zpracovali Woerlovu brožuru celou.
264

 Spolek nenabízel však pouze texty, 

ale také obrazový doprovod k průvodcům. O své ochotě zapůjčit potřebné štočky 

informoval v roce 1896 nakladatele průvodců dokonce dopisem.
265

 Nabídky 

využil pro svého průvodce Prahou i nakladatel Woerl, přičemž zároveň spolek 

                                                 
262 AHMP, f. Svaz pro povznesení návštěvy ČSR, inv. č. 2, Protokoly ze schůzí, 1886-1890, 
25. 11. 1889; AHMP, f. Svaz pro povznesení návštěvy ČSR, inv. č. 2, Protokoly ze schůzí, 
1886-1890, 3. 1. 1890. 
263 AHMP, f. Svaz pro povznesení návštěvy ČSR, inv. č. 3, Protokoly ze schůzí, 1890-1893, 
3. 2. 1891, AHMP, f. Svaz pro povznesení návštěvy ČSR, karton 2, ič. 81, Korespondence 
přijatá, Cestovní knihkupectví Woerl Spolku ku pozvednutí návštěvy cizinců, 31. ledna 
1891. 
264 K autorství se přihlašuje i Emler sám v jednom ze svých novějších průvodců: Jan 
EMLER, Průvodce po starých částech pražských, Praha 1908, s. 64. 
265 AHMP, f. Svaz pro povznesení návštěvy ČSR, inv. č. 4, Protokoly ze schůzí, 1893-1902, 
27. 1. 1896. 
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vybídl k odebrání určitého počtu výtisků své brožury. Spolek si v odpovědi ovšem 

vymínil, aby mu firma nejprve zaslala text průvodce k revizi jeho obsahu.
266

 

Korektury textů prováděl spolek ostatně častěji, přičemž v některých případech 

vyšla iniciativa ze strany aktérů, v něm sdružených. Předseda spolku kupříkladu 

v lednu 1892 předložil k nahlédnutí cestovního průvodce, vydaného ve Spojených 

státech, s tím, že obsažené údaje o Praze jsou nepřesné a zastaralé. Spolek tedy 

předal překlad textu o městě V. V. Tomkovi, který jej doplnil a opatřil kritickými 

poznámkami. Tajemník spolku pak na základě Tomkových podkladů zpracoval 

text pro korigované vydání. S novým vydáním průvodce, které se předsedovi 

dostalo do rukou v prosinci téhož roku, byli již členové spolku spokojeni.
267

 

Někteří nakladatelé si dokonce o provedení revize sami zažádali, jako například 

vídeňský Luksch, jehož dvoustránkový text o Praze spolek opravil a doplnil.
268

  

Obsah turistických průvodců ovlivňovala i interakce mezi českými a 

německými organizacemi na podporu cestovního ruchu v českých zemích. Vztahy 

mezi nimi byly poznamenané jak konkurencí a konflikty, tak společnými zájmy, 

které naopak konfliktní potenciál oslabovaly a vedly je ke kooperativnějšímu 

jednání. Když kupř. německojazyčný průvodce Durch Deutschböhmen, vydávaný 

karlovarským cizineckým svazem, vyšel roku 1910 s pasážemi, jež členové 

pražského cizineckého svazu pociťovali jako „hrubé urážky českého národa“, 

došlo mezi oběma organizacemi k jednání a o dalším vydání již členové české 

organizace mohli konstatovat, že se v něm „tato bezohlednost vůči české věci již 

nevyskytuje.“
269

 Pražský svaz krátce nato nabídl svazu karlovarskému, že 

v německé mutaci svého průvodce po Praze zveřejní 6-8 stran o německých 

oblastech Čech, především o lázeňských městech. Za umístění textu žádal 1000 K, 

                                                 
266 Spolek si přitom některé texty opatřoval analogicky. Když jeho členové v polovině 90. 
let sestavovali novou brožuru a chtěli do ní zařadit rozsáhlejší zmínku o Národním 
muzeu, jednoduše se obrátili na správu muzea, aby stať o muzeu poskytla sama. AHMP, 
f. Svaz pro povznesení návštěvy ČSR, inv. č. 4, Protokoly ze schůzí, 1893-1902, 15. 1. 
1894 a 23. 1. 1902. 
267 AHMP, f. Svaz pro povznesení návštěvy ČSR, inv. č. 3, Protokoly ze schůzí, 1890-1893, 
18. 1., 7. 3. a 12. 12. 1892. 
268 AHMP, f. Svaz pro povznesení návštěvy ČSR, inv. č. 3, Protokoly ze schůzí, 1890-1893, 
8. 5. 1893. 
269 AHMP, f. Svaz pro povznesení návštěvy ČSR, inv. č. 5, Protokoly ze schůzí, 1912, 
Schůze tiskové komise z 9. 10. 1912. 
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ovšem pokud by se německý spolek zdráhal, byl připraven slevit na polovinu.
270

 

Ze všech výše uvedených příkladů vzniku průvodců, na nichž se podílela celá 

řada aktérů napříč státními či etnickými hranicemi, vyplývá ovšem pro badatele 

zabývající se reprezentacemi vlastního a cizího v cestovních průvodcích jistá 

metodologická obtíž. Určit, kde končí autostereotyp a začíná stereotypní obraz 

cizího, může být bez bližších informací o genezi analyzovaného průvodce totiž 

daleko obtížnější, než by se mohlo na první pohled zdát. 

Jedním ze společných bodů zájmu, který spojoval turistické spolky, byla podpora 

turismu formou dotací od územních samospráv a stále významněji také ze strany 

státní správy. Stát začal sledovat politiku podpory cestovního ruchu v 90. letech 

19. století, k čemuž jej vedla snaha o vylepšení své platební bilance. 

Institucionálně podporu zajišťovaly zpočátku státní železnice, které k tomu 

využívaly především tarifní politiku, ale poskytovaly také již první subvence 

vydavatelům cestovních průvodců. V roce 1896 byla podpora cestovního ruchu 

svěřena ministerstvu železnic, konkrétně jeho 13. oddělení. To začalo po přelomu 

století organizovat dvakrát ročně konference spolků na podporu cizineckého 

ruchu a roku 1903 otevřelo turistické informační kanceláře státních drah 

v zahraničí; naopak subvence, které poskytovalo, byly relativně nízké. Situace se 

změnila následně v roce 1908, kdy byla agenda cestovního ruchu svěřena 

ministerstvu veřejných prací, které na jeho podporu formou subvencí disponovalo 

částkou 500 tisíc K.
271

 Není přitom nepravděpodobné, že subvence vedle podpory 

turismu vedly i k tomu, že vydavatelé, kteří podporu čerpali či v budoucnu čerpat 

chtěli, se v průvodcích záměrně vyhýbali přímé nacionální konfrontaci.
272

 

Obrazy nacionálního nepřítele rovněž vzbuzovaly pocit ohrožení, který ovšem 

nepůsobil příznivě na atraktivitu dané lokality. Vydavatelé cestovních průvodců, 

jejich inzerenti i další aktéři, zainteresovaní na vzniku tohoto typu literatury, však 

pochopitelně měli zájem na pravém opaku a jejich cestovní příručky tak raději 

poukazovaly spíše na příslovečnou pohostinnost místních obyvatel. Jako doklad 

                                                 
270 AHMP, f. Svaz pro povznesení návštěvy ČSR, inv. č. 5, Protokoly ze schůzí, 1912, 21. 
11. 1912. 
271 K vývoji politiky státu viz: A. BRUSATTI, 100 Jahre, s. 80-86; A. PENZ, Vom 
Fremdenverkehr, s. 86-92.   
272 Tuto hypotézu by však bylo třeba potvrdit analýzou spisů příslušných ministerstev. 
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může sloužit odpověď pražského cizineckého spolku na dopis z Hamburku, jehož 

pisatel si v roce 1891 přál navštívit jubilejní výstavu, „ale že čte v novinách, že 

Němci jsou při návštěvě výstavy vydání všanc insultacím, a táže se, může-li bez 

obavy přijeti do Prahy“. Spolek mu odpověděl obšírným dopisem, v němž „dle 

pravdy vylíčeno mu, jak obecenstvo ke každému cizinci se chová úslužně a 

ochotně, že listy tendenčně píšou nepravé zprávy, aby pověst města poškodily a 

odvracely od návštěvy výstavy, která se nad očekávání vydařila, aby jen přijel a 

přesvědčil se.“
273

 

Kolektivní způsob práce na mnoha cestovních průvodcích i kooperativní prvky 

jednání aktérů, sdružených v organizacích na podporu cizineckého ruchu, 

motivace dotacemi ze strany rakouského státu a ohledy na propagaci turistické 

destinace měly za následek, že obrazy nepřítele, pokud s nimi průvodce vůbec 

pracovaly, zůstávaly i v těch letech dlouhého 19. století, jež byla ve znamení 

vyhrocené nacionální konfrontace, spíše oslabené.
274

 Cestovní průvodce se tak 

nestaly do konce dlouhého 19. století polem vyhrocené nacionální konfrontace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
273 AHMP, f. Svaz pro povznesení návštěvy ČSR, inv. č. 3, Protokoly ze schůzí, 1890-1893, 
15. 6. 1891. 
274 Podobný závěr učinil při analýze pohlednic R. Jaworski. Příčiny relativně malé míry 
nacionální konfrontace se však v případě obou médií liší. Rudolf JAWORSKI, Deutsche 
und tschechische Ansichten: Kollektive Identifikationsangebote auf Bildpostkarten in der 
späten Habsburgermonarchie, Innsbruck 2006, passim. 
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4 Společenská paměť a urbánní prostor: proměny a 

kontinuity v dlouhém 19. století 

 

V polovině 30. let 19. století zařadili autoři publikací průvodcovského typu o 

Praze poprvé do svých knih popisy doporučených prohlídkových tras, které měli 

návštěvníci města absolvovat. De Carrův francouzský průvodce po městě z roku 

1835 obsahoval jen jedinou variantu, počítající s alespoň třídenním pobytem ve 

městě.
275

 G. T. Legis-Glückselig ve stejném roce však již připravil tři různé trasy, 

včetně plánu pro dvoudenní pobyt a doporučení, jaké pamětihodnosti navštívit 

v Praze za pošmourného zimního dne.
276

 Popis možných strategií návštěvy města 

umožňoval turistům zrychlit a zefektivnit přípravu i průběh pobytu v Praze, a 

představoval nikoli nevýznamný krok k modernizaci žánru cestovního 

průvodce.
277

 Příznačné je, že inovaci velmi rychle napodobili i ostatní autoři 

průvodců po městě (J. W. A. Gerle, F. Klutschak a K. V. Zap). Doporučené trasy 

se staly neoddělitelnou součástí pražských průvodců až do konce období, 

sledovaného v této studii. Analýza doporučených tras umožňuje rozpoznat, která 

místa, stavby a instituce považovali aktéři v dané době za významná, 

rekonstruovat tak symbolickou topografii města a poukázat na její proměny 

v průběhu devatenáctého století.
278

 

4.1 Město v průvodcích a průvodci ve městě  

Dvoudenní prohlídka města, již navrhl v roce 1835 G. T. Legis-Glückselig, 

začínala na Starém Městě. Od budovy Klementina, v níž neměl návštěvník minout 

knihovnu, fyzikální kabinet a akademii výtvarných umění, vedl Legis návštěvníky 

přes jediný tehdy existující most na Malou Stranu. Přes ni měli směřovat - 

s jediným zastavením v kostele sv. Mikuláše – přímo na Hradčany. Zde byl 

„program“ ze všech pražských čtvrtí nejrozsáhlejší. Turisté zde měli nejprve 

navštívit chrám sv. Víta a prohlédnout si části areálu Pražského hradu, do nichž se 

                                                 
275 [J. de CARRO], Guide des étrangers à Prague, Prague 1836. 
276 G. T. LEGIS-GLÜCKSELIG, Topographischer Grundriss, s. 239. 
277 Ch. BRYANT, Tale of one City, s. 11. 
278 Při popisu tras se samozřejmě nabízí otázka využívání dobových toponym. Budu 
zpravidla používat dobové české názvy staveb, na významné změny v názvech však 
upozorním. 
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jim podaří zjednat přístup. Trasa pokračovala přes Hradčanské náměstí, kde Legis 

upozorňoval na sídlo Národního Muzea a obrazárnu Společnosti vlasteneckých 

přátel umění. Odtud měli návštěvníci zamířit dále na Pohořelec, na němž je měla 

zaujmout Loreta a Strahovský klášter, a poté zamířit k Prašnému mostu. Zatímco 

jejich fiakr pokračoval dále podél Mariánských hradeb, měli cestovatelé projít 

královskou zahradou až ke královskému letohrádku, který Legis považoval (v 

rozporu s dnešním stavem poznání) zároveň za někdejší observatoř Tychona de 

Brahe. Následně měli návštěvníci věnovat svůj čas návštěvě romantických 

výletních míst. Nejprve měli vyrazit do Stromovky (a podle chuti i 

k bubenečskému Císařskému mlýnu a Trojskému zámku). Poté se turisté, řídící se 

Legisovými doporučeními, vydali (přes Pohořelec) na Petřín a na Nebozízek, a 

odtud sestoupili na Malou Stranu, kde si prohlédli umělecké sbírky v Nosticově 

paláci. Pokračovali pak na další oblíbená místa procházek Pražanů, Střelecký a 

Barvířský ostrov. Večer pak byl zasvěcen návštěvě divadla.
279

 

Druhý den strávili návštěvníci, řídící se Legisovými radami, na druhém břehu 

Vltavy. Prohlídka začínala na Křižovnickém náměstí, kde průvodce obrátil 

pozornost návštěvníků na kostel a konvent tohoto řádu. Turisté měli poté zamířit 

do Josefova navštívit zde starý židovský hřbitov, „protože sotva někde najdou 

jemu rovný“ a Staronovou synagogu.
280

 Zastavit se měli ještě ve špitálu 

Milosrdných bratří.  Poté je průvodce dovedl na Staroměstské náměstí a upozornil 

je na budovu radnice a na chrám Panny Marie pod Týnem. Po návštěvě Karolina, 

k němuž dorazili kolem kostela sv. Havla, měli návštěvníci na horním konci 

Koňského trhu opustit branou město. Po promenádě, jež byla krátce předtím na 

popud hraběte Chotka zřízena na baštách a stala se brzy nejoblíbenějším místem 

procházek obyvatel Prahy, se cestovatelé prošli až ke Slepé bráně, odkud se měli 

pokochat výhledem na město a jeho okolí.
281

 Jejich další kroky měly pak zamířit 

do blízké, „nesrovnatelně krásné“ zahrady, založené hrabětem Salmem-

Reifferschiedem, a poté směřovat na Karlov, kde se návštěvníkům za budovou 

nemocnice otevřela vyhlídka na Pankrác a Nusle. Odtud bylo již blízko na 

Vyšehrad, který nabízel pohled na panorama Prahy opět z jiné perspektivy. 

                                                 
279 G. T. LEGIS-GLÜCKSELIG, Topographischer Grundriss, s. 234-236. 
280 Citace z G. T. LEGIS-GLÜCKSELIG, Topographischer Grundriss, s. 236. 
281 Přešli tedy z dnešního Václavského náměstí až na náměstí I. P. Pavlova. 
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Zbytek dne trávili turisté stejně jako předchozího dne návštěvou romantických 

výletních míst, v tomto případě převážně vně městských hradeb. Projeli Podolím, 

přívozem překonali řeku a pokračovali až do Chuchle. Zde se měli otočit a zamířit 

zpět do města. Při návratu měli při průjezdu Smíchovem ještě učinit odbočku k 

letohrádku Kinských a projet kolem Klamovky. Cestou po malostranském Újezdu 

neměli minout zbrojnici. I druhý večer měli poté návštěvníci Prahy věnovat 

návštěvě místního divadla.
282

  

Nabízí se otázka, do jaké míry se představy jiných příslušníků tehdejších 

pražských „vzdělaných stavů“ o nejvýznamnějších pražských pamětihodnostech 

odlišovaly od té, kterou svým čtenářům poskytl Legis-Glückselig. Odpověď na ni 

poskytuje srovnání Legisovy trasy se třemi dalšími tituly vydanými 

v předbřeznovém období: průvodcem Gerleho (1836), Klutschaka (1838) a Zapa 

(1848).
283

 Všichni tři zařadili do svého spisku několik – časově různě náročných – 

variant doporučených tras. S Legisovými návrhy budu srovnávat ve všech 

případech doporučení pro jednodenní návštěvu města, neboť zde praktických 

ohledů figurovaly skutečně jen ty památky, které autoři považovali za skutečné 

dominanty města. 

J. W. A. Gerle se ve svých doporučeních od Legise výrazněji nevymezil. Stejně 

jako v případě jeho přechůdce, i Gerleho trasa začíná na Starém Městě, konkrétně 

na Křižovnickém náměstí. Neliší se ani tím, že pokračuje ulicemi Mosteckou, 

Josefskou, Radniční (dnešní Letenská), Tomášskou, Valdštejnskou, dále Bruskou, 

Chotkovou ulicí a po Mariánských hradbách až k Pražskému hradu. Gerle ale 

oproti Legisovi rozšířil počet navštívených malostranských pamětihodností o 

klášter sv. Tomáše a Valdštejnský palác. Na Hradčanech se Gerle na rozdíl od 

Legise vyhnul Národnímu muzeu a obrazárně Společnosti, neboť nepovažoval 

žádnou z pražských sbírek za hodnou pozornosti.
284

 Návštěvníky naopak 

upozornil na Černínský palác. Vzhledem k tomu, že prohlídku města měl 

návštěvník zvládnout během jediného dne, vynechal Gerle výlet do Stromovky. 

