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Na přelomu 19. a 20. století prošla Praha bouřlivým architektonickým rozvojem, který byl odrazem různorodých dobových ambicí i hluboké 
proměny, jež se v chápání jádra města a jeho role odehrála. Pozoruhodným jevištěm této proměny je oblast Václavského náměstí s okolím, 
z níž se spontánním procesem stala městská „city“ – tedy hospodářský i společenský střed rodící se metropole. Výrazné architektonické 
proměny, kterými oblast během krátké doby prošla, vyvolaly dobovou památkovou i urbanistickou reakci. Jestliže první spočívala v kri-
tické reflexi zániku původního barokního prostoru a byla tak významná pro následné proměny středu města, druhá již vedla ke stanovení 
jasných pravidel, která by dynamický rozvoj zharmonizovala. Václavské náměstí s okolím tak lze chápat jako pozoruhodnou laboratoř, 
která nám umožňuje sledovat formulaci tezí a principů, jež ovlivnily chápání historického centra města, jeho urbanistické role i památkové 
hodnoty.

WENCESLAS SQUARE AND THE BIRTH OF PRAGUE "CITY" IN THE EARLY 20TH CENTURY

At the turn of the 20th century, Prague underwent a tumultuous architectural development, reflecting the diverse ambitions of the period 
and the deep transformation in the understanding of the city centre and its role. Wenceslas Square with its neighbourhood, spontaneously 
evolving into the "city" – i. e. the economic and social centre of the fledgling metropolis – was a remarkable stage of this transformation. 
The significant architectural development, through which the area underwent during a short period, provoked heritage and urban reac-
tions. At first the decline of the original Baroque space was critically reflected, which was important for the subsequent changes of the city 
centre after clear rules to harmonise the dynamic development have been established. Wenceslas Square with its surroundings can thus 
be understood as a remarkable laboratory, which allows us to observe the formulation of thesis and principles influencing the understan-
ding of the historical city centre, its urban role and heritage value.
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Každé město má své přirozené těžiště, které je jeho pomyslným středem, místem, v němž se 
městský život koncentruje se vší svou intenzitou a různorodostí. Přirozená epicentra historických 
měst – ústřední tržiště s navazujícími obchodními ulicemi – byla v bouřlivém období 19. století 
díky pařížskému příkladu obohacena jednak o koncept průběžných či okružních „boulevardů“, 
které v sobě záměrně koncentrovaly atributy moderního městského života, a jednak o fenomén 
pasáží, které městský život rozšířily do nitra bloků a prokrvily jím stávající historickou strukturu. 
Rozšíření měst o předměstí pak mohlo vést k posunutí, či dokonce k úplnému přesunu městské-
ho těžiště, které mohlo být – kupříkladu – podle vídeňského vzoru uměle koncentrováno kolem 
novostaveb veřejných či obchodních budov na zaniklém hradebním okruhu. Úvahy a diskuse 
o situování centra města přitom v této době rozhodně neměly akademický charakter. Záměrné 
či spontánní umístění epicentra moderního života vedlo k  radikálním urbanistickým zásahům, 
které historickou tkáň mnohdy podstatně proměnily, jak ukazují i výše zmíněné příklady Paříže 
a Vídně. Hledání nové role a charakteru centra města tak většinou mělo závažné důsledky, které 
se tvrdě propsaly do osudů měst v následujících desetiletích.

Pražská asanace jako první pokus o nalezení nového centra
Praha se do společnosti radikálně se transformujících evropských měst dostala s mírným zpož-
děním. Jestliže zásahy v Paříži či Vídni mají své kořeny v 50. letech 19. století, první skutečné 
urbanistické plány pro Prahu jsou koncipovány až v  letech sedmdesátých, kdy vzniká projekt 
Josefa Zítka na regulaci okolí budoucího Rudolfina (Biegel 2019; viz též Holeček/Holeček/Štoncner 
2015). Neméně zásadním momentem dějin pražského urbanismu je Pamětní spis, který roku 1873 
vydal Spolek architektů a inženýrů v království Českém a jehož autorem byl architekt Josef Schulz 
(ScHulz et al. 1873; viz též ScHulz 1873). Tento bez nadsázky přelomový text, jemuž se badatelsky 
jako první podrobně věnoval Jiří Hrůza, požadoval pro rozvoj města a jeho promyšlené propojení 
s předměstími vytvoření regulačního plánu, jehož vznik by měl být ideálně iniciován pražskou 
obcí (Hrůza 1989, 218). Zásady Pamětního spisu, týkající se založení a šířky ulic, umístění veřej-
ných budov či všeprostupujícího zájmu o zdravé městské prostředí, bývají často právem citovány 
jako první příklad moderního urbanistického přístupu, který do značné míry předběhl svou dobu. 
Pocit zaostávání Prahy nejen za císařskou Vídní, ale i za bouřlivě rostoucími předměstími vedl 




