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Úvod

Tato diplomová práce pojednává o Karlíně – jedné z pražských čtvrtí, která 

spadá pod městskou část Praha 8. Území, kde se rozkládá, prošlo od počátku svého 

osídlení do současnosti rozsáhlým vývojem, který byl v posledních zhruba deseti 

letech  zvláště  markantní.  Právě  proměna  místa  v uplynulém  čase  je  v textu 

sledována. Děje se tak prostřednictvím procházky Karlínem. Ta je koncipována jako 

cesta se zastaveními u významných objektů, zejména historických a industriálních.

Po krátkém obecném historickém úvodu se vydáváme na cestu. Začínáme 

u Muzea  hl.  města  Prahy,  pokračujeme  Křižíkovou  ulicí  k Hudebnímu  divadlu, 

podcházíme  pod  Negrelliho  viaduktem  k veřejnosti  ukryté  kapli  sv.  Karla 

Boromejského,  odtud  k další  sakrální  stavbě  –  kostelu  sv.  Cyrila  a  Metoděje. 

Prohlédneme  si  za  ním  stojící  bývalou  radnici  a  přesuneme  se  k průmyslovým 

budovám.  Odtud  není  daleko  k  výstavní  škole  na  Lyčkově  náměstí,  po  jejíž 

prohlídce  plynule  přejdeme  k Národnímu  domu.  Invalidovna  je  odtud  téměř 

na dohled. Máme za sebou větší část cesty. Teď už se vracíme Sokolovskou ulicí 

zpátky  směrem k Florenci.  Cestou  se  zastavujeme u  několika  bývalých  továren. 

Míjíme  i  domy  s domovními  znameními.  Po  návštěvě  Rohanského  ostrova  se 

loučíme a končíme naši vycházku u hotelu Hilton. Tento výčet je pouze jakousi 

hlavní  osnovou  celé  cesty,  na  níž  samozřejmě  potkáme  ještě  mnohem  více 

zajímavých staveb či sochařských děl, o nichž se zmiňujeme.

Práce byla inspirována cyklem Šumná města, který vysílala Česká televize. 

Rozhodně  nemá  být  jakýmsi  výčtem všeho,  co  s Karlínem souvisí  a  co  je  zde 

k vidění. Výběr předmětů zájmu sice přihlíží k nějakému všeobecnému názoru, co 

stojí  v Karlíně  za  spatření,  ale  rozhodně  ho  pouze  nekopíruje.  Právě  ve  snaze 

vyhnout se obligátnímu výčtu památek a staveb vznikla myšlenka vnést do textu 

jakýsi  topos  cesty,  který  je  vlastně  spojovacím článkem a  zaujímá  ústřední  roli 

v kompozici práce. Ta nemá zprostředkovávat pouze fakta, ale měla by se pokusit 

zapůsobit také na představivost a emoce čtenářů. V Šumných městech David Vávra 

pracoval s motivem typickým pro danou obec a výklad o ní a jejích památkách měl 

podobu veršovaného projevu. Bylo by asi obtížné celou historii Karlína a vybraných 

staveb podat ve verších. Byl tedy zvolen jakýsi kompromis.  Verše zde své místo 
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mají alespoň coby jakési uvodníky kapitol.

Text byl napsán s použitím literatury o Praze, která je dostupná ve studovně 

Pragensie v Ústřední knihovně na Mariánském náměstí. Jednou ze zásadních byla 

kniha Dagmar Broncové Praha 8 křížem krážem z roku 2008, která podává ucelený 

výklad o jednotlivých čtvrtích této městské části. Při popisu jednotlivých památek 

vedle této publikace hodně napomáhal cyklus  Pražské domy vyprávějí… od Evy 

a Josefa Hrubešových z roku 2000. Pro kapitolu o industriálních stavbách byl použit 

materiál  vydaný ČVUT s názvem  Pražský industriál (rok 2005).  Při  psaní  textu 

o Muzeu  hlavního  města  Prahy  byly  hlavním  informačním  zdrojem  zejména 

průvodce a prospekty vydané přímo touto institucí. Pro pasáž věnovanou etymologii 

názvu a popisu znaku byl použit Profousův několikasvazkový titul  Místní jména 

v Čechách (rok 1949) a Čarkovo dílo Městské znaky v českých zemích (rok 1985). 

Na  závěr  můžeme  konstatovat,  že  literaturu  o  Praze  reprezentuje  velký  počet 

kvalitních titulů, v nichž jsou zpracovány v podstatě veškeré důležité informace.
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1 Historie

Jedna z prvních písemných zmínek o území dnešního Karlína pochází z roku 

993.  V listině,  která  popisuje  založení  břevnovského kláštera  Boleslavem II.,  se 

uvádí, že břevnovští benediktíni od něho darem dostali i rozsáhlé pusté pozemky při 

pobřeží Vltavy pod Vítkovem včetně osady Poříčí. Mniši tuto krajinu zvelebovali 

a využívali k zemědělským účelům.1

Ve 13. století král Přemysl Otakar I. území daroval řádu německých rytířů 

při  kostele  sv.  Petra  na  Poříčí.  Řád  byl  však  velmi  brzy  vystřídán  křížovníky 

s červenou  hvězdou.  Do  jejich  vlastnictví  patřil  od  roku 1252 i  klášter  a  špitál 

sv. Františka  založený  Anežkou  Přemyslovnou.  Od  něho  bylo  odvozeno 

pojmenování Špitálské pole (Špitálsko), které oblast nesla.2

Stavba městského opevnění, s níž Karel IV. započal v roce 1348, zapříčinila 

rozdělení pozemků křížovníků. Jejich dvůr a některé zahrady zůstaly uvnitř hradeb 

na Poříčí. Pole a louky se ocitly vně. Ve 14. století za Poříčskou branou vznikla 

osada  Těšnov  s několika  dřevěnými  domky  a  malými  políčky.  Ta  osadníkům 

pronajímali právě křížovníci.3

Husitské války Špitálsko značně zpustošily. V roce 1420 Zikmund přitáhl se 

svým vojáky před bránu na Špitálsko, kde se následně odehrála bitva mezi Pražany 

a křižáckým vojskem. Druhý den byl přes špitálské území podniknut útok na kopec 

Vítkov.4 V roce 1424 na Špitálsku byla  uzavřena mírová smlouva mezi Pražany 

a Žižkou, který přitáhl Prahu dobýt.5 Poničená oblast byla po husitských nepokojích 

rozdělena.  Část  připadla  Starému  Městu.  V roce  1474  se  křížovníkům  majetek 

vrátil. Staroměstským zůstal pouze úzký pruh u Vltavy oddělený od zbytku území 

Brandýskou  silnicí,  která  představovala  důležitou  komunikaci.  V této  době 

Špitálsko  procházelo  prvním rozvojem.  Členové  řádu tu  začali  zřizovat  mlýny, 

mydlářství a jirchářství. Časem zde vznikla i papírna a prachovna. V roce 1504

1 BRONCOVÁ, D. a kol. Praha 8 křížem krážem. Praha: Milpo, 2008, s. 14
2 Tamtéž
3 Tamtéž, s. 16
4 Tamtéž, s.15
5 PTÁČKOVÁ, K., KVĚTÁK, T. Městská část Praha 8. 100. výročí připojení Libně ku Praze. 
Praha: JPM, 2001, s. 126
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křížovníci založili kostelík Obrácení sv. Pavla se hřbitovem a městským špitálem 

pro nemocné infekčními chorobami vykazované do té doby za hradby. Špitál stával 

v prostoru  mezi  dnešními  ulicemi  Prvního pluku,  Pobřežní,  Sokolovskou 

a Vítkovou. Později v něm byl zřízen chudobinec.6

Období rozkvětu vydrželo na Špitálsku do třicetileté války. Během ní bylo 

území opět zničeno. Nezůstalo zde jediné stavení. Také špitál a kostel sv. Pavla byl 

zbořen. Velkou část škod měli na svědomí sami Pražané, kteří záměrně bořili zdejší 

domy, aby nemohly poskytnout úkryt blížícímu se švédskému vojsku.7 Až ve druhé 

polovině 17. století bylo Špitálské pole znovu osídlováno. V roce 1657 byl obnoven 

kostel sv. Pavla. Roku 1787 byl kostel zavřen a v roce 1861 zbořen. Ani teď však 

oblast  nežila  bohatým  životem.  Dařilo  se  zde  zahradnictví,  ale  to  bylo  asi  tak 

všechno. Území navíc za vlády Marie Terezie opět zpustošily války. Zlepšení přišlo 

až v poslední třetině 18. století se stavbou nové silnice vedoucí od Poříčské brány 

na severovýchod (dnešní Sokolovská ulice).8

„Po  reformách  za  vlády  Josefa  II.  a  po  zrušení  kostela  a  špitálu  byly  

karlínské pozemky rozděleny na dvě části. Pomyslná hranice vedla od řeky k úpatí  

Vítkova  podél  východní  strany  Karlínského  náměstí.  Pozemky  bývalého  špitálu 

koupil známý pražský knihtiskař a vydavatel Jan Ferdinand Schönfeld. Kolem roku  

1787  na  nich  vybudoval  papírnu,  letohrádek  Růžodol  s hostincem  a tanečním 

sálem, ale i s anglickým parkem s pavilony a jeskyněmi, přičemž výsadba zeleně a  

potůčky znázorňovaly  mapu Čech s miniaturními zříceninami  hradů.  Od mostku  

z Papírnického ostrova dal podél Brandýské silnice vysázet topolovou alej, místo  

morového hřbitova zřídil  ovocný sad,  kterým protékaly  potůčky  tlačené vodními  

stroji z blízké papírny.“9

Tato krása však Špitálsko nezdobila dlouho. Schönfeld se r. 1799 odstěhoval 

do  Vídně  a  pozemky byly  na  počátku  19.  století  rozprodány na stavbu  továren 

a nájemných domů. Se stavbou těchto objektů se zde započalo už ve druhé polovině 

18.  století.  Tehdy se zvýšil  počet usedlostí.  Na sklonku století  tu vyrostly první 

velké manufaktury, předzvěst bouřlivého průmyslového rozvoje oblasti. Pozemky

6 BRONCOVÁ, D. a kol. Praha 8 křížem krážem. Praha: Milpo, 2008, s. 16
7 PTÁČKOVÁ, K., KVĚTÁK, T. Městská část Praha 8. 100. výročí připojení Libně ku Praze. 
Praha: JPM, 2001, s. 126
8 BRONCOVÁ, D. a kol. Praha 8 křížem krážem. Praha: Milpo, 2008, s. 17
9 Cit. dle: Tamtéž, s. 18
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křížovnického řádu byly postupně rozprodávány. V roce 1801 zůstal v majetku řádu 

jen hospodářský dvůr s hostincem na dnešní Sokolovské třídě.10 

Na  počátku  19.  století  přišel  jeden  ze  zásadních  momentů  historie 

sledovaného  území.  Dne  23.  června  1817  potvrdil  císař  František  I.  založení 

prvního pražského předměstí.11 Tak vznikl Karlín (etymologie názvu viz níže). 

„Od počátku třicátých let 19. století sílily snahy Karlína měnícího se z obce 

na  průmyslové  předměstí  o  vlastní  samosprávu.  Situace  se  zpočátku vyvíjela 

příznivě a 13. března 1839 byli zvoleni první reprezentanti obce, mezi nimiž byl  

i zámožný  majitel  kartounky  Leopold  Jerusalem.  Obyvatelé  Karlína  proti  volbě 

protestovali, ale dvorská kancelář ve Vídni její výsledky potvrdila. O rok později se 

měla volba opakovat,  ale  čekalo se  na výsledek sporu s vrchností  o to,  do jaké 

kategorie měst bude Karlín zařazen. Až 12. dubna roku 1844 došlo k vyřízení sporu.  

Gubernium rozhodlo, že Karlín zůstane poddanskou osadou v majetku dosavadní 

vrchnosti, tedy křížovnického řádu, prostřednictvím svého vrchnostenského úřadu.  

Starostou byl nakonec zvolen František Suchý, mydlář a majitel domu v Karlíně.  

Naštěstí se karlínským podařilo dosáhnout určité autonomie ve správě obce, avšak  

spor  s vrchností  skončil  definitivně  až  roku  1848  zrušením  vrchnostenského 

zřízení.“12

V roce 1850 se Karlín stal sídlem podkrajského úřadu. Ten spravoval nový 

karlínský  okres  (Karlín  byl  administrativním centrem okresu).  Pražské  policejní 

ředitelství dokonce zřídilo v Karlíně policejní komisařství. Karlín však čekala ještě 

dlouhá cesta,  neboť byl oficiálně nazýván předměstím, ale úředně tato kategorie 

neexistovala.  Právě  v důsledku  této  skutečnosti  byly  Karlínu  odmítnuty  žádosti 

o daňové  úlevy  podané  v 19.  století.  V květnu  1867  obdržel  Karlín 

od místodržitelství  výzvu,  aby  si  pro  zajištění  daňových  úlev  při  novostavbách 

požádal o povýšení na město. Obecní výbor jednomyslně odmítl, jelikož povýšení 

Karlína  na  město  by  znamenalo  zvýšení  ostatních  daní.  Tímto  rozhodnutím  si 

karlínští  vysloužili  nelibost  nadřízených úřadů.  Teprve  v roce 1898 začal  Karlín 

znovu uvažovat o podání žádosti o povýšení. Dne 1. března 1901 schválilo obecní 

zastupitelstvo předložení žádosti císaři. V roce 1903 byl Karlín povýšen na město.

10 Tamtéž
11 Tamtéž
12Cit. dle: Tamtéž
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O rok později, 28. března 1904, mu byl císařským privilegiem potvrzen městský 

znak.13 

Tímto okamžikem ovšem administrativní historie Karlína neskončila. Čekal 

jej ještě poslední úsek oné dlouhé cesty - připojení k tzv. Velké Praze. Obce, jichž 

se  připojení  týkalo  (Karlín,  Smíchov,  Královské  Vinohrady  a Žižkov), 

spolupracovaly pomocí smluv už před 1.  světovou válkou. Ihned po jejím konci 

byla jednání o vytvoření Velké Prahy obnovena. Dosavadní návrhy byly pozměněny 

a  21.  dubna  1919  zaslány  na  ministerstvo  vnitra  jako  podklad  pro vypracování 

důvodové zprávy k zákonu. Výsledek byl ovšem poněkud nečekaný. Ministerstvo 

totiž  na  základě  zaslaného  materiálu  bez  ohledu  na názory  města  Prahy  a 

s omezením  jeho  autonomního  práva  ihned  předložilo  Národnímu shromáždění 

vlastní (vládní) návrh osnovy zákona. Připojení předměstí bylo nutností, např. už 

jen z hygienických důvodů – hrozilo, že se zde budou šířit nemoci. Zároveň bylo 

nutné omezit přílišnou nezávislost Velké Prahy. V průběhu následujících jednání se 

městským zastupitelům  podařilo  některá  omezení  městské  autonomie  zmírnit, 

výsledkem byl ale pouhý kompromis – Zákon o sloučení obcí sousedních s Prahou, 

č. 114/1920 Sb. ze 6. února. 1920, který vstoupil v platnost k 1. lednu 1922. Tímto 

dnem se Karlín stal součástí Velké Prahy.14 

Karlín  prošel  během  několika  století  rozsáhlou  změnou.  Na  místě 

neudržovaných  a  neobydlených  pozemků,  později  využívaných  především 

k zemědělským účelům, vyrostla moderní průmyslová čtvrť. Tehdejší Schönfeldův 

letohrádek Růžodol se zahradami odstartoval éru prvenství, kterými se Karlín mohl 

chlubit.  V Karlíně  byla  jako  první  v Čechách  plynárna  (r.  1847).  V roce  1875 

zahájila provoz první koňská tramvaj z Karlína k řetězovému mostu u Národního 

divadla.  O  rok  později  byla  prodloužena  až  na Smíchov.  Na  přelomu 

19. a 20. století  byla elektrizována koňská pouliční dráha z Karlína na Václavské 

náměstí.15 Od roku 1895 měl Karlín pouliční elektrické osvětlení.16

Pokud  jde  o  karlínský  průmysl,  jeho  zaměření  bylo  skutečně  široké. 

K původním kartounkám a  přádelnám vlny  přibyly  továrny  na  stroje,  klobouky, 

pečetní vosk, lihoviny a oleje, svíčky, čokoládu, zřizování elektrického osvětlení, 

13 Tamtéž, s. 19
14 PEŠEK, J. Od aglomerace k velkoměstu. Praha: Scriptorium, 1999, s. 195 - 196
15 PTÁČKOVÁ, K., KVĚTÁK, T. Městská část Praha 8. 100. výročí připojení Libně ku Praze. 
Praha: JPM, 2001, s. 127
16 RUTH, F. Kronika královské Prahy a obcí sousedních I. Praha: Lidové noviny, 1995, s. 452

10



cementové zboží atd. Největší a nejznámější byla továrna Breitfeld-Daněk a spol. 

založená r. 1854. Vedle těchto závodů zde byla elektrárna a dvě knihtiskárny. Karlín 

měl dokonce i svůj vlastní pivovar.17 Tato stručná zmínka o karlínském průmyslu 

byla nutností, neboť se na procházce Karlínem setkáme s řadou objektů, které jsou 

pozůstatkem  karlínské  průmyslové  historie.  Stejně  důležitá  je  i následující 

informace o povodních z roku 2002. S jejich stopami, těmi více patrnými i méně 

patrnými, se budeme potkávat celou cestu.

Rovinaté území v bezprostřední blízkosti řeky nemělo mnoho šancí ubránit 

se  před  velkou vodou.  Téměř  každá  povodeň valící  se  na  Prahu zasáhla  území 

tehdejšího  Špitálska.  Opravdu  velké  povodně  postihly  Prahu  a  tím  pádem 

i Špitálské  pole  v roce  1272.  Tehdy  voda  prolomila  Juditin  most.  Další  velká 

povodňová  vlna  udeřila  roku 1432.  Od dubna  bylo  strašné  sucho,  19.  července 

přišly  velké  deště.  Vltava  se  rozvodnila  a zaplavila  mimo  jiné  Staroměstské 

náměstí.  Poříčskou  branou  voda  prý  protékala  ve  výši  dvou  mužů a  nánosy 

naplavenin prolomily Karlův most.  Velké povodně Prahu zasáhly i  v roce 1501, 

1784 a 1845. Při povodni z roku 1784 došlo k porušení Karlova mostu a v brzkých 

ranních  hodinách  se  do  rozbouřené  Vltavy  zřítila  strážnice  s vojáky.   K těmto 

největším povodním patří i ta ze září roku 1890. Na pomníku před Invalidovnou 

najdeme značku, která ukazuje, kam až voda tehdy sahala. V tu dobu již byl Karlín 

osídlen,  škody tedy byly mnohem větší  než u starších povodní.  Vodou valící  se 

od Karlína  byla  poškozena  i  Libeň.  Libeňští  radní  se  rozhodli  provést 

protipovodňové  úpravy.  Takové  úpravy  mohly  představovat  jen  malý  zlomek 

ochranných opatření,  která  na  území  Prahy  fungovala  před  rokem 2002.  Přesto 

škody, které toho roku v Praze a na území České republiky voda napáchala, nebyly 

menší.18 

V pondělí 12. srpna začala hladina Vltavy výrazně stoupat. Na Starém Městě 

se budovaly protipovodňové zátarasy. Voda zaplavila Kampu. V úterý již bylo jasné, 

že to,  čemu téměř nikdo nevěřil,  se  stane  skutečností.  Řeka se  obrovskou silou 

vracela do míst svého původního koryta a slepých ramen. Karlín byl evakuován. 

Uzavřelo se metro. Ve středu 14. srpna ve 12 hodin Vltava v Praze kulminovala. 

V té době voda na Florenci dosahovala výšky tří metrů. Po osmé hodině večerní 

17 PTÁČKOVÁ, K., Květák, T. Městská část Praha 8. 100. výročí připojení Libně ku Praze. Praha: 
JPM, 2001, s. 127
18 BRONCOVÁ, D. a kol. Praha 8 křížem krážem. Praha: Milpo, 2008, s. 115
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přestala hladina řeky stoupat. Druhý den začala voda klesat. V Křižíkově ulici se 

zřítila část domu. V pátek 16. srpna spadl dům v Sokolovské ulici. Statici hodnotili 

míru poškození objektů. Pád dalšího domu v Sokolovské ulici v noci 18. srpna a 

propadání vozovek oddálilo zpřístupnění Karlína. Ve středu 21. srpna se do Karlína 

na  zvláštní  propustky  mohli  vrátit  jeho  obyvatelé.19 Nevhodné  hygienické 

podmínky,  narušená  statika  objektů,  omezená  dopravní  obslužnost  a  přerušení 

dodávek  tepla,  teplé  vody  a  elektřiny  však  znemožňovaly  jejich  trvalý  návrat. 

V novinových titulcích se  v podstatě  denně  psalo o městě  duchů.  Toto označení 

Karlína bylo více než výstižné.  Ani obnova dodávky elektrického proudu a plynu 

situaci  příliš  nezměnila.  Chyběly  obchody  i  čilý  ruch  vytvářený  zde  sídlícími 

firmami.  Perfektní  dopravní  obslužnost  Karlína  nahradil  jediný  autobus. 

Nadcházející zima měla znovu prověřit statiku podmáčených domů. 

Jelikož nedošlo k žádným dalším závažným problémům, mohl být postupně 

obnoven provoz metra i tramvají a do poškozené čtvrti se intenzivněji vracel život. 

Začalo se také se stavbou nových a lepších protipovodňových opatření. Již existující 

protipovodňová  ochrana  byla  po  roce  2002  zvýšena  a projektována  na úroveň 

dosaženou  při  posledních  povodních  navýšenou  o  30  centimetrů.20 Karlín 

v současnosti prochází rozvojem a může směle konkurovat vysoké úrovni karlínské 

obce v 19. století, za což do jisté míry vděčí právě povodním.             