                                                 
282 G. T. LEGIS-GLÜCKSELIG, Topographischer Grundriss, s. 236-238. 
283 Třeba upřesnit, že v roce 1836 zařadil Gerle doporučené trasy do svého průvodce. 
Níže je ovšem cituji podle dostupnějšího vydání z roku 1841. 
284 Pražské sbírky explicitně označil za podřadné. J. W. A. GERLE, Prag und seine 
Merkwürdigkeiten, s. 149. 
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Turista, řídící se jeho průvodcem, tak po návštěvě Hradčan sestoupil Úvozem a 

Ostruhovou (dnešní Nerudovou) ulicí zpět na Malou stranu, kde si prohlédl kostel 

sv. Mikuláše a na náměstí před ním i morový sloup a paláce.
285

 Gerle počítal 

s tím, že tuto část prohlídky návštěvníci absolvují přibližně mezi půl sedmou ráno 

a půl druhou odpoledne.
286

 

Po dvou hodinách oddechu v nově otevřené restauraci na Žofíně se měli turisté 

seznámit i s částmi města na druhé straně řeky. Asi tříhodinová procházka byla 

opět v podstatě totožná s trasou, zpracovanou Legisem, prezentovala 

pamětihodnosti před očima návštěvníků pouze v obráceném gardu. Začínala na 

Novém Městě a pokračovala na Vyšehrad. Následně vedl Gerle turistu zpět na 

Nové Město, přes nynější Karlovo náměstí ke Slepé bráně a odtud procházkou po 

baštách až ke bráně Koňské. Přes nynější Václavské náměstí, Příkopy, kolem 

Stavovského divadla a Karolina pak směřoval návštěvník na Staroměstské 

náměstí. Odtud – s odbočkou ke Klementinu – se vydal do Josefova, kde 

v podvečer navštívil hřbitov i Staronovou synagogu.
287

 Gerle ve svém popisu 

prezentoval hřbitov v duchu „romantiky hrůzy“ a zdůrazňoval jinakost až 

cizorodost tohoto místa, které bylo podle něj „orientálské.“ Podvečerní návštěva 

měla znepokojení návštěvníků kulturní jinakostí ještě podtrhnout.
288

 Oproti svému 

předchůdci Gerle svou trasu po Novém a Starém městě rozšířil o prohlídku 

exteriéru Novoměstské radnice a vojenské nemocnice na nynějším Karlově 

náměstí a Nostického paláce, Prašné brány a bývalého kláštera U Hybernů na 

Příkopě. I zde se tedy Gerle spokojil v podstatě s tím, že oproti Legisovi trasu 

zkrátil o výlet vně městských hradeb, a že připojil několik nových 

pamětihodností.
289

 

                                                 
285 J. W. A. GERLE, Prag und seine Merkwürdigkeiten, s. 150-154. 
286 Pro návštěvu katedrály a Pražského hradu počítal Gerle s dvěma hodinami, na 
Valdštějnský palác si měli turisté vyhradit hodinu, na Petřín a Nebozízek si vystačili se 
třemi čtvrtinami hodiny, na Chotkovy sady stačila půlhodina, stejně jako na královskou 
zahradu. Kamenný most, kostel sv. Tomáš, a malostranský Sv. Mikuláš mohl návštěvník 
projít podle Gerleho za pouhou čtvrthodinu. Celých 1,5 hodiny pak Gerle vyhradil na 
jízdu fiakrem. 
287 J. W. A. GERLE, Prag und seine Merkwürdigkeiten, s. 155. 
288 Gerleho postup byl v případě předbřeznových průvodců po Praze spíše pravidlem než 
výjimkou, což přesvědčivě dokládá J. TOMAN, Making Sense of a Ruin, passim. 
289 J. W. A. GERLE, Prag und seine Merkwürdigkeiten, s. 156-161. 
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I Franz Klutschak se svými předchůdci sdílel (s několika malými odchylkami) 

stejnou představu o tom, které pamětihodnosti stálo za to v Praze navštívit. Jím 

doporučená trasa začínala na Příkopech, pokračovala Celetnou ulicí, vedla přes 

Staroměstské náměstí a Jezuitskou (nynější Karlovu) ulicí až ke Křižovnickému 

náměstí. Následně směroval Klutschak turisty přes Malou Stranu na Hradčany (s 

odbočkou do Stromovky), odtud dále na Petřín a poté zpět na Malou Stranu a 

přívozem na Žofín. I projížďka k Vyšehradu, po Novém a Starém městě se 

odvíjela podle podobného scénáře, jaký sestavili Klutschakovi předchůdci. Kromě 

odlišného výchozího bodu se od nich jeho trasa lišila jen tím, že Klutschak 

doporučil návštěvníkům zakončit cestu po Praze výletem za hradby Nového 

města, do rychle rostoucího průmyslového předměstí. Po návštěvě Krenových 

sadů, měli pokračovat dále k Invalidovně, a odtud se Karlínem vrátit zpět ke 

Špitálské bráně. Přes Poříčí a Josefské náměstí (dnešní Náměstí Republiky) se tak 

dostali až do bodu, kde prohlídku města započali, na Příkopy.
290

 

K pamětihodnostem, jež jmenoval Gerle, připojil Klutschak čtyři další světské 

stavby: Královodvorská kasárna u Prašné brány, Clam-Gallasův palác a 

(následujíc Legise) také sbírky Národního muzea a galerii Společnosti.
291

 

Vynechal naopak (vedle budov na dnešním Karlově náměstí) i tři sakrální stavby: 

klášter Křižovníků, chrám sv. Mikuláše a klášter sv. Tomáše. Že se nejednalo o 

náhodu, dokládaly antiklerikální pasáže z průvodce, který tento liberálně 

orientovaný žurnalista zařadil do průvodce, sepsaného v první polovině roku 

1849.
292

 Klutschak nepočítal ani s návštěvou Staronové synagogy a židovského 

hřbitova, a nedoplnil je ani v žádném ze tří následujících předbřeznových vydání. 

Mezi pamětihodnosti, jež bylo třeba navštívit i při jednodenním pobytu v Praze je 

zahrnul až v roce 1850. 

                                                 
290 F. KLUTSCHAK, Der Führer durch Prag, Prag 1838, s. 17-18. 
291 Doporučení navštívit Národní muzeum obsahoval jeho průvodce po celé 
předbřeznové období. Autor jej vyřadil až v roce 1850, bezpochyby pod dojmem 
nedávných událostí. 
292 Např. období po roce 1620 charakterizoval následovně: „Und was noch mehr, die 
geistige Kraft des ganzen Landes war gelähmt. Das gewaltsam katholisirende 
Pfaffenthum, voran die Jesuiten, erstickte jede geistige Regsamkeit und schlug das Volk 
der Böhmen in Sklavenbande, in denen es fortan zwei Jahrhunderte schmachtete.“ F. 
KLUTSCHAK, Der Führer durch Prag, Prag 1850, s. 10. 
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Ukazuje se, že i mezi autory prvních průvodců panovala do velké míry shoda na 

tom, jaké pamětihodnosti stojí v Praze za vidění. Ani jeden z aktérů nenavrhl 

alternativní trasu, přestože úspěšná inovace mu mohla slibovat konkurenční 

výhodu. Odlišnosti jednotlivých tras uvnitř městských hradeb spočívaly 

především v pořadí památek, v němž je měli turisté navštívit. Rozdíly vyplouvaly 

na povrch až v doporučeních, týkajících se výletů mimo město. Autoři průvodců 

se neshodli, zda mají cestovatelé vyrazit do romantických výletních míst, do 

rodících se průmyslových předměstí, nebo takové výlety vůbec nepodnikat. 

Předcházející komparace doporučených tras nebyla samoúčelná. Umožňuje 

upřesnit tezi Chada Bryanta, podle nějž byla Praha městem, kde mezi „cestovateli, 

místními a vydavateli“ vznikl konsensus o nejvýznamnějších památkách města.
293

 

Srovnání ukazuje, že ve skutečnosti shoda o tom, která místa nelze v Praze 

minout, vydání prvních průvodců obsahujících doporučené trasy předcházela. 

Tato skutečnost překvapí o to více, pokud uvážíme, že předchozí tradice literatury 

průvodcovského typu byla relativně slabá a nevytvářela tak jasně předpoklady pro 

takto silnou shodu o pražských dominantách.  

K podobnosti tras vedla již samotná fyzická podoba města. Vzhledem k tomu, že 

až do druhé konce 40. let průvodce počítaly s tím, že návštěvník bude zámožný do 

té míry, aby si mohl dopřát poznávat Prahu z relativního pohodlí sedadel fiakru, 

musely tomu přizpůsobit i doporučenou trasu.
294

 Autorům proto nezbývalo než 

volit široké ulice, jimiž mohl vůz bez problémů projet. Podobně omezujícím 

způsobem působil i fakt, že obě strany Vltavy propojoval jediný most a relativně 

malé množství spolehlivých přívozů.  

Rozhodující byla však předchozí konvence, kterou pomáhali ustavit placení 

průvodci po městě. Již v polovině 20. let nabádal A. W. F. Griesel své čtenáře, 

aby si najímali sluhy v hotelech, v nichž byli ubytováni, neboť tito znali dobře 

pamětihodnosti města a byli spolehliví.
295

 Služeb takového sluhy-průvodce, 

znalého více jazyků, využil v květnu 1833 i Chateaubriand, který si zapsal do 

                                                 
293 „It [Prague] was also a city in which travellers, locals, and publishers had created a 
consensus on the city’s ‚must-sees‘.“ Ch. BRYANT, Tale of one City, s. 11. 
294 Johann Wolfgang Adolf GERLE, Prag und seine Merkwürdigkeiten. Ein Wegweiser für 
Fremde, Prag 1841, s. 154; F. KLUTSCHAK, Der Führer durch Prag, Prag 1838, s. 17. 
Analogicky i ve vydáních z r. 1843 a 1845. 
295 August Franz Wenzel GRIESEL, Neuestes Gemälde von Prag, Prag 1823, s. 149. 
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deníku: „V půl desáté večer vydal jsem se na cestu na Hrad: jakýsi člověk 

z hostince, jenž uměl trochu francouzsky, mě vedl.“
296

 Současně nesmíme 

zapomínat, že Praha nebyla turistická terra incognita. V době, kdy vznikly první 

bedekry, předcházela podstatně delší tradice vizuálních reprezentací města i 

dominant, jež se v očích obyvatel Prahy i jejích návštěvníků stávaly symbolem 

města. Tyto reprezentace formovaly očekávání cestovatelů, kteří do Prahy zavítali 

a najatí průvodci jim mohli vycházet vstříc.
297

 Průvodcovská literatura přicházela 

s příslibem placené průvodce nahradit. Knižní průvodce převzaly osvědčené trasy 

prohlídek, které již dříve využívali placení průvodci, a tím vlastně jen fixovaly 

předchozí praxi. Jedině tak lze vysvětlit, proč mohla existovat již v prvních 

průvodcích tak nápadná shoda o tom, co v hlavním městě království stálo za 

vidění. 

Přestože cestovní průvodce slibovaly čtenářům, že je závislosti na najímaných 

průvodcích zbaví, určitý počet placených „průvodčí cizinců“ v Praze působil i 

později. V roce 1881 získali dokonce někteří z nich úřední oprávnění. Podle 

původního záměru mělo být v Praze k dispozici celkem sedm koncesovaných 

průvodčí cizinců, označených černou čepicí s bílým písmenem C (čtyři na 

Hradčanském, tři na Staroměstském náměstí).
298

 Je ale otázkou, zda došlo 

k realizaci tohoto plánu v plném rozsahu. Jisté je, že v polovině 80. let v Praze 

působili jen čtyři oficiální průvodci.
299

 Naopak v roce konání jubilejní výstavy 

uváděl pražský adresář celkem 11 aktivních průvodčí cizinců.
300

 Vedle toho 

samozřejmě bylo nadále možné najmout si (podobně jako to před lety učinil 

Chateaubriand) průvodce v každém větším hotelu.
301

 Tito průvodci ovládali 

německý, český, francouzský a někdy i anglický jazyk.
302

 Někteří cizinci se také 

                                                 
296 Josef POLIŠENSKÝ, Tisíciletá Praha očima cizinců, Praha 1999, s. 99. 
297 Nejvýmluvnějším příkladem je samozřejmě panoráma Hradčan z opačného břehu 
Vltavy, popř. později ze staroměstského nábřeží, které se nacházelo téměř v každém 
ilustrovaném průvodci. K předporozumění a očekávání cestovatelů viz B. STRUCK, op. 
cit., passim. 
298 F. A. BOROVSKÝ, Řivnáčův průvodce, Praha 1881, Doplňky. 
299 Řivnáčův průvodce, Praha 1885, s. 10 
300 Václav LEŠER (ed.), Adressář královského hlavního města Prahy a sousedních obcí 
Bubenče, Holešovic-Buben, Karlína, Smíchova, Kr. Vinohradů a Žižkova, Praha 1891, oddíl 
II, s. 205. 
301 Řivnáčův průvodce, Praha 1885, s. 10 
302 Knappův průvodce po Praze a okolí, Karlín 1900, s. 9. 
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nechávali provádět drožkáři a fiakristy. Později získali oprávnění provádět cizince 

také někteří veřejní posluhové a zprostředkování kvalitních „průvodčí cizinců“ si 

vzaly za úkol i spolky na podporu cizineckého ruchu.
303

 Objevily se také snahy 

zvyšovat kvalifikaci „průvodčích“, odbornými kurzy a v neposlední řadě také 

prostřednictvím tištěného průvodce.
304

 I v tomto případě konstatovali jeho autoři, 

že u fiakristů „jest již zaveden patrně jistý systém, dle kterého cizince po Praze 

vozí a dle něhož by také podobná příručka měla býti zpracována.“
305

 

4.2 Symbolická topografie města v procesu modernizace 

V průběhu 19. století prošlo město zásadními změnami, jež můžeme shrnout pod 

hlavičkou pojmu modernizace. Jako jiným evropským městům, i Praze vtiskly 

svou pečeť procesy demokratizace, unifikace, urbanizace, liberalizace, 

byrokratizace, scholarizace, proměny kolektivních identit, profesionalizace, 

individualizace, sekularizace, medikalizace, technizace, nárůstu sociální 

komunikace a částečné feminizace veřejného života.
306

 Klíčové pro další analýzu 

jsou přitom dva aspekty těchto změn. Obrátky nabral proces urbanizace, neboli 

změna sociálně-prostorových forem organizace společnosti, přechod společností 

venkovských ke společnostem městským.
307

 V hlavním městě českého království 

se urbanizace projevila citelným růstem počtu obyvatel. S tím, jak počet obyvatel 

Prahy rostl, vznikala a rozšiřovala se její nová předměstí. Zároveň docházelo 

k proměně podoby a funkce již existující městské zástavby, kdy starší stavby a 

nezastavěné plochy nahrazovaly nové veřejné budovy a soukromé domy. 

Především v souvislosti s likvidací větší části městských hradeb probíhající od 

poloviny 70. let 19. století a později také s pražskou asanací na přelomu století 

změnily některé partie vnitřní Prahy významně svou tvář.
308

 Prostor, k němuž 

                                                 
303 Illustrovaný průvodce po Praze a království Českém, Praha 1908, s. 10. 
304 AHMP, f. Svaz pro povznesení návštěvy ČSR, inv. č. 2, Protokoly ze schůzí, 1886-1890, 
9. 11. 1886. Výsledky kurzu členové cizineckého spolku považovali za neuspokojivé.  
305 AHMP, f. Svaz pro povznesení návštěvy ČSR, inv. č. 3, Protokoly ze schůzí, 1890-1893, 
21. 11. 1890. 
306 M. HLAVAČKA, Co je to modernizace?, s. 18.  
307 P. HORSKÁ – E. MAUR – J. MUSIL, Zrod velkoměsta, s. 7-17. 
308 Pro bližší informace o peripetiích spjatých s odstraňováním starého opevnění viz J. 
LÁNÍK a kol., Dějiny Prahy II, s. 120. 
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vázaly společenské skupiny svou paměť, tak procházel hlubokými a pro mnohé i 

šokujícími a nepřijatelnými změnami.
309

 

Současně se však měnily i společenské skupiny, jež město obývaly, i městská 

populace jako celek.  Moderní nacionalismus vedl k tomu, že početní příslušníci 

pražských „vzdělaných stavů“ se začali pojímat jakožto příslušníci české či 

německé národní inteligence, jako činitelé národního hnutí.
310

 Demografický růst 

města prostřednictvím migrace, čerpající především z etnicky českých oblastí a 

působením nacionální agitace vedl v druhé polovině 19. století také k postupné 

proměně etnické struktury i loajalit obyvatel města, z nichž se postupem času 

začala větší část identifikovat s českým národním hnutím.
311

 Proměnil se tak 

prostor města i společenské skupiny, které se k němu vztahovaly. Následující 

pasáže si kladou za cíl ukázat, do jaké míry a jakým způsobem v tomto kontextu 

docházelo ke změnám společenských pamětí. Z následující analýzy vyplyne, že 

tyto procesy vedly k částečnému rozpadu shody o tom, co představuje významné 

pražské pamětihodnosti.  Jejich dopady se promítly již do obsahu průvodců z pera 

K. V. Zapa z konce 40. let 19. století. 

Autoři prvních průvodců počítali zpravidla s tím, že cizinec bude po Praze 

cestovat fiakrem. Postupně však začali v případě delší návštěvy pracovat s trasami 

pro pěší prohlídku města. Příčinu tohoto posunu spatřuje Chad Bryant ve vlivu 

romantické estetiky a dobových módních trendů.
312

 K. V. Zap byl prvním, kdo 

počítal s pěší prohlídkou města i v případě jednodenního pobytu, což mohl 

souviset se skutečností, že svého průvodce psal pro české čtenáře, pro něž byla 

spíše nežli pro čtenáře německých průvodců projížďka fiakrem nadměrným a 

obtížněji dostupným luxusem.
313

 Zatímco adresáti předchozích průvodců trávili 

čas, který ušetřili cestou ve fiakru, paradoxně pěšími procházkami po vyhlášených 

pražských promenádách, Zapovi čtenáři, kteří město poznávali pěšky, mohli 

                                                 
309 K asanaci Josefova viz přehledově Cathleen M. GIUSTINO, Tearing down Prague’s 
Jewish Town. Ghetto Clearance and the Legacy of Middle-Class Ethnic Politics around 
1900, New York 2003. 
310 K formování a aktivitám české intelektuální elity viz J. ŠTAIF, Obezřetná elita, passim. 
311 Viz Gary B. COHEN, Němci v Praze 1861-1914, Praha 2000. 
312 Ch. BRYANT, Zap’s Prague: The City, the Nation, and Czech Elites before 1848, Urban 
History 40/2, 2013, s. 195 an. 
313 K. V. ZAP, Wegweiser durch Prag, Prag 1848; Franz KLUTSCHAK, Der Führer durch 
Prag, Prag 1850, s. 44. 
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dlouhé výlety za městské hradby činěné kvůli požitku z procházky vynechat. 

Uspořený čas bylo možné využít k důkladnější prohlídce samotného města, a 

proto mohl Zap upozornit turisty na budovu piaristické koleje na Příkopech, 

v Celetné ulici na sídlo pražského vojenského velitelství, na Malé Straně pak na 

klášter řádu anglických panen, stavovský dům, budovu gubernia, dům zemských 

úřadů, a na Morzinský a Thun-Hohensteinský palác v Ostruhové (dnešní 

Nerudově) ulici. Na Hradčanech rozšířil výčet pozoruhodných kostelů a upozornil 

nově také na budovu arcibiskupského paláce.
314

 

Nejvýznamnější posun vůči svým předchůdcům ale učinil Zap jinde. Vzhledem 

k tomu, že v roce 1841 byl dokončen řetězový most a o něco později také 

staroměstské (dnešní Smetanovo) nábřeží, zamířil Zap s turisty ke konci 

procházky právě do této nové, reprezentativní části Starého města. Naopak zcela 

vypustil Nové Město a Vyšehrad, jimž předchozí průvodce věnovaly nemalou 

pozornost. Současně přizpůsobil Zap program prohlídky nacionálním cílům, které 

se skrývaly již za volbou výchozího bodu (budovy Národního Muzea na 

Příkopech) i cíle procházky, pražského Žofína. Zap tedy vedl návštěvníky města 

od jednoho centra socializace českých vlastenců ke středisku jejich společenského 

života a reprezentace.
315

 Stavební změny a vliv českého národního hnutí tak 

začaly nahlodávat dosavadní shodu o pražských pamětihodnostech. Tento trend 

pokračoval po zbytek sledovaného období. Analýza průvodců vzniklých na 

přelomu 19. a 20. století však dokládá, že dopady změn na kolektivní paměť byly 

v různých částech města odlišné.  

Památky na Hradčanech a na Malé Straně, na které upozorňovaly předbřeznové 

průvodce, doporučovaly české i německé průvodce i po přelomu 19. a 20. století. 

Překvapivě i v případě Josefova a Starého Města, tedy partií Prahy, které prošly 

během pražské asanace na konci 19. století hlubokými stavebními přeměnami, 

nalezneme i na počátku století následujícího mezi doporučovanými 

pamětihodnostmi všechny dominanty, které jmenovaly již předbřeznové 

                                                 
314 K. V. ZAP, Wegweiser durch Prag, Prag 1848, s. 379. 
315 K. V. ZAP, Wegweiser durch Prag, s. 380. 
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průvodce.
316

 Tyto části Prahy tedy byly příkladem silné kontinuity míst paměti 

v průběhu modernizačního procesu.  

Počet památek, které měl turista během jednoho dne navštívit, se však oproti 

předbřeznovým průvodcům rapidně zvýšil. K jádru, které přestavovaly dominanty 

města, jež zmiňovaly starší průvodce, se postupem času připojily další 

pamětihodnosti, ať už se jednalo o starší stavby, kterým dosud průvodce 

nevěnovaly pozornost (např. radnice v Josefově), nebo o budovy či předměty ve 

veřejném prostoru, které vznikly nově (např. Rudolfinum, nebo socha Radeckého 

na Malé Straně).
317

 I na tyto nově se připojivší pamětihodnosti však zpravidla 

poukazovaly svorně nacionálně české i německé tituly.  

