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1. Uvod

1.1 Zhodnocení literatury a pramenů

Nejobsáhleji o vývoji dejvických usedlostí pojednávají dvojdílné Dějiny 

Bubenče, Dejvic, Šárky a okolí^ od Františka Vacka, které byly souborně vydány ve 

Sborníku příspěvků k dějinám královského hlavního města Prahy. První díl vyšel 

jako 2. svazek sborníku v r. 1911 a obsahuje dějiny těchto obcí do třicetileté války. 

Druhý díl vyšel v r. 1923 ve 3. svazku a popisuje události až do r. 1910.

Toto dílo bylo využito všemi autory píšícími o starším vývoji dejvických 

usedlostí, jejichž práce jsem prostudoval. Vackovou velikou zásluhou zůstává 

přehledné zpracování pramenů, které mnoha historikům ušetřilo práci. Vacek se ale 

nezaměřil na viniční usedlosti jako na historické stavby. Jeho zájem je spíše 

zaměřen na vývoj vinic a hospodářství. V druhém díle krátce píše také o dejvickém 

školství, průmyslu a duchovní správě. Jeho hlavním pramenem jsou viniční knihy. 

Dále zpracovává pozemkové, trhové, zápisní, dlužní knihy a jiné prameny. Již 

z výčtu pramenů lze předjímat obsah těchto dějin. Vacek uvádí podrobnou 

chronologii vlastníků, změny v rozloze pozemků a velký prostor věnuje také 

sporům o nemovitosti. Tyto údaje o usedlostech a vinicích se nesnažil nijak 

porovnávat. Jeho záměrem tedy nebylo vytvořit studii o vzniku a vývoji usedlostí. 

Jeho práci lze spíše označit za pouhý faktografický přehled.

Vackovy dějiny zůstávají nej lepším zpracováním pramenů týkajících se 

středověkých a novověkých Dejvic. Hodnota tohoto díla je o to větší, že jsou zde 

zpracovány i prameny, které se do dnešních dnů nezachovaly. Dějiny Bubenče, 

Dejvic, Šárky a okolí byly ale sepsány již  téměř před 100 lety a již z tohoto důvodu 

nemohou být pro poznání dejvických usedlostí dostatečné.

Barbora Laštovková ve své knize Pražské usedlosti, vydané podruhé před 

dvěma lety, zpracovává vývoj usedlostí až do počátku našeho století. Jako zdroj 

starších údajů jí sloužily téměř výlučně Vackovy dějiny. Oproti Vackovi se tato 

autorka zaměřuje i na popis architektury usedlostí a jejich stavební úpravy. 

Nechybí zde ani fotografie. Tato publikace je přehledným slovníkem 360 usedlostí

Úplné citace literatury zmírněné v této kapitole viz seznam literatury (s. 98 n.).
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a obsahuje i krátký úvod, ve kterém je i velmi stručné shrnutí jejich vývoje. 

Historickému pozadí se zde autorka téměř nevěnuje. U 26 hesel této knihy, která 

jsem ke tvorbě práce využíval, jsem nalezl několik chyb. Některé například 

pramení ze snahy zjednodušit údaje z Dějin Bubenče, Dejvic, Šárky a okolí, další 

byly zopakováním chyb Vacka, který nebyl vystudovaným historikem. Došlo zde 

také ke špatnému určení polohy staveb a k jiným nepřesnostem. Většinou se ale 

nejedná o chyby závažné a hodnotu knihy příliš nesnižují.

Dalším autorem, který se systematicky zabýval dejvickými usedlostmi, je 

Jaroslava Staňková. Do deníku Večerník Praha psala v 80. letech seriál článků 

Praha a je jí  usedlosti. Pro popis staršího vývoje usedlostí nevyužívá pouze Vacka. 

Komentuje i architekturu budov a jejich tehdejší stav.

V r. 2008 jí vyšla kniha Pražské zámky, zámečky a usedlosti. Jedná se o 

průvodce, který je sestaven z článků deníku. V průvodci jsou zkráceny informace o 

historickém vývoji a větší prostor je ponechán popisu nedávného vývoje a 

architektury. Text je doplněn mnoha fotografiemi a mapkami. Pro mne byla tato 

kniha přínosná hlavně proto, že zpracovává aktuální stav usedlostí.

O historii Dejvic jako celku píše již Tomek ve svém Dějepisu města Prahy 

z druhé půle 19. století. Užitečný mi přišel zejména jeho popis nejstarší dejvické 

historie. Více prostoru je dějinách Dejvic věnováno v Kronice královské Prahy a 

obcí sousedních. Starým Dejvicím se věnoval již František Ruth v 1. díle 

zmíněných dějin. Šárka a Podbaba je obsáhleji zpracována až v dodatečném dílu 

kroniky napsaném Františkem Holcem. Vývoj Dejvic je  dobře popsán také v 

Obcích vůkolních od Pavla Bedmíčka, kde se jim  ale nedostalo příliš prostoru.

O rozvoji dejvického průmyslu je kvalitně pojednáno v Pražském sborníku 

vlastivědném z r. 1962. Kapitolu týkající se průmyslu má dobře zpracovanou také 

Kniha o Praze 6, která ale jako celek, dle mého soudu, příliš dobrým 

historiografickým dílem není.

Plán Prahy podle indikačních skic Stabilního katastru (1840-1842) je  kniha 

manželů Lašťovkových, ve které velmi zdařile zpracovávají mapy Prahy 

v současné rozloze. Kromě přehledně řazených map obsahuje i popisky 

k zobrazeným budovám. Já jsem ale převážně pracoval s indikačními skicami, které 

mi byly poskytnuty v 1. oddělení Národního archivu. Ty se dnes poskytují již  jen 

v digitální podobě. Indikační skici Prahy a jejího okolí jsou přístupné také na

Stránka I 6



internetovém serveru Archivní mapy. Dejvice bohužel na tomto serveru zatím 

chybí.

Indikační skici Stabilního katastru z r. 1840, jejichž reprodukce najdete v 

příloze (s. XV- XIV), jsou oproti čistému otisku doplněné o jména vlastníků a další 

vpisky. Barevně jsou zde odlišeny různě způsoby využívaní půdy. V Českém 

ústavu zeměměřičském a katastrálním jsem měl možnost prostudovat a 

vyfotografovat také čistý otisk Stabilního katastru a katastrální mapy z r. 1875 a 

1924. Katastrální mapa z r. 1840 byla základem mapování tohoto území až do 

počátku 1. republiky, což svědčí o kvalitě jejího vyhotovení. Dvě novější mapy jsou 

jejím přepracováním a využívají stále její měřítko, tedy 1:2880. Bylo by jistě 

zajímavé popsat vývoj usedlostí podle těchto map. Já jsem tuto možnost musel 

kvůli přílišné technické náročnosti zavrhnout.

Základem pro určování rozlohy pozemků usedlostí a způsoby jeho využití 

jsou katastry. V 1. oddělení Národního archivu v Dejvicích jsem nahlédl hned do tří 

katastrů: Berní ruly. Josefského a Stabilního katastru. Berní rula z poloviny 

17. století je  k dispozici pouze na negativu. Mé nedostatečné znalosti němčiny a 

paleografie mi znemožnily hlubší studium těchto pramenů. Musel jsem se spokojit 

s vydaným Tereziánským katastrem a Vackem zpracovanými údaji Josefského a 

Stabilního katastru. Data novějších dvou katastrů týkajících se Dejvic byla získána 

kolem let 1784 a 1840.

Tereziánský katastr český, ]ohoz 1. část byla dokončena v r. 1748 a druhá o 

9 let později, byl v r. 1966 vydán knižně. Lze zde dohledat, pod jakou vrchnost 

části dnešních Dejvic spadaly, kolik zde bylo hospodářů, jakou měly pozemky 

rozlohu, bonitu půdy a další. Údaje, které mne ale zajímali nejvíce, tedy rozloha 

pozemků patřící k jednotlivým usedlostem, jsou zde neúplné. Je tomu tak zřejmě 

z důvodu zjednodušení údajů původního katastru pro moderní vydání.

V 1. oddělení Národního archivu jsou dostupné také listiny, týkající se 

dejvických usedlostí spadající pod vrchnost či jurisdikci nejvyššího purkrabství. 

Tyto listiny se týkají zejména majetkových přesunů, různých nařízení, sporů, 

výkazů o škodách apod.
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1.2 K cílům práce a užité metodice

Většinu života jsem prožil v Dejvicích. Ze zdejších usedlostí jsem znal 

pouze ty, co jsou nejvíce na očích. Teprve před několika lety jsem se začal zajímat

o historii okolí svého bydliště, což mi přineslo nejedno překvapení. Nejvíce mne 

zaujaly staré dejvické usedlosti. Na tyto pamětihodnosti jsem se zaměřil již  při 

tvorbě seminární práce v prvním ročníku. Toto téma jsem si zvolil i pro 

bakalářskou práci proto, že jsem chtěl lépe poznat čtvrť, ve které žiji, a že jsem o 

tomto tématu již měl nashromážděné některé informace.

Nejprve jsem prolistoval první tři knihy, které zmiňuji v podkapitole 1.1. 

Chtěl jsem ale jít hlouběji než Vacek, Laštovková a Staňková. Podobně jako oni 

jsem vytvořil heslář bývalých viničních usedlostí. Již z mého uspořádání usedlostí 

je  však patrné, že se nesnažím vytvořit jen pouhý slovník. Mou snahou bylo hlavně 

vypozorovat jejich společné vývojové tendence. Pokusit se zobecnit způsoby jejich 

vzniku a využití. Pokusit se odhalit zdali jejich změny mají nějaký obecně platný 

vzorec.

Samotnou tvorbu práce jsem započal prostudováním indikačních skic 

císařského otisku Stabilního katastru. Na území dnešních Dejvic jsem tam nalezl 26 

viničních usedlostí. Z tohoto výčtu jsem vyloučil mlýny a vrchnostenské dvory: 

Proboštský a Hendlův (Šárecký). K vrchnostenským dvorům, zejména 

k Proboštskému, je pochopitelně větší množství informací. Zasloužily by si proto 

více prostoru, než bych jim  mohl poskytnout v rámci hesláře. Usedlosti vzniklé z 

vodních mlýnů, z nichž některé v Šáreckém údolí stále stojí, mají odlišný vývoj 

nežli usedlosti viniční. Pojednání o nich by mohlo být náplní jiné práce podobného 

rozsahu.

Základem údajů hesláře jsou Vackovy Dějiny Bubenče, Dejvic, Šárky a 

okolí. Ostatní autoři zpracovávající starší dějiny dejvických usedlostí z Vacka 

vycházejí, proto jsem pracoval převážně s původním textem. Ten jsem ale 

samozřejmě porovnával s další literaturou. Vackovy údaje jsem doplnil, opravil a 

nově uspořádal. K vývoji usedlostí ve 20. století jsem měl pochopitelně již  mnohem 

větší množství zdrojů informací.

Usedlosti jsem rozdělil do tří skupin podle doby vzniku. V některých

případech bylo těžké určit, kdy byla zhruba usedlost postavena. Přesný rok vzniku

je  doložen jen výjimečně. Jelikož byly usedlosti zpravidla součástí velkého
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hospodářství, uváděla se hlavně rozloha pozemků, nežli stavby na nich. Pozemky 

měli totiž mnohokrát vyšší cenu.

U každé z usedlostí nejdříve uvádím šest, podle mě zásadních, informací.

Č.p. a současnou adresu zde píši proto, aby si každý mohl nezaniklé usedlosti 

dohledat na mapě, katastru apod. Dobu vzniku viničního lisu jsem sem zařadil, 

jelikož existence lisu má zásadní význam pro pozdější vznik usedlosti, což 

vysvětluji v podkapitole 7.3.

V části hesla nazvané „současný stav“ jsem uplatnil zejména poznatky 

nabyté během terénního výzkumu. Informace o významných vlastnících usedlostí 

jsem umístil do zvláštní části „zajímavosti“, abych nenarušoval celistvost textu.

Vznik a vývoj usedlostí jsem se snažil podat v historickém kontextu. Ten 

jsem zpracoval v kapitolách předcházejících hesláři. V průběhu vytváření hesláře 

mě napadaly další témata, která by bylo vhodné v této práci uvést a čtenáři přiblížit. 

Zvýšený zájem jsem věnoval poněkud komplikovanějšímu rozdělení Dejvic mezi 

vrchnosti a snažil jsem se stručně zpracovat také vývoj úřadů, kterým 

vrchnostenské právo nad tímto územím náleželo.

Vznik zdejších usedlostí byl podmíněn pěstováním vinné révy, rozhodl jsem 

se tedy do práce zapojit i kapitolu o vinařství. Popis vývoje vinařství v okolí Prahy 

mě dovedl k zájmu o jeho náhlý konec. Stojí za koncem původně tak rozsáhlých 

vinic skutečně jen řádění vojenské soldatesky a další rány válek z poloviny 18. 

století, neboje tento problém složitější? Pro zodpovědění této otázky jsem chtěl 

získat alespoň základní informace o vývoji zdejšího klimatu, který je pro 

zemědělství určující.