19 Tamtéž, s. 117
20 Tamtéž
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2 Etymologie názvu místa a popis znaku

Kdo by v původu pojmenování Karlína hledal složitosti, nepochodil by. Kdo 

by  usuzoval,  že  je  název  odvozen  od  křestního  jména  Karel,  nebyl  by  daleko 

od pravdy. Tato čtvrť byla pojmenována Karlínem (Karolinenthal, tedy Karolinino 

údolí) v roce 1817 na počest císařovny Karoliny Augusty, manželky císaře Františka 

I.21  

Karlínský znak

21 PROFOUS, A. Místní jména v Čechách: jejich vznik, původní význam a změny, II. díl. Praha: 
ČSAVU, 1949, s. 205 
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Karlín má stejně jako ostatní pražské čtvrti svůj vlastní znak, který získal 

na základě  privilegia  ze  dne  28.  března  1904.  Jedná  se  o  červený  štít,  v němž 

na stříbrných vlnách, které patu štítu protékají, pluje vpravo obrácená zlatá loď. Má 

zvýšenou příď, zlatý stěžeň, kormidlo a pět černých okrouhlých okének. Na stěžni 

se dme na zlatém ráhnu stříbrná plachta s červeným písmenem K, nad ním se nalézá 

červená  listová  koruna.  Na  vrcholu  stěžně  vlaje  stříbrná  dvojhrotá  vlajka 

s písmenem K, toto písmeno má rovněž červenou barvu. Z lodního trupu se opírajíc 

o stěžeň zdvíhá horní polovice ozubeného kola ocelové barvy. Na zadní palubě lodi 

stojí vzpřímený stříbrný dvouocasý lev se zlatými drápy a se zlatou korunou, který 

oběma předními tlapami stěžeň drží a svou pravou zadní nohou se opírá o ozubené 

kolo. Na zvýšené přídi lodi se nachází zlatá listová koruna. Na horním okraji štítu je 

stříbrná zděná koruna s pěti výběžky. 22

22 ČAREK, J. Městské znaky v českých zemích. Praha: Academia, 1985, s. 317
14



3 Muzeum hlavního města Prahy

Jako perla v sousedství restaurace rychlé stravy

skví se Muzeum hlavního města Prahy

Hospodářské, politické i kulturní změny provázející život obyvatel českých 

zemí  vyvolaly  v poslední  třetině  19.  století  vlnu  zakládání  vlastivědných 

regionálních  muzeí.  Tato  tendence  vyvrcholila  po  Národopisné  výstavě  v Praze 

probíhající v roce 1895 a nevyhnula se ani hlavnímu městu. Roku 1881 se městská 

rada rozhodla v Praze založit  městské muzeum. Danému rozhodnutí  předcházelo 

několik  jednání.  První  jednání,  které  inicioval  náměstek  pražského  starosty 

prof. Antonín O. Zeithammer, proběhlo již v roce 1877.23

Důvodem k úvahám o založení muzea nebyl pouze soudobý trend. Svou roli 

sehrály i obavy kulturní veřejnosti z vývozu významných památek muzejní povahy 

do ciziny.  Dalším významným impulzem byla výstava děl Josefa Mánesa,  která 

probíhala  roku  1880  u  příležitosti  jeho  nedožitých  šedesátin  v pražské  výstavní 

galerii Mikuláše Lehmanna. Bylo zde vystaveno mnoho zajímavých exponátů, např. 

ilustrace k Rukopisům. Odborná veřejnost, jíž vévodil Miroslav Tyrš, se zasazovala 

o  to,  aby  vystavená  Mánesova  díla  byla  pražskou  obcí  zakoupena  a  předána 

do sbírek budoucího městského muzea. To se na konci ledna 1881 uskutečnilo.24

Muzeum bylo pro veřejnost otevřeno 12. května 1883. Do té doby přípravný 

komitét  vedený  dr.  Miroslavem  Tyršem  shromáždil  menší  soubor  muzejních 

exponátů a položil  organizační základy nového muzea.  Ke členům jmenovaného 

komitétu patřili vedle dalších i Vojtěch Náprstek, sochař Bohuslav Schnirch a malíř 

František  Ženíšek.  Ve  funkci  konzervátora  sbírek  působil  amatérský  archeolog 

Břetislav Jelínek, který byl později jmenován ředitelem muzea. 25 

Při  jednání  o  založení  muzea  probíhala  současně  také  jednání  o  jeho 

umístění. Mezi navrhovanými objekty byly Prašná brána, Staroměstská mostecká

23 MÍKA, Z. Průvodce Muzea hl. města Prahy. Praha: Muzeum hl. města Prahy, 2001, s. 4
24 Tamtéž
25 Tamtéž, s. 7
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věž, letohrádek Amerika na Novém Městě nebo Královský letohrádek na Pražském 

hradě. Žádný z navrhovaných objektů neobstál. Vojtěch Náprstek tedy navrhl, aby 

se sídlem muzea stal kavárenský pavilon, který byl postaven na místě zbořených 

městských hradeb v nově založeném parku poblíž zaniklé Poříčské brány. Park roku 

1875 vytvořil zahradník Ferdinand Malý. Součástí parku byl pavilon. Ten pražská 

obec pronajala  soukromému majiteli,  který  zde  roku 1876 otevřel  kavárnu.  Její 

provoz nepřinášel zisk nájemci ani obci, hledalo se tedy jiné využití objektu.26

Kavárenský  pavilon  však  velmi  brzy  přestal  rychle  se  rozrůstajícím 

muzejním sbírkám stačit.  Bylo nutné postavit  novou budovu. Sousední pozemky 

na místě původních hradeb se staly majetkem hlavního města  Prahy. Pro zřízení 

městského muzea tedy byly k dispozici zdarma27, a tak v sousedství kavárenského 

pavilonu v letech  1896 –  1898 vyrostla  nová  budova.  Dne 27.  září  1900 do  ní 

vstoupili  první návštěvníci.  Pavilon byl od roku 1900 až do roku 1974, kdy byl 

zbořen  v souvislosti  s výstavbou  tzv.  Severojižní  magistrály,  sídlem  muzejní 

administrativy a ředitelství. Po neúspěšných snahách o dostavbu a rozšíření budovy 

probíhajících před první a druhou světovou válkou, zůstaly výstavní prostory muzea 

v podobě z roku 1900.28

Budova muzea, která vznikla na konci 19. století, měla být původně dílem 

architekta  Jana  Kouly  nebo  jeho  kolegy  Antonína  Wiehla.  Oba  jmenovaní  byli 

koncem  roku  1891  pověřeni  muzejním  komitétem k vypracování  návrhů.  Roku 

1893 byly oba návrhy posouzeny komitétem i příslušnými úřady. Jako praktičtější 

a levnější  byl  vybrán  Wiehlův.  Architekt  však  se  závěrečným  dopracováním 

projektu otálel.  Pražský magistrát  tedy  objednal  u  architekta  Antonína  Balšánka 

nový  návrh.  Projekt,  který  byl  v roce  1895  předložen  ke schválení,  přihlížel 

k původnímu návrhu Antonína Weihla.29

„Zvláštní pozornost věnoval komitét výzdobě budovy. O autorech sochařské  

výzdoby rozhodla koncem roku 1896 anonymní  soutěž  vypsaná městskou radou.  

V soutěži zvítězily Alegorie Prahy osazená na vrcholu tympanonu budovy a reliéf  

na téma Historie s uměním, vědou a řemesly tvoří slávu minulosti  naší umístěný  

26 Tamtéž, s. 7 - 8
27 Osobní konzultace prostřednictvím elektronické pošty s PhDr. Zdeňkem Míkou, pracovníkem 
Muzea hl. města Prahy, ze dne 8.dubna 2009
28 MÍKA, Z. Průvodce Muzea hl. města Prahy. Praha: Muzeum hl. města Prahy, 2001, s. 9 - 10
29 Tamtéž, s. 10
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taktéž v tympanonu, obě díla od Ladislava Šalouna.“30 Originál Šalounovy plastiky 

Alegorie Prahy byl při květnovém povstání pražského lidu v roce 1945 sestřelen 

nacistickými tanky.31 

„Sochař  František  Stránský  vytvořil  alegorie  Křesťanství  a  Pohanství  

nad hlavním  vchodem  a  lunetový  reliéf  nad  vchodem  na  lodžii  uvnitř  budovy  

na téma Založení Nového Města pražského císařem Karlem IV. Jeho protějšek tvoří  

reliéf Libuše věští slávu Prahy od Stanislava Suchardy. Na hlavním průčelí budovy 

se uplatnil Vincenc Rupert Smolík se čtyřmi medailónovými portréty českých králů.  

Reliéfní  medailony s personifikacemi  Pravěku, Historie  a Památek  na  zadním 

průčelí vyšly z ateliéru Vojtěcha Štaffa. Autorem dětské dekorativní scény Historie  

na  stěně  přivrácené  ke  Karlínu  je  sochař  František  Hergesell.  Nad  touto 

dekorativní  alegorickou  scénou  je  umístěn  štukový  reliéfní  znak  Prahy  

od O. Šmejkala. Hergesell také vytvořil jednu ze čtyř postav řemeslníků nad vchody 

do bočních sálů ve druhém poschodí. Autory zbývajících postav jsou Vilém Amort,  

Ladislav Wurzel a Antonín Procházka. Interiér nad hlavním schodištěm obohatil  

Vilém Amort  portréty  českých  kronikářů.  Od Amorta  je  rovněž  štuková výzdoba 

stropu nad schodištěm, které vede k zadnímu vchodu do přízemí.“32

Roku  1897  se  rozhodovalo  o  malířské  výzdobě  interiérů.  Významnou 

dominantu  zde  představuje  rozměrný  obraz  Prahy  z dílny  Antonia  Sacchetiho, 

umělce, který v letech 1817 – 1822 působil ve Stavovském divadle jako malíř kulis. 

Obraz  vytvořený  kolem  roku  1820  byl  roku  1895  vystavený  na Národopisné 

výstavě, odkud se přesunul na horní schodiště vestibulu muzea.33 

Možnost využít  tuto malbu k výzdobě budovy zaujala Antonína Balšánka 

natolik,  že  tomuto  záměru  podřídil  i  tvar  schodiště.  Jeho půlkruhové  zakončení 

a horní světlíkové osvětlení dává malbě vyniknout. Zároveň se však zdá jako by 

obraz byl součástí výzdoby a ne exponátem, přestože je o osmdesát let starší než 

samotná budova.34

Další  výzdoba  pochází  z dílny  Václava  Jansy,  Karla  Liebschera  a  Karla 

Klusáčka. První dva jmenovaní jsou tvůrci sedmi lunetových maleb nad hlavním

30Cit. dle: Tamtéž
31 HRUBEŠ, J. Pražské domy vyprávějí…Městské muzeum. Večerník Praha, 31. 5. 1996, roč. 6, 
s. 14
32Cit. dle: MÍKA, Z. Průvodce Muzea hl. města Prahy. Praha: Muzeum hl. města Prahy, 2001, s. 10
33 Tamtéž
34 PISTORIUS, M. Muzeum hl. města Prahy – výzdoba vnitřních prostor. Praha, 1986 (brožura)
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schodištěm zobrazujících památná místa Prahy. Karel Klusáček vytvořil nástropní 

malbu ve středním sále druhého poschodí na téma Apoteóza minulosti Prahy.35

Dvoukřídlá  muzejní  budova  má  přední  i  zadní  průčelí  rozděleno 

půlkruhovým  rizalitem.  Z členění  budovy  vychází  její  vnitřní  dispozice  – 

dominantou je vestibul a schodiště, v bočních křídlech se pak nacházejí jednoduše 

řešené výstavní sály.36 

Z uvedených informací zřetelně vyplývá, že hlavní budova na Florenci není 

pro potřeby muzea dostačující. Ředitelství tedy sídlí stejně jako knihovna a archiv 

v Kožné ulici v Praze 1. Ve správě Muzea hl. města Prahy je rovněž Müllerova vila 

v pražských Střešovicích a Podskalská celnice v Praze na Výtoni, kde se nachází 

expozice  Zaniklé Podskalí – Vory a lodě na Vltavě. Ústřední budova nabízí svým 

návštěvníkům  mnoho zajímavých  výstav.  Ke  stálým  expozicím  patří  výstava 

Historická Praha (dějiny města a jeho obyvatel od pravěku do r. 1784) a unikátní 

Langweilův model Prahy37

3.1 Antonín Langweil a jeho model

Autor proslulého modelu se narodil v roce 1791 jako deváté dítě v rodině 

sládka  schwarzenberského  pivovaru  v severočeských  Postoloprtech.  Jelikož  otec 

brzy zemřel, rodina se odstěhovala do Českého Krumlova, kde Langweil vystudoval 

speciální  hospodářskou školu.  Ta  byla  zřízena  knížecím rodem Schwarzenberků 

pro nadané syny jejich zaměstnanců. Technické dovednosti získané studiem na této 

škole mohl Langweil později využít při tvorbě svého unikátního díla. Po ukončení 

studia pracoval tvůrce modelu jako úředník krumlovského magistrátu. Zbýval mu 

čas  i  na  jeho  záliby  (malování  portrétních  miniatur  a  experimenty  s litografií  – 

tehdy novou grafickou technikou).  V roce 1818 si  jako první  v Čechách otevřel 

v Praze litografickou dílnu. O čtyři roky později zde získal místo knihovního sluhy 

v Univerzitní knihovně v Klementinu. Této práci, díky níž mohl užívat služební byt, 

se věnoval až do konce svého života. Nenaplněné umělecké ambice ho nutily stále 

hledat  formy  určité  výtvarné  seberealizace.  Nejprve  vystavoval  drobné  práce 

35 MÍKA, Z. Průvodce Muzea hl. města Prahy. Praha: Muzeum hl. města Prahy, 2001, s. 10
36 Tamtéž, s. 13
37 Dostupné na World Wide Web: http://www.muzeumprahy.cz/texty/, Muzeum hlavního města 
Prahy, 2009
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na výstavách pražské výtvarné Akademie. Pak přistoupil k uskutečnění velkého snu 

– vytvořit model města Prahy.38

Antonín  Langweil  na  něm  začal  pracovat  v roce  1826.  Zobrazení  Prahy 

v malém modelu bylo jeho dávným přáním. Jako půdorys použil tehdejší Jüttnerův 

polohopisný  plán  Prahy.  Rozestavěný  model  byl  několikrát  vystaven.  Autor  jej 

nestihl  dokončit.  Zemřel  11.  června  1837  v pouhých  46  letech.  Model 

pro Vlastenecké muzeum koupil díky prosebnému dopisu vdovy v roce 1840 císař 

Ferdinand V.  Poprvé  od  Langweilovy smrti  byl  model  vystaven až  v roce 1862 

na Staroměstské radnici. V následujících letech byl vystavován jen zřídka. Obvykle 

v době svatojánské a svatováclavské pouti. Roku 1891 byl vystaven u příležitosti 

konání Zemské jubilejní výstavy. Po jejím skončení se od roku 1905 stal součástí 

expozice  Lapidária  Národního  muzea  na  Výstavišti.  Po 2. světové  válce  přešel 

model do správy Muzea hl. města Prahy. V roce 1961 byl zpřístupněn veřejnosti. Od 

roku 1962 probíhalo jeho důkladné restaurování. Model je od roku 1970 vystaven 

v prosklené  vitríně,  která  byla  několikrát  speciálně  upravena,  aby  odpovídala 

potřebám této unikátní památky.39 Její nedozírná hodnota pramení především z toho, 

že zobrazuje Prahu v podobě, kterou měla před rozsáhlou asanací. Zachycuje tedy i 

dnes  již  neexistující  objekty,  a  proto  je  zvlášť  cenná  pro historiky,  architekty 

a urbanisty.40

V únoru 2009 byl završen ojedinělý a náročný projekt digitalizace modelu. 

Návštěvníci  muzea  mohou  zhlédnout  novou  3D  projekci,  šest  minut  trvající 

virtuální přelet nad Langweilovým modelem. Pomocí interaktivních panelů a kamer 

instalovaných  ve  vitríně  mohou  nahlédnout  do starých  pražských  uliček. 

Samozřejmostí pak je možnost sledovat model v různých fázích dne (od soumraku 

do úsvitu) či osvítit si vybraná místa. Kromě virtuální prohlídky v prostorách muzea 

se veřejnosti nabízí i seznámení se s výsledkem digitalizace prostřednictvím DVD, 

která lze zakoupit v muzejní prodejně.41 

Langweilův  model  nepatří  k jediným skvostům,  které  jsou  v péči  Muzea 

hl. města Prahy. Velmi významná je např. soukromá sbírka pražského archeologa

38 Langweilův model Prahy. Praha: Muzeum hl. města Prahy (informační prospekt)
39 Tamtéž
40 HRUBEŠ, J. Pražské domy vyprávějí…Městské muzeum. Večerník Praha, 31. 5. 1996, roč. 6, s. 
14
41 Výstavy, akce, přednášky (duben až červen 2009). Praha: Muzeum hl. města Prahy (informační 
prospekt)
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Josefa Antonína Jíry, která přešla do muzejní správy v době druhé světové války. 

Vzácná sbírka  na konci  války utrpěla  nenávratnou ztrátu.  Její  část  byla  zničena 

v zámku  v Mníšku  pod  Brdy,  kam  byla  německou  správou  odvezena 

tzv. „do bezpečí“.  Okolnosti  zničení  větší  části  Jírovy  sbírky  nebyly  nikdy 

uspokojivě  objasněny.  Jednou  z možností  je  lokální  požár  zámku  při  ústupu 

německé  armády,  která  jej  předtím  využívala.  Druhá  varianta  připouští 

nezodpovědný  přístup  revolučních  gardistů,  kteří  zámek  obsadili  po  odchodu 

německé armády. Sbírkám nemohlo svědčit ani dočasné umístění mateřské školy 

přímo  mezi  vitrínami  v depozitárních  prostorách.42 Po  válce  se  neponičená  část 

Jírovy sbírky do muzea vrátila a stala se důležitou součástí expozice.43

U příležitosti 120. výročí Muzea hl. města Prahy v roce 2003 byly vystaveny 

exponáty, které jinak zůstávají skryty v depozitářích. Z nich nejvýznamnější jsou 

pozůstatky pohřebního oděvu astronoma Tychona Brahe, oděvy a doplňky operní 

pěvkyně  Emy  Destinnové,  původní  výzdoba staroměstského  orloje  či  návrhy 

na výzdobu Národního divadla pocházející z dílny předních umělců.44

Kromě  stálých  expozic  Muzeum  hl.  města  Prahy  každoročně  připravuje 

několik  výstav  věnovaných zejména Praze,  životu  jejích  obyvatel  a  význačným 

osobnostem spjatým s tímto městem. Vzhledem k našemu zájmu můžeme zmínit 

např. výstavu Zapomenuté obrazy – Praha 19. století, která probíhala od 17. října 

2007 do 27. ledna 2008 a představila veřejnosti i několik obrazů z Karlína. Byly to 

obrazy karlínské plynárny, přístavů a interiéru provizorní dřevěné kaple.45

Proti starému a chátrajícímu muzeu stojí mladší a rekonstruovaná nárožní 

budova. Pětipatrový dům z dílny architekta F. Stalmacha a J. Svobody byl postaven 

v letech 1939 – 1941 ve stylu funkcionalismu.  Jeho rysy jsou však z větší  části 

zakryty obložením z šedivých desek. V budově sídlí Česká spořitelna a kino Atlas.46

Muzeum  vstupuje  do  kontrastu  se  vším,  co  je  okolo,  zejména  však 

s Hlávkovým  mostem,  protilehlou  stanicí  metra  a  s autobusovým  nádražím. 

V případě  posledně  jmenovaného  objektu  to  tak  ale  vždy  nebylo.  Autobusové 

nádraží  Florenc  bylo  založeno v roce  1848.  Malebná  výpravní  budova  byla  dle 

42 Osobní konzultace prostřednictvím elektronické pošty s PhDr. Zdeňkem Míkou, pracovníkem 
Muzea hl. města Prahy, ze dne 16. dubna 2009
43 Archeologie v Muzeu hlavního města Prahy. Osmička, srpen 2003, s. 9
44 Jedinečná šance vidět skryté skvosty. MFD, roč. 14, č. 109, 12. 5. 2003, s. D6
45 Zapomenuté obrazy Prahy – Praha 19. století. Praha: Muzeum hl. města Prahy (informační 
prospekt)
46 RYBÁR, C. Ulice domy města Prahy. Praha: Victoria Publishing, 1995, s. 248

20



dobových fotografií  velmi podobná budově Muzea hl.  města Prahy. V 70. letech 

byla bohužel v důsledku stavby metra zbořena. V letech 1973 – 74 bylo nádraží 

rozšířeno  a  areál  získal  nynější  podobu.47 Ta  není  příliš  lichotivá  a nevyhovuje 

současným potřebám, proto nádraží aktuálně prochází rekonstrukcí.

47 BRONCOVÁ, D. a kol. Praha 8 křížem krážem. Praha: Milpo, 2008, s. 129
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4 Hudební divadlo

Zde v staronovém hávu

letité sídlo operety a muzikálu

Hudební  divadlo  v Karlíně  je  po  divadle  Stavovském a  Národním třetím 

nejstarším  pražským  divadlem.  Otevřeno  bylo  pod  názvem  Théâtre  Varieté 

27. srpna  1881  -  patnáct  dní  po požáru  Národního  divadla.  Novobarokní  stavba 

z dílny architekta Otto Ehlena byla realizována během devíti měsíců. Eduard Tichý, 

který za stavbu zaplatil 250 tisíc zlatých, neměl v úmyslu vytvořit stánek umění. 

Chtěl místo, kde by se dala provozovat cirkusová a varietní představení. Na počátku 

byl  v budově  sál  s jevištěm,  velká  restaurace  s vlastní  kuchyní,  cukrárnou 

a hernami. Dále malírny kulis, stáj pro osmdesát čtyři koní a seník. Do sálu se vešlo 

dva tisíce lidí. Byl největší v Praze.48

V roce 1895 nechal Tichého syn Karel budovu rekonstruovat. V parteru byla 

zrušena manéž. Na scéně vystupovali přední cirkusy, artisti, kouzelníci, krotitelé, 

tanečníci, mimové, loutkáři, komici, ale také zápasníci, siláci, boxeři či liliputáni. 

Některá  vystoupení  byla  na  tehdejší  dobu  poměrně  exotická.  Na  scéně  se  totiž 

objevily  i  skupiny  černošské,  japonské  a  indiánské.  V Karlíně  hostovalo  také 

anglické divadlo Savoy s francouzskou tanečnicí Violette, která svou výstředností 

uchvátila  Prahu. V Národních listech se dokonce objevil  zákaz návštěvy divadla 

studentům a  mládeži.  Na  jevišti  jako  chlapec  stanul  v operetě  Gigolo se  svými 

rodiči i Charlie Chaplin. Roku 1897 došlo k secesní přestavbě divadla. Cirkusová 

čísla ubývala a zvyšoval se počet varietních vystoupení.49

Během první světové války odešla spousta umělců na frontu. Lidé měli jiné 

starosti než chodit za zábavou. Uvažovalo se, že divadelní sál bude využíván jako 

kino. Nakonec zvítězily kabarety, šansony a skeče prokládané filmy a reklamami. 