Společenské paměti vykazují menší míru kontinuity mezi počátkem a 

koncem sledovaného období, nežli místa paměti, k nimž se vázaly. V průběhu 19. 

století došlo k jejich přivlastnění jednou ze stran národnostního konfliktu, který se 

v Čechách rozvinul a tedy k jejich nacionalizaci. Druhá strana na ni reagovala tím, 

že se od této interpretace tím či oním způsobem vymezila. Příkladem může být 

                                                 
316 Na tomto místě nemůže být z prostorových a stylistických důvodů srovnání 
provedeno. Shoda mezi průvodci je však markantní.  Srovnej např. doporučené trasy v: 
Franz KLUTSCHAK, Der Führer durch Prag, Prag 1878; Jiří GUTH, Průvodce Prahou pro 
mládež, Praha 1905; Prag und seine Umgebung, Prag 1905 a Illustrovaný průvodce po 
Praze a království Českém, Praha 1908. 
317 K dominantám města, které jmenovaly předbřeznové průvodce, přibyly v 
Bellmannově průvodci z roku 1905 a brožuře, vydané roku 1908 pražským cizineckým 
spolkem následující pamětihodnosti: na Malé Straně socha Bruncvíka, pomník maršála 
Radeckého, na Hradčanech Schwarzenberský palác, socha svatého Jiří na Pražském 
hradě, interiéry hradu, Bazilika sv. Jiří, Tereziánský ústav šlechtičen, Staré zámecké 
schody, Klárov, na Starém Městě budova České spořitelny na Ferdinandově třídě, 
Staroměstské mlýny s vodárenskou věží, bronzový pomník Karla IV. u Karlova mostu, 
Rudolfinum, Uměleckoprůmyslové muzeum, staroměstský kostel sv. Mikuláše, Palác 
Kinských, Ungelt, kostel sv. Jakuba a na Josefově Židovská radnice. Jen v brožuře z roku 
1908 se doporučoval malostranský dům U zlaté hvězdy a Radnické schody a na Starém 
městě kašna na Rynečku a akademické gymnasium. Bellmannova trasa, jež byla vskutku 
nabitá, obsahovala ze staroměstských staveb navíc také Anežský klášter, palác Městské 
spořitelny pražské, staroměstskou tržnici, rodiště Aloise Senefeldera, dům U tří zlatých 
lvů na Uhelném trhu (jako místo Mozartova pobytu), Mariánský sloup na Staroměstském 
náměstí; klášter dominikánů s kostelem sv. Jiljí; budovu německé techniky, na 
Betlémském náměstí České průmyslové muzeum a místo, kde stávala Betlémská kaple; 
rotundu sv. Kříže Menšího, c. k. policejní ředitelství a palác Lažanských. Na Malé Straně 
doporučoval Bellmann navíc komendu Johanitů s kostelem Panny Marie, kostel panny 
Marie Vítězné; Fürstenberský palác; Klárův ústav; Strakovu akademii; v Josefově pak 
synagogu reformované židovské obce (dnešní Španělská). Většinu z nich český průvodce 
doporučoval až v případě dvou- či třídenní návštěvy města. 
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socha rytíře s mečem na pilíři Karlova mostu. Klutschakův průvodce jej v roce 

1838 označil jako sochu Bruncvíka a naznačoval, že toto jméno mohlo být 

odvozené od jména Přemysl. Klutschak následně převyprávěl čtenářům legendu, 

podle níž zde král Bruncvík vhodil do Vltavy meč, který byl s to pobít všechny 

nepřátele okolo, přičemž v čase největšího ohrožení se měl meč vynořit znovu nad 

hladinu. Klutschak následně nabídl i vědečtější vysvětlení původu sloupu, který 

považoval za znamení dřívějšího skladovacího práva jednoho z pražských měst.
318

  

Podstatné je, že Klutschak v té době nespojil s nějakou nacionální 

komunitou ani městské právo, ani ty, jimž měl meč pomoci v nouzi.  Na počátku 

20. století byla však již situace jiná. Socha se stala pro pražské Němce jedním ze 

symbolů německé minulosti města. Německé cestovní průvodce asi od 

osmdesátých let 19. století začaly popisovat středověkou památku jako „Sochu 

Rolanda“ a spatřovaly v ní znamení starého "německého městského práva.“
319

 

České průvodce nadále hovořily o soše Bruncvíkově. Český průvodce z pera 

Gutha-Jarkovského strávil většinu času právě popisem několika jejích variant. 

Bruncvíka ztotožnil s „naším slavným králem Přemyslem Otokarem II,“ nebo s 

„Bruncvíkem, synem Žibřida neb Strojmíra;“ v každém případě však mělo být pro 

čtenáře jednoznačné jeho slovanství. Legendu o Bruncvíkovi spojil s legendou o 

blanických rytířích a sv. Václavu (tedy symboly, vykládanými v té době již ne 

zemsky, ale nacionálně česky). S pomocí meče měli být na hlavu poraženi 

nepřátelé národa.
320

 Zatímco si totiž Němci přisvojili vědecký výklad významu  

                                                 
318 „Dem Volksglauben zufolge von König Prunzlik (Přemysl?) erbaut, der ein so treffliches 
Schlachtenschwert hatte, dass es, wenn er ihm nur befahl, einzubauen, also gleich alle 
Feinde ringsum niedermetzelte. Dies Schwert warf er an der Stelle, wo die Säule steht, in 
die Moldau. Einer Sage zufolge wird es zurzeit großer Bedrängnis wieder erscheinen. 
Wahrscheinlich ist es, dass diese Säule das Zeichen eines Früheren Stapelrechts einer der 
Prager Städte ist.“ Franz KLUTSCHAK, Führer durch Prag, Prag 1838, s. 51. 
319 „Schräg gegenüber, auf einer aufgemauerten Böschung des Pfeilers am Ufer der Insel 
Kampa, befand sich eine Rolandsäule, ein Wahrzeichen deutschen Stapelrechtes.“  Durch 
Deutschböhmen, s. 9. 
320 „Při druhém břehu vlevo na mostním pilíři pod sousoším sv. Vincence a Prokopa jest 
tzv. Bruncvíkova socha, o níž koluje mnoho pověstí a pohádek. Soudí se, že to bylo 
znamení skladního práva Starého města, jistě však jako znamení zvýšené ochrany míru. 
Jméno sochy jest vlastně zkomolenina jména Přemysl, z něhož stalo se Przemysl, Pruncel, 
pak Prunclík a Brunclík a jest to prý vlastně náš slavný král Přemysl Otokar II. (…) Dle 
jiných je to Bruncvík, syn knížete Žibřida neb Strojmíra, jehož divotvorný meč v mostě je 
zazděn. Až bude v Čechách nejhůře a rytíři Blaničtí potáhnou proti nepříteli, se sv. 
Václavem v čele, kůň Václavův zakopne na mostě, vyrýpne meč Bruncvíkův, jímž pak sv. 
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Obrázek 14: Děti představovaly vděčné publikum pedagogicky nabádavých průvodců. 

 

Pramen: Jiří GUTH, Průvodce Prahou pro mládež, Praha 1905.  

                                                                                                                                      
Václav všecky nepřátele potře. A bude v Čechách mír a pokoj.“ J. GUTH, Průvodce 
Prahou. Pro mládež, s. 35 an. 
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sochy, čeští autoři průvodců si přivlastnili příslušnou legendu. Případ 

Rolanda/Bruncvíka ukazuje, že došlo k nacionalizaci starších pamětí a 

v souvislosti s tím i k jejich obsahovým změnám. Tuto hypotézu by však na více 

příkladech měla ověřit a rozpracovat samostatná studie. 

 

Paměti, jež se tradičními či nově doplněnými cíli turistického zájmu pojily, se – 

jak jsme viděli v případě Bruncvíka/Rolanda - od sebe samozřejmě výrazně lišily. 

Spoluautor německého projektu Deutsche Erinnerungsorte, Étienne Francois, 

zdůraznil, že mnoho míst paměti lze označit za sdílená, protože se k nim vztahuje 

a na ně činí nárok více skupin společnosti. Tato místa jsou podle něj zároveň 

rozdělující, protože jsou tyto paměti často v nesouladu a tím skupiny rozdělují a 

vymezují mezi nimi hranice.
321

  Památky na Hradčanech, Malé Straně, v Josefově 

a na Starém Městě byly právě místy paměti tohoto typu.
322

 

Zatímco v některých částech Prahy charakterizovala místa paměti kontinuita, 

v případě pražského Nového Města byla daleko markantnější jejich diskontinuita. 

České a německé průvodce nevedly často své čtenáře stejnými částmi Nového 

Města. Lišily se i nejvýznamnější pamětihodnosti, na něž průvodce obracely jejich 

pozornost. Tento vývoj souvisel s živým stavebním ruchem na Novém Městě, 

který propůjčil mnoha jeho částem novou tvář. Nicméně zmíněný příklad 

Josefova dokládá, že ani s rozsáhlou změnou městské zástavby nemusela ruku 

v ruce kráčet přeměna kánonu doporučovaných turistických cílů. Zatímco Staré 

Město, Josefov, Malou Stranu, Hradčany i Vyšehrad i přes stavební změny, jež 

v nich proběhly, průvodce představovaly především jako ztělesnění pražské 

historie a tradice, stavby na Novém Městě (a v jeho těsné blízkosti) se staly 

symbolem městské modernity. Knappův průvodce z roku 1900 popsal (v 

souzvuku s dalšími českými průvodci) tuto část města následovně: „Nově Město, 

nejmladší část staré Prahy, sídlo některých odborů průmyslových, které sem byly 

Karlem vykázány a v novější době celé ústavů humanitních, vyznamenává se 

širokými, rovnými ulicemi a rozsáhlými náměstími Václavským a Karlovým. Sem 

                                                 
321 Étienne FRANÇOIS, Lieux de mémoire, Erinnerungsorte, in: Antoine MARÉS (vyd.), 
Lieux de mémoire en Europe centrale, Paris 2009, s. 16-17. 
322 Pražský starý židovský hřbitov je přitom příkladem sdíleného a zároveň rozdělujícího 
místa paměti par excellence (židovské, české i německé paměti).  
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přeneseny také všechny téměř úřady státní, zde jsou veliká nádraží a ruch 

moderní tady nalezl svá působiště. Naproti tomu Staré Město je zachovaný obraz 

středověku.“
323

 Autoři německých průvodců ve svých průvodcích rovněž 

jmenovali především nové stavby, dokládající modernitu města. 

Čeští i němečtí autoři modernitu Prahy ovšem chtěli ukázat především jako 

modernitu své nacionální skupiny, zatímco stavby, považované za symbol 

moderní současnosti skupiny druhé se snažili ze svých popisů odstranit. Zatímco 

němečtí autoři zdůrazňovali ve svých popisech Příkopů přítomnost Německého 

kasina, jakožto centra tehdejšího německého společenského života v Praze, české 

průvodce tuto budovu přecházely mlčením.
324

 Naopak německé publikace 

obvykle neupozornily své čtenáře na reprezentativní novostavbu Obecního 

domu.
325

 České průvodce často neobsahovaly ani zmínku o Novém německém 

divadle, postaveném na pomezí Nového Města a Vinohrad, němečtí autoři o něm 

zařadili rozsáhlou popisnou pasáž, nápadně kontrastující se stručností, jíž se 

v nich dostalo Národnímu divadlu.
326

 Průvodce Durch Deutschböhmen, jehož 

nacionalismus byl z předválečných průvodců nejradikálnější, se v tomto ohledu 

spokojil s jedinou větou: „České Národní divadlo (u Vltavy, na konci 

Ferdinandovy třídy) stojí teprve asi 35 let.“
327

 Podobně měly české průvodce 

tendenci zdůraznit význam a výstavnost českých peněžních ústavů na Příkopech, 

především Živnostenské banky, zatímco paláce německých konkurenčních 

                                                 
323 Knappův průvodce po Praze a okolí, Karlín 1900, s. 25. 
324 Bellmannův průvodce charakterizoval dům Německého kasina na Příkopech takto: 
„Eigenthum des deutschen Vereins und Hauptversammlungsort der Deutschen Prags; es 
enthält grosse Säle, Lese- und Unterhaltungszimmer, einen prachtvollen Garten und eine 
gute Restauration.“ Prag und seine Umgebung, Prag 1905, s. 66. 
325 Viz např. O. KLAUBER, Prag und Umgebung. Praktischer Führer, Berlin 1913. Průvodce 
Durch Deutschböhmen Obecní dům sice zmínil, ale jen proto, aby jej odmítl jako 
„cizorodý prvek“ a odmítl tak jeho status „pamětihodnosti.“ Durch Deutschböhmen: die 
Weltbäder, Sommerfrischen, Fremden- und Touristenorte Deutschböhmens, Karlsbad 
1907, s. 10. 
326 Prag und seine Umgebung, Prag 1905, s. 70. 
327 „Das tschechische Nationaltheater (…) besteht erst seit etwa 35 Jahren.“ Durch 
Deutschböhmen: die Weltbäder, Sommerfrischen, Fremden- und Touristenorte 
Deutschböhmens, Karlsbad 1907, s. 10. 
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podniků přešly beze slova. Griebenův průvodce z roku 1913 naopak své čtenáře 

upozornil především na budovu peněžního ústavu Wiener Bank-Verein.
328

 

Stejnou strategii sledoval i průvodce pro účastníky sjezdu českých přírodovědců a 

lékařů, na rozdíl od jiných ji však formuloval explicitně: „Průvodce určený pro 

členy českého sjezdu přirozeně v první řadě všímá si pouze ústavů českých, a dále 

oněch, jež slouží oběma národnostem v království. Ústavy čistě německé byly buď 

jen registrovány, aneb nebyly vůbec do soupisu pojaty.“
329

 Naopak Bellmanův 

průvodce z roku 1905 vedle zemských zdravotních institucí (porodnice a 

psychiatrické léčebny) vypíchl budovu německé dětské nemocnice na Karlově 

náměstí a dále komplex nemocnice všeobecné, včetně s ním spojených vědeckých 

ústavů pražské německé univerzity.
330

 

I na Novém Městě však existovala sdílená místa paměti. Jednalo se především o 

historické budovy a také o novější místa paměti, jež byla esteticky mimořádně 

zajímavá, nebo která bylo možné interpretovat jako zemská, např. Národní 

Muzeum, sochu sv. Václava, nebo Českou spořitelnu.
331

 I v tomto případě však 

paměti, které se k nim pojily, vedly mezi oběma skupinami jasně vymezenou 

hranici. Významné pamětihodnosti reprezentující moderní současnost jedněch 

byly však z průvodců druhých vyloučeny a lze je tedy sotva považovat za sdílené. 

Zatímco minulost českou a německou inteligenci současně spojovala a 

rozdělovala, jejich představy o symbolech pražské modernity obtížně nacházely 

společné jmenovatele. Modernizace města tak vedla k rozpadu shody o jeho 

významných pamětihodnostech a zároveň se její kýžená podoba i její symboly 

staly bodem, kde byla roztržka obou skupin nejvíce patrná. 

                                                 
328 O. KLAUBER, Prag und Umgebung, Berlin 1913, s. 87-88. Autor jmenoval i další 
bankovní budovy, nicméně pouze tato byla zvýrazněna tučně. 
329 Praha přírodovědecká a lékařská. Průvodce k V. sjezdu českých přírodozpytců a lékařů 
v Praze, Praha 1914, s. 3. 
330 Prag und seine Umgebung, Prag 1905, s. 72-74. 
331 Oba průvodce, srovnávané výše (pozn. 316) jmenovaly následující stavby na Novém 
Městě: Národní muzeum, pomník Josefa Jungmanna na stejnojmenném náměstí, klášter 
voršilek, palác Zemské banky, německé gymnázium, kostel sv. Kříže na Příkopech, 
nádraží Společnosti státní dráhy (dnešní Praha Masarykovo nádraží), nádraží Františka 
Josefa (dnešní Praha hlavní nádraží), budova trestního soudu na Karlově náměstí, kašnu 
s morovým sloupem, pomníky Vítězslava Hálka a Benedikta Roezla tamtéž, budovu české 
techniky, kostel sv. Ignáce z Loyoly, Faustův dům, kostel svatého Jana Nepomuckého na 
Skalce, Emauzský klášter. 
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4.3 Kolektivní paměti na přelomu století 

 

Studie vyšlé v posledních letech začaly cestovní průvodce po Praze využívat jako 

pramen, zprostředkovávající přístup ke kolektivním pamětem a reprezentacím, 

aniž by dosud téma zcela vyčerpaly. Cílem následujících odstavců není výsledky 

dosavadního bádání shrnout. Jde jen o to, poukázat na některé momenty, jež 

dosud nebyly dostatečně zdůrazněny. Zaměřím se nejprve na kolektivní paměti 

českých a německých intelektuálních elit v cestovních průvodcích, jež vyšly na 

sklonku 19. a počátku následujícího století. 

4.3.1 Kolektivní paměť české intelektuální elity 

Illustrovaný průvodce po Praze z roku 1904 konstatoval ve shodě s většinou 

tehdejších českých průvodců: „Paříž – toť Francie, napsal Viktor Hugo, a dějiny 

Prahy – toť dějiny Čech, můžeme říci my.“
332

  Ze synekdochy, ztotožňující 

minulost Prahy s dějinami země vyplývalo, že obraz pražských dějin byl zasazen 

do širšího rámce vyprávění o dějinách země snad ještě pevněji, než v případě 

menších měst v českých zemích.
333

  Nepřekvapí proto, že se kapitoly o dějinách 

města v českých průvodcích do velké míry shodují s velkým vyprávěním o 

dějinách českého národa.  

Jeho počátky se ztrácely v mytických dobách: žádný z českých průvodců 

nevynechal pověst o Libuši. Po neklidné době knížecí následovala doba 

přemyslovských králů, jež byla v průvodcích prezentována dvojznačně. Materiální 

a kulturní vzestup Prahy v oné době byl dosažen pouze za cenu posílení 

„německého živlu“ ve městě: „Tak zahájena Vratislavem II. kolonisace německá, 

těšící se podpoře jeho nástupců na úkor obyvatelstva domácího. Zvláště pak 

Václav I. a Přemysl Otakar II., který zvláštního se za to dočkal vděku, byli 

                                                 
332 Illustrovaný průvodce po Praze a okolí, Praha 1904, s. 2. 
333 K obrazu minulosti v menších českých městech viz:  Jaroslav IRA, Lokální a národní 
identita v historických monografiích českých, moravských a haličských měst (1860 - 
1900), Disertace na ÚSD FF UK, 2013. 
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štědrými podporovateli německého živlu, položivše tím základ k neblahým 

sporům, jimiž jest naše vlast po dnes ohrožována.“
334

  

Na úpadek po vymření přemyslovského rodu a vládu Jana Lucemburského 

navázalo panování Karla IV., pojímané jako zlatý věk: „Zlatá doba Karlova 

daleko zastínila i zlatý věk Otakarův, a s ním uložen r. 1378 i dobrý genius Prahy 

a celého národa do hrobu.“
335

 Další zlatý věk prožila Praha v rudolfinské době: 

„Rudolfem II. nastala Praze doba posledního rozkvětu a slávy, jež i v dějinách 

české literatury nazývána bývala zlatým věkem. Rudolf II, jenž v Praze stále sídlil, 

obklopil se nádherou a leskem jako dříve – kromě Karla IV. – žádný jiný z císařů 

římských.“
336

 Po ní v obraze, vykresleném většinou českých průvodců, 

následovala „bělohorská katastrofa“ a dlouhá „doba největšího úpadku a poroby 

českého lidu“ a také jen velmi povlovné zotavování se města, přerušené však 

válkami.
337

 Skutečný opětný vzestup zažila Praha podle autorů průvodců, 

rekrutujících se z řad české nacionální inteligence, až v době počínající „národním 

obrozením“ a pokračujícím až do jejich současnosti, kdy „umění, po celá téměř 

století z Prahy vypuzené, rozbilo opět svůj stánek ve vltavské metropoli, a věrní a 

nadšení synové této země snaží se, aby svépomocí, neúmornou pílí v ušlechtilém 

zápolení vydobyli svému národu jedno z předních míst mezi kulturními národy, 

které šťastněji situováni nemusejí zápasiti s překážkami a persekucemi, jež jsou 

České zemi a její hlavě údělem.“ Tyto úspěchy pak byly, jak průvodce otevřeně či 

skrytěji sdělovaly svému čtenáři, nejlepším dokladem správnosti českých 

státoprávních požadavků. Citovaný průvodce to vyjádřil následovně: „královské 

naše město projevilo životní svou sílu a schopnost, jež je opravňuje dožadovati se 

práva, aby mohlo žíti vlastním svým životem a učiniti zadost svému poslání jako 

hlavní město českého království.“ 
338

 

Shoda mezi dějinami města a velkým vyprávěním o minulosti českého národa, již 

předchozí analýza doložila, ovšem nebyla absolutní. Dějiny Prahy, představené 

                                                 
334 Průvodce dodával: „V letech 1253-1257 rozšířil Přemysl Otakar II. pražský hrad a 
ohradil jej zděmi, vyhnal domácí obyvatelstvo z podhradí, kde jest dnes Malá Strana, a 
osadil je Němci.“ Illustrovaný průvodce, s. 4. 
335 Illustrovaný průvodce, s. 7. 
336 Illustrovaný průvodce, s. 9. 
337 Illustrovaný průvodce, s. 10. 
338 Illustrovaný průvodce, s. 12.  
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v průvodcích, na rozdíl od něj podávaly daleko nejednoznačnější obraz 

radikálních či přímo revolučních změn, především husitství a josefinské doby. 

