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DIAGNÓZA VÁCLAVSKÉHO NÁMĚSTÍ
PacIeNt: VácLaVSKé NáměStÍ, VěK 666. DIagNóza: zaNeDBaNá IDeNtIta, 

NeBezPečNě NÍzKá hLaDINa eXKLuzIVIty, SILNý POKLeS VýzNamu. LéčBa  

a meDIKace: VÍce ByDLeNÍ, méNě hazaRDu, PRaVIDeLNě užÍVat tRamVajIcIN.  

diagnóza

věSTNÍK KLUBU ZA STAROU PRAHU



:diagnóza:

Le Corbusier o Václavském náměstí

„Nová Praha, tam za Wilsonovým nádražím a tu a tam jinde, to je ovšem deguntantní 

německé město. Ale bulvár Václavského náměstí je nádherný, jeho život, jeho tempo, 

jeho krámy, jeho pasanti: bohatí měšt’áci a lidové typy, a nevím proč, cítím v tom trochu 

Asie. Je to tak velice jiné než v Paříži. Věřím ve velkou budoucnost: zde je zdraví, síla, 

nadšení, dobrá vůle, trošku brutálnosti, ale bez neurastenie. Budoucí Praha je pro mne 

definována několika mladými autory, které jsem tu poznal a s nimiž jsem se spřátelil. 

Věřím českým básníkům, věřím zdejšímu životu a poezii. …“ 

Z knihy Karel Teige, Le Corbusier v Praze,  

Rozpravy Aventina IV, 1928–1929, s. 31–32.

Rušná křižovatka Václavského náměstí a Vodičkovy ulice v roce 1928. Foto ČTK, autor neznámý.
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Václavské náměstí je nemocná část Prahy. Pro většinu Pražanů i návštěvníků metropole toto sdělení 
není novinkou. Poznání, že Václavák je “problém”, ostatně už dávno proniklo i do vyjádření pražské 
politické reprezentace a dokonce i k developerům, kteří “zlepšení neutěšeného stavu náměstí” slibují 
s každou obchodně-administrativní novostavbou, která se zde má objevit. Přes toto všemi sdílené 
povědomí, přes několik novostaveb i přes schválený projekt revitalizace celého prostoru ale zůstává 
prozatím výsledek stejný – převládá dojem, že s Václavským náměstím je něco špatně. 

Jak je to možné? Jednoduše. Vědět, že Václavák není v pořádku, je totiž jedna věc a vědět, PRoč 
Václavák není v pořádku, je věc druhá. kdo nezná příčiny nemoci, ani při nejlepší vůli s léčbou 
neuspěje. Připomíná to situaci, kdy se pacient nemůže postavit na nohy a léčíme ho pedikurou, kdy 
sotva popadá dech a nabídneme mu větrový bonbón. Povrchní stanovení diagnózy neplatí přitom 
jen pro akademické a hospodské debaty, ani deklarativně spásné zásahy města nebo jednotlivých 
investorů většinou nebývají podloženy příliš důkladným zkoumáním příčin a následků.

Jsme přesvědčeni, že moderní urbanistická medicína by měla pacienta nejdříve důkladně vyšet-
řit a teprve poté zahájit léčbu, a to i s vědomím, že na plné uzdravení nebude stačit pouhá jedna 
pilulka a trocha cvičení. 

Tento věstník je pokusem o podrobné vyšetření Václavského náměstí. Rozhodně neplatí, že jde  
o pokus první, nejlepší a nejúplnější. Zodpovědným lékařem je tu ostatně klub Za starou Prahu, což 
je v řadě ohledů poměrně úzce zaměřený specialista. nechtěli jsme nicméně nabídnout definitivní 
pravdy a konečná řešení, jako spíše strukturovaný a jasně vyprofilovaný příspěvek do diskuse, která 
by měla o Václavském náměstí proběhnout. Už vůbec jsme přitom nechtěli nostalgicky vzlykat nad 
ztracenou slávou minulosti – naopak, přistupovali jsme k Václavskému náměstí s plným vědomím, 
že od dob jeho největší slávy se časy zásadně změnily a že je třeba přemýšlet především o tom, jak 
má náměstí vypadat dnes a v budoucnu, v kontextu aktuálních potřeb.

Při neustálém připomínání toho, jak je Václavské náměstí problémovým místem, totiž může za-
padnout, že je to zároveň místo pro Prahu klíčové, centrum metropole. Důkladnou péči, a to nejen 
jednoho specialisty, ale nejlépe celého konzilia, si tedy zaslouží.

Jakub Bachtík, Kateřina Bečková

Václavské náměstí, pacient, kterému je šoufl, ale neví proč

VĚsTník kLUBU ZA sTARoU PRA HU
Ročník XLIV. (XV.)                                                                                            číslo 1 / 2014
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Hovory o Praze 

Hovory o Praze se konají jednou za měsíc vždy v pondělí v 18 hodin v přednáškovém sále národního 
technického muzea. 

aKce v Juditině věži

Program sledujte na www.zastarouprahu.cz, dále na letáčcích a vývěskách v knihkupectví Juditina věž.

Juditina síň, mostecká 1 (vstup knihkupectvím), akce se konají zpravidla v pondělí v 18 hod.,  
pokud není uvedeno jinak. Vstupné dobrovolné.

KniHKuPectvÍ Juditina věž

mostecká 1, 118 00 Praha 1, otevřeno v pondělí až sobotu: 10–18 hod., v průběhu letních měsíců  
též v neděli.

Velký výběr pragensistické, místopisné, historické a památkářské literatury. 
Informace na tel. 257 530 599, juditinavez@seznam.cz 

Internetové knihkupectví: http://zastarouprahu.shop4you.cz/

sleva pro členy klubu 10 % z ceny zakoupeného zboží.

Domácí RADA kLUBU ZA sTARoU PRAHU PRo Rok 2014:

PhDr. kateřina Bečková – předsedkyně

Ing. arch. Jan Bárta, PhDr. Richard Biegel, PhD.– místopředsedové, mgr. Jakub Bachtík – jednatel 

mgr. et Ing. eva csémyová, Ing. Václav Jandáček, Ing. arch. martin krise, mgr. karel ksandr, mgr. Blanka 
kynčlová, Bc. Anna kusáková, mgr. michal novotný, Bc. Pavla Priknerová, mgr. kateřina samojská, Ing. arch. 
miloš solař, doc. PhDr. Josef Štulc, prof. PhDr. Rostislav Švácha, PhDr. Helga Turková, Ing. arch. Jan Veselý, 

Bc. eliška Varyšová, mgr. Veronika Vicherková, Ing. karel Zeithammer – členové

Ing. Zbyněk Bureš, PhDr. kristýna Ledererová-kolajová - revizoři

Jednání domácí rady Klubu, která se konají vždy jednou za čtrnáct dní (sudý týden) ve středu od 18 hod.  
v Juditině věži, jsou přístupná členům Klubu.

Adresa kanceláře klubu Za starou Prahu: mostecká 1, 118 00 Praha 1
návštěvní hodiny: vždy ve středu 15-17,30 hod.

Telefon: 257 530 599
e-mail: zastarouprahu@seznam.cz

Internetové stránky: http://www.zastarouprahu.cz
stránky na Facebooku: Juditina věž, klub Za starou Prahu, nebourejte dům Václavské náměstí 47

členství v klubu Za starou Prahu je otevřené, členský příspěvek pro rok 2014 je stanoven takto: 450 kč (zá-
kladní), 250 kč (studenti, důchodci), 100 kč (člen, který je rodinným příslušníkem jiného člena a nedostává 

vlastní Věstník), nad 999 kč (člen – mecenáš).
Přihlášky jsou pro zájemce k dispozici v knihkupectví Juditina věž, mostecká 1 (pondělí – sobota 10–18 hod.), 

kde je možné též zaplatit členské příspěvky a získat informace o programu klubu. 

aKce Pro veŘeJnoSt
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Anamnéza
václavSKé náMěStÍ, věK 666 

HIsToRIcký VýVoJ V LeTecH 1348–2014

Tržiště 

Václavské náměstí, historickým názvem koňský 
trh, tvoří prostranství v samém středu urbanistické 
soustavy nového města, založeného v roce 1348 
karlem IV. kdo konkrétně byl hlavním tvůrcem  
a geometrem nového, promyšleně komponovaného 
a pečlivě vyměřeného městského útvaru, není zná-
mo, ale živou účast panovníka lze při jeho vzniku 
předpokládat s jistotou. 

nové město je tvořeno soustavou tří uličních 
systémů kolem tří rozlehlých tržišt’: Dobytčího 
trhu (karlovo náměstí), senného trhu (senovážné 
náměstí) a koňského trhu (Václavské náměstí). 
Přirozeným středem soustavy je právě trh koňský, 
jehož směr, kolmý k vrstevnicím, je vytyčen jako 
přímé pokračování osy staroměstského Havelského 
města a příčně protíná celé nové město. Tím jej 
logicky dělí na dvě části, zpravidla vymezované 
vůči toku Vltavy jako horní a dolní nové město. 
Všechna tři tržiště pak spojuje páteřní komuni-
kace tvořená propojením dnešních ulic Vodičkovy 
a Jindřišské.

V době, kdy Václavské náměstí bylo ještě koň-
ským trhem, mělo podobu prázdné, mírně stoupající 
a velmi široké ulice, zastavěné po obou stranách 
řadou dvou až třípodlažních domů, z nichž vyšší  
a honosnější byly blíže k hranici starého města. na 
nejvyšším místě uzavírala náměstí koňská brána, 
za níž byla již jen pole a vinice. Zástavba náměstí se 
charakterem nelišila od tradiční pražské měšt’anské 
zástavby, jak ji známe z jiných frekventovaných ulic 
a náměstí pražských měst, snad jen s tou výjimkou, 
že jednotlivé parcely velkoryse založeného nového 
města byly širší a prostornější. Proto byla též šíř-
ková průčelí domů završena kompozicemi v řadě se 
opakujících vysokých štítů na atice, nejen kryjících 
hřeben střechy, ale záměrně vytvářejících dojem 
dalšího nadzemního podlaží, které však majitelé 
dostatečně prostorných domů již nepotřebovali. 

V době, kdy se schylovalo ke konci epochy 
koňského trhu v jeho původní funkci tržiště, 
tedy přibližně v polovině 19. století, bylo náměstí 
zastavěno domy s fasádami převážně barokními, 
ale často také ještě renesančními, nebo naopak již 
klasicistními. 

Koňský trh na prospektu Filipa van der Bossche (tzv. Sadelerově prospektu) z roku 1606.  
Široké prázdné prostranství stoupá od Starého Města k novoměstským hradbám. Detail mědirytiny,  

Muzeum hl. m. Prahy
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Dolní část Koňského trhu v roce 1785. V popředí původní socha sv. Václava od J. J. Bendla z roku 1680. Domy 
jsou výstavné s bohatě zdobenými fasádami. Josef Carmine, kolorovaná mědirytina, Muzeum hl. m. Prahy

Koňský trh čerstvě přejmenovaný na Václavské náměstí v pohledu z Koňské brány na vyhlídkové cestě  
po hradbách v roce 1850. Chrám Panny Marie Sněžné dosud výrazně vystupuje nad zástavbou náměstí.  

F. X. Sandmann, litografie, Muzeum hl. m. Prahy.
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Proměna tržiště v bulvár

Převratnou změnou pro koňský trh, přejmenovaný 
roku 1848 na Václavské náměstí, bylo jednak zbou-
rání hradeb po roce 1875, kdy se náměstí otevřelo 
ke královským Vinohradům a stalo se důležitou 
komunikační tepnou spojující město s dynamicky 
se rozvíjejícími předměstími, a jednak pozvolný 
přerod v nové obchodní a administrativní centrum 
města. Proč potřebovala Praha nové centrum?

město doby „průmyslové revoluce“, tedy poslední 
třetiny 19. století, vyžadovalo ke svému zdárnému 
životu a rozvoji nový typ městského prostranství 
– bulvár, širokou obchodní třídu s prosklenými 
výlohami moderních obchodů představujícími no-
vinky zejména módního zboží, s kavárnami, kde 
se koncentrovalo intelektuální a společenské dění, 
s redakcemi denních listů, jejichž reportéři bedli-
vě sledovali městské hemžení, aby o něm vzápětí 
přinesli dychtivým čtenářům poutavé informace, 
s korzem, kde se neukázat znamenalo skoro nebýt, 
s novým městským dopravním prostředkem – 
tramvají, která byla ve svých počátcích pro cestující 
střední třídy především technickou atrakcí. Bez 
takové městské třídy pulzující „moderním“ životem, 
bez bulváru, který už leckdo znal z Paříže, Buda-
pešti a Vídně, by snad průmyslová doba nemohla 
ani propuknout. ovšem Praha, v jádru středověké 
město, mohla kýžený bulvár získat bud’ brutálním 
průrazem historickou zástavbou (jako Paříž), o což 
se později formou pražské asanace také pokusila, 
nebo rychlou a přirozenou proměnou takových čás-

tí města, které disponovaly vhodnými parametry. 
Ty ve své době prezentovala především šířka ulice, 
do níž se kromě prostorných chodníků musely 
bezpodmínečně vejít vozovky a tramvajové koleje v 
obou směrech. středověký urbanista komponující 
nové město jistě nebyl žádný jasnovidec předvídající 
vývoj na staletí dopředu, ale skutečností zůstává, že 
teprve po pěti stech letech Praha jeho dílu dorostla 
a to, co jí bylo celá staletí tak trochu „velké“, najed-
nou padlo jak ulité. Velkoryse koncipované tržní 
náměstí, jakým bylo to Václavské, a přímé široké 
ulice, které do něj ústily, se mohly stát moderními 
obchodními třídami prakticky okamžitě. A tak se 
také během několika desetiletí na přelomu 19. a 
20. století stalo.

Proměna byla tak dokonalá a udála se tak rych-
le, že návštěvník města neznalý pražské historie 
by již před druhou světovou válkou sotva uvěřil, 
že Václavské náměstí bylo původně středověkým 
tržištěm, že nevzniklo jako typický evropský bulvár 
druhé poloviny 19. století a že má již pět set let 
existence za sebou. Drtivá většina domů historické 
zástavby se přitom bud’ zbořila a byla nahrazena 
moderními budovami, nebo byla radikálně pře-
stavěna, zvýšena a přefasádována. opticky se tak 
náměstí výrazně zúžilo, protože nové domy měly 
výšku nejméně dvojnásobnou, než jejich historičtí 
předchůdci. Rovněž stromové aleje, kandelábry 
městského osvětlení a linky tramvajové dopravy, 
tedy prvky, které postupně pronikly do dosud 
prakticky prázdného prostoru, stopy po vzhledu 
středověkého tržiště dokonale zahladily. 

Václavské náměstí od Můstku ke Koňské bráně v roce 1868. Výchozí stav proměny v bulvár.  
Foto František Fridrich, Muzeum hl. m. Prahy.
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Václavské náměstí s nově dostavěnou dominantou budovy Národního muzea, řadou plynových kandelábrů  
a hustou alejí stromů kolem roku 1890. Autor neznámý, Muzeum hl. m. Prahy.

Václavské náměstí po radikální úpravě plochy kolem roku 1895. Aleje byly vykáceny a nové stromy osazeny blíže 
chodníků, plynové kandelábry nahrazeny obloukovými lampami a po ploše se rozjely vozy koňky.  

Autor neznámý, Muzeum hl. m. Prahy.
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Zlatý věk

Dobu mezi světovými válkami lze považovat za zla-
tý věk Václavského náměstí. Byla dovršena stavební 
proměna ve velkoměstský bulvár a v novostavbách 
se usadily nejvýznamnější obchodní, bankovní  
a nakladatelské domy, hotely, kavárny, tančírny a 
biografy. náměstí dosáhlo své nejvyšší atraktivity 
a proslulosti zábavního, obchodního, kulturního  
a společenského centra města i celé země. V té době 
získalo prestiž místa, kde lze prakticky v jakémkoli 
obchodním artiklu, poskytované službě či zábavě 
nalézt to nejlepší (nejmódnější, nejkvalitnější), co 
trh nabízí. Pokud by někdo pochyboval o tehdejší 
Praze jako o velkoměstě, pak o Václavském náměstí 
jako o ukázkovém velkoměstském bulváru nikdo 
pochybovat nemůže.   

Ústup ze slávy

Přestože prestiž či sláva Václavského náměstí se 
z povědomí Pražanů či návštěvníků města nevy-
tratila prakticky dodnes, žádné následující období 
již jeho meziválečný zlatý věk překonat nedokáza-
lo. Ještě v 60. a 70 letech si náměstí drželo svůj 
standard obchodně nejatraktivnějšího místa ve 
městě, byt’ úroveň zboží a pestrost sortimentu byla 
poplatná době. snad jen v hustotě premiérových 
kin, nabídce filmových představení a nebývalém 
rozkvětu neónové tvořivosti bylo náměstí ještě na 
úrovni.  

Václavské náměstí v roce 1937. Foto ČTK, autor neznámý.

Nároží Václavského náměstí a Opletalovy ulice  
se známým mléčným bufetem v roce 1960.  
Foto ČTK, autor neznámý.

Začátek neslavného úpadku Václavského náměs-
tí jako velkoměstského bulváru, který zazname-
náváme v dnešní době, lze časově spojit se ztrátou 
jeho dopravních funkcí. Je sice pravda, že náměstí 
jako průjezdná dopravní tepna často kolabovalo, 
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vytvářely se zde zácpy, tramvaje i automobily stály 
v nehybných kolonách a cestující se museli vybavit 
značnou dávkou trpělivosti, než projeli frekven-
tovaný úsek. Jakmile se však městská doprava 
přesunula pod zem a tramvajové koleje ve středu 
náměstí nahradily po roce 1980 divné pásy keří-
ků, kterým se posměšně říkalo „Husákovy sady“ 
(údajně měly komplikovat pořádání demonstrací), 
náměstí přišlo o velkou část svého typicky „velko-
městského“ ruchu. Zároveň se národní muzeum 
od zbytku náměstí oddělilo severojižní magistrá-
lou, která navíc jeho podélnou komunikační osu 

Václavské náměstí  
v roce 1960.  
Autor neznámý, Muzeum  
hl. m. Prahy.

„zašpuntovala“ podobně jako někdejší hradby. 
Redukce městské povrchové dopravy zároveň od-
vedla obchodům a dalším atraktivitám náměstí 
potenciální zákazníky či zevlující přihlížitele, což 
podstatně ochudilo jeho „cvrkot“. mnozí cestující 
svůj dosud každodenní dotek s náměstím omezili 
už jen na podzemní tranzit. 

Úprava dolní části náměstí do podoby pěší zóny, 
na níž se začaly pravidelně konat trhy, jakoby 
zmatení pojmů dovršila. mění se meziválečný 
bulvár opět ve středověké tržiště? Přejeme si to? 
co si přejeme?

Stavba metra v dolní části 
Václavského náměstí v roce 
1978, foto Jana Jelínková, 
Muzeum hl. m. Prahy.
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Úpadek

Zřetelný ústup Václavského náměstí z jeho někdejší 
slávy se od roku 1989 prohlubuje stále více a ne-
zadržitelněji a nelze jej dnes už nazvat jinak než 
úpadkem. Tato skutečnost však nemusí být každé-
mu zřejmá na první pohled, závisí to na zkušenosti, 
možnosti historického či zahraničního srovnání  
a samozřejmě i na míře očekávání. 

Teprve, když si jako Pražan uvědomíte, že 
všechny exkluzívní funkce a možnosti, které kdysi 
náměstí poskytovalo, at’ jste je znal ze zkušenosti, 
četl o nich nebo je vídal jako bezděčnou kulisu 
řady hraných filmů, vám dnes náměstí poskytnout 
nedokáže, zjišt’ujete, že tam skoro nemáte důvod 
chodit. Prodejny obchodních řetězců mají v každém 
nákupním centru úplně stejné zboží jako jejich 
pobočky na Václavském náměstí, a exkluzívní ob-
chody tam už nejsou. Už tam nejsou ani kina, ani 
restaurace či kavárny s jedinečnou nabídkou, zato 
tam najdete všechny druhy amerických, italských, 
asijských i jiných „fastfoodů“, některý i dvakrát. 
když na Václavské náměstí ze zvědavosti zabloudíte 
zvečera, potkáváte hlavně skupiny cizozemských 

Ani tržiště, ani bulvár. Václavské náměstí, podzim 2014. Foto K. Bečková

turistů, kteří si vyhradili závěr dne na návštěvu 
živoucího středu města, jak jim bedekry doporu-
čují. korzují sem a tam, hledají jej, ale nenacházejí. 
Podbízí se jim několik obchodů se suvenýrovým, 
zlatnickým a příležitostným zbožím obdobně jako 
všude na královské cestě. náměstí za setmění 
nemocně poblikává jen do úrovně prvního patra, 
nebot’ od třetího podlaží je většina domů pustá  
a tmavá. Zaměstnanci kanceláří pochopitelně 
odešli domů, ale kde jsou obyvatelé? Drží černou 
hodinku, nebo tam ani nejsou? nepřestěhovali se 
do přívětivějších končin? co myslíte?