Někdy se v divadle objevila i opereta. V roce 1917 do Karlína přišel z Národního 

divadla Karel Hašler. Jeho nástup na scénu byl fenomenální: Před jeho výstupem se 

na oponě rozsvítil nápis, že se mistr bohužel nedostavil a bude promítán film České 

48 Konec karlínského prokletí? Xantypa, roč. 6, č. 1, 2000, s. 61
49 Tamtéž

22



hrady a zámky. Na plátně se objevily záběry z restaurace v podhradí Karlštejna, kde 

Hašler seděl. Po upozornění jednoho z hostů, že má být v divadle, nastal obrovský 

shon. Opona byla vyzdvižena a slavný herec a písničkář se po laně spustil přímo 

na jeviště. Tehdy to bylo něco nevídaného.50

V roce 1919 přišel konec karlínské varietní scény. Opět se začalo uvažovat 

o tom,  co  s budovou.  Jedním z návrhů bylo  zřídit  zde  druhou scénu Národního 

divadla, případně vytvořit zde Lidovou zpěvohru. Nakonec bylo divadlo zapůjčeno 

mimopražským souborům.51

V roce 1925 koupil budovu kavárník, který znovu angažoval Hašlera. Ten 

uvedl žánr tehdy hýbající Evropou – revui. O rok později přenechal Hašler Varieté 

(tehdejší název divadla) dvojici Ferenc Futurista – Jára Kohout. Druhý jmenovaný 

se zde stal ředitelem. V roce 1930 přijelo do Karlína hostovat Slovenské národní 

divadlo.  V tomtéž  roce  se  do  budovy  na  pár  měsíců  vrátila  cirkusová  manéž. 

Vystoupil  zde i  slavný americký iluzionista  Dante,  který z jeviště  nechal  zmizet 

slona.52

Od roku 1932 v Karlíně začala první souvislejší operetní éra. Hostoval tu 

i balet moskevského Velkého divadla. Po dvou letech však vedení Varieté znovu 

přišlo s osvědčenými varietními a cirkusovými čísly. Střídání těchto čísel s operetou 

probíhala v divadle až do druhé světové války.53

Když Němci v roce 1939 rozhodli o zabrání Stavovského divadla, stalo se 

Varieté druhou scénou Národního divadla. Neslo název Prozatímní divadlo. Bylo to 

tak až do 12. 3. 1944, kdy Národní divadlo svou činnost v Karlíně ukončilo. O dva 

dny později se sem nastěhoval soubor Vinohradského divadla. Po uzavření všech 

divadel v září 1944 museli herci do výroby. Za několik měsíců se ovšem stalo něco 

zcela  nečekaného.  Němci  přinutili  Národní  divadlo,  aby  svou  činnost  v Karlíně 

obnovilo. Bylo zde uvedeno několik stovek představení, krom jiných také Prodaná 

nevěsta ku příležitosti vůdcových narozenin. Na 5. května byla v programu Maryša. 

Vzhledem k propuknutí Pražského povstání už představení nebylo odehráno.54

Dva měsíce po skončení války se do Karlína z Dlouhé ulice přestěhovala 

Velká opereta. Šéfem souboru se stal E. F. Burian. Avantgardní představení však 

50 Tamtéž, s. 61 - 62
51 Tamtéž, s. 62
52 Tamtéž
53 Tamtéž
54 Tamtéž
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operetní  publikum  neuchvátila.  Burian  rozhořčeně  odešel.  V roce  1947 začalo 

v Karlíně období bývalého šéfa Velké operety Huga Krause. Po únoru 1948 byla 

opereta uvedena do nemilosti. Nahradilo ji představení Divotvorný hrnec přenesené 

z Osvobozeného  divadla.  Byl  to  první  muzikál  na  Evropském  kontinentu. 

Návštěvnost trhala rekordy.55

O dva roky později do divadla přišel režisér Jiří Frejka. Přivedl sem herce 

Vlastu  Buriana.  Frejka  vytvořil  v Karlíně  několik  krásných  inscenací.  Po  dvou 

letech se ale za nevyjasněných okolností zastřelil. Po jeho smrti byla do repertoáru 

nasazena  velmi  slabá  hra  Zavinil  to  Ferkl  pojednávající  o kolektivizaci  vesnice. 

Byla to poslední hra Vlasty Buriana v kamenném divadle. Dlouho se s tím nemohl 

smířit.56

V roce 1954 se s novým ředitelem Juliem Léblem do Karlína vrátila opereta. 

Členem souboru  se  stal  i  Oldřich  Nový.  Lébl  na  hostování  do  Karlína  přivezl 

pařížské  Théâtre  National  Populaire  se  světovou  hereckou  hvězdou  Gérardem 

Philipem a americký soubor  Everyman Opera.  Publikum bylo nadšeno a  Karlín 

začal produkovat vlastní hvězdy, jejichž věhlas přesáhl operetní scénu.57

Počátkem  60.  let  se  souboru  ujal  režisér  Jiří  Vedral,  který  se  zaměřil 

na muzikál. V roce 1964 v čele karlínského divadla stanul Ludvík Žáček. Pokusil se 

do  muzikálu  Hello  Dolly  angažovat  Adinu  Mandlovou.  Herečka  tehdy  žila 

v emigraci  v Londýně.  Do  Prahy přijela  a  účastnila  se  několika  zkoušek.  Kvůli 

náročnosti  role,  nepřejícnosti  kolegyň  a  boji  s nejvyššími  stranickými  orgány 

Mandlová své působení v Karlíně ukončila.58

V roce 1981 byl  ke karlínskému divadlu násilně připojen soubor  divadla 

Semafor. Nebylo to první divadlo, které ke Karlínu patřilo. Dříve to bylo Divadlo 

v Nuslích, dnešní Fidlovačka. Semafor sem byl ovšem přiřazen za účelem zničení. 

Díky  tehdejšímu  šéfovi  Antonínu  Hardtovi  se  to  nepodařilo  a soubor  zde  našel 

dokonce svoji stálou scénu.59

Karlínský  šéf  Zdeněk  Pospíšil  v roce  1991  na  scénu  vrátil  Werichův 

Divotvorný hrnec. Inscenace ani ředitel v Karlíně dlouho nepobyli. Pospíšil se totiž 

55 Tamtéž
56 Tamtéž
57 Tamtéž
58 Tamtéž, s. 63
59 Tamtéž
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jako už druhý ředitel v pořadí zastřelil.60 Pospíšila v roce 1993 nahradil Ladislav 

Županič. Od roku 2003 je ředitelem Egon Kulhánek.61

Karlínské  tragédie  vyvrcholily  v roce  2002,  kdy  bylo  divadlo  postiženo 

povodní.  Soubor  našel  útočiště  v pražském  Kongresovém  centru.  Na  jaře  2005 

začaly rekonstrukční práce. Oprava divadla trvala devatenáct měsíců. Dne 12. října 

2006 se soubor vrátil do Karlína a rekonstruované divadlo bylo otevřeno premiérou 

muzikálu Producenti.62

Během rekonstrukce prošla historická budova mnoha změnami. Jeviště se 

dvakrát prodloužilo, o metr snížilo a je přibližně o deset centimetrů hlubší, přibyla 

točna,  propadla  a  další  moderní  prvky,  které  umožní  inscenovat  představení 

na stejné  technické úrovni  jako  v nejvýznamnějších  světových  divadlech. 

Orchestřiště  pojme  padesátihlavé hudební  těleso. Divadelníci  mají  k dispozici 

novou  zkušebnu,  baletní  sál  a  kvalitnější  zázemí.  Počet  sedadel  se  zmenšil  – 

z původních  téměř  dvanácti  set  na  923.  Toto  snížení  souvisí  s větším pohodlím 

pro diváka. Parter hlediště získal sklon, aby se zlepšila viditelnost.  Hlediště bylo 

původně postaveno na rovné ploše, protože zde nebylo divadlo, nýbrž cirkusové 

varieté. Z toho důvodu také nemá divadlo typické chodby se zvukovými izolacemi, 

protože se přímo z nich vcházelo do místností, kde probíhal šantánový společenský 

život.63

Zvláštní  část  představuje první  patro divadla.  To bylo naprosto odděleno 

od přízemí a horních balkónů. Nevede sem hlavní schodiště, pouze postranní, aby 

zde  mohla  být  uzavřená  společnost.  Tuto  možnost  využívaly  šlechtické  rodiny. 

Později zde vznikly klasické lóže, které byly nyní vybourány a zůstal nepřepažený 

jednolitý prostor s původním otevřeným občerstvením.64

Rekonstrukcí prošly fresky i historická opona. V posledních desetiletích byla 

používána  jen  velmi  příležitostně.  Po  opravě  diváci  uvidí  oponu  při  každém 

představení.  Opona  i  fresky  pocházejí  z dílny  jednoho  autora.  Původně  se 

předpokládalo,  že  je  jím Alfons  Mucha.  Odborníci  se  však  postupně  shodli,  že 

olejomalbu vytvořil maďarský umělec Viktor Tardoss Krenner. Opona o rozměrech

60 Tamtéž
61 Dostupné na World Wide Web: http://www.hdk.cz/historie, Hudební divadlo Karlín, 2009
62 Pohodlí a luxus, to je nový karlín. MFD, roč. 17, č. 239, 13. 10. 2006, s. C3
63 Proměna Hudebního divadla Karlín. Stavitel, roč. 14, č. 7, 2006, s. 42
64 Tamtéž
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8,3  krát  12  metrů  vážící  více  než  čtyři  sta  kilogramů  byla  rekonstruována 

na tenisových kurtech na Zbraslavi.65

Nová  je  samozřejmě  i  fasáda  budovy.  Růžovo  –  bílá  byla  nahrazena 

hráškově zelenou.  Právě  ta  byla  podle  rozborů  omítky  původní  barvou divadla. 

Magistrát hlavního města Prahy poskytl na rekonstrukci jako zřizovatel divadla 630 

milionů korun.66

65 Do karlínského divadla se vrátila unikátní opona. MFD, roč. 17, č. 216, 15. 9. 2006, s. C3
66 Proměna Hudebního divadla Karlín. Stavitel, roč. 14, č. 7, 2006, s. 42
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5 Negrelliho viadukt

Tvář má jako antický akvadukt,

však vlaky po něm jezdí… - karlínský viadukt

Negrelliho  viadukt  byl  postaven  v letech  1846  –  1849.  Byl  vybudován 

pro potřeby  nové  železniční  tratě  z Prahy  do  Drážďan.  Do  provozu  byl  uveden 

1. června 1850. Vede od Masarykova nádraží  přes Karlín,  ostrov Štvanici  a  obě 

ramena Vltavy až do Holešovic.67

Roku  1871  byl  pískovcový  (v  místech,  kde  se  setkává  s řekou  žulový) 

viadukt doplněn o cihlovou větev vedoucí k Libni. Na původní Negrelliho viadukt 

se napojovala v místě dnešní Křižíkovy ulice a pokračovala přes ulici Prvního pluku 

do  ulice  Pernerovy.  Právě  tato  novější  část  byla  nejvíce  porušena  v rámci 

přizpůsobení  se  nové  dopravní  situaci.  Poprvé  to  bylo  v roce  1936.  Nad ulicí 

Prvního pluku byla tehdy původní konstrukce mostu nahrazena novější konstrukcí 

železobetonovou. Situace se opakovala v roce 1951 nad ulicí Pernerovou a v roce 

1956 byla nově přemostěna ulice Křižíkova.68

Nebyly to jediné oblouky, o které viadukt z tohoto důvodu přišel. Poškozen 

byl  i  na  Holešovické  straně.  Jeho  první  oblouk  byl  nad  Bubenským  nábřežím 

nahrazen betonovým překladem v letech 1980 – 1981.69 Vzniklo tak pět jízdních 

drah pro automobily, dvě pro tramvaje a chodník pro pěší.70

Viadukt  nebyl  poškozen  jen  těmito  novými  přemostěními.  V  průběhu 

20. století  byla  na  území  Karlína  řada  oblouků  obou  větví  viaduktu  druhotně 

zazděna  a  využívána  jako  skladové  prostory.  V 90.  letech  20.  století  došlo 

k opětovnému uvolnění většiny oblouků a tím i k obnově původního rázu stavby.71 

Nelehký úkol  překlenout  karlínské  údolí  a  dvě  vltavská  ramena měl  být 

původně v kompetenci inženýra Pernera. Jeho tragická smrt roku 1845 však tento

67 Stavitelem Karlínského viaduktu je spolutvůrce průplavu v Suezu. MFD, roč. 8, 1997, s. 3 
68 HLUŠIČKOVÁ, H. a kol. Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku III. díl. Praha: 
Libri, 2003, s. 247 
69 Tamtéž
70 Stavitelem Karlínského viaduktu je spolutvůrce průplavu v Suezu. MFD, roč. 8, 1997, s. 3 
71 HLUŠIČKOVÁ, H. a kol. Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku III. díl. Praha: 
Libri, 2003, s. 247
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plán zhatila. Perner zahynul při cestě vlakem u Chocně, když se vyklonil z vlaku 

a narazil hlavou o sloup návěstidla umístěný blízko kolejí.72 V práci na tomto úkolu 

ho tedy nahradil tehdejší generální inspektor Severní dráhy Alois Negrelli. Kromě 

řady významných dopravních staveb u nás i v zahraničí se podílel také na projektu 

Suezského průplavu, který se však uskutečnil až po jeho smrti.73

Viadukt  dlouhý  1 111  metrů  patří  k významným  technickým  stavbám. 

O kvalitě stavby svědčí i to, že odolala všem vltavským povodním.74 Tento nejdelší 

železniční most ve střední Evropě dlouho neměl jméno. Název Negrelliho viadukt 

získal až v 50. letech 20. století. Předtím byl označován velmi obecně jako „viadukt 

Společnosti  státní  dráhy“,  později  jako  „železniční  viadukt  z Karlína 

do Holešovic“.75

V těsné blízkosti tohoto monumentálního železničního díla, v ulici Malého, 

se nachází budova karlínského Sokola, který je druhou nejstarší jednotou v Praze. 

Založen byl v roce 1867. Na ustavující hromadě byl přítomen i Dr. Miroslav Tyrš, 

zakladatel  Sokola.  Sokol  byl  dvakrát  zakázán  –  v době  okupace  a  v 50.  letech 

minulého století. Od obnovy činnosti v roce 1990 slouží karlínská pobočka svému 

původnímu účelu. Kromě toho je část prostor využívána jako turistická ubytovna.76

Na budovu Sokola navazuje rozsáhlý komplex kasáren.  Ta zasahují  hned 

do tří ulic – Prvního pluku, Křižíkovy a Vítkovy. Kasárna původně nesla označení 

C. k.  Ferdinandova.77 V současné  době  jsou  pojmenována  po vojevůdci  Janu 

Žižkovi z Trocnova. Trojkřídlá tříposchoďová pozdně klasicistní budova78 sloužila 

pro účely základní  povinné vojenské služby,  nyní je sídlem Velitelství  ochranné 

služby vojenské policie, Krajského vojenského velitelství hlavního města Prahy – 

Náborového  střediska  Armády  České  republiky,  Oblastního  ředitelství  cizinecké 

policie  –  inspektorát  Praha  a  Praha  Venkov  a  je  zde  také  Pracoviště  skupiny 

kontroly pobytu.79     

72 Příruční slovník naučný III. díl. Praha: Academia, 1966, s. 559
73 Pamětník, který stále slouží. LD, 1. 6. 1985, s. 4 
74 HLUŠIČKOVÁ, H. a kol. Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku III. díl. Praha: 
Libri, 2003, s. 247 
75 FISCHER, J., FISCHER, O. Pražské mosty. Praha: Academia, 1985, s. 30
76 Dostupné na World Wide Web: http://www.sokol-karlin.eu/, Sokol Karlín Praha 8, 2009
77 KUČERA, P. Klasicistní Karlín. Klub pro záchranu památek [online]. 2009 [cit. 2009]. Dostupné 
na World Wide Web: http://kzp.cz/Karlin02.htm
78 RYBÁR, C. Ulice domy města Prahy. Praha: Victoria Publishing, 1995, s. 247
79 Poznámka autora
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6 Kaple sv. Karla Boromejského

Nenápadná ulice, vinotéka, policejní stanice…a hle,

skrytá tu stojí kaple

U  objektu  kasáren  se  Křižíkova  ulice  kříží  s ulicí  Vítkovou.  Proti  zde 

stojícímu  křídlu  kasáren,  vedle  místního  oddělení  policie,  leží  budova  patřící 

v minulosti  řádu  sester  sv.  Karla  Boromejského.  Tato  kongregace  byla  založena 

roku 1652 ve Francii a je třetí nejstarší ženskou kongregací. Jak vyplývá z názvu, 

jejím patronem je sv. Karel Boromejský.80

Boromejky přišly do Prahy roku 1837. Jejich hlavním posláním byla a je 

práce  v oblasti  charity.  Sestry  se  staraly a  starají  o  opuštěné  děti  a  o  nemocné. 

V roce 1862 zakoupily a nechaly přestavět Taicmanův dvůr v Řepích na sirotčinec. 

Ten  založily  i  na  Malé  Straně  (z  kapacitních  důvodů  se  později  přestěhoval 

na zámek  v Buštěhradě,  který  boromejkám  zapůjčil  císař  Ferdinand  Dobrotivý). 

Kromě sirotčinců  založily  boromejky  v Praze  také  klášter  s nemocnicí  –  dnešní 

Fakultní nemocnice Pod Petřínem.81

V roce  1863  zakoupila  kongregace  Milosrdných  sester  sv.  Karla 

Boromejského dům čp. 164 v Křižíkově (někdejší Křížovnické) ulici. Byla v něm 

zřízena Opatrovna a škola pro vyučování dívek ženským pracím. Jednu z místností 

si sestry uzpůsobily pro účely domácí kaple. Tu jim 18. října 1863 posvětil pražský 

arcibiskup  Bedřich  kardinál  Schwarzenberg,  ve  stejný  den,  kdy  byl  vysvěcen 

i kostel sv. Cyrila a Metoděje na Karlínském náměstí.82

Do  karlínské  Opatrovny  nechaly  boromejky  přestěhovat  část  chovanců 

ze sirotčince v Řepích, jehož činnost nebyla dlouhá, neboť mezi chovanci propukla 

epidemie  oční  choroby.  Když  byla  tato  situace  již  neúnosná,  činnost  tamního 

objektu se začala redukovat.83

80 BRONCOVÁ, D. a kol. Praha 8 křížem krážem. Praha: Milpo, 2008, s. 152
81 Tamtéž, s. 153
82 Tamtéž, s. 152
83 V roce 1865 byla prázdná budova pronajata státu, který zde řídil ženskou trestnici, jejíž správy 
a převýchovy žen se ujaly sestry z řádu sv. Karla Boromejského. (Tamtéž, s. 153)
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Pro  potřeby  sirotčince,  který  byl  v Karlíně  zřízen  roku  1865,  nechaly  sestry 

přistavět při dnešní Křižíkově ulici nové křídlo, které zasahuje do ulice Vítkovy. 

V rámci další  přístavby vybudoval stavitel  Petr Holeček novou kapli.  Vysvětil  ji 

opět  pražský  arcibiskup  Schwarzenberg  4.  listopadu.  1866  u příležitosti  svátku 

sv. Karla  Boromejského.  V presbytáři  kaple  je  novogotický  oltář  s obrazem 

od vídeňského  malíře  Josefa  Kesslera.  Znázorňuje  procesí  konané  sv.  Karlem 

Boromejským  při  morové  ráně  v Miláně.  V lodi  se  nachází  oltář  s obrazem 

Neposkvrněné  Početí  Panny  Marie.  Je  ze  stejného  roku  jako obraz  první,  tedy 

z roku 1866. Autorem jeho i obrázků evangelistů na novogotické kazatelně je malíř 

Krepp.84

Opatrovna a sirotčinec sloužily svému původnímu účelu i v průběhu obou 

světových válek. Od roku 1946 zde sídlil Patentní úřad. Počínaje rokem 1950 začal 

být objekt využíván jako mateřská škola a jesle. V roce 1991 byl bývalý sirotčinec 

na  základě  restitučního  zákona  vrácen  kongregaci  Milosrdných  sester  sv. Karla 

Boromejského. Boromejky však vrácený majetek darovaly Kongregaci Dcer Panny 

Marie Pomocnice – Salesiánek Dona Bosca.85

„V roce 1993 zřídily sestry salesiánky v Karlíně Církevní mateřskou školu 

a Dívčí katolickou školu, což je dvouletá škola rodinného typu. Salesiánky se v ní  

věnují  výchově  dívek  nestudijního  typu,  sociálně  ohrožených,  handicapovaných 

a obtížně  vychovatelných,  jimž  pomáhají  znovu  začít  po neúspěchu  na  běžných 

školách, mimo to integrují  do společnosti také dívky zdravotně postižené. Každá  

absolventka  školy  může  získat  osvědčení  ve  třech  oborech:  šička,  pomocná  

kuchařka a pečovatelka – opatrovnice.“86

Během povodní v srpnu roku 2002 byl celý objekt včetně kaple poničen. 

Jelikož  byla  kaple  roku  1991  prohlášena  kulturní  památkou,  prošla  společně 

s dřívějším  klášterním  areálem  pečlivou  rekonstrukcí.  Po  dokončení  oprav  ji 

za účasti veřejnosti dne 24. ledna 2007 znovu vysvětil kardinál Miloslav Vlk.87

84 Tamtéž, s. 154
85 Jako salesiánky se označují dvě kongregace. První je Řád navštívení Panny Marie – visitantky – 
založen v roce 1610 sv. Františkem Saleským a sv. Františkou Frémiotovou v Savojsku. V Karlíně 
sídlí druhá, výše jmenovaná, kongregace salesiánek. Ta byla založena sv. Janem Boscem a sv. Marií 
Dominikou Mazzarellovou v roce 1872 v Itálii. Tyto salesiánky působí v Čechách teprve od roku 
1980. Jejich hlavní náplní je výchova dívčí mládeže, práce na školách a život v modlitbě, pokoře a 
práci. (Tamtéž, s. 153)
86 Cit. dle: Tamtéž
87 Tamtéž
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Tato kaple však není jedinou církevní stavbou ve Vítkově ulici. Úplně stejně 

skrytý, splývající s linií činžovních domů, zde s číslem 243/13 stojí kostel Církve 

Československé husitské. Stejnou adresu má i náboženská obec Prahy 8 – Karlína 

a Farní úřad Rady Starších téže církve.88

88 Poznámka autora

31



7 Bývalá česká reálka a bývalá radnice

Blok domů pod Vítkovem,

Perner, Kollár, Křižík uvnitř i vně přítomen.