Zatímco obraz Jana Husa, jakožto klíčové osobnosti českých dějin a raného 

průkopníka české národní samostatnosti a duchovní svobody se nelišil od 

obvyklého podání, husitství bylo prezentováno značně ambivalentně.
339

 Již 

citovaná brožura prozrazovala rozpaky autorů nad následky hnutí pro Prahu: 

během husitských válek „pokryly se skráně českých bojovníků vavříny, však země 

česká i hlavní město její zříceninami,“ přičemž brožura poukázala výslovně na 

destrukci Vyšehradu a poboření Malé Strany. Škody, jež husité přinesli, byly 

nadto zmiňovány poměrně obšírně i v popisech jednotlivých staveb.
340

 Destrukce, 

jež války způsobily, se zdála v podáních cestovních průvodců převažovat nad 

jejich přínosem. Pokud se autoři průvodců snažili tento dojem relativizovat, činili 

tak často srovnáním destrukce v husitských válkách s následky josefinských 

reforem. Již vícekrát citovaný průvodce pražského cizineckého svazu srovnání 

formuloval takto: „Tím způsobem zanikl značný počet svědků českého umění a 

české slávy, ačkoliv doba osvíceného absolutismu za Josefa II. svým systematicky 

provozovaným vandalismem nezůstala nikterak za husitskou dobou pozadu.“
341

  

Podobně jako Jan Hus, i osobnost Josefa II. jakožto symbol získala v kontextu 

nacionálních konfliktů na konci 19. století zcela jednoznačné nacionální 

zabarvení. Pro české Němce představoval habsburský panovník personalizovaný 

symbol německy řízeného státu. Naopak v českém prostředí, kde dříve platil za 

osvoboditele rolníků, začal být z těchto důvodů odmítán.
342

 Překvapí proto, že 

v průvodcích po Praze byl obraz Josefa II. jak v případě českých, tak německých 

průvodců převážně negativní a to z totožných důvodů. Osobnost Josefa II. byla 

zpravidla spojována s destrukcí pražských – především sakrálních - památek a 

ochuzením města. Podle citovaného českého průvodce Josef II. „připravil Prahu o 

                                                 
339 Viz např. „Vedle kaple Betlemské bylo Karolinum hlavním semeništěm a později i 
hajitelem učení Husova, jehož zásluhou dobyta národu Českému při universitě většina 
hlasů (dekret Kutnohorský Václava IV. z r. 1409). Událost tato vypudila z Prahy četné 
učitele a žáky universitní cizích národností, kteří pak založili university v Lipsku, Krakově a 
Altorfu.“ Illustrovaný průvodce, s. 55-6. Tezi uvádí R. JAWORSKI, Deutsche und 
tschechische Ansichten, s. 52. 
340 Viz např. Řivnáčův průvodce, Praha 1885, s. 119. 
341 Illustrovaný průvodce, s. 8. 
342 R. JAWORSKI, Deutsche und tschechische Ansichten, s. 58. 
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celé legie vynikajících památek, zeslabil ji finančně a ztráty tím způsobené býti 

vyváženy ani různými vhodnými reformami a některými v pravdě blahodárnými 

zařízeními.“
343

 Stejný názor sdílel i autor německého Bellmannova průvodce: 

„Josef II. zrušil mnoho ze 117 pražských kostelů a klášterů, které byly zčásti 

zbořeny, zčásti přestavěny v kanceláře, špitály, kasárna, sklady apod. Tím se 

podstatně změnila fyziognomie ‚stověžaté Prahy,‘ jejíž 4 magistráty byly roku 

1784 spojeny.“
344

 

Nabízí se otázka, s kterými stavbami cestovní průvodce tyto symbolicky nabité 

historické události a osobnosti spojovaly, a na které z nich položily největší důraz. 

Obraz, který tak vznikne, se sice od předchozího neliší ani námětem, ani stafáží, 

ale jejich proporce jsou výrazně odlišné. Z osob je akcent položen především na 

Karla IV., Jana Husa, Rudolfa II., Josefa II. a na představitele „obrozenců,“ 

především těch, jež v Praze připomínala pamětní deska či větší pomník. Z událostí 

je vyzdvihováno husitství a doba od počátků „národního obrození“ do současnosti 

autorů. Asi nepřekvapí, že v průvodcích zpracovaných příslušníky českých 

intelektuálních elit hraje klíčovou roli mýtus Bílé hory jakožto „národní 

katastrofy“, jíž se počínala staletá „doba temna.“ Jistým paradoxem přitom je, že 

samotné dějiště bitvy nepatřilo mezi preferované cíle. Během kratší návštěvy 

Prahy jej nedoporučoval navštívit žádný ze studovaných česko-nacionálních 

průvodců.  

První, prozaická, příčina spočívala v tom, že Bílá Hora byla od centra Prahy 

relativně vzdálena a nebyla s ním dosud spojena tramvajovou linkou. Současně až 

do počátku 20. let 20. století nebylo místo bitvy pietně upraveno a „opatřeno“ 

odpovídajícím pomníkem, přes několik smělých návrhů na jeho realizaci.
345

 

Českonacionální průvodce, které popis Bílé Hory vůbec obsahovaly - zpravidla 

spíše stručný - jej označovaly zpravidla jako nepříliš vhodný cíl výletu: „Bílá 

Hora, věkopamátné bojiště z r. 1620 s kostelem p. Marie Vítězné, postaveným na 

                                                 
343 Illustrovaný průvodce, s. 11. 
344 „Joseph II (1780-1790) hob viele der 117 Kirchen und Klöster Prags auf, welche theils 
demolirt, theils umgebaut und in Bureaux, Hospitale, Kasernen, Magazine u.s.w. 
verwandelt wurden. Hiedurch änderte sich wesentlich die Physiognomie der 
„hundertthürmigen“ Stadt, deren vier Magistrate im J. 1784 vereinigt wurden.“ Prag und 
seine Umgebung, Prag 1905, s. XXXI. 
345 Z. HOJDA – J. POKORNÝ, Pomníky a zapomníky, s. 117-126. 
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paměť této bitvy. Vycházka, ač méně vděčná, koná se buď po elektrické dráze přes 

Smíchov do Košíř až ku Klamovce a odtud vzhůru Bělohorskou silnicí nebo přes 

Strahov a Břevnov.“
346

 Snažily se zpravidla ve čtenáři vzbudit negativní emoce 

evokací nehostinnosti místa a dovést jej k postoji, který zaujímal František 

Palacký, který místo odmítal navštívit a „bylo mu nesnesitelné slyšeti, že někdo 

z vlastenců na to klaté místo vkročil.“
347

 Německé průvodce sice své čtenáře 

k návštěvě místa rovněž příliš nenutily, nezdůrazňovaly však jeho „odpudivý“ ráz 

a zmiňovaly častěji, že se v případě zdejšího kostela jedná o místo, kam směřují 

každým rokem poutníci.
348

 

Na Bílou Horu a její následky však odkazovaly v průvodcích z pera příslušníků 

české inteligence téměř všechny stavby, představené jako pražské dominanty. 

Jako reprezentativní příklad může sloužit Řivnáčův průvodce z roku 1885. Z 

hlavních památek na Starém Městě byly v Řivnáčově průvodci s Bílou Horou či 

dobou po ní následující tak či onak spojovány Staroměstská mostecká věž („R. 

1621 vystaveny s cimbuří této věže na tyčích nabodané hlavy vlastenců českých, 

21. června na Staroměstském náměstí odpravených, jež teprva po desíti letech 

sňaty byly.“
 349

), Klementinum („knihovna rozmnožená od Jesuitů četnými, 

protestantům odňatými vzácnými díly“
 350

) i kostel sv. Salvatora („Sem prý byly 

z Týnského kostela tajně přeneseny lebky českých vlastenců, popravených 21. 

června 1621 na Staroměstském náměstí.“
351

), chrám Panny Marie pod Týnem 

(„Průčelí kostela má dvě věže, mezi nimiž pne se krásný štít s měděnou, 

pozlacenou soškou P. Marie tam, kde za dob kališnických stával kalich. Výklenek 

pod sochou, kde stála někdy socha krále Jiřího z Poděbrad, jest teď prázdný.“
352

), 

budova staré mincovny
353

 a také Karolinum.
354

 Jako nejvýznamnější staroměstské 

místo paměti, spojené s Bílou Horou, sloužila ovšem Staroměstská radnice, 

                                                 
346 J. KAFKA, Kafkův illustrovaný průvodce po Království Českém XVIII. Praha, hlava 
Království Českého, Praha 1901, s. 58. 
347 Z. HOJDA – J. POKORNÝ, Pomníky a zapomníky, s. 118. 
348 Viz např. Prag und seine Umgebung (Bellmann), Prag 1905, s. 89; Prag und Umgebung 
(Grieben), Berlin 1913, s. 153.  
349 Řivnáčův průvodce, Praha 1885, s. 138. 
350 Řivnáčův průvodce, Praha 1885, s. 47 an.  
351 Řivnáčův průvodce, Praha 1885, s. 57. 
352 Řivnáčův průvodce, Praha 1885, s. 42. 
353 Řivnáčův průvodce, Praha 1885, s. 43. 
354 Řivnáčův průvodce, Praha 1885, s. 55-6. 
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respektive prostor bezprostředně před ní, kde „popraveni po bitvě na Bílé hoře 

dne 21. června 1621 protestantští náčelníci českého povstání proti Ferdinandu 

II.“
355

 

Bílou Horu si měl čtenář připomenout i při návštěvě kostela sv. Mikuláše na Malé 

Straně a v případě mnoha staveb na Hradčanech.
356

 Jako připomínka následků 

bitvy byla jmenována v průvodci Loreta s blízkým klášterem kapucínů: „Po bitvě 

Bělohorské skoupila Benigna Kateřina Popelová z Lobkovic v sousedství kláštera 

domy z vlasti vyhnaných protestantů, vystavěla zde v letech 1626-31 kapli 

Loretanskou, již Kapucínům odevzdala. (...) V této době, kdy národ zubožen, buď 

doma pod rukama vítězů, nebo vyhnán v cizině hlady zmíral, snášely šlechtičny 

české poklady nesmírné ceny Matce Boží Loretánské; poklad zdejší jest dosud co 

do hmotné ceny nejznamenitější v Čechách.“
357

 Vzpomínku na Bílou Horu a 

události jí předcházející měl vyvolat Martinický palác („Majetek někdy úhlavního 

nepřítele protestantů, Jaroslava Bořity z Martinic. Zde zosnovány všechny pikle, 

jichž následkem bylo svržení téhož Martinice a ostatních místodržících z oken 

hradu a vzplanutí války třicetileté.“
358

). Stejné vzpomínky měla vyvolat také 

návštěva pražského hradu, který současně sloužil v průvodcích i jako symbol 

české státnosti a hlavní místo paměti, odkazující na její minulou existenci.
359

 

Třicetiletá válka byla při návštěvě hradního areálu zmiňována v souvislosti 

s osudem rudolfinských sbírek a dále ve spojitosti s místností důchodenského 

úřadu
360

, zelenou světnicí
361

, české kanceláře
362

 i světnicí říšské dvorní rady.
363

 

                                                 
355 Řivnáčův průvodce, Praha 1885, s. 41. 
356 „V těchto místech stál již od r. 1283 farní kostel sv. Mikuláše se hřbitovem, který 
hlavně přičiněním Albrechta z Valdštýna odevzdán byl Ferdinandem II. r. 1625 Jesuitům.“ 
Řivnáčův průvodce, Praha 1885, s. 123. 
357 Řivnáčův průvodce, Praha 1885, s. 117. 
358 Řivnáčův průvodce, Praha 1885, s. 115. 
359 Analogickou funkci plnil i Vyšehrad, který však z některých průvodců pro svou 
relativní odlehlost ze seznamu hlavních dominant města vypadl. 
360 Průvodce čtenáři zdůraznil, že sál byl „ozdobený přečetnými znaky, z nichž zabíleny 
jsou ony pánů r. 1620 odsouzených nebo uprchlých.“ Řivnáčův průvodce, Praha 1885, s. 
100. 
361 Místnost byla „památná zvláště pro porady, jež měla zde šlechta pod obojí v 
bouřlivých letech 1618-20.“ Řivnáčův průvodce, Praha 1885, s. 100. 
362 „Dosud ukazovala se síň v patře třetím jako ona, z jejíchž oken shozeni byli dne 23. 
května 1618 místodržící Martinic a Slavata s písařem Fabriciem s výše 28 loket do 
příkopu hradebního, čímž dán podnět k válce třicetileté, byla to však síň v patře druhém, 
s ozdobnou klenbou Vladislavského slohu, tak zvaná česká kancelář. V příkopě pod okny 
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Průvodce turistu na bitvu připamatoval i při návštěvě chrámu sv. Víta, 

Lobkovického paláce
364

 a starého purkrabství.  Dvůr před ním byl popisován jako 

„nasycený potoky krve zde zvláště po bitvě Bělohorské popravených“ a zdejší 

vězení „zvláště naplnila se v trudných dnech pobělohorských.“
365

 

Bílá Hora jakožto místo paměti měla tedy v pražské imaginární topografii 

specifické postavení. Mohla i ve své nepřítomnosti plnit funkci nejdůležitějšího 

místa paměti, odkazujícího na klíčovou komponentu velkého vyprávění o dějinách 

českého národa. Odkazovaly na ni totiž jiné pražské dominanty, jež v tomto 

ohledu sloužily jako „místa paměti na místo paměti.“ Aniž by turista procházející 

Prahou s průvodcem v ruce musel Bílou Horu vůbec navštívit, mohl si tak vytvořit 

obraz „osudného“ místa ve své imaginaci, jenž plnil svou úlohu snad i lépe, nežli 

dosud neupravené skutečné místo.          

4.3.2 Kolektivní paměť českoněmecké intelektuální elity 

Podle R. Jaworského byla „obecně vzato pro obraz dějin Němců v českých zemích 

rozhodující teorie Němců jako nositelů kultury.“ Viděno touto optikou byli Češi 

pouhými profitenty německé činorodosti v Čechách.
366

 Obraz Prahy v německých 

cestovních průvodcích vznikajících přibližně od přelomu 60. a 70. let 19. století se 

napájel právě z těchto ideových zdrojů. Praha byla představována jako město 

s německou minulostí a nezanedbatelnou přítomností německé menšiny, poseté 

památníky německé umělecké tvorby, německého práva a německé vzdělanosti.
367

  

Stejně jako v českých průvodcích, i kapitoly o dějinách města v německých 

průvodcích začínaly vždy mýtem o Libuši a etymologií názvu města, přičemž jej 

odvozovaly ze slovanských jazyků. Z historických epoch průvodce akcentovaly 

                                                                                                                                      
stojí dvě pyramidy na památku osudné oné události.“ Řivnáčův průvodce, Praha 1885, s. 
100. 
363 „Síň v patře třetím má dosud nábytek z počátku XVII. stol, a jest to světnice říšské 
dvorní rady, kde Karel z Liechtenštejnu r. 1621 držel soud nad povstalci proti 
Ferdinandovi, nad nimiž pak děsný ortel vykonán byl dne 19. června na Staroměstském 
náměstí. Smutná to vzpomínka – ale čarokrásný pohled z oken této síně na Prahu osten 
její aspoň otupí.“ Řivnáčův průvodce, Praha 1885, s. 100. 
364 „Sem uchránili se z oken svržení Slavata a Martinic (23. května 1618).“ Řivnáčův 
průvodce, Praha 1885, s. 110. 
365 Řivnáčův průvodce, Praha 1885, s. 111. 
366 R. JAWORSKI, Deutsche und tschechische Ansichten, s. 37. 
367 J. RANDÁK, Paměť v prostoru, s. 127. 
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dobu posledních Přemyslovců jako období, kdy panovníci země upřednostňovali 

německou kulturu a její nositele nadali privilegii. S preferencí německého 

měšťanstva ze strany vládců země zároveň spojovali vzestup a materiální 

blahobyt Prahy. Bellmannův průvodce popsal onu dobu takto: „Za tohoto krále, 

jenž proslul také jako minnesängr, a především za vlády jeho syna Otakara II., 

podporovatele silného měšťanstva, začala pro město doba vzestupu (…) a 

blahobyt panoval mezi měšťany, mezi nimiž byl početně zastoupen německý živel a 

požíval obzvláštní přízně panovníků. (…) Německá vzdělanost a německý způsob 

života doznaly silný vzestup a rozšíření.“
368

  

Podobně pozitivně jako české průvodce hodnotily německé průvodce i vládu 

Karla IV, kterou považovaly rovněž za zlatý věk Prahy. Obraz Karla IV. se ale 

lišil: panovník, představený autory průvodců jako člen dynastie „německých 

Lucemburků“ propojil svou osobou Čechy nejužším způsobem s tehdejší 

německou Říší.
369

 Prahu dovedl k nebývalému kulturnímu i materiálnímu 

rozkvětu, takže mohla zaujmout v rámci tohoto území a snad i Evropy prvořadé 

postavení. Součástí tohoto vzestupu byl i rozvoj německého umění, nacházejícího 

výraz v podobě slavných pražských staveb.
370

 Vláda Václava IV. znamenala 

v očích autorů německých průvodců neblahý obrat. S českými průvodci se ty 

německé shodly na tom, že husitství představovalo jednu z rozhodujících událostí 

českých dějin, mělo silný nacionální náboj (vedle náboženského) - pro německé 

autory na rozdíl od českých bylo proto jednoznačně odsouzeníhodné - a způsobilo 

kulturní destrukci.
371

  Nový zlatý věk přineslo až panování Rudolfa II.
372

  

Pokud odhlédneme od pomalého zotavování po Třicetileté válce, přišla doba 

dalšího vzestupu města až v 19. století. Pokusy tuto dobu interpretovat 

                                                 
368 „Unter diesem Könige, der auch als Minnesänger bekannt ist, besonders aber 
während der Regierung seines Sohnes Ottokar II., des Förderers eines kräftigen 
Bürgerthums, begann die Stadt eine Epoche des Aufschwunges (...)  und Wohlstand 
herrschte unter dem Bürgerthume, in welchem das deutsche Element zahlreich vertreten 
war und sich einer besonderen Gunst der Herrscher erfreute. (...) Deutsche Bildung und 
deutsches Wesen fanden ausgiebigen Vorschub und Verbreitung.“ Prag und seine 
Umgebung, Prag 1905, s. 28. 
369 R. JAWORSKI, Die deutschen und tscheschichen Ansichten, s. 36. 
370 Prag und seine Umgebung, Prag 1905, s. 28. 
371 „Es begann die für Prag und ganz Böhmen unheilvolle Reformation auf nationalem 
und religiösem Gebiete.“ Prag und seine Umgebung, Prag 1905, s. 28. 
372 Prag und seine Umgebung, Prag 1905, s. 29. 
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v jednotlivých průvodcích ovšem prozrazovaly jisté rozpaky jejich autorů. 

Průvodce pražského nakladatele Bellmanna, jenž byl obecně vzato z německých 

průvodců nejvíce konsensuální, zdůrazňoval materiální a kulturní vzestup města 

v právě uplynulých letech, zcela však ze svého vyprávění vymazal české 

obyvatele města. Autor Griebenova průvodce zmínil na prvním místě oslabování 

pozic německých obyvatel a etnický konflikt ve městě; hospodářský vzestup 

města zmíněný následně pak do velké míry připsal jeho německým obyvatelům: 

„Poslední desetiletí Prahy jsou poznamenané postupným zatlačováním německého 

živlu. Poté, co ze zastupitelských orgánů města zmizel poslední německý člen, 

dosáhl boj proti Němectvu ve veřejném životě rychlých úspěchů. (…) Přes tyto 

boje postupuje hospodářsky Praha rychle vpřed za spolupráce Němců, jejichž 

značná daňová síla se na tomto vzestupu podstatně podílí.“
373

 Průvodce Durch 

Deutschböhmen a Baedeker hovořily pouze o česko-německém konfliktu. 

Analýza imaginární topografie Prahy, jak ji představil průvodce Durch 

Deutschböhmen ukazuje, které z těchto mýtů, osobností a historických událostí 

měly pro tehdejší příslušníky českoněmecké inteligence největší význam.  

Brožura předvedla před očima obraz starobylé a silné německé Prahy.
374

  Největší 

pozornosti se dostalo „německé gotice“ a barokním stavbám či jiným uměleckým 

dílům z rukou německých umělců. Jako ztělesnění německé gotické umělecké 

tvorby sloužil především „německý mistr Petr Parléř ze Švábského Gmündu“, a 

dále osoby „německého umělce Osvalda“, bratrů z Kluže a Benedikta Rieda. 