S několika bývalými vinicemi byla spjata také cihlářská výroba. Zajímal 

jsem se proto i o rozvoj zdejšího průmyslu a roli usedlostí, kterou v tomto procesu 

sehrály. To mě dovedlo i k úvahám nad funkcí Dejvic v rámci pražské urbanistické 

koncepce. V kdysi průmyslově významných Dejvicích se dnes již  žádné větší 

podniky nenachází. Proč se zde průmyslová výroba dále nerozvíjela?

Jedním z mých hlavních záměrů bylo provedení terénního výzkumu. Během 

něj jsem chtěl pořídit obrazový materiál, seznámit se s architekturou budov i 

s jejich okolím. Mým plánem také bylo zjistit současný způsob jejich využívání a 

v neposlední řadě také poznat jejich význam pro společnost. Zajímalo mě, zdali si
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2. Nejstarší dějiny Dejvic

Tato původně malá víska má velmi dlouhou historii. Staročesky se tato 

občina nazývala Dehnice. Název Dehnice může mít patronymický původ, byl by 

tedy odvozen od jména mužského předka tamějších obyvatel. Starší tvar Degnice, 

zachovaný v zakládající listině Vyšehradské kapituly, by mohl poukazovat na 

potomky Dehnovy. Ti by mohli být prvoobyvateli této oblasti. Jméno Dejvice se 

objevuje až v 18. století.^ Tento tvar zřejmě vznikl z německého názvu Degwitz

V novější literatuře jsem se setkal se dvěma odlišnými vysvětleními původu 

tohoto jména. Může být prý odvozeno od dehtu (kolomazi), který tam zdejší 

obyvatelé pálili. Anebo od slova dehna (zlý duch, démon, zloduch), což mělo být 

označení tamějších obyvatel. To by poukazovalo na jejich velmi špatnou pověst.^

První písemná zmínka o Dehnicích se dochovala ve zmíněném zakládacím 

listu Vyšehradské kapituly z r. 1088. Jedná se o falsum z 12. století. V listině stojí: 

„Degnicih de terra ad II aratra cum tomariis Bogdan, Prémii.“'' Král Vratislav tedy 

daroval kostelu svátého Petra a Pavla na Vyšehradě „Dehnických pozemků na dva 

pluhy se soustružníky Bohdanem a Přemilem.“  ̂Nároky plynoucí z této listiny si 

nechala kapitula potvrdit králem Přemyslem Otakarem I. v r. 1222.^ Z těchto listin 

tedy plyne, že od r. 1088 byly Dejvice v držení zmíněné kapituly a zůstalo tomu tak 

minimálně do 1. poloviny 13. století. Přesto, že starší listina je falsum, nemáme 

důvod k pochybnosti o uvedeném letopočtu založení kapituly. Ze zakládací listiny 

se dále dozvídáme, že zmínění hospodáři se živili kromě polní práce i prací na 

soustruhu.

Další písemný pramen týkající se Dehnic pochází z r. 1320, do té doby 

spadala většina Dejvic pod purkrabství Pražského hradu. Zmíněného roku získalo 

purkrabskou část budoucích Dejvic Svatovítské proboštství směnou s králem Janem 

Lucemburským.^ Menší díl však nadále zůstává v držení Vyšehradské kapituly.^

V té době byly na území dnešních Dejvic jen dvě nevelké osady. V okolí dnešní

 ̂VACEK, F., I.d íl, s. 157 
 ̂BEDRNÍČEK, P.: Obce vůkolni, s. 55 
Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae, díl I, s. 380 

 ̂překlad podle: VACEK, F., 1. díl, s. X 
Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae, díl 11, s. 216 

’ RUTH, F.: Kronika I, s. 139
* BEDRNÍČEK, P.: Obce vůkolni, s. 55
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Proboštské ulice se nacházel vrchnostenský dvůr o jednom popluží, jehož pozemky 

byly osvobozeny od platů a břemen. Dále zde byl manský dvorec a čtyři selské 

usedlosti, jejichž dědiční držitelé byli povinováni pracovat tři dny v týdnu na 

vrchnostenském dvoře. Pak se zde nacházelo ještě několik chalup, v jedné z nich 

byla kovárna. K Dehnicím patřily ještě dvorečky, které do r. 1325 emfyteuticky 

vlastnil jakýsi Gothard.^

Druhá osada je písemně doložena k r. 1334.'° Tato osada se původně 

nazývala Újezd či Újezdec v Šárce. Tato označení bylo však již v průběhu 14. 

století nahrazeno názvem Šárka, které se zachovalo dodnes. "  Tato osada byla 

založena zřejmě již ve 12. století. Jednou politickou obcí s Dejvicemi se stala až v r. 

1850, ale byla společně s nimi vykazována již v předchozích stoletích.'^ Na jižních 

šáreckých svazích vyrostly dva vrchnostenské dvory, jeden selský dvůr, několik 

chalup a pravděpodobně tam již  tehdy stál i kostelík sv. Matěje. Založení kostela 

datuje Václav Hájek z Libočan ve své kronice nevěrohodně rokem 971, jeho 

zakladatelem měl být podle Hájka sám kníže Boleslav 11.’  ̂První písemná zmínka o 

tomto kostelíku je ale až z r. 1403.'"'

Původně se k Šárce počítaly jen stavení a pozemky, které ležely na pravém 

břehu Šáreckého potoka. Levý břeh, kde vznikla většina usedlostí v Dolní Šárce (v 

Šáreckém údolí), patřil k sousední obci Lysolaje. Tato část šáreckého údolí byla 

včleněna do dejvického katastrálního území až r. 1784.'^

Větší poplužní dvůr a selský dvorec spadaly pod proboštství při sv. Vítu a 

menší díl se zbylým dvorem patřil svatovítské kapitule. Od r. 1335 měly ale 

Šárecké dvory za vrchnost již  jen probošta. V hořejších částech Šárky měl ještě 

pole, louky a mnoho lesů Strahovský klášter.'^ Oba vrchnostenské dvory byly 

později pronajímány. Nájemci menšího dvora měli za povinnost hájení šáreckých 

lesů.'^ V Šárce vznikla také fara, její první farář Martin Humpolec je zde 

připomínán k r. 1403'* a opětně r. 1410.'^

® VACEK, F., I. d íl,s . 157 a 158 
HOLEC, F.: Kronika IV, s. 161

' '  BRONCOVÁ, D.: Kniha o Praze 6, s. 21 
HOLEC, F.: Kronika IV, s. 161 
BEDRNÍČEK, P.; Obce vůkolni, s. 55, 63 
Soudní akta, část IV, s. 258 

"  VACEK, F„ U. díl, s. 297 
TOMEK, V. V.: Dějepis města Prahy, díl 2., s. 264 
VACEK, F., L díl, s. 257 
Soudni akta, část IV, s. 258
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Dehnické hospodářství probošti v druhé polovině 14. století již také nevedli 

vlastními prostředky, ale pronajímali ho svým panošům. Mezi povinnosti 

nájemníků jednoho z dvorů patřilo také vařit pro probošta pivo.^'

Přes to, že zde v obou osadách stálo jen několik stavení, náležel k těmto 

vsím veliký pozemkový majetek. Karel IV. prý dokonce uvažoval o tom, že právě 

v těchto místech nechá založit Nové Město pražské.^^

Libri confirmationum..., liber VI, s. 283 
VACEK, F., I. díl, s. 159
TOMEK, V. V.: Dějepis města Prahy, díl 3., s. 51 
BEDRNÍČEK, P.: Obce vůkolni, s. 55
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3. Dejvická vrchnost

Půda, na které vznikaly dejvické vinice a usedlosti, nebyla svobodným 

majetkem. Spadla pod vrchnost, které byli povinni majitelé zdejších nemovitostí 

platit roční pozemkový poplatek, případně i jiné dávky. Ke změnám v majetkové 

držbě nemovitostí potřebovali jejich vlastníci souhlas svého vrchnostenského pána.

Půda nynějších Dejvic byla rozdělena mezi panské dvory, které byly 

správním centrem vrchnostenských statků. Později byly ale pronajímány i tyto 

vrchnostenské dvory.

3.1 Vrchnost na území dnešních Dejvic: Od husitských bouří do 

bitvy na Bílé hoře

Výrazné změny ve vlastnických poměrech na tomto území přišly s 

husitskými bouřemi. Všechen zdejší církevní majetek byl zabaven měšťany ze 

Starého Města.^^ Husitské straně neloajální držitelé dvou manských dvorů v 

Dehnicích byli vyměněni.^'' Pravděpodobně v r. 1429 byl menší manský s vedlejším 

dvorcem předán nejvyššímu purkrabímu, který byl také staroměstským měšťanem. 

Zatímco tyto nemovitosti získaly novou vrchnost, velký manský dvůr (neboli dvůr 

prostřední) se stal soukromým majetkem. Mezi majetek Nejvyššího purkrabství 

v Dehnicích se počítal v druhé polovině 15. století také dvůr hořejší. Ten 

pravděpodobně vznikl ze čtyř poddanských usedlostí, které zmiňuji na s. 12.^^

Zachovala se nám také zpráva o tom, že jeden z dvorů v Dehnicích Jiří 

z Poděbrad zastavil Jeníkovi z Divic. Tento šlechtic dvůr v r. 1477 prodal. Dvůr 

poté patřil ke Křivoklátu a to až do r. 1594, kdy byl postoupen úřadu nejvyššího 

komomictví.^^

Větší šárecký dvůr, který do té doby náležel proboštovi, byl i 

s vrchnostenským právem nad tamějšími šáreckými hospodáři svěřen pražskou obcí 

Janu Šárkovi, který byl do té doby proboštovým úředníkem. Podle zápisu krále

”  BEDRNÍČEK, P.: Obce vůkolni, s. 56 
VACEK, F .,l .d íl , s. 159 
VACEK, F„ I. díl, s. 177 
KUČA, K.: Města a městečka..., s. 529
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Zikmunda Lucemburského byl Šárka zástavním držitelem Šáreckého dvora i se 

vším příslušenstvím, král mu přiznal i vrchnost nad zbytkem statku. Šárkovi 

potomci tam hospodařili až do r. 1508.^^

Větší poplužní dvůr stál zhruba v místě dnešního Hendlova dvora č. p. 24 

(viz obr. 44). Menší poplužní dvůr s ním sousedil na západní straně, poplatný 

selský dvorec na východní.^*

Šárkův syn Prokop r. 1449 koupil i manský dvůr. Prokopův syn Stanislav 

Staněk, zvaný Kadeřávek pravděpodobně r. 1508 prodal bývalý proboštský dvůr 

Václavu Sakovi. Manský dvůr držel nadále, později byl přikoupen k majetku 

proboštství. Po Sakově smrti větší šárecký dvůr sešel, jeho pozemky byly 

rozprodány na vinice a později zanikl.

Selský dvůr vlastnil od druhé půle 16. století Matěj Horník a v jeho rodině 

tento majetek zůstal ještě několik generací. Zřejmě při tomto dvoře vznikla šárecká 

krčma. Majitel dvora měl za úkol hlídat šárecké lesy a za tuto službu měl od 

probošta povolení čepovat pivo.^^

R. 1547 skončil neúspěchem odboj pražských měst vůči králi. Král 

Ferdinand 1. pak městský majetek zkonfiskoval.^'^ Poté následovaly různé 

majetkové přesuny. Hořejší a prostřední dvůr v Dehnicích se stal r. 1562 znovu 

majetkem proboštství.^' Značnou část dnešních Dejvic s purkrabskými dvory získal 

úřad nejvyššího komorníka. Šárku s Bábou odkoupilo proboštství již ve 20. letech
3216. století. Dva dvory nejvyššího purkrabství v Dehnicích (většímu z nich se 

říkalo Šárkovský), které stály na místě pozdější usedlosti Mydlářka, byly 

v polovině 16. století spojeny v jeden nájemcem Janem Vítem.^^

Takto spojený dvůr, který byl také označován jako dvůr zadní, vlastnil od r. 

1584 Jiří st. z Lobkovic. Ten se stal nejvyšším hofmistrem a obchodem 

s purkrabstvím dvůr osvobodil od vrchnosti. Koupil také tři vinice na místě nynější 

Hanspaulky, pak je spojil aještě rozšířil. Po neloajálním vystoupení vůči králi na 

zemském sněmu byl Lobkovic odsouzen k doživotnímu vězení a ztrátě majetku. Po 

této konfiskaci Rudolf II. pozemky na místě budoucí Hanspaulky věnoval

TOMEK, V. V.: Dějepis města Prahy, díl 8., s. 377 
VACEK, F., 11. díl, 256 
HOLEC, F.: Kronika IV,s. 161, 162 
BEDRNÍČEK, P.: Obce vůkolni, s. 56 
VACEK, F„ I.d íl, s. 181 
VACEK, F„ I. díl, s. 282-283 

”  VACEK, F„ I. díl, s. 175
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dvorskému kramáři Disquasatovi. Lobkovicův dvůr získal nejvyšší komorník Jan 

z Valdštejna a tomuto úřadu dvůr patřil i později.