Společnost jim dělá dětská zábavní stanice –

bývalá karlínská radnice

Mezi Karlínským náměstím, Kollárovou, Pernerovou a Peckovou ulicí  se 

nachází kulturní, zábavní a vzdělávací areál - blok domů, který je sídlem čtyř škol 

(v Pernerově ulici je to Karlínské gymnázium, v Peckově ulici odloučené pracoviště 

Vyšší  odborné  a  Střední  průmyslové  školy  elektrotechnické  Františka  Křižíka, 

na Karlínském náměstí  Střední odborné učiliště  kadeřnické a soukromá jazyková 

škola, v Kollárově ulici najdeme Vyšší odbornou školu ekonomickou a Obchodní 

akademii) a Domu dětí a mládeže. Ten, respektive jeho budova, je spolu s poslední 

jmenovanou školou předmětem našeho bližšího zájmu.89

7.1 Bývalá česká reálka v Karlíně

V první polovině 19. století chyběly v nově se formující pražské čtvrti školy. 

Mnoho dětí muselo docházet do škol na Nové Město pražské či do blízkých Olšan. 

Škola  byla  také  v Invalidovně,  avšak německá,  což  pro české  obyvatele  Karlína 

nebylo přijatelné.90

„Teprve v roce 1837 byla při opatrovně sirotků zřízena výpomocná škola.  

Po třech letech došlo k otevření školy elementární a triviální, čili základní a střední,  

a  teprve  v roce  1861  byla  založena  takzvaná  škola  hlavní,  po  osmi  letech 

přeměněná na školu obecnou a měšťanskou.“91

89 Poznámka autora
90 HRUBEŠ, J. Pražské domy vyprávějí, díl VII. Praha: Academia, 2001, s. 28 - 29
91 Cit. dle: Tamtéž, s. 29
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Karlínské zastupitelstvo se 27. března 1874 na svém zasedání rozhodlo požádat o 

povolení k otevření nižší reální školy92. O tomto kroku, který měl být proveden na 

obecní náklady, uvažovalo zastupitelstvo už o deset let dříve, tehdy se však záměr 

neuskutečnil.  Přesně  o  měsíc  později  tuto  žádost  na  svém  zasedání  projednala 

zemská školní rada a doporučila ji c. k. ministerstvu kultu a vyučování ke kladnému 

vyřízení. Ministerským výnosem č. 6132 ze dne 19. května téhož roku se dostalo 

karlínské obci povolení ke zřízení soukromé nižší čtyřtřídní školy reální. Ta byla 

otevřena na podzim 1874 se třemi třídami postupovými a jednou třídou pobočnou. 

Mezi deseti žadateli o post ředitele byl mimo jiné i pozdější význačný český básník 

Adolf Heyduk, toho času profesor v Písku. Při volbě v obecním zastupitelstvu však 

nezískal  ani  jeden  hlas  a vedením  reálky  byl  pověřen  Bartoloměj  Pavlíček, 

dosavadní ředitel reálné školy v Kolíně a pozdější dvorní rada na c. k. ministerstvu 

kultu  a  vyučování.  Po inspekci,  kterou  na  škole  v březnu  1875 provedl  zemský 

školní inspektor Josef Webr, dalo ministerstvo kultu a vyučování na základě kladné 

inspekční zprávy dne 2. dubna téhož roku ústavu právo veřejnosti  bez časového 

omezení  a právo reciprocity  pro ředitele  a  učitele  ústavu  bez  dalších  podmínek. 

Získat  právo  veřejnosti  na  dobu  neurčitou  bylo  tehdy  poměrně  kuriózní,  neboť 

obvykle bylo udělováno pouze na rok či na dobu určitou.93

Město myslelo i na stavbu školní budovy. Za tímto účelem byl zakoupen 

pozemek  mezi  karlínským  kostelem  a  svahem  Vítkova.  Stavba  podle  projektu 

pražského  architekta  Antonína  Bauma  byla  zadána  karlínskému  staviteli  Josefu 

Blechovi. Výstavba byla započata 15. března 1875 a v létě 1876 již budova stála.94

„Budova měla dvě křídla, východní a jižní,  dispozice místností  byla však  

rozdělena tak, že všechny měly buď světlo východní, nebo severní, nikoli polední  

nebo západní. Tak byly uchráněny před letními vedry. Východní, dvoupatrové křídlo  

obrácené do Kollárovy ulice mělo dvacet jedna okenních os, z toho střední, mělce 

vystouplý rizalit pět okenních os. Rizalit byl v celé šíři třípatrový, třetí patro zabíral  

slavnostní sál, později v něm byla zřízena školní kaple. Prostor je dnes předělen  

příčkou a jsou tady učebny. V rizalitu východního křídla byl hlavní vchod a nad ním 

dodnes zachovaný nápis: „V práci a vědění je naše spasení.“ Rovněž dvoupatrové  

92 Reálné školy, tzv. reálky, byly dvojího typu: tříleté vyšší a čtyřleté nižší. Ty měly podobnou 
organizaci jako gymnázia.( LENDEROVÁ, M. a kol. Z dějin české každodennosti. Praha: 
Karolinum, 2009, s. 204)
93 Tamtéž
94 Tamtéž
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severní křídlo do Pernerovy ulice mělo patnáct okenních os a byl tam další vchod 

do budovy.“95

Škola byla samozřejmě vybavena nejmodernějším zařízením té doby. Byl 

zde  dostatek  kabinetů  i  učeben,  z nichž  každá  měla  umyvadlo,  úložné  skříňky, 

tabuli na stěně a pódium s katedrou, která byla umístěna tak, aby nebránila výhledu 

na tabuli  posuvnou směrem nahoru i  dolu.  Ředitel  mohl obývat třípokojový byt 

s kuchyní, předsíní a příslušenstvím v prvním patře. K bytu vedlo ze dvora zvláštní 

postranní schodiště, dalo se po něm vstoupit do všech pater i na půdu. Na obou 

koncích budovy byly záchody. Ve dvou kašnách na dvoře se shromažďovala voda, 

jíž  byly  záchody  proplachovány,  aby  nezapáchaly.  Pomocí  záklopky  se  voda 

pouštěla silným proudem do kanálu a tím ho pročišťovala. Zvláštní záchody byly 

i u tělocvičny, to proto, aby žáci zahřátí pohybem nemuseli vycházet ven.96

Školu  3.  června  1880  při  svém  pobytu  v Praze  poctil  návštěvou  i  císař 

František  Josef  I.  Byl  velmi  spokojen  a  pochválil  všechny třídy,  které  navštívil 

uprostřed vyučování. V tělocvičně pronesl větu, která pronikla do školní kroniky: 

„Až budou jednou jednoročními dobrovolníky, dobře přípravy té budou moci užíti.“ 

Návštěva přinesla své ovoce, kromě stipendií pro chudé žáky napomohla tomu, že 

od 1. ledna 1883 byla škola císařským rozhodnutím z 9. března 1882 a výnosem 

ministerstva kultu a vyučování z 16. května téhož roku převzata do státní správy. 

Tato skutečnost  byla  9.  května 1883 oslavena koncertem.  Oslavu dle  tehdejšího 

nařízení ukončila rakouská hymna a provolání slávy císaři.97

Ve školním  roce  1910/1911  byla  ministerským nařízením na  rakouských 

středních školách zavedena výuka střelby z vojenských pušek, která probíhala při 

hodinách  tělesné  výchovy.  Výuka pokračovala  i  ve  dvou následujících  školních 

rocích.  Byla  doplněna  přednáškami  c.  k.  důstojníků  a  slavnostně  zakončena 

na střelnici  v Kobylisích  za  účasti  velícího  generála  a  četných  důstojníků. 

Po vypuknutí první světové války byli nuceni narukovat kromě některých kantorů 

i žáci starší osmnácti let. Budova školy se měla stát nemocnicí pro až 240 raněných 

vojáků. Byla nuceně nabídnuta zemskému Červenému kříži, při inspekci se však

95 Cit. dle: Tamtéž, s. 29 - 30
96 Tamtéž, s. 30
97 Tamtéž
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podařilo přesvědčit komisi, že je pro tento záměr nevhodná, jelikož její chodby jsou 

studené a přizpůsobení místností účelům nemocnice by bylo velmi drahé.98

Po  skončení  první  světové  války  na  škole  zavládlo  vlastenecké  nadšení. 

Konaly se sbírky na děti padlých legionářů. Příležitostí pro slavnostní shromáždění 

bylo  výročí  narození  prezidenta  Masaryka  i  dalších  národních  velikánů  (např. 

spisovatelky Boženy Němcové či malíře Josefa Mánesa).99

Na závěr je třeba vyjádřit se k velkému významu tělesné výchovy, která se 

na karlínské reálce začala vyučovat ve druhém roce její existence. Pro tyto účely 

byla k dispozici zmiňovaná tělocvična i školní dvůr, kde bylo v zimních měsících 

zřizováno  kluziště  do  té  doby,  než  vedení  školy  od  tohoto  záměru  upustilo. 

Na Invalidovně se s vojenským souhlasem konaly školní hry. Škola často žákům 

rozdávala volné vstupenky na pražské plovárny a pořádala pro ně výlety za zimními 

sporty (lyžováním a sáňkováním),  což je dalším dokladem velkého zájmu jejího 

vedení o dobrý tělesný vývoj studentů.100

V budově  bývalé  české  reálky  v Karlíně  –  neboli  českého  reálného 

gymnázia – probíhala gymnazijní výuka až do roku 1967. V současnosti zde sídlící 

Vyšší  odborná  škola  ekonomická  a  Obchodní  akademie plně  navázala  na tradici 

Karlínské  obchodní  akademie,  která  působila  jako  jediná  škola  tohoto  typu 

na obvodě Prahy 8 až do svého zrušení v šedesátých letech.101              

7.2 Bývalá karlínská radnice

Když původní obecní dům v ulici 1. pluku čp. 143 přestal vyhovovat svému 

účelu, rozhodla se obec pro výstavbu nového radničního domu. Stavba trvala rok 

a v roce  1886  už  na  dnešním  Karlínském  náměstí  stála  nová  budova  radnice 

vystavěná  ve  slohu  palácové  architektury  v pokročilé  renesanci  podle  plánu 

architektů A. Bauma a B. Münzbergra.  Jelikož náměstí  v tu dobu již dominoval 

kostel a nad tím se tyčil kopec Vítkov, radnice nemá obligátní věž.102

„Průčelí do náměstí je ozdobeno rizalitem, nad balkónem je umístěn znak 

Karlína  a nad  ním  socha  Svornosti.  V lomenici  je  alegorie  města  ochraňující  

98 Tamtéž, s. 30 - 31
99 Tamtéž, s. 31
100 Tamtéž
101 Tamtéž, s. 31 - 32
102 Pražské radnice. Večerník Praha, 3. 4. 1986, s. 4
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průmysl, obchod, školství a chudinu. Veškerá plastická výzdoba je dílem sochaře  

Jindřicha  Čapka.  Uvnitř  radnice  je  klenutý  vestibul  s tříramenným  schodištěm. 

V prvním patře byla bohatě zdobená radní síň.“103

Někdejší  dlouholetý  starosta  obce  Josef  Götzl  byl  velkým  příznivcem 

výtvarného umění.  Přátelil  se  s Josefem Mánesem.  Právě  od něj  si  v roce 1861 

objednala  karlínská  obec  tři  diplomy  –  dva  pro  čestné  měšťanství  Františku 

Palackému a Františku Ladislavu Riegrovi  a  jeden sériový diplom pro karlínské 

měšťany.  Na  starostovu  žádost  Mánes  vyzdobil  pamětní  knihu  Děje  obce 

karlínské.104

Od  roku  1949  začal  potřebám  zastupitelstva  Prahy  8  sloužit  Libeňský 

zámeček.105 Bývalá  radnice  města  Karlína  se  v roce  1950  proměnila  na  Dům 

pionýrů a mládeže. Pro tyto účely ji v letech 1949 – 50 upravil návrhář nábytku 

a urbanista  Pavel  Smetana,  toho času rektor  Vysoké školy uměleckoprůmyslové. 

Dětem a mládeži slouží budova i dnes, kdy je sídlem Karlínského Spektra, pobočky 

Domu dětí a mládeže hlavního města Prahy.106

103 Cit. dle: Tamtéž
104 Tamtéž
105 BRONCOVÁ, D., AUGUSTA, P. Pražské radnice. Praha: Milpo, 2002, s. 98
106 BRONCOVÁ, D. Praha 8 křížem krážem. Praha: Milpo, 2008, s. 91
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8 Kostel sv. Cyrila a Metoděje

Čas náměstí zde mírně zastřel,

a tak zdá se, že v parku stojí kostel

Karlínští  dlouhá  desetiletí  neměli  vlastní  kostel  ani  faru,  a  tak  příslušeli 

k farnímu kostelu  sv. Rocha  na  Olšanech.  V roce  1850  navrhl  vlastenecký  kněz 

(později  vyšehradský  probošt)  Václav  Štulc  katolické  jednotě,  aby  usilovala 

o postavení chrámu v Karlíně a případně zahájila k tomuto účelu i sbírku.107 Návrh 

byl jednotou schválen téhož roku v den svátku sv. Cyrila a Metoděje, který se tehdy 

slavil 6. března.108 

Tato iniciativa ve věci výstavby karlínského svatostánku nebyla první. Už 

před rokem 1848 se velmistr  řádu křížovníků Jakub Beer,  jemuž bylo karlínské 

území církevně podřízeno, snažil zbudovat zde chrám a zřídit zde duchovní správu. 

Jeho snahy však byly neúspěšné.109

V roce 1851 byla postavena provizorní dřevěná kaple, která byla zasvěcena 

slovanským  věrozvěstům.  Následně  bylo  rozhodnuto  o  vybudování  velkého 

kamenného chrámu. V zápětí se však vyskytly potíže, neboť radní chtěli sice kostel 

reprezentativní,  ale  ne příliš  nákladný. Z tohoto důvodu zamítli  návrh architekta 

Josefa  Krannera.  Navíc  některé  přepjatě  vlastenecké  kruhy  bojovaly  za  stavbu 

ve slohu byzantském, čímž měl být zdůrazněn nejen východní původ křesťanství 

u nás, ale i výročí příchodu slovanských bratří na naše území. Ani v tomto ohledu 

Krannerův novogotický návrh nevyhovoval. Vzniklou situaci měla vyřešit soutěž, 

která  byla  vypsána na nový projekt.  Jejími účastníky byli  renomovaní architekti 

Bernard Grueber, Josef Niklas a začínající Ignác Ullmann.110

Kostel se však nestavěl podle návrhu žádného z výše zmíněných architektů. 

Do věci se totiž vložil pražský arcibiskup Bedřich kardinál Schwarzenberg, který 

vzal výstavbu karlínského kostela za svou. Pro inspiraci navštívil dokonce malou,

107 BEDRNÍČEK, P. Příběhy pražských svatyní. Praha: Volvox Globator, 2009, s. 29
108 ŠÁMAL, J. Chrám sv. Cyrila a Methoděje v Karlíně. Praha: Výtvarný odbor umělecké besedy, 
1944, s. 1
109 Tamtéž
110 BEDRNÍČEK, P. Příběhy pražských svatyní. Praha: Volvox Globator, 2009, s. 30 
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ale  vzácnou  románskou  baziliku  v Tismicích  u  Českého  Brodu.  Není  známo, 

nakolik byl informován o vypsané soutěži,  avšak vzhledem ke své rázné povaze 

při své  nejbližší  cestě  do  Vídně,  na  podzim  roku  1851,  objednal  u  profesora 

stavitelství  Roessnera  návrh  v novorománském  slohu.  Tento  návrh  vzhledem 

k postavení jeho zadavatele zvítězil. Celá soutěž byla marná a zbytečná. Architekt 

Ullmann byl následně pověřen vedením stavby podle Roessnerova návrhu, který ale 

sám poněkud upravil.111

Potřebné  prostředky  se  shromažďovaly  poměrně  rychle.  Značně  přispěl 

především  sám  kardinál  Schwarzenberg.  Pozadu  nezůstali  ani  bývalý  císař 

Ferdinand V.,  strahovský opat Jeroným Zeidler a velmistr  křížovníků s červenou 

hvězdou Jakub Beer. Nemalou částku vynesly také veřejné sbírky.112

Základní  kámen  byl  položen  10. června  1854.  Jednalo  se  o  velkolepou 

událost,  jejíž  prestiž  zvyšovala  přítomnost  mladého  mocnáře  Františka 

Josefa I. a jeho choti, císařovny Alžběty. Důležitou roli i tentokrát sehrál arcibiskup 

Schwarzenberg,  který kámen vysvětil.  A byl  to  opět  on,  kdo 18. července  1860 

vložil  závěrný  kámen  do  chrámové  klenby.  Dne  18. října  1863,  při  příležitosti 

tisíciletého výročí příchodu Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu, pak tuto 

novorománskou baziliku se dvěma věžemi vysvětil. V okamžiku vysvěcení nebyl 

chrám  ještě  zcela  hotov.  Jeho  výzdoba  byla  dokončována  ještě  několik  dalších 

desetiletí.  Jedním  z důvodů  bylo  i  to,  že  potřebné  finanční  prostředky  se  již 

nescházely tak rychle  jako v počátcích vzniku stavby,  jež byla prvním pokusem 

sdružit české umělce k jedinému velkému úkolu, což se nakonec v plném rozsahu 

nepodařilo.113

Přesto je stavba velkolepým dílem. Velmi působivý je již vchod do chrámu. 

Široké  schodiště  stoupá  ke  trojím  bronzovým  vratům,  která  jsou  zasazena 

do krásných portálů.  Reliéfy  na vratech  dle  návrhu Josefa  Mánesa  vymodeloval 

Ludvík Šimek. Jeho práci však později upravil Karel Dvořák. Vrata byla osazena až 

v roce 1879 jako dar Josefa Götzla, továrníka a karlínského starosty. Ta středová se 

honosí  nejbohatší  výzdobou,  která  sestává  z vyobrazení  českých  světců.  Je  zde 

možno spatřit  mimo jiné sv. Cyrila  a Metoděje,  sv.  Václava,  který žehná stavbě 

chrámu (při čemž stavitel  má tvář Ignáce Ullmanna),  sv. Ludmilu,  která vyučuje 

111 Tamtéž
112 Tamtéž
113 Tamtéž, s. 31 - 32
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malého Václava a sv. Vojtěcha, který prosí za déšť. Nechybí ani vyobrazení smrti 

sv. Ludmily  či  Cyrila  hlásajícího  křesťanství  Slovanům.  V menších  kulatých 

medailoncích  je  vyobrazeno  dvanáct  apoštolů.  Medailonky  čtverhranné  zdobí 

andělské hlavičky. Ty dekorují také oboje vrata krajní. V tympanonech nad vraty 

najdeme  výjevy  Zvěstování,  Adam  a  Eva  a  Kristus  mezi  svatým  Cyrilem 

a Metodějem. Plastiky jsou dílem Václava Levého. Při práci mu pomáhal mladý 

učeň.  Nebyl  to  nikdo  jiný  než  Josef  Václav  Myslbek.  Vlys  s postavami  Krista 

a českých patronů situovaný nad portály je  dílem Čeňka Vosmíka.  Vytvořen byl 

až v roce 1913.114

Pro  interiér  karlínského  kostela  je  charakteristická  vznosnost,  členitost 

a rozsáhlá malířská výzdoba.  Na počátku výstavby chrámu projevil  Josef Mánes 

zájem o její vytvoření. Mělo se jednat o souvislé cykly nástěnných i nástropních 

maleb  na všech  stěnách  a klenbách.  Slavný  umělec  o  tuto  zakázku  velmi  stál. 

V karlínské obecní pokladně však na její uskutečnění nebylo dostatek prostředků. 

Možná to byla pravda, možná radní stále doufali, že se jim podaří postavit chrám 

za co nejméně peněz. Ať tak či tak, koncem 60. let 19. století se do věci vložila 

Krasoumná jednota, která zadala výzdobu jiným umělcům.115

Postavy Krista se svatým Cyrilem a Metodějem a Panny Marie a apoštolů 

na  klenbě apsidy vytvořil  v letech 1867 – 1873 ředitel  pražské Akademie Josef 

Matyáš  Trenkwald.  Výmalbu  průčelních  stěn  bočních  lodí  měl  na  starosti  Petr 

Maixner:  „Pravou stranu věnoval sv. Václavu a roku 1868 na ni vymaloval smrt  

sv. Václava  spolu  s doplňujícími  výjevy  –  Ludmila  vyučuje  malého  Václava,  

vítězství Knížete Václava nad Radslavem Zlickým, Václav před císařem Jindřichem 

a Václav koná dobročinné skutky. V roce 1872 přikročil k výzdobě průčelní stěny 

levé lodi a ztvárnil zde Zvěstování Panny Marie, jako doplňky pak Seslání Ducha 

svatého,  Nanebevstoupení  Páně,  Narození,  Obětování  a  Zjevení  Páně 

a Dvanáctiletý Ježíš v chrámu.“ 116

Velmi dekorativní je také hlavní oltář: „Baldachýn z bílé opuky je zakončen 

korunou  a křížem  z carrarského  mramoru.  Oltářní  mensa  je  z mramoru 

sliveneckého  a  do něho  je  jako  intarzie  vloženo  pět  křížů  z bílého  egyptského 

mramoru. Egyptský místokrál daroval totiž několik ploten tohoto vzácného kamene

114 Tamtéž, s. 32 - 33
115 Tamtéž, s. 33
116 Cit. dle: Tamtéž 
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papeži Piu IX. a arcibiskup Schwarzenberg si jednu z nich od papeže vyprosil právě  

pro karlínský oltář.“117

Vedle  hlavního  oltáře  má  kostel  také  dva  oltáře  postranní.  Nachází  se 

u průčelních  zdí  bočních  lodí.  Na  oltáři  vpravo  je  obraz  českých  patronů 

sv. Vojtěcha,  Radima,  Ludmily  a  Prokopa.  Vedle  návrhu  chrámových  vrat  je  to 

jediné  dílo  Josefa  Mánesa  v tomto  chrámu.  Umělec  jej  vytvořil  na objednávku 

Marie Riegerové. Levý oltář je ozdoben obrazem sv. Josefa, Wolfganga, Víta a Jana 

Nepomuckého.  Obraz  pochází  z dílny  profesora  výtvarné  Akademie  Antonína 

Lhoty. Chrámu jej věnoval svatovítský probošt Adolf Würfel.118

Jako  úplně  poslední  přišla  na  řadu výzdoba hlavní  lodi.  Stalo  se  tak  až 

dlouho po slavnostním vysvěcení chrámu. Bylo to v letech 1890 – 1898, kdy malíř 

František  Sequens,  proslulý  právě  výzdobou  sakrálních  staveb,  vytvořil 

nad arkádami  bočních  lodí  výjevy  ze  života  Krista  a  apoštolů.  Ještě  předtím, 

na konci 80. let, vznikly postavy českých patronů mezi okny, ornamentální výzdoba 

stěn  a postavy na klenbě.  Všechna  tato  vyobrazení  jsou  společným dílem bratrů 

Jana a Karla Jobstových – vídeňských malířů pracujících občas i v Čechách.119

V té době se finanční prostředky scházely již velmi obtížně a pomalu. Za své 

dokončení  vděčí  kostel  hraběti  Janu  Harrachovi.  Nejenže  přispěl  potřebným 

obnosem,  ale  také  daroval  chrámu  kazatelnu.  Tato  krásná  řezbářská  práce  je 

za účelem  vyjádření  vděku  dárci  ozdobena  soškami  sv. Jana  Nepomuckého, 

Františka z Pauly, Panny Marie, Anny a Alfreda, patronů rodiny Harrachů, a navíc 

i rodovým erbem.120

Vzhledem k tomu, že je karlínský kostel sv. Cyrila a Metoděje unikátním, 

i když  pozornosti  veřejnosti  trochu  skrytým  dílem,  stojí  za  to  podívat  se  blíže 

na jeho bohatou výzdobu. Konkrétně se zaměříme na vitráže a ikonografický plán 

výzdoby.

