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Vinohradech a do níž budova muzea svým měřítkem zapadala o poznání logičtěji. Radikální 
nastavení nového měřítka náměstí zde zjevně vedlo k tomu, že se jeho předpokládané zvýšení 
stalo věcí naprosto samozřejmou a automatickou. Novostavby, které výrazně podpořil i vel-
korysý stavební řád z roku 1886, vstoupily do prostoru náměstí sebevědomě a nesmlouvavě. 
Z poklidného historického místa se rázem stal velkoměstský bulvár se vším, co k tomu v dobo-
vém kontextu patřilo.

První vlaštovkou byl již v roce 1880 dům čp. 1601/II U Turků na nároží Mariánské (dnešní Ople-
talovy) ulice, který nahradil malebnou, téměř vesnicky vyhlížející jednopatrovou barokní budovu 
čp. 817/II (obr. 9) a jehož autorem byl shodou okolností právě budoucí projektant budovy Ná-
rodního muzea Josef Schulz (Baťková 1998, 659–660).3 Zhruba ve stejné době vznikla i novo-
stavba domu čp. 801/II na nároží ulice Ve Smečkách. Zde nepublikovaný snímek Františka Fri-
dricha z roku 1886, pořízený z plochy zbořené Koňské brány těsně před zahájením novostavby 
Národního muzea, názorně ukazuje, jak se tyto dva domy od historické zástavby odlišují nejen 

3 Dům následně prošel výraznou přestavbou na počátku 20. let 20. století, která nástavbou zrušila jeho dosud dominující 
nárožní věž a přizpůsobila se pak níže zmíněné regulaci výšek na návrh Státní regulační komise. V roce 2017 byl dům 
přes protesty odborné i kulturní veřejnosti zbořen.

Obr. 7, 8. Václavské náměstí od 
Můstku. Porovnání snímků z doby 
kolem roku 1870 a 1890 ukazuje 
proměnu historického náměstí ve 
velkoměstský bulvár, k níž došlo 
výstavbou monumentální budovy 
Národního muzea podle projektu 
Josefa Schulze. Dolní část náměstí 
si sice ještě uchovává svůj harmo-
nický barokní charakter, ale budova 
muzea – stejně jako první činžovní 
novostavby – se již přizpůsobují 
zcela novému velkoměstskému 
měřítku.
Vlevo – František Fridrich, kolem 
roku 1870: Průhled Václavským 
náměstím od Můstku ke Koňské 
bráně (Ústav dějin umění AV ČR, 
inv. č. 004268).
Vpravo – Alois Beer, 1890: Vác-
lavské náměstí od Můstku směrem 
k Národnímu muzeu (Muzeum hl. m. 
Prahy, inv. č. 16750).

Obr. 9. Anonym, před rokem 1880: 
Dům čp. 817/II na nároží Václav-
ského náměstí a dnešní Opletalovy 
ulice. Půvabný barokní dům byl 
roku 1880 zbořen, aby uvolnil místo 
novorenesančnímu domu od Jo-
sefa Schulze. Tento dům, který na 
počátku 20. let prošel přestavbou 
podle návrhu Bohumíra Kozáka, 
Josefa Zascheho a Karla Járaye, se 
po roce 2010 stal předmětem neú-
spěšného boje ochránců památek 
za jeho zachování (Muzeum hl. m. 
Prahy, inv. č. 110297).
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Uměleckou hodnotu domu pregnantně shrnul Zdeněk Wirth, který podrobně popsal jak archi-
tekturu, tak i uměleckou výzdobu zaniklé stavby (WirtH 1914). Podrobný popis s upozorněním na 
výjimečné hodnoty, mezi něž se v tomto případě řadily i pozoruhodné malby Josefa Navrátila ze 
40. let 19. století, jasně ukazuje, jak výrazně se od přelomu století posunula metoda hodnocení 
historických staveb. Wirthova generace již byla schopna nejen komplexní stavebněhistorické 
analýzy, ale i patřičného uměleckohistorického zhodnocení, které využívalo aktuální poznatky 
soudobých dějin umění, jež do Klubu přinášeli absolventi a sympatizanti vídeňské školy dějin 
umění jako Antonín Matějček či právě Zdeněk Wirth. Hodnocení, které bylo dříve založeno na 
hledání nejstarších prvků či náhodných nálezech sgrafitové výzdoby, se tak stalo mnohem kom-
plexnějším a vyrovnanějším. Přestože v případě domu U Lhotků se jednalo jen o nekrolog dané 
stavby, lze říci, že skokové zvýšení schopnosti odborně definovat uměleckohistorickou hodnotu 
ohrožených staveb výrazně napomohlo nejen při hledání argumentů pro jejich záchranu, ale také 
k vytváření obecného povědomí o hodnotě a různorodosti historického prostředí.

