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PROJECT OUTCOMES
Database
The project aims to describe and explain the changes in the social environment of the peripheral parts of the dynamically growing
Prague agglomeration from the period of industrialisation to the present. Therefore, the project has newly digitised historical statistical
data, base maps defining Prague‘s historical boundaries and internal divisions (cadastral territories, census districts). The collected data
are gradually being used as a basis for socio-geographical spatial analyses presented in specialised maps and thematic chapters
in the forthcoming atlas. The digitised data have been provided to the general public in the form of two databases of Prague‘s
spatial and population history which are freely available on the project web portal www.prazskapredmesti.cz.
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Furthermore, twenty specialized maps will depict the transformation of the social
environment of selected Prague suburbs over four historical periods of suburban
growth. Detailed maps depicting the built environment‘s gradual development and
socio-geographic thematic maps reveal processes that transformed Prague‘s once rural
agricultural villages into its current urban districts. Specialized maps are available on
the server www.atlasobyvatelstva.cz.

The population development of Prague and its suburbs
in the 19th century—the growth of the oldest suburbs

The population development of Prague and its
suburbs in the socialist period

The development of Prague and its suburbs in the first half
of the 20th century—residential and industrial suburbs

The population development of Prague and its
suburbs in the transition period

Historical Population Atlas of Prague
A wider space for presenting the issues of the spatial and sociodemographic development of Prague
and its suburbs is provided by the forthcoming Historical Population Atlas of Prague. The atlas covers
a number of topics ranging from the spatial expansion of Prague, population distribution, demographic
processes, social and economic structure, national and cultural structure, as well as housing
and electoral issues. Emphasis is placed on the visualisation of social, demographic and
economic processes in the long term and the cartographic presentation of the internal
socio-spatial structure of Prague from 1869 to the present.

tÉma čísla

Vinohrady a Žižkov
na podkladu historických
cenzů – území plná kontrastů

Other outcomes

Vinohrady a Žižkov jsou dvě sousední pražské čtvrti, které patřily v 19. století
k prvním pražským předměstím. z území s vinicemi a zahradami se obě staly
nejlidnatějšími českými městy. I přesto, že se rozvíjely ve stejné době, se
od sebe výrazně odlišují. Příspěvek se zaměřuje na proměnu sociální struktury
těchto čtvrtí do poloviny 20. století na základě dat z historických cenzů
a dalších pramenů.

Vývoji Prahy a její vnitřní diferenciaci je v odbor
ných publikacích věnována značná pozornost.
Tento text se zaměřuje na Vinohrady a Žižkov
zejména v době, kdy ještě nebyly součástí Prahy,
ale patřily mezi pražská předměstí. Obě území
prošla velmi dynamickou proměnou právě v době
od druhé poloviny 19. století do roku 1922, kdy
se připojila k Praze. V průběhu několika desítek
let se do těchto oblastí, pro které byly původně
charakteristické vinice a zahrady, nastěhovaly de
setitisíce lidí a stala se z nich nejlidnatější česká
města. I přes zdánlivě podobný vývoj se významně
odlišují. Jak k tomu došlo? A ještě v tak relativně
krátkém časovém úseku? Jak se proměnila jejich
sociální struktura? Nejen těmito otázkami se za
bývá následující text zaměřený zejména na vývoj
sociální struktury a sociálního statusu Vinohrad
a Žižkova od poloviny 19. století do poloviny
20. století.

Sociální struktura a sociální
status Prahy
Sociální struktura znázorňuje sociální uspořádání
společnosti – tu lze rozčlenit do různých skupin.
Dlouhodobé sledování sociální struktury umož
ňuje hodnotit a porovnávat vývoj společnosti
v čase. Sociální status obecně vyjadřuje postavení
člověka ve společenské hierarchii a jeho společen
skou hodnotu (ocenění ze strany druhých). Mezi
hojně využívané indikátory patří vykonávaná
profese, výše příjmu, kvalita bydlení či mocen
ský vliv. Společenské ocenění může plynout i ze