8.1 Vitráže v karlínském kostele

Nedílnou součástí výzdoby karlínského kostela jsou vitráže, které vyplňují 

okna  předsíně,  lodí  i  apsidy.  Unikátní  není  jen  jejich  výtvarná  hodnota,  ale 

117 Cit. dle: Tamtéž, s. 33 - 34
118 Tamtéž, s. 34
119 Tamtéž
120 Tamtéž
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i schopnost  proměňovat  vnitřní  prostory  v závislosti  na  intenzitě  světla 

pronikajícího  dovnitř.  Ve  výzdobě  oken  se  snoubí  práce  mistrů  tyrolské  huti 

pro sklomalbu  a katedrální  sklo  v Innsbrucku  a  špičkových  výtvarných  umělců 

Františka Sequense a Františka Ženíška.121

Netradiční je také samotné osazení vitráží v oknech. Každá z nich je z vnější 

strany  osazena  a  zatmelena  do  samostatně  vyjímatelného  masivního  kovového 

rámu. Ten je do zdiva zakotven čtyřmi kličkami bez jakékoli další pevné fixace. 

Rámy nechal na vlastní náklady vyrobit továrník a městský rada J. Rudl.122

Josef Mocker vytvořil základní kompozici všech oken a nákres vitráží. Svůj 

nápad  poskytl  Jednotě  pro  vyzdobení  chrámu  sv. Cyrila  a  Metoděje.  Jednotlivá 

bazilikální  okna  tvoří  čtyři  pole,  zbylá  chrámová  okna  šest  polí  o rozměrech 

145 x 68  centimetrů ve  dvou vertikálních  řadách rozdělených zděným sloupkem 

a zakončených samostatným kruhem o průměru 68 centimetrů. Architekturu okna 

uzavírá po levé i pravé straně sférický trojúhelník.123

V chrámové  předsíni  se  nacházejí  dvě  protilehlá  okna.  Jsou  osázena 

vitrážemi,  které  mají  bohatě  malovanou  borduru  i  pozadí  centrálních  terčů 

s motivem  poprsí  starozákonních  proroků  –  vpravo  Isaiáš  a  Jeremiáš,  vlevo 

Ezechiel a Daniel. Sklomalba byla provedena dle Sequensova nákresu. Dominantní 

součástí bočních lodí je dvanáct oken, která jsou hodnocena jako nejkrásnější. Šest 

z nich je situováno v levé lodi, druhá šestice potom v lodi pravé. Při popisu oken, 

která  jsou  rozdělena  na  dvě  půlky,  je  třeba  zmínit,  že  jednotlivé  vitráže  jsou 

opatřeny donátorskými nápisy. Jejich přehled je podán níže:

Loď vlevo od vchodu, okna seřazena postupně – směrem od oltáře:

sv. Edmund: J. V. DR. Edmund Kaizel zbožně věnoval

sv. Ludmila: Brabec Emanuel a choť jeho chrámu Páně věnovali

sv. Karel Veliký: Na památku milovaných rodičů Karla a Moniky

sv. Monika: Rodina Meisnerovic 1887

sv. Martin: Na památku Martina Ratticha a Kateřiny dcera Aň. Teisinerová

sv. Emilie: František a Emilie Seidlova farnímu chrámu věnovali

121 COUFAL, P., PIŤHA, P. Karlín. Chrám sv. Cyrila a Metoděje v Praze – Karlíně. Kostelní Vydří: 
Karmelitánské nakladatelství, 2007, s. 146
122 Tamtéž
123 Tamtéž
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sv. Dominik: Věnováno na památku Dominika Muziky chotí Marií a synem 

Josefem

sv. Alžběta: Ke cti patronky Alžběty Alžběta Křížová Alžběta Solidová věnovaly

sv. František Saleský: Marie Kopecká a choť Hynek věnovali

sv. Žofie: Na oslavu Jubilea Svato – Methodějského

sv. Ferdinand: Na památku Ferdinanda choť jeho Anna Kunová

sv. Rozálie: Jakub Martini a choť Růžena Josef a Růžena Tichých věnovali

Loď vpravo od vchodu, okna seřazena postupně – směrem od oltáře:

sv. Josef: Josef Srnec a choť jeho Aloisie

sv. Anna: Léta Páně MDCCCLXXXIV zbožně věnovali

sv. Gabriel: Gabriel Sponer s chotí Josefou

sv. Filomena: V roce jubilejním zbožně věnovali

sv. Antonín Paduánský: Antonín Chuděra s chotí Josefou věnovali

sv. Barbora: Barbora Veselá se synem Františkem věnov:

sv. Jan Nepomucký: Jan Nep. Šleiss s chotí Marií

sv. Máří Magdalena: Sv. Cyrilu a Methodu zbožně věnovali

sv. Jan Křtitel: Ku cti sv. Jana Křtitele Jan Kř. Langer a choť Teresie

sv. Františka Římská: Na památku dcery Františky matka Anna Berntová

sv. Eduard: Na oslavu sv. patronů chrámu Edvard Brože a choť Emilie

sv. Terezie: Ku cti a slávě Boží Jan Kundrát a choť Anna124

Protilehlými okny apsidy padá světlo na oltář. Levé okno je darem faráře 

Bedřicha  Hingsta,  jsou  na  něm  obrazy  sv. Jana  Božího,  Aloise,  Václava 

a Stanislava.  Pravé  okno  kostelu  věnoval  kaplan  Ferdinand  Lehner  na  památku 

tisíciletého výročí smrti sv. Metoděje. Je na něm vyobrazen sv. František z Assissi, 

Havel, Augustin a Petr. Bazilikální okna jsou světlá, aby jimi do kostela procházelo 

dostatek světla.125

V letech 2003 – 2006 probíhala v rámci rekonstrukce chrámu také oprava 

vitráží.  Všechny  byly  vyjmuty  ze  zdiva  a  rozebrány  na  jednotlivé  skleněné 

segmenty, které byly vyčištěny. Nevratně poškozené či  chybějící byly nahrazeny 

124 Tamtéž, s. 148 - 150
125 Tamtéž, s. 151
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replikami zhotovenými z historických materiálů dle dobových řemeslných postupů. 

Následně byly vitráže složeny a vráceny na původní místo. Za účelem důkladnější 

ochrany byly ještě opatřeny předsklením z čirého skla.126

8.2 Ikonografický plán výzdoby karlínského kostela

Výzdoba  karlínského  kostela  byla  vytvořena  v době  orientované  velmi 

nacionálně. Duch národního obrození byl ještě všudypřítomný. Na výzdobě se navíc 

podíleli  malíři,  kteří  vytvořili  svá  díla  pro  jeden  z českých  klenotů  –  Národní 

divadlo.  Český  národní  zájem  se  ve  výtvarné  dekoraci  kostela  projevil  trojím 

způsobem:  rozsáhlým  cyrilometodějským  cyklem  (tomu  odpovídá  zasvěcení 

kostela),  oltářem sv.  Václava  v závěru  pravé  boční  lodi  a  dvojí  galerií  českých 

národních  světců  a  patronů.  Opomíjena  není  ani  Morava.  V obrazové  galerii  je 

vyobrazen  Jan  Sarkandr,  jenž  je  v Čechách  jinak  vypodobňován  zřídka. 

Ze základního  souboru  národních  světců  postrádáme  v kostele  blahoslaveného 

Hroznatu.  Sv.  Zdislava,  Jan  Nepomuk Neumann  a  sv.  Klemet  Maria  Hoffbauer 

z Tasovic u Znojma byli beatifikováni teprve po dokončení chrámu.127

Ze zemských patronů – cizinců můžeme v galerii vidět pouze sv. Víta, který 

se těšil velké úctě v době vlády Karla IV. Jeho důležitost dokládá i to, že mu byla 

zasvěcena katedrála na Pražském hradě. V jiném uskupení pak v kostele najdeme 

obrazy  sv.  Kosmy  a  Damiána,  jejichž  kult  byl  v Čechách  silný  již  za  vlády 

sv. Václava. Jejich svátek se tehdy slavil 27. září, což byl poslední celý den v životě 

tohoto  významného českého světce.  Zřejmě nebylo náhodou,  nýbrž  národnostně 

orientovaným záměrem, že byli ze skupiny českých světců vyčleněni sv. Norbert 

a sv. Zikmund,  kteří  v galerii  vyobrazeni  nebyli.  Sv.  Norbert,  jehož  tělo  bylo 

za pomoci  hraběte  Valdštejna  převezeno  z Magdeburku  do  premonstrátského 

kláštera na Strahově, byl opomenut jako světec tendenčně interpretovaného baroka. 

Kult sv. Zikmunda u nás sice založil Karel IV., který pod jeho ochranu svěřil svého 

druhorozeného syna, přesto byl světec z výzdoby vyčleněn. A to právě kvůli králi 

Zikmundovi, který bojoval s husity a měl pověst protičeského krále.128

126 Tamtéž, s. 151 - 152
127 Tamtéž, s. 171
128 Tamtéž
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„Poněkud jinak je vybrán soubor národních světců na římse nad portálem.  

Zde  po  obou  stranách  centrální  postavy  Krista  stojí  nejprve  šest  českých  

historických světců: Václav, Vojtěch, Prokop, Jan Nepomucký, Ludmila a Anežka.  

V podstatě  tedy  světci  známí  z Myslbekova  pomníku  na Václavském  náměstí,  

s výjimkou Jana Nepomuckého. Z patronů jsou tu opět Kosma a Damián na jedné 

straně  a  Norbert  na  straně  opačné.  Poslední  postavou  je  pololegendární  

sv. Ivan.“129

Roli ve výzdobě kostela však nehrálo pouze národní uvědomění. V té době 

čelila  katolická  církev  kritice130 a  volnomyšlenkářství  přinášelo  společně 

s pozitivistickou  vědou  mnoho  argumentů  pro  podporu  rozumu  a racionálních 

názorů. Tento spor vědy a víry měl řadu témat. Pro katolickou církev byla tehdy 

stěžejní  obhajoba  Panny  Marie  a  papežství,  k nimž  se  vážou  i  dvě  tehdy  nová 

a celospolečensky diskutovaná dogmata  – o neposkvrněném početí  Panny Marie 

(vyhlášeno  1854)  a o papežské  neomylnosti  ve  věcech  víry.  Tato  skutečnost  se 

odráží právě ve výzdobě karlínského svatostánku. Panna Marie, která je umístěna 

téměř ve středu presbyteria, vypadá, jako by předsedala církevnímu shromáždění 

věřících. Svůj význam má i její oltář v čele levé lodi. Najdeme zde řadu svatých 

papežů, ale vyzdviženy jsou zejména události ze života sv. Petra, který byl prvním 

papežem a jako takový představuje symbol celé instituce.131

Přes  všechny  tyto  skutečnosti  má  výzdoba  kostela  pevnou  teologickou 

logiku.  Jako  první  obraz  uvidíme  uvnitř  mandorlu  s vševládným Kristem 

nacházející  se  v zaklenutí  presbyteria.  Uvádí  nás  ke  Kristu  skrytému 

ve svatostánku.  Ve  středu  presbytáře  přijímá  Panna  Marie  hold  sv. Cyrila 

a Metoděje.  Napravo  i  nalevo  od  ní  jsou  postavy  apoštolů.  Lem  zaklenutí 

presbyteria  dekorují  rozety  s portréty  starozákonních  patriarchů  a  proroků. 

Presbytář  tedy  představuje  návštěvníkům nebeské  dvorstvo.  Klenbu  hlavní  lodi 

zdobí  skupiny  světců.  Zastoupeni  jsou  mučedníci,  církevní  učitelé,  řeholníci, 

zakladatelé řadů a panny. Jmenované skupiny představují hlavní typy světectví.132 

129 Cit. dle: Tamtéž, s. 171 - 172
130 Katolická církev byla v dané době považována za protinárodní. Mělo se za to, že je spjata 
s Rakouskem. V karlínském kostele však vyzdvihla národní české světce. Zároveň se ale svým 
zápasem o víru stala „středověce tmářskou“, což bylo chápáno jako protinárodní čin. (Tamtéž, 
s. 172)  
131 Tamtéž
132 Tamtéž
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Jak  tomu u sakrálních staveb  bývá,  předním tématem výzdoby stěn  jsou 

důležité okamžiky ze života Kristova. Dolní pás maleb počíná zobrazením Betléma 

a pokračuje výjevem obětování Páně. Vánoční okruh ukončuje vypodobnění svatby 

v Káni Galilejské, tam Kristus učinil první zázrak. Právě o něm se v čase postavení 

kostela  četlo  v poslední  den  vánoční  doby.  Čtyři  obrazy,  které  následují,  jsou 

připomínkou  dějů  velikonočních.  Konkrétně  se  jedná  o  čtvero  obřadních  dnů: 

Zelený čtvrtek, který připomíná poslední večeři, následuje Velký pátek na Golgotě 

v den  smrti  Páně,  Bílá  sobota  coby  den  ticha  u Božího  hrobu  a  Hod  Boží 

velikonoční spojený s tajemstvím Kristova zmrtvýchvstání. Poslední obraz v levé 

chrámové lodi je věnován nanebevstoupení. Seslání Ducha svatého, jímž je obvykle 

cyklus  výjevů  z Kristova  života  ukončován,  je  vyobrazeno  až  na  protější,  tedy 

pravé,  straně.  Může  to  být  náhoda  či  záměr  vycházející  ze  skutečnosti,  že 

svatodušní  svátky  zahajují  jinou  kapitolu  dějin  církve.  Té  je  v Bibli  věnována 

samostatná kniha nazvaná Skutky apoštolů. Právě apoštolské skutky jsou tématem 

sedmi  dalších  obrazů.  Ty kromě jiného také  prezentují  myšlenku o pokračování 

života Kristova v dějinách církve.133

Výše na  stěnách  hlavní  lodi  se  nachází  zmiňovaná  řada  českých  světců. 

V jejich osobnostech se zpravidla propojují církevní dějiny s dějinami národními. 

Světci  tu nejsou jen za účelem vyjádření národní a kulturní hrdosti,  mají  funkci 

jakéhosi  životního  vzoru.  Stejnou  roli  mají  i  čtyři  lunety  na  bočních  stěnách 

presbytáře  zobrazující  okamžiky  ze  života  slovanských  věrozvěstů  a  důležité 

události Velkomoravské říše i Čech.134

Důležitou  ideou ikonografického plánu je  poukázat  na  provázání  božství 

a lidství Kristova, na to, jak církev spojuje nebeské a pozemské. Návštěvník kostela 

má pocit, že je součástí nebeského světa a je na něho kladen požadavek pokračovat 

v láskyplném  díle  Ježíše  Krista.  Tato  myšlenka  je  zdůrazněna  třemi  lunetami 

nad východy  z kostela.  Nad  hlavním  vchodem  je  to  Kristus  Dobrý  pastýř, 

nad bočními  potom  svatý  Josef  a  Panna  Marie,  to  znamená  Svatá  rodina  – 

pozemské jádro společenství svatých.135

Celá  výzdoba  je  ovšem  koncipována  především  liturgicky.  Pozornost  je 

věnována zejména třem svátkům liturgického roku – Vánocům, Velikonocům

133 Tamtéž, s. 173 - 174
134 Tamtéž, s. 174
135 Tamtéž, s. 175
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a Letnicím. Opomenuty nejsou ale ani podzimní svátky. Trůnící vševládný Kristus 

odkazuje ke svátku Krista Krále, který se později slavil poslední říjnovou neděli. 

Seskupení světců pod tímto obrazem je pak poukazem na svátek Všech svatých. 

Liturgický ráz má i výzdoba nad hlavním oltářem. Nad sloupy kupole či baldachýnu 

najdeme  čtyři  starozákonní  postavy  spojené  s obětováním  –  Árona,  Ábela, 

Abrahama a král Salemu Melchizedecha.136

Jak vidno, výzdoba kostela byla promyšlena důkladně. Do ikonografického 

plánu nepatří pouze vitráže, jimž byl věnován předchozí oddíl. Světci na oknech 

byli určováni jednotlivými dárci. Vybraní svatí se jistě těšili dobové úctě, větší váhu 

však mohl mít vztah dárce k patronu někoho z jeho příbuzných.137

Vyjdeme-li  z předchozích  informací,  je  evidentní,  že  kostel  sv. Cyrila 

a Metoděje patří k významným kulturním památkám. Bohužel ani těmto stavbám se 

pohromy nevyhýbají. Poslední část textu o karlínském svatostánku je tedy věnována 

jeho obnově po ničivé povodni v roce 2002.

8.3 Rekonstrukce kostela po srpnové povodni z roku 2002

Povodňová vlna, která zasáhla tuto památkově chráněnou stavbu, napáchala 

velké škody. Hladina vody dosáhla ve vnitřních prostorách výšky až 160 centimetrů 

nad úrovní  podlahy.  Poničena  byla  dlažba  i  dřevěné  lavice.  V exteriéru  voda 

poškodila  sochařskou  a  plastickou  výzdobu  dobových  kamenných  článků 

i kovových vrat.  Už  v průběhu úklidu  byl  mapován rozsah  škod,  aby  mohl  být 

stanoven plán restaurátorských prací.138

Nejprve  byla  restaurována  vstupní  vrata  v severním  průčelí.  Na  základě 

výběrového  řízení  byla  práce  svěřena  zkušenému  restaurátorovi  J.  Mückovi. 

Současně s tím byly započaty také opravy interiéru. Vzhledem k havarijnímu stavu 

maleb,  kterým  rozhodně  neprospěla  necitlivá  renovace  v roce  1937,  bylo 

rozhodnuto, že vedle opravy částí interiéru přímo poškozených velkou vodou budou 

restaurovány také veškeré vitráže, nástěnné a nástropní malby a fresky.139

136 Tamtéž
137 Tamtéž
138 ZÁHOŘ, T. Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Praze – Karlíně. Zprávy památkové péče, 2005, 
roč. 65, č. 4, s. 303
139 Tamtéž
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První  etapa  rekonstrukcí  probíhala  od  dubna  do  listopadu  2003.  Tým 

zkušených restaurátorů vedený akademickými malíři T. Bergerem a T. Záhořem se 

zaměřil  na  obnovu  nástěnné  a  nástropní  malby  v prostoru  apsidy  a  presbytáře. 

Postupovali na základě precizního restaurátorského průzkumu. Souhlas k provedení 

prací  jim  udělil  investor  (Arcibiskupství  pražské)  i  pracovníci  památkové  péče. 

Paralelně  s tím  provedl  akademický  malíř  J. Knor  se  svým  týmem  renovaci 

secesních  maleb  v křestní  kapli.  Kromě  toho  Knorova  skupina  opravila  také 

poškozené chrámové lavice, zpovědnici, kazatelnu a oltář sv. Kříže. Ve stejné době 

pracovníci renomované pražské sklářské hutě Jiřička – Coufal provedli v ateliéru 

rekonstrukci vitráží.140

Druhá  vlna  restaurátorských  prací  byla  opět  zaměřena  na  malbu.  Třetí 

a závěrečná etapa, která probíhala od roku 2005, se vedle zbývajících výtvarných 

artefaktů  soustředila  znovu také  na  vitráže.  Rekonstrukce  odborníky  přesvědčila 

o vzácnosti a výjimečnosti památky, která v sobě spojuje národní hrdost, kulturní 

tradici, nadšení nejen karlínských občanů a práci umělců zvučných jmen.141

8.4 Husitské práče a kašna na Karlínském náměstí

Ještě,  než  opustíme  Karlínské  náměstí,  měli  bychom  věnovat  pozornost 

dvěma zde se nacházejícím drobným památkám. První z nich je situována v zeleni 

naproti  průčelí  kostela  sv. Cyrila  a  Metoděje.  Jedná  se  o kašnu  vybudovanou 

současně  se  založením sadu  v roce  1862.  Je  tvořena  dvěma kruhovými  mísami 

z růžového sliveneckého mramoru. Ve své době zřejmě byla perlou zdobící přilehlý 

park, její současný stav je však žalostný. Kromě toho, že je nefunkční a poškozená, 

slouží jako odpadkový koš. „Ilustrace“ sprejerů pak dílo zkázy dokonaly.142

Stav druhé památky, o sto let mladší, je o poznání lepší. Jedná se o sochu 

Husitské práče z roku 1962. Jejím autorem je  akademický malíř  Jan Jiříkovský, 

který vystudoval Akademii výtvarných umění u profesorů Karla Dvořáka a Josefa 

Mařatky.  Sochařské  dílo  nacházející  se  za  karlínským kostelem je  připomínkou 

bitvy  na Vítkově,  k níž  došlo  v roce  1420:  „V květnu  toho  roku  oblehlo  Prahu 

osmdesát tisíc křižáků z celé Evropy, v jejichž čele stál římský a český král Zikmund 

140 Tamtéž, s. 304
141 Tamtéž
142 BRONCOVÁ, D. a kol. Praha 8 křížem krážem. Praha: Milpo, 2008, s. 44
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Lucemburský. Jediná volná cesta do obleženého města vedla pod vrchem Vítkovem 

a udržet  ji  bylo  pro Prahu  životně  důležité,  protože  se  tudy  přivážely  potraviny  

i posily.  Obrana  cesty  byla  svěřena  táboritům  v čele  s Janem  Žižkou.  V neděli  

14. července  přebrodila  křižácká  železná jízda  v místech  dnešní  Štvanice  Vltavu 

a pokusila se dobít vrchol Vítkova. Proti zhruba tisícovce křižáků stálo jen několik  

desítek husitů. Bitvu rozhodl příchod posil z Prahy. V nastalém zmatku padali jezdci  

z prudkého  svahu.  Další  husité  vyrazili  z bran  Prahy  a napadli  křižáky  čekající  

na Špitálském poli.“143

Husitské  práče  upínající  svůj  zrak  k Vítkovu  je  naší  poslední  zastávkou 

v prostoru  Karlínského  náměstí.  Nyní  naše  kroky  směřují  dále  do  středu  čtvrti, 

tentokrát po stopách průmyslu.