Václavské náměstí dnes už není bulvárem, 
ani tržištěm, není obchodním srdcem města, ani 
městským dopravním uzlem, jeho gastronomická 
nabídka je banální, zábava skomírá. krásné domy 
zejí prázdnotou, o bydlení není zájem. Václavské 
náměstí je nemocné a jeho choroba má znaky 
zhoubného bujení. každé velké obchodní centrum 
v jeho blízkosti (spálená, národní třída, Příkopy) je 
dalším hřebíčkem do jeho rakve. Přesto doufáme, 
že stav pacienta není beznadějný a léčba je ještě 
možná. 
    Kateřina Bečková
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Václavské náměstí, věc veřejná
máloco svědčí o výjimečnosti Václavského náměstí tak výmluvně, jako jeho “politické” dějiny. Záhy 

poté, co získalo charakter velkoměstského bulváru, začalo náměstí přitahovat různá shromáždění, 
demonstrace a manifestace, které velmi často měly nejen celoměstský, ale přímo celorepublikový cha-
rakter. V klíčových dějinných okamžicích se tak Václavské náměstí stávalo doslova hlavním náměstím 
česka – pojem “plný Václavák” je dodnes synonymem pro největší myslitelné veřejně projevené občanské 
vzepětí.

Václavské náměstí má vlastně politiku zapsánu přímo v genetickém kódu. Už jeho pojmenování  
s odkazem na svaté přemyslovské kníže mělo zřetelný manifestační význam, tím spíše, že k němu došlo 
v bouřlivém roce 1848. Už tehdy se přitom náměstí stalo centrem dění, nebot’ právě zde v červnu zmí-
něného roku byla za účasti velkého shromáždění konána svatodušní mše, na kterou navázaly nepokoje 
vedoucí k tzv. červnovému povstání. češi si ostatně v rámci posilování nacionálního sebevědomí záhy 
podmanili náměstí i symbolicky – jeho pointa v podobě národního muzea i osazení svatováclavského 
jezdeckého sousoší s galerií zemských patronů vytvořily z náměstí jasné centrum národně české části 
Prahy. národní i státní étos, který v této době náměstí získalo, přitom nezmizel ani přese všechny vze-
stupy i traumata, která tento prostor provázela. 

Svatováclavská mše na Koňském trhu dne 12 června 
1848 byla počátkem živelného lidového povstání. 

Litografie Josefa Trajce byla údajně zhotovena podle 
nejstarší daguerrotypie Prahy, která se bohužel 

nedochovala. Muzeum hl. m. Prahy.
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náměstí bylo paradoxně jak pódiem, ze kterého se vyhlašovaly nové režimy, tak shromaždištěm ne-
spokojených občanů, kteří proti nim protestovali. Zažilo tak mimořádně slavné vyhlášení samostatné 
československé republiky 28. října 1918, stejně jako potupné oznámení protektorátu o jednadvacet 
let později – právě na náměstí a v jeho okolí se přitom později odehrávaly protesty proti okupaci, při 
kterých byli zabiti Václav sedláček a Jan opletal. nacisté posléze hned několikrát celý prostor zneužili  
k režírovaným manifestacím na podporu protektorátu, z nichž největší se odehrála v rámci heydrichiády 
v roce 1942. Ani to však národní auru náměstí nevzalo. čtveřice vyvlastňovacích dekretů, které měly 
být oporou tzv. košického vládního programu prezidenta Beneše a vlády národní fronty, bylo 28. října 
1945 představeno právě zde. A právě sem se z Hradu o necelé tři roky později vracel klement Gottwald, 
aby ohlásil začátek komunistické diktatury. I komunisté samozřejmě náměstí posléze využívali pro 
vlastní manifestace, prvomájové průvody a další prorežimní slavnosti.

Totalitní propaganda si ale ani tentokrát nedokázala étos tohoto prostoru podmanit. Právě naopak 
– postupně se z něj stávalo významné místo protirežimních akcí. Zásadně se na tom podepsala obět’ 
Jana Palacha, který se upálil nedaleko národního muzea. nejen na jeho památku se zde posléze kona-
ly větší i menší demonstrace, které vyvrcholily Palachovým týdnem v lednu 1989. není proto divu, že 
právě stotisícový dav na Václavském náměstí se posléze stal jedním ze symbolických obrazů sametové 
revoluce. 

Václavské náměstí v den vyhlášení Československé 
republiky 28. 10. 1918.  

Archiv hl m. Prahy.
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Václavské náměstí v listopadových dnech  
roku 1989. Z balkónu Melantrichu zdraví Pražany 

Alexander Dubček. 24. 11. 1989.  
Foto ČTK, autor neznámý.

V česku se sice od té doby další dějinné převraty neodehrály, na přitažlivosti Václaváku coby veřejného 
a protestního fóra to ale nic nemění. Za poslední čtvrtstoletí zažil několik masových demonstrací, jako 
za tzv. televizní krize v roce 2000, a bezpočet menších manifestů, shromáždění a protestů, kterých se 
tu koná každý rok několik. stále totiž platí, že uspořádat demonstraci na Václaváku je jako vystoupit 
v národním divadle – i když je jeho dávná sláva pryč, stále jde o nejprestižnější mezi protestními mís-
ty, které navíc nabízí spolehlivé kritérium úspěchu – pokud lze na rozlehlé ploše rozpoznat protestní 
shromáždění od kolemjdoucích davů, mohou si organizátoři blahopřát, že jejich snaha má mimořádnou 
odezvu.
        Jakub Bachtík
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Kavárenský fenomén  
Václavského náměstí

když Le corbusier komentoval své dojmy z návštěvy dolní části Václavského náměstí, překvapen fe-
noménem zcela jasně pražským, totiž kavárnami v prvních patrech, prohlásil, že kdyby se mezi domy 
probouraly dělicí stěny, vešel by člověk na rohu Vodičkovy ulice do jedné obrovské kavárny, ze které by 
vyšel až na dolním rohu náměstí! Bylo to tak, i když dnes je zcela bez výjimky po všem a stopy minulého 
života se nedají nalézt jen tak.

kavárenský život, přinášející na přelomu devatenáctého a dvacátého století liberalizovaný moment 
potkávání, logicky navazující na vídeňský životní styl, byl totiž pozdějším komunistickým vládcům velmi, 
velmi nepříjemný. neřízená komunikace napříč společenskými vrstvami, navzdory majetkovým rozdílům, 
profesní orientaci a zapojení i bez problémů mezi oběma (v Praze možná už tehdy třemi) pohlavími byla 
jakousi možnou třeskutou látkou, vyvěrající z tehdy společensky nežádoucího individualismu.

Pro kavárny na Václavském náměstí platilo jedno – vyjma dvou podniků, kavárny Passage v hotelu 
Ambassador a kavárny evropa v hotelu Šroubek, všechny vznikly v době modernizace centra Prahy, 
nedosahují tím pádem na straně jedné pompéznosti několika slavných budapešt’ských podniků (central, 
new Yourk, atp.), nebo originální zašlosti převážně menších kaváren vídeňských (Havelka, Alt Wien atp.). 
Jsou, nebo lépe řečeno byly budovány ve funkcionalistických budovách či stavbách ze stejného období 
a přinášely eleganci příslušnou době vzniku, samozřejmě v dobrém provedení v dobrých materiálech, 
s funkčním osvětlením a podobně. na počátku let devadesátých, kdy byla smrt kavárenských prostor 
v Praze dovršena, se dospělo i k takovémuto výpočtu:

Praha mívala stovky kaváren nejrůznější velikosti, z toho lze asi 69 podniků označit za velkokavárny 
s okolo 300 místy. Ty navštívilo denně (při předpokládané frekvenci dvou návštěv na židli) celkem 41.400 

Pohled na Václavské náměstí od Můstku v roce 1937. Foto ČTK, autor neznámý.
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osob, které realizovaly 300.000 nejrůznějších kontaktů týdně, což je pochopitelně 1.300.000 kontaktů 
a vazeb měsíčně. Jednoduchým výpočtem tenkrát vyšlo, že se cca 15.600.000 kontaktů za rok nedá  
v Praze realizovat. celých 30 % z toho znamená možný pozdější nerealizovaný citový či sexuální vztah. 
Praha se stala počátkem devadesátých let městem vztahové bídy.

Podívejme se na jmenný seznam kaváren Václavského náměstí, povětšinou zrušených a tím pádem 
nefunkčních s několika podniky, které dočasně zářily v šedesátých letech, přičemž pro přesnou orientaci 
uvádíme zkratkami hodnocené zaměření:

   Vysvětlivky k seznamu:

 t  – tanec,  
 Pi  – památný interiér,  
 n  – největší v evropě,
 Gl  – genius loci,  
 Mn  – multinacionální,  
 PP  – první patro (v případě teras i Poslední Patro),  
 z  – zrušena

   václavské náměstí a jeho velkokavárny:

   Astra   T    PP  Z

   Alfa   T    n PP Z

   Alcron   PI  GL

   Barok   PI   PP Z

   čkD      PP Z

   Dům potravin     PP Z

   evropa   PI GL

   Fénix   T    n PP Z

   Infra       Z

   Jalta

   Juliš   T PI   n PP Z

   koruna      Z

   Luxor      PP Z

   majestic  T    PP Z

   Passage  T PI GL  PP Z

   Praha/Tlapák   GL  PP Z

   Rokoko   PI GL   Z

   Rostov/Duplex  T    PP

   Štěrba   T    PP Z

   Šindelář  T     Z

   Vašata   PI   PP Z

   Zlatá Husa     PP Z
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To je pohled, že? Jako když na kurfürstendammu zůstal malý cukrárenský koutek světoznámé 
kavárny kranzler a ostatním až na tři výjimky odzvonil umíráček, totéž na Gran Via a opět až na tři 
výjimky na champs elysées.

Zatímco kavárny na národní třídě a okolí sloužily českému živlu k setkáváním intelektuálním, a byly 
to kavárny opět patrové a obrovské (Adria, Dunaj, Louvre, Union, národní, slavia), kavárny na Příkopě 
bývávaly obsazeny zejména němci, včetně německých studentů (Praha, continental, Lloyd, Deuts-
chesHaus, savarin). kavárny na samotném Václavském náměstí byly poměrně univerzální, taneční a 
koncertní a přímo navazovaly na fenomén mohutné masové zábavy. když člověk procházel v podvečer-
ních hodinách po chodníku mezi Vodičkovou ulicí a můstkem, slyšel špičkové jazzové big bandy z oken 
kaváren Alfa, Juliš, Vašata, Passage  a Astra, kde se všude tančilo. řada kaváren trůnila v patře nad 
dalšími zábavními podniky, které bývávaly pod nimi v přízemí i ve sklepních částech (Beta, Tatran, 
cascade, Alhambra, Jalta revue, Pygmalion atd.) Přes den zaplňovaly tyto kavárny i jejich malinké a 
menší bratříčky a sestřičky (bistra, snack-bary, výčepy atp.) lidé, kteří si odskakovali z práce nebo na 
jednání. To byly samozřejmě tisíce novinářů a nakladatelských redaktorů, ale také úředníci exportních 
společností, které od třicátých let s oblibou na náměstí zakládaly svá sídla, podobně jako zaměstnanci 
dalších nejroztodivnějších firem a firmiček. V kavárnách samozřejmě sedávaly mladé natěšené dámy, 
které čekaly na partnera, a to jak s citovou vazbou, tak s vazbou jasně komerční (Astra, Alfa, Fénix, 
později Jalta), starší dámy, které si již jen chodívaly zatančit s dechovými orchestry (Juliš), ale i gayové 
a lesby (koruna, evropa).
        Josef Vomáčka

Kavárna Alfa v roce 1956. Foto ČTK, Evžen Beran.
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Fleet street na Václavském náměstí
Podobně jako se vyprázdnila ještě ve třicátých letech novináři překypující londýnská Fleet street, kde se 
ovšem tiskoviny vydávaly od roku 1500 a periodika od roku 1700, vyprázdnilo se i naše Václavské náměstí, 
do počátku devadesátých let 20. století centrum českého vydavatelského a nakladatelského života. 

Zasloužily se o to hned tři velké vydavatelské domy a stejnojmenná nakladatelství. například me-
lantrich (čp. 793), v jehož sídle je dnes obchodní dům marks&spencer s podivnou hospodou, welness 
centrem a hostelovou ubytovnou byl ve svobodných dobách let třicátých největším vydavatelstvím střední 
evropy. V domě umístěná nejmodernější tiskárna značky Ford stihla mimo časopisů, jako byly Pražský 
ilustrovaný zpravodaj, Hvězda - list čsl. paní a dívek, eva, Vkus, star, Přítomnost, Ahoj na sobotu, mladý 
hlasatel, Šaldův zápisník, sobota, světový pramen a svobodný zítřek, také vychrlit mimo deníku A-Zet 
celých 1.000.000 výtisků sobotního Večerního českého slova, a to v barvách! Však se také o správný 
chod staralo více než 2.000 redaktorů. melantrich byl ale také prestižní nakladatelský dům – některé 
z milionů výtisků jeho knih v nesčetných edičních řadách vlastnila tehdy každá domácnost. 

Šikmo naproti melantrichu stála jeho obdoba německá – soubor budov (čp. 835), opět s tiskárnami 
uvnitř a s redakčním vchodem z Panské ulice, poskytoval přístřeší řadě redakcí slovutných, populár-
ních i sporných německých deníků a týdeníků. Připravovaly se tam Prager Tagblatt, Deutsche Presse, 
Bohemia, neue morgenpost, Der neue Tag, Prager Illustrierte, Prager mittagszeitung i řada dalších. Zde 
později, po vyhnání a odchodu německé části pražské společnosti, sídlila mladá fronta, tady se vydával 
v redakčních místnostech s okny na Václavské náměstí kromě populárního deníku také týdeník mladý 
svět, my 45, Generace, Junáci vpřed, Lidé a země, ohníček, Pionýrské noviny, Pionýr. Také knižní nakla-
datelská činnost této značky patřila vždy, i v těžších dobách zostřené cenzury, k těm uvolněnějším. 

Hned vedlejší budova patřila nakladatelství a vydavatelství Práce (čp. 834), opět s vlastní tiskárnou. 
Zde vznikal druhý největší deník poválečného období, Práce, jeho dceruška Večerní Praha a dále svět 
práce, Dikobraz, expres, národní práce a několik set (!) odborářských periodik. Počty pracovníků byly 
obrovské, tituly se díky reorganizacím a změnám koncepcí neustále měnily a více než 3.000 lidí mělo 
co dělat – byt’ je otázka, kdo vlastně četl odborné časopisy jako nástěnkář, Hlasatel traktoristy, Injekční 
stříkačka, Promítač 16 mm filmu, atd. Práce měla také zajímavé nakladatelské počiny a desítky po-
pulárních vysokonákladových edičních řad, i když kvalita tisku tu byla vždy na štíru s polygrafickou 
kvalitou předválečné české knižní produkce.

Fronta domů s vydavatelstvím Melantrich, 1948.  
Foto ČTK, autor neznámý.



18                          AnAmnéZA

obřím vydavatelským domem byly také Zemědělské noviny, sídlící, opět s vlastní tiskárnou, na rohu 
opletalovy ulice (čp. 1601). nakladatelství Brázda, jak se občas tento kolos jmenoval, vydával desít-
ky dalších tzv. odborných titulů, samozřejmě také beletrii a nejrůznější politické sborníky. Hlavním 
produktem ovšem byly relativně nestranné Zemědělské noviny, třetí největší deník v zemi, částečně 
navazující na agrární Venkov.

Třešničkou na pomyslném intelektuálním dortu bylo na rohu Vodičkovy ulice sídlící nakladatelství 
Academia (čp. 792), sídlo řady vysoce odborných periodik (například Živa), ale také menšinově zamě-
řených edic. Tady pracovali opravdoví vědci, kteří se samozřejmě v podvečerních hodinách rádi družili 
s novinářským davem nižší kategorie. Ale na náměstí byla i jiná nakladatelství – například v paláci  
U stýblů (čp. 785) sídlilo nakladatelství a reklamní agentura merkur, kde se dalo s přimhouřením oka 
vytisknout i politicky zcela závadné zboží. nakladatelství, vydavatelství a reklamní agentura Rapid (čp. 
377) na dolním rohu náměstí (dnes krátce otevřená a zase zavřená nejdražší prodejna potravin v evropě 
Julius meinl) zase vydávala, vedle orbisu, řady barevných časopisů pro zahraničí, chválících zejména 
naši exportní výrobu. Před zavedením elektronické pošty a počítačového zpracování patřila k velkým 
zaměstnavatelům také československá tisková kancelář (čp. 919), sídlící hned za Zemědělskými novina-
mi. svá reprezentační periodika také vydával na Václavském náměstí sídlící československý filmexport 
nebo sdružení strojírenských podniků vyrábějících domácí spotřebiče, Prago Union. 

několik tisíc novinářů, tiskařů a nakladatelských redaktorů, na něž nebyly kladeny žádné extrémní 
požadavky, zaplňovaly chodníky, restaurace, vinárny, denní bary, snack-bary, masné jídelny, samo-
zřejmě i kina, pasáže a kavárny na Václavském náměstí jako věrný, veselý, poměrně movitý a lehkomy-
slný, v žádném případě ne komunistický fenomén. Byli neodpáratelnou součástí onoho životadárného 
kompostu, který dělal z jediného českého bulváru tak pozoruhodný celek. Tito novináři, redaktoři ale 
i tiskaři byli opravdovým kořením místa, kořením, které opravdovým soudruhům z Pořící (kde sídlilo 
Rudé Právo) logicky příliš nevonělo. 

Doba novinářské a nakladatelské slávy už je dnes ale nadobro pryč. na svém místě dosud funguje již 
jen Academia, a ta má i tak celou řadu redakcí rozesetých po celém městě.
      Josef Vomáčka

Vydavatelství Práce s redakcemi novin a časopisů, 1948.  
Foto ČTK, autor neznámý.
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Kina na Václavském náměstí
Vznikala jako dobrá investice, a v době neexistence televize jako logická součást opravdu oblíbené ma-
sové lidové zábavy. Široký bulvár, procházející na přelomu devatenáctého a dvacátého století mohutnou 
přestavbou a modernizací, přinesl investorům – stavitelům – nový produkt pro evropu přece jen trochu 
zvláštní. Pro jednoduchost tomu říkejme zábavní multifunkční palác. V moderních stavbách se v podze-
mí nacházela kina, v přízemí pak obchody či stravovací zařízení, v patře či dokonce v patrech kavárny 
a s nimi i další zábavní podniky – tančírny, revue a podobně. o další patra se dělily bud’ nájemní byty, 
nebo kanceláře či hotely. Takhle se dal pozemek využít a doslova finančně vyždímat!

Počtem kin, jejich velikostí a architektonickou kvalitou se mohlo toto místo směle poměřovat s velkými 
bulváry evropy - na jiném místě připomínáme Gran Via v madridu, champs elyssée v Paříži a kur-
fürstendamm v Západním Berlíně. Je tu ale jeden důležitý rozdíl – počet obyvatel citovaných měst byl 
vždy mnohanásobně větší, než v nesrovnatelně menší Praze. Takže Praha nesla fakticky i matematicky 
opravdové prvenství v hustotě kin. samozřejmě, že kina přinášela do centra města (a bylo takových 
míst více, okolo Perštýna se dalo napočítat kin jedenáct, okolo Poříčí a pražských nádraží celkem osm) 
výrazné oživení a náplň. kina musela být dobře osvětlena, diváci si totiž často vybírali návštěvu filmu 
emotivně a impulsivně na podvečerní procházce po Trafu (ano, „Trafouš“ se říkalo Václavskému náměstí 
zcela běžně), a tak neonové reklamy a velké markýzy nad vchody rozhodovaly u značné části průměrného 
publika. kina byla levná, na vstupné měl každý a přijet z nuslí či Vokovic na neony rozzářený bulvár 
bylo již samo o sobě zážitkem.

Hned první dům na rohu Příkopů (čp. 846) obsahoval tolik nabídek, že tam, podle naší výše uvedené 
definice, nemohlo kromě lázní, automatu a podobně chybět ani kino. Dnes samozřejmě zapomenuté kino 
Koruna bylo zrušeno krátce po politickém převratu v roce 1948 a bylo známé tím, že si tam dokončovali 
vztahy homosexuálně orientovaní návštěvníci ve stejném domě umístěných, velkých, mnohapatrových 
stejnojmenných lázní. kino nebylo malé, mělo 470 míst a jeho art decový interiér projektoval Ladislav 
machoň. od druhé poloviny třicátých let bylo specializované na projekci dokumentů, týdeníků a poli-
tických aktualit. Fungovalo od roku 1914. 