Barokní tvorbu německých autorů v průvodci reprezentovala především díla K. I. 

Dietzenhofera a Fischera z Erlachu. Opakovaně také upozorňoval na novější práce 

„pražského německého sochaře“ E. Maxe.
375

 Na příkladu Prašné brány se naopak 

                                                 
373 „Die letzten Jahrzehnte Prags sind durch ein immer weiter fortgesetztes 
Zurückdrängen des deutschen Elements gekennzeichnet. Nachdem aus den städtischen 
Vertretungskörpern das letzte deutsche Mitglied verschwunden, hat der Kampf gegen 
das Deutschtum im öffentlichen Leben rasche Erfolge gezeitigt. Wo nur möglich wurde 
der tschechischen Sprache das Übergewicht oder die Alleinherrschaft verschafft (...), bei 
Festen, in den Zeitungen und Parlamentsverhandlungen der Deutschenhass kräftig 
geschürt. Trotz dieser Kämpfe schreitet Prag wirtschaftlich unter Mitwirkung der 
Deutschen, deren erhebliche Steuerkraft wesentlich beteiligt ist, rege vorwärts.“ Prag 
und seine Umgebung, Berlin 1913, s. 55. 
374 R. JAWORSKI, Die deutschen und tscheschichen Ansichten, s. 38. 
375 Jako doklady německé tvorby představil průvodce na několika málo tiskových 
stranách postupně chrám sv. Víta („Das künstlerisch hervorragendste schuf der deutsche 
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snažil průvodce čtenáře přesvědčit, že české umění bylo pouhou imitací umění 

německého.
376

 S obrazem „německého umění“ jakožto výrazu exkluzivní kulturní 

pozice Němců v Praze kráčely v průvodci ruku v ruce také připomínky starého 

německého práva (socha Bruncvíka) a spojení města s německou Říší. Na 

Staroměstské mostecké věži od „německého umělce Petra Parléře ze Švábského 

Gmündu“ měla návštěvníka zaujmout především socha Karla IV. s německou 

císařskou korunou na hlavě.
377

  

„Stará německá Praha“ byla postavena do kontrastu s Prahou soudobou, kterou 

podle citovaného průvodce charakterizovala česká snaha zatlačit vše německé do 

pozadí a nahradit jej svými symboly. Proto průvodce několikrát opakoval u 

různých míst v Praze, například u pomníku Radeckého, že původní německá 

verze (v tomto případě nápisu na soklu) byla nahrazena českou. Stavby, které 

podle průvodce reprezentovaly Čechy, především Obecní dům, pak byly 

představeny jako nepřirozené: „Propojení Prašné brány s novostavbou, která 

českému národu slouží jako reprezentační dům a přesto je označována jako ‚Dům 

obecní‘, je zcela libovolné.“
378

 Obraz Prahy v brožuře Durch Deutschböhmen se 

tak nelišil od jejích vyobrazení na pohlednicích, jež analyzoval Rudolf Jaworski: 

s „německým právem, vzdělaností a uměním“ byly v průvodcích více či méně 

explicitně stavěno do kontrastu „české bezpráví, nevzdělanost a nevkus.“  

                                                                                                                                      
Meister Peter Parler aus Gmünd in Schwaben.“) a zdejší kapli sv. Václava 
(„hervorragende alte Wandmalerei erkenntlich, welche 1373 von dem deutschen 
Künstler Oswald vollendet wurde“), hrob sv. Jana Nepomuckého, kovanou mříž v 
chrámu, obraz od Cranacha, sochu sv. Jiří na hradním nádvoří, Vladislavský a Španělský 
sál. Dále jmenoval freskovou výzdobu v knihovně Strahovského kláštera a zdejší 
Růžencovou slavnost. Na Malé Straně s německou kulturní činností spojil Radeckého 
pomník a Valdštejnský palác. Na Karlově mostě podle byly „některé z nejlepších soch 
práce pražského německého sochaře Maxe,“ „nejpopulárnější“ pak socha sv. Jana 
Nepomuckého, „ulitá v Norimberku.“ Na Staré Městě pak v této spojitosti jmenoval 
Staroměstskou mosteckou věž, pomník Karla IV, sbírku skla v Uměleckoprůmyslovém 
muzeu, „věnovanou německým mecenášem umění“ Lannou, kostel Panny Marie pod 
Týnem a v něm se nacházející sochu sv. Cyrila a Metoděje od „pražského německého 
sochaře“ E. Maxe a pomník Františka I. s kašnou. Na Petříně pak obrátil pozornost 
návštěvníků na křížovou cestu „s freskami J. B. Müllera a G. Holzmaiera z Mnichova.“ 
Durch Deutschböhmen. Die Weltbäder, Sommerfrischen, Fremden- und Touristenorte 
Deutschböhmens, Prag 1913, s. 6-13. 
376 K této debatě viz níže diskusi o Woltmannově aféře. Durch Deutschböhmen, s. 11.  
377 Durch Deutschböhmen, s. 11. 
378 „Verbindung des Pulverturmes mit einem Neubau, welcher dem tschechischen Volke 
als Repräsentationshaus dienen soll und nunmehr als ‚Gemeindehaus‘ bezeichnet wird, 
ist eine ganz willkürliche.“ Durch Deutschböhmen, s. 10. 
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Médium cestovního průvodce však tomuto přístupu kladlo jisté překážky. Dobrým 

příkladem jsou jména ulic. Poté, co roku 1894 pražská městská rada rozhodla o 

odstranění dvojjazyčných pojmenování a nahradila je pouze českou verzí, 

upozornil Baedekerův průvodce na tento krok nejen s nevolí, ale oznámil čtenáři 

také, že se v něm v textu i na mapách i nadále budou nacházet pouze „lety 

ověřené“ německé názvy.
379

 Autoři zde však narazili na hranice možností, které 

médium průvodce poskytovalo. Turisté, kteří se měli s pomocí brožury 

v neznámém městě orientovat, tak činili jen s velkými obtížemi. Pozdější vydání 

Baedekru proto od této praxe byla nucena ustoupit a zařadit nejen plán s českými 

názvy, ale i příruční slovníček k orientaci a základní komunikaci.
380

 Médium 

průvodce, jehož účelem bylo ulehčení cestování, k tomu potřebovalo na straně 

turisty alespoň minimální míru porozumění pozorovanému „druhému“ a tak 

autory samo vedlo k méně konfliktní prezentaci skutečnosti.  

4.3.3 Imaginární topografie v konfesijních průvodcích  

To, že v předchozích řádcích byla věnována pozornost pamětem českých a 

německých intelektuálních elit, jež byly ve velké části průvodců dominantní, by 

ovšem v žádném případě nemělo vést k závěru, že se jednalo o jediné existující 

společenské paměti. Po právu se dnes poukazuje na to, že právě paměti skupin, 

definovaných nábožensky, třídně, genderově či prostřednictvím lokální identity 

představují významné desideratum výzkumu kolektivních pamětí. Dosavadní 

výzkum, jehož záslužným cílem byla dekonstrukce národních mytologií, totiž 

svým primárním zaměřením na nacionální paměti a vyloučením pamětí jiných 

nechtěně do velké míry reprodukoval právě jednu z komponent těchto 

mytologií.
381

 

Především po přelomu 19. a 20. století, s diferenciací průvodců, jež se 

v kontextu posilujícího cestovního ruchu přizpůsobovaly a specializovaly na 

různé skupiny čtenářů, vyšly také průvodce, které nám umožňují porozumět 

základním rysům pamětí i jiných společenských skupin. Těm je věnována 

                                                 
379 „Im Plan und Text dieses Handbuchs sind die altbekannten deutschen Namen 
beibehalten.“ Karl BAEDEKER, Österreich (ohne Galizien, Dalmatien, Ungarn und 
Bosnien). Handbuch für Reisende, Leipzig 1898, s. 250. 
380 Karl BAEDEKER, Österreich (ohne Galizien, Dalmatien, Ungarn und Bosnien). 
Handbuch für Reisende, Leipzig 1913, s. 250. 
381

 Tomuto problému se nevyhnul ani jinak inspirativní sborník Antoine MARÉS (vyd.), Lieux de 
mémoire en Europe centrale, Paris 2009. 
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následující případová studie imaginární topografie a společenské paměti 

v průvodcích skupin, jež se primárně nedefinovaly národnostně, ale konfesijně. 

Jedná se o Průvodce Prahou a jejími církevními a dějepisnými památkami, 

vydaného roku 1898 Josefem Flekáčkem, učitelem blízkým k tehdejšímu 

křesťansko-sociálnímu hnutí a svazkem Země Husova s podtitulem Historický 

průvodce po Praze a po Čechách, sestaveného Stanislavem Klímou a kolektivem 

autorů a vydaném v druhém válečném a zároveň Husově jubilejním roce 1915. 

Každý z průvodců nabízí čtenáři pohled na velmi odlišnou imaginární 

topografii Prahy. Ve Flekáčkově průvodci jsou zpracovány pouze Hradčany a pod 

nimi se rozprostírající Malá Strana. Průvodce se zaměřil především na sakrální 

stavby a ty ze staveb světských, které měly sakrální výzdobu. Bezkonkurenčně 

nejvíce pozornosti bylo z pražských dominant věnováno chrámu sv. Víta (15 stran 

z 80). Představen byl jako duchovní střed země a symbol české státnosti: 

„starobylý a velepamátný pomník naší minulosti, ctihodný svědek našich dějin 

(…) schrána ctihodných sv. ostatků, hrobka králů a biskupů, předmět otcovské 

péče našich knížat a arcipastýřů.“
382

 Naopak Pražský hrad, jemuž bylo v jiných 

průvodcích věnováno nejvíce prostoru, byl zpracován „jen“ na pěti stranách. 

Necelých šest stran popisu patřilo Karlovu mostu a čtyři strany chrámu Panny 

Marie Vítězné. Třístránkového popisu se dostalo Loretě, Strahovskému klášteru, 

malostranskému chrámu sv. Mikuláše a klášteru sv. Jiří na Pražském hradě.
383

  

Zatímco imaginární topografie Prahy katolické inteligence se 

koncentrovala na Hradčanech a na Malé Straně, turisté, procházející Prahou 

s průvodcem Země Husova v ruce se na těchto místech dlouho nezastavili. 

Z necelých 140 stran průvodce, zabývajících se Prahou, bylo těmto částem města 

věnováno jen 20 stran, z toho však dvě patřily návštěvě bělohorského bojiště, 

v jiných brožurách poměrně neobvyklé.
384

 Průvodce totiž před očima 

návštěvníkům předváděl slavná pražská bojiště systematicky, především ta, na 

nichž bojovala husitská vojska (např. Vítkov, Špitálské pole či Pankrác). Dále 

poukazoval na světské i sakrální prostory, spjaté s působením Jana Husa, a 

kostely, v nichž se po husitské reformaci sloužilo podobojí. Kromě toho směřoval 

                                                 
382

 Josef FLEKÁČEK, Průvodce Prahou a jejími církevními a dějepisnými památkami, Praha 1898, s. 
7. 
383

 J. FLEKÁČEK, Průvodce Prahou, passim. 
384

 Stanislav KLÍMA, Země Husova. Historický průvodce po Praze a po Čechách, Praha 1915, 
passim. 
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návštěvníka také k dokladům přítomnosti evangelíků v Praze 19. století. 

Upozorňoval také na moderní stavby, jejichž výzdoba využívala husitskou 

symboliku.   

Největší pozornost Země Husova věnovala stavbám na Starém Městě. 

Devět stran bylo věnováno Staroměstské radnici, především jakožto dějišti 

popravy českých pánů, zde však interpretovaného nejen v rámci národní 

martyrologie, ale i z hlediska konfesijního. Šestistránkový popis příslušel 

Karolinu, jakožto hlavní existující památce působení Jana Husa, u nějž průvodce 

oproti běžnému podání zdůrazňoval jeho náboženské poslání. Přestože byla 

Betlémská kaple již déle než jedno století zbořena, popisoval ji průvodce na pěti 

stranách, přičemž připojil i celostránkovou reprodukci stavby. Rozsáhlé, 

třístránkové popisy obsahoval průvodce také v případě kostelů spjatých s činností 

reformovaných kazatelů v „předbělohorské“ Praze: chrámem Panny Marie pod 

Týnem, sv. Mikuláše na Starém Městě, sv. Salvatora a sv. Klimenta. Naproti tomu 

Pražský hrad a katedrála svatého Víta, v jiných průvodcích představující hlavní 

dominanty města, zde byly zpracovány na necelých dvou stranách. 

Obě představené imaginární topografie se liší od těch, s nimiž jsme se 

setkali v průvodcích zpracovaných příslušníky primárně česko-nacionální či 

německo-nacionální inteligence. Tato různost kolektivních pamětí a imaginárních 

topografií jednotlivých skupin by nám měla být varováním před tím, abychom 

v dané době hovořili o jednotné české národní paměti. 

4.3.4 Co svým čtenářům chtěli autoři cestovních průvodců říci? 

 

Chceme-li porozumět obsahu cestovních průvodců, neměli bychom se ovšem 

zastavit pouze u studia kolektivních pamětí. Zatímco silnou stránkou tohoto 

konceptu je možnost uchopit významy, široce sdílené v rámci společenských 

skupin, tento přístup však současně zatlačuje do pozadí záměry, s nimiž jednotliví 

autoři své průvodce sestavovali. Díky své povaze přitom tento typ literatury na 

tehdejší diskuse reagoval velice rychle. Průzkum společenských pamětí je tak 

třeba doplnit o rovinu individuálních intencí autorů. Jde o to, co se autoři svým 
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textem snažili čtenářům sdělit, jakou pozici zaujali v kontextu tehdejších debat.
385

 

Následující příklady ukazují nejen možný přínos takového přístupu, ale také 

vnitřní diverzitu v rámci jednotlivých společenských skupin. Korigují tak iluzi 

homogenity společenských skupin a pamětí, kterou mohly vytvořit předchozí 

odstavce. 

Druhé vydání Řivnáčova průvodce Prahou z roku 1885 z pera historika umění F. 

A. Borovského je možné číst jako reakci na Woltmannovu aféru. Svůj název 

získala podle profesora dějin umění na Karlově univerzitě, Alfreda Woltmanna, 

který ji rozpoutal přednáškou Deutsche Kunst in Prag, přednesenou v listopadu 

roku 1876. Woltmann si v ní položil řečnickou otázku „co je německého 

na umělecké podobě tohoto města.“ Teze, již chtěl v průběhu přednášky obhájit, 

zněla: „téměř všechno.“
386

 Podle Woltmanna byla Praha živnou půdou 

německého umění „od té doby, co v ní umění vůbec existuje.“ I vlivy z jiných 

kulturních okruhů se podle Woltmanna do města dostávaly výlučně 

prostřednictvím Německa. Z těchto impulsů se podle něj v Praze uchytilo pouze 

to, co bylo přijato i v Německu.
387

 Co platilo pro Prahu, mělo být podle 

Woltmanna platné i pro zbytek země. Čechy byly podle něj „z kunsthistorické 

perspektivy německou provincií.“
388

 V průběhu přednášky sice jmenoval i pražské 

stavby bez německých kořenů, naznačoval však, že jsou nereprezentativní, 

odvozené, umělecky málo cenné,
389

 nebo jsou přímo deviací daného slohu.
390

 

                                                 
385 Přístup, kladoucí důraz na intence autorů, jež je možné rekonstruovat na 
prostřednictvím studia perlokuční roviny řečových aktů a jejich zasazení do rámce 
určitého jazykového kontextu, předkládá ve svém slavném pojednání anglický historik 
Quentin SKINNER, Meaning and Understanding in the History of Ideas, History and 
Theory, 8/1969, s. 3-53. 
386 „Und fragen wir denn: was ist deutsch in der Künstlerischen Erscheinung dieser Stadt? 
(…) so lautet die Antwort: beinahe alles.“ Alfred WOLTMANN, Deutsche Kunst in Prag. 
Ein Vortrag gehalten zu Prag am 25. November 1876, Leipzig 1877, s. 9. 
387 „Erstens ist hier überhaupt Grund und Boden deutscher Kunst, seit es in Prag eine 
Kunst gegeben. Zweitens fanden zwar auch mehrfach andere Einflüsse statt, diese aber 
wurden dann von Deutschland her übermittelt. Drittens hatte aber dann von diesen 
fremden Einfüssen nur das, was sich Deutschland auch sonst zu eigen mochte, hier 
Bestand.“ A. WOLTMANN, Deutsche Kunst, s. 9. 
388 „In kunstgeschichtlicher Beziehung ist Böhmen eine deutsche Provinz.“  A. 
WOLTMANN, Deutsche Kunst, s. 27. 
389 „Zuerst waren hier fortdauernd italienische Meister thätig, dann aber kommen auch 
einheimische Künstler zur Geltung, die den übernommenen Stil selbstständig handhaben, 
und man muss sagen: fast mit größerem Glück.“ A. WOLTMANN, Deutsche Kunst, s. 30.  
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Odmítl existenci jakéhokoliv původní umělecké tvorby v Čechách.  Woltmannova 

argumentace, vycházející z pozic estetizujících dějin umění a nacionalismu, měla 

přitom jasné politické implikace. Nacionální „přisvojení“ umělecké tvorby 

v Čechách měla podepřít pojetí Němců jako nositelů kultury v českých zemích a 

tím přispět k dobové snaze v tehdejším Německu konstruovat zpětně celoříšské 

dějiny pro nově sjednocený německý stát a zařadit do nich Čechy jako jednu 

z jeho provincií.
391

 

Přednáška opakovaná o tři dny později na půdě Akademie vyvolala nevoli 

českých posluchačů a několikadenní výtržnosti českých a německých studentů. 

Nakrátko byli v souvislosti s nimi uvězněni i malíři Mikoláš Aleš a Antonín 

Chittussi.
392

 Dějiny umění jako obor byly v české společnosti do té doby relativně 

slabě institucionalizovány, a tak se polemika s Woltmannem odehrávala po 

dlouhou dobu především v tisku.
393

 F. A. Borovský, vystudovaný historik, jenž se 

ve svém profesním působení zaměřil na dějiny umění, využil svého průvodce po 

Praze z roku 1885 k tomu, aby argumenty proti Woltmannovi shrnul a 

popularizoval. Nevyřčeným záměrem průvodce bylo nahradit dosud neexistující 

uměleckohistorickou monografii Prahy, jež by se z východisek českého 

nacionalismu vyrovnala s nacionalistickými argumenty Woltmanna a Gruebera. 

Systematicky v něm zdůrazňoval podíl neněmeckých (italských, francouzských a 

                                                                                                                                      
390

 Poslední platilo podle Woltmanna např. o tvorbě „Beneše z Loun“ (tedy Benedikta 
Rieda), kterého jak se zdá, považoval za českého autora: „Bei aller malerischen Wirkung 
haben wir hier doch die Äußerste Entartung des Stils.“ A. WOLTMANN, Deutsche Kunst, s. 
27. Zvláště v 80. letech 19. století se o „národnosti“ tohoto autora rozhořel spor. Je 
jistou ironií, že objekt Woltmannova snad nejtvrdšího odsudku, Benedikt Ried, byl ve 
skutečnosti s velkou pravděpodobností etnický Němec. Pavel KALINA, Benedikt Ried a 
počátky záalpské renesance, Praha 2009, s. 23.      
391 Woltmann explicitně uzavírá: „Deutschland war die Quelle der Cultur für die 
Bevölkerung Böhmens.“ A. WOLTMANN, Deutsche Kunst, s. 9. Tezi přebírám z Marta 
FILIPOVÁ, The Construction of National Identity in the Historiography of Czech Art, PhD 
Diss., Glasgow 2008, s. 87. 
392 Jan TOMEŠ, Antonín Chittussi, Praha 1980, s. 14-16. 
393 Jindřich VYBÍRAL, What Is 'Czech' in Art in Bohemia? Alfred Woltmann and the 
Defensive Mechanisms of Czech Artistic Historiography, In: Kunstchronik 59/1, 2006, s. 
1–7. 
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českých) tvůrců na pražských pamětihodnostech, přičemž právě jejich pracím měl 

tendenci připisovat vyšší estetickou hodnotu, než dílům autorů německých.
394

  

V kontrastu s Woltmannem soudil např., že „kostel sv. Františka Serafinského 

vystavěn byl v l. 1679-1688 od Luragha a Fermo; jest to snad nejdokonalejší 

kostelní budova ve slohu vlašské renesance v Praze.“
395

 Podobně rehabilitoval i 

práci Benedikta Rieda, kterého považoval v souladu s tehdejšími českými 

kunsthistoriky za českého stavitele Beneše z Loun: „Vladislav II. dal si vystavěti 

zde r. 1493 Benešem z Loun krásné oratorium, jež chodbou spojil s částí hradu 

jím zbudovanou. (…) Ač sloh ten nesnáší se zcela s vážným, přesným slohem 

chrámu, působí přece oratorium samo sebou jako zvláštní věc umělecká.“
396

 

V souladu s trendem patrným od  80. letech v českém dějepisu umění se autor 

průvodce také snažil nalézat rysy a příklady původního českého umění.
397

 Např. 