143 Cit. dle: Tamtéž
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9 Bývalé továrny

Kam zmizeli továrníci, dělníci, zdejší průmysl?

Vystřídal je elegantní oblek a podnikatelský úmysl

Není pochyb o tom, že Karlín byl průmyslovou čtvrtí.  Bylo tomu tak už 

dávno předtím, než byl ustanoven samostatnou obcí. Na tzv. Špitálsku se nacházely 

rozsáhlé  manufaktury  –  papírny  a  kartounky,  které  patřily  židovským  rodinám 

Schönfeldů,  Beer  Porgesů  a  Jeruzalemů.  Tyto  malé  výrobny  byly  postupně 

nahrazovány velkými továrnami.144

V druhé  polovině  devatenáctého  století  nastal  útlum  výroby  spotřebního 

zboží a řepkového oleje. O slovo se výrazně hlásil strojírenský průmysl. Z Daňkovy 

strojírny (založena 1854) se tedy postupně stal strojírenský gigant ČKD, zatímco 

jiné strojírenské podniky (např. Lüsse, Märky a Bernard či Augustin Donát) časem 

zanikly. Právě ve staré budově Daňkovky si František Křižík, s jehož jménem je 

Karlín dodnes spojen, otevřel svou první elektrotechnickou továrnu.145

Putování  po  stopách  průmyslu  začneme  u  někdejší  továrny  Breitfeld, 

Daněk & spol. (později Akciová společnost strojírny). Společnost vznikla roku 1872 

spojením strojírny Breitfeld a Evans (založena 1832 jako jedna z prvních na českém 

území)  se  strojírnou  Daňkovou  (založena  1854).146 Již  jako  Akciová  společnost 

strojírny fúzovala roku 1927 s Českomoravskou – Kolben. Výsledkem byl koncern 

ČKD. Jeho karlínská část byla po znárodnění označována jako ČKD Dukla. Tomuto 

strojírenskému  gigantu  náležel  rozsáhlý  komplex  budov  vymezený  Křižíkovou, 

Thámovou a Pernerovou ulicí.147 

Bývalá hala střižny plechů v Křižíkově ulici byla v letech 1999 – 2000 podle 

návrhu Ricarda Bofilla a Pierra Carniauxe přestavěna pro administrativní účely.

144 BERAN, L., VALCHÁŘOVÁ, V. Pražský industriál. Technické stavby a průmyslová 
architektura Prahy. Praha: Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT v Praze, 2005, s. 98
145 Tamtéž
146 Tamtéž, s. 107
147 Tamtéž, s. 109
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Dnes je známá jako Corso Karlín.148 Nedávno se rozšířila o budovu Corso IIa, která 

byla vystavěna na sousedních pozemcích. Ty se uvolnily po povodni, kdy byly dříve 

zde  stojící  objekty  asanovány.  V projektu  kancelářského  komplexu  Corso  II  se 

kromě budovy IIa v budoucnu počítá ještě se dvěma dalšími – IIb a IIc.149

Vedle Corsa, uprostřed bývalého komplexu ČKD, se nachází protáhlá hala. 

V roce 2005 byla Albertem di Stefanem přeměněna na ateliéry pro umělce, galerii 

a centrum současného umění, tzv. Karlínská studia.150

Na  budovu  Corsa  těsně  navazuje  další  objekt.  Jedná  se  o někdejší 

reprezentativní  správní  budovu  akciové  společnosti  ČKD,  dnes  administrativní 

centrum Palác Karlín. Stavba na rohu Thámovy a Křižíkovy ulice byla vystavěna 

firmou  Václava  Nekvasila  ve 30. letech  20.  století.  Pro  potřeby  stavby  byla 

ubourána část továrny.151

Na  protilehlé  pěší  zóně  v Thámově  ulici  na  moment  průmysl  opustíme 

a budeme se  orientovat  na  jeden  z dopravně  technických počinů.  Právě  v těchto 

místech totiž cestující vstupují do stanice metra Křižíkova, o níž můžeme říci, že je 

jakýmsi středem karlínského úseku metra trasy B. O zastávku dál směrem do centra 

ji  doplňuje  Florenc  (ta  propojuje  trasu  B  s trasou  C),  směrem  z centra  potom 

Invalidovna. Trasa C z Pankráce do Karlína (Karlínem se zde myslí stanice Florenc, 

tehdy Sokolovská, na trase C) je v provozu od 1. května 1974, trasa B ze Smíchova 

do Karlína (Karlínem se zde myslí stanice Florenc, tehdy Sokolovská, na trase B) 

od 2. listopadu  1985,  úsek  do  Vysočan  byl  otevřen  22. listopadu  1990.  Právě 

od tohoto roku jsou funkční také stanice Křižíkova a Invalidovna, které jsou jeho 

součástí.152

Z pěší  zóny  se  přesuneme  do  Křižíkovy  ulice  čp.  213  a  vrátíme  se 

k průmyslu.  Na  této  adrese  v minulosti  byla  Chemická  továrna  Carl 

Rademacher & Co,  kterou  v roce  1857  založil  Carl  Rademacher  s Eduardem 

Prochaskou.  Objekt  v Křižíkově  ulici  však  získali  až  někdy  kolem  roku  1862. 

Původně  patřil  Packově  továrně  na  vagony,  která  byla  postavena  v 50. letech 

19. století Františkem Šlechtou. Když sem Rademacherova továrna přesídlila,

148 Tamtéž, s. 107
149 Poznámka autora
150 Tamtéž, s. 109
151 Tamtéž, s. 107
152 STAŇKOVÁ, J., ŠTURSA, J., VODĚRA, S. Pražská architektura. Významné stavby jedenácti  
století. Praha, 1991, s. 338
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vyráběla  se  tu  potaš  a  ostatní  soli.  Po  roce  1920  byl  chemický  provoz 

z hygienických důvodů ukončen. Následně byl tovární areál rozdělen na tři části. 

Východní  část  pozemku  byla  zastavěna  obytnými  domy.  Západní  část  obrácená 

do Thámovy ulice  byla  upravena  pro  potřeby  zasilatelské  firmy.  Jižní  část  byla 

v letech 1931 – 1932 uzpůsobena firmě V. Vítka – kovářskému a podkovářskému 

velkozávodu. Nejstarší částí továrny jsou dochované obvodové zdi haly obrácené 

průčelím do Křižíkovy ulice. Tento zbytek objektu z roku 1856 dlouho čekal na své 

využití.153 Nyní slouží jako průčelí supermarketu, který zde byl otevřen v loňském 

roce. Nad ním se tyčí bytový dům. Zastavěna byla i proluka mezi bývalou halou 

a sousedním obytným domem.154

Thámovou  ulicí  se  přesuneme  k budově  v Pernerově  ulici  čp.  149. 

Dochovaný nápis Praga odkazuje na stejnojmennou autoopravnu. Ta byla postavena 

na místě staré slévárny ČKD mezi domy čp. 121 a čp. 221. Stavbu podle plánů 

stavitele Karla Vlka realizovala v letech 1929 – 1931 firma Nekvasil. Popisné číslo 

(viz  výše)  ovšem  budova  získala  až  v roce  1933.  V suterénu  bylo  skladiště, 

v přízemí a poschodí dílny s čekárnou pro zákazníky, umývárnou a šatnou. Dnes se 

zde  samozřejmě  vozy  Praga  již  neopravují.  Objekt  je  využíván  soukromými 

firmami.155

Na  cestě  za  dalšími  bývalými  továrnami  nesmíme  opomenout  tunel 

pod Vítkovem, kolem něhož právě procházíme. Je 303 metrů dlouhý a 4, 5 metru 

široký. Vede z Thámovy ulice na Tachovské náměstí. Obyvatelům Žižkova zkrátil 

cestu  za  prací  do Karlína  až  v roce  1953.  Razil  jej  národní  podnik  Baraba  – 

znárodněná pražská stavební firma Ing. Zdenko Kruliše.156

Dál Pernerovou ulicí docházíme k původní kotelně a strojovně ČKD Karlín. 

Objekty  na  rohu  Pernerovy  a  Šaldovy  ulice  byly  postaveny  pro  Akciovou 

společnost  strojírny  (dříve  Breitfeld,  Daňek  &  spol.)  podle  plánů  Josefa  Rixy 

a Viktora  Beneše  na  místě  starší  strojovny  Fischelovy  olejny.  V roce  2005  se 

kotelna (čp. 632) i strojovna (čp. 635) dočkaly přestavby.157 Slouží komerčním

153 BERAN, L., VALCHÁŘOVÁ, V. Pražský industriál. Technické stavby a průmyslová 
architektura Prahy. Praha: Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT v Praze, 2005, s. 104
154 Poznámka autora
155 BERAN, L., VALCHÁŘOVÁ, V. Pražský industriál. Technické stavby a průmyslová 
architektura Prahy. Praha: Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT v Praze, 2005, s. 110
156 Tamtéž, s. 116
157 Tamtéž, s. 108
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účelům. S charakterem objektů plně koresponduje designové studio, které v jednom 

z nich sídlí.158

Jiné  než  obchodní  využití  bude  mít  tehdejší  Lisovna  řepkového  oleje 

D. G. Fischel  Söhne  v Šaldově  ulici  čp.  219.  Objekt  se  aktuálně  mění  na dům 

s loftovými  byty.  Fischelova  smíchovská  firma  založená  roku  1822  si  lisovnu 

v Karlíně nechala postavit v letech 1862 – 1864. Sto třicet metrů dlouhá budova 

s malými okny však sloužila jako olejna pouhých deset let. Pak ji převzala Akciová 

společnost strojírny (dříve Breitfeld, Daňek & spol.), která prostory využívala jako 

dílny  a sklady.  Do  roku  1950  v budově  sídlilo  ČKD,  poté  Československé 

automobilové opravny.159

Naproti  bývalé  lisovně  se  nachází  poslední  průmyslový  objekt,  který  je 

v této kapitole předmětem našeho zájmu. Jedná se o skladiště, montovnu a servis 

továrny Aero v Šaldově ulici čp. 425. Továrna na letadla Aero začala v roce 1928 

vyrábět  také  malé  automobily.  Právě  pro  jejich  servis  si  firma nechala  v letech 

1933 – 1934 postavit  podle projektu Jindřicha Freiwalda a Jaroslava Böhma dvě 

obdobné  budovy  –  jednu  v Karlíně,  druhou  v areálu  továrny  ve  Vysočanech. 

Karlínská  je  pětipodlažní,  má  pásová  okna  v dílenských  místnostech  a kruhová 

v sociálních buňkách. V přízemí byl kromě administrativy a skladu náhradních dílů 

také autosalon. Momentálně slouží rekonstruovaná budova kancelářským účelům.160

Bývalé karlínské industriální objekty se těší velkému zájmu investorů, kteří 

je rekonstruují zejména pro obchodní a administrativní účely. V této části jsme se 

seznámili  s většinou  z nich.  Několik  jich  však  ještě  poznáme  na  cestě 

po Sokolovské  ulici.  Toulky  po  oblasti  starých  továren  zakončíme  zastávkou 

u stavby neindustriální, která ale byla objevena díky zbourání starých skladišť.

Kaple, kterou máme na mysli, leží poblíž Pernerovy ulice, pod Vítkovem. 

Bývala  součástí  vojenského  a  evangelického  hřbitova,  který  se  zde  v 18. století 

nacházel. Hřbitov byl zrušen v roce 1894 a zlikvidován roku 1906. Kaple se nám 

dochovala  dodnes:  „Byla  postavena  v roce  1753  a  její  výzdobu  tvořila  freska 

Korunování P. Marie a českých patronů. Průčelí čtvercové kaple, která je uvnitř

158 Poznámka autora
159 BERAN, L., VALCHÁŘOVÁ, V. Pražský industriál. Technické stavby a průmyslová 
architektura Prahy. Praha: Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT v Praze, 2005, s. 105
160 Tamtéž, s. 110
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zaklenuta plackovou klenbou,  je  zakončeno segmentovým štítem.  Drobná střešní  

vížka  čtvercového  půdorysu  se  zkosenými  nárožími  je  korunována  nízkou  bání.  

V roce 1813 v ní byly dočasně uloženy ostatky pruského generála G. Scharnhorsta,  

který  zemřel  v Praze během diplomatické cesty  do Vídně a byl  potom pochován 

v Berlíně.“161

Přestože kaple nezanikla společně s pohřebištěm, dlouho se o ní nevědělo. 

V šedesátých  letech  minulého  století  byla  sice  zapsána  do  seznamu  památek, 

ale i tak sloužila jako přístřešek agregátu pro okolní továrny. V roce 2001 koupila 

pozemky překladiště ČKD společnost Real Estate Karlín Group, která se zároveň 

zavázala  zchátralou  kapli  zrekonstruovat.  Při  povodni  byla  tato  barokní  stavba 

zaplavena až po klenbu. Teprve v roce 2004 se dočkala kompletní rekonstrukce, 

včetně fresek.162

161 Cit. dle: BRONCOVÁ, D. a kol. Praha 8 křížem krážem. Praha: Milpo, 2008, s. 83
162 Tamtéž, s. 84
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10 Základní škola na Lyčkově náměstí

S otevřenou náručí do okolí hledí,

dítka, co sem chodí, mnoho toho vědí

Pernerovou  ulicí  jsme  se  přesunuli  na  Lyčkovo  náměstí.  Dříve,  než 

přistoupíme  k popisu  zde  stojící  školy,  bylo  by  dobré  objasnit  si  etymologii 

pojmenování náměstí. U velké části karlínských ulic je okamžitě zřejmé, po kom 

jsou  pojmenovány.  Kdyby  Lyčkovo  náměstí  zůstalo  náměstím  Riegrovým  či 

Erbenovým (pak opět Riegrovým), bylo by jakékoli vysvětlování zbytečné. Nestalo 

se tak, ale osoba, jejíž jméno prostor nese, je pro naši historii také postavou velmi 

významnou,  i  když  možná  méně  známou,  a  jako  taková  si  zaslouží  býti 

připomenuta. Mluvíme totiž o MUDr. Břetislavu Lyčkovi (1903 – 1942), statečném 

českém vlastenci a účastníku protifašistického odboje. Tento praktický lékař působil 

v Karlíně. Po atentátu na Reinharda Heydricha ošetřil zraněného parašutistu Jana 

Kubiše.  Lyčka  byl  prozrazen  a  v obklíčení  se  zastřelil.  Jeho  manželka  zemřela 

v koncentračním táboře Mauthausen.163

Zásadní  budovou  na  náměstí  je  zmiňovaná  základní  škola  ve stylu 

historizující  secese.  O  pozemky,  na nichž  stojí,  usilovali  karlínští  radní  dlouho. 

Ne však za účelem výstavby školy, nýbrž pro rozšíření města. V roce 1871 radnice 

požádala vojenský erár o odkup louky u Invalidovny, na níž byla vojenská střelnice. 

Vojáci nebyli  proti,  ale  požadovali  náhradu v podobě nové střelnice vybudované 

na obecní  náklady.  Nabídnutá  místa  jim však  nevyhovovala,  a  tak  se  záležitost 

vlekla.  Teprve  21. března  1900  byla  na  uvolněné  pozemky  podepsána  kupní 

smlouva. Karlínská radnice zaplatila ministerstvu války 1 600 000 korun. Střelnici, 

která  byla  stejně  pro obyvatelstvo  nebezpečná  vzhledem  k prodlužujícímu  se 

dostřelu pušek a husté zástavbě, zrušili sami vojáci.164

Na  základě  dlouhých  jednání  příslušných  institucí  bylo  rozhodnuto 

o výstavbě školy. Na vypracování projektu byl vypsán konkurz. Porota ve složení

163 HRUBEŠ, J., HRUBEŠOVÁ, E. Pražské domy vyprávějí…VI. Praha: Academia, 2000, s. 206 - 
207
164 Tamtéž, s. 207
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karlínský starosta císařský rada Jindřich Ronz, profesor Jan Koula, stavební rada 

Josef Srdínko, architekt Bohumil Štěrba, architekt a stavitel Matěj Blecha, ředitel 

PhDr. Jan Plašil, ředitel Vincenc Nechvíle, ředitel Antonín Mojžíš a městský lékař 

MUDr. Jaroslav  Hanuš  rozhodla  8. října  1903  o udělení  první  ceny  projektu 

posluchače  architektury  Pavla  Janáka.  Druhou  cenu  získal  se  svým  projektem 

architekt Josef Sakař a třetí stavitelský asistent Otakar Polák. Žádný z vítězných 

návrhů ale nevyhovoval plně, a proto porota požádala o jejich dopracování. Autoři 

své projekty dle požadavků poroty upravili. Stavba podle prvního a třetího návrhu 

by bývala byla velmi nákladná. Porota tedy zadala vypracování konečných plánů 

architektu Josefu Sakařovi. Schváleny byly 6. června 1904 výnosem c. k.  školní 

okresní rady.165

Z konkurzu na provedení stavby vyšla  vítězně firma stavitele a architekta 

Matěje Blechy, člena poroty. Řemeslné práce byly přednostně zadány karlínským 

řemeslníkům. Na stavbu dohlížely dvě komise. Jedna se soustředila na stavbu jako 

takovou,  druhá  na  vnitřní  vybavení.  Základní  kámen  byl  položen  6. září  1904 

za účasti  starosty Jindřicha Ronze a dalších hodnostářů.  Měděná schránka,  která 

byla do kamene vložena, obsahovala pamětní spis,  jeden výtisk Národních listů, 

Hlasu  národa,  Národní  politiky  a  Karlínských  listů.  Z mincí  potom pětikorunu, 

dvoukorunu, korunu, dvacetihaléř, desetihaléř, dvouhaléř a haléř. Na konci srpna 

1906 byly hotovy veškeré stavební práce venkovní i vnitřní.166

Po dokončení bylo ve škole  osmnáct  tříd.  V každé z nich byl  na průčelní 

stěně umístěn umělecký krucifix od akademického sochaře Cvekla. Nechyběla ani 

podobizna císaře  od Františka Ženíška.  V budově školy byla  také slavnostní  síň, 

tělocvična  se  šatnou  a  sprchami,  fyzikální  učebna.  Našli  bychom  tu  také  dvě 

pracovny, dvě sborovny, dvě kreslírny, osm kabinetů a dvě ředitelny – ředitelnu 

dívčí školy a ředitelnu chlapecké školy. Ve druhé jmenované byly signálové hodiny, 

které automaticky zařizovaly zvonění na začátku vyučování a o přestávkách. Své 

prostory  zde  měla  také  mateřská  škola.  Ředitelé  mohli  obývat  jeden  za  dvou 

třípokojových bytů s kuchyní, předsíní a koupelnou. Pro školníky tu byly dva byty 

s pokojem, kuchyní a předsíní.167

165 Tamtéž
166 Tamtéž, s. 207 - 208
167 Tamtéž, s. 208
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Školní  budova  zabírá  plochu  2 103  metrů  čtverečních  z celkových  4 615. 

Na třípatrový střed se dvěma vchody navazují dvě dvoupatrová křídla. Před každým 

z nich je zahrádka. Za školou je dvůr, z větší části využívaný jako hřiště. Pozornost 

si zaslouží především výzdoba budovy:  „Střední části dominuje vysoký stupňovitý  

štít nad hlavní římsou. Je vyzdoben motivem svatováclavské koruny, českými znaky  

a především plastickým reliéfem sv. Václava na koni od sochaře Nováka s nápisem 

»Sv. Václave  nedej  zahynouti  nám  ni  budoucím«.  Pod  reliéfem  jsou  elektrické  

hodiny,  doplněné  po  stranách  plastickou  dekorací  –  rozepjatými  křídly  

s přesýpacími hodinami, symbolem času. Nad štítem vyrůstá ze střechy osmiboká 

věžička s vysokou lucernou a cibulovitou bání, věnčená ochozem“168

Při  stavbě  se  dbalo  hesla  „Umění  do  škol“.  Portály  vchodů  tedy  byly 

osazeny  plastickými  skupinami  s reliéfem  Jana  Amose  Komenského  a jeho 

životopisnými daty. Vchod vpravo s postavami žen a dívek byl vchodem do dívčí 

školy. Ten vlevo s postavami žen a chlapců byl vstupem do školy chlapecké.169

Autory malířské výzdoby hlavního průčelí jsou akademičtí malíři Klusáček 

a Köhler. Dva velké obrazy vypodobňují následující:  M. Rokycana smiřuje Žižku 

s Pražany na Špitálském poli 14. září L. P. 1424,  Národní slavnost při korunovaci  

krále  Ferdinanda  Dobrotivého  na  Invalidovně  14.  září  L.  P.  1836.  Dále  jsou 

na průčelí dvě skupiny meziokenních fresek s výjevy z dětského života. Nad okny 

najdeme mravoučné nápisy: Pravdě, kráse, dobru; V práci a vědění je naše spasení; 

Škola druhá matka sladká; Každý počátek je těžký; Zdravé tělo, zdravý duch; Vlast  

poznej  a  miluj;  Vědění  poklad  největší;  Co  jsi  poznal,  k dobru  užívej;  Škola 

základem života;  Dobré vychování mládeže jest štěstím národa. Štítné zdi křídel, 

ve kterých byly byty ředitelů, zdobí obrazy sv. Cyrila a Metoděje.170

Svému účelu začala budova sloužit začátkem školního roku 1906 – 1907. 

Poslední  zářijový  den  roku  1906  ji  vysvětil  pražský  arcibiskup  Lev  kardinál 

Skrbenský  z Hříště.  Toho  času  zde  byla  II. obecná  a  měšťanská  škola  dívčí, 

II. samostatná  obecná  škola  chlapecká  a  II. mateřská  škola.  Pro  budoucí 

II. měšťanskou  školu  chlapeckou  byly  potřebné  učebny  rezervovány.  Hned 

v prvním školním roce školu během svého pobytu v Praze navštívil císař František 

168 Cit. dle: Tamtéž
169 Tamtéž
170 Tamtéž, s. 208 - 209
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Josef. Na konci listopadu 1907 pak vyznamenal tehdejšího ředitele školy Antonína 

Mojžíše zlatým záslužným křížem.171

S nástupem okupace nastaly škole zlé časy.  Přesně v jeden z černých dnů 

naší  historie,  v sobotu  17. listopadu  1939,  dostal  její  ředitel  vzkaz  od  školního 

inspektora.  Škola  měla  být  v pondělí  19. listopadu zabrána,  a  tak  se  také  stalo. 