Kino Alfa, foto ČTK, Evžen Beran, 1956.
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Hned vedle stála perla mezi pražskými kiny, Passage,  secesní velký sál ve třech nadzemních podla-
žích hotelu Ambassador (čp. 840), vyprojektovaného architektem Weyrem. Jmenovalo se vždy stejně, což 
bylo pro kina na Václavském náměstí tak trochu výjimkou – názvy se měnívaly z důvodů komerčních 
a později také politických. Pod kinem Weyr vybudoval krásnou lahůdku – nejkrásnější pražskou revui 
Alhambra.

Architekt Rudolf stockar v roce 1928 přestavěl, lépe řečeno pokryl průčelí domu Václavské náměstí 
čp. 834 konstruktivistickou mléčně bílou skleněnou fasádou, na které se dobře vyjímaly neonové nápisy. 
Pro nájemce pak vybudoval v podzemí pětisetsedadlové kino Praha. Budova byla jedním z typických 
příkladů multifunkčního využívání – mimo kina a v horních patrech umístěných redakčních kanceláří 
jste zde našli obchodní pasáž a hned tři lidové jídelny. kino se po politických změnách logicky potýkalo 
s proměnami dramaturgické koncepce. Bývala tu kina krátkých filmů, poetická pásma, kino plastických 
filmů (s brýlemi, namáčenými v chlorovém roztoku), později dokonce dva sály a ještě v devadesátých 
letech zoufalý pokus o jakýsi neúspěšný kabaret. Vše odnesla investiční vlna a dnes tu září největší 
obchodní dům s oděvními výrobky v Praze, Van Graaf.

Bohumír kozák projektoval na Václavském náměstí 41 palác Avion/Luxor (čp.820). Provozovatelé jej 
naplnili více než pestře – moderní velkokavárnou v prvním patře, střelnicí, obchodní pasáží, dvěma 
slavnými tančírnami a také stejnojmenným  kinem avion v podzemí, které mělo 700 míst. Bylo zajímavé 
také tím, že bylo vedeno vstřícně k technickým novinkám – ve třicátých letech se tu promítalo na tři 
plátna vedle sebe, diváci tu viděli první barevné americké plastické filmy. Ještě před německou okupací 
se v přejmenovávací hysterii začalo jmenovat letka a to mu zůstalo již napořád, i když v padesátých 
letech promítalo pod názvem čas pásma dokumentárních filmů. Dnes je, takřka neviditelně, skryto 
jako podzemní prodejní plocha v mohutném paláci knih neoluxor.

Kino Blaník, foto ČTK, autor Novák, 1955.
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snad nejvíce názvů neslo kino, umístěné architektem Bečkou do vedlejšího paláce národ na Vác-
lavském náměstí 43 (čp. 819). To se před ukončením filmového využívání jmenovalo sice Jalta, ale 
mnoho let před tím také apollo a jen velcí pamětníci si jej pamatují jako Gaumont, amerika nebo 
národ. I toto kino patřilo k velkým sálům, mělo 660 míst a i zde šlo o součást multifunkčního paláce 
– všechny prostory v přízemí totiž obýval rybí distributor, restauratér a dovozce Vaňha. V kancelářích 
v patrech sídlila střídavě, někdy i najednou, celá řada filmových distribučních společností. Dnes je 
zde, po krátkém působení černého divadla či Divadla Jiřího Grossmana, komerční bulvární divadlo 
Palace.

V horní části Václavského náměstí, v domě s číslem orientačním 56 (čp. 802), vyprojektovali Josef 
Gočár a Bedřich ehrmann perlu funkcionalistické architektury, multifukční palác Fénix. Ten kromě 
stejnojmenné pojišt’ovny, posléze smutně proslulé svým krachem, obsahoval v prvním patře jednu 
z největších evropských kaváren, v přízemí pak automaty a jídelny, v podzemí velký hudební a taneční 
klub Pygmalion a hlavně velké, stejnojmenné kino Fénix s pozdějším, ještě předválečným jménem 
Blaník. kino s takřka 1100 místy se stalo díky svému vedení, poloze, technologiím jedním z nejú-
spěšnějších pražských kin. Dnes slouží jako scéna pro bulvární divadelní představení.

Za rohem, v ulici Ve smečkách, byla hned dvě kina. Jedno patřilo německému vzdělávacímu spolku 
urania a sloužilo pod stejným názvem na stejném místě se 440 sedadly pražské německé menšině. 
kino se v roce 1933 odstěhovalo i s celým spolkem, přednáškovými sály, učebnami, knihovnou a 
studovnami do nového domu v klimentské ulici, do prostor, kde dnes sídlí FAmU. Ve smečkách byl 
později sál využíván jako dabingové studio a posléze jako sídlo FIsYo, Filmového symfonického or-
chestru. Bylo to světově velmi ceněné kvalitní nahrávací studio.

Kino Praha, foto ČTK, Karel Mevald, 1955.
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Druhým kinem na tomto místě byl v budově Typografické besedy Ve smečkách 29 (čp. 599) vybudovaný 
sál se 470 místy, který až do konce čtyřicátých let sloužil jako kino Beseda. To bylo svým programem 
orientováno poměrně levicově, uvádělo s chutí sovětské filmy, populární dokumenty a podobně. Dnes 
slouží jeho část obskurní nahé revue Darling.

V roce 1922 přestavěl Jan Rait bývalý kabaretní sál v paláci Rokoko na Václavském náměstí 38 (čp. 
794) na kino Hvězda, umístěné ve druhém a třetím podlaží tohoto původně také zcela multifukčního 
domu. Zatímco za západní stěnou sálu rachotily rotačky melantrichu, v přízemí v art-decové pasáži byly 
umístěny kromě kaváren také lepší obchody a v podzemí pak divadlo Rokoko, dnes součást městských 
divadel pražských, dříve sál, hostící mnohá jména lidové zábavy (Futurista, červený atp.). kino, které 
bylo elegantně zařízeno pod klenutou světelnou stropní konstrukcí, uvádělo nejen první barevné filmy, 
ale zažilo také pražskou premiéru slavného filmu Gilda za osobní účasti hlavní hrdinky, Rity Haywor-
th – a to v lednu 1948! Dnes je sál využíván jako součást komplexu sportovní velkoprodejny, ale ještě 
v padesátých a šedesátých letech promítal jako jediné nonstop kino v Praze celovečerní filmy od 10.00 
ráno do 22.00 večer.

Dorazili jsme k jednomu ze dvou přeživších kin na Václavském náměstí, dnes dvousálovému kinu 
lucerna, umístěnému ve druhém, třetím a čtvrtém podlaží stejnojmenného havlovského paláce mezi 
ulicemi Štěpánskou, Vodičkovou a Václavským náměstím (čp. 704). Pestrá historie rodiny, domu i kina je 
všeobecně známa, připomínáme, že se tu promítalo od roku 1909. Dnes tu vedení pod záštitou Havlovy 
rodiny provozuje kino dvousálové, hlavní sál je vybaven novými technologiemi, malý předváděcí sál ve 
třetím podlaží umožňuje nabídnout kulturně orientované veřejnosti málo poptávané filmy.

V paláci české banky od Josefa sakaře a osvalda Polívky (čp. 791) funguje dodnes dvousálový projekt 
kina Světozor. Dům ve Vodičkově ulici 39, určený také pro více funkcí, má kromě kancelářské části 
v nadzemních podlažích oblíbenou obchodní pasáž a lidovou jídelnu Peklo. kino zažilo také mnohé 
peripetie, snad nejzajímavější je období, kdy zde mnoho měsíců fungoval z Bruselu přenesený kinoau-
tomat, zábavná hříčka, pomocí jednoduchého signálního zařízení vtahující diváka do spoluúčasti na 
vývoji komediální filmové zápletky. kino dnes funguje spolu s vedlejší Lucernou jako jedno z posledních 
pražských kin vůbec.

Ludvík kysela a Jan Jarolím vybudovali dnes odstrašujícím způsobem zchátralý palác Alfa (čp. 785) 
již v roce 1929. V této ještě nedávno perle české moderní architektury dvacátého století, obsahující byty, 
ateliéry, nahrávací studia, velkokavárnu, bary, divadelní sál sídlilo také největší pražské kino alfa 
se 1.200 sedadly. kino, které díky své velikosti bylo vždy v prvních řadách snahy o atraktivnost, a to 
nejen programovou, ale také technologickou, představilo v Praze první cinemascop a posléze v letech 
sedmdesátých také projekci technologií ToDD Ao – sedmdesátimilimetrové filmy. Jeho zvuková apara-
tura, klimatizace a interiér vždy patřily k tomu nejlepšímu v čechách. Dnes je palác, patřící původním 
majitelům, rodině stýblově, zcela zdevastován, byt’ údajně probíhá jeho rekonstrukce.

V roce 1929 otevřel na Václavském náměstí 26 (čp. 784) František Tichý v sále, upraveném posléze 
Ladislavem Riegrem pro 620 diváků, kino Hollywood, které se po válce přejmenovalo na Máj. Běžné 
velké kino bylo po politických změnách v roce 1948 změněno napřed na kino krátkých filmů, aby pak 
bylo při přestavbě hotelu Adria zcela zrušeno.

Pavel Janák byl autorem nového průčelního křídla hotelu Juliš, prvotřídního typického zábavního 
paláce let třicátých. V podzemí skrýval tento elegantní dům (čp. 782) vyjma velké tančírny a rozlehlé 
revue (později Tatran) také čtyřistamístné kino Paříž (název od znárodnění v roce 1948). Palác obsa-
hoval ještě slavnou rodinnou cukrárnu, dvoupodlažní rozlehlou taneční kavárnu a další taneční sály 
uvnitř budovy. Po totální devastaci a rozkradení po roce 1990 a později v rámci přestavby po roce 2000 
již nemohlo být kino uvedeno do provozu.

Poslední kino se nachází v budově Václavské náměstí 18 (čp. 780), jmenovalo se illusion, chvílemi 
také art nebo ráj. mělo po přestavbě 620 míst a sloužilo opět do konce čtyřicátých let jako běžné, ele-
gantní art-decově vyzdobené kino.

Výše uvedených patnáct kin na Václavském náměstí nejen přispívalo k velkoměstské atmosféře místa 
svým vzhledem, ale také ke kulturnímu vyžití obyvatel. Důležité ovšem je, že denně „vyvrhlo“ od dopo-
ledne do pozdních nočních hodin, při 75% obsazenosti, která bývala pravidlem, přes 30.000 diváků, 
kteří se na místě pohybovali, konzumovali, bavili se a odpočívali.
       Josef Vomáčka
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Poezie neonů

„když Praha za noci zazáří neonem…“,1 zpívá se v úvodní písni k slavnému filmu Zdeňka Podskalského 
světáci (1968) a magickému záření světelných trubic se připisuje čarovná moc, která vyhání skutečné 
i sváteční světáky z teplých domovů do náruče nevyzpytatelným rejům a nástrahám nočního života. 
Autorka těchto řádek v 60. letech ohrožena svody neonů jako nevinné dítko poslušně čekající s rodiči na 
zastávce tramvaje samozřejmě nebyla, ale protože tramvaj nejela a nejela, měla možnost do sytosti se 
vynadívat na fascinující neonové kreace jejímu duchovnímu obzoru tehdy nejbližší, například barevného 
pelikána, který klapal velkým zobákem jako poutač restaurace Pelikán na Příkopě, nebo dvoumetrový 
kornout, na němž se postupně rozsvěcovaly barevné kopečky zmrzliny kdesi na Václavském náměstí. 
každý obchod, natož pak obchodní dům, každý podnik, natož pak noční, každý biograf, natož pak 
premiérový, zářil neonovým nápisem, a ty nejvýznamnější z nich měly z barevných světelných trubic  
i reklamní obrazce, jejichž postupné rozsvěcení a zhášení vytvářelo jednoduchou dějovou sekvenci, 
která se pořád dokola opakovala. 

svítící reklamní trubice ale nazýváme „neony“ chybně. neon, který je znám od roku 1898, totiž není 
trubice, ale jeden ze skupiny vzácných či inertních plynů spolu s heliem, argonem, kryptonem a dalšími. 

1 https://www.youtube.com/watch?v=q8osWk8guu4

Neonové osvětlení obchodních domů Bata a Lindt, 1938.  
Foto ČTK, autor neznámý.
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Vzácné plyny jsou v ionizovaném stavu skvělými vodiči elektrického proudu a neon intenzivně červeně 
září. se skleněnými trubicemi plněnými inertními plyny se proto začalo experimentovat pro účely deko-
rativního osvětlení již v prvním desetiletí 20. století, ale rozvíjet se tento obor začal až po první světové 
válce. Trubice, které měly zářit červeně, byly naplněny neonem, ostatní bezbarvými plyny, jejichž záření 
zbarvily luminiscenční nátěry.2

 Vzhled každého bulváru či hlavní ulice evropského velkoměsta od dvacátých let 20. století, kdy 
se použití neonů rázem masově rozšířilo, byl charakterizován lineárními tahy svítících trubic, at’ ve 
tvaru písma nebo jednoduché kresby. Pro vyjádření atmosféry velkoměsta ve filmu, výtvarném umění 
či fotografii stačilo znázornit či jen naznačit svítící neony, a každý potenciální světák už věděl, kolik 
uhodilo. neony jsou jednoznačným vizuálním symbolem oddělujícím vzhled měst staré doby před první 
světovou válkou od doby moderní, která nastala ve 20. letech. samozřejmě, že v době druhé světové 
války byla města zatemněna, a neony mohly naplno zazářit opět až v době míru.

 V souvislosti s modernějšími typy světelných reklamních poutačů a nasvětlovaných reklam za-
čaly po třiceti až čtyřiceti letech absolutní nadvlády ustupovat neony do pozadí, světelné trubice ztratily 
svou moc, protože potenciální zákazníci chtějí vidět nabízenou zmrzlinu či hvězdu nočního podniku 
vyvedenou realisticky, tedy nejen ve stylizovaném obrysu. Lineární poezie neonů jitřící fantazii se již 
stala nadobro minulostí, ale to, co ji nahradilo, je většinou jen pokleslá próza.
      Kateřina Bečková

2  Podrobněji o neonu: http://cs.wikipedia.org/wiki/neon nebo http://www.odbornecasopisy.cz/neony-zacinaji-zarit-do-noci-35955.html

Neonové osvětlení Paláce Fénix a Domu módy  
od nároží Opletalovy ulice. 

Foto ČTK, Alexandr Hampl, 1958.
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Smrt bulvárů jako globální jev
malá poznámka k tématu. Václavské náměstí, tento impozantní středoevropský bulvár, můžeme a vzhle-
dem k našemu mottu snad i musíme srovnat s dalšími třemi významnými třídami evropy podobného 
charakteru. 

nejblíže od nás se nabízí západoberlínský kurfürstendamm se svými 3,5 kilometry, dále slavná dvou-
kilometrová pařížská champs-ellysées či impozantní „španělská Broadway“, opět zhruba tříkilometrová 
Gran Via, dokončená až počátkem let dvacátých minulého století (mimochodem, tato megatřída se za 
republikánského Španělska jmenovala sovětská!). Vedle nich je Václavské náměstí se svými 682 metry 
sice o hodně starší (dokonce nejstarší), ale výrazně menší bratr.

V tomto čísle věstníku na mnoha místech upozorňujeme na to, že Václavské náměstí prošlo v poslední 
době dosti neslavným vývojem. Při celkovém srovnání se ovšem ukazuje, že koncem osmdesátých let a 
zejména pak počátkem let devadesátých minulého století prošly obdobným vývojem (nebo spíše úpad-
kem) také ostatní tři velké bulváry.

Pro všechna čtyři místa platí, že se zde vždy bydlelo (například berlínský kurfürstendamm, dokon-
čovaný koncem 19. století, se chlubil byty s minimálně dvanácti pokoji, velkolepá apartmá měla Gran 
Via, správnou adresou byla také champs–elysées a na Václavském náměstí ještě v roce 1990 bydlelo 
přes 1.200 lidí). Je proto dosti zajímavé, že ze všech těchto míst se lidé poztráceli ve stejnou dobu...

Všechny tyto bulváry se také chlubily velkoměstskými kavárnami, které nesly typické prvky svých zemí 
a měst – od madridských velkokaváren, otevřených do čtvrté hodiny ranní, nabízejících silné kávy s ru-
mem a suchou šunku, přes velké berlínské kultovní židovské a umělecké podniky, slavná pařížská místa 
s teráskami a pražským souborem výjimečných kaváren umístěných unikátně v prvních patrech. Zemřely 
prakticky až na výjimky všude a všechna citovaná města to nesou se stejným smutkem a výčitkami. 

místo oněch zářících míst, přitahujících miliony návštěvníků a spoluvytvářejících typický velkoměstský 
bulvární život, se dnes všech čtyřech místech, ale možná v západních metropolích bolestivěji, roztahují 
světové restaurační sítě s rychlým občerstvením a zejména nadnárodní, převážně textilní obchodní 
řetězce. někde se k nim připojují autosalony (Paříž, madrid), jinde nové banky a levné hotely (Berlín, 
Praha) či zcela podřadné provozy („vyhlášená“ pražská kasina a nevěstince). 
       Josef Vomáčka

Střední část Václavského náměstí při nároží  
Jindřišské ulice jako velmi rušný bulvár kolem roku 1940.  

Autor neznámý, Archiv hl. m. Prahy.
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sTAVeBní RUcH nA VácLAVském námĚsTí  
Po Roce 1989 

V rámci historického centra Prahy se po revoluci 
stalo Václavské náměstí místem zřejmě největšího 
stavebního ruchu. Jako hlavní korzo města, tedy 
jeho nejreprezentativnější část, se přirozeně dostalo 
do středu zájmu sebevědomých developerů – vždyt’ 
každá epocha chtěla právě na Václavském náměstí 
zanechat výraznou architektonickou stopu. na 
začátku devadesátých let se prostor pro novou ar-
chitekturu otvíral především ve volné parcele na 
můstku, pro kterou se mohlo zvolit zcela současné 
řešení. Dále se nabízelo nové pojetí celé plochy 
náměstí nebo rekonstrukce parterů budov pro 
občanské využití a městský život. V developerském 
zájmu by tedy mohl být i kus prestiže. ovšem za 
předpokladu, že by město či stavebník byl ochoten 
vzdorovat silnému stavebnímu tlaku a vytvořil pra-
vidla nutná pro vznik kvalitní architektury. shrň-
me si na konkrétních příkladech, jakým směrem se 
ale osud hlavního pražského náměstí vyvinul.

Polyfunkční dům Skala čp. 806 z roku 1998.  
Foto K. Bečková, září 2014

 
Palác Euro čp. 772 z roku 2002.  
Foto K. Bečková, září 2014 
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Novostavby

První zdejší novostavbu, dům čp. 806 bychom na-
šli v horní polovině Václavského náměstí. Do roku 
1996 zde stál dvoupatrový jednoduchý klasicistní 
dům půvabně doplněný o dvě patra nástavby s 
obytnou střechou. Vyplňoval typickou úzkou par-
celu a působil nenápadně i díky výškovému zarov-
nání ke svým sousedům. Jeho demolice – schválena 
jak odbornou, tak výkonnou složkou památkové 
péče – proběhla, aniž by ji někdo rozporoval, což 
ale ukazuje spíš na nezájem než na nedostatečnou 
hodnotu domu. novostavba bankovního domu 
Skala od ateliéru ATIPA nicméně vyplnila tuto par-
celu důstojně. Architekti využili výrazně vertikální 
dispozice k jakési postmoderní hře jednoduchých 
geometrických tvarů. Dům je výrazný, aniž by se 
dral do popředí, a nese sdělení jasně formulovaného 
gesta. Za novostavbou stál mimo jiné kultivovaný 
investor, který se nesnažil obejít dané předpisy.

Velmi sledovaná byla pochopitelně parcela „na 
můstku“, nezastavěná od 70. let. Projekt od ateli-
éru omikron-k, který přišel s podobou věže o 16 
podlažích, byl však dlouze utajován a projednáván 
za neprůhledné spolupráce Pražského památko-
vého ústavu a památkového odboru na magis-
trátu. Vzhledem k okolnostem jeho schvalování i 
samotné kvalitě vzbudil ostrou kritiku veřejnosti 
a odborníků. Za společné intervence, do které se 

zapojil i státní ústav památkové péče, se podařilo 
nakonec stanovit přiměřené podmínky a po pře-
pracování ateliérem Dam vznikla současná stavba 
paláce euro (2000-2002), která vkusně zapadá 
do svého prostředí. Je nutné dodat, že její kvalita 
(stavba získala cenu v kategorii novostavba Grand 
Prix obce architektů) se zásadně opírá o správně 
vydefinované hmotové rozměry, které by však u 
takovéto parcely měly figurovat ihned od začátku 
projednávání.