V této době existovala na území dnešních Dejvic v pořadí třetí osada, 

Podbaba. Ve viničních zápisech se toto jméno vyskytuje již v 15. století.^^ Osada 

vznikla na půdě pod vrchem Babou a byla rozdělena na dvě části. Jedna patřila 

k Šárce a druhá část k Sedlci. Obytná stavení zde začala vznikat až v druhé půli 16. 

století. V 60. letech vydal nejvyšší purkrabí Jan ml. z Lobkovic povolení ke stavbě 

mlýna na tamější části Šáreckého potoka. Brzy na to byla purkrabím také povolena 

výstavba krčmy. Do konce 16. století vznikly u potoka mezi krčmou a mlýnem 

ještě tři chalupy. O právo na držbu tohoto území se ale brzy přihlásilo proboštství a 

ve vzniklém sporu zvítězilo.^^

3.2 Vrchnost na území dnešních Dejvic: Vývoj v pobělohorské době

Před Bílou horou byly Dejvice osadou se třemi poplužními dvory. Hořejším, 

středním a zadním ve směru od Hradu (od jihu). Přední a střední spadaly pod 

panství probošta. Pánem zadního dvora byl nejvyšší komorník, byl to nadační 

statek tohoto úřadu. Nejvyšší komorník ho spravoval ve vlastní režii, nebyl tedy 

pronajímán. Vlastníkem prvních dvou dvorů, ke kterým náležela také kovárna a 

hospoda, byl v době bitvy na Bílé hoře novoměstský radní Michal Wittmarm.^’

Wittmann byl spolu s dalšími 26 zástupci odboje dne 21. 6. 1621 na 

Staroměstském náměstí popraven za účast na vzpouře proti králi.^* Byl 

předposledním odsouzencem, kterého ten den kat Mydlář sťal.^^ V polovině 17. 

století byly proboštské dvory již  spojeny v jeden. Spojené dvory nebyly probošty 

pronajímány, vedli zde hospodářství sami. Po třicetileté válce dvory prosperovaly, 

v té době tu také vznikl pivovar. Ze spojených dvorů se stalo správní centrum 

proboštských statků kolem Prahy.'*®

VACEK, F.,1. díl, s. 194-195 
BRONCOVÁ, D.: Kniha o Praze 6, s. 21 

“  Holec: Kronika IV, s. 124-125 
”  VACEK, F„ 11. díl, s. 298 

ZELINKA, T : Pražská předměstí, s. 96 
PETRÁŇ, J.: Staroměstská exekuce, 1996, s. 18 
VACEK, F„ II. díl, s. 304
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R. 1620 koupil stavy zkonfiskovanou Podbabskou krčmu i s mlýnem a třemi 

chalupníky direktor Kryštof st. Kober z Kobersberku. Vedle podbabských 

nemovitostí skoupil také krčmu a mlýn v Šárce a též část majetku Strahovského 

kláštera. Z rozsáhlého majetku v Šárce a na Podbabě zůstal proboštství jen roční 

plat z tamních vinic.'"

Kryštof Kober z Kobersberka také skončil mezi 27 popravenými na 

Staroměstském náměstí. Šel prý na popravu s hrdinskou odvahou. Jeho ut atá hlava

byla s 11 dalšími vystavena na Mostecké bráně.''^

Žádný ze tří dvorů v Šárce, o kterých jsem zde psal, třicetiletou válku 

nepřečkal. Zhruba na místě dvorů později vznikla krčma, ke které patřila i pole.

Z hospody se posléze stal hospodářský dvůr. Na počátku 18. století stály na Šárce 

kromě dvora, kostela a roztroušených viničních stavení také dva mlýny.

V roce 1618 bylo na dejvickém území zapsáno 120 vinic. Stavovské 

povstání, bitva na Bílé hoře a následná třicetiletá válka však zapříčinily devastaci 

usedlostí a vinohradů, konfiskace a vylidňování. Roku 1676 zbylo jen 57 vinic.

Nižší číslo není zapříčiněno pouze zánikem, ale také jejich spojováním do větších 

celků. Vznikly tak velké vinice, které byly vinicemi většinou již jen podle jména. 

Vinohrady zabíraly jen část jejich pozemků. Konfiskovaným majetkem se obohatilo 

především proboštství. V polovině 18. století byla většina území dnešních Dejvic 

v jeho v lastn ic tv í.N ěk te ří bývalí vlastníci si konfiskované vinice mohli od 

proboštství vykoupit, pozemky jiných bývalých vinic si proboštství ponechalo 

(Fidlerka, Paťanka). Některé vinice propadly proboštovi, jelikož jejich vlastníci 

nedodrželi své právní povinnosti

Po třicetileté válce se vrchnostenské poměry na území dnešních Dejvic, 

které byly dříve poněkud složitější, velmi zjednodušily. V Dehnicích zůstala nadále 

jen dvojí vrchnost. Většina půdy spadala k proboštskému dvoru, který dodnes stojí 

v Proboštské ulici (viz obr. č. 45 a 46). Vrchností ostatní Dehnické půdy byl jen půl 

kilometr vzdálený dvůr komomický, neboli zadní.

Proboštský dvůr bylo velké hospodářství. Jeho správu vykonával proboštův 

hejtman (po r. 1750 byli tito správci nazýváni vrchními, nebo direktory). Na dvoře

VACEK, F.,1, díl, s. 316
PETRÁŇ, J.; Staroměstská exekuce, 1996, s. 16-iv 
VACEK, F., 11. díl, s. 296-297 

'''' BEDRMÍČEK, P.: Obce vůkolni, s. 56
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byli dále zaměstnáni: zahradník, kovář, krčmář, ovčák (čili polní mistr), sládek, 

bečvář, dělníci, mlatci a příležitostní pracovníci.''^

Komomický dvůr byl od konce 17. století pronajímán proboštství a tento 

pronájem trval až do 80. let následujícího století. Za hraběte Josefa Viléma Nostice 

byl r. 1783 jeho úřad nejvyššího komorníka zrušen. Doživotně byl dvůr ponechán 

Nosticovi a po jeho smrti spadl dvůr pod správu zemských stavů a byl opět pronajat 

proboštství. V r. 1795 koupil rozpadlý komomický dvůr s pozemky probošt Václav 

Vojtěch z Heritesu. Osm vinic s pozemky, které původně spadaly pod komomickou 

vrchnost, byly z tohoto prodeje vyjmuty.“*̂

V druhé půli 18. století k proboštskému dvoru patřilo 336 jiter půdy na 

území Dejvic a Šárky. Toto číslo se ještě značně rozrostlo připojením bývalé 

komomické půdy. Ke dvoru nejvyššího komomíka tou dobou patřily pozemky 

téměř o 100 jitrech.''*

V Šárce fungoval, jak už bylo zmíněno, z krčmy vzniklý dvůr

s hospodářstvím, který též spadal pod proboštskou vrchnost. Patřilo k němu 50 jiter 

půdy. Šárecký dvůr se stejně jako Proboštský zachoval až dodnes a po jeho majiteli 

z druhé půle 19. století nese jméno Hendlův dvůr.''^

V Podbabě nadále prosperovala krčma, ke které patřila i drobná vinice a 

další hospodářské pozemky. Krčma stejně jako zbytek šárecké Podbaby spadala 

také pod proboštskou vrchnost.^®

Probošt byl tím pádem pánem téměř celého území dnešních Dejvic. Tento 

fakt byl zajisté významný pro konstituování politické obce Dejvice v polovině 19. 

století. Tehdy byly politicky spojeny tři obce, které byly již  dlouho před tím 

propojeny nejen ekonomicky, ale i společnou vrchnostenskou správou a společným 

rychtářem.

Šárka s Podbabou byly v době od třicetileté války až do počátku 18. století 

známy jako nebezpečná místa. Řádily zde loupeživé bandy, které se mohly snadno 

ukrývat ve zpustlých viničních staveních. V pramenech je popsáno několik 

loupežných vražd v této oblasti.^'

VACEK, F„ II. díl, S.311
VACEK, F., II. díl, s. 316
VACEK, F„ II. díl, s. 305
VACEK, F., 11. díl, s. 385
HOLEC, F.: Kronika IV., s. 125
BRONCOVÁ, D.: Kniha o Praze 6, s. 23
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3.3 Shrnutí rozdělení vrchnostenských práv nad dejvickými 

vinicemi

Vlastnictví dejvických vinic do pobělohorských konfiskací je poměrně 

spletité. Na území Dehnic vznikly před r. 1620 vinice na pozemcích těchto dvorů: 

Hořejší dvůr, Prostřední dvůr (či velký manský dvůr), větší purkrabský dvůr (zvaný 

také Šárkovský, který se stal později majetkem úřadu nejvyššího komomictví) a 

menší purkrabský dvůr (který v polovině 16. století splynul s předchozím dvorem). 

Některé vinice navíc nebyly poplatné dvoru, ale dehnické obci.^^ Šárecké a 

podbabské vinice vznikaly na pozemcích manského, selského a šáreckého 

proboštského dvora.^^

r
3.4 Úřady nejvyššího purkrabího, svatovítského probošta a 

nejvyššího komorníka 

3.4.1 Nejvyšší purkrabí Království českého

Tento úřad, zvaný původně jen purkrabí pražský, se vyvinul z úřadu 

kastelána. Pražský purkrabí byl správcem Pražského hradu, jeho vojenským 

velitelem a na starost měl i soudnictví v obvodu Hradu. Do 13. století nepatřil mezi 

nejvyšší úředníky. Nad ním byl komorník, sudí a písař. '̂* S těmito třemi úředníky 

měl nejvyšší purkrabí (dále NP) funkci u zemského soudu, kde reprezentoval 

výkonnou moc.^^ Mezi úřednickou špičku se dostal až ve 14. století a na jeho konci 

už patřil mezi nej přednější z nich. Prudký vzestup tohoto úřadu byl spojen s tím, že 

Pražský hrad byl sídlem krále a císaře.^® Při úřadu NP vznikl purkrabský soud, 

který řešil spory vzniklé z dlužních úpisů, a mezní soud, kde se řešily spory okolo 

určování hranic šlechtických panství.

VACEK, F .,I. díl, s. 199
”  VACEK, F., 1. díl, s. 236 
’“'CULK O V Á , D.: Nejvyšší purkrabství..., s. 1-7 

VANĚČEK, V.: Dějiny státu..., s. 79 
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”  VANĚČEK, V.: Dějiny státu..., s. 211
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Vzestup úřadu byl svázán hlavně s králem Václavem IV., za jehož panování 

získal přízvisko nejvyšší. Od té doby byl NP za nepřítomnosti panovníka v zemi 

jeho zástupcem, předsedal zemskému soudu, případně královské radě.^* Mohl 

svolávat královský sněm, což byla do té doby pouze pravomoc krále. Jako 

svolávající sněmu také předsedal (byl jeho direktorem).^^ Od konce 14. století NP 

také zpravidla zastupoval krále ve vojenském vedení. Úřad byl nakonec spojen 

s velením zemské hotovosti.^*^

Podle dohody z r. 1437 byl úřad NP volně obsazován králem a podle dohod 

z let 1497 a 1549 byl nejvyšším zemským úředníkem.®' Jako nejvyšší zemský 

úředník byl zároveň také náčelníkem stavovské obce.

Po vydání obnoveného zřízení zemského (1627) byl NP ustanoven 

předsedou sboru místodržících, tedy prvním místodržícím. Nadále předsedal 

zemskému sněmu a soudu.®^ Po zřízení stavovských zemských výborů a českého 

zemského gubernia v 18. století předsedal i jim.®^

Za Josefa II. byly stavovské zemské úřady výrazně okleštěný. NP byl od té 

doby pouze šéfem českého gubernia.®''

Jako prostředek k vydržování svého úřadu držel NP rozsáhlé statky. Přímo 

tomuto úřadu patřila ves Podbaba a dvůr v Šárce. Pod jeho jurisdikci spadaly také 

šárecké a podbabské vinice. Písemnosti NP byly majetkem osoby zastávající úřad, a 

proto se jich mnoho nezachovalo. Některé listiny, týkající se zejména jurisdikce 

nad dejvickými viničními usedlostmi, jsou přístupné v národním archivu 

v Dejvicích.

Na konci 18. století se NP vzdal správy svých statků a předal je  zemským 

stavům. Tyto statky byly pak pronajímány a úřad NP byl dotován z výnosu.®^

CULKOVÁ, p .: Nejvyšší purkrabství..., s. 1-7 
HLEDÍKOVÁ Z., DOBEŠ J.: Dějiny správy...,s. 55 
HLEDÍKOVÁ Z., DOBEŠ J.: Dějiny správy..., s. 51 
HLEDÍKOVÁ Z., DOBEŠ J.: Dějiny správy..., s. 89-90
CULKOVÁ, D.: Nejvyšší purkrabství..., s. 1-7 
HLEDÍKOVÁ Z., DOBEŠ J.; Dějiny správy..., s. 131-132
VANĚČEK, V.: Dějiny stá tu ..., s. 246 
CULKOVÁ, D.: Nejvyšší purkrabství..., s. 1-7
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3.4.2 Svatovítský probošt

Probošt je  součástí kapituly sv. Víta, a proto považuji za nutné nejdříve 

uvést několik informací o kapitule.