Zařízení bylo uloženo mimo objekt a žáci se přestěhovali na jinou školu. Nacisti 

školní  budovu  užívali  po celou  dobu  války.  Neuvěřitelným  způsobem  ji 

zdevastovali. Po osvobození musela být rekonstruována. Žáci se do lavic vrátili až 

27. října 1945.172

Při  rekonstrukci  školy  v roce  1982  byly  v kupoli  věže  objeveny  některé 

historické dokumenty – pamětní list o zahájení stavby, záznamy o stavební firmě 

Hynek Kurz z Karlína, dobové fotografie, noviny Národní politika a Hlas národa 

a několik  rakouských  grošů,  to  vše  z roku  1905.  K nalezeným materiálům byly 

přidány  informace  o  probíhající  rekonstrukci  a  tehdejší  peněžní  oběživo.  Výše 

uvedený  nález  byl  překvapením,  neboť  školní  kronika  o  něm  nehovoří. 

Pravděpodobně  však  byly  schránky  určené  budoucím  generacím  dvě  –  jedna 

v základním kameni, druhá, po vzoru sakrálních staveb, v kupoli.173

Dnes  je  budova  na  Lyčkově  náměstí  sídlem základní  školy  s rozšířenou 

výukou výtvarné výchovy. Od školního roku 1993 – 1994 má status fakultní školy 

Pedagogické  fakulty  Univerzity  Karlovy.  Stejně  jako  v  minulosti  je  i  nyní  část 

budovy  vyhrazena  mateřské  školce.174 Po  povodni  v roce  2002  prošla  škola 

rozsáhlou  rekonstrukcí.  Svým  vybavením  plně  odpovídá  současným  potřebám 

vzdělávání.175

Okolí školy je stejně malebné jako budova sama. V přilehlém parku si nelze 

nevšimnout sochy  Inteligence od akademického sochaře Josefa Mařatky. Jedná se 

o kopii, která se na náměstí znovu vrátila po jeho celkové rekonstrukci v roce 1999. 

Originál díla je uložen v Galerii hlavního města Prahy.176

171 Tamtéž, s. 209
172 Tamtéž, s. 210
173 Tamtéž
174 Tamtéž
175 Poznámka autora
176 BRONCOVÁ, D. a kol. Praha 8 křížem krážem. Praha: Milpo, 2008, s. 44
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11 Národní dům

Tančírna, kavárna, restaurace,

teď si tu vrabci cvrlikají o rozhlase

Nedaleko školy se rozkládají rozsáhlé sady, které byly v Karlíně založeny 

v roce 1903. Jsou pojmenovány po univerzitním profesorovi JUDr. Josefu Kaizlovi. 

Od roku 1952 do roku 1990 nesly jméno spoluzakladatele a předsedy KSČ Josefa 

Hakena. Po roce 1990 jim byl vrácen původní název. Právě v čele Kaizlových sadů 

stojí  dům  ve  slohu  tzv.  postsecesního  klasicismu.  Je  mu  věnována  naše  další 

zastávka.177

V roce  1907  se  karlínští  radní  rozhodli  postavit  v Karlíně  Národní  dům. 

Projekt vypracoval architekt Josef Sakař, vlastní stavební realizaci provedl stavitel 

Otakar  Nekvasil.  Řemeslné  stavební  práce  a  vybavení  interiérů  měli  na starosti 

karlínští řemeslníci a živnostníci – stejně jako v případě školy na Lyčkově náměstí. 

Plastickou výzdobu navrhli sochaři Antonín Štrunc a Otakar Rákosník. Stavět se 

začalo v březnu 1910. Dne 1. května 1911 byla v přízemí stavby otevřena restaurace 

s kavárnou, hernou a kuželkářskou síní. Slavnostní otevření celé budovy proběhlo 

v neděli 18. června 1911. Událost měla z pověření městské rady na starosti Městská 

beseda v Karlíně. Přítomni byli významní hosté i karlínské spolky. Úvodní projev 

pocházel  z pera  básníka  Adolfa  Heyduka.  Koncert  Orchestrálního  sdružení  řídil 

hudební skladatel Otakar Ostrčil.178

Přízemí  jsme  již  zmínili,  zbytek  budovy lze  popsat  následovně:  „Uvnitř  

objektu  bylo  monumentální  trojramenné  schodiště,  z jehož  podesty  byl  přístup 

na balkon  v průčelí,  pod  ním  vedl  podjezd  s hlavním  vchodem.  V suterénu  byla 

kuchyně,  lidová  restaurace  s vinárnou  a  zimní  kuželník.  V prvním  poschodí  byl  

velký sál o výměře 210 metrů čtverečních s jevištěm 50 metrů čtverečních. Zbytek  

plochy prvního patra zabíraly chodby, šatna, dvě přilehlé místnosti a malý sál. Oba  

sály mohly být v případě potřeby spojeny v jeden celek. Ve druhém poschodí bylo 

pět  lóží,  galerie,  spolkové  místnosti  a  byt  restauratéra.  K budově  přiléhaly  dvě 

177 HRUBEŠ, J., HRUBEŠOVÁ, E. Pražské domy vyprávějí…VI. Praha: Academia, 2000, s. 172
178 Tamtéž, s. 173
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verandy přístupné přímo z restaurační zahrady a nad nimi dvě terasy. Schodiště,  

obložené sliveneckým mramorem, bylo projektováno tak, aby v budoucnu sloužilo 

rovněž  divadlu,  které  mělo  být  k budově  přistavěno.  Zahradní  restaurace  měla 

neuvěřitelně velkou kapacitu,  uvádí  se,  že  pojala 2000 hostů.  Národní  dům měl  

elektrické osvětlení a byl vytápěn parou a plynem.“179

Přes všechny výše uvedené informace si jeden ze zástupců dobového tisku, 

časopis  Český  svět,  ve  svém  čísle  z 31. března  1911  neodpustil  směrem 

ke karlínskému Národnímu domu lehce ironickou výtku. Dle autora komentáře je 

reprezentačním  domem  kulturního  města  knihovna,  případně  přednášková 

či koncertní dvorana, nikoli hospoda, natož pak tančírna.180

Ve  dnech  14.  až  16. května  1921  byl  Národní  dům  v Karlíně  dějištěm 

ustavujícího  sjezdu  KSČ,  který  rozhodl  o  bezpodmínečném  přijetí  jednadvaceti 

podmínek  ke  vstupu  do  Komunistické  internacionály.  Setkání  se  zúčastnilo 

569 delegátů a váže se  k němu úsměvná historka:  Byt  restauratéra  tehdy obýval 

Antonín  Pech.  Jeho  syn  Antonín  (později  si  z uměleckých  důvodů  změnil  své 

křestní jméno a proslavil  se jako herec,  režisér,  rozhlasový a televizní publicista 

Karel  Pech)  v rámci  svých  dětských  her  jako  čtyřletý  omylem vjel  na  tříkolce 

do sálu mezi soudruhy a na okamžik tímto svým činem přerušil důležité jednání.181

Budovu Národního domu zakoupil  těsně  před vypuknutím druhé  světové 

války Český rozhlas. V době okupace byl objekt zabrán Němci, vysílalo zde rádio 

Melnik.  Rozhlas začal  budovu využívat  teprve po osvobození.  Vzhledem k nové 

funkci domu bylo potřeba provést některé interiérové změny a rozsáhlé akustické 

úpravy. Velký sál se proměnil v hudební studio s nahrávacím zařízením. Natáčely 

zde přední  orchestry  taneční  a populární  hudby.  V saloncích  a  mansardové  části 

budovy vznikla komorní nahrávací studia. V letech 1997 – 1998 byl interiér studií 

citlivě modernizován a vybaven novou technikou. V místě bývalé restaurace byly 

vybourány provizorní příčky.  Prostoru se tak vrátila původní  podoba a začal být 

využíván jako sálová redakce zpravodajství Českého rozhlasu Reginy Praha, který 

zde dlouhá léta sídlí.182

179 Cit. dle: Tamtéž
180 Tamtéž
181 Tamtéž, s. 174
182 Tamtéž, s. 174 - 175
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Z kraje Kaizlových  sadů  směrem  k budově  Národního  domu  hledí  socha 

nahé sedící ženy, kterou její autor, akademický sochař Břetislav Benda, pojmenoval 

Vzpomínající. Dílo pochází z let 1960 – 1962.183 Socha je umístěna nedaleko léta 

vypuštěného jezírka, kolem něhož se přesouváme parkem k další významné stavbě.

183 BRONCOVÁ, D. a kol. Praha 8 křížem krážem. Praha: Milpo, 2008, s. 44 - 46
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12 Invalidovna

Stavba tato se světem nás pojí,

neboť v Paříži památka stejného jména stojí

Evropa sedmnáctého století byla plná válečných konfliktů. Tehdejší zbraně 

nebyly na takové úrovni jako dnes, proto spíše mrzačily, než zabíjely. Po bitvách 

tedy zůstávalo mnoho invalidů a vyvstávala otázka, co s nimi. Angažoval se stát 

i různé soukromé nadace, výsledek však stále nebyl dostačující.  Právě soukromá 

nadace  dala  vzniknout  stavbě  karlínské  Invalidovny,  která  byla  v řešení  tohoto 

problému velmi nápomocná.184

Konkrétně  se  jednalo  o  nadaci  hraběte  a  polního  podmaršálka  Petra 

Strozziho.  Ten  prošel  v císařských  službách  velmi  úspěšnou  vojenskou 

a diplomatickou kariérou.  Sám však byl  vážně zraněn a  3. srpna 1658 při  svém 

pobytu  v Dymokurech,  kde  se  ze  zranění  zotavoval,  sepsal  závěť.  Svůj  nemalý 

majetek věnoval právě na pomoc válečným invalidům. Vyslovil přání, aby tito lidé 

mohli v důstojných podmínkách dožít svůj život.185

Strozzi  zemřel  nedlouho  po  sepsání  svého  testamentu.  Stalo  se  to 

6. června 1664  za  turecké  války.  Když  u  řeky  Mury  po vítězné  bitvě  děkoval 

osmatřicetiletý vojevůdce svému vojsku, byl zabit zbloudilou střelou. Okamžikem 

jeho úmrtí však závěť ještě v platnost nevstoupila. Mělo se tak stát až po smrti jeho 

manželky  Marie  Kateřiny.  Když  v roce  1714  zesnula,  ukázalo  se,  že  dané 

ustanovení nebylo na škodu, jelikož i ona závětí z 12. prosince 1702 poukázala svůj 

majetek nadaci pro vojenské invalidy. Okamžikem úmrtí Marie Kateřiny bylo jmění 

obou bezdětných manželů uvolněno pro dobročinné účely.186

Strozzi  pověřil  správou  nadačního  majetku  pražské  arcibiskupství.  Císař 

Karel VI.  tedy  roku  1728  požádal  tehdejšího  arcibiskupa  Ferdinanda  hraběte 

Kuenburga, aby u Prahy zřídil velkou ústřední invalidovnu a pozemky pro stavbu 

184 HRUBEŠ, J., HRUBEŠOVÁ, E. Pražské domy vyprávějí…I. Praha: Academia, 2000, s. 140
185 Tamtéž, s. 141
186 Tamtéž
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zakoupil  z peněz  nadace  hraběte  Strozziho.187 Původní  plán  postavit  objekt 

na bývalém Strozziho panství  v Hořicích byl  odmítnut,  neboť se  mělo za  to,  že 

obdobná  zařízení  by  měla  stát  ve  velkém městě,  jako  tomu bylo  ve  světových 

metropolích Paříži a Londýně.188

Začalo se tedy hledat místo v Praze. Kníže Schwarzenberg nabízel zahradu 

Michnova paláce na Malé Straně, jeho nabídka přijata nebyla. Prostor se nenašel ani 

na Smíchově.  V roce  1729  bylo  nakonec  rozhodnuto  o  zakoupení  pozemků 

pražských  křížovníků  za  špitálskou  branou.  Staveniště  se  pak  ještě  rozrostlo 

o Reissmanovu vinici a Riedlův mlýn.189

V roce 1730 byl  význačný barokní  architekt  Kilián Ignác  Dientzenhoffer 

pověřen vypracováním stavebních plánů. U příležitosti položení základního kamene 

dne 15. srpna 1732 byla uspořádána vojenská slavnost. Základní kámen položil sám 

císař Karel VI.,  který tehdy byl v Praze zcela neoficiálně, když doprovázel svou 

manželku na lázeňský pobyt do Karlových Varů.190

Stavba  sice  ideově  vycházela  z pařížského  Hôtel  des  Invalides,  ale  její 

celkové uspořádání mělo být nové a ve světě nemělo obdoby: „Původní myšlenka 

počítala  s vystavěním  domova  pro  čtyři  tisíce  invalidů  a  tomu  odpovídala  

i velkorysá  Dientzenhofferova  dispozice.  Základním  stavebním  útvarem  byl  

přibližně čtverec o straně 300 metrů. Velké obdélníkové nádvoří podél hlavní osy  

rozdělilo  celou  dispozici  na  dvě  části,  z nichž  měla  každá  tři  dvory,  obklopené 

obytnými budovami. Uprostřed velkého středního nádvoří měl být umístěn kostel.  

Základní  obytná  jednotka  sloužila  četě  invalidů,  kteří  zde  stále  žili  vojenským  

životem.  Kromě  toho  se  zde  nacházely  kuchyně  záchody,  umývárny  a  byty  

pro personál.  Celý komplex Invalidovny měl sloužit  jako rozsáhlý sociální ústav,  

vybavený  nemocnicí,  školou,  vězením,  společenskými  místnostmi  a  společnými 

jídelnami. Vzniklo by tak uzavřené soběstačné městečko či vojenský tábor otevřený  

světu  osmi  branami.  Projekt  počítal  i  se  zavedením  vodovodu  a  kanalizace.  

Ve vedlejších budovách nutných k provozu Invalidovny měly být umístěny pekárny,  

pivovar, jatky a hospodářský dvůr.“191

187 BRONCOVÁ, D. a kol. Praha 8 křížem krážem. Praha: Milpo, 2008, s. 149
188 HRUBEŠ, J., HRUBEŠOVÁ, E. Pražské domy vyprávějí…I. Praha: Academia, 2000, s. 141
189 BRONCOVÁ, D. a kol. Praha 8 křížem krážem. Praha: Milpo, 2008, s. 149
190 HRUBEŠ, J., HRUBEŠOVÁ, E. Pražské domy vyprávějí…I. Praha: Academia, 2000, s. 141
191 Cit. dle: BRONCOVÁ, D. a kol. Praha 8 křížem krážem. Praha: Milpo, 2008, s. 149
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Brzy po zahájení stavebních prací se ukázalo, že je projekt předimenzován 

a finanční prostředky nebudou na jeho dokončení stačit.  Navíc, pokud by stavba 

pokračovala stejným tempem, bylo by k jejímu úplnému dokončení potřeba ještě 

dalších čtyřicet let. Stavělo se do 17. května 1737. Nakonec byla realizována asi 

devítina  Dientzenhofferova  původního  plánu.  Do torza  objektu  byly  včleněny 

místnosti  pro  nemocnici,  kantýnu  či  krámy.  Původně  projektovaný  kostel  byl 

nahrazen kaplí sv. Kříže (pyšnila se zvláštním oltářem z pušek a nábojů) zřízené 

z refektáře v přízemí hlavního traktu vlevo od vchodu.192

I torzo zamýšleného objektu však našlo původně plánované využití. Prvních 

patnáct let činnosti byla Invalidovna spravována dle Strozziho přání nadací, ovšem 

za státního dozoru. V roce 1750 převzal nařízením Marie Terezie péči o invalidy 

stát.  Převzal  rovněž  Invalidovnu.  Nadace  byla  začleněna  do  c.  k. vojenského 

invalidního  ústavu.  To se opět  změnilo císařským rozhodnutím z 6. února  1874, 

kterým  byla  činnost  nadace  obnovena  a  její  jmění  bylo  vyjmuto  ze  státního 

všeobecného invalidního fondu.193

Objekt byl nakonec určen pro dva tisíce invalidů. Jeho kapacita však nikdy 

nebyla zcela naplněna. Chovanci byli  organizováni vojensky a bydleli  hromadně 

po četách.  Každý  pokoj  byl  opatřen  sedmnácti  lůžky  dvojitými  a  třemi 

jednoduchými.  Poddůstojníkům  a ženatým  invalidům  byly  vyhrazeny  postranní 

galerie.  Později  byly  ubytovací  jednotky  upraveny  tak,  aby  vyhovovaly 

izolovanému životu rodin a odpovídaly vojenské hierarchii. Zdejší kaple sv. Kříže 

měla vlastní duchovní správu s farní pravomocí, a to až do 1. prosince 1922, kdy 

odsud  odešel  vrchní  polní  kurát  křížovníků  P.  Josef  Vampola.  K potřebám 

Invalidovny byl poblíž zřízen i nový vojenský hřbitov s kaplí a kostnicí. Dětem byla 

určena dvoutřídní škola, svého času první v Karlíně. Fungovala až do roku 1869.194

Obyvatelé  Invalidovny  pracovali  v objektu  a  někteří  i mimo  něj.  V roce 

1895 zde byla zřízena kartáčnická dílna.  Vyráběly se v ní  rohožky, provaznické 

pletené  zboží  či  slaměné  bačkory.  Hlavním odběratelem výrobků  byla  vojenská 

správa.195

192 Tamtéž, s. 150
193 HRUBEŠ, J., HRUBEŠOVÁ, E. Pražské domy vyprávějí…I. Praha: Academia, 2000, s. 142
194 BRONCOVÁ, D. a kol. Praha 8 křížem krážem. Praha: Milpo, 2008, s. 150 - 151
195 Tamtéž, s. 151
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O  kázeň  se  staral  domácí  soud,  který  mohl  hříšníky  zavřít  do  jedné 

z dvanácti cel v přízemí. V Invalidovně se dodržoval přísný vojenský režim. Ještě 

po roce 1918 se zachoval velký buben, kterým se oznamoval budíček a večerka. 

Za dob monarchie zde údajně bylo tak čisto, že se chodby leskly a prostranství před 

budovou bylo opatřeno vždy čerstvě upraveným pískem.196

Očekávalo by se,  že  po první  světové  válce  dosáhne Invalidovna plného 

využití,  ale  opak byl  pravdou.  Po jejím skončení  totiž  péči  o  invalidy  převzala 

Československá  republika.  Počet  obyvatel  Invalidovny  se  stále  snižoval,  a  tak 

vojenská  správa  využívala  volné  prostory  k jiným  účelům.  Některé  z nich  také 

pronajímala.  V části  přízemí  jižního  traktu  bylo  v roce  1925  zřízeno  vojenské 

muzeum.197

V roce 1920 mohl být objekt nenávratně poškozen. Tehdy se totiž objevil 

návrh provést na budovu Invalidovny nástavbu třetího patra. Klub Za starou Prahu 

však  společně  s odbornou  i  laickou  veřejností  protestoval  tak  důrazně,  že  bylo 

od záměru upuštěno.198

V letech  1933  –  1934  byla  v Hořicích  z prostředků  Strozziho  nadace 

vystavěna  nová  moderní  budova  pro  invalidy.  V roce  1935  se  tam přestěhovali 

i ranění veteráni z Karlína. V objektu Invalidovny zůstalo pouze pět z nich, kteří 

byli  v Praze  zaměstnáni,  a  dvě  vdovy,  jimž  byly  byty  ponechány  jako  nadační 

požitek.199

Zájemců o budovu Invalidovny bylo mnoho.  V roce 1941 byla  pronajata 

Českému  technickému  muzeu,  které  bylo  za  okupace  nuceno  opustit 

Schwarzenberský palác  na  Hradčanech.  Dne 26.  října  1942 musela  sice  nadace 

Petra  Strozziho  ukončit  svou  činnost  a  odevzdat  nemovitý  majetek  včetně 

Invalidovny do rukou okupantů, na využití budovy se však nic nezměnilo. Němci 

již nestihli uskutečnit s objektem nějaký vlastní záměr. Výrazněji jej využili snad až 

při květnovém povstání. Po poledni 5. května 1945 obsadila posádka wehrmachtu, 

čítající ve spojení s vojáky nedalekých jezdeckých kasáren 120 mužů, hlavní vchod. 

V oknech zřídili  střílny pro pušky a kulomety.  Místo obligátních pytlů s pískem 

použili spisový materiál z archivu. V přilehlém parku si pěchota vytvořila zákopy, 

196 Tamtéž
197 HRUBEŠ, J., HRUBEŠOVÁ, E. Pražské domy vyprávějí…I. Praha: Academia, 2000, s. 143
198 Tamtéž
199 BRONCOVÁ, D. a kol. Praha 8 křížem krážem. Praha: Milpo, 2008, s. 151
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odkud  puškami  a  pancéřovými  pěstmi  ostřelovala  Maniny  a  Libeň.  V úterý 

8. května 1945 Němci prostor Invalidovny a okolí opustili, aniž by budova kromě 

pár šrámů v omítce byla poškozena.200

Do podzimu roku 2002 využívalo Invalidovnu jako svůj depozitář Národní 

technické muzeum. Nyní je zde stále umístěn Historický vojenský archiv. Mnoho 

zde deponovaných archiválií bylo při povodni v srpnu 2002 poškozeno. Pro jejich 

záchranu bylo nutné  je  zmrazit  a  postupně  je  v sublimačních přístrojích  vysušit 

a restaurovat.201

Čtyřkřídlé dvoupatrové budově, zvenčí s mělkými rizality završenými štíty 

s atikami, dominují hodiny od mechanika Josefa Brožka z roku 1824. Nádvoří zdobí 

arkády202 a  empírová kašna z počátku 19. století,  která  stávala  před asanovaným 

Braunovým  domem  na  rohu  Vodičkovy  a  Jungmannovy  ulice.  Na  začátku 

dvacátého století  se  ji  Strozziho nadaci podařilo zachránit  před likvidací.  Kašna 

byla rozebrána a převezena na nádvoří Invalidovny, kde byla znovu sestavena.203

V parku před hlavním průčelím najdeme dvě sochařská díla.  Přímo proti 

hlavnímu vchodu byl v roce 1898 odhalen pomník Petra Strozziho. Bustu z bílého 

mramoru vytvořil podle Strozziho obrazu z roku 1663 sochař Mořic Černil. Stojí 

na stupňovitém  podstavci,  který  je  dílem  jeho  žáků  z hořické  kamenosochařské 

školy.204 

Blíže  tramvajové  trati  se  vyjímá  nápadný  Pomník  20 utonulých  vojáků 

z roku 1891, na jehož vrcholu je kotva a lano. Vojáci z Ferdinandových kasáren 

dostali  v noci  z 2.  na  3.  září  1890 rozkaz  k odstranění  pontonového mostu  přes 

Vltavu naproti Invalidovně. Ve stejnou dobu se v Podskalí utrhly vory a blížily se 

k místu, kde vojáci pracovali. Vory se roztříštily u staroměstského jezu a Karlova 

mostu,  ale  jejich trosky mířily  do Karlína.  Tma a  déšť zabránily  vojákům včas 

spatřit  nebezpečí.  Trosku vorů narazily do loděk, z nichž vojáci most rozebírali. 