čerstvá novostavba polyfunkčního domu di-
amant na můstku od architektonického studia 
acht – poslední, která byla na Václavském náměstí 
zrealizována – vznikla v podstatě bez povšimnutí. 
Už demolice původního domu z konce 19. století, 
jež proběhla nedlouho předtím, nikoho nevzruši-
la. Je to důkaz přetrvávajícího nezájmu města o 
kvalitu zdejší architektury, který je ve zvláštním 
rozporu se zostřenou pozorností, která byla vě-
novaná jiným projektům. I tomuto domu se ale 
věnovat měla – jedná se o architekturu, která si v 
kontextu náměstí zaslouží jasné zhodnocení. Jde 
totiž o stavbu, která je až podivuhodně chudá na 
jakýkoli architektonický nápad. spodní, příliš veli-
ká část parteru koliduje s hlavní částí fasády, která 
je přitom nejproblematičtějším místem celé stavby 
– rastr tuctově řazených oken je konzervován za 
skleněnou stěnou, jakoby se dům chtěl od náměs-
tí izolovat nebo se za svá okna styděl. Takovéto 

             Obchodní dům Diamant čp 841, dostavěný 2014. Foto K. Bečková, květen 2014 
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řešení přitom vzešlo ze situace, kdy developerovi 
nebylo uloženo, aby vypsal architektonickou sou-
těž a projekt mu mohl potichu projít ve zkráceném 
stavebním řízení.

co se týče novostaveb, udržela se architektura v 
rozumných mezích, i když k ní často vedla klikatá a 
nepříliš průhledná cesta. Velmi smutný pohled na 
Václavské náměstí představuje ale další kapitola.

Přestavby

sem spadá široká škála zásahů od přetvoření inte-
riérů a celých vnitřních dispozic domů po střešní 
nástavby až k prostavění dvorů. V každém přípa-
dě na Václavském náměstí přestavba znamenala 
vždy degradaci stávajících staveb; nenajdeme zde 
bohužel jediný případ, který by stavbu zhodnotil, 
nebo by byl jejím vhodným doplňkem.

První prošel přestavbou historizující novoba-
rokní dům čp. 837 z konce 19. století, známý pod 
názvem darex. V roce 1994 byl prakticky zbourán, 
vypreparována a ponechána byla pouze část jeho 
fasády. nové obchodní centrum, které zde vyrost-
lo, zřejmě nemělo vůbec žádné ambice. Použilo 
staré fasády, aby zamaskovalo svou funkci a obří 
rozměry. k fasádě navíc přibyla několikapatrová 
nová kýlová střecha z modře zabarveného skla. 

kombinací této velmi nevkusně řešené partie s 
torzem starší stavby se dostala architektura do 
rovin, které lze bez nadsázky nazvat jako velmi 
vulgární. A tím obchodní dům Darex otevřel cestu 
dalším bezohledným a architektonicky pokleslým 
přestavbám, které se vedle něj mohly jevit jako ne 
tak velké zlo.

Drastický zásah čekal například slavný hotel 
Juliš (čp. 782), významnou stavbu od Pavla Janá-
ka s proslulou dvoupodlažní kavárnou. Pro svůj 
vytříbený styl patřil hotel právem k nejvýznamněj-
ším příkladům českého funkcionalismu, rozhodně 
představoval jednu z nejcennějších staveb moderní 
architektury na Václavském náměstí a byl doslova 
esencí jeho prvorepublikového ducha. Jeho devas-
tace proběhla v roce 2000 rychle a potají – majitel 
vyboural naprostou většinu interiérů bez jakéhokoli 
povolení a v demoličních pracích pokračoval i po 
značném mediálním rozruchu, který akce vyvolala. 
Z domu zbyly do velké míry jen obvodové zdi, když 
majitel uboural také cennou zahradní přístavbu 
a přistavěl patro. V místech vyhlášené kavárny 
byl posléze zřízen obchod s oblečením. Původní 
architektura tak byla degradována, kvality domu 
byly zničeny a fasáda umrtvena.

Podobný přístup se objevil také nedávno, v roce 
2009 u domu čp. 834, který měl být přestavěn 

Obchodní dům Darex čp. 837 po přestavbě v roce 1994. 
Foto K. Bečková, září 2014 

Hotel Juliš čp. 782 po přestavbě v roce 2000.  
Foto K. Bečková, září 2014 
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pro obchod s módou firmy van Graaf. na místě 
stál dosud historický obchodní dům z 2. poloviny 
19. století s dvěma velkými vnitřními dvory s pů-
vodními fasádami; interiéry, které se v průběhu 
let přizpůsobovaly novým podmínkám, a živou 
a fungující pasáží, vedoucí do Jindřišské ulice. 
Ve 30. letech dostal dům krásné funkcionalistic-
ké opláštění. Fasádu tvořily vysazené průběžné 
balkóny, za kterými zůstávala velká, ale klasicky 
křížově členěná okna. Pádné plastické tvary zjem-
ňovalo kromě jiného i obložení z menších bílých 
skleněných desek. majitel si na přestavbu  domu 
najal studio acht (projektovalo i Diamant), jehož 
přístup je přitom velmi rozporuplný. Projekt byl 
veden jako rekonstrukce s revitalizací fasády do 
původní podoby z roku 1928, přesto byla většina 
budovy kromě uličního a zadního dvorního trak-
tu zbourána. Pozemek byl prostavěn do nejvyšší 
možné přípustné výšky a místo funkcionalistické 
fasády s pasáží vznikla její „designová“ nápodoba 
bez pasáže.

Velké nepochopení urbanistického konceptu Vác-
lavského náměstí představuje projekt na nástavbu 
domu potravin. Velmi harmonická novoklasicistní 
stavba z 50. let 20. století ukončovala frontu ná-
městí záměrně ustoupeným patrem a nízkým sklo-
nem střechy. měla dát vyniknout nárožním věžím 
národního muzea, hmotově se tedy podobně jako 
jiné domy podřídila stěžejní dominantě náměstí. 

Pochopení kontextu se ale naprosto minulo s uva-
žováním současného majitele, který se pustil v roce 
2007 do rozpracování projektu v různých bizarních 
variantách nástaveb – cíl byl ovšem jeden, dům za 
každou cenu nějakým způsobem rozšířit. V roce 
2013 se mu podařilo jednu z variant prosadit a na 
domě vyrostla nevkusná třípatrová střešní nástav-
ba, jejíž podoba nemá daleko ke střeše Darexu.

Poslední přestavba započala v nedávných dnech. 
Týká se secesního Grand hotelu evropa. Uliční 
křídlo i fasáda by měly být zrekonstruovány, proble-
matický projekt se ale plánuje do vnitrobloku, kde 
mu již ustoupila klasicistní dvorní křídla. na úzkou 
hloubkovou parcelu by měla být situována podélná 
oválná stavba jako solitér, výškově dorovnávající 
křídlo do ulice. Pomineme-li její výtvarnou kvalitu, 
kterou z projektu lze vyčíst jen z části, je její tvar i 
umístění v historické zástavbě se starou parcelací a 
volnými dvory naprosto neopodstatněné. měřítkem 
se stavba naprosto vymyká kontextu a způsobuje 
zahlcení vnitřního prostoru dvora, kam žádná 
velká stavba z principu nepatří. Jde tedy jak o na-
rušení velmi cenné 600 let staré parcelace z doby 
založení nového města nesouvisejícím novotvarem, 
tak o popření samotného blokového městotvorného 
organismu. Projekt, který byl připraven už roku 
2003 a dosáhl povolení za neslavného éry vedení 
památkového odboru magistrátu, se ted’ bohužel 
po desetileté odmlce dočká své realizace.

Palác Práce, dnes obchodní dům Van Graaf po přestavbě v roce 2009. Foto K. Bečková, září 2014 
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Připravované projekty

mediálně nejznámějším projektem je nepochybně 
novostavba na místě dnešního domu čp. 1601, 
který se obrací jednou stranou do opletalovy uli-
ce. Investor Flow east, a.s. po zboření vedlejšího 
domu akciové tiskárny usiluje již několik let také 
o demolici tohoto zdravého rohového domu od ar-
chitekta Bohumíra kozáka. Jeho výjimečné kvality 
byly již mnohokrát popsány. Projekt nové stavby, 
pro kterou se vžil název „květinový dům“, je značně 
znepokojivý i pro svou konkrétní podobu. Investor 
chce pětipodlažní objekt nahradit devítipodlažním 
s výškovým rohovým akcentem – návrh jak pojetím, 
tak velikostí upomíná na velmi podprůměrnou 
architekturu, kterou dnes nacházíme na okrajích 
měst v blízkosti dopravních tepen. nárůst projek-
tů tohoto typu  lze zřejmě dále očekávat, nebot’ 
představují výsledek stavu, kdy je město naprosto 
neregulováno, odvaha investorů tudíž stoupá.

Dalším a poměrně děsivým příkladem tohoto 
trendu je projekt zástavby vnitrobloku mezi ná-
městím a ulicemi na Příkopě, Jindřišskou a 
Panskou, který se stává opět aktuálním. Podle pů-
vodního návrhu z roku 2009 od architekta Jakuba 
ciglera, bylo plánováno prostavění velké části bloku 
do tvaru kříže s až jedenáctipodlažními budovami, 
zahrnující plochu 15 000 m2. od té doby převzal 
projekt jiný investor, který projekt nechal přepra-
covat, schválené demolice, které zahrnují i části 
kulturních památek, jsou však stále platné. Velikost 
zastavěné plochy i výška staveb sice byly částečně 
redukovány, ale základní problematické body pro-
jektu – naddimenzovanost a nevhodná funkce, kte-
rá do lokality přivádí další velkokapacitní obchodní 

centrum – stále zůstávají. mezi novými budovami 
by navíc měly utonout také cenné historické pozů-
statky dvorní zástavby – pozdně barokní jízdárna 
se stájemi a zbytek zahrady náležející k baroknímu 
paláci sylva-Taroucca. Projekt by znamenal de facto 
likvidaci tohoto bloku a vytvořil by jakési město ve 
městě; mamutí strukturu, fungující naprosto od-
děleně od veřejného prostoru města, která by měla 
nezvratný dopad na celé Václavské náměstí.

Závěr

Uvedené stavby jsou jen nejvýraznějšími příklady 
proměny náměstí za posledních 20 let. Právě na 
těchto vzorech však lze vysledovat nejzásadnější 
problém nových stavebních zásahů – místo využití 
potenciálu a jedinečnosti stávajících staveb, se volí 
cesta demolic, místo kvalitní architektury proble-
matický, nebo zaměnitelný komerční výraz, místo 
doplňování charakteru náměstí snaha podmanit 
si jej novými dominantami, místo oživování jeho 
veřejné funkce vytváření do sebe uzavřených kon-
kurenčních struktur. 

Ze současné situace lze vyvodit jednoznačný 
závěr, že náměstí potřebuje ucelenější architekto-
nickou a urbanistickou koncepci. nová výstavba by 
měla dodržovat určitá pravidla s ohledem na fun-
gování města jako takového, přičemž již z prestiže 
náměstí by mělo vyplývat, že zdejší projekty budou 
vycházet z veřejných architektonických soutěží. 
Jedině tak můžeme doufat v důstojnou obnovu 
či adaptaci stávajících budov a ve vznik kvalitní 
současné architektury, za kterou by se nestyděla 
ani jiná evropská metropole.

  Pavla Priknerová, Eliška Varyšová

Přestavba bývalého Domu potravin na hotel Wilson. Foto K. Bečková, září 2014
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Vyšetření

Jednotlivé BloKy václavSKéHo náMěStÍ,  

JeJicH StaveBnÍ vývoJ,  

SPeciFiKa a ProBléMy

Schéma řazení bloků v následujícím popisu.  
Podkladem plán Prahy k roku 1948.
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dům čp. adresa název vznik                                                               památková ochrana vlastník  

  28. října, Můstek     

772 Václavské nám. 2 Palác euro 2002 (omikron-k, Dam) x AsTReUP s.r.o.,

773 Václavské nám. 4 Lindtův obchodní dům 1925–1927 (Ludvík kysela) kP AsTReUP s.r.o.,

774 Václavské nám. 6 Bat’a – obchodní dům 1927 (projekční kancelář Bat’a, Ludvík kysela) kP Bat’a, a.s.

775 Václavské nám. 8 Adamova lékárna 1911–1912 (emil králíček ?, firma matěje Blechy) kP fyzická osoba

776 Václavské nám. 10  1898–1900 (Alois Dlabač) x 4 fyzické a právnické osoby

777 Václavské nám. 12 Peterkův dům 1899–1900 (Jan kotěra, Vilém Tierhier) kP 12 fyzických a právnických osob

778 Václavské nám. 14  1829, 1843 x Hl.m.Praha

779 Václavské nám. 16  1926 (Jan Jarolím, Vilém kvasnička) x 5 fyzických osob

780 Václavské nám. 18 Atlas 1897 (Alois Richter) x 2 fyzické osoby

781 Václavské nám. 20  1886 (Josef stibral, Quido Bělský) kP 6 fyzických osob

782 Václavské nám. 22 Hotel Juliš 1932 (Pavel Janák) kP eLTImA PRoPeRTY comPAnY s.r.o.,

783 Václavské nám. 24 U Bílého čápa středověké jádro, renesanční, klasicistní přestavby kP 3 fyzické osoby

784 Václavské nám. 26 U modré boty / hotel Adria 1785 kP 7 fyzických osob

785 Václavské nám. 28 U stýblů / palác Alfa 1927–1928 (Ludvík kysela, Jan Jarolím) kP 1 fyzická ososba

788 Václavské nám. 30 stýblův dům 1892 (František kindl) x 4 fyzické a právnické osoby

791 Václavské nám. 32 Palác české banky / Ligna 1914–1916 (osvald Polívka, Josef sakař) x LIGnA a.s.

  vodičkova     

     

Blok A:
meZI ULIcemI 28. říJnA  
A VoDIčkoVoU

Nástin vývoje

Tento úsek Václavského náměstí se svým vznikem 
od jeho ostatní zástavby výrazně odlišuje. nebyly 
zde v původním konceptu zamýšleny stavební 
parcely, protože tuto část tržiště měla lemovat jen 
ohradní zed’ zahrady kláštera karmelitánů s prů-
hledem na fascinující dominantu kostela Panny 
marie sněžné. klášter totiž založil karel IV. jako 
první urbanistický počin budoucího nového města 
již v září roku 1347. Teprve k ohradní zdi klášterní 
zahrady se na úkor plochy tržiště začaly záhy při-
stavovat drobné domky. Zdokumentované půdorysy 
jejich středověkých jader dokládají, že nešlo o jed-
notný koncept, ale nahodilé stavby. Jejich původní 
účel na tomto místě snad souvisel s tržní funkcí, 
mohly to být pravděpodobně dřevěné prodejní 
kvelby a kotce. Postupně však jejich majitelé stavby 
zpevňovali, podsklepovali, odkupovali od kláštera 
okrajové části zahrady, aby mohli rozšířit objekty o 
dvory a zadní křídla, vznikaly nástavby, přístavby, 
až nakonec – nejpozději však v 17. století – vznik-
la pohledově zcela regulérní fronta měšt’anských 
domů, jejíž živelný původ může dnes prozradit jen 
historický půdorys, uliční čára zužujících náměstí 
a mělké parcely.  

Návrh výškového zastavění Václavského náměstí z roku 1923. Výřez bloku. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy. 
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dům čp. adresa název vznik                                                               památková ochrana vlastník  
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772 Václavské nám. 2 Palác euro 2002 (omikron-k, Dam) x AsTReUP s.r.o.,

773 Václavské nám. 4 Lindtův obchodní dům 1925–1927 (Ludvík kysela) kP AsTReUP s.r.o.,

774 Václavské nám. 6 Bat’a – obchodní dům 1927 (projekční kancelář Bat’a, Ludvík kysela) kP Bat’a, a.s.

775 Václavské nám. 8 Adamova lékárna 1911–1912 (emil králíček ?, firma matěje Blechy) kP fyzická osoba

776 Václavské nám. 10  1898–1900 (Alois Dlabač) x 4 fyzické a právnické osoby

777 Václavské nám. 12 Peterkův dům 1899–1900 (Jan kotěra, Vilém Tierhier) kP 12 fyzických a právnických osob

778 Václavské nám. 14  1829, 1843 x Hl.m.Praha

779 Václavské nám. 16  1926 (Jan Jarolím, Vilém kvasnička) x 5 fyzických osob

780 Václavské nám. 18 Atlas 1897 (Alois Richter) x 2 fyzické osoby

781 Václavské nám. 20  1886 (Josef stibral, Quido Bělský) kP 6 fyzických osob

782 Václavské nám. 22 Hotel Juliš 1932 (Pavel Janák) kP eLTImA PRoPeRTY comPAnY s.r.o.,

783 Václavské nám. 24 U Bílého čápa středověké jádro, renesanční, klasicistní přestavby kP 3 fyzické osoby

784 Václavské nám. 26 U modré boty / hotel Adria 1785 kP 7 fyzických osob

785 Václavské nám. 28 U stýblů / palác Alfa 1927–1928 (Ludvík kysela, Jan Jarolím) kP 1 fyzická ososba

788 Václavské nám. 30 stýblův dům 1892 (František kindl) x 4 fyzické a právnické osoby

791 Václavské nám. 32 Palác české banky / Ligna 1914–1916 (osvald Polívka, Josef sakař) x LIGnA a.s.

  vodičkova     

     

Návrh výškového zastavění Václavského náměstí z roku 1923. Výřez bloku. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy. 
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Památkově a architektonicky cenné stavby

Z fronty původních devatenácti historických domů 
čp. 772–790 jsou v hmotě vzniklé před rokem 1850 
dodnes zachovány jen tři: klasicistní řadový dům 
čp. 778 z roku 1829, nastavený o patro roku 1843, 
dům U Bílého čápa čp. 783 v pozdně klasicistní 
fasádě z roku 1861 a dům U modré boty čp. 784, 
známější jako hotel Adria, přestavěný raně klasi-
cistně kolem roku 1785. 

Blok obsahuje také dva cenné secesní domy: čp. 
775 zvaný Adamova lékárna byl postaven v letech 
1911–1912 (matěj Blecha, emil králíček) a čp. 777 
zvaný Peterkův s raně secesním průčelím od Jana 
kotěry.

Z architektonického hlediska je však nepochybně 
nejvýznamnější soubor čtyř funkcionalistických 
objektů, vzniklých mezi světovými válkami v době 

Nahoře – návrh změny 
výškového zastavění bloku mezi 
ulicemi 28. Října a Vodičkovou 
z roku 1930. Institut plánování  
a rozvoje hl. m. Prahy. 

Střed uliční fronty s extrémními 
výškovými rozdíly domů 
prozrazuje specifický stavební 
původ této části náměstí.  
Foto K. Bečková, září 2014

Jediné místo odkud lze za 
domem čp. 778 zahlédnout 
věžičku někdejší dominanty 
Václavského náměstí chrámu  
P. Marie Sněžné.  
Foto K. Bečková, září 2014

VYŠeTření
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největšího rozkvětu Václavského náměstí jako ob-
chodního bulváru: čp. 773 – Lindtův obchodní dům 
(1925–1927 – Ludvík kysela); čp. 774 – obchodní 
dům Bat’a (1928–1929 – projekční kancelář Bat’o-
vých závodů); čp. 782 – hotel Juliš (1932 – Pavel 
Janák, část do Františkánské zahrady vznikla již  
v letech 1922–1925); čp. 785 – stýblův dům či palác 
Alfa (1927–1828 – Jan Jarolím, Ludvík kysela). 

Specifika bloku v kontextu náměstí

Úsek mezi můstkem a Vodičkovou ulicí projevuje 
v rámci Václavského náměstí největší slohovou a 
tvarovou pestrost. na dvou místech vytváří výrazné 
výškové „zuby“ mezi obrysem prvorepublikových 
novostaveb a historickými domy. Tento pro Prahu 
tak typický prvek, který však byl již ohrožen ná-
vrhem nivelizující regulace z roku 1930, je dnes 
naopak dynamickým a pohledově vděčným prv-
kem. Jeden ze „zubů“, přesněji propad výšky uliční 
fronty nad klasicistním domem čp. 778, přináší 
jako dnes již jediné místo na Václavském náměstí 
průhled na část kostela Panny marie sněžné, tedy 
na původní dominantu celého prostoru. Přestože 
jde o nepříliš významný dům, který už byl ve své 
existenci nejednou pro svoji nevýraznost ohrožen, 
tato jeho bezděčná vlastnost jej činí mimořádně 
cenným a ochrany hodným.  

Současný stav bloku, problémy

Z pohledového hlediska je největším součas-
ným problémem této uliční fronty prázdný dům  
U stýblů (palác Alfa). Přestože fasáda očištěná 
od reklamních a parazitních prvků dává výrazně 
vyniknout architektuře průčelí, navíc úpravami a 
přestavbami dosud neznehodnocené, dlouhodobá 
absence využití je znepokojivá. Jak je možné, že tak 
velký a hodnotný dům s potenciálem rozsáhlých 
obchodních ploch, luxusních bytů, restauračních 

a zábavních provozů leží ladem, zatímco v nedale-
kém vnitrobloku se plánují novostavby s obdobným 
účelem? 

kromě obchodního domu Bat’a, který reprezentu-
je prestiž slavné značky v rámci Prahy, nenajdeme 
již v tomto úseku žádný obchod, zábavní podnik či 
jiný provoz s celoměstským významem.