Kapitula je společenstvím kleriků, mající na starost stálé konání 

slavnostních bohoslužeb. Je biskupovou radou, která ho může během doby, kdy 

není žádný biskup ve funkci, zastoupit. Původně společný majetek biskupa a 

kapitulních kanovníků byl rozdělen a majetek kapituly se dále dělil na skutečně 

společný majetek a majetek patřící k prebendě jednotlivých plnoprávných členů 

kapituly. Jednotlivé kapitulní úřady se postupně osamocovaly. Kapitula jako celek 

se ve vrcholném středověku stala protiváhou biskupské moci a měla právo volit 

biskupa.®®

U nás vznikla kapitula v i l .  století za biskupa Gebharta -  Jaromíra, kdy byl 

jmenován první probošt a zřízen sbor dvaceti pěti bratří.®^ Ještě za života prvního 

probošta Marka vznikly další jednotlivé prebendy.®*

Pražský probošt byl první hodnostářem a představeným metropolitní 

kapituly a měl na starost správu kapitulního majetku.®^ Měl také vyšší příjem. 

Kosmas uvádí, že celou čtvrtinu příjmu kapituly.^*^ Do první poloviny 13. století 

někdy býval zároveň kancléřem českého království.^'

Ve druhé polovině 13. století měl probošt již  dosti rozsáhlý pozemkový 

majetek, oddělený od majetku zbytku kapituly.^^ Disponovat s ním ale mohl jen se 

souhlasem biskupa i kapituly.^^

Na začátku 15. století patřilo mezi majetek probošta město Volyně a 50 

vesnic. Do tohoto majetku spadaly také části Dehnic a Šárky.^''

I’robošt zastupoval kapitulu navenek. Měl právo dbát na zachování pořádku,

povinnosti a práv všech příslušníků pražského kostela a rozhodovat mezi nimi
spory. Do roka od nastoupení do úřadu mčl podstoupit kněžské svčcení. Jeho

HLEDÍKOVÁ, Z.: Pražská metropolitní kapitula, s. 8 
Die Chronik der Böhm en..., passim
HLEDÍKOVÁ, Z.: Pražská metropolitní kapitula, s. 8
Ottův slovník naučný, S. 728 
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povinností bylo, mít stálou rezidenci. Pokud zrovna nebyl obsazen post děkana, tak 

společně s jedním kanovníkem spravoval jeho důchody.

V polovině 14. století, kdy proboštský úřad drželi cizinci, byl probošt 

odsunut z centra dění v kapitule a byl pouze jejím čestným prvním hodnostářem. 

Ve skutečném vedení byl nahrazen do té doby druhým kapitulním úředníkem, 

děkanem.^®

3.4.3 Nejvyšší komorník

Zmínka o tomto úřadu se v pramenech objevuje již  r. 1177-1178.^^ Původně 

se nazýval podkomoří a jednalo o úřad určený k obsluze knížete. Měl spravovat 

jeho movité cennosti, tedy komoru.^*

Měl být správcem komory celého knížectví. Postupně ale úřad ztrácel 

dominantní postavení v hospodářském a finančním sektoru a nej důležitější se stala 

komorníkova funkce finančního úředníka u dvorského soudu a později u soudu 

zemského. Nejvyšší komorník (dále NK) býval zároveň jedním z předních 

důvěrníků panovníka. Spolu s růstem panovníkovy moci rostla i prestiž úřadu a 

zájem o něj. Usilovaly o něj ty nej přednější šlechtické rody.

Úřad byl spojen s centrálním soudem a časem se stal úřadem zemským.^^ 

Na zemském soudu hájil finanční nároky krále plynoucí z pokut udělovaných 

soudem. Ve 13. a na počátku 14. století zastupoval krále v předsednictví tomuto 

soudu za panovníkovy nepřítomnosti.*®

Od r. 1437 musel být úřad NK vždy obsazován z řad pánů. Podle dohod 

z let 1497 a 1549 byl NK čtvrtým nejvyšším zemským úředníkem po NP, 

nejvyšším hofmistrovi a nejvyšším maršálkovi.*' Toto postavení mu zůstalo i po 

vydání obnoveného zřízení zemského. Byl také členem rady a jedním

HLEDÍKOVÁ, Z.: Pražská metropolitní kapitula, s. 14 
HLEDÍKOVÁ, Z.: Pražská metropolitní kapitula, s. 20 
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z místodržících. Členem místodržitelského kolegia byl až do jeho zrušení v r. 

1748.*^

Za Marie Terezie byly zrušeny staré české finanční úřady. Česká komora 

byla zrušena r. 1745, její pravomoce nakrátko převzalo místodržitelství a pak měly 

finanční správu v Čechách a na Moravě na starost královské reprezentace 

s komorou. NK také většinou zastával úřad prezidenta apelačního soudu, který 

vznikl r. 1790.*^

HLEDÍKOVÁ Z., DOBEŠ J.: Dějiny správy..., s. 124, 126 
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4. Dejvické vinařství

Vinařství mělo pro vývoj Dejvic zásadní význam, a proto mu věnuji 

samostatnou kapitolu.

4.1 Vznik vinic

Pěstování vína má v Praze a okolí velmi dlouhou tradici. Již v 10. století 

vzniklo několik vinic v pražském okolí. Během následujících tří set let se nevelký 

počet vinic výrazně n ezv ě tšo v a l.Z a  Přemysla Otakara II. došlo k zakládání vinic 

ve větší míře, což bylo zřejmě zapříčiněno lehkým oteplením podnebí. Hlavními

zakladateli vinic v okolí pražských měst byly kláštery a kapituly, které půdu v okolí
• 8̂  • • •

měst vlastnily. K zakládání vinic jsou pražské svahy poměrně vhodné, většina

z nich je obrácena k jihu. Víno z těchto vinic se nemohlo svou kvalitou rovnat vínu 

dováženému, odbyt mělo ale zajištěno svou mnohem nižší cenou.*®

Prudký rozvoj vinařství v této oblasti nastal za vlády Karla IV. Ten nechal 

dovést kvalitní révu z Rakouska a Burgundska a tou bylo osázeno okolí Prahy a
fi Q

Karlštejna. V r. 1348 vyšlo z jeho kanceláře nařízení o vzdělání vinic a zahrad

s révou. Deset let na to vydal císař privilegium, kterým nařizoval majitelům

vhodných pozemků v okruhu tří mil kolem Prahy, založit do 14 dní vinice. Hned

poté byla vydána viniční práva, která mimo jiné osvobozovala vinice od všech

poplatků po dobu 12 let. Pro dozor nad vinicemi byl zřízen úřad perkmistra

pražských viničných hor. Privilegium z r. 1370 pak upravovalo normy pro dovoz a 
80

obchod s vínem.

Tehdejší míle se rovnala zhruba 7,5 km.^° Dejvice tedy spadaly mezi území, 

které se vztahovalo privilegium. Tato počáteční vlna zakládání vinic se ale na 

území nynějších Dejvic projevila jen omezeně. V době Karla IV. máme doložen

FIALOVÁ, L.: Charakteristiky..., s. 29 
LAŠŤOVKOVÁ, B.: Pražské usedlosti, s. 7 
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vznik několika viniček v nynější Podbabě, které byly nazývány Na Šárkách.^* Na 

skutečný rozkvět vinařství ale Dejvice teprve čekaly.

Prudký rozvoj vinařství v Praze a okolí, který byl započat císařem Karlem, 

byl brzy utlumen husitskými bouřemi, ale toto ztlumení bylo jen dočasné. 

Konfiskace církevního majetku podle mne rozvoji vinařství na Dejvicku prospěla. 

Poté co se Praha s okolím vzmohly z válečných škod, nastalo zlaté období 

vinařství. Na území dnešních Dejvic vznikaly vinice nejhojněji v první půli 16. 

století, kdy zdejší půdu vlastnili měšťané. Razantní rozvoj zdejšího vinařství byl ale 

nastartován již v předchozím století.

Na začátku 15. století, ještě za panství probošta, vnikla u proboštského 

dvora v Šárce vinice, která se později stane Paťankou. V blízkém okolí tohoto 

dvora v průběhu 15. století začaly vznikat další drobné vinice. Po r. 1410 vznikly 

také vinice na stráních kolem hory Baby. O rozvoj vinařství v této oblasti se 

významně zasloužil majitel proboštského a manského dvora v Šárce, Stanislav 

Kadeřávek.

Kadeřávek, vnuk Jana Šárky, významně rozšířil vinici u dvora a svá pole, 

směřující ze svahu k Dehnicím, pronajímal k vinařskému hospodaření. Kadeřávek 

také založil vinici, která později dostala jméno Kotlářka. V téže době, tedy v 2. 

polovině 15. století, působil v Dehnicích další iniciátor zdejšího vinařství. Byl jím  

Jakub Doušek. Ten si v Dehnicích koupil menší manský dvůr na místě pozdější 

usedlosti Mydlářka (ten tehdy spadal pod vrchnost nejvyššího purkrabství) a 

pronajímal své pozemky zájemcům o založení vinice. V zakládání vinic 

pokračovali v menší míře i jeho nástupci v držení dvora. Jedny z prvních 

dehnických vinic vznikly ve stráni pod nynější Pernikářkou.^'*

Douškovou zásluhou vzniklo na 81 strychů vinic, kterým se pak říkalo Hory 

Douskovy.^^ Takto se za Douška vytvořily základy pro pozdější vinice, jakými 

byly: Mydlářka, Hercovka a Strakovka. Jeho nástupce Machek v r. 1500 založil 4 

strychy vinice na pozdějších pozemcích Hadovky. Další majitelé dvora 

k vinařskému podnikání nadále pronajímali další a další pozemky. Ty později 

připadly nejen ke zmíněným vinicím, ale také k Hanspaulce, Pušrajbce,

RUTH, F.: Kronika /, s. 145 
VACEK, F„ 1. díl, s. 259
TOMEK, V. V.: Dějepis města Prahy, díl 8, s. 377 
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Komomické, Kanclířce a dalším. Pronajímám' pozemků ke vzdělání vinic bylo 

velmi výnosnou činností. V druhé půli 15. a v 16. století ji praktikovali i ostatní 

majitelé pro vinice vhodných pozemků na Dehnicku a Šárecku. Dělal to tak i Jan 

Šárka, majitel dvora sousedícího s dvorem posledně jmenovaným. Tento dvůr také 

spadal pod purkrabskou vrchnost a říkalo se mu po tomto majiteli Šárkovský. Šárka 

ke vzdělání révy pronajímal pozemky, které poté budou patřit k Hanspaulce, a také 

zde sám vinice vzdělával. V době vypuknutí stavovského povstání bylo na území 

dnešních Dejvic zapsáno již  120 vinic.^^

4.2 Zánik vinic

Třicetiletá válka byla pro zdejší vinařství katastrofou. Kromě pustošení 

armád a úpadku hospodářské a politické moci Prahy se na vinařském hospodaření 

podepsalo to, že velká část majitelů vinic odešla po r. 1627 do emigrace a vinice 

zůstaly neobdělávané. Odešli také kvalifikovaní vinařští dělníci a nebyl dostatek 

pracovní síly, který ještě umocnilo tzv. druhé nevolnictví. Od poloviny 17. století se 

vinice opět vzmáhaly, ale stále častěji se na vinicích sázeli i jiné plodiny. Počet 

vinic tedy klesl a o jejich obhospodařování se starala opět převážně církev.^* 

Třicetiletou válku tedy vinice přečkaly, největší rána pro dejvické vinařství měla 

teprve přijít.

Po smrti císaře Karla VI. vypukla na konci r. 1740 první etapa válek o 

rakouské dědictví. V listopadu následujícího roku oblehla Prahu spojená vojska 

Bavorů, Francouzů a Sasů. Jeden z útoků Sasů byl veden od Podbaby a Bubenče na 

Bruskou bránu. Přes Podbabu proudili další Sasové do města. Po dobytí Prahy tam 

zůstala početná francouzská posádka. Během francouzské okupace bylo v přeplněné 

Praze málo jídla a Francouzi dělali výpady za potravou a pící pro koně do blízkého 

okolí.