Dvacet se jich utopilo. Jejich těla byla nalézána až po týdnu. Některá dokonce až 

u Roztok u Prahy.205

200 Tamtéž
201 Tamtéž, s. 152
202 Tamtéž, s. 151
203 HRUBEŠ, J., HRUBEŠOVÁ, E. Pražské domy vyprávějí…I. Praha: Academia, 2000, s. 143
204 BRONCOVÁ, D. a kol. Praha 8 křížem krážem. Praha: Milpo, 2008, s. 46
205 Tamtéž
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Invalidovna,  podle  níž  bylo  pojmenováno  přilehlé  okolí  včetně  sídliště, 

zastávky metra a tramvaje, se dnes nachází v klidnějším prostředí. Automobilová 

doprava totiž byla ze Sokolovské ulice přeložena kousek výš, na novou silnici, která 

vede od Těšnovského tunelu směrem k Libni, Vysočanům a Žižkovu a je jakýmsi 

pomyslným karlínským obchvatem.206 Na Sokolovské ulici už povětšinou zůstala 

pouze tramvajová doprava, takže se můžeme na její prohlídku vydat neohroženi 

výfukovými zplodinami a nerušeni zvukem klaksonů.

206 Poznámka autora.
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13 Sokolovská ulice

Jako nekonečná hadice,

táhne se Karlínem tato ulice

První  zastávka  na  naší  cestě  po  Sokolovské  ulici  se  nachází  nedaleko 

Invalidovny. Jedná se o výklenkovou kapličku, která bývala součástí Svaté cesty 

směřující ze Staré Boleslavi do Prahy. Touto cestou podle legendy převáželi tělo 

zavražděného svatého Václava. Podobných kapliček bývalo čtyřicet čtyři a stávaly 

asi půl kilometru od sebe. Postaveny byly v letech 1674 – 1690 podél poutní cesty, 

po  které  přicházeli  poutníci  uctít  paládium  země  české  –  reliéf  Panny  Marie 

nalezený podle legendy v zemi a spojovaný se sv. Václavem. Kapličky zdobil výjev 

ze života sv. Václava, který byl doplněn menším obrazem Panny Marie. Autorem 

původních maleb by měl být J. J. Heinisch. Většina kapliček zanikla. Ta karlínská 

byla renovována v roce 2005. V podstatě je zázrak, že se dochovala do současnosti, 

neboť se těsně za ní nacházela trať Severozápadní dráhy a pár kroků od ní ležela 

zastávka Praha Karlín – přístav.207

Od kapličky je to jen kousek k bývalé karlínské vozovně. Ta byla pražskou 

nejstarší.  Postavena  byla  v roce  1893 a  jako  zděná  stavba  se  železnými  sloupy 

nahradila dřevěné objekty první pražské koněspřežné tramvaje z roku 1875. V roce 

1899, kdy již patřil areál elektrickým podnikům královského hlavního města Prahy, 

zde bylo umístěno dvacet  pět  vozů a  sto  třináct  koní.  Po zavedení  elektrických 

tramvají  byly  stavby  nahrazeny  halami  s ocelovými  krovy,  pětikolejnou 

a čtyřkolejnou,  přibyla  vrátnice  a  kancelářská  budova.  Vozovna  svému  účelu 

sloužila do roku 1951. Poté byla využívána jako garáž. Po rekonstrukci v roce 1997 

se stala sídlem autosalonu a autoservisu.208

Naproti  tramvajové  zastávce  Křižíkova  ve  směru  do  centra  se  zastavíme 

u administrativní  budovy  Meteor  Office  Park.  Původně  se  jednalo  o  přádelnu 

vystavěnou v letech 1845 – 1851 Janem Kudláčkem. Ferdinand Zátka ji dal roku

207 BRONCOVÁ, D. a kol. Praha 8 křížem krážem. Praha: Milpo, 2008, s. 84
208 BERAN, L., VALCHÁŘOVÁ, V. Pražský industriál. Technické stavby a průmyslová 
architektura Prahy. Praha: Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT v Praze, 2005, s. 108

67



1877 adaptovat firmou Josefa Blechy na pekárnu chleba. Nedlouho poté přibyla 

sodovkárna.  Vyráběla  se  tu  také  hořčice  a  od  roku  1885  kávové  náhražky. 

Při modernizaci továrny v roce 1891 byly na jižním okraji pozemku postaveny dvě 

velké spojené haly, které sloužily k balení lahví. V roce 1911 se karlínská továrna 

přeměnila v pražírnu fíků a čekanky, to když si firma Zátka zřídila novou pekárnu 

na chléb v Holešovicích.  Po první světové válce byly provedeny další  přístavby. 

V roce 1946 se firma stala součástí n. p. Odkolek – Zátkovy závody. Roku 1975 

vznikly  Čokoládovny,  závod  Meteor.  V důsledku  různých  stavebních  úprav  již 

továrna ztratila svou původní podobu.209

Malou  odbočkou  ze  Sokolovské  do  Thámovy  ulice  směrem  k Vltavě  se 

dostaneme k budově finančního úřadu. Původní nárožní činžovní dům z roku 1909 

měl tři poschodí a novorenesanční fasádu. Roku 1924 byl po přestavbě Emilem 

Konárovským výrazně změněn. Stalo se tak pro potřeby firmy Z. a J. Nožička –

Tovární  knihařství.  Změnila  se  konstrukční  výška  podlaží  se  stropní  konstrukcí 

ze železobetonu. Objekt dostal novou fasádu s prvky art deco a valbovou střechu. 

Přestavby  v následujících  letech  byly  dány  modernizací  provozu.  Roku  1949 

budova připadla n. p. Polygrafie.210

Nyní  se  vrátíme  na  Sokolovskou,  abychom se  podívali  na  jeden  z kdysi 

nejvýznamnějších karlínských a českých podniků vůbec. Pravda je, že dnes bychom 

někdejší Křižíkovy závody v moderní administrativní budově nepoznali. František 

Křižík se do Prahy přestěhoval z Plzně v roce 1883. Pronajal si prostory tzv. staré 

Daňkovky čp. 9 v Pernerově ulici, kde vyráběl obloukové lampy a lustry. Krátce 

působil také v někdejší Fišlovce. Pak v roce 1892 koupil v dnešní Sokolovské ulici 

zastavenou rafinerii cukru, kterou dal přestavět podle projektu karlínských stavitelů 

Bohumila Štěrby a Aloise Špalka staršího. Skladiště s fasádou do ulice se proměnilo 

v kanceláře.  Ve  dvoře  se  nacházela  vlastní  továrna.  Roku  1894  začal  Křižík 

s výrobou zařízení pro elektrárny a poté i elektrických tramvají. V roce 1918 byla 

Křižíkova firma akcionována a její objekty prošly pod dohledem stavitele Oldřicha 

Brabce  rozsáhlou  rekonstrukcí.  Ve  30. letech  převzal  závod  koncern  Siemens  – 

Halske a vyráběl zde telefonní přístroje. Po znárodnění splynul s n. p. Tesla.

209 Tamtéž, s. 104
210 Tamtéž, s. 109
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V letech  1995  –  1997  byly  budovy  podle  projektu  Ateliéru  Aulický  přestavěny 

na zmiňované Administrativní centrum Karlín.211

Na  procházce  Sokolovskou  ulicí  nám  zbývá  zastavit  se  u  čtyř  domů 

s domovním  znamením.  První  je  hned  vedle  někdejší  Křižíkovy  továrny.  Dům 

U Dělokříže  je  dílem  architekta  Josefa  Ziky  z roku  1837.  Klasicistní  řadový 

jednopatrový dům se dvěma dvorními křídly původně sloužil jako hostinec. Stejnou 

funkci  měl  i  další  z domů –  Dům U Města  Hamburku.  Tato  klasicistní  nárožní 

dvoupatrová  budova  z let  1828  –  1829  se  šikmou  střechou  s vikýři,  rizalitem 

s trojitým  oknem,  balkónem  v prvním  patře  a  trojúhelníkovým  štítem  nahoře 

v minulosti  byla  zájezdním hostincem a restaurační zařízení  je  zde i  dnes.  Třetí 

budova je téměř vedle, přímo u tramvajové zastávky Karlínské náměstí ve směru 

do centra. Dvoupatrový pozdně klasicistní nárožní bytový dům U Červené hvězdy 

byl  zbudován  mezi  léty  1841  –  1843  řádem  křížovníků  s červenou  hvězdou. 

Poslední z domů je naproti. Nárožní dvoukřídlý dvoupatrový klasicistní dům nese 

název U Větrostřelce.  Domovní  znamení  bychom tu  však  hledali  marně.  Zůstal 

po něm pouze  prázdný  výklenek.212 Sokolovskou  ulici  jsme  prošli  podle  plánu, 

takže  můžeme  zabočit  doprava  a  dát  se  Vítkovou  ulicí  směrem  k Vltavě 

a Rohanskému ostrovu.    

 

 

         

  

                   
211 Tamtéž, s. 107
212 RYBÁR, C. Ulice domy města Prahy. Praha: Victoria Publishing, 1995, s. 248
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14 Rohanský ostrov

Lodním můstkem k Titanicu,

 přes řeku aut a motocyklů

Prý jsme na ostrově…,

nezdá se to ani tobě

Rohanský ostrov vznikl v polovině 16. století z říčních naplavenin. Tehdy se 

mu podle jeho majitele, mlynáře Martina Šaška, říkalo Šaškovský. Po Šaškově smrti 

ho dědici prodali Starému Městu. Jelikož ostrov sloužil především staroměstským 

primátorům, byl označován jako Primátorský staroměstský. Obec měla s ostrovem 

starosti, navíc byla anonymním udáním nařčena, že s majetkem špatně hospodaří, 

proto  se  rozhodla  jej  prodat.  Kupcem se  v roce  1774  stal  staroměstský  měšťan 

a příslušník sklenářského cechu Alois Tochtermann. Ostrov nevlastnil dlouho. Roku 

1777  jej  koupila  Gabriela  Rottenhanová,  manželka  nejvyššího  purkrabího. 

Z Primátorského se  tak  stal  Rottenhanský ostrov,  který  později  (r.  1830)  koupil 

měšťan  Jan  Jiří  Köppl,  tudíž  se  název  opět  změnil.  Köpplův  ostrov  roku 1850 

zakoupil  pražský měšťan a  mistr  tesařský Josef Rohan, aby se tak konečně stal 

Rohanským.213

Označení  tohoto  místa  ostrovem  je  dnes  již  spíše  formální  a  vychází 

z tradice.  Rohanský  ostrov  původně  sahal  od  Těšnova  zhruba  k dnešní  Šaldově 

ulici. Při rozsáhlé regulaci Manin, která probíhala v letech 1920 – 1930, byl úplně 

spojen  s Karlínem a  na  východní  straně  splynul  s Libeňským ostrovem.  Hranici 

Rohanského ostrova  spojeného s Maninami  a  Libeňským ostrovem tvoří  zhruba 

Libeňský most.214

V 19.  století  byl  u  Pobřežní  ulice  vybudován  velký  přístav,  jehož  role 

ve vltavské  lodní  dopravě  rozhodně  nebyla  zanedbatelná.  O  jeho  vytíženosti 

svědčily i okolní zájezdní hostince, z nichž se nám dochoval ten v domě U Města

213 HRUBEŠ, J., HRUBEŠOVÁ, E. Pražské ostrovy. Praha: Milpo, 2007, s. 103 - 105
214 Tamtéž, s. 103
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Hamburku.  Po  regulaci  Manin  a  přeložení  toku  Vltavy  přístav  v Karlíně  zanikl 

a nahradil ho již předtím vybudovaný velký obchodní přístav v Holešovicích.215

Přístav  byl  postupně  zasypáván a  Rohanský  ostrov  čím dál  více  splýval 

s pevninou, až s ní nakonec splynul úplně. Někdejší krásné místo se postupem času 

začalo  proměňovat  ve  velmi  nehezkou  a  neudržovanou  část  města.  Nevznikla 

sportoviště, s jejichž výstavbou se na Rohanském ostrově a na Maninách počítalo 

např.  v roce  1968  (tehdy  Praha  uvažovala  o  možnosti  hostit  Olympiádu)  či 

v 80. letech. Místo toho byl ostrov plný skladišť, zahrádek, ale také černých skládek 

a zeminy vytěžené při stavbě trasy metra B. Bylo jasné, že musí být rekultivován.216

Západní část ostrova se na počátku nového tisíciletí začala měnit v rámci 

projektu River City Prague. Ten vznikal od poloviny devadesátých let 20. století. 

V roce 1997 bylo rozhodnuto o vybudování souboru šesti domů s infrastrukturou. 

Když  byl  dům  Danube  House  již  téměř  dokončen,  poškodila  ho  v roce  2002 

povodeň. Po renovaci a vylepšení protipovodňových opatření byla budova koncem 

ledna 2004 slavnostně otevřena. Dva roky poté byl slavnostně otevřen také druhý 

objekt – Nile House. Obě budovy získaly řadu českých i mezinárodních ocenění. 

K této dvojici čerstvě přibyla stavba s názvem Amazon Court. V budoucnu by tyto 

stavby měl doplnit Hotel a Yukon Residence. Rohanský ostrov však nejsou pouze 

zmíněné administrativní budovy, ale i luxusní rezidenční komplex River Diamond 

s byty, garážemi a obchody.217

Východní  část  ostrova  se  své  proměny  dočkala  až  po  povodních  v roce 

2002.  Zemina  vytěžená  při  ražbě  metra  byla  využita  na  protipovodňové  valy. 

K dispozici je cyklostezka, sedm hřišť na malou kopanou a golfové hřiště, které 

bylo vybudováno na pozemku hraničícím s Libeňským ostrovem.218

215 Tamtéž, s. 107
216 Tamtéž, s. 108 - 109
217 Tamtéž, s. 109 - 111
218 Tamtéž, s. 109
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Závěr

Poslední  zastávka  nás  čeká  kousek  od  Rohanského  ostrova.  Prostor 

na nábřeží u hranice městské památkové zóny měl být původně využit pro stavbu 

vědecké  knihovny,  ale  nestalo  se  tak.  Plán  z poloviny  80.  let  –  vystavět  zde 

mezinárodní centrum obchodu – byl realizován až na počátku 90. let. Úplně první 

stavbou, která v tomto místě vznikla tak byl hotel Atrium, dnes Hilton – člen sítě 

světových hotelů.219

Architekt Stanislav Franc tehdy nestál před lehkým úkolem. Poloha hotelu je 

sice velmi výhodná z hlediska dopravní infrastruktury, ta je však zároveň hlavním 

negativem daného prostoru. Hotel by jistě měl být dostupný, ale když sem klienti 

dorazí po dlouhé cestě, rádi by si dopřáli klid a komfort. Dopravně rušné okolí tedy 

zapříčinilo  velmi  jednoduchou  vnější  podobu  hotelu,  která  jej  odděluje 

od venkovního dění. Veškerý hotelový život se soustřeďuje dovnitř. Tam najdeme 

atrium –  vstoupíme na  jakýsi  dvůr  či  náměstí  zastřešené  skleněnou pyramidou. 

Oáza klidu plná zeleně,  proti  tomu, co je venku, neskutečná změna. Náměstí  je 

víceúrovňové, procházejí jím schody a schodiště. Nemají pouze funkci spojovací, 

ale také promenádní. Ve spojení s okolním prostředím jsou natolik atraktivní,  že 

často  bývají  využívány  při  módních  přehlídkách  a společenských  akcích.  Hotel 

nepochybně patří k těm nejlepším v Praze, což ostatně může doložit i fakt, že se stal 

výhradním domovem amerických prezidentů v době jejich návštěv našeho hlavního 

města.220

S Karlínem se loučíme téměř naproti místu, kde jsme s naší cestou začali. 

Opouštíme vzkvétající čtvrť. Po povodni v roce 2002 se v Karlíně objevily nápisy 

s heslem Karlín žije dál. Tehdy to bylo spíše zbožné přání. Během následujících let 

se  ovšem proměnilo  ve  skutečnost.  Karlín  teď  životem doslova  srší.  Opravené 

fasády, přestavby bývalých industriálních objektů, moderní dopravní infrastruktura, 

výstavba nových bytů a kanceláří… Jakoby se čtvrť znovu stávala součástí „velké 

Prahy“, tentokrát ovšem v přeneseném významu slova. 

219 SEDLÁKOVÁ, R. Obrázky z pražské architektury. Praha: Existencialia, 2000, s. 136
220 Tamtéž
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Pokud  Karlín  porovnáme  s dalšími  starými  pražskými  čtvrtěmi,  můžeme 

konstatovat,  že  je  jistě  čistší  a  vyspělejší  než  Žižkov,  stejně  působivý  jako 

Vinohrady a plný nových pracovních příležitostí jako Smíchov. Všechna tato plus 

jej  společně  s jeho  výhodnou  polohou  pomalu  ale  téměř  jistě  připojují  k centru 

města. Na první pohled se to jeví veskrze pozitivně. Nicméně daná skutečnost má 

i své  stinné  stránky.  Všechna  tato  pozitiva  činí  Karlín  lukrativnější,  v důsledku 

čehož  stoupá  cena  zdejších  nemovitostí.  Reálně  hrozí,  že  karlínští  starousedlíci, 

generace zde žijících rodin, už si nebudou moci dovolit platit stále rostoucí nájemné 

a  odejdou.  Z Karlína  se  tak  vytratí  jeho  duch,  tradice.  V lepším  případě 

starousedlíky nahradí jiní, movitější občané. V horším případě z Karlína občanský 

život  vymizí  úplně.  Přestane  být  čtvrtí  k bydlení  a  stane  se  jedním  velkým 

obchodním a administrativním komplexem.

Nebyl by první a zřejmě ani poslední pražskou čtvrtí, kterou potkal podobný 

osud. Byla by však obrovská škoda něco podobného dopustit.  Karlín je územně 

jednotný,  ohraničený,  v tom  je  jeho  síla.  Aby  zůstal  zachován  ve  své  tradiční 

podobě,  je  nutno  najít  kompromis  mezi  bydlením,  obchodem a  volným časem. 

Řekněme,  že  přes  týden by Karlín  mohl  být  součástí  „velké  Prahy“,  o  víkendu 

bychom pak pomyslně zavřeli  Poříčskou bránu a Karlín by se opět osamostatnil 

a žil životem poklidné obytné městské čtvrti.

Úplný závěr tohoto textu patří veršům, které se váží k naší poslední společné 

zastávce. Tentokrát jimi nezačínáme, ale končíme:    

Čas letí takřka rychlostí světel,

s Karlínem se loučíme tam, kde stojí ze skla hotel.
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Resumé

Práce pojednává o velmi dynamicky se rozvíjející pražské čtvrti Karlín. Je 

koncipována jako cesta tímto místem se zastaveními u zajímavých staveb. Zahájena 

je po obecném úvodu k historii čtvrti. Začíná u Muzea hlavního města Prahy. Odtud 

kroky směřují  k dalším významným historickým a industriálním stavbám. Z těch 

hlavních můžeme jmenovat Hudební divadlo,  Negrelliho viadukt,  kapli  sv. Karla 

Boromejského,  kostel  sv.  Cyrila  a  Metoděje,  bývalou karlínskou radnici,  bývalé 

továrny  v Křižíkově,  Pernerově,  Thámově  a  Sokolovské  ulici,  základní  školu 

na Lyčkově  náměstí,  Národní  dům,  Invalidovnu,  nové  administrativní  budovy 

na Rohanském ostrově či hotel Hilton.

Velkou inspirací při psaní práce byl cyklus České televize s názvem Šumná 

města. Právě po vzoru tohoto pořadu se text snaží nepůsobit pouze jako nezáživný 

výčet historických fakt. Má podobu organizované procházky, která sleduje vybrané 

objekty  v proměnách  času.  Každá  kapitola  je  uvozena  verši,  které  se  snaží 

vystihnout podstatu toho, co bude popisováno.

Celá  práce  se  pokouší  představit  Karlín  a  jeho  vývoj  od  časů  vzniku 

do současnosti.  Poznatky  zde  shromážděné  mohou  být  využity  jako  informační 

zdroj  pro  zájemce o  danou tematiku.  Nabízí  se  však  rovněž  didaktické  využití. 

Může to být realizace procházky, rozšíření a dopracování některých menších úseků 

cesty  či  zpracování  obdobné  exkurze  v jiné  čtvrti,  případně  v některém  z měst 

České republiky.

U prací  podobného typu hraje  neodmyslitelnou úlohu obrazový materiál. 

Proto  byla  každá  z představených  staveb  a  drobných  památek  vyfotografována. 

Fotografie  jsou  řazeny  chronologicky  podle  pořadí  na  cestě.  Každá  z  nich  je 

opatřena popiskem. Všechny dohromady jsou shromážděny na přiloženém disku.
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Summary

This work deals with the dynamically developing Prague district Karlín. It is 

conceived as a tour through this district while stopping at interesting places that 

come after the general introduction to the history of the district. The first stop is the 

Museum of Prague capital city. Then, the other steps are heading to other important 

historical as well as industrial constructions the most important of which are the 

Negrelli Viaduct, the Music Theatre, St. Charles Boromeus chapel, the St. Cyril and 

Metoděj  church,  the  former  Karlín  Town  Hall  and  industrial  estates  in  the 

Křižíková,  Thámová  and Sokolovská  street,  the  primary  school  in  the  Lyčkovo 

square, the National house, Invalides house, the new administrative buildings in the 

Rohan island or the Hilton hotel.

While writing this thesis, I was largely inspired by the Czech TV programme 

“Šumná města” In compliance with the mentionned TV production, this work aims 

to become something more than a boring list of data. It is in fact a coordinated tour 

that focus on selected entities confronted with the march of time.  Each chapter is 

prologued by verses that are  to represent  the real  inside of what is  going to be 

described.

This work aims to present the Karlín district and its development throughout 

covering the beginnings and the present time as well. The collected data can be 

further exploited as a source of information for interested persons in the field of this 

theme. However, a didactic usage of it comes also on force: This can be a walk, 

upgrading  of  some  described  sectors,  elaborating  of  similar  excursion  in  other 

districts or in other towns in the Czech Republic. 

The picture supplies play an important role in such kind of work. Therefore, 

I  have  taken  photographs  of  each  presented  construction  or  monument.  The 

photographs are sequenced in compliance with the succession of entities during the 

walk  and  each  picture  is  supplied  with  a  legend.  They are  all  gathered  on  the 

enclosed CD-ROM.
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