 
    Kateřina Bečková

Ženská postava z dvojice secesních atlantů  
nad vchodem do Adamovy lékárny.  
Foto K. Bečková, září 2014
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Blok B:
meZI ULIcemI nA PříkoPĚ  
A JInDřIŠskoU

Nástin vývoje

Blok mezi Václavským náměstím a ulicemi na Pří-
kopě, Panskou a Jindřišskou patří z urbanistické-
ho hlediska mezi nejrůznorodější a nejzajímavější. 
každá ze zmíněných ulic je v principu trochu odliš-
ná, přičemž budovy, formující zmíněný blok, k této 
rozmanitosti výrazně přispívají. srovnání dnešní-
ho stavu s Jüttnerovým plánem ukazuje, že jeho 
parcelní struktura je v principu historická. Dnes, 
stejně jako před dvěma staletími, je jeho jádrem 
dlouhá parcela barokního Dientzenhoferova paláce 
Piccolomini (čp. 852), k níž se připojuje obdobně 
protáhlá struktura komplexu domu „černá růže“ 
(čp. 853), kde byla část dvora nahrazena pozoru-
hodnou funkcionalistickou pasáží. Právě tyto dva 
areály zajišt’ují prostupnost bloku a vytvářejí jeho 
volný a otevřený střed, který zde může potenciálně 
hrát stejnou roli, jakou má Františkánská zahrada 
v bloku protějším. Historické měřítko a charakter 
si v rámci bloku dále uchovaly paláce a domy ve 
střední části Panské ulice (čp. 895, 896, 1480), 
které se rámci bloku zčásti váží na složitou a dnes 
z velké části nevyužívanou strukturu bývalé tis-
kárny Prager Tagblatt. k posledně jmenovanému 
domu přiléhá i ulička V cípu, která představuje 
pozoruhodné (a historické!) narušení pravidelné 

Návrh výškového zastavění Václavského náměstí z roku 1923. Výřez bloku. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

VYŠeTření

dům čp. adresa název vznik                                                             památková ochrana vlastník

  Jindřišská     

832 Václavské nám. 19 pojišt’ovna 1895–1896 (František ohmann, osvald Polívka) kP Josefská 1, a.s. 
  Assecurazioni generali

834 Václavské nám. 17 palác Práce / 1873 (A. kirpal), 1938 (Rudolf stockar),  x Vn 17 a.s. 
  obchodní dům Van Graaf 2010 (přestavba)

835 Václavské nám. 15,13  1895, 1906 (emil králíček ?, matěj Blecha) x WeLWYn comPAnY, a.s.

837 Václavské nám. 11 obchodní dům Darex 1892 (Josef Blecha),  x WeLWYn comPAnY, a.s. 
   1994 (při přestavbě ponechána jen fasáda)

838 Václavské nám. 9  1913 (Josef sakař) x IVG clear solution Investments s.r.o.

839 Václavské nám. 7 hotel Zlatá husa 1909–1910 (emil králíček ?, firma matěje Blechy) x 7 fyzických osob

840 Václavské nám. 5 hotel Ambassador 1912–1913 (Richard klenka, František Weyr) x 2 fyzické osoby

841 Václavské nám. 3 obchodní dům Diamant 1894 (František Buldra),  x mustela s.r.o. 
   zbořen, 2012–2014 (developerská firma 
   Wolfganga müllera)

846 Václavské nám. 1 palác koruna 1912–1914 (Antonín Pfeiffer) x koruna Palace Assets a.s.

  Můstek, na Příkopě

obdélné hmoty bloku. Linie uličky, směřující k po-
zdně barokní jízdárně paláce Piccolomini, z bloku 
vyděluje řadu domů při Jindřišské ulici, které tak 
vytvářejí samostatnou urbanistickou strukturu, 
založenou na principu čtyřkřídlých domů se střed-
ním dvorem (jak ukazuje pozoruhodný rozlehlý 
klasicistní dům čp. 300). 
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Návrh výškového zastavění Václavského náměstí z roku 1923. Výřez bloku. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

dům čp. adresa název vznik                                                             památková ochrana vlastník
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832 Václavské nám. 19 pojišt’ovna 1895–1896 (František ohmann, osvald Polívka) kP Josefská 1, a.s. 
  Assecurazioni generali

834 Václavské nám. 17 palác Práce / 1873 (A. kirpal), 1938 (Rudolf stockar),  x Vn 17 a.s. 
  obchodní dům Van Graaf 2010 (přestavba)

835 Václavské nám. 15,13  1895, 1906 (emil králíček ?, matěj Blecha) x WeLWYn comPAnY, a.s.

837 Václavské nám. 11 obchodní dům Darex 1892 (Josef Blecha),  x WeLWYn comPAnY, a.s. 
   1994 (při přestavbě ponechána jen fasáda)

838 Václavské nám. 9  1913 (Josef sakař) x IVG clear solution Investments s.r.o.

839 Václavské nám. 7 hotel Zlatá husa 1909–1910 (emil králíček ?, firma matěje Blechy) x 7 fyzických osob

840 Václavské nám. 5 hotel Ambassador 1912–1913 (Richard klenka, František Weyr) x 2 fyzické osoby

841 Václavské nám. 3 obchodní dům Diamant 1894 (František Buldra),  x mustela s.r.o. 
   zbořen, 2012–2014 (developerská firma 
   Wolfganga müllera)

846 Václavské nám. 1 palác koruna 1912–1914 (Antonín Pfeiffer) x koruna Palace Assets a.s.

  Můstek, na Příkopě

Památkově a architektonicky cenné stavby

Z architektonického hlediska je nejzajímavější 
fronta do ulice na Příkopě. Pestrost, daná roz-
ličným měřítkem, účelem, i stářím domů, zde 
vytváří atypický „velkoměstský“ soubor, který v 
sobě zároveň uchovává stopy postupného vrst-
vení a proměny barokní reprezentativní třídy 

v městský bulvár. Barokní palác Piccolomini, 
klasicistní dům U černé růže, unikátní Haasův 
obchodní dům čp. 847 i výstavné domy z přelomu 
19. a 20. století – to vše dává jižní straně ulice 
na Příkopě charakter, který se zdá být až jakousi 
esencí novodobé pražské „city“ s její různorodostí 
a kontinuální vazbou na bohatou urbanistickou  
i architektonickou historii.
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Výšková hladina 
bloku mezi Příkopy  
a Jindřišskou ulicí 
je harmonicky 
vyrovnaná, vzácně 
proporční jsou  
i šířky parcel. 
Foto K. Bečková, 
září 2014

Dům čp. 835 
původně 
redakce Národní 
politiky, později 
nakladatelství 
Práce, dnes 
adept na totální 
novostavbu za 
zachovanou 
fasádou, a čp. 834 
již přestavěný  
na obchodní dům 
Van Graaf.  
Foto K. Bečková, 
září 2014

VYŠeTření
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Specifika bloku

Domy při Václavském náměstí jsou založeny 
na širokých a hlubokých obdélných parcelách, 
jejichž udivující velkorysé proporce zčásti zřej-
mě pocházejí již z původní karlovské parcelace. 
Rozměry parcel zde umožnily plynulou náhradu 
historických jednopatrových objektů velkoměst-
skými domy, které svou vyrovnanou výškou a 
pravidelnou strukturou vytvářejí jednu z nej-
vyrovnanějších front náměstí. Hloubka parcel 

Parter Darexu  
čp. 837.  
Foto K. Bečková, 
září 2014

Současný stav bloku

Památková analýza bloku je bohužel méně ra-
dostná, než jeho poutavé dějiny. některé budovy 
(smutně proslulý dům Darex čp. 837, čp. 834 na 
Václavském náměstí nebo nejnověji budova čsoB 
čp. 854 na nároží Příkopů a Panské) prošly de-
vastační přestavbou, která z historických objektů 
často ponechala jen fasády, aby za nimi mohla 
vyrůst naddimenzovaná a architektonicky zcela 
průměrná komerční hmota. střed bloku a některé 

umožnila propojení obchodní (a případně obytné) 
funkce s industriálním zázemím, které vyplnilo 
v podstatě celý pás mezi domy na náměstí a ba-
rokní Piccolominniovskou zahradou. Podvojná 
obchodně-industriální role domů vedla k tomu, 
že na rozdíl od jiných částí náměstí zde téměř ab-
sentují pasáže, které by směřovaly přímo do nitra 
bloku. Určitou výjimkou byla pasáž v domě čp. 
834, která náměstí propojovala s uličkou V cípu 
a která zanikla při radikální přestavbě a nástavbě 
domu po roce 2000. Z dochovaných průchodů tak 
lze zmínit jen secesní pasáž hotelu Ambassador 
(čp. 840), ústící do severní části Piccolominiovské 
zahrady, a sousední výjimečnou pasáž paláce 
koruna (864), která náměstí přes nároží spojuje 
s ulicí na Příkopě.

domy na náměstí, v Panské a v Jindřišské jsou ak-
tuálně ohroženy projektem firmy Welwyn, která zde 
hodlá vystavět obrovské administrativně-obchodní 
centrum, které by zcela proměnilo dosavadní urba-
nistickou strukturu a zničilo nejen otevřený prostor 
v jeho středu, ale i řadu historicky cenných budov. 
Je navíc pravděpodobné, že obchodní centrum veli-
kosti několika „Palladií“ by z náměstí i okolí vysálo 
poslední zbytky městotvorné energie a přispělo 
by definitivně k tomu, že by jeho veřejný prostor 
přešel z fáze pomyslné klinické smrti do stavu 
smrti reálné a tedy nevratné. Lze tak říci, že blok 
mezi náměstím, Panskou, Jindřišskou a Příkopy je 
jakýmsi lakmusovým papírkem, na němž se velmi 
brzy ukáže, jak vážně to s uchováním a rehabilitací 
náměstí i jeho okolí vlastně myslíme.

    Richard Biegel
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Blok C:
meZI ULIcemI VoDIčkoVoU  
A ŠTĚPánskoU

Nástin vývoje

Tento blok byl původně formován především ze 
strany do Václavského náměstí a Vodičkovy ulice 
– na Huberově plánu Prahy jsou zde patrné vý-
stavnější, až dvoupatrové domy s vlastními dvory 
a zadními křídly do nitra „vnitrobloku“, na která 
pak navazovaly zahrady. Do zbylých dvou ulic už 
se obracely skromnější domy, sestávající vesměs 
z jednoho uličního křídla a dvora. Patrně nejvý-
znamnějším objektem byl středověký, renesančně 
upravený dům s věží, ve kterém se nacházel ber-
kovský pivovar. Jedna z dominant koňského trhu 
ale zanikla na konci 19. století.

Základní historická skladba bloku je do velké 
míry patrná dodnes, ovšem samotná parcelace 
se výrazně proměnila na začátku 20. století, kdy 
docházelo k slučování pozemků, bourání dvorních 
křídel a výstavbě velkých paláců. Tato proměna 
byla postupná a trvala do konce 30. let, kdy také 
byly některé vzniklé stavby dodatečně propojeny 
pasážemi.

Památkově a architektonicky cenné stavby

Ústřední poloze bloku v rámci náměstí odpovídá 
i kvalita jeho architektury, pokrývající navíc celé 
spektrum stylů. 

Přímo ve frontě náměstí se významně uplatňuje 
Wiehlův dům čp. 792, dnes sídlo nakladatelství 
Academia, od Antonína Wiehla. Tato kulturní pa-
mátka je jedním z nejvýznamnějších příkladů tzv. 
(Wiehlovy) české novorenesance, kterému ale pa-
radoxně ustoupila původní středověká, renesančně 
upravená věž.

mezi nejvýznamnější zdejší domy nepochybně 
patří památkově chráněný dům čp. 699 U nová-
ků, postavený ve stylu rostlinné secese mezi lety 

Návrh výškového zastavění Václavského náměstí z roku 1923. Výřez bloku.  
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

VYŠeTření

dům čp. adresa název vznik památková ochrana vlastník

  vodičkova     

792 Václavské nám. 34 Wiehlův dům 1895–1896 (Antonín Wiehl) kP AV čR

793 Václavské nám. 36 Palác Hvězda / melantrich 1910–1913 (Bedřich Bendelmayer) x ReIco Investment GAmA, a.s.

794 Václavské nám. 38 Palác Rokoko 1912–1916 (emil králíček?, firma matěje Blechy) kP Palác Rokoko, s.r.o.

795 Václavské nám. 40 Ledový palác 1913–1915 (firma matěje Blechy) kP LBBW Bank cZ, a.s.

  Štěpánská     
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1901–1904 podle projektu osvalda Polívky (dostav-
ba do ulice V Jámě z let 1927–1929 je dílem téhož 
architekta). Dům, postavený na místě staveb ze 14. 
století, se pyšní jednou nejstarších železobetono-
vých konstrukcí v čechách a mozaikou na průčelí 
od Jana Preislera.

Třetí kulturní památkou a vůbec nejvýznam-
nějším objektem je zde palác Lucerna čp. 704. 
Polyfunkční městský dům ve stylu pozdní secese 
vznikl v letech 1907–1929 zásluhou projektanta, 
autora celkové koncepce i investora Vácslava Havla. 
novostavba podélného půdorysu táhnoucí se skrze 
celý blok nahradila postupně ve třech fázích hned 
několik starších domů. na jejich místě vznikl jeden 
z nejkvalitnějších a nejsložitějších komplexů na Vác-

lavském náměstí s proslulou sítí pasáží a kombinací 
bydlení, obchodů a kultury. komplex je hodnotný i 
pro své architektonické zpracování a kvalitní pozd-
ně secesní a modernistickou výzdobu.

Přestože pouze tři stavby v bloku se těší památ-
kové ochraně, hodnotných objektů je zde mnohem 
více. Výstavné palácové objekty ve stylu pozdní 
secese s vlivem kubismu reprezentuje moravská 
banka (též Ledový palác nebo Palác rokoko), čp. 
795 od matěje Blechy (1913–1915), budova melan-
trichu (Palác Hvězda) od Bedřicha Bendelmayera 
a Jiřího Vaňhy (1911–1912) nebo dům čp. 700 od 
Františka Buldry. V rámci bloku se také nachází 
kvalitní zástupce českého funkcionalismu, dům čp. 
791 od Františka Troníčka z let 1927–1929.

Fronta mezi Vodičkovou a Štěpánskou ulicí, od Wiehlova domu po Ledový palác.  
Foto K. Bečková, září 2014

dům čp. adresa název vznik památková ochrana vlastník

  vodičkova     

792 Václavské nám. 34 Wiehlův dům 1895–1896 (Antonín Wiehl) kP AV čR

793 Václavské nám. 36 Palác Hvězda / melantrich 1910–1913 (Bedřich Bendelmayer) x ReIco Investment GAmA, a.s.

794 Václavské nám. 38 Palác Rokoko 1912–1916 (emil králíček?, firma matěje Blechy) kP Palác Rokoko, s.r.o.

795 Václavské nám. 40 Ledový palác 1913–1915 (firma matěje Blechy) kP LBBW Bank cZ, a.s.

  Štěpánská     
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Specifika bloku v kontextu náměstí

Pro tuto část náměstí platí v maximální míře, že 
funguje skutečně jako provázaný, ucelený blok. To 
je dáno nejen dominantou paláce Lucerna, který 
prochází příčně celým blokem, ale také funkční 
propojeností jednotlivých objektů pasážemi a v 
neposlední řadě též v podstatě jednotným vý-
tvarným řešením bloku ve stylu pozdní secese. 
Právě vysoká úroveň architektury všech zdejších 
domů patří rovněž mezi významné charakteris-
tiky bloku. 

Vzhledem k propojenosti bloku je zřejmé, že jeho 
charakter určuje především život v pasážích. Asi v 
největší míře v rámci Václavského náměstí se zde 
přitom koncentrují kulturní zařízení a institu-
ce – kino Lucerna, divadlo ABc, divadlo Rokoko, 
knihkupectví Academia ad.

Současný stav bloku a jeho problémy

Blok dosud patří – zejména směrem k Vodičkově 
ulici – mezi nejživější místa celého náměstí. Přesto 
je jeho potenciál využit jen zčásti. Zdejší proslulé 
pasáže jsou totiž místy prázdné (jedna dokonce 
úplně nefunkční), přičemž nevyužité jsou zejména 
zvýšené partery. Překvapivě často jsou pak zdejší 
prostory okupovány kasiny, kterých v tak koncent-
rovaném prostoru najdeme hned několik. Podobně 
je to s byty, které zabírají překvapivě velkou část 
vnitřní části bloku – části určené k bydlení půso-
bí velmi zanedbaně a místy i neobsazeně. Ruku  
v ruce s tím jde celkově špatný stav a zanedbanost 
některých domů, včetně paláce Lucerna.

Výsledkem je paradox – blok s možná největším 
potenciálem v rámci náměstí se potýká s nejzáklad-
nějšími problémy v podobě zanedbávané údržby  
a špatně využívaného prostoru.

    Pavla Priknerová

Plocha středu náměstí bývá v těchto místech často využita k instalacím výtvarných objektů.  
Zde dřevěná vyhlídková konstrukce související s přehlídkou Designblok 2014.  
Foto K. Bečková, září 2014

VYŠeTření
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Nároží Štěpánské ulice s bohatým dekorem Ledového paláce čp. 795. Foto K. Bečková, září 2014

Vchod do pasáže 
Rokoko.  
Foto P. Priknerová, 
duben 2014
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Blok D:
meZI ULIcemI ŠTĚPánskoU  
A Ve smečkácH

Nástin vývoje

Třetí blok domů po levé straně Václavského 
náměstí (při pohledu od muzea) svírají ulice Ve 
smečkách a Štěpánská. obě ulice jsou karlov-
ského založení a dodnes jej respektují. Zatímco 
v případě ulice Ve smečkách je význam jejího 
názvu nejednoznačný, ulice Štěpánská odkazuje 
k nedalekému kostelu sv. Štěpána, založenému 
roku 1371, a starší rotundě sv. Longina z počátku 
12. století. 

Tento blok patřil mezi první zastavěné plochy 
nového města a stopy středověké parcelace se do-
chovaly místy až do dnešních dní (viz úzká parcela 
domu čp. 800), byt’ z původní středověké zástavby 
jinak mnoho nezbylo – pozoruhodnou upomínkou 
dávné historie zůstává jen gotický portál z domu 
U Hřebeckých, datovaný do roku 1381, který je 
druhotně osazen ve Štěpánské pasáži.  

Ještě v polovině 19. století byly v této oblasti 
blízké hradbám četné zahrady, po zániku opev-
nění však byla zástavba rychle zahuštěna více-
méně do dnešní podoby. Většina zdejších domů 
tedy pochází z 19 a 20. století, jsou klasicistní, 
novorenesanční, novobarokní i modernistické. 
Vesměs jsou trojtraktové a vytvářejí soustavu 
dvorů většinou veřejnosti nepřístupných, z nichž 
jsou některé zastřešené, některé osazené zelení. 
Proniknout masu bloku umožňuje v jediném 

Návrh výškového zastavění Václavského náměstí z roku 1923. Výřez bloku. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

VYŠeTření

dům čp. adresa název vznik                                                            památková ochrana vlastník

  Štěpánská

796 Václavské nám. 42,44,46 Poštovní šekový úřad 1925–1931 (František Roith) kP Vn 42, s.r.o.

799 Václavské nám. 48  1833 (Josef Peschka), 1898 (František schlaffer) kP ITAcA coURT s.r.o.

800 Václavské nám. 50  1876 (František Šafařík) x 1 fyzická osoba

801 Václavské nám. 52 na košíku 1876–1877 (Josef schulz ?), 1921 (nástavba) x ministerstvo zemědělství čR

  ve Smečkách

     

místě zmiňovaná Štěpánská pasáž od architekta 
evžena Rosenberga z roku 1937. Pasáž spojuje 
Rosenbergovy funkcionalistické domy čp. 1920 v 
ulici Ve smečkách s domem čp. 622 v ulici Štěpán-
ské. systém pasáží v okolí Václavského náměstí 
představuje unikátní městotvorný prvek, svého 
druhu paralelní uliční sít’ – ta zde měla být ještě 
dále rozšířena dalšími, nakonec zde však zůstala 
Štěpánská pasáž osamocena. oba domy i s pasáží 
jsou od roku 1955 pod památkovou ochranou.
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Bývalý poštovní šekový úřad, dnes Komerční banka čp. 796 na nároží Štěpánské ulice.  
Foto K. Bečková, září 2014

dům čp. adresa název vznik                                                            památková ochrana vlastník

  Štěpánská

796 Václavské nám. 42,44,46 Poštovní šekový úřad 1925–1931 (František Roith) kP Vn 42, s.r.o.

799 Václavské nám. 48  1833 (Josef Peschka), 1898 (František schlaffer) kP ITAcA coURT s.r.o.

800 Václavské nám. 50  1876 (František Šafařík) x 1 fyzická osoba

801 Václavské nám. 52 na košíku 1876–1877 (Josef schulz ?), 1921 (nástavba) x ministerstvo zemědělství čR

  ve Smečkách

     

Památkově a architektonicky cenné stavby

Do Václavského náměstí vstupuje blok frontou 
čtyř domů nestejné výškové úrovně – šíře bloku 
odpovídá karlovské uliční síti a tvoří pándán 
širokým a pravidelným blokům protější strany 
náměstí.