Schwarzenberský palác, jenž byl podle něj vystavěn „nepochybně Vlachem 

stavitelem Venturou,“ popsal Borovský takto: „Jest to znamenitá stavba ve slohu 

florentinské renesance se štíty, sgrafitty ozdobená, jevící však valně vlivů 

českých.“ Snažil se v některých případech rovněž – vedle Rieda také u Petra 

Parléře - dokazovat slovanský původ umělců.
398

 V některých případech zvolil 

dokonce přímou konfrontaci a obviňování.
399

 Symptomaticky se cílem osobního 

útoku (v cestovních průvodcích spíše neobvyklého) stal A. Woltmann, a to 

v souvislosti s osudem Rudolfinských sbírek: „A ještě zbylo tu několik obrazů [po 

rozchvácení sbírek v průběhu 17. a 18. století, pozn. VP] – však i ty odvezeny 

přičiněním známého přítelíčka všeho českého, prof. Woltmanna, r. 1877 do 

Vídně.“
400

 

                                                 
394 Například barokní úpravu kostela sv. Tomáše na Malé Straně považoval přímo za 
nešťastnou: „V letech 1710-27 byl chrám oběma Dietzenhofery přestavěn, bohužel 
způsobem, jímž ušlechtilé gotické tvary staré budovy téměř úplně na zmar přišly.“ 
František Adolf BOROVSKÝ, Řivnáčův Průvodce po Praze a okolí, Praha 1885, s. 125.  
395

 F. A. BOROVSKÝ, Řivnáčův Průvodce, s. 48. 
396

  F. A. BOROVSKÝ, Řivnáčův Průvodce, s. 101. 
397

 J. VYBÍRAL, What Is 'Czech', s. 5. 
398

 „Stavitele povolal si Karel z Francie, byl to mistr Matyáš z města Arrasu, který vedl stavbu až do 
smrti své r. 1352; po něm stal se stavitelem chrámu Petr zvaný Parléř ze Švábského Gmündu, ale 
původem Polák.“ F. A. BOROVSKÝ, Řivnáčův Průvodce, s. 101. 
399 „Z domácích žádný se nezúčastnil konkursu, poněvadž se vědělo, že jest pouze na oko 
vypsán a provedení pod rukou již dříve Hähnelovi zadáno.“ F. A. BOROVSKÝ, Řivnáčův 
Průvodce, s. 49. 
400

 F. A. BOROVSKÝ, Řivnáčův Průvodce, s. 98. 
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Přestože Jaroslav Kamper věnoval kunsthistorickým aspektům rovněž 

mimořádnou pozornost, svým průvodcem z roku 1910 chtěl přispět do zcela jiné 

diskuse, než Borovský. Sdílel sice v české společnosti široce rozšířené mínění, 

podle něj byla Praha město slovanské, v němž každý kout svědčil o epizodách 

velkých dějin národa a jehož krása se rovnala městům z nejslavnějších, nevyužil 

je však k nacionální agitaci, ale k podpoře iniciativy na ochranu pražských 

památek. V jeho současnosti byly tyto stavby v ohrožení: „Mnohá z 

drahocenných, omšených památek jejích padla pod drsnou pěstí nepřátelskou i 

nerozumem a poblouzením vlastních synů této země, nejeden ze ctihodných 

pamětníků slavné minulosti zmizel navždy k nenahraditelné naší škodě.“ 
401

 Jeho 

text se zapisoval do kontextu kritik průběhu pražské asanace, vznikajících od 90. 

let 19. století, jejichž brzkým a asi nejznámějším příkladem je Mrštíkova brožura 

Bestia triumphans.
402

 

V souladu s Mrštíkem se Kamper se domníval, že příčinou asanace byla 

především nevzdělanost rozhodujících představitelů města (a implicitně také 

nekultivovanost širší veřejnosti, nadané volebním právem, která nezvedla proti ní 

dostatečně kritický hlas).
403

 Bližší znalost dějin pražských památek, 

zprostředkovaná při procházkách Prahou, měla proto čtenáře průvodce vést k větší 

citlivosti vůči kulturnímu dědictví a tím také k většímu důrazu na památkovou 

ochranu. Prostřednictvím žánru cestovního průvodce chtěl Kamper popularizovat 

argumentaci kritiků kulturních ztrát, které asanace přinášela (ztělesňovaných např. 

Spolkem Za starou Prahu), a získat tak podporu veřejného mínění pro myšlenku 

památkové ochrany: „Jak jinak vážili by si lidé těchto památek, s jakou něžnou 

péčí starali by se o ně, kdyby znali jejich minulost! Pak nebylo by možno, aby 

budovy, posvěcené staletími, padaly za oběť ziskuchtivé spekulaci, aby pod rýči 

novodobých Vandalů v rum a sutiny obracela se krása a sláva Staré Prahy. Tisíce 

hlasů zjitřených a rozhořčených zakřiklo by v takovém případě hrabivé ruce, tisíce 

srdcí vzkypělo by mohutným vzdorem a tisíce rukou zvedlo by se k záchraně těchto 

památek, ne proto, že jsou staré, ale protože jsou krásné, že jsou posvěceny 

vzpomínkami na životy předků, že mají svůj zvláštní ráz, jejž jim vtiskla doba 

                                                 
401

 Jaroslav KAMPER, Procházky starou Prahou, Praha 1910, s. 8. 
402

 Vilém MRŠTÍK, Bestia triumphans, Praha [1897]. 
403

 V. MRŠTÍK, Bestia, passim. 
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jejich vzniku a že v souhrnu svém tvoří to, čemu Praha vděčí za svou slávu mezi 

městy světovými: její starobylý, malebný ráz. (…) Zájmy přítomnosti dají se uvésti 

v soulad s povinnou úctou k minulosti, je jen třeba míti porozumění pro ni, 

pochopiti ji. Toho stěží dosáhne se jinak, než rozšířením vědomostí o jejích 

pamětnících, soustavným upozorňováním na ně, vytrvalým probouzením zájmu o 

jejich osudy.“
404

 

V době po přelomu století byla již očividná jistá distance mezi Němci v Praze a 

německým venkovem. Mezi českými Němci probíhaly diskuse o tom, jestli je 

Praha skutečně německým centrem. Zaznívaly přitom hlasy, aby se novým 

střediskem stal Liberec a Prahu nahradil. Naopak především v akademickém 

prostředí se prosazoval názor, že by se v Praze v Němci neměli „vzdávat bez 

boje.“
405

 Jedním z hlasů v této debatě, podporující druhé ze stanovisek, byl i ten 

autora německého průvodce Prag als deutsche Hochschulstadt z roku 1911. 

Brožura vysokoškolským studentům nabídla přehledným způsobem uspořádané 

informace o fakultách a studijních programech na německé univerzitě i technice, o 

knihovnách, spolkovém životě, možnostech ubytování, stravování a výletů do 

okolí.  Snažila se své čtenáře přesvědčit o tom, že Praha je sice převážně českým 

městem, přesto však počet zde žijících Němců a úroveň zdejšího německého 

kulturního života z města zároveň činí velkoměsto německé a skutečné německé 

centrum Čech. 

Tvrzení se autor snažil podložit tím, že počet v Praze usedlých Němců odhadl 

optimisticky nejméně na 50 tisíc.
406

  (Dostal se tím do jistého rozporu s výsledky 

censu z předchozího roku, v němž se k německému jazyku přihlásilo v Praze a 

čtyřech jejích největších předměstích asi 32 300 lidí.)
407

 Vzhledem k tomu, že 

německé obyvatelstvo Prahy bylo sociálně nekompletní a tvořilo vlastně horní 

vrstvu městské společnosti, dovozoval autor průvodce, že i zdejší německý 

kulturní život odpovídal velkoměstu. „Zde nalezne mladý student ono tření duchů, 

které s sebou přináší dynamický duchovní život, duchovní čilost a duchovní  

                                                 
404

 J. KAMPER, Procházky, s. 10. 
405

 R. JAWORSKI, Deutsche und tschechische Ansichten, s. 38. 
406

 „Die Zahl der hier ansässigen Deutschen beträgt mindestenst 50 000 und macht Prag zur bei 
weitem bedeutendsten deutschen Stadt Böhmens.“Prag als deutsche Hochschulstadt, Prag 1911, 
s. 5. 
407

 G. COHEN, Němci v Praze, s. 76.  
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Obrázek 15: Vzhledem k tomu, že byla Praha druhým nejvýznamnějším univerzitním městem 
v Předlitavsku a hostila i řadu středních škol, byl na trhu prostor i pro specializované studentské 
průvodce. 

 

Pramen: Vilém KURZ, Studentův průvodce po Praze, Praha 1901. 
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pokrok.“ Jedním dechem sliboval studentům výhody malé univerzity. Cílem bylo 

přesvědčit potenciálního studenta k tomu, aby alespoň část svých univerzitních let 

strávil v Praze a svou přítomností nejen na univerzitě, ale i ve veřejném životě a 

po vystudování nejlépe i svou profesní činností podpořil oslabenou německou 

menšinu ve městě.
408

 

4.4 Praha mezi mytickou minulostí a moderní současností 

Pod vlivem romantické estetiky se v předbřeznové době stalo jistým klišé, 

že autoři svůj popis Prahy v průvodcích začínali popisem panoramatu města, 

rozprostírajícího se před očima při pohledu z Petřína.
409

 Učinil tak i K. V. Zap ve 

svém průvodci, vydaném na počátku roku 1848: „Chceš-li sobě, poutníku, 

neobyčejnou, duši a smysly opojující rozkoš způsobiti, vystup na temeno Petřína, 

oné krásné obrostlé hory, která jako mohutnými perutěmi město zastiňuje, a 

objeví se ti pod nohama jako čarovným prutem vykouzlená královská stověžatá 

Praha, v dalekém půlkole přehlídne tu oko tvoje tuto naši nejzápadnější a 

nejslavnější stolici slovanskou, jejích 3600 stavení, v kterých 145 000 obyvatelů 

žije, jejích 100 chrámů otevřených i zamčených, její nesčíslné věže, věžičky a 

báně, její řeku, obrovské mosty a královský zámek, - a rámcem toho velikolepého 

obrazu jest požehnaný kraj naší milé Čechie, po níž oko neobmezeně těká, až o její 

strážní hradby, vzdálené pohraničné hory opře.“
410

 Využil tak tuto příležitost 

k tomu, aby zasadil Prahu do rámce širších symbolických geografií. Čtenář měl 

spatřit, nebo si alespoň představit území Čech ohraničené pomezními horami, jež 

Zap v následujících odstavcích vyjmenovává, a zařadit si pak tuto zemi dále do 

širšího kontextu slovanského světa.
411

 

                                                 
408 V průvodci se nacházely např. detailní a nabádavé pasáže o německých 
buršáckých spolcích a korpsech. Prag als deutsche Hochschulstadt, s. 42. 

 
409 Ch. BRYANT, A Tale of one City, s. 10; Je třeba zdůraznit, že reprezentací současné a 
historické Prahy se zabýval (pro dobu předbřeznovou) v citované studii Chad Bryant, a 
pro meziválečné období M. THOMSEN, „Historisches Prag“ versus „modernes Prag“, s. 
229-247. V následujících odstavcích se snažím především zachytit proměnu tohoto 
obrazu mezi oběma obdobími a postihnout její příčiny. 
410 K. V. ZAP, Průvodce po Praze, s. 1. 
411 Německé průvodce naopak zasazovaly Prahu do rámce „užší vlasti“ – Čech – a 
následně daleko silněji než české zdůrazňovaly jejich historické vazby na habsburskou 
monarchii a německou říši. S pojmem střední Evropy se setkáme v obou, ovšem 
s odlišnými akcenty. 
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Citace však rovněž dokládá, že Zapovy průvodce sdílely specifiku české 

reflexe Prahy, jež – slovy Vladimíra Macury - „spočívala v její dvojdomosti, 

v které se prostupuje Praha jako centrum národního mýtu s Prahou jakožto 

městským organismem“ a která byla důsledkem „napojení novodobého smyslu pro 

skutečnost moderního města na obrozenskou (…) ideologii.“
412

 V cestovních 

průvodcích je toto pnutí citelné, neboť jejich autory praktický účel průvodce 

přirozeně vedl k „nekonečnému zachycování nejrůznějších stránek pražské 

reality,“
413

 typické pro onen reálnější obraz Prahy. Nad současností nicméně jak u 

Zapa, tak v průvodcích V. Merklase z 50. let nakonec převážil melancholicky 

laděný pohled do minulosti. Fyzická podoba města byla i pro Zapa především 

svědectvím o existenci národních dějin a minulé slávě českého státu, svědectvím, 

od něhož se již nešlo „odvolávati jinam“. Tyto doklady, odkazující k „vyšším 

vlasteneckým hodnotám“ si zasluhovaly, Zapovými slovy, „posvátnou úctu“ a 

také odpovídající památkovou ochranu.
414

 

Minulost, o níž stavby činily svědectví, ztotožnil Zap (a většina jeho 

českých následovníků) ve svém průvodci z roku 1848 s Palackého pojetím 

českých dějin. Svědčí o tom například jeho pasáž o městské kolonizaci: „Jako 

všude, kdekoliv co hosté a cizinci do slovanských zemí přišli, zvláštními právy a 

výsadami se ohražovali, tak i zde na Poříčí působili zvláštní obec, nepodlehlou 

                                                 
412 V. MACURA, Znamení zrodu, s. 187-188. 
413 Tamtéž. 
414 „Snažil jsem se, spisu tomu dáti tendenci hlavně historickou, nezanedbávaje při tom 
ani uměleckých důležitostí, ani průmyslnických a jiných materiálních snah a pokroků 
našich dnů. Lesk historie ale zaujímá v Praze první místo, historie povahu její určuje, 
neboť Praha jest naším Římem, v kterém se celá historie země soustředila a v ní sobě 
pomníky stavěla. Kdyby dnes Prahy nestálo, neměli bychom nejdůležitějšího svědka 
minulosti české, a veliká historie naše byla by jen psanou knihou, která jako všecko, co se 
jenom duchem ponímá, rukou však hmatati nedá, hloublákům jen široké pole 
pochybnosti poskytuje. Stavitelské a umělecké pomníky pražské jsou ale bezprostřední 
svědkové, nejjistější důkazy minulosti, od kterých nelze již odvolávati se jinám. Protož 
také každý Čech, který svůj národ ctí, svatou úctu k těm památkám chovati má, a každý 
by nadšen býti měl povinností, která nám přikazuje, šetřiti jich a o jejich zachování 
pečovati.“ K. V. ZAP, Průvodce po Praze, Praha 1848, s. I-II. Srovnej také podobné pasáže 
v průvodci V. Merklase: „diesen geschichtlichen, für Prag wichtigen Standpunkt haben 
wir der folgenden Skizze zum Grunde gelegt. Wir scheiden demnach alles dasjenige aus, 
was, dem gesellschaftlichen und industriellen Tagestreiben angehörend, (...) und wenden 
uns bloß jenen Partien mit Vorliebe zu, welche bei ihrem historischen Gehalte einen 
unwandelbaren Werth behaupten, und geeignet sind, den Fremden das Verständnis des 
Geschehenen zu erleichtern.“ V. MERKLAS, Geschichtliches und topographisches 
Gemälde, Prag 1852, s. IV. 
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obecné cúdě, od které králem Vratislavem II. na konci 11. století osvobození 

byli.“
415

 Ve shodě s Palackým pro Zapa znamenal příchod Němců, povolaných 

posledními Přemyslovci jako opora proti sílící šlechtě a získávajících partikulární 

výjimky z obecného práva, sice ekonomický vzestup, který ovšem 

nekompenzoval narušení původní demokracie, vlastní slovanskému „zlatému 

věku.“
416

 Do budoucnosti, s výzvami a úskalími modernity, která přinášela, hleděl 

Zap s obavami, které jen zčásti vyvažovala poněkud mlhavá naděje, již čerpal 

z českých dějin. Praha se podle něj od Benátek, jež považoval za umírající město, 

lišila tím, že „tam již není takové látky k novému životu, jaká v Praze a v Češích 

vesměs se nalézá, kteří se více než jedenkráte na nejvejš důležitých dob dočkali, a 

půl světa podivem a strachem naplnili!“
417

 

Na sklonku 19. století a v letech bezprostředně před 1. světovou válkou 

v českých průvodcích ovšem nad mytickou Prahou převážil obraz současné Prahy 

„reálné“, jakožto výkladní skříně úspěchů českého národa, spojený 

s optimistickým výhledem do budoucna. Nicméně i zde platila poznámka V. 

Macury, že „původem obrozenský obraz Prahy jako sankta tímto splynutím 

s „reálem“ ostatně nijak neutrpěl, celý jungmannovský soubor emblémů a jejich 

atributů zůstával důležitou složkou nazírání Prahy po celé 19. století – jakkoli již 

její vlastní reálnost nezastupoval.“
418

 Jednou větou shrnul v úvodu svého 

průvodce argumentaci hlavního proudu českých průvodců i její motivaci na 

přelomu století J. Kafka: „vynasnažuji se před svědky zašlé slávy osvěžiti v paměti 

velkou a krásnou Prahy minulost a před svědky moderního pokroku a národního 

povznesení povzbuzovati lásku a nadšení pro přítomnost i její budoucnost.“
419

 

                                                 
415 Dále například: „Nyní dostala ale první městské zřízení od krále, který vůbec stav 
měšťanský zvelebiti usiloval, aby mu byl podporou proti veliké moci venkovské šlechty. Že 
se mu Němci však zvláště schopni zdáli, městské živnosti zvelebiti, a též sami se mu 
nabízeli, záměrům jeho sloužiti, hleděl jimi města česká osazovati, a udílením městského 
práva je od všeobecného práva nezávislými činiti. Přemysl Otakar II. prodal roku 1257 
pražské grunty posavadním obyvatelům prvé jen k užívání odevzdané, dílem předešlým 
držitelům, dílem Němcům, kteří prvé jen v předměstí na Poříčí bydleti směli, a nyní samo 
město opanovali, a v něm na gruntech od té doby vlastních a dědičných se osazovali. 
Rozmnožili se pak i drahnou částí krajanův svých z říše nově přitáhlých.“Karel Vladislav 
ZAP, Průvodce po Praze, Praha 1848, s. 11 a 13. 
416 Jiří ŠTAIF, Historici, dějiny a společnost, Praha 1997, s. 64. 
417 K. V. ZAP, Průvodce po Praze, Praha 1848, s. 10-11. 
418 V. MACURA, Znamení zrodu, s. 188. 
419 Josef KAFKA, Kafkův illustrovaný průvodce po Království Českém XVIII. Praha, hlava 
Království Českého, Praha 1901, s. 3. 
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Stavební změny Prahy se v ní zpravidla nestávaly, jako u Zapa, ohrožením 

národní identity, nýbrž výrazem národního pokroku. 