V Dejvicích a v Šárce se Francouzi utábořili na začátku léta 1742. Vojsko 

všelijak škodilo místním hospodářům. Vinice ničili tím, že do nich vháněli voly, 

mezky a muly, aby se zde pásli. Velkou část úrody zdejších usedlostí vojáci snědli

VACEK, F„ 1. díl, s. 166-175 
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nebo jinak poničili. Při potyčce Francouzů s pandury (rakouské vojenské jednotky), 

byl 11. 8. 1742 zapálen Proboštský dvůr. Poté zde přebývali maďarští husaři, kteří 

se tu 7. 10. 1742 úspěšně střetli s malou skupinou Bavorů. Tehdy se na Dejvice 

dokonce střílelo z děla. Bavoři na pražských hradbách vypálili dvě koule, aby 

husary zastrašili.'®®

Na přelomu r. 1742 a 1743 Francouzi Prahu opustili. Brzy na to v září roku

1744 ji oblehli a brzy dobyli pro změnu Prusové. Část z nich tábořila opět i 

v dnešních Dejvicích. Během krátkého dobývání byla Praha bombardována 

z baterií zbudovaných na návrších v okolí. Po dvou měsících okupace města 

Prusové Prahu opustili. V pražském okolí došlo k několika střetům Prusů 

s uherskými husary a Dalmatinci.'®' Některé dejvické usedlosti byly využívány 

k vojenským účelům. Na Hanspaulce vznikla v r. 1742 baterie, které uherské 

vojsko použilo proti Francouzům. '®̂

Přesuny vojsk na zdejším území na počátku 40. let se citelně dotkly snad 

všech zdejších usedlostí. Z těch, které v této práci popisuji, byla jen během řádění 

francouzských vojáků v r. 1742 zapálena Fišerka, Kotlářka, Špitálka, Štáhlavka a 

zřejmě i další. Poničený komomický dvůr nebyl již  nikdy opraven. Vojáci neušetřili 

ani sakrální stavby, byla tak například zničena kaple při usedlosti Štáhlavce.

Dejvic se dotkly také posuny vojsk v rámci sedmileté války na konci 50. let, 

která byla poslední etapou válek o rakouské dědictví. V r. 1757 tu znovu operovala 

pmská armáda. Tentokrát již  nebyly škody tak rozsáhlé.'®^

Zmíněné válečné operace na dejvickém území mezi léty 1741 a 1757 

znamenaly téměř úplný konec vinařství v této oblasti. Podle Josefského katastru je 

při řadě usedlostí víno stále ještě pěstováno, jedná se však již  jen o okrajovou 

záležitost. Jen málo majitelů si mohlo dovolit nákladnou obnovu vinic. Zničené 

vinice byly především rozorány, z části z nich se staly sady a zelinářské zahrady.'®'' 

Pozůstatky vinic zde ale vydržely poměrně dlouho a bylo zde vysázeno i 

nemnoho vinic nových. Ještě sto let po ničivém řádění Francouzské soldatesky bylo 

pro Stabilní katastr naměřeno 9,5 ha vinohradů na dejvickém území.'®^

VACEK, F„ II. díl, s. 312 
'®' BORKOVSKÝ, Ivan: Dějiny Prahy, s. 389-399

VACEK, F„ 11. díl, s. 353 
'“ VACEK, F„ II. díl, S.312

FIALOVÁ, L.: Charakteristiky..., s. 32 
Internetový server: Archivní mapy
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5. Rozvoj Dejvic od konce válek o rakouské dědictví do připojení 

k Praze

Před válkami v polovině 18. století bylo na území dnešních Dejvic 63 domů. 

Válečné události rozvoj osidlování tohoto území poněkud zpomalily.'®® O století 

později, v r. 1843 se v Dejvicích mělo nacházet 116 domů s 1056 obyvateli.'®^ 

Další statistické údaje o růstu obyvatel jsem zapracoval do tabulky 1.

Rok: 1857 1869 1880 1890 1900 1910 1913 1919 1920 1921
Počet
obyv.; 1768 1864 2622 4394 5087 6402 7417 10036 10137 10398
Tabulka I: Růst počtu obyvatel Dejvic, převzato z: HLA FSA, S.: Pražský sborník vlastivědný, s. 115

Vznik domků na proboštské půdě podporoval zejména probošt František 

Kazimír Strachovský ze Strachovic, který byl proboštem mezi r. 1769 a 1786. '®* 

Tento probošt také nechal postavit na místě původního kostela sv. Matěje nový 

prostornější chrám a také farní dům. Konečně zde tedy byla obnovena fara, která
• • 1 nozanikla za husitských válek.

Dne 7. 9. 1848 císař Ferdinand vydal zákon o zrušení poddanství a 

vrchnosti. Tím skončila i pro obyvatele na území Dejvic povinnost roboty i různých 

dávek a platů. Držitelé pozemků museli svým bývalým pánům zaplatit jistou 

náhradu, což byl poslední plat, kterým byli vůči zrušené vrchnosti povinni. Od 

roboty tak bylo osvobozeno na 50 domkářů z Dejvic Šárky a Podbaby."® Vznikla 

tedy samosprávná obec, ve které byly nyní již  i politicky spojeny tři staré osady: 

Dejvice, Šárka a Podbaba.

BEDRNÍČEK, P.: Obce vůkolni, s. 57 
PALACKÝ, F.: Popis Králowstwl českého, s. 13 
VACEK, F„ 11. díl, s. 317 
RUTH, F.: Kronika I, s. 143 
VACEK, F„ II. díl, s. 533-534
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5.1 Industrializace Dejvic

K rozvoji Dejvic velmi přispělo železničm' nádraží. Nádraží pod Bruskou 

branou se začalo stavět v r. 1828. Tehdejší nádraží stálo na stejném místě jako 

dnešní nádraží Praha -  D ejvice."' V blízkosti Bruské brány vzniklo nové centrum 

Dejvic. To se začalo ve větší míře rozvíjet až v druhé půli 19. století. Po rakousko- 

pruské válce a následné pruské okupaci českých zemí v r. 1866 se začalo 

s přestavbou původně koněspřežné železnice na parní. Malé nádraží pak bylo 

přestavěno a rozšířeno."^ Sloužilo pak i k přepravě osob a neslo jméno Praha -  

Písecká brána.

Pro rozvoj průmyslu v Dejvicích bylo významné zejména cihlářství.

Cihelny v 19. století vznikly na pozemcích hned několika dejvických usedlostí. Ve 

své práci se zaměřím i na vývoj tohoto výrobního odvětví a jeho spojitost 

s usedlostmi.

V r. 1881 vznikla na bývalých pozemcích M isky sladovna. Byl to největší 

exportní podnik na výrobu sladu v Čechách. Zaměstnáno zde bylo 300 

zaměstnanců. Zdejší výroba vzkvétala i po první světové válce, v r. 1928 získal 

slad z Podbaby první cenu na světové výstavě a byl uznáván za nej kvalitnější na 

světě. Výroba ve sladovně byla ukončena až v r. 1993. Dnes zde stojí nový bytový 

komplex."^

Pro vývoj průmyslu na Podbabě bylo velmi důležité založení papírny u 

Císařského mlýna, který byl z Podbaby velmi blízko. Část papírenských závodů 

stála i na katastrálním území Dejvic. Papírna vznikla již  v r. 1831 a prosperovala do 

té doby než na počátku 20. století bylo zrušeno rameno Vltavy, které k císařskému 

mlýnu vedlo. Poté byl provoz omezován, ale i tak byla papírna v provozu až do 80. 

let 20. století. Další Dejvické a Bubenečské podniky vznikaly podél nové trati 

z Prahy do Kralup. V Podbabě, v sousedství papírny, vznikla také strojní tapetáma 

Prospera Pietteho.

BEDRNÍČEK, P.: Obce vůkolni, s. 58
VACEK, F„ II. díl, s. 536
BEDRNÍČEK, P.: Obce vůkolni, s. 59
HLAVSA, V.; Pražský sborník vlastivědný 1963, s. 36
BRONCOVÁ, D.: Kniha o Praze 6, s. 108
HLAVSA, V.: Pražský sborník vlastivědný 1963, s. 36-38
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Od konce 19. století byly připravovány plány na připojení Dejvic k Praze. 

Dejvice se na připojení k metropoli začaly rychle připravovat. K zástavbě u Bruské 

brány byl zaveden plyn a užitková voda. Byla budována kanalizace, vodovody, 

školy, nemocnice. Byly zlepšovány komunikace a zaváděno osvětlení. Do počátku

1. světové války panoval v Dejvicích čilý stavební ruch.” ^

VACEK, F„ II. díl, s. 538 - 539
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6 Přehled Dejvických usedlostí

6.1 Komentář ke zmiňovaným mírám a měnám

Způsoby měření rozlohy půdy byly do 18. století velmi rozmanité. Rozloha 

viniční půdy se většinou udávala pomocí plošných měr. Tyto míry byly různé pro 

odlišné oblasti. Plošnými měrami uvedenými v mé práci jsou strych, jitro a sáh.

První ucelenou soustavu českých měr a vah uvádí Václav Hájek z Libočan 

ve své kronice v r. 1541. Podle údajů této kroniky bylo 1 jitro přepočteno na 

3084,829 m^ a 1 strych na 92,992 1. Strych byl původně dutá míra, určovala tedy 

objem osiva. Ve 14. století se strych (neboli korec) používá jako míra plošná. Podle 

kvality půdy byla různá hustota setby, a proto se velikosti strychů zásadně lišily.

Na počátku 17. století se jitro používané v Čechách rovnalo 2833,37 m^ a 

strych 92 1. Centralismus Habsburské monarchie přinesl r. 1765 zavedení 

dolnorakouského metrologického systému i do Čech. Jitro se v této soustavě 

rovnalo 5754,6 m^ a strych byl polovinou jitra. Jako plošná míra se používal také 

čtverečný sáh (v textu jen sáh), který se rovnal 3,5967 m ^“ *

V následujícím přehledu jsou uvedeny také ceny vinic a usedlostí. Měnový 

systém se během popisovaného období několikrát změnil, navíc se také v Čechách 

používalo více měn zároveň. Jejich zde tedy uvedeno hned několik. Porovnání 

reálných hodnot těchto měn by bylo velice náročné. 1 přes to, že jsem nemohl 

vytvořit přehledný vývoj hodnot vinic a usedlostí, mají zde uváděné ceny znatelnou 

informační hodnotu. Lze jimi popsat změnu stavu nemovitosti v kratším časovém 

úseku. Případně, pokud je cena uvedena ve stejné měně a pro zhruba stejné období, 

je  možné také porovnat hodnotu dvou a více nemovitostí.

"* HLAVÁČEK, L: Vademecum..., s. 165-172
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6.2 Usedlosti vzniklé do bitvy na Bílé hoře

Heřmanův dvůr 

č.p.: 84

Současná adresa: V Šáreckém údolí 82 

První zmínka o vinici: 1565 

Viniční lis: od založení vinice 

Další doložené názvy: V Podhájí

Původní vrchnost: Nejdříve spadala vinice pod lysolajskou vrchnost, později pod 

nejvyšší purkrabství.

Vývoj vinice a usedlosti:

V r. 1565 zde bylo sloučeno 10 vinic a vznikla tak vinice, které se říkalo

V Podhájí."^ Od počátku 17. století vlastnil vinici Vojtěch starší Koutský 

z Jenštejna. K usedlosti v podobě menšího dvora se tehdy počítala kromě vinice, 

pole a louky také chmelnice, lesík a dokonce i mlýn. Za stavovského povstání byl 

zmíněný majitel radním na Novém městě. Sice unikl trestu za účast na povstání, ale 

po vydání obnoveného zřízení zemského v r. 1627 musel kvůli své víře zemi 

opustit. Svou vinici s příslušenstvím prodal za 550 kop míšeňských grošů'^®.'^'

Na Podhájské se významně podepsala Třicetiletá válka.'^^ Její cena značně 

klesla. V r. 1652 byla prodána za 400 kop grošů Václavu Michalu Lhotákovi ze 

Lhoty. Tehdy byl její mlýn již  mimo provoz a její pozemky byli rozšířené o malou 

Doubkovu vinici, která byla přikoupena někdy v první půli 17. století. Lhoták, který 

byl zemským primátorem, o vinici dobře pečoval a rozšířil její pozemky, mimo jiné 

také přikoupením vinice Weisnerky v r. 1665.'^^ V r. 1691 koupil usedlost s vozy a 

koňmi za 2500 zlatých rytíř Václav Michal Znejovský z Korkyně.

Ke konci 17. století se pro vinici ujal název Hermanova nebo Hermanův 

dvůr. Původ tohoto jména je bohužel neznámý, do současné podoby se toto 

označení přetvořilo v 19. století. V r. 1718 koupil usedlost Maxmilián František

LAŠŤOVKOVÁ, B.: Pražské usedlosti, s. 100
Míšeňský groš je  stříbrná mince zavedená v Míšni v první polovině 14. století. V r. 1469 uznána 

v Čechách jako berná v poměru 2 míšeňské groše = 1 pražský groš (PETRÁŇ, Z., RADOMĚRSKÝ, 
P.: Encyklopedie české numismatiky, s. 202).

VACEK, F., II. díl, s. 458 
HOLEC, F.: Kronika IV, s. 164 
VACEK, F., II. díl, s. 458
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Wendt, ten k Hermanovu dvoru připojil ještě vinici Vyšínku, která mu patřila již 

dříve. Za jeho držení byla cena usedlosti odhadnuta na 3400 zlatých. R. 1751 ji 

koupil Erasmus Josef Frauendienst, který ji sjednotil se sousední Rakařkou. Takto 

byly vinice spojené jen do počátku 19. století.