Polovinu čelní fronty bloku zabírá svou fasádou 
monumentální kamenný palác, původně Poš-
tovní a šekový úřad, při nároží Štěpánské ulice 
realizovaný v letech 1925–1931 podle projektu 
Františka Roitha v typickém stylu elagantního 
prvorepublikového novoklasicismu. Paláci padly ve 

dvacátých letech za obět hned tři historické domy, 
mezi nimi i slavný pivovar u Primasů. Dnes je zde 
banka, knihkupectví a v levé části  najdete také 
(kdysi proslulou) prodejnu lahůdek. Roku 1955 
byl také tento dům zapsán na seznam kulturních 
památek.

sousedící dům čp. 799 představuje na moder-
ním Václavském náměstí atypický jev. Rovněž 
památkově chráněný dům je zdařilou novobarokní 
přestavbou klasicistního domu z roku 1839, která 
i při výšce tří poschodí působí monumentálním 
dojmem, a to především díky mohutnému štítu  
s českým lvem a výraznému, plastickými frontony 
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pročleleňenému průčelí. Zároveň je tento palác 
jedním z nemnoha, které na Václavském náměstí 
i v současné době zvou k posezení v restaurauraci 
v otevřeném (ač architektonicky málo zajímavém) 
dvoře.

k monumentálnímu výrazu  novobarokního pa-
láce přispívá i jeho droboučký soused, jednoduchý 
třípatrový novorenesanční domek čp. 800 z roku 
1876, respektující dosud původní úzkou středo-
věkou parcelaci. Parter tohoto domu byl v roce 
1964 nepříliš citlivě upraven pro potřeby prodejny 
Fotografie, kterou hostí dodnes.

na horním nároží uzavírá blok novorenesanční 
dům na košíku čp. 801 z roku 1880. Jeho autor, 
architekt národního muzea Josef schulz, zde 
zajímavě vyřešil nároží předsunutým arkýřem, 
fasádu provázal se sousedními domy výrazně 
plastickými frontony, a apartmány v korunním 
patře vybavil průběžnou terasou. Tento motiv, 
společně s obytnou oplechovanou mansardou 
a dekorativně pojednaným nárožím, rozehrál 
architektonický dialog napříč náměstím, když 
byl v téže době autorem variován na protilehlém 

domě čp. 1601, upraveném ve 20. letech Bohu-
slavem kozákem. Dům na košíku hostil ve svých 
útrobách mj. formanskou hospodu s pivovarem, 
a z počátku století zde probíhaly i kinematogra-
fické projekce Viktora Ponrepa. I dnes tu najdete 
restauraci černý baron, ovšem Hájkova ovocná 
cukrárna s posezením v patře (opět jedna z mála 
zbývajících), byla uzavřena před několika dny 
a namísto turistické prodejny potravin se v ná-
rožním kvelbu uhnízdil další americký fastfood, 
který navíc hyzdí parter celého nároží nevkusně 
pestrobarevnými výkladci.

Specifika bloku

Asi nejvýraznějším specifikem bloku je jeho kom-
paktnost – na rozdíl od většiny ostatních totiž 
pokračuje až k Žitné ulici bez přerušení příčnou 
ulicí. Tento charakter ještě podporuje fakt, že z 
plánované sítě pasáží byla provedena jen jedna 
krátká, spojující ulice Štěpánská a Ve smečkách 
– uzavřenost bloku má důsledek v tom, že je zde 
mnoho uzavřených, samostatných a veřejnosti 

Působivý kontrast výškových a objemových rozdílů sousedních domů čp. 799, 800 a 801.  
Foto K. Bečková, září 2014

VYŠeTření
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nepřístupných dvorů. charakter bloku je dále 
utvářen specifickou situací jeho ohraničujících 
ulic – ve Štěpánské, přestože je na první pohled 
široká a rušná, neexistuje přirozený městský ruch 
srovnatelný s ulicemi Vodičkovou nebo Jindřiš-
skou. Jde spíše o dopravní spojku mezi náměstím 
a Žitnou, která na případný impuls k plnohodnot-
nému oživení teprve čeká. Ulice Ve smečkách je 
zase úzkou a křivolakou uličkou, která respektuje 
směr dávné cesty mezi osadami, existujícími zde 
před založením nového města. Vzhledem ke své-
mu netypicky novoměstskému vzhledu působí 
jako stinné zákoutí, které láká různé pololegální 
a periferní provozy.

Průhled do ulice Ve Smečkách 
s erotickou nabídkou  
na světelném poutači dobře 
pozorovatelném z Václavského 
náměstí.  
Foto K. Bečková, září 2014

Současný stav bloku

Blok mezi smečkami a Štěpánskou lze považovat 
za vcelku dobře fungující oblast, spojující poměrně 
vyváženě funkce komerční i residenční. Proble-
matičtější se jeví ulice Ve smečkách, která v po-
sledních letech proslula pestrým nočním životem 
a širokou nabídkou služeb všeho druhu, včetně 
služeb erotických. charakter zástavby, nepříliš 
udržované budovy ve spojení s křiklavou reklamou 
by nás mohly uvést v omyl, že jsme se ocitli kdesi 
na periferii a nikoliv pár metrů od samého srdce 
města. stejně jako na jiných takto exponovaných 
místech Prahy by zlepšení stavu přispělo především 
očištění parteru od reklamního nánosu a jeho 
regulace, stejně jako přísnější výběr a regulace 
možného využití objektů.

 Veronika Vicherková
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Blok E: 
meZI ULIcemI JInDřIskoU  
A oPLeTALoVoU 

Nástin vývoje

Podoba tohoto bloku byla zpočátku ovlivněna míst-
ní osadou chudobice, jež se nacházela přibližně 
v místech křížení dnešních ulic Politických vězňů 
a opletalovy ještě v době před založením nového 
města pražského. Druhým důležitým momentem 
pro vzhled tohoto bloku bylo velké množství za-
hrad dané tím, že celá horní polovina náměstí 
byla vzhledem k jeho velké rozloze, ale především 
také kvůli velkorysosti založení nového města, 
zastavována velmi pomalu. Uliční fronta směrem 
do náměstí byla pochopitelně postavena jako první. 
Ještě Huberův plán Prahy z roku 1769 ukazuje, že 
především při dnešní ulici Politických vězňů byly 
stále převážně velké zahrady.

charakteristický pro tento blok je jeho sever-
ní roh, tedy nároží ulic Jindřišská a Politických 
vězňů, kde se dnes nachází budova Hlavní pošty. 
Tato velká parcela nevznikla postupným skupo-
váním menších okolních gotických parcel, jak by 
se dalo čekat, ale již od počátku měla vymezený 
takto velký prostor. Ve 14. století se zde nacházela 
rozlehlá zahrada dvorního lékárníka karla IV. An-
gela z Florencie, který zde pěstoval byliny pro svou 
lékárnu. Roku 1736 zde nechal vystavět František 
Antonín Špork klášter celestinek podle plánů kiliá-

Návrh výškového zastavění Václavského náměstí z roku 1923. Výřez bloku. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

VYŠeTření

dům čp. adresa název vznik památková ochrana vlastník

  opletalova     

1601 Václavské nám. 47 Dům U Turků 1880 (Josef schulz), 1922 x Realty IV., a.s. 
   (Bohumír kozák, Josef Zasche – přestavba)

818 Václavské nám. 45 Hotel Jalta 1954–1958 (Antonín Tenzer) kP Hotel Jalta, a.s.

819 Václavské nám. 43  1928 (Bohdan Bečka) x Hl.m.Praha (Praha 1)

820 Václavské nám. 41 Avion / Letka / Luxor 1924–1926 (Bohumír kozák) x ReGA Property Invest s.r.o.

821 Václavské nám. 39  1906–1907 (karel Janda) x Hl.m.Praha (Praha 1), Václavské  
     náměstí 39, s.r.o.

822 Václavské nám. 35  1902 (novostavba) x 4 fyzické osoby

823 Václavské nám. 33  1841 (Jan maxmilián Heger) kP Pcs – Praha center spol. s r.o.

824 Václavské nám. 31  1842 (Johann Heinrich Frenzel) kP Hl.m.Praha

825 Václavské nám. 29 hotel Garni / meran 1903–1905 (Alois Dryák) kP 1 fyzická osoba

826 Václavské nám. 27 hotel U arcivévody Štěpána /  1904–1905 Bedřich Bendelmayer, Jan Letzel,  kP 1 fyzická osoba 
  Šroubek / evropa Bohumil Hübschmann

828 Václavské nám. 23  1893–1895 (Josef Blecha) x Hl.m.Praha (Praha 1)

831 Václavské nám. 21 obchodní dům Družba /  1971–1975 (milan Vašek, Vlastibor klimeš,  x svaz čekých a moravských výrobních  
  krone /Debenhams Vratislav Růžička)  družstev

  Jindřišská     
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Návrh výškového zastavění Václavského náměstí z roku 1923. Výřez bloku. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy.
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na Ignáce Dientzenhofera, plocha původní zahrady tak z velké 
části zůstala nezastavěná a stala se zahradou klášterní. V 80. 
letech 18. století pak byl klášter zrušen a následně přestavěn 
na továrnu na tabák. o necelých sto let později zde vznikla 
budova Hlavní pošty.

Památkově a architektonicky cenné stavby

Památkově chráněných domů je zde pět z celkových dva-
nácti, tedy téměř polovina. Jedná se o secesní Hotel evropa, 
sousední Hotel meran, dva menší klasicistní domy čp. 823 a 
čp. 824 a Hotel Jalta. součástí tohoto bloku je také několik 
hodnotných, ale památkově nechráněných architektur – 
v prvé řadě je třeba zmínit jednu z nejdiskutovanějších sta-
veb posledních let, totiž dům čp. 1601 na rohu Václavského 
náměstí a opletalovy ulice, jenž by měl být dle přání svého 
majitele zbourán. kvalitní architekturou je také kozákův 
palác Avion, dnes sídlo knihkupectví neoluxor.

Specifika bloku

Zástavba tohoto bloku je tvořena různými typy domů z rozlič-
ných dob. najdeme zde dva drobnější klasicistní domy, ze 40. 

let 19. století, jež nám mohou ilustrovat 
časy, kdy Václavské náměstí bylo ještě 
relativně klidným koňským trhem. Ved-
le těchto domů však o několik desítek let 
později vyrostly již vysoké sebevědomé 
secesně zdobené domy (hotely), které 
nám mohou ilustrovat postupný roz-
mach celého náměstí. 

Zajímavá je také horní polovina toho-
to bloku. Ta je tvořena mladší zástav-
bou, která zde byla postupně budována 
během první poloviny 20. století, a i 
přesto, že se jedná o mladší domy, udr-
žují si obdobnou výškovou regulaci. ne-
najdeme tak zde velké výškové rozdíly, 
jako je tomu u dolní poloviny náměstí. 
Jedná se tedy především o dům Avion 
z poloviny 20. let od architekta Bohu-
mila kozáka, kde se dnes nachází velké 
knihkupectví neoluxor, hotel Jalta z 50. 
let nebo rohový dům čp. 1601 upravova-
ný také architektem kozákem. 

nejmladší dům se pak nachází na 
opačném rohu bloku, tedy na nároží 
Václavského náměstí a Jindřišské ulice. 
obchodní dům Družba vystavěný pro 
český svaz výrobních družstev v 70. 
letech je pojat poněkud brutalistněji, 
nutno však velmi ocenit, že výškově 
nijak nenarušuje charakter náměstí.

Současný stav bloku

Hotely, restaurace, směnárny, zlatnictví, 
suvenýry… To jsou nejčastější náplně 
domů v tomto bloku. A také jedno velké 
kasino, v jehož výloze byly ještě done-
dávna vyvěšeny papírky potisknutými 
motivy bankovek, se kterými se turisté 
velmi rádi fotili. co však nejčastěji vy-
užívají samotní obyvatelé Prahy? Za 
nejpopulárnější obchod tohoto bloku by-
chom mohli označit nejspíš knihkupec-
tví neoluxor. Ve vyšších patrech domů 
se obvykle nacházejí administrativní 
prostory. některé domy si však udržely 
ještě svoji obytnou funkci a jsou zde 
tak dodnes byty. A jeden tip na závěr. 
Zkuste se podívat do dvorku domu čp. 
842. najdete zde „oázu normálnosti“. 
obyčejný dvorek, kde se stále bydlí, kde 
se větrají peřiny, suší prádlo, o zed’ opře-
né dětské kolo… Zkrátka kus (vzhledem 
k rozměrům spíše kousíček) města, kam 
se ještě nedospěla dravá komercializace, 
typická pro většinu náměstí.

   Anna Kusáková

Nejvýraznější secesní stavbou na Václavském náměstí je hotel 
Evropa, jehož dvorní část právě prochází razantní stavební 
proměnou.  
Foto K. Bečková, září 2014

VYŠeTření
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Střední část bloku. Dům čp. 821 (s věžičkou) je jedním z mála plně obydlených domů Václavského  
náměstí. Foto K. Bečková, září 2014

Jemný geometrický vzor střídaný pásy oken, to jsou prvky elegantní fasády domu Avion čp. 820  
od Bohumíra Kozáka, dnes s palácem knih Luxor a hotelem Ramada. Foto K. Bečková, září 2014
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Dvojblok F: 
meZI ULIcemI Ve smečkácH  
A meZIBRAnskoU

Nástin historického vývoje

Blok je na nejstrmější ploše náměstí, jde o hrani-
ci dvou teras s výchozem tvrdších hornin. Jeho 
uspořádání odpovídá sklonovým poměrům možná 
starších cest, které vedly k osadě Rybníček – ulice 
Ve smečkách a mezibranská jsou vedeny s mírným 
stoupáním k jihu a snaží se sledovat vrstevnice. 
Vzhledem k malé míře zastavění až do 19. století 
zde přitom nelze předpokládat nějakou výstavbu 
před založením nového města. 

samo náměstí mezi rohem mezibranské a k ulici 
Ve smečkách má největší spád z celé své délky. 
Vzniklé bloky tak nemohly být pravoúhlé jako bloky 
v dolní části náměstí. Půdorys bloku se tedy patrně 
příliš neměnil, pouze došlo k malým odskokům při 
regulaci ulice krakovské a k výškovému vyrovnání 
vstupů do domů v ulici mezibranské, které dnes 
vypadá, že je vyvoláno snahou ovládat spád ulice 
pro magistrálu. není tomu tak – ulice měla opěr-
nou zed’ a domy obsluhované místní komunikací 
již dříve, jen tvar se mírně změnil.

Architektonicky hodnotné stavby a památky

Architektura bloku pochází nejvíce z 19. století lze 
však předpokládat, že některé domy jsou starší nebo 
mají starší základ. Za domy vzniklé před rokem 
1800 je možno považovat domy čp. 586, 588 a 589 
v ulici Ve smečkách a dům 363 v ulici krakovské. 
Hodnotné domy přímo z 19. století jsou čp. 805 na 
Václavském náměstí a domy čp. 1592 a 578 v ulici 
mezibranské. Velmi zajímavý je také dům čp. 1327 
v krakovské ulici s dvorní vestavbou a zbytky za-
hrady, který je dnes ovšem ve špatném technickém 
stavu. Z novodobých domů vyšší hodnoty je třeba 
zmínit palác Fénix na Václavském náměstí čp. 802, 

VYŠeTření

dům čp. adresa název vznik                                                             památková ochrana vlastník

  ve Smečkách     

802 Václavské nám. 54, 56 Palác Fénix / Blaník 1928–1930 (Bedřich ehrmann, Josef Gočár) kP Palác Fénix, a.s.

  Krakovská     

804 Václavské nám. 58 Dům módy 1956–1956 (Josef Hrubý) x VesTReAL s.r.o.

805 Václavské nám. 60  1894–1895 (Ferdinand Víšek) x Hapimag Praha, s.r.o.

806 Václavské nám. 62 Polyfunkční dům skala 1998 (Petr Drexler, Ladislav Vrbata) x náměstí 62, a.s.

807 Václavské nám. 64  1938–1939 (Josef Václavík, Bohumil kněžek) kP 9 fyzických osob

808 Václavské nám. 66  1928–1929 (firma V. a F. kavalírových) x 4 fyzické osoby

  Severojižní magistrála     
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Návrh výškového zastavění Václavského náměstí z roku 1923.  
Výřez bloku. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy.
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který je spolu s domem čp. 1256 v mezibranské 
jako jediný zapsán na seznamu kulturních pamá-
tek. Velmi kvalitní je ale také Dům módy na rohu 
krakovské ulice a Václavského náměstí. Jistou hod-
notu mají i domy čp. 807 a čp. 808 na rohu ulice 
mezibranské a Václavského náměstí.

Většina budov není zatím v zásadě ohrožena, 
největším nebezpečím je radikální úprava domu 
s poliklinikou v krakovské ulici (čp. 581) a právě 
připravované „přefasádování“ domu sousedního 
čp. 1338. Blok spíše ohrožuje zchudnutí parteru a 
neúdržba velmi cenného domu 1327, která může 
vyústit v jeho demolici.  

Specificka bloku v kontextu náměstí

Dané bloky nejsou v zásadě příliš prostupné a ze 
všech bloků Václavského náměstí jsou nejméně  
propojené s hlavním prostorem: jediným propo-
jením jsou průchody na ostruze domu Fenix kde 
se propojuje ulice krakovská a Ve smečkách a 
osový průchod do Václavského náměstí. Jde však 
o průchody v jednom popisném čísle novostavby 
domu čp. 802. s touto nepropojeností ale patrně 
souvisí fakt, že zejména v bloku při magistrále 
jsou vnitrobloky v překvapivě velké míře vyplněny 
zahradami.
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obecně lze říci, že bloky vlastně s dnešním ná-
městím souvisí jen velmi málo – jedná se o ulice, 
které do náměstí nepřivedou mnoho pasantů. Ulici 
mezibranskou lze považovat za prostor s Václav-
ským náměstím téměř nesouvisející, stejně jako 
ulici Washingtonovu nebo Wilsonovu, která je dnes 
de facto jen částí automobilové magistrály. Pro 
Václavské náměstí má asi největší význam hmota 
paláce Fénix mezi ulicí Ve smečkách a krakovskou 
a pak skupina domů až k nároží u muzea, kde je 
vidět regulační zásah z konce 30. let 20. století. 
To že domy obou bloků jsou v místě velmi expono-
vaném jak k muzeu, tak i k pomníku sv. Václava 
jim patrně dává důležitosti. Relativně malý dům 
módy je drobnou dominantou nároží, byt’ je trochu 
utlačován palácem Fénix. Přesto však jeho krátká 
fasáda nároží s reliéfem textilního průmyslu je 
snahou o zlepšení výtvarné kultury místa. Toto 
nároží koná pro náměstí lepší službu než fasáda 
domu čp. 806, která je v bloku nejmladší, ale je 
spíše kamufláží stavby v proluce.

Funkce a využití bloku

Pokud to lze určit, je blok užíván jako bytový, 
v kombinaci s využitím komerčním, některé domy 
jsou využity jako vyslanectví nebo poliklinika, 
parter, pokud byl určen za obchody a živnosti, je 
užíván obdobně jako okolí Václavského náměstí. 

Ulice Ve smečkách pak je místem s podivnými 
podniky, které ve velkých městech patří do míst 
méně významných. Domy do Václavského náměstí 
jsou komerčně využity: Bývalé kino Blaník zaniklo 
a dům módy funguje obdobně jako v minulosti, ale 
se skupinou nájemců jednotlivých pater a patrně  
i s méně zákazníky. Většina obchodů na Václav-
ském náměstí několikrát změnila určení, zaniklo i 
dlouholeté starožitnictví před sochou sv. Václava. 