Zaměření na přítomnost s vhledy do minulosti koexistovalo ovšem i 

v německých průvodcích. V roce 1843 napsal Franz Klutschak, že „blahobyt, 

elegance, nádhera, průmysl posilují a tak spojuje Praha dnešních dnů romantický 

nimbus, který jí propůjčují hrdinské skutky dávnověku a středověký dojem jejích 

nespočetných věží, s reelními, činorodými snahami současnosti a je proto 

domácím i cizím dvojnásob pozoruhodná.“
420

 Již tento úryvek dokládá, že akcenty 

oproti prvním českým průvodcům byly položeny jinak. Zatímco Zap jen s jistým 

zdráháním odpoutával svůj melancholický pohled od slavné minulosti města a 

národa, Franz Klutschak se díval spíše do přítomnosti a s optimismem očekával 

budoucí vývoj. Jeho pohled se ovšem začal měnit již ve vydání průvodce, které 

Klutschak psal v létě 1849. Míru jeho znepokojení prozrazovala kapitola, 

rozebírající události předchozího roku, jež zabrala v průvodci neuvěřitelných 25 

stran.
421

   

K dalšímu posunu došlo na počátku šedesátých let, tedy v době, kdy 

klíčová místa v pražské komunální politice obsadili čeští aktéři. V reakci na to se 

zvýšila Klutschakova kritičnost vůči výkonům samosprávy. V roce 1873 např. 

uváděl, že „zástupcům samosprávy se v poslední době ve stále větší míře vytýkalo, 

že pro své nacionální a politické snahy zanedbávají svůj vlastní úkol, starost o 

materiální blaho a rozvoj města.“ Těmto výtkám následně přisvědčil stížností na 

nedostatečnou hygienickou situaci ve městě. Komunální elity nebyly dosud podle 

něj sto zařídit dostatečnou čistotu ulic a zareagovat na rostoucí potřebu po zřízení 

nové kanalizace. Přes příznivý hospodářský vývoj nadto Prahu velikostí nově 

předehnala některá dosud méně významná města.
422

 České komunální elity, stálo 

                                                 
420 „Wohlhabenheit, Eleganz, Pracht, Industrie nehmen zu, und so vereint das heutige 
Prag den romantischen Nimbus, den ihm die heroischen Thaten der Vorzeit und der 
mittelalterliche Ausdruck seiner zahllosen Thürme verleihen, mit dem reelen, 
thatkräftigen Streben der Jetztzeit und wird dadurch Einheimischen und Fremden doppelt 
merkwürdig.“ Franz KLUTSCHAK, Der Führer durch Prag, Prag 1843, s. 12-13.  
421 F. KLUTSCHAK, Der Führer durch Prag, Prag 1850, s. 13-38. F. KLUTSCHAK, Der Führer 
durch Prag, Prag 1862, s. 10. 
422„Namentlich der Vertretung der Commune machte man in den letzten Jahren in immer 
höherem Masse den Vorwurf, dass sie über ihren nationalen und politischen 
Bestrebungen ihre eigentliche Aufgabe, für das materielle Wohl und Gedeihen der Stadt 
zu sorgen, hintansetze. (…) So müssen wir doch leider constatieren, dass es von andern 
grossen Städten in Österreich und Deutschland, die bisher am Bevölkerungszahl nach 
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v podtextu, pro řízení města kulturně nedorostly. Tato kritika nicméně dokládala, 

že do konce 70. let zůstal Klutschakův průvodce orientovaný do současnosti, 

přestože pohled tohoto vlivného žurnalisty do ní prozrazoval jisté rozčarování.  

Do minulosti se obrátily některé německojazyčné průvodce v návaznosti na přijetí 

německého konceptu dějin tak, jak jej kodifikovali na konci 60. let aktéři, spjatí se 

Spolkem pro dějiny Němců v Čechách.
423

 Průvodce Durch Deutschböhmen 

nacházel význam Prahy pro Němce v jejích historických stavbách, které byly 

podle něj dokladem německé minulosti města, a vyjadřoval z tohoto důvodu 

znepokojení nad jejich nedávnými stavebními změnami: „Pro Němce má Praha 

vysoký význam. Německé měšťanstvo vytvořilo původní pražské městské části, od 

německých umělců pocházejí mnohé z nejslavnějších pražských budov a 

uměleckých památek. Německý duch, německý mrav a kultura byly po staletí pro 

vzdělané stavy směrodatné a působily příkladem. Mnoho ukázek německé tvorby 

bohužel bylo ale v posledních letech násilně pozměněno a přestavěno v českém 

smyslu, jakožto nemilé doklady německého původu.“
424

 Oproti předbřeznové době 

se tak podíl mytického a reálného v českých a německých průvodcích v podstatě 

obrátil. Zdá se, že klíčovou roli přitom hrála politická participace. Skupina, jež se 

ve větší či menší míře podílela na politické moci, upírala svůj pohled spíše do 

přítomnosti, jejich oponenti naopak se zraky upřenými v idealizovanou minulost 

lamentovali nad ztrátou autenticity či přímo úpadkem, již vláda jejich protivníků 

městu přinášela. Příklad cestovních průvodců tak naznačuje, že rozpor mezi 

mýtem a realitou v obrazu Prahy nebyl pouze českým specifikem. Byl výrazem 

dilemat, jež do multietnického prostředí Prahy přinášela modernizace a jimž čelili 

intelektuálové nehledě na jazyk, v němž tvořili. 

 

 

                                                                                                                                      
ihm rangierten, bereits überflügelt wurde.“ F. KLUTSCHAK, Der Führer durch Prag, Prag 
1873, s. 20-21. 
423 Mezi prvními jeho prvky do svého průvodce integroval v roce 1869 J. E. FÖDISCH, 
Gemälde von Prag und dessen Umgebungen, Prag 1869, s. 5-8. 
424 „Für den Deutschen hat Prag eine hohe Bedeutung. Deutsches Bürgertum schuf die 
ursprünglichen Prager Stadtteile, von deutschen Künstlern stammen viele der 
ansehnlichsten Gebäude und Kunstdenkmäler. Deutsches Geist, deutsche Sitte und Kultur 
waren durch Jahrhunderte für die gebildeten Stände maßgebend und wirkten vorbildlich. 
Viele Wahrzeichen deutschen Schaffens wurden leider in letzter Zeit gewaltsam als 
unliebsame Beweise des deutschen Ursprunges im tschechischen Sinne verändert und 
umgebildet.“ Durch Deutschböhmen, s. 5-6.  
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5 Závěr 

 

První světová válka zasadila pražskému cizineckému ruchu tvrdou ránu. 

Nespočívala ani tak v  poklesu celkového počtu návštěvníků města. V roce 1916 

paradoxně do pražských hotelů dorazilo více lidí, než kdy dříve. Přesto si pražští 

hoteliéři stěžovali, především na jejich slabší kupní sílu.
425

 Zahraniční či zámožné 

domácí turisty totiž nahradili vojáci na cestě z fronty či zpět, jejich doprovod a 

obyvatelé Čech, přivážející do Prahy potraviny. Ve snaze se ve městě zorientovat 

poptávali mapy Prahy, kterých nechal během války jen spolek na podporu 

cizineckého ruchu natisknout 30 tisíc.
426

 Cestovní průvodce naopak - s výjimkou 

déle připravovaného svazku, vydaného ku příležitosti plánovaného odhalení 

Husovy sochy a poznamenaného cenzurními zásahy - přestaly vycházet. Výsledky 

války následně učinily z centra jedné ze zemí Předlitavska rychle rostoucí hlavní 

město nástupnického státu. Postavil také českou i německou inteligenci před nová 

dilemata. Světová válka se tedy jeví jako předěl, na němž by bylo dobré tuto 

analýzu ukončit. Následující odstavce shrnují a zobecňují závěry, k nimž tato 

studie došla při analýze průvodců v průběhu více než jednoho století, jež těmto 

událostem předcházelo.  

Přestože Praha v raném novověku nepatřila mezi města, jež byla pro cestovatele 

zcela neznámá, není ani typem rezidenčního či poutního střediska, o němž by 

vznikalo větší množství literatury průvodcovského typu. V průběhu 17. a části 18. 

století vyšla jen hrstka jejích topografií. Silněji již byly zastoupeny kartografické a 

ikonografické reprezentace města. Na všechny tyto zdroje na sklonku 80. let 18. 

století navázal spis Vollständige Beschreibung der königlichen Haupt- und 

Residenzstadt Prag. Kniha se sice hlásila k tradičnímu žánru topografií města, 

přinesla vůči němu však jisté posuny. Její autor měl při psaní totiž na mysli nově i 

adresáty z řad cestujících cizinců, jimž přizpůsobil také formu knihy. Ta na rozdíl 

od starších publikací obsahovala praktické informace, týkající se pobytu, a mapu 

                                                 
425 V roce 1914 zaregistrovala statistika 149 985 osob, o rok později 139 943 návštěvníků 
a v roce 1916 dokonce 179 471 osob. Roku 1915 odhadovali pražští hoteliéři počet 
ubytovaných hostí na 700-800 denně. AHMP, f. Svaz pro povznesení návštěvy ČSR, inv. č. 
6, Protokoly ze schůzí, 1915-1919, s. 63 a 200. 
426 AHMP, f. Svaz pro povznesení návštěvy ČSR, inv. č. 6, Protokoly ze schůzí, 1915-1919, 
s. 149. 
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pro návštěvníky města, přičemž kladla nebývalý důraz na jejich aktuálnost. 

Nicméně vzhledem k relativně nízké mobilitě tehdejší společnosti nepředstavovali 

cestovatelé jediné zákazníky, pro něž byla kniha napsána. Vedle „cizinců“ tvořili 

druhou skupinu adresátů publikace i sami obyvatelé Prahy, jimž měla sloužit jako 

„pouhá“ topografie. Pokud za cestovního průvodce považujeme pragmaticky 

knižní publikaci, která explicitně jako své adresáty jmenuje cestovatele a 

přizpůsobí tomu svůj obsah, můžeme považovat tento spis a jemu podobnou 

produkci literatury průvodcovského typu, vycházející v Praze až do počátku 30. 

let 19. století za významný krok k moderním cestovním průvodcům. Tyto 

publikace se však z žánru topografie vydělily jen částečně. Bylo jim vlastní jisté 

napětí mezi dědictvím obšírných místopisů, z nichž vycházely, a ohledem na 

praktické potřeby návštěvníků města.  

 

Významný krok ve smyslu specializace učinila literatura průvodcovského typu 

vydávaná v Praze následně v průběhu 30. let 19. století. Očekávání skokového 

nárůstu počtu návštěvníků města, spojená především se slavnostními událostmi, 

jichž byla Praha jevištěm, měla totiž za následek výrazný nárůst počtu 

vydávaných průvodců, které se tehdy nadto již mohly zaměřit výlučně na 

návštěvníky města. Třicátá léta 19. století a první polovinu následující dekády 

můžeme považovat za první věk rozkvětu průvodců po Praze. Cestovní literatura, 

vydávaná v Praze – například Klutschakův průvodce po městě - se nadto ve stejné 

době vyvíjela totožným směrem, jako Murrayovy, Baedekerovy a Joannovy 

publikace, považované zpravidla za první „skutečné“ moderní cestovní průvodce. 

Byly obohaceny o prvky, které umožňovaly prvním turistům cestovat rychle a 

s omezeným (ovšem nikoliv malým) finančním rozpočtem. Cestovní průvodce tak 

racionalizovaly každodenní praxi cestování a umožňovaly tím na něm participovat 

i příslušníkům vzestup zažívajících středních vrstev. Zatímco formálně se jejich 

vývoj blížil, obsahem se tyto brožury lišily: narozdíl od šířeji pojatých 

Baedekerových průvodců, vymezených státy či ještě rozsáhlejšími regiony 

v Praze vycházely detailnější, lokální městské průvodce.  

 

Cestovní průvodce nevznikaly v přímé návaznosti na rozšiřování dopravní sítě. 

Byly spíše výrazem očekávání, která nakladatelé spojovali s dalším vývojem 
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počtu návštěvníků města a jejich zájmu o cestovní literaturu. Proto nepřekvapí, 

že průběhu tří dekád, následujících po otevření první parostrojní železnice, 

vedoucí do Prahy, v tomto městě vycházelo ještě méně cestovních průvodců, než 

ve 30. letech, a jejich forma se v mnohém opět přiblížila starším topografiím. 

Průvodce byly příznačně znovu opatřovány podtitulem „pro cizince a Pražany“. 

Příčinou byla rostoucí konkurence cestovních průvodců, vydávaných mimo Prahu, 

jíž museli pražští nakladatelé čelit. Všichni nejvýznamnější němečtí nakladatelé 

průvodců zařadili pasáže o Praze do svých publikací, nebo jí věnovali samostatné 

tituly. Jejich obchodní úspěch kontrastoval se skutečností, že po polovině první 

dekády 20. století přestal vydávat cestovní průvodce i poslední pražský německý 

nakladatel, který v té době tento druh literatury ještě produkoval. Tato konkurence 

se ovšem nedotkla průvodců v češtině, které začaly ve větším množství vycházet 

od konce 70. let 19. století. Jejich počet následně nebývale vzrostl v souvislosti 

s konáním Jubilejní výstavy a především v letech po přelomu století. Necelé dvě 

dekády před počátkem první světové války byly ve znamení skutečného boomu 

českých cestovních průvodců po městě. Praha byla v průběhu 19. století jak 

významným střediskem produkce průvodců, tak – především počínaje 40. lety 19. 

století – i popisovaným objektem v bedekrech, vycházejících v jiných centrech 

knižní produkce. Vzhledem k tomu, že jak čeští, tak němečtí autoři považovali 

Prahu za „své“ město, převažovaly v průvodcích po Praze po celé dlouhé 19. 

století spíše obrazy „vlastního“ nad obrazy „jiného“ či „cizího,“ ač samozřejmě 

byly vždy obsažené i ty druhé. 

Protiklad mezi domácími a mimopražskými nakladateli získal postupem 

jednoznačně podobu opozice mezi českými a německými (ať už rakouskými či 

říšskými) nakladateli. Tento trend však neznamenal, že by v Praze vycházely od 

jisté doby pouze průvodce v českém jazyce. Naopak, od 90. let a ještě výrazněji 

od přelomu století začali čeští nakladatelé publikovat průvodce (vedle místních 

jazyků češtiny a němčiny) také ve světových jazycích, především francouzsky, ale 

také anglicky a v některých slovanských jazycích. Tato produkce průvodců byla 

výrazem snah o sebeprezentaci města navenek, před mezinárodním publikem. Na 

jedné straně kráčel ruku v ruce s tendencí cestovních průvodců stávat se 

propagační literaturou destinací cestovního ruchu, podporovanou zájmovými 

spolky na podporu cizineckého ruchu, aktéry z územní samosprávy i rakouským 
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státem. Na straně druhé zapadal do rámce tehdejších snah pražské komunální elity 

učinit z Prahy „neoficiální hlavní město“ českého národa a pokusy vést jeho 

prostřednictvím „alternativní“ zahraniční politiku. Následující výzkum by zde měl 

ověřit možné analogie s jinými hlavními městy nestátních národů ve střední a 

východní Evropě. 

Nástup moderní prostorové mobility v českých zemích v průběhu 19. století 

umožnil do Prahy nově zavítat i příslušníkům sociálních skupin, pro něž byl 

dosud turismus nedostupný: obyvatelům venkova, dělníkům a dětem. Cestovní 

ruch v Praze měl v posledních dekádách před počátkem světové války již masový 

charakter a tomu odpovídala i masová produkce cestovních průvodců, jejichž 

náklady dosahovaly i desítek tisíc výtisků. Cestovní průvodce po městě se zároveň 

staly výrazně cenově dostupnějšími. Ve spojitosti s tím došlo však i k výrazné 

racionalizaci jejich obsahu: k dalšímu zestručnění a s tím také k větší selekci 

informací, které byly čtenáři poskytovány. Cenou za rozšířenou participaci na 

turismu bylo tak určité omezení možností, které návštěvník, orientující se jen 

s pomocí průvodce, mohl využít. Současně se však nakladatelé a jejich autoři 

rozhodli zaměřovat některé ze svých titulů na specifické potřeby určitých skupin 

čtenářů, což mělo za následek diferenciaci cestovních průvodců po městě, 

markantní především po přelomu století. Komparativně založený další výzkum by 

měl ukázat, do jaké míry se jednalo v rámci střední Evropy o obecně rozšířený 

jev, či zda tyto trendy můžeme považovat za svědectví relativně vysokého stupně 

modernity českých zemí. 

Pro příslušníky inteligence představovalo sepisování cestovních průvodců 

především vítaný přivýdělek. Průvodce některým z nich od 30. let 19. 

století zároveň začaly sloužit i jako nástroje konstrukce a posilování „představ 

společenství,“ definovaného národně. Zpočátku se však jednalo pouze o ojedinělé 

pokusy. Tato nacionalizace cestovních průvodců se stala častější v průběhu 60. let 

a dále se dynamizovala a rozšiřovala v průběhu posledních dekád před první 

světovou válkou. Nedávné výzkumy ukázaly, že cestovní průvodce skutečně 

nebyly neutrálními rádci, ale působily jako nositelé a nástroje nacionalistické 

mobilizace. Průvodce po Praze se po větší část sledovaného období v tomto 

ohledu nelišily od jiných středoevropských měst. 
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Ani v době, kdy dosahoval v Praze národnostní konflikt největší dynamiky, 

ovšem cestovní průvodce nepatřily k hlavním prostorům nacionálního konfliktu. 

Tři faktory totiž konfliktní potenciál průvodců snižovaly. V případě anonymně 

zpracovaných průvodců převládala na přelomu století specifická sociální praxe 

kolektivního sestavování a revidování průvodců za pomoci textů, poskytovaných 

třetími stranami, často samotnými popisovanými aktéry, která v daných případech 

poněkud narušuje naši představu o jasné odlišitelnosti „obrazů sebe sama“ a 

„obrazů druhého“ v průvodcích. Podstatná byla také skutečnost, že turismus i 

mediální formáty s ní spojené (např. bedekr) jsou transnacionálním jevem a 

organizace na podporu cestovního ruchu přinejmenším měly mezinárodní vazby. 

Proti eskalaci etnických konfliktů v cestovních průvodcích tak působily 

kooperativní prvky jednání organizací pro podporu cestovního ruchu. Autoři při 

psaní brali nadto ohled i na zájmy místního cestovního ruchu, s nimiž 

zdůrazňování síly a tedy i nebezpečnosti zdejších konfliktů nebylo v souladu. 

Pokud tedy průvodce pracovaly s obrazy nepřítele, byly zpravidla relativně 

tlumené. 

Poslední téma, kterým se tato práce zabývala, byla proměna imaginární topografie 

Prahy v průběhu modernizace. Analýza cestovních průvodců ukázala, že již 

v prvních cestovních průvodcích na počátku 19. století existovala velká míra 

shody o tom, které dominanty Prahy byly klíčové a které proto návštěvníci města 

nemohli opomenout. Vzhledem k relativně slabé předchozí tradici literatury 

průvodcovského typu po Praze musíme kořeny této shody hledat v jiných žánrech 

a především v tehdejší sociální praxi. Shodu o pražských památkách pomáhaly 

vytvářet reprezentace města v mapách a na vedutách. Ty také vytvářely očekávání 

na straně turistů. Konsensus byl následně vyjednáván v interakci turistů a najatých 

hotelových sluhů, sloužících jako „průvodčí cizinců.“ V průběhu modernizace 

byla topografie pražských dominant spíše stabilní, přestože některé části města a 

městský předměstí zažila v průběhu 19. století hluboké zásahy do existující 

městské zástavby či výraznou proměnu její funkce. Přesto došlo jen k rozšíření 

stávajícího seznamu dominant o další historické a nově zbudované 

pamětihodnosti. Praha se v tomto ohledu zařadila k množství evropských 

historických měst, která turisty přitahovala nikoliv hlavně svým velkoměstským 

životem, ale především svou minulostí, ztělesněnou ve svém historickém jádru. 
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Ve všech městech existuje množství společenských skupin, jež město obývávají 

a/nebo si jej nárokují. Bylo proto banální zdůrazňovat, že společenské paměti, jež 

se k dominantám Prahy vázaly, se od sebe lišily. Podstatnější již je, které rozdíly 

mezi skupinami získaly v průvodcích největší váhu. Přestože Prahu či její části 

považovaly za „svou“ společenské skupiny, definující se konfesně a profesně či 

třídně, dominantní bylo v průvodcích po městě na přelomu 19. a 20. století přece 

jen národnostní hledisko. Příslušníci české i německé inteligence si nárokovali 

prostor města nejhlasitěji. Důležité je, že obě skupiny poukazovaly na stejné 

dominanty historické Prahy, přestože paměti, které s nimi propojily, byly často 

velmi odlišné. Étienne Francois mluví v tomto smyslu o místech paměti, jež 

naplňují oba smysly ambivalentního francouzského slova „partage.“ Jsou sdílené 

oběma skupinami, ale zároveň obě skupiny svým obsahem rozdělují a vedou mezi 

nimi hranici.  

Zatímco však tradiční dominanty města figurovaly svorně v průvodcích z pera 

příslušníků české i německé inteligence, jejich postoj ke stavbám, které 

považovali za symboly modernity druhé etnické skupiny, byl odlišný. V tomto 

případě sledovaly obě skupiny autorů stejný cíl: zmínkám o nich se zcela vyhnout, 

či je „alespoň“ minimalizovat. Modernizace města v tomto případě vedla 

k rozpadu shody o jeho významných pamětihodnostech a zároveň se její kýžená 

podoba i její symboly staly bodem, kde byla roztržka obou skupin nejvíce patrná. 