Různorodé zdroje dat
Sčítání lidu, domů a bytů (dále SLDB) patří ke stě
žejním zdrojům sociodemografických dat již od
19. století. Populační cenzy z období Rakouska
Uherska poskytují základní informace o počtu
přítomného obyvatelstva. Díky nim bylo možné
hodnotit směry migrace nebo strukturální změny
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obr. 2 Vývoj počtu obyvatel a bytů na Vinohradech
a na Žižkově, 1869–1947.
zdroj: SLDB (1869, 1880,
1890, 1900, 1910, 1921,
1930, 1947).
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subjektivního hodnocení, které formuje spíše
osobní žebříček hodnot.
V prostorovém kontextu lze s pomocí převláda
jícího sociálního statusu či zastoupení určité so
ciální skupiny charakterizovat oblasti, které obý
vají lidé s podobnou životní úrovní či způsobem
života. V nedávné historii byly sociální struktura
a sociální status Prahy hodnoceny řadou odbor
níků. Jmenujme například A. Boháče, J. Moschele
sovou, Z. Ullricha, J. Krále, C. Votrubce, J. Musila,
kolektiv autorů J. Linharta, V. Raka a J. Voženílka,
P. Matějů, F. Charváta a J. Večerníka. Tito vědci
využili k hodnocení sociální struktury různé in
dikátory. Moschelesová (1937) použila například
ukazatele podíl dětí v populaci, počet služebníků
na 100 domácností či podíl pracujících osob na
celkovém počtu výdělečně činných. Charvát a Ve
černík (1977) zkoumali zastoupení jednotlivých
společenských skupin na základě struktury ekono
micky aktivních obyvatel a dosaženého vzdělání.
Matějů (1980) využil nejen socioekonomické
charakteristiky populace (např. podíl úředníků,
podíl dělníků), ale také ukazatele hodnotící kva
litu bydlení (např. zalidněnost bytu, podíl bytů
s koupelnou, počet pokojů, výši nájemného).

ve společnosti, např. sledovat proměnu národ
nostní skladby, rozvoj gramotnosti nebo ekono
mické charakteristiky populace. Data ze SLDB
umožňují sledovat dlouhodobý vývoj, srovnávat
lokality mezi sebou, ale i hodnotit vnitřní diferen
ciaci větších územních celků. SLDB se v průběhu
let proměňovalo, a to nejen obsahem, ale např.
i technickým provedením. Vývoj ukazatelů sledo
vaných v rámci populačních cenzů rozebírá oddíl
Historie statistiky na webovém portálu Českého
statistického úřadu. Dílčí publikace věnující se
analýze starších populačních cenzů přináší na
příklad recenzovaný časopis Historická demografie.
Mezi další podstatné zdroje dat patří průběžné
statistiky. Příkladem jsou statistické ročenky
obsahující kromě fyzickogeografické charakte
ristiky Prahy také každoroční informace o oby
vatelstvu, bytovém fondu, výstavbě, občanské
vybavenosti (o počtu ústavů, nemocnic, jeslí, ale
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Úvod

také o rozmístění školských zařízení a kulturních
institucí).
Někdy opomíjené, ale přesto důležité zdroje
informací představují vizuální materiály, staré
mapy, fotografie, pohlednice apod. Ty dokreslují
získané informace o studovaném tématu a oblasti.
Základním zdrojem těchto významných pramenů
jsou knihovny, vedle Národní knihovny je to i řada
městských, obecních knihoven či Knihovna geo
grafie a Mapová sbírka na Přírodovědecké fakultě
UK. Existuje řada publikací cíleně se zaměřujících
na historický vývoj pražských čtvrtí, které rovněž
obsahují i vizuální materiály. Zajímavé starší
materiály zpřístupňují i některá sociální média.
Na Facebooku jsou to například stránky Praha
historická @prahahistoricka či Praha na starých
mapách @Prahanastarychmapach. Zajímavým
webem, který shromažďuje informace o nou
zových koloniích v Praze, je web Bahno Prahy
(bahnoprahy.cz).
Je zřejmé, že sociální strukturu a sociální sta
tus lze hodnotit velmi rozličně, je nezbytné brát
v úvahu dobový kontext. Ne vždy je možné využít
data, pomocí nichž je hodnocen sociální status
v 19. století, pro výzkum současný (např. v sou
časné době není sledována schopnost číst a psát
jako na počátku 20. století, kdy tato data nahra
zovala informaci o gramotnosti populace). Pro
účely tohoto článku i z důvodu jeho omezeného
rozsahu používáme jen vybraná data ze SLDB,
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In addition to this exhibition, published articles and the project‘s web portal
www.prazskapredmesti.cz contribute to spreading awareness of the project‘s results.
The exhibition will be followed by the publication of an accompanying catalogue
and presentation of the results at domestic and international conferences.