Ve 2. polovině 18. století došlo k přestavbě, během které asi vznikly i 

sluneční hodiny zdobící průčelí obytné patrové budovy. Hodiny se dochovaly 

dodnes, je na nich zvěčněn letopočet 1764.’ ®̂

Pro Josefský Katastr byly pozemky usedlostí změřeny na 29 jiter a 576 

sáhů. Tato půda byla využita hlavně jako pole, dále tu byly pastviny a zahrady. 

Réva zde pěstována již  nebyla. V těchto číslech nejsou započteny pozemky 

Rakařky. V r. 1792 byly spojené vinice prodány za slušnou sumu 9191 zlatých. 

Josef Hendl koupil Heřmanův dvůr již  bez Rakařky v r. 1821. Hospodařil zde více 

jak čtvrt století a v r. 1849 ji bez mlýna prodal Janu Demartinimu. Mlýn si Hendl 

v držení ponechal a Heřmanův dvůr o něj tedy zmenšil. Za Hendla byla půda 

usedlosti změřena pro stabilní katastr a podle něj patřilo k usedlosti 25 jiter 1225 

sáhů půdy.

Jan Demartini přikoupil k usedlosti dalších 1365 sáhů. Jeho rodina dvůr
198

vlastnila až do počátku 20. století. Za nich vznikl u usedlosti v 70. letech 19. 

století hostinec a stodola. Hostinci se říkalo Podháj.'^^ Následující vlastník (od r. 

1907) Leopold Ištvan přistavěl ještě další stodolu, špejchar, šatny a toalety. Vedle 

usedlosti pak v r. 1914 vznikla vila, navržená stavitelem Kočím. Ve druhé polovině

20. století se zde usadila řeznická a uzenářská dílna. Podle údajů dostupných na 

webu Národního památkového ústavu je od r. 1958 památkově chráněn celý 

hospodářský dvůr.’̂ ' Hospodářské budovy však byly srovnány se zemí a na jejich 

místě vznikly novostavby.

VACEK, F„ II. díl, s. 459 
HOLEC, F.: Kronika IV, s. 164
MOULÍKOVÁ, J.: Pražské dvory a usedlosti..., s. 15 
VACEK, F., II. díl, s. 460-161 
VACEK, F., 11. díl, s. 461
MOULÍKOVÁ, J.: Pražské dvory a usedlosti..., s. 15
LAŠŤOVKOVÁ, B.: Pražské usedlosti, s. 102
Číslo rejstříku ÚSKP: 40494/1-1488, památkou od 3. 5. 1958
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Současný stav;

V současnosti se dokončuje výstavba luxusního residenčního komplexu 

Heřmanův dvůr, která byla zahájena v r. 2007, provádí ji společnost MOD- 

INVEST. Část budov byla stržena, nový komplex ale zachovává dispozice starého 

dvora. Nové domy vznikly na místě bývalých hospodářských stavení.

Hlavní obytná budova zpočátku 18. století spůdorysem písmene L a 

sedlovou střechou zůstala zachována. Sluneční hodiny (viz obr. 2), které vznikly na 

jejím průčelí, byly zrekonstruovány. Budova prošla radikální přestavbou a bude 

sloužit jako obytný dům s pěti byty.

Z historických staveb zde stojí také dvě barokní brány na západě a na 

východě a dvě další budovy. Tyto dvě budovy jsou situovány východně od 

hlavního domu a jsou odděleny od nového komplexu. Jedná se o patrové stavby, 

jedna (č.p. 350) je zastřešena mansardou, vybíhající do vysoké stanové střechy 

završené věžičkou. Druhá (č.p. 84) má půdorys tvaru písmene L a valbovou střechu 

(viz obr. 3). Obě tyto budovy slouží k bydlení.

Zajímavosti:

Ve zmiňovaném mlýně z konce 16. století, který Josef Hendl oddělil od 

bývalé Podhájské, vznikl koncem 19. století výletní hostinec zvaný Na Mlýnku. 

Jeho mlýnské kolo bylo od počátku 20. století využíváno k vedení užitkové vody do 

Horní Šárky. Dnes je mlýn opět užíván k bydlení.'^^

Špitálka 

č.p.: 17

Současná adresa: Na Špitálce 12

První zmínka o vinici: 1. polovina 16. století

Viniční lis: od r. 1539

Další doložené názvy: Arcibiskupova vinice 

Původní vrchnost: probošt 

Vývoj vinice a usedlosti:

Vinice Špitálka vznikla, jako většina dejvických vinic, spojením vinic 

starších. Spojenou vinici Jiříka Koníka, vybavenou lisem, který na místě dnešní

LAŠŤOVKOVÁ, B.: Pražské usedlosti, s. 200
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Špitálky Koník postavil již  r. 1539, koupil v r . 1573 hofmistr na arcibiskupově 

dvoře Jan Komedka z Rovin. Ještě téhož roku ji od něj koupil pražský arcibiskup 

Antonín Brus z Mohelnice, který byl zároveň velmistrem řádu křížovníků 

s červenou hvězdou.

Vinice měla podle měření z r . 1568 výměru 14 strychů.* '̂* Vrchnostenské 

právo na ni mělo proboštství. Prvním doloženým názvem byla Arcibiskupova 

vinice, toto označení však brzy nahradilo jméno nové. Podle pražského 

křížovnického kláštera, kterému se říkalo špitál sv. Františka, se začalo vinici 

přezdívat Š p i t á l k a . Z a  zmíněného arcibiskupa a za jeho následovníka Zbyňka 

Berky z Dubě (také arcibiskup i velmistr řádu) byly zdvojnásobeny pozemky vinice 

a byl přestavěn a zvětšen viniční lis. Vznikla při něm obytná část.*^® To tedy 

můžeme považovat za založení usedlosti Špitálka.

V r. 1619 revoluční zemské stavy odebraly vinici z rukou křížovnického 

velmistra a následujícího roku byla prodána Václavu Litoměřickému zJizbice. 

Vinice, která byla údajně rozlehlá na 24 stryších (její rozloha byla tehdy zřejmě 

nadhodnocena), byla po prodeji vyňata z vrchnostenského vlastnictví a stala se 

svobodnou nemovitostí. Po poražení českých stavů v r . 1620 se však vše vrátilo 

před r. 1619. V r. 1742, během války o rakouské dědictví, byla Špitálka s Fišerkou 

a Vusínskou vinicí zapálena francouzskými vojáky při zdejší potyčce. Budova i 

vinohrad Špitálky byly zničeny.'^^ Křižovníci ale brzy usedlost i vinici obnovili.'^*

Podle zápisu v Josefském katastru náleželo ke Špitálce přes 5 jiter vinice a 2 

jitra zahrad a pastvin. Pole zde tehdy ještě nebylo. Za to podle Stabilního katastru 

se zde před polovinou 19. století nacházelo již  jen 100 sáhů vinice a přes 7,5 jitra 

polí. Celková rozloha byla 7 jiter a 1410 sáhů.'^^

Koncem 18. století byla usedlost přestavěna.'"*® Od té doby sloužila Špitálka 

křížovníkům jako letní sídlo. Od počátku 19. století zde již  nehospodařili 

křížovníci, bývalá vinice byla pronajímána.'""

VACEK, F., 1. díl, s. 329-330 
VACEK, F., 1. díl, s. 330
LAŠŤOVKOVÁ, B.: Pražské usedlosti, s. 294
STAŇKOVÁ, J.; Pražské zámky..., s. 190
VACEK, F., 11. díl, s. 398-399
HOLEC, F.: Kronika IV, s. 163
VACEK, F., II. díl, s. 399
HOLEC, F.: Kronika IV, s. 163
VACEK, F„ II. díl, s. 399
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Současný stav:

Krychlová podlažní budova, která dnes stojí na adrese Na Špitálce 12, 

vznikla na konci 18. století. Vedle usedlosti se zachovalo také přízemní 

hospodářské stavení ze stejné doby, které se k budově přimyká na východní straně a 

má sedlovou střechu s podkrovím. Hlavní budovu kryje střecha valbová a má také 

podkroví.

Špitálka dnes slouží jako obytný dům a jejím vlastníkem je  Ing. JUDr. Jan 

Kollert.’'*̂  Pod památkovou ochranu spadá usedlost od r. 1958.'"*^

Hanspaulka 

č.p.: 10

Současná adresa: Šárecká 29

První zmínka o vinici: 1696

Další doložené názvy: O

Viniční lis: od založení vinice v r. 1696

Původní vrchnost: probošt

Vývoj vinice a usedlosti:

Na místě pozdější vinice Hanspaulky vznikaly vinice již  od počátku 16. 

století. Spojením několika z nich vznikla vinice Diskaciátka, která nesla jméno 

podle svého majitele Kryštofa Disquasata Vlacha. Ten ji vlastnil od konce 16. 

s t o l e t í . N a  této vinici již  tehdy stála velká usedlost, kterou nechal na místě 

nynější Hanspaulky postavit předchozí majitel vinice Jiří z Lobkovic, nejvyšší 

hofmistr Království českého v r. 1584.''*^ Lobkovicův nástupce v držení vinice, 

zmíněný Ital Disquasat, zde zbudoval reprezentativní zámeček, kde ho navštěvoval 

sám císař Rudolf II.

Vinici, která později dostala jméno Hanspaulka, založil až kanovník Josef 

Majer, který spojil čtyři vinice. Kromě zmíněné Diskaciátky jimi byly: Dyrinka, 

Chodovská a Toulka. Od vzniku v r. 1696 byla budoucí Hanspaulka velikou vinicí, 

či spíše statkem. Patřilo k ní 75 strychů půdy. Réva byla vysázena jen na zlomku 

rozsáhlého pozemku. Majer brzy připojil ke svým pozemkům ještě Slavíkovskou

http://nahlizenidokn.cuzk.cz
Číslo rejstříku ÚSKP: 40484/1-1483, památkou od 3. 5. 1958 
VACEK, F„ 1. díl, s. 236 - 245
HRUBEŠ, J.: Pražské domy vyprávějí..., VP 6. 1. 1995, s. 7 
HOUŠKOVÁ D.: Hanspaulka, 28
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vinici, kterou získal výměnou za vinici Krocínku s bratry Janem Josefem a 

Františkem Karlem, hrabaty Vratislavy zMitrovic. Slavíkovskou vinici Majer 

připojil ke své již  se svolením předchozího majitele Františka Ignáce hraběte 

z Mitrovic. Vlastnické právo k ní však získal až r. 1719 zmíněnou výměnou.'"*^

Kanovníku Majerovi prokazoval mnohé věrné služby Jan Pavel Hippmann. 

Ten pracoval jako vrchní kontrolor při úřadě zemského výboru. Pracovníkem byl 

zřejmě výjimečným. Za svou vzornou dlouholetou službu se dokonce stal 

císařským radou. Svými službami kanovníkovi si zasloužil jeho veliký vděk. Majer 

se Hippmannovi bohatě odvděčil. Poté, co získal od Pražské kapituly a od 

nejvyššího komomíka hraběte z Kolovrat souhlas k volné dispozici se svými 

pozemky na území Dejvic a Šárky, daroval vinici s pozemky Hippmannovi. Ten se 

tedy stal majitelem vinice r. 1718. Užívat ji ale mohl až po smrti Majera v r. 1733. 

Hippmann nechal postavit nový velký obytný dům na pozemku bývalé vinice 

Diskaciátky. Přikoupil ještě část proboštského pozemku.

Panu Hippmannovi se podomácku říkalo Hanspaul. Z tohoto pojmenování 

vznikl název usedlosti.'"*^ Dům měl už tehdy podobu jednopatrového pozdně 

barokního zámečku.'^® Vedle něj byl založen sad.'^'

Rok 1742 přinesl vinici obrovské škody. Na území Šárky se střetla uherská 

četa s francouzskými vojáky a po vystmadění osazenstva Hanspaulky zde umístili 

dělostřeleckou b a t e r i i . Z  této baterie pak od 8. do 15. srpna Uhři odstřelovali 

Francouze. V r. 1744 se na Hanspaulce a v širokém okolí zdržovalo tentokrát 

vojsko Prasů. Vojáci zničili vinici a byl pobořen i domek pro zahradníka.

Asi r. 1745 byla kvůli válečným škodám vystavěna nová usedlost 

Hanspaulka, a to zhmba v podobě, v jaké ji můžeme vidět dnes.'^"* Po smrti Jana 

Pavla v r. 1757 připadla usedlost jeho pozůstalým, a ti ji prodali o 9 let později za 

7 700 rýnských zlatých'^^ metropolitnímu kanovníku Josefu Janu Horákovi.'^® V té 

době již  Hanspaulka nesloužila jako hospodářský dvůr, ale spíše jako letní sídlo k

VACEK, F., 11. díl, s. 347, 352
VACEK, F., 11. díl, s. 352, 353
HOLEC, F.: Kronika IV, s. 44
MOULÍKOVÁ, J.: Pražské dvory a usedlosti..., s. 13
STAŇKOVÁ, J.: Pražské zámky..., s. 60
LAŠŤOVKOVÁ, B.: Pražské usedlosti, s. 93
VACEK, F., 11. díl, s. 352-353
STAŇKOVÁ, J.: Pražské zámky..., s. 60
Takto se v té době nazývaly zlatníkové nominály (PETRÁŇ, Z., RADOMĚRSKÝ, P.: 

Encyklopedie české numismatiky, s. 202).
VACEK, F., 11. díl, s. 353
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relaxaci svých majitelů. Z vinic zde v r. 1755 zůstaly jen 2 strychy.'^^ Rozloha 

pozemků Hanspaulky se mezi katastrálními měřeními nezměnila. Podle Stabilního 

katastru k ní patřilo 34 jiter a 1330 sáhů pozemků, což bylo jen o 11 sáhů více než 

podle katastru předchozího. Naprostá většina půdy byla využita k polnímu 

hospodářství. Z údajů 1. katastru plyne, že zde zanikly i zmíněné 2 strychy vinice.