Historická podoba Václavského náměstí byla během několika desetiletí téměř kompletně se-
třena. Přesto, nebo snad právě proto, je třeba poměrně náhlý a dobově reflektovaný zánik jeho 
jednotné barokní podoby označit za zásadní moment, který patrně ovlivnil uvažování klíčových 
ochránců památek obdobně jako předcházející boje o malostranské pobřeží či severní stranu 
Staroměstského náměstí. Zkušenost názorně ukázala, že způsob „boje“ za památky by musel 
být v tomto případě výrazně odlišný, než jakému byli ochránci do té doby uvyklí. I z Wirthova 
textu je zřejmé, že zachování domů ve stávající hmotě bylo ekonomicky zcela nereálné: zajímavé 
skupině domů na nároží Příkopů prý „scházelo měřítko“, takže se staly příkladem, jak „stoupající 
drahota pozemků a obchodní ruch nutily využitkovati každého místečka“ (WirtH 1912, 26). Jedi-
nou cestou tak mohlo být navýšení kapacity domu na požadovanou míru při zachování alespoň 
části historické budovy. Ta by však zároveň nesměla být doplněna archaickým historizujícím 
způsobem, který ochránci památek po asanační zkušenosti ve většině odmítali. Jedinou mož-
ností se tak jevilo doplnění historické stavby soudobou tvorbou, která by dokázala na hodnotu 
historické části adekvátně reagovat. Právě tímto směrem se ubíraly úvahy mladých moderních 
architektů a teoretiků, kteří od sklonku prvního desetiletí 20. století působili v řadách Klubu Za 
starou Prahu a kteří svými úvahami a projekty otevřeli zcela novou etapu přístupu k památkovým 
stavbám i urbanistickým celkům (Hanzlíková 2000; Pavlík 2000).

Obr. 18. Anonym, mezi 1925–1928: 
Václavské náměstí od Můstku s Ná-
rodním muzeem v pozadí. Pohled 
na dolní část náměstí ve 2. polovině 
20. let jej představuje po komplexní 
velkoměstské přestavbě. O historic-
kém původu náměstí zde svědčí jen 
parcelace a několik dochovaných 
historických domů na jeho jihozá-
padní straně (Archiv hl. m. Prahy, 
Sbírka fotografií, sign. II 115).



Obr. 21. Návrh výškového zastavění Václavského náměstí v Praze II (1923). 
Koncept regulace Václavského náměstí ukazuje jak snahu o výškové sjed-
nocení jeho průčelí, tak záměrné snížení zástavby v horní části, kde měla 
být zachována dominance bočních věží Národního muzea (Plán SRK, sign. 
SRK 000 143).

Obr. 22. Přehledný regulační a zastavovací plán Národní třídy (1926). 
Národní třída byla regulací určena ke komplexní přestavbě, z níž byl vyjmut 
vlastně jen kostel sv. Voršily s přilehlým klášterem. Ke zboření všech histo-
rických domů zde nakonec naštěstí nedošlo (Plán SRK, sign. SRK 000 109).
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