Plně nevyužitých budov je málo, jen jedna 
či dvě, ostatní budovy jeví opotřebení a snaha  
o jejich údržbu je kolísavá. nicméně kromě domů 
krakovská čp. 1327 a mezibranská čp. 1367 není 
v oblasti více staveb vysloveně zanedbaných. 
Podle některých dvorů bloku mezi mezibranskou  
a krakovskou je možno usoudit, že život do vnitra 
bloku je snesitelnější než do ulice. Jsou zde i dvě 
rekonstruované zahrady.

nehorším patologickým jevem této části náměstí 
je doprava v ulici mezibranské, která zde vylučuje 
normální život nebo komunikaci. několik pěkných 
domů z druhé poloviny 19. století nemůže užívat 
své místnosti do ulice a musí se spokojit s okny do 
vnitrobloku. Ulice krakovská není rovněž nejfrek-
ventovanější a jediným životem je zde ruch kolem 
místního oddělení policie v domě čp. 1432. Život 
v ulici Ve smečkách je pak podivným polosvětem, 
zejména ve večerních hodinách.  
 Václav Jandáček

Výškově vzorně vyregulovaný blok domů. Foto K. Bečková, září 2014

VYŠeTření
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Průčelí Domu módy 
čp. 804 na nároží 
Krakovské ulice 
z poloviny 50. let 
20. století. 
Foto K. Bečková, 
září 2014

Palác Fénix tvoří 
samostatný blok 
mezi ulicemi  
Ve Smečkách 
a Krakovskou. 
Foto K. Bečková, 
září 2014
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Blok G: 
meZI ULIcemI oPLeTALoVoU  
A WAsHInGTonoVoU

Nástin historie

nejstarší zmínky o zástavbě na území dnešního 
bloku spadají do 2. poloviny 14. století (opletalova 
ulice), blok byl tedy patrně založen na zeleném 
drnu při vytyčování nového města. od počátku 
byl výrazně určen těsným sousedstvím městských 
hradeb, velká část pozemků tak sloužila zahra-
dám a zemědělskému využití; zástavba se orien-
tovala především do opletalovy ulice a řidčeji do 
náměstí. část budov lehla popelem za švédského 
obléhání v 17. století. Větší stavební ruch přišel 
až v 19. století, kdy vzniklo nově nebo přestav-
bou několik domů do náměstí i opletalovy ulice. 
nejvýraznějším urbanistickým a stavebním zása-
hem do struktury bloku se však stalo až zboření 
hradeb v druhé polovině 19. století (1875). Jejich 
linii nahradila Washingtonova ulice s výstavními 
činžovními domy vznikajícími na přelomu století; 
blok ukončila ulice Politických vězňů. Zahuštění 
zástavby a přetvoření do jeho nynější podoby po-
kračovalo celou první polovinu 20. století. Jednou 
z nejnovějších staveb je nárožní Dům potravin z 50. 
let 20. století, který nahradil starší eklektický dům 
s věžičkou poškozený za války. Zajímavým pozů-
statkem starších dob je slepá ulička, zanořující se 
do hmoty bloku z opletalovy ulice; zmínky o ní 
jsou již z 15. století.

Památkově chráněné  
a architektonicky hodnotné domy

co se architektury týče, většina domů bloku po-
chází z 19. století, mají neorenesanční, neobarok-
ní či klasicizující fasády. střídá je několik domů 
s modernistickými fasádami, povětšinou z mezivá-
lečného období. Uliční fronta je výškově jednotná  
a to především na náměstí a v ulici Washingtonově, 
zatímco v opletalově ulici a na nároží s ulicí Poli-
tických vězňů, jsou výšky jednotlivých domů roz-
skákanější, a to kvůli pozůstatkům staršího řešení 
z 18. a raného 19. století – hlavně kolem zmíněné 
slepé uličky. Vnitroblok je veřejnosti nepřístupný  
a kromě dvorních křídel je vesměs zastavěný níz-
kými užitnými stavbami bez popisného čísla, místy 
je ve dvorech zeleň.

Jedinou kulturní památkou je tzv. Petschkův 
palác – bankovní neobarokní dům z 20. let 20. 
století, kde dnes sídlí ministerstvo průmyslu  
a obchodu. na rohu ulic opletalovy a Politických 
vězňů je nízký klasicistní původní Petschkův 

Návrh výškového zastavění Václavského náměstí z roku 1923. 
Výřez bloku. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

VYŠeTření

dům čp. adresa název vznik                                                            památková ochrana vlastník

  Severojižní magistrála     
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813 Václavské nám. 57  středověké jádro, klasicistní, barokní x 5 fyzických osob 
   a novorenesanční úprava

1306 Václavské nám. 55  1835 (Johann Fiala), 1924 (Alois krofta) kP 3 fyzické osoby

815 Václavské nám. 53  1835 (Johann Heinrich Frenzel), novorenensanční x Václavské, a.s. 
   dostavba dvorních křídel 1877–1878 (Achille Wolf,  
   Václav sigmund)

1282 Václavské nám. 51  1835 (Johann Fiala) x česká republika (Diplomatický servis)

816 Václavské nám. 49  1875–1876 (novostavba), 1911, 1935 (přestavby) x česká republika (Diplomatický servis)

  opletalova     
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dům, který bankéř Petschek koupil ještě před 
stavbou vedlejšího paláce. Další známou a kva-
litní architekturou bloku je zmíněný Dům potra-
vin při nároží náměstí a Washingtonovy, který 
byl v uplynulých letech v centru naší pozornosti 
hlavně kvůli degradující nástavbě (právě dokon-
čována). Za zmínku zde dále stojí především kla-
sicizující průčelí domu čp. 813, který má patrně 
středověké, barokně přestavované jádro, či vedlejší  
čp. 1306 s pozoruhodnou plastickou fasádou 
z roku 1924.

Současný stav bloku

Blok je poměrně živý. kromě obchodního parteru 
do Václavského náměstí je nejrušnější ulice ople-
talova – drží se zde tradiční maloobchodní sít’ svým 
charakterem spíše navazující na okolní ulice než 
samotné náměstí. Ve dvoře uličky z opletalovy 
ulice je dokonce mateřská školka. Úřední charak-
ter má ulice Politických vězňů, Washingtonova je 
nejklidnější. Vyšší patra domů slouží převážně 
bydlení a kancelářím, není zde však žádný zcela 
opuštěný dům. Dalo by se tedy říci, že blok funguje 
bez problému. 

mezi nejnovější stavební počiny patří právě do-
končovaná degradující nástavba Domu potravin, 
zcela ignorující původní architektonický výraz 
domu i urbanistickou pointu náměstí. Převýšená 
„čepice“ vytváří nevhodný nárožní akcent přímo 
v sousedství národního muzea – podnětem pro 
toto problematické řešení přitom byla čistě utili-
tární snaha o maximalizaci užitných ploch domu. 
Dalším záměrem je plánovaný projekt přestavby 
dvou sousedících domů čp. 1535 a 921 v opletalo-
vě ulici, který počítá s ubouráním podstatné části 
dvorních křídel a mohutnou zástavbou dvora. 

Rozhodující vliv na fungování bloku mají sa-
mozřejmě vlastníci domů. Jak bylo uvedeno výše, 
má blok kromě obchodního také „úřednický“ 
charakter. To je způsobeno sídlem ministerstva 
průmyslu a obchodu v Petschkově paláci v ulici 
Politických vězňů. kromě této budovy patří státu 
(využívá ministerstvo a celní správa) také neza-
nedbatelné množství domů ve Washingtonově 
ulici. na rohu Václavského náměstí a opletalovy 
dva domy státu spravuje Diplomatický servis, 
nejméně další tři domy v bloku patří městu 
nebo městské části, v dalších má pak částečné 
vlastnické podíly. Přímo do náměstí však žádný 

Většina domů tohoto bloku zachovává i přes nástavby účelový klasicistní vzhled fasád.  
Foto K. Bečková, září 2014

VYŠeTření
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dům město nevlastní. kromě domů „eráru“ zde 
většina budov má několik majitelů – právnických 
či fyzických osob. 

Při hodnocení bloku je třeba vyzdvihnout jeho 
živost a také jakousi civilnost, která však příliš 
nesouvisí s náměstím a tak i přes fasády otočené 
na náměstí blok plnohodnotně patří spíš okolní 

Bývalý Dům 
potravin se právě 
mění s mohutnou 
střešní přístavbou 
na hotel Wilson.  
Foto K. Bečková, 
září 2014

Severojižní  
magistrála jako 
novodobá hradba 
odděluje Václavské 
náměstí  
od Vinohrad.  
Foto K. Bečková,  
září 2014

zástavbě. Právě to lze hodnotit jako největší nevý-
hodu. k tomu přispívá i fakt, že domy postrádají 
typické pasáže a tedy propojení celé hmoty bloku 
s náměstím. nicméně zde nebují hazard, blok má 
díky parteru v opletalově ulici maloměstský idy-
lický ráz, který přebíjí snahu o architektonicky 
velkoměstské působení ostatních ulic. 
  Eliška Varyšová
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Podoba náměstí a snahy  
o jeho revitalizaci

Václavské náměstí dnes návštěvníkům a obyvatelům města mnoho nenabízí – namísto zdravého 
městského parteru se podobá předraženému turistickému obchodnímu centru rozloženému do plochy 
rušného bulváru. Luxusní lokalita generuje vysoké nájmy obchodů, od nichž se odvíjejí vysoké ceny  
a následně i orientace na bohatší zákazníky, jejichž přítomnost opět navyšuje obchodní hodnotu loka-
lity. Tento začarovaný kruh téměř vytěsnil normální městský život a pro běžného člověka se Václavské 
náměstí stalo jen součástí cesty „někam jinam“. Vlastní plocha náměstí totiž není o moc přívětivější 
– spodní část téměř celoročně okupují stánky s neměnným sortimentem, střed hudebníci, oživlé sochy  
a na dění neustále dohlížející policie a vrchní část je přet’ata rušnou magistrálou. k odpočinku se nabí-
zejí špinavé lavičky vedle přeplněných odpadkových košů, které okupují podivné existence. V noci, kdy 
se projeví druhá tvář Václavského náměstí s kasiny, bary, nevěstinci, prostitutkami, pasáky, naháněči 
a drogovými dealery, se sem z místních obyvatel dobrovolně vydává jen málokdo. 

Jde o letitý a chronický problém, který stále nemá řešení. Ve skutečnosti je ale revitalizace Václavské-
ho náměstí průběžně diskutována již od počátku 90. let. nejvýraznějším pokusem o nápravu celkově 
neutěšeného stavu byla soutěž o novou architektonickou podobu Václavského náměstí vyhlášená roku 
2005. Jejím účelem bylo „řešit současný neuspokojivý stav a nalézt princip uspořádání prostoru tak, aby 
byly uspokojeny potřeby především pěších, za současného zachování charakteru bulváru v historickém 
kontextu a s vazbou na navazující části města“.1 Vítězem se jednomyslně stal projekt architektonické-
ho studia cigler marani Architects a.s., který počítal s rozšířením chodníků na dvojnásobek plochy, 
přidáním druhé řady aleje stromů a omezením dopravy pouze na jeden pruh v každém směru. Výskyt 
stojících aut měl být redukován zřízením podzemního parkoviště. Ve dvou variantách byl řešen střed 
náměstí – ta první počítala s návratem tramvajové dopravy, která z Václavského náměstí zmizela roku 
1980, a varianta druhá využívala středový pás pro umístění uměleckých děl ve veřejném prostoru, trhů 
či letních zahrádek kaváren. 

1  Bulletin české komory  
architektů 2005/3, 51.

Bizarní pohled na Václavské náměstí současnosti za šera:  
křehké traviny v popředí, temný palác v pozadí.  

Foto K. Bečková, září 2014

VYŠeTření
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Vítězný projekt je však již roky předmětem sporů. Vedení Prahy v roce 2011 zamítlo plánovaný ná-
vrat tramvají do prostoru náměstí a v dubnu roku 2014 přišlo s novou variantou, prozatím podpořenou 
schválením změny územního plánu, která v budoucnosti počítá s vybudováním tramvajové trati z Vi-
nohrad pouze přes horní okraj Václavského náměstí kolem Hlavního k masarykovu nádraží. Dalším 
problematickým bodem je vznik podzemního parkoviště, které by mělo mít kapacitu přesahující 400 
míst. Jednou z lokalit, kde by tato garáž mohla vzniknout, je podzemí vnitrobloku mezi ulicemi Panskou, 
Jindřišskou a Václavským náměstím, který na předimenzovaný obchodně administrativní komplex pře-
stavuje rovněž studio cigler marani Architects a.s. nájezdové rampy by měly ústit v dolní, v tuto chvíli 
paradoxně nejživější a autům uzavřené části náměstí (podle architektů jiné řešení není možné), proti 
čemuž se postavilo jak vedení Prahy 1, tak památkáři. Logickým důsledkem je, že do vyřešení tohoto 
sporu nemůže být revitalizace náměstí zahájena.

Prozatímní zlepšení situace měla přinést roku 2012 narychlo zřízená pěší zóna sahající od Vodičkovy 
ulice k spodní části Václavského náměstí, kam mohou nadále zajíždět pouze vozidla zásobování a taxi 
služby. samotný zákaz vjezdu vozidel však místo na pěší zónu neproměnil. citelně chybí architektonic-
ké úpravy této plochy, která je stále rozdělena na chodníky a silnici, a tak má i nadále spíše charakter 
dopravní zóny s omezeným vjezdem vozidel. 

Změny, které by skutečně mohly pozitivně ovlivnit atmosféru náměstí a touhu lidí trávit zde čas, však 
nejsou podmíněny revitalizací spojenou s miliardovými investicemi. naopak, měly by být součástí běžné 
péče o zdravé město – boj s kriminalitou, regulace prostituce, vytěsnění heren, kasin a nočních klubů, 
úklid veřejných prostranství a nenáročný, ale inteligentní design veřejného prostoru.
   Eva Csémyová

Návrh revitalizace Václavského náměstí od architekto-
nického ateliéru Cigler Marani vyšel vítězně ze soutěže 
v roce 2005. Návrh řeší střední pruh náměstí variantně, 

bud’ jako tramvajové těleso nebo jako pěší zónu. 
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Václav Náměstí

celková sešlost, zanedbaná identita, nebezpeč 

nízká hladina exkluzivity, silný pokles významu

0001

KZSP

151

2 0 1 0 1 4

110 00

Diagnóza: 
ZAneDBAná IDenTITA, neBeZPečnĚ níZká HLADInA eXkLUZIVITY, 

sILný PokLes VýZnAmU

Pohled do historie i analýza jednotlivých bloků 
leccos naznačily. Je nicméně namístě shrnout 
nejdůležitější potíže, které Václavské náměstí su-
žují, do ucelené diagnózy. náměstí totiž netrpí jen 
jedním problémem, spíše jde o kombinaci celé řady 
faktorů různého typu a závažnosti, které se týkají 
jak fyzické stránky celého prostoru, tak jeho funk-
cí a potenciálu. nejdřív proto vymezíme několik 
základních tezí (problémů) a teprve na závěr se je 
pokusíme zobecnit do ucelenějšího verdiktu. Jaké 
tedy jsou podle nás hlavní problémy Václavského 
náměstí?

Zpackaná doprava. 

václavské náměstí ztratilo význam celoměstsky dů-
ležité křižovatky povrchové osobní dopravy a stalo 
se komunikačně nevýznamnou, slepou ulicí.

 Jedny z nejvážnějších šrámů, se kterými dodnes 
bojuje, si Václavské náměstí odneslo ze 70. a 80. 
let minulého století. Právě tehdy došlo k dvojici 
radikálních zásahů, které se z dnešního pohledu 
jednoznačně jeví jako katastrofální. Šlo v prvé 
řadě o výstavbu magistrály, která odřízla náměstí 
od jeho pointy, národního muzea, ale především 
také od plynulé návaznosti na Vinohrady. stejně 
klíčové pak bylo související zrušení tramvajové 
trati, která propojovala náměstí v podélném směru 
od můstku k muzeu. Výsledkem těchto zásahů je 
faktické rozbití jednotné plochy náměstí a ztráta 
městotvorné energie v jeho horní části. s městem 
je totiž skutečně funkčně propojena jen spodní část 
náměstí, od můstku (rozhraní starého a nového 

DIAGnóZA
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města, přestupní stanice metra) po Vodičkovu a 
Jindřišskou ulici (osa páteřní tramvajové linky). 
Ulice v horní části jsou naproti tomu nápadně bez 
života, což platí i pro tak výrazné komunikace, 
jako opletalova a Štěpánská. Vazba náměstí na 
východní část nového města, potažmo na Vinohra-
dy je tak dodnes velmi slabá, což zároveň oslabuje  
i potenciál náměstí samotného.

 Redukce povrchové městské dopravy znamena-
la i redukci jejích uživatelů, hojně přestupujících  
i čekajících na zastávkách, kteří současně tvořili 
příležitostné i pravidelné zákazníky mnoha zdejších 
obchodů. na náměstí se nyní nedostává dopravního 
propojení vstřícného k běžnému uživateli města – 
pro mnoho chodců je náměstí příliš dlouhé, pro 
auta dnes zčásti neprůjezdné, pro použití metra, 
které jako jediná součást veřejné dopravy prostor 
provazuje, je zase příliš krátké. Absolvovat dlouhé 
sestupy a výstupy na stanicích je nakonec časově 
náročnější, než přejít náměstí po svých, ale do toho 
se zase každému nechce. na prostoru náměstí se 
to zřetelně projevuje, dolní polovina je nápadně 
rušnější, naopak směrem od Jindřišské vzhůru k 
muzeu energie a městského ruchu ubývá, naopak 
ale přibývá různých podřadných a parazitních 

funkcí (hazard apod.). Tento dojem jenom posiluje 
přítomnost magistrály, vysoce nepříjemné bariéry, 
která chodci napovídá: dál ani nechod’, tam už nic 
zajímavého nenajdeš. 

Ztráta atraktivity a jedinečnosti.

využití náměstí ztratilo pestrost, nabídka jeho 
funkcí a možností směřuje k jednostrannosti  
a uniformitě.

Původně bylo náměstí založeno na propojení 
široké škály různých funkcí od nejvýznamnějších 
obchodů ve městě, přes kina až po luxusní kavár-
ny, od tiskárenských podniků, reprezentačních 
kanceláří velkých firem po bydlení různých kate-
gorií. Tato pestrost byla klíčem k tomu, aby i takto 
obrovský prostor zůstával pro Pražany atraktivní, 
nebot’ měli mnoho důvodů jej navštěvovat a byl tak 
neustále prokrvován městským ruchem a energií. 
současná tendence směřuje spíše opačně – hrozí, 
že z Václavského náměstí se stane prostor obchod-
ně-administrativní monokultury, která je pro běž-
ného obyvatele daleko méně atraktivní, než běžné 
obchodní centrum v blízkosti jeho bydliště. Podílí 
se na tom i nárůst nesmyslně velkého množství 
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nákupních center v nejbližším okolí 
náměstí (myslbek, Palladium, brzy 
i bývalá čsoB, možná palác sylva 
Taroucca), která potenciál náměstí 
výrazně snižují.

Vyprázdněné a nevyužité domy. 

zájem o developerské investice ve 
vnitroblocích silně kontrastuje s ne-
využitými domy přímo na náměstí.

Je překvapivé, kolik se na význam-
ném městském prostoru Václavského 
náměstí, do kterého nyní směřuje řada 
stavebních investic, nachází prázd-
ných a chátrajících domů. některé 
přitom patří mezi mimořádně cenné 
pražské architektonické památky. 
Dlouhá léta zeje prázdnotou například 
dům U stýblů, nevyužitý je dnes pro-
stor proslulé (a při “rekonstrukci” po 
roce 2000 zničené) kavárny hotelu Ju-
liš, poloprázdná je řada pasáží. řada 
dalších domů je pak sice pravidelně 
využívána, nicméně podepisuje se na 
nich nepříliš pečlivá údržba – pře-
kvapivě často se to přitom týká domů  
v majetku města. Je to právě nápad-
ný rozpor mezi “prestižností adresy”  
a zjevnou zanedbaností řady domů, co 
se výrazně podílí na dojmu, že Václav-
ské náměstí není v pořádku.

V podstatě každá novostavba nebo 
přestavba na Václavském náměstí po 
roce 1989 měla za důsledek zaslepení 
a prostavění vnitrobloku. opět nejde 
o věc specifickou pro toto místo – na-
opak zaslepování dvorů a vnitrobloků 
je dlouhodobý a nepolevující trend v 
celém širším centru Prahy, a to přesto, 
že z hlediska historického města jde 
o jeden z nejškodlivějších možných 
zásahů. nejde totiž jen o postupné 
zastírání historické parcelace, nebo 
zhoršování životního prostředí ve měs-
tě (vnitrobloky jako plíce města). na 
Václavském náměstí se jako závažný 
problém jeví také přehuštění zástavby 
a přesun energie a funkcí z prostoru 
náměstí dovnitř bloků. To s sebou nese 
jak problémy z hlediska městské logis-
tiky (skokový nárůst užitné plochy = 
skokový nárůst dopravy a parkovacích 
míst), tak z hlediska fungování města 
obecně. Intenzivní komerční využívání 
vnitrobloků totiž bude znamenat sil-
nou konkurenci uličním prostorům. 
Zejména obchodní a administrativní 
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centra, hotelové komplexy a další pro-
jekty, které pro svůj provoz počítají s 
prostavěním celého bloku, se totiž vět-
šinou snaží nabídnout návštěvníkovi 
co nejkomplexnější spektrum služeb 
tak, aby pokud možno neměl potřebu 
z komplexu odcházet jinam (neplést 
se systémem pasáží, které nezasahují 
do celého vnitrobloku a které naopak 
počítají s přímou návazností na město  
v podobě paralelní uliční sítě). koncept, 
který má jistou logiku na periferii, je 
pro centrum města smrtící – v důsledku 
totiž hrozí nebezpečí výstavby “paralel-
ního náměstí” ve vnitrobloku a degra-
dace samotného náměstí do úlohy jeho 
pouhého dvora či logistického zázemí.