2. katastr ale vinici uvádí, bylo zde znovu vysazeno na 860 sáhů révy.'^*

V první polovině 19. století se v držení Hanspaulky vystřídalo mnoho 

vlastníků. Karel Freiesieben koupil Hanspaulku za 27 400 zlatých konvenční 

měny'^^ r. 1856 a rozšířil ji pozemkem o 1 jitru a 675 sázích, který koupil od Jana 

Wiltsche, majitele usedlosti Vilčovky.'®®

Za J. Želnického, který byl vlastníkem usedlosti od 20. let 19. století, došlo k je jí 

první přestavbě. V 50. letech pak byla Hanspaulka přestavěna na vilu.'®’

R. 1886 koupila Hanspaulku v konkurzu metropolitní kapitula k proboštské 

prebendě za 45 000 zlatých.'®^ Její nový majitel probošt Adolf Würfel nechal 

usedlost pronajímat.'®^

Od r. 1912 si Hanspaulku od kapituly pronajímal Josef Antonín Jíra.'®'* 

Tento amatérský archeolog zde zprovoznil muzeum pravěku. Byly zde vystaveny 

vykopávky z historického osídlení Prahy, zejména Dejvic a okolí.'®^ Stejně jako 

většina Dejvic se Hanspaulka v r. 1922 dostala do majetkového držení města, když 

ji Praha odkoupila poté, co vešel v platnost zákon o vytvoření Velké Prahy. Mezi 

roky 1927-1930 byla zrušena přilehlá hospodářská stavení'®® a proběhla rozsáhlá 

restaurace budovy. Po úpravách zde byly uloženy Jírovy archeologické sbírky.'®*

STAŇKOVÁ, J.: Pražské zámky..., s. 60 
VACEK, F., II. díl, s. 353-354

159 Konvenční měna je  dohodou vzniklý mincovní systém mezi dvěma státy. Konvenční měna byla 
na našem území platná od r. 1753 do r. 1858. Vznikla na základě dohody Habsburské monarchie 
s Bavorskem. Z jedné kolínské hřivny se razilo 10 konvenčních tolarů, nebo 20 konvenčních 
zlatých, které byly také nazývány zlatníky (PETRÁŇ, Z., RADOMĚRSKÝ, P.: Encyklopedie české 
numismatiky, s. 154).

VACEK, F., II. díl, s. 354 
STAŇKOVÁ, J., VP, 15. 3. 85, s. 8 
LAŠŤOVKOVÁ, B.: Pražské usedlosti, s. 93 
VACEK, F., 11. díl, s. 354 
HOUŠKOVÁ D.: Hanspaulka II., s. 9 
KRASLICKÝ, R., LN, V., 6. 8. 1992, str. 2
K rozmístění a účelu zbouraných budov viz: HOUŠKOVÁ D : Hanspaulka II., s. 10-17 
STAŇKOVÁ, J., VP, 15. 3. 85, s. 8 
LAŠŤOVKOVÁ, B.: Pražské usedlosti, s. 93
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Ve 30. letech okolo usedlosti rychle vyrostla nová vilová zástavba. Hanspaulka, 

která stojí v jejím středu, dala jméno celé této čtvrti.'®^

Za protektorátu se z malého muzea na Hanspaulce stalo Markomannen 

Museum pod německou správou. Po r. 1948 byla Hanspaulka převedena do rukou 

státu a zpět Praze byla vrácena počátkem 90. let.'^®

Po konci druhé světové války Společnost pro zachování a rozmnožení 

sbírek J. A. Jíry v Dejvicích, která měla správu sbírek na starost, odevzdala všechny 

sbírky hlavnímu městu. Toto muzeum fungovalo až do r. 1975. Nadále zde 

nemohlo být provozováno z důvodu nedostatečného prostoru pro ukládání nových 

nálezů. Po uzavření muzea sloužila Hanspaulka jako depositář sbírek a také jako 

archeologické pracoviště. V r. 1995 byly sbírky přeneseny do nového depositáře ve 

Stodůlkách. O rok později Magistrát hlavního města Prahy schválil prodej zámečku 

firmě Home za 22 milionů.'^' Památkově chráněna je  tato budova od r. 1958.'^^

Současný stav:

Usedlost si zachovala svůj pozdně barokní vzhled z 18. století. Neobklopuje 

ji již  žádná z hospodářských budov, několik jich bylo zbořeno počátkem první 

republiky.'^^ Hanspaulka má mansardovou střechu, její hlavní, východní průčelí se 

vstupem do budovy je  zdůrazněno rizalitem zakončeným štítem s pískovcovou 

šiškou na vrcholu (viz obr. 8). Před usedlostí je  terasa, která kdysi sloužila jako 

okrasná zahrada. Je obehnaná zídkou, ze které vedou schody dolů do veřejného 

parku. Z terasy je krásný výhled na Prahu.

Současným majitelem zámečku je Ing. Jaroslav Čadek.'^"* Fasády usedlosti 

jsou čerstvě opraveny a v tuto dobu se dokončují zbylé rekonstrukční práce.

Zajímavosti:

V severní části pozemků patřících k vinici byl kdysi lesík, který v 16. století

i později sloužil k lovu panovníkovi a jeho dvoru.'^^ Připomíná to jméno tamější

STAŇKOVÁ, J.: Pražské zámky..., s. 60
KRASLICKÝ, R., LN, V., 6. 8. 1992, str. 2
http://www.praha6.cz/praha6_historie.html
Číslo rejstříku ÚSKP: 40478/1-1480, Památkou od 3. 5. 1958
STAŇKOVÁ, J.: Pražské zámky..., s. 60
http://nahlizenidokn.cuzk.cz
HRUBEŠ, J„ VP, V., 1995, 6. 1., str. 7
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ulice Na Čihadle, která má jméno podle toho, že zde měl císař Rudolf II. své 

čihadlo na ptáky.

Na terase letohrádku stojí zastřešená studna se zdobenou klecí, která stojí na 

kamermé základně tvaru šestibokého hranolu.

Na letním bytě tu často pobýval i dr. Julius Grégr, který dokonce zvažoval, 

že tuto usedlost koupí.'^^ O koupi usedlosti uvažoval v r . 1992 i prezident Václav 

Havel.'’*

Okolka 

č.p.: 76

Současná adresa: V Šáreckém údolí 32 

První zmínka o vinici: 1652 

Viniční lis: od založení vinice 

Další doložené názvy: O

Původní vrchnost: Původně spadala vinice pod Lysolajskou vrchnost, později pod 

nejvyšší purkrabství.

Vývoj vinice a usedlosti:

Okolka vznikla rozdělením starší vinice Koberské.'’  ̂ Kryštof Kober 

z Kobersberka svou vinici Koberku dobře spravoval. V místech nynější Okolky 

postavil lis s obytnou budovou a vinici obehnal zdí.'*° R. 1620 přikoupil ještě část 

šáreckého statku, který byl za stavovského povstání odebrán proboštovi. Kober se 

povstání aktivně účastnil a byl za to r. 1621 popraven, jeho majetek byl 

zkonfiskován (viz s. 17).'*' Jeho vdova Anežka musela za pozůstalost, Koberku a 

vinici na Babě, zaplatit polovinu trhových peněz. Tedy 382 kop grošů. Poté patřila 

vinice potomkům. Dalším majitelem se stal rytíř Jaroslav Loubský z Lub. Ten v r. 

1652 Koberku rozdělil. Většinu bývalé Koberky, necelých 8 strychů půdy s 

domem, koupil rytíř Vilém Jindřich Odkolek zÚjezdce za 1500 zlatých. '*  ̂

Odkolek byl „rada a soudce komorní a dvorský“. Po něm byla vinice nazývána

BEDRNÍČEK, P.: Obce vůkolni, s. 57 
HOUŠKOVÁ, D.: Hanspaulka II, s. 9 
KRASLICKÝ, R., LN, V., 6. 8. 1992, str. 2 
VACEK, F., II. díl, s. 477 
STAŇKOVÁ, J.: Pražské zámky..., s. 176 
VACEK, F., 1. díl, s. 459 
VACEK, F., II. díl, s. 477-478
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Odkolkou a poté Okolkou.'*^ Pravděpodobně to byl on, kdo přestavěl dům na vinici 

do podoby letního sídla.’*"*

Rudolf Jindřich Odkolek prodal vinici r. 1673 hraběti Přehořovskému za 

1000 zlatých. V první polovině 18. století vlastnili Okolku také dva opati 

Emauzského kláštera. Od konce 30. let do poloviny 18. století byla kupní cena 

vinice jen zhruba třetinou ceny z r. 1673. Nebyla tedy zřejmě v dobrém stavu. V r.

1745 koupil Okolku Martin Malý, ten odprodal přes 6 strychů pole a místo něj 

přikoupil zahrádku od Lysolajské obce, z té tedy neodváděl roční plat purkrabímu, 

ale Lysolajům.'*^

Pro Josefský katastr byla rozloha pozemků změřena na 4 jitra a 22 sáhů. 645 

sáhů půdy při tom zabírala vinná réva. V r. 1840 byla rozloha pozemků na 3 jitrech 

a 790 sázích. Vinice již  zabíraly jen 250 sáhů.'*®

Kolem poloviny 19. století byla přízemní usedlost Okolka obohacena o 1. 

patro.'*’ Ve 20. století pak došlo, jako u většiny ostatních usedlostí, k rozsáhlým 

úpravám. Směrem do šáreckého svahu byla vybudována další přístavba.'**

Současný stav:

Usedlost je  nově opravena. Stojí na půdorysu písmene L a má valbovou 

střechu a armované nároží. Její fasáda směřující do ulice je ozvláštněna dřevěným 

krytým balkonem nad vstupem do usedlosti. Okolka dnes patří čtyřem majitelům, 

každý z nich vlastní ideální čtvrtinu usedlosti.

6.3 Usedlosti vznililé od bitvy na Bílé hoře do konce 17. století

Šťáhlavka 

č.p.: 27

Současná adresa: Není, usedlost zanikla.

První zmínka o vinici: 1484

LAŠŤOVKOVÁ, B.: Pražské usedlosti, s. 210 
STAŇKOVÁ, J.: Pražské zámky..., s. 176 
VACEK, F., 11. díl, s. 478 
VACEK, F., II. díl, s. 478-479 
STAŇKOVÁ, J.; Pražské zámky..., s. 176 
STAŇKOVÁ, J.: VP, 30. 8. 1985, s. 8

Stránka I 41



Viniční lis: Jeho vznik datován nemáme. Zničen byl v r . 1742 francouzskými 

vojáky.

Další doložené názvy: O 

Původní vrchnost: probošt 

Vývoj vinice a usedlosti:

Vinice vznikla na konci 15. století. Havel ze zahrad zde r. 1484 koupil od 

Stanislava Kadeřávka 4 strychy pole, na kterých začal pěstovat vinnou révu.

V průběhu 16. století se na této vinici vystřídalo mnoho vlastníků, kteří ji většinou 

vlastnili jen několik let. Výjimkou byl Mořic Vejdnar. Tento nožíř z Menšího města 

držel vinici od r. 1545 po celých 45 roků.

V 16. století je  na budoucí Štáhlavce zmiňována bouda, zřejmě na jejím 

místě později vznikla u s e d l o s t . J m é n o  získala vinice po Janu Šťáhlavském, 

kterému patřila od r. 1627. Do r. 1742 byla vinice bez důležitějších pozemkových 

změn dobře obhospodařovaná a její cena se zvyšovala.'^' K příslušenství vinice 

patřilo obytné stavení, lis a kaple.'^^ Štáhlavka má z dejvických vinic nej stabilnější 

rozlohu. Její pozemky se několik století téměř nezměnily.

Primátor Jan Kašpar Arzt, který koupil vinici v r. 1740, zažil o dva roky 

později zkázu své vinice způsobenou francouzským vojskem. Podle jeho slov 

neunikla zničení vinice, stavení, lis ani kaple. Část vinice a stavení primátor 

obnovil, kaple zde už nikdy nestála. Za Arztova synovce Františka Antonína 

Wertra, kterému připadla r. 1765, získala usedlost č.p. 13 a v r . 1784 byla 

vypočtena rozloha její půdy. Tehdy k ní patřila dvě a tři čtvrtě jitra pozemků a o 

zhruba půl století později to bylo o půl jitra více.'^'*

V r. 1886 koupil Šťáhlavku Maxmilián Herget, který zde zřídil cihelnu.'^^ 

Jeho dcery Vilemína, Helena a Marie ještě rozšířily prostory cihelny a nechali 

postavit dům, který byl opatřen č.p. 149.