Analýza také ukázala bohatství kolektivních pamětí různých skupin – 

definovaných nacionálně či nikoliv - i individuálních intencí autorů průvodců a 

zpochybnila tím do jisté míry přínosnost kategorií, jako je paměť národa, které 

zakrývají více, než nám pomáhají porozumět.  

Předkládaná práce ponechala několik otázek otevřených.  Detailnější studium 

vývoje obrazu jednotlivých míst paměti v cestovních průvodcích v průběhu 

společenské modernizace by umožnilo upřesnit a rozpracovat zde formulovanou 

hypotézu, podle níž se jak německá, tak česká imaginární topografie Prahy 

zformovala nacionalizací rozporů starších, „předmoderních“ společenských 

pamětí. Mnohé z tezí této studie by mohla ověřit a upřesnit komparace Prahy 

s dalšími středoevropskými městy, lišícími či se naopak shodujícími s Prahou 

vztahem mezi modernitou a tradicí v městské zástavbě, mírou etnického konfliktu, 



139 

 

mírou centrálního postavení v rámci daného územního celku a pro danou 

společnost a také – v neposlední řadě – turistickou atraktivitou ve sledované době. 

Zbývá také určit, do jaké míry cestovní průvodce ovlivnily samotné turisty. Do 

jaké míry se návštěvníci Prahy ztotožnili s kolektivními paměťmi, předávanými 

v cestovních průvodcích? Spočívala role cestovních průvodců skutečně v tom – 

jak naznačuje název jedné studie – že „vedly slepé“
427

, nebo zůstali jejich čtenáři 

naopak k jejich poučkám hluší? Realita je naštěstí vždy bohatší než její obraz 

v práci historika, a proto je každá studie vždy v jistém ohledu nedokončená. 

                                                 
427 Alan SILLITOE, Leading the Blind. A Century of Guide Book Travel 1815-1914, 
Basingstoke 1995. 
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6 Seznam pramenů a použité literatury: 

 

6.1 Prameny 

6.1.1 Archivní prameny 

 

Archiv hlavního města Prahy, fond č. 792, Svaz pro povznesení návštěvy cizinců 

v ČSR (1886-1952). 

6.1.2 Topografie a cestovní průvodce po Praze, vydané v Praze (cca 

1789-1914) 

 

[Johann Ferdinand OPIZ], Vollständige Beschreibung der königlichen Haupt- und 

Residenzstadt Prag von den ältesten bis auf die jetzige Zeiten. Besonders für 

Fremde und Reisende bearbeitet, Prag 1787. 

 

Jaroslaus SCHALLER, Kurzgefasste Beschreibung der königl. Haupt- und 

Residenzstadt Prag für die Ausländer, Durchreisende, und alle diejenigen, welche 

sich mit allen darinn befindlichen sehenswürdigen Merkwürdigkeiten geschwind 

bekannt machen wollen, Prag 1798.  

 

Sebastian Wilibald SCHIESSLER, Prag und seine Umgebungen. Ein 

Taschenbuch für Fremde und Einheimische, 2 sv., Prag 1812-1813. 

 

Prager Wegweiser zum Unterricht und Bequemlichkeit der Fremden und 

Kenntniss der Einheimischen in Beschreibung der vorzüglichsten 

Denkwürdigkeiten und Einrichtung dieser Hauptstadt des Königreichs Böhmen, 

dann eine Anweisung über die Beschaffenheit jeder Art vorkommenden 

interessanten Gegenstände, Prag 1817. 

 

Jaroslaus Schallers kurzgefasste Beschreibung der königl. Haupt- und 

Residenzstadt Prag für Reisende und alle jene, welche sich mit Merkwürdigkeiten 

derselben bekannt machen wollen, Prag [1817
2
].

428
  

 

August Franz Wenzel GRIESEL, Neuestes Gemälde von Prag, Prag 1823. 

 

Johann Wolfgang Adolf GERLE, Prag und seine Merkwürdigkeiten. Für Fremde 

und Einheimische, Prag 1825, 1830
2
, 1836

3
, 1841

4
, 1846

5
.
429

 

                                                 
428 Přepracované druhé vydání Schallerova průvodce. 
429 Od třetího vydání vychází s podtitulem Ein Wegweiser für Fremde. 
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Carl Eduard RAINOLD, Prag und seine Umgebungen 1831, Prag 1831.  

 

Sebastian Wilibald SCHIESSLER, Neues Gemälde von der königlichen 

Haupstadt Prag und ihrer Umgebungen. Ein Taschenbuch für Fremde und 

Einheimische, Prag 1833. 

 

Gustav Thormund LEGIS-GLÜCKSELIG, Topographischer Grundriss von Prag 

und dessen Umgebungen. Zunächst als Taschen-Wegweiser für Fremde, Prag 

1835.  

 

Karel Vladislav ZAP, Popsání kr. hlavního města Prahy, pro cizince i domácí, 

Praha 1835.  

 

[Jean de CARRO], Guide des étrangers à Prague, Prague 1836.  

 

Julius Vincenc VON KROMBHOLZ (vyd.), Topographisches Taschenbuch von 

Prag zunächst für Naturforscher und Aerzte, Prag 1837. 

 

Franz KLUTSCHAK, Der Führer durch Prag. Mit einem alphabetischen 

Verzeichnisse der Sehenswürdigkeiten Prags und seiner Umgebung und einigen 

belehrenden Notizen für Fremde, Prag 1838,1841
2
, 1843

3
, 1845

4
, 1850

5
,1852

6
, 

1857
7
, 1862

8
, 1867

9
, 1870

10
, 1873

11
, 1878

12
.
430

 

 

Julius SEIDLITZ, Wanderung durch Prag. Mit einem Situationsplane und 4 

Original-Ansichten, Prag 1844, 1852
2
.  

 

Karel Vladislav ZAP, Průvodce po Praze. Potřebná příruční kniha pro každého, 

kdo se s pamětihodnostmi Českého hlavního města seznámiti chce, Praha 1848.  

 

Karel Vladislav ZAP, Wegweiser durch Prag. Ein nothwendiges Handbuch für 

Fremde, die sich mit den Merkwürdigkeiten der böhmischen Hauptstadt bekannt 

zu machen wünschen, Prag 1848. 

 

Karel Vladislav ZAP, Der kleine Wegweiser durch Prag. Ein Auszug aus dem 

grösseren Werke (Wegweiser durch Prag), Prag 1852
2
.  

 

Václav MERKLAS, Geschichtliches und topografisches Gemälde von Prag und 

seinen Umgebungen. Ein Fremdenführer (Zugleich als sechste gänzlich 

umgearbeitete Auflage von Gerle’s Prag etc), Prag 1852
6
. 

 

Gustav Thormund LEGIS-GLÜCKSELIG, Illustrirter Wegweiser durch Prag. 

Zunächst für Reisende, aber auch für Eingeborne, Prag 1853. 

 

Gustav Thormund LEGIS-GLÜCKSELIG, Miniaturgemälde von Prag. Neuester 

Prager Taschen-Wegweiser und alphabetischer Auskunfts-Sekretär: für Fremde 

und Einheimische, Prag 1853. 

                                                 
430 Druhé vydání s titulem Prag und seine nächsten Umgebungen, od třetího vydání opět 
Der Führer durch Prag, ovšem bez podtitulu. 
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David Jakob PODIEBRAD, Alterthümer der Prager Josefstadt: Israelitischer 

Friedhof, Alt-Neu-Schule, und andere Synagogen, Prag 1855, 1862
2
, 1870

3
. 

 

Gustav Thormund LEGIS-GLÜCKSELIG, Prag und dessen Merkwürdigkeiten: 

ein verlässlicher Wegweiser für Fremde und alphabethischer Auskunftssekretär 

für Einheimische, Prag 1856.
431

 

 

Václav MERKLAS, Gemälde von Prag und dessen Umgebungen. Ein Führer für 

Fremde und Heimische, Prag 1858
7
, 1863

8
.
432

 

 

Führer durch Prag zur XII. Generalversammlung der katholischen Vereine, Prag 

1860. 

 

Průvodce po Praze o XII. valném sjezdu katolických jednot, Praha 1860.  

 

Julius Ernst FÖDISCH, Gemälde von Prag und dessen Umgebungen. 

Topographisch geschildert und historisch erläutert. Führer für Fremde und 

Einheimische. Prag 1869.
433

 

 

Johann Friedrich SCHULZ, Neuester Führer durch Prag und dessen 

Umgebungen. Für Fremde und Einheimische, Prag 1870.  

 

John Frederic SCHULZ, Newest Guide through Prague, Prag 1869.  

 

Prag in der Westentasche. Ein Führer für Fremde und Einheimische, Prag 1870. 

 

Bellmann's Führer durch Prag und dessen Umgebung, Prag 1877 [do roku 1905 

celkem 22 vydání]. 

 

Führer durch Prag für Fremde und Enheimische, Prag 1877. 

 

Průvodčí po Praze a okolí: s plánem Prahy a popsáním nejvíce vynikajících 

památností historických, budov a ústavů veřejných, Praha 1878, 1882
2
, 1883

3
, 

1884
4
, 1885

5
.
434

 

 

Řivnáčův průvodce po Praze a okolí, Praha 1881.
435

 

František OLESZKIEWICZ, Malý průvodce pražský, Praha 1882.  

 

Řivnáč's kurzgefasster Führer durch Prag und Umgebung, Prag 1882.  

 

Josef BROŽ, Illustrovaný průvodce po Praze a okolí, Praha 1884. 

 

Otto LOHR, Memento Pragae! Oder: Unbequemer undt vorlauter Führer durch 

                                                 
431 Pozměněným titulem opatřené druhé vydání Miniaturgemälde von Prag. 
432 Sedmé a osmé přepracované vydání Gerleho Prahy. 
433 Deváté, přepracované vydání Gerleho Prahy. 
434 Česká mutace Bellmannova průvodce. 
435 Samostatně vydaný výňatek z Řivnáčova průvodce po království Českém. 
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das Prager Reich. Nach ambtlichen Quellen zusammengeschweisst undt an's Licht 

befördert durch Ritter Walther von der Vogelweide, verlegts bey Ritter Bim-Bam 

dem Glockendrucker, säuberlich gedruckt undt mit zahlreichen Kupfern gezieret 

von Ritter Bimson dem Lichtdrucker, Praha 1884 [uvedeno 1584]. 

 

František Adolf BOROVSKÝ, Řivnáčův Průvodce po Praze a okolí, Praha 

1885
2
.
436

 

 

Guide de l'étranger dans Prague et les environs: avec des vues photographiques, 

Prague 1887.  

 

Hermann KATZ, Klutschaks Führer durch Prag und Umgebung, Prag 1887
13

.
437

 

 

Praha a okolí. Průvodce pro cizince. Průvodce po Praze, Praha 1887. 

 

František FRIDRICH, Rundreise in Böhmen, Prag 1887.  

 

Guide through Prague and its Environs, Prague 1888. 

 

Bellmanns Führer durch Prag. Kleine Ausgabe, Prag 1891.  

 

G[ustav] N[arcis] M[AYERHOFFER], Stručný průvodce po Praze a výstavišti 

1891, Praha 1891. 

 

Führer durch Prag nebst Umgebung und Geschäftlicher Wegweiser mit 2 

Ansichten von Prag, einem Plane der Stadt, einschließlich des Austellungsplanes 

1891 und den Plänen der beiden deutschen Theater, Prag 1891. 

 

Jindřich HANTICH, Guide-Vilímek. Prague et l'exposition nationale de 1891, 

Prague 1891.  

 

Jindřich HANTICH, Guide-Vilímek. Prague et ses environs, Prague 1891. 

 

Alois HOLUB, Památnosti města Prahy. Stručný a nejlacinější průvodce po 

Praze pro každého, kdo se o jejích památkách historických neb i jinak důležitých a 

pozoruhodných chce zvěděti a poučiti, Praha 1891.  

 

Hynkův průvodce po Praze a po Zemské jubilejní výstavě, Praha 1891.  

 

Hynek's Rathgeber und Führer durch Prag, Vorstädte und die Landes-Jubiläums-

Ausstellung, Prag 1891. 

 

Josef KAFKA, Illustrovaný průvodce všeobecnou zemskou jubilejní výstavou s 

průvodcem Prahou, Praha 1891.  

 

Průvodce po Zemské jubilejní výstavě se stručným popisem Prahy a okolí, Praha 

1891. 

                                                 
436 Druhé, přepracované vydání Řivnáčova průvodce. 
437 Přepracovaná edice Klutschakova průvodce. 
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Jan ŠLECHTA-KŘIVOKLÁTSKÝ, Illustrovaný průvodce po král. hlavn. městě 

Praze, se statí historickou a místopisnou = Illustrirter Führer durch die königl. 

Hauptstadt Prag in historisch-topographischer Behandlung = Guide illustré de 

Prague avec un apercu historique et topographique: Se 38 vyobrazeními a 

polohopisným plánem Prahy, Praha 1891.  

 

Vilímkův průvodce po Praze a po výstavě, Praha 1891. 

 

Vilimek's Führer durch Prag und Umgebung: mit neuestem und vollständigstem 

Plane von Prag und allen umliegenden Gemeinden, nebst Grundrissen und 

Plänen des Nazionaltheaters,  

Rudolphinums und der Teiner Kirche, Prag [1891]. 

 

Wltžkův barevný průvodce po Praze, Praha 1892.  

 

Hynkův průvodce po Praze a po africké výstavě Dr. Holuba, Praha 1893. 

 

Hynek's Rathgeber & Führer durch Prag, die Vorstädte und die süd-afrikanische 

Ausstellung des Dr. E. Holub, Prag 1893. 

 

Jan Václav KRECAR, Illustrovaný průvodce Prahou a okolím, Praha 1895. 

 

Jan Václav KRECAR, Illustrirter Führer durch Prag und Umgebung, Prag 1895.   

 

Josef FLEKÁČEK, Průvodce Prahou a jejími církevními a dějepisnými 

památkami, Praha 1898. 

 

Eduard THIÈROT, Prague et ses monuments, Prague 1900.  

 

Knappův průvodce po Praze a okolí, Karlín 1900.  

 

Jan GMACH, Královské hlavní město Praha. Illustrovaný historický popis a 

průvodce pro mládež škol obecných, měšťanských i středních, Praha 1900. 

 

Hygienický průvodce po Praze za III. sjezdu českých přírodovědců a lékařů. Péčí 

sekce hygienicko-demografické, Praha 1901. 

 

Josef KAFKA, Praha, hlava království Českého, Praha 1901.  

 

Vilém KURZ, Studentův průvodce po Praze, Praha 1901.  

 

Nejnovější průvodce Prahou a okolím s dopisnicemi. K IV. Sletu všesokolskému 

1901, Nymburk 1901.  

 

Josef TEIGE, Springrův obrázkový průvodce Prahou a okolím, Praha 1901.  

 

J. BROŽ, Storchův illustrovaný průvodce Prahou, Praha 1901, 1908
2
, 1912

3
.  

 

Prague and Bohemia. Some Hints to the Visitors of the Bohemian Health-Resorts, 
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to Travellers in Central Europe, & Tourists in General, Prague 1902.  

 

Pikantní průvodce po Praze, Vinohrady [1904].  

 

J. HOF [HOFÍREK], Illustrovaný průvodce po Praze, Praha [1904].  

 

Illustrovaný průvodce po Praze a okolí, Praha 1904 [1905 také německá a 

francouzská verze].  

 

Jan DOLENSKÝ, Praha ve své slávě i utrpení, Praha 1903, 1905
2
, 1910

3
. 

 

Jiří GUTH, Průvodce Prahou pro mládež, Praha 1905.  

 

Vilímkův rádce a průvodce Prahou. Praktická příruční knížka pro cizince i 

Pražany, Praha 1905, 1907
2
, 1908

3
, 1909

4
.
438

  

 

Jindřich E. POUPĚ, Nejnovější lidový illustrovaný průvodce Prahou a okolím, 

Praha [1906].  

 

Guide to the Royal City of Prague and to the Kingdom of Bohemia, Prague 1906.  

 

Guide de l'étranger dans Prague et les environs, Prague 1907.  

 

Jan EMLER, Průvodce po starých částech pražských, Praha 1908.  

 

Jindřich HANTICH, Prague et ses environs, Prague 1908.  

 

Bedřich KOČÍ, Průvodce Prahou, Praha 1908.  

 

Illustrovaný průvodce po Praze a království Českém, Praha 1908 [ve stejném roce 

také francouzská, německá, ruská, polská a esperantská jazyková mutace, 1909 

ještě anglická verze].  

 

F. J. JEDLIČKA, Jedličkův rychlý průvodce Prahou, Praha 1910.  

 

Jaroslav KAMPER, Procházky starou Prahou, Praha 1910.  

 

František Xaver HARLAS, Stará Praha: nástin vývoj města a průvodce jeho 

sbírkami, Praha [1911]. 

 

Eduard ŠEBESTA, Prag, Prag 1911 [také anglická a francouzská verze].  

 

Prag als deutsche Hochschulstadt, Prag 1911.  

 

Jan EMLER, Průvodce po Praze, Praha 1912 [také anglická, francouzská, srbská, 

chorvatská a ruská verze].  

 

Alois MELICHAR, Městem stověžatým, Královskou Prahou, Praha 1912.  

                                                 
438 V roce 1908 pod titulem Vilímkův rádce a průvodce Prahou a výstavou. 
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Zlatni Prag = Zlatá Praha, Prag 1912.  

 

Josef UHER, Uhrův průvodce Prahou, Praha 1912.  

 

Jan DOLENSKÝ, Illustrovaný průvodce královskou Prahou (Neubertův), Praha-

Smíchov [1912].  

 

Praha přírodovědecká a lékařská. Průvodce k V. sjezdu českých přírodozpytců a 

lékařů v Praze, Praha 1914. 

6.1.3 Další citované dobové publikace  

 

A Handbook for Travellers in South Germany and Austria: Württemberg, 

Bavaria, Austria, Bohemia, and the Danube from Ulm to the Black Sea, London 

1837. 

Friedrich Ernst ARNOLD, Beobachtungen in und über Prag, von einem reisenden 

Ausländer, Prag 1787. 

Karl BAEDEKER, Österreich (ohne Galizien, Dalmatien, Ungarn und Bosnien). 

Handbuch für Reisende, Leipzig 1913
29

. 

Oldřich Emil BERGER (vyd.), Jubilejní slavnosti 60 let československé sociálně 

demokratické strany dělnické v Praze ve dnech 4., 5. a 6. května 1938: Program 

slavností a průvodce dělnickou Prahou, Praha 1938. 

Vilém DOUBRAVA, Doubravův stručný průvodce po Čechách, Žižkov [1897].  

Durch Deutschböhmen: die Weltbäder, Sommerfrischen, Fremden- und 

Touristenorte Deutschböhmens, Karlsbad 1907. 

Führer durch die Landeshauptstadt Prag und Umgebung, Leipzig 1902. 

Anton Ritter VON GEUSAU, Kurze Beschreibung der königlichen Haupt- und 

Residenzstadt Prag im Königreiche Böhmen und insbesondere des Panorama von 

dieser Hauptstadt, Prag – Wien 1805. 

Jan Florián HAMMERSCHMIDT, Prodromus gloriae Pragenae, Praha 1723. 

Handbook of Travellers in South Germany and Austria, London 1903.
15 

Handbuch für Reisende durch Deutschland und den Öesterreichischen 

Kaiserstaat, Coblenz 1844
2
. 

Wenzel HIEKE, Prag und seine Umgebung. Ein Geleit- und Gedenkbuch, Linz 

1893
2
.  

Illustrierter Dresden-Prager-Führer, Leipzig 1852. 
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Sindikus F. P. K., Prag, wie es gegenwärtig ist. Für Fremde und Reisende, 

Leipzig 1800. 

O. KLAUBER, Prag und Umgebung. Praktischer Führer, Berlin 1913
16

. 

Stanislav KLÍMA, Země Husova. Historický průvodce po Praze a po Čechách, 

Praha 1915. 

 

Franz von KREUTZENDORF, Fremdenführer für Prag uns seine Umgebungen = 

Guide des étrangers a Prague et dans ses environs: mit 2 grossen Karten der 

Stadt Prag und ihrer Umgebung, Gotha 1859. 

 

František LÜTZOW, The Story of Prague, London 1902. 
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