Neudržovaný a nekultivovaný parter.

Množství informačních a reklamních 
prvků a další způsoby využití chodní-
ků i středu náměstí budí dojem nekon-
cepčního chaosu a podnikatelské své-
vole typických spíše pro periferii.  

 Jeden ze základních problémů Vác-
lavského náměstí je jednoduše ten, že 
nevypadá dobře, přestože jde o histo-
rický prostor plný kvalitní architektu-
ry. nejde o specifický problém tohoto 
místa, ale o projev obecnější neschop-
nosti “udržovat město”, který je zde jen 
mimořádně patrný. 

 Dominuje zde všudypřítomný vizuál-
ní a zvukový smog, spojený s tradičně 
agresivní reklamou, která je pro praž-
ské centrum typická a která kombinuje 
poutače velkých značek s nevkusnými 
výlohami turistických prodejen. Velmi 
problematická, nekoncepční a zanedba-
ná je ovšem i úprava samotného pro-
storu náměstí, včetně aleje. speciálním 
případem pak je střed celého prostoru. 
Plná čtvrtina plochy náměstí dnes ne-
jen nemá smysluplné městotvorné vyu-
žití, ale svou ohavností se navíc zásadně 
podílí na dojmu z Václavského náměstí 
jako zanedbaného místa. Zejména 
pásy podivné keřovité zeleně uprostřed 
náměstí, zvané posměšně Husákovy 
sady, dnes efektivně brání volnému, 
pohodlnému pohybu napříč náměstím 
a podílí se na celkovém dojmu nejednot-
nosti a roztříštěnosti celého prostoru. 
Přitom tato plocha může tvořit zcela 
ideální rezervoár pro případný rozvoj 
zanedbaných funkcí náměstí (zejména 
tramvajové dopravy).

Špatná pověst.

Přítomnost mnoha degradačních faktorů přitahuje spole-
čensky patologické jevy. 

V evropě existuje jen málo (existují-li vůbec!) hlavních 
náměstí velkoměst, která mají tak notoricky špatnou pověst 
z hlediska kriminality. Považte sami: ve které jiné evropské 
metropoli se vám stane, že na největším náměstí v centru, 
které navíc spojuje nejprestižnější muzejní instituci země  
s turisticky nejnavštěvovanější částí historického města, 
budete nuceni projít místy, která jsou proslulá veřejnými 
domy, distribucí drog, pouliční prostitucí, hazardem a drob-
nou kriminalitou? ostatně za dne nejsou tyto jevy pouhým 
a zvláště necvičeným okem zřetelné, a tak může mít chodec 
dojem, že celková pověst náměstí je horší, než realita. ona 
zvláštní přitažlivost náměstí pro parazitní a patologické jevy 
je však v podstatě důkazem jeho choroby, jeho pozvolného a 
nepřirozeného pádu z pozice vyšperkovaného salónu města 
do údělu zanedbané a již zatuchající komory.  
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Nevíme, co chránit a co měnit.

Formulace urbanistických a architektonických 
hodnot náměstí a na ně navazující závazná re-
gulace dosud neexistuje. 

Jeden z nejpalčivějších problémů centra Prahy 
je na Václavském náměstí kvůli zdejší touze stavět 
obzvláště patrný. složitě rostlý, dlouho vznikající 
celek náměstí dosud čeká na odbornou, veřejně 
prodebatovanou analýzu, která by se stala pod-
kladem pro pravidla, určující co a jak na náměstí 
chránit a co rozvíjet. Jaký je architektonický profil 
náměstí? Jsou zde nějaké rezervy pro novou výstav-
bu? chceme udržet výšku uliční fronty? Plánuje-
me udržet volné vnitrobloky? má se tvář náměstí 
zcela změnit, nebo co nejvíce zachovat různorodý 
historický ráz? To jsou jen některé z otázek, které 
naléhavě potřebujeme zodpovědět, než se pustíme 
do proměny náměstí. Jenže závazné odpovědi za-
tím chybí, zatímco schvalovaných developerských 
projektů přibývá. Již dnes reálně hrozí, že než si 
uděláme představu o tom, jak má Václavské ná-
městí vypadat, budeme muset řešit neplánované 
důsledky probíhající nekoncepční proměny.

Problémem ale není jen chybějící regulace sa-
motného prostoru náměstí. Dosud totiž neexistuje 
ani jasná představa, jakou roli má vlastně hrát 
Václavské náměstí v kontextu metropole – má být 

jejím plnohodnotným centrem, nebo se smíříme  
s tím, že jde částečně o periferii? Budeme mu chtít 
vrátit pestrost funkcí, nebo z něj uděláme obchodní 
a kancelářské centrum Prahy, či dokonce české 
turistické Las Vegas s rájem hazardu a prostitu-
ce? Václavské náměstí je v kontextu Prahy natolik 
významný a rozlehlý prostor, že se jen těžko najde 
klíč k jeho proměně bez představy o smyslu, který 
má hrát z hlediska celého města.

Shrnutí diagnózy, aneb, je to vážné,  
pane doktore?

Václavské náměstí jakoby trpělo zvláštní schizo-
frenií, nebo spíše nevyřešeným traumatem kdysi 
významného, životem kypícího městského centra, 
které touží vrátit se ke staré slávě, aniž by vědělo 
jak. Václavské náměstí je dodnes bezpochyby ruš-
ným, významným prostorem uprostřed města, ale 
své jedinečné, neopakovatelné postavení v rámci 
celého města, svoji zářivou velkoměstskou identitu 
ztratilo – částečně z důvodů prosté změny doby, 
částečně konkrétními ničivými zásahy minulosti, 
částečně nekoncepčním přístupem posledních 
dvaceti let. náměstí je dnes atraktivní spíše pro 
turisty, běžnému obyvateli města nenabízí nic, co 
by v hojné míře nenašel i jinde – kdysi výjimečný 
mix kultury, vyhlášených kaváren a luxusních 

DIAGnóZA



Ročník XLIV. (XV.) čísLo 1 / 2014        67

obchodů ztratil svou jedinečnost, aniž 
dostal životaschopnou náhradu. 

na situaci, ve které se náměstí ocitlo, 
se totiž začalo reagovat stejně chybně, 
jako v centrech mnoha dalších vět-
ších českých měst – místo důkladného 
promyšlení, jaké hodnoty místo má, a 
jakým způsobem je třeba je rozvíjet, se 
otevřela volná cesta nejnižšímu společ-
nému jmenovateli městského rozvoje a 
vnějškovému atributu ekonomického 
růstu v podobě obchodně-administrativ-
ních komplexů a hotelů; místo postupné 
koncepční proměny, při které by město 
koordinovaně postupovalo ruku v ruce 
se soukromými investory, se vložila sle-
pá důvěra do neviditelných rukou trhu. 
na Václavském náměstí se tak začal 
plnit sen o výstavbě velkoměstské cITY, 
aniž by bylo jasné, co si vlastně od této 
proměny slibujeme – v současné době je 
tak celý prostor na půli cesty mezi svou 
zašlou slávou a úpadkem bud’ v podobě 
umolousané výspy hazardu, nebo hřbi-
tova naleštěných monobloků. o tom, na 
kterou z cest se Václavské náměstí vydá, 
se bude nutně rozhodovat v nejbližších 
letech, zda do svého marasmu zabředne 
ještě hlouběji, nebo nalezne svou jedi-
nečnou roli v rámci města, zda se z něj 
stane možná jen standardní, ale dobře 
fungující veřejný prostor, nebo dospěje 
do podoby komerčně přesyceného města 
duchů. 

stávající podoba a osud Václavského 
náměstí jsou ovšem klíčové i z hlediska 
Prahy jako takové. Jeho špatný stav totiž 
svědčí v prvé řadě o tom, že už neumíme 
o město pečovat, ani jej užívat. sou-
časný trend směřuje k maximálnímu 
ekonomickému vytěžení příhodné polohy 
Václavského náměstí a nahuštění ma-
xima unifikovaných obchodních aktivit 
v nových do sebe uzavřených centrech. 
Funkčně a hodnotově se stírá rozdíl mezi 

živým vnitroměstským prostorem a periferními nákupně-zá-
bavními komplexy typu nový smíchov, Flora, centrum černý 
most, oc chodov, Letňany, Fénix ve Vysočanech, Šestka  
v Ruzyni a dalšími. Pokus vlámat se do samého centra již 
vyšel Palladiu na náměstí Republiky a nebude bohužel po-
slední. město je chápáno jako soubor užitných parcel a ne 
jako živoucí organismus. není proto divu, že většinu tezí naší 
diagnózy Václavského náměstí lze bez větší změny použít i na 
některé jiné pražské městské části i jiná velká města. 

  Jakub Bachtík, Kateřina Bečková

Aktuální ilustrační foto K. Bečková, září 2014.
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Léčba a medikace: 

Více BYDLení, ménĚ HAZARDU, PRAVIDeLnĚ UŽíVAT TRAmVAJIcIn

stav pacienta je zřejmý, nešt’astné spojení hned 
několika chronických nemocí, neuspořádaného 
způsobu života a nedostatku péče o vlastní zdraví 
jej dovedlo až do stavu paralýzy. co mu předepsat 
na uzdravení? nejprve je třeba smířit se s nepříz-
nivou zprávou: z našeho pacienta už nejspíš nikdy 
nebude ten charismatický bouřlivák jako ve svém 
nejlepším věku. Dokonce už možná z vozíku ani 
nevstane. Vlastně nejde ani tak o to vrátit mu plné 
zdraví, jako spíš zabezpečit důstojný život.

Václavské náměstí zkrátka zářilo a prosperova-
lo jako městský prostor v dobách, které měly jiné 
potřeby a jiné preference, a není nutné (ba možná 
je pro potřeby léčby dokonce škodlivé) krkolomně 
se snažit čas vrátit zpět. Tím spíš, když náměstí 

dnes trápí docela základní problém, tedy že jeho 
stav, podoba a ruch neodpovídají jeho nepsanému 
postavení hlavního náměstí metropole, kde se 
nejednou psaly dějiny celé země. Jak tedy pomoci 
tomu, aby “Václavák” byl zase důstojným městským 
prostorem? 

na začátku je třeba si ujasnit, jaké vlastně 
Václavské náměstí chceme. Jeho proměna může 
mít mnoho podob sledujících různé cíle – chceme 
zde mít pražské office center? nákupní středisko  
města? centrum zábavy? nebo chceme Václavák 
obětovat a mít tu napořád šedou hazardní zónu? 
kolektiv autorů tohoto Věstníku se při formulaci 
ideálního stavu náměstí shoduje na představě 
náměstí hojně obývaného, plného podnětů kul-

Dokud jezdily náměstím tramvaje, bylo samo sebou, tedy známým středoevropským bulvárem.  
Když dojezdily, začalo pozvolna ztrácet identitu. Foto ČTK, Alexander Hampl, 30. 11. 1957.
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turních, zábavních i komerčních, kde návštěvníci 
nekorzují bloumavě kolem dokola jako dnes, pro-
tože se jim mnoho lákavých cílů, proč se zastavit, 
nenabízí.

Aby se této představě náměstí alespoň přiblížilo, 
musí být splněno několik nezbytných podmínek a 
předpokladů, které jsme vtělili do sedmi bodů. ne-
formulovali jsme je podle toho, jak moc jsou, nebo 
nejsou v dohledné době proveditelné, ale podle toho, 
jestli by náměstí, podle našeho názoru pomohly. 
ostatně – pokud bude naše společnost Václavské 
náměstí skutečně chtít pozvednout ze současného 
marasmu, velkým investicím, smělému plánování 
i nepopulárním regulačním opatřením se stejně 
nevyhne. 

I. Podpora bydlení 

Jsme přesvědčeni, že Václavské náměstí (a nejbližší 
okolí) by mělo být místem, kde se bydlí a kde jsou 
pro bydlení vhodné podmínky. Vytvářet v centru 
města buisness/office/shopping a další zóny je 
omyl, protože město, odkud byli vytlačeni rezidenti, 

už není městem v pravém slova smyslu. nezáleží 
na tom, zda zvýšení počtu obyvatel město docílí 
skupováním nemovistostí, pobídkami, daňovými 
úlevami, bonusy, změnami územního plánu nebo 
vyhláškami – jsme ale přesvědčeni, že bez cílené 
podpory obytné funkce se náměstí k lepšímu ne-
změní. 

Zástavba náměstí přitom skýtá řadu rezerv, které 
by atraktivitu celé lokality pro rezidenty zvedly. Jde 
například o rozvoj potenciálu dvorů a vnitrobloků 
jako ideálního zdroje klidné vnitroměstské zeleně 
(dosavadní snahy jdou bohužel opačným směrem, 
viz projekt na zástavbu zahrady u paláce sylva 
Taroucca, nebo další záměry na zástavbu dvorů).

II. Přívětivé dopravní řešení celého  
náměstí

není nijak originální tezí, že klíčové pro budouc-
nost Václavského náměstí je řešení dopravy. Jsme 
přesvědčeni, že plná revitalizace náměstí nebude 
možná, pokud nebude jako celek obslouženo místní 
tramvajovou dopravou, napojenou na páteřní praž-

Praha 1, Nové město

Tramvajicin forte

Užívat denně v intervalu 5-10 minut během dne,  

20-30 min. během noci

Václav Náměstí, nar. 1348

0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 1
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Architektonicky hodnotný palác Alfa či U Stýblů straší prázdnotou a budí 
obavy o svůj další osud. Foto K. Bečková, 2014.

Café Tramvaj na ploše náměstí je dnes zřejmě jedinou klasickou 
kavárnou na Václavském náměstí. Foto K. Bečková, září 2014.

ské linky. Tomuto životodárnému 
opatření říkáme léčba Tramvajici-
nem. Tramvajové tratě slouží jako 
páteř městského života a nepo-
chybně by přispěly k oživení horní 
části náměstí. mělo by proto dojít 
nejen ke znovuzavedení kolejí na 
samotném náměstí, ale také v ulici 
na Příkopě a 28. října. na jiných 
místech a v jiných městech byla 
již ověřena zkušenost, že tramvaj  
a pěší zóna se mají rády, že frek-
ventované přestupní uzly se zastáv-
kami na sebe nabalují životodárný 
městský ruch bohatě využitelný i 
komerčně, že člověk se rád sveze i 
na krátkou vzdálenost, ale než by 
kvůli tomu fáral pod zem, raději 
jde jinam. 

směle navrhujeme vrátit na 
Václavské náměstí a Zlatý kříž 
tramvajovou dopravu a povrchově 
opět propojit Vinohrady se středem 
města. Trat’ z Vinohradské ulice by 
dvojkolejným úrovňovým křížením 
protínala magistrálu i koleje mezi 
Vodičkovou a Jindřišskou ulicí.  
V dolní části náměstí by se větvila, 
jak na Příkopy směrem k náměs-
tí Republiky, tak ulicí 28. října  
k Perštýnu. Průjezd pěší zónou by 
pochopitelně platil jen pro tram-
vaje. 

III. Osvobození od magistrály

s řešením dopravy, ale vlastně  
i s dalšími bolestmi Václavského 
náměstí je spojena stavba, která 
mu zasadila největší ránu – přet’ala 
ho ve velmi citlivém bodě, odřízla 
národní muzeum a rozpojila vazbu 
mezi novým městem a Vinohrady. 
Zbourání hradeb po roce 1875 
znamenalo pro Václavské náměstí 
symbolický okamžik osvobození  
k novému rozvoji a proměně v bul-
vár, naopak výstavba magistrály 
znamenala přesný naopak, nová 
pouta.  náměstí nikdy nebude 
zcela zdravé, pokud v něm zářez 
magistrály zůstane. Přestože ře-
šení tohoto problému je na dlouhé 
lokte, a navíc má kvůli několika 
předchozím, předraženým a zčásti 
i fantasmagorickým plánům dosti 
kontrovezní auru, jeho realizace je 
žádoucí.
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IV. Nový veřejný parter

současná úprava náměstí pochází z osmdesátých 
let, což se podepisuje na jejím vzhledu i funkč-
nosti. Jedním ze základních kroků, k němuž má 
město všechny potřebné kompetence, je nové 
architektonické řešení parteru náměstí – od-
stranění tzv. Husákových sadů, zřízení nového 
mobiliáře, promyšlené, spíše redukované umís-
tění zeleně a vodních prvků, zlepšení celkové 
vizuální kultury náměstí. Je samozřejmé, že 
tato úprava by měla vycházet z výsledku veřejné 
architektonické soutěže a že by měla reflektovat 
všechny krátkodobé i dlouhodobé koncepce na 
revitalizaci náměstí. 

V. Jasné stavební podmínky

Václavské náměstí je památkově chráněná, his-
toricky a urbanisticky významná část města na 
mimořádně citlivém místě. Je proto nezbytné, aby 
existovala jednoznačná pravidla ochrany urbanis-
tických a architektonických hodnot tohoto místa, 
stejně jako koncepční regulace nové výstavby, kte-

rá bude odrážet celkovou vizi směřování náměstí 
– měla by například trvat na zachování výškové 
hladiny staveb, udržení vnitrobloků a rozvoj pasáží. 
Taková pravidla dosud chybí v celém centru Pra-
hy. Václavské náměstí, kde se bez velké koncepce 
objevuje jeden předimenzovaný komerční projekt 
vedle druhého, je ale asi nejvýraznějším svědkem 
toho, že absence podobných norem je pro kvalitu 
města zhoubná. 

VI. Zásah proti hazardu a pololegání prostituci

Tento bod je asi nejvíc nasnadě – každý zná nepříliš 
dobrou pověst horní části náměstí a přilehlých ulic 
s dealery a erotickými podniky. mluví o ní každý 
politik a investor. Přesto se zdejší situace za dlouhá 
léta nehnula o krok z místa. Jistě, na Václavském 
náměstí zdaleka nejde o krk, jak se občas tvrdí, 
jsou zde ale místa, která prostě do centra nepatří. 
město má celou řadu nástrojů, jak tuto situaci 
zlepšit. Začít se může nulovou tolerancí vůči ha-
zardu, kterou Praha 1 z nejasných důvodů odmítá  
a vymístěním zdejších erotických podniků. 

Nový dům na místě zbořeného obchodního domu Diamant je věnován již druhé několikapatrové prodejně řetězce  
levného oblečení C&A na Václavském náměstí.  

Foto K. Bečková, květen 2014.
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Provozovna thajské masáže má nezaměnitelný vzhled.  
Foto K. Bečková, září 2014.

VII. Fungující Národní muzeum a využití 
tradičních míst

Dosavadní potenciál náměstí zůstává překvapivě 
nevyužit. Zatímco město podporuje výstavbu ma-
mutích obchodních center v nejbližším okolí, řada 
domů ideálních pro kavárny, kina a obchody zeje 
prázdnotou nebo slouží nevhodným účelům (viz 
bývalý hotel Juliš, dům u stýblů apod.). město 
by se mělo primárně soustředit na rozvoj tohoto 
potenciálu na úkor nesmyslných projektů v okolí, 
které gravitační sílu náměstí oslabují. 

mimořádný potenciál v tomto smyslu představuje 
národní muzeum. Přestože leckomu může připadat 
tato instituce zkostnatělá, staromilská a nemoder-
ní, může v sobě skrývat netušené možnosti. Příklad 
centre Pompidou v Paříži nebo Tate modern v Lon-
dýně ukazují, že dobře řízená, atraktivní veřejná 
kulturní instituce dokáže k lepšímu proměňovat 
celé čtvrti. Václavské náměstí by si mělo svého 
muzea vážit a Praha by se měla co nejvíce snažit 
zapojit jej do dění ve městě.

  Jakub Bachtík, Kateřina Bečková 

a kolektiv autorů Věstníku

LéčBA A meDIkAce



:diagnóza:

Kenneth Frampton o Václavském náměstí

Musím říct, že jsem byl zklamán Václavským náměstím, které bylo podle mne „zničeno“ 

zrušením tramvají a vytvořením disneylandové pěší zóny. Negativní důsledky jsou tytéž 

jako ve Vídni: trvalá proměna středu města na zónu konzumu. … Z tohoto hlediska je 

stále potěšením vracet se do Curychu, který, pokud to tak mohu říct, se nikdy nevzdal 

svých tramvají. Tramvaje a chodci, to šlo vždycky velmi dobře dohromady, takže proč 

pěší zóny? To bych rád věděl. Taková strategie „zabíjí město“ jako nic jiného. 

 

Z dopisu Kennetha Framptona adresovaného Miroslavu Masákovi,  

který byl publikován v časopise Architekt 1996/4.  

Překlad M. Masák.

„Zabitý Václavák“ již bez tramvají. Foto ČTK, Petr Matička, 6. 4. 1983.
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