Usedlost byla zbořena při výstavbě atletického stadionu Na Julisce (viz 

Juliska).

VACEK, F„ I. díl, s. 355
LAŠŤOVKOVÁ, B.: Pražské usedlosti, s. 295
VACEK, F., 11. díl, S .410
LAŠŤOVKOVÁ, B.: Pražské usedlosti, s. 295
VACEK, F., I. díl, s. 355
VACEK, F„ II. díl, s. 410-411
HLAVSA, V.; Pražský sborník vlastivědný ¡963, s. 32
VACEK, F.,11. díl, S.411
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Zajímavosti:

Maxmilián Herget, který na Štáhlavce založil cihelnu, byl známým 

podnikatelem v oblasti stavebních hmot. Vlastnil další cihelny v Bubenči, na 

Smíchově, a také cementárnu v Radotíně. Byl činný i v politice, v r. 1878 se stal 

poslancem českého zemského sněmu. Po jeho smrti vedli firmu jeho syn Antonín, 

rytíř Berger a dcery Marie a Vilemína.

Rodinnou tradici spojenou se stavebními hmotami založil Maxmiliánův děd 

F. A. L. Herget (1741-1800), významný matematik a profesor české stavovské 

inženýrské školy v Praze. Navrhl opravu Karlova mostu a za vinu mu je  dáváno 

zboření Betlémské kaple.

Beránka 

č.p.: 57

Současná adresa: Na Beránce 2 

První zmínka o vinici: r. 1562 

Viniční lis: před r. 1645 

Další doložené názvy: Sofienhof 

Původní vrchnost: nejvyšší komorník 

Vývoj vinice a usedlosti:

Zakladatelem vinice, na které později vznikla usedlost Beránka, je 

Bartoloměj Kočvara.'^* Ten koupil pozemek súmyslem založit na něm vinici v r. 

1559. Jeho zakladatelský úmysl se však nezdařil a vinici zde vzdělal až jeho 

následník Jiří Šlyslperger, krejčí z Malé Strany, který koupil vinici o 3 roky 

později. Zatím zde nestálo žádné stavení, jednalo se jen o vinici a pole, které 

Šlyslperger obehnal r. 1562 hrází a zdí. Od jeho dcery koupil vinici o rozloze 12 

strychů Petr Vandereis zEisenberka za 1600 kop míšeňských grošů. Vandereis 

vinici správně nesplácel, byla na něj proto podána žaloba. Přesto ale vlastnil vinici 

až do své smrti. Vinici se však za jeho držení nedostávalo dostatek péče a značně 

z a š l a . D a l š í m  majitelem se stal malostranský radní Matěj Velvarský, ten koupil

Malá československá encyklopedie, 2. díl, s. 758 
HOLEC, F.: Kronika IV, s. 164 
VACEK, F„ I. díl, s. 200-201
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budoucí Beránku v r. 1600 od Anny Vandereisové a brzy na to k ní postupně začal 

přikupovat další pozemky.^®”

V r. 1645 koupil vinici i s příslušenstvím za 590 kop grošů měšťan Menšího 

města Pavel Beránek.^'^' Beránek zde postavil první dům, jednalo se o stavení jen se 

dvěmi světnicemi. Pravděpodobně stál na místě dnešního patrového domu vedle již 

existujícího lisu.^°^ I když byla Beránka vedena jako vinice, byla již tou dobou 

spíše usedlostí hospodářskou. Většina půdy uvnitř zdi byla určena k orbě.^°^

Beránek nezapřel své jméno a choval zde i ovce, pro které tam postavil 

ovčín. Po tomto majiteli zdědila usedlost své jméno, které jí vydrželo až 

do současnosti. R. 1708 zakoupil Beránku Linhart Ferdinand Meisner, který se živil 

jako zemský fyzik a universitní profesor. Tento zámožný učenec vinici značně 

přestavěl a opravil. Také ji rozšířil o vinici Pahoubku a pozemek bývalé vinice 

Tylišovské. O 19 let později ještě o vinici Bečvářku se Zvoničkou. Jeho závětí však 

byly poslední dvě zmíněné vinice od Beránky znovu odděleny. '̂*"*

Připadly Meisnerově vdově Terezii Rozálii, která je spojila se svou 

vinicí Perníkářkou.^*’̂  Ze zmíněné Meisnerovy přestavby se dodnes dochoval 

vzhled jižního průčelí B e r á n k y . T e h d y  byly k původní patrové budově připojeny 

přízemní hospodářské budovy.^®’

V r. 1754 vydražil Beránku za 2625 zlatých Eliáš Melichar Kašpar, který ji 

držel po 9 let. Pak ji od něj koupila Marie Magdaléna Zintlová, která ji r. 1765 

zvětšila o vinici Kanclířku. Při konskripci v r. 1770 dostala usedlost Beránka číslo 

65. A v 80. letech byly změřeny její pozemky. K Beránce tehdy patřilo téměř 27 

jiter půdy. Tehdy zde byl ještě zbytek z vinice. Vinná réva tehdy zabírala už jen

788,5 sáhů.^°*

K r. 1802 se váže soupis výbavy usedlosti. Vedle běžného hospodářského 

náčiní zde byl žebřinový a hnojní vůz, sáně, 9 dojných krav, 2 koně, a také zásoby 

ječmene, hrachu a čočky. R. 1815 koupil Beránku Tomáš Chýle za 27 150 zlatých

LAŠŤOVKOVÁ, B.: Pražské usedlosti, s. 31-32 
VACEK, F„ 11. díl, s. 328 
STAŇKOVÁ, J.: VP, 1. 2. 1985, str. 8 
VACEK, F., 1. díl, s. 200 
VACEK, F„ II. díl, s. 328 
LAŠŤOVKOVÁ, B.: Pražské usedlosti, s. 32 
STAŇKOVÁ, J.: Pražské zámky..., s. 20 
HOLEC, F.: Kronika IV, s. 164 
VACEK, F., II. díl, s. 329

Stránka 44



vídeňské měny^°^. Chýle a jeho rodina zde vedli hospodářství až do r. 1867. Za 

jejich hospodaření byla změřena půda pro stabilní katastr. Její rozloha činila 35,5 

jiter a nebyl zde již ani sáh viímé révy.^'*’

V r. 1867 koupil Beránku Fridrich Fritsch, který měl v držení také usedlost 

Pemíkářku. Ten přejmenoval vinici podle své ženy Sofie na Sofienhof Toto 

označení u zdejších lidí ale nezevšednilo a usedlosti se i nadále říkalo Beránka. Za 

Fritschova vlastnictví vznikla na Beránce nová stodola.^" Nové hospodářské stavby 

z konce 18. století utvořili dva přízemní trakty přiléhající k jádru usedlosti.^'^

Počátkem 20. století ztrácela Beránka hospodářský charakter.^'^ 

K významným stavebním úpravám došlo po r. 1920, kdy vlastnil usedlost Antonín 

Zeman. Po této přestavbě byla usedlost komerčně využívána. Vznikla zde 

restaurace se zahradou, krámy a kanceláře. Ve 30. letech se v prostorách Beránky 

také vyráběla hořčice a ocet. '̂"* Po 2. světové válce připadla usedlost Okresnímu 

podniku bytového hospodářství. Později patřila Ústavu stavebních informací, 

který zde společně s Obnovou památek provedl rekonstrukci a dostavbu v 2. půli 

80. let. '̂® Dostavbou získala usedlost v severní části novou patrovou budovu, která 

společně s původní stavbou uzavírá dvůr.^”  Od r. 1958 spadá Beránka pod
1 o

památkovou ochranu.

Současný stav:

Beránka je nyní v dobrém stavu. Dodnes stojí zbytky hospodářských budov, 

tvoří východní a západní křídlo usedlosti. Přístavba z 80. let nenarušuje pohled na 

historické jižní průčelí. To má stále podobu, jakou získalo v 18. století (viz obr. 10). 

Je tedy zachován klasicistní ráz usedlosti. Celou severní část tvoří novodobá 

přístavba.

209 Vídeňská měna začala platit v Habsburské monarchii po státním bankrotu z r. 1811 a zanikla 46 
let později. Byly to směnné listy, které měly být směnitelné za konvenční měnu. Jejich kurz vůči k. 
měně se stále zhoršoval. Postupně byly směnné listy nahrazovány bankovkami (PETRÁŇ, Z., 
RADOMĚRSKÝ, P.: Encyklopedie české numismatiky, s. 154).
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STAŇKOVÁ, J.: VP, 1.2. 1985, str. 8
STAŇKOVÁ, J.: Pražské zámky..., s. 20
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Vlastnictví usedlosti je  rozděleno mezi 14 fyzických osob. Sídlí zde dnes 

několik firem.

Fišerka 

č.p.: 19

Současná adresa: Na Fišerce 19

První zmínka o vinici: 1608

Viniční lis: 1. polovina 17. století

Další doložené názvy: Termanka, Kodymka

Původní vrchnost: probošt

Vývoj vinice a usedlosti:

Fišerka vznikla v oblasti největší koncentrace dejvických usedlostí. Tou je 

okolí cesty vedoucí ke kostelíku sv. Matěje. Nejvýše z popisovaných usedlostí na 

tamějším svahu směřujícím ke kostelíku je právě Fišerka.^

čtyři vinice, ze kterých byla složena budoucí Fišerka, vznikly kolem 

poloviny 16. století. V r. 1608 koupil Hanuš Šmíd spojenou vinici bratrů 

Vocáskových a připojil k nim další dvě, které držel již  o rok dříve.^^® To byl 

počátek budoucí Fišerky.^^' Tehdy na této vinici, která měla přes 6 strychů, ještě 

nestál vinný lis.^^^

R. 1648 koupil vinici primátor Nového města Pavel Daniel Termanus, podle 

kterého se vinici začalo říkat Termanka.^^^ Primátor zde zřídil příbytek pro 

vinaře.^^"* Od r. 1694 vlastnil Termanku opat Břevnovského kláštera Tomáš 

Sartorius a od počátku následujícího století pak jeho nástupce Otmar Zink. Když 

opat prodával r. 1712 vinici Josefu Vlachovi za 600 rýnských zlatých, tak se ve 

smlouvě uvádí, že součástí vinice je včetně stavení i starý lis.^^  ̂ Ten zde musel 

vzniknout před tím, než vinici držel pan primátor, který nechal vystavět vedle lisu 

zmíněný příbytek pro vinaře.

V letech 1715 až 1720 vlastnil vinici další opat. Byl jím  Anselm Vlach ze 

staroměstského kláštera sv. Mikuláše. Následujícím vlastníkem byl Jan Ondřej

STAŇKOVÁ, J.: Pražské zámky..., s. 50 
VACEK, F., I. díl, s. 341,342» t -  »5 ~ • — • -7 --------

LAŠŤOVKOVÁ, B.: Pražské usedlosti, s. 78 
VACEK, F.,1. díl, s. 341 
VACEK, F., II. díl, s. 408 
STAŇKOVÁ, J.: VP, 15. 2. 1985, str. 8 
VACEK, F., II. díl, s. 408
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Fišer, písař vojenské zbrojnice. Fišer zde hospodařil společně se svým synem. 

Postavili tu nový patrový obytný dům.^^’ A podle nich se pro tuto usedlost vžilo 

jméno Fišerka.

Podle Josefského katastru patřilo k Fišerce přes 4 jitra půdy. Za Františka 

Paula na počátku 2. dekády 19. století byly ale pozemky zásadně rozšířeny 

přičleněním pole Pekařky. Ve Stabilním katastru byla uvedena rozloha necelých 15 

jiter. V r. 1854 byla Fišerka o pozemky bývalé Pekařky ochuzena při prodeji Josefu 

Hendlovi.^2*

V r. 1857 získal Fišerku Filip Stanislav Kodym, lékař a spisovatel.^^^ Po 

tomto lékaři, který zde zřídil pokusnou zahradu, bývala usedlost také nazývána 

Kodymkou. Stanislav Kodym držel usedlost téměř 30 let a jeho rodina ji vlastnila 

ještě dlouho po něm.

V první polovině 20. století prošla usedlost třemi přestavbami: v r . 1903, 

1923 a pak znovu o 15 let později.^^' Za státního vlastnictví po r. 1945 využíval 

usedlost Keramprojekt a konaly se tu schůze uličního výboru.^^^

Současný stav:

Usedlost je dnes v pěkném stavu. Ve vlastnictví ji má znovu rodina 

Kodymů. Vlastníci nazývají usedlost Kodymkou, v literatuře se používají názvy 

oba, ale jméno Fišerka častěji. Usedlost je jednopatrovou budovou z 19. století. 

Stojí na čtvercovém základě, má vlabovou střechu s podkrovím a armované nároží. 

Z východní strany přiléhá ke kubické stavbě ještě přízemní stavba. Usedlost 

neslouží jen k bydlení, je  zde také provozován Dětský klub Kodymka.

Po kdysi rozsáhlé zahradě zbyla alej jehličnatých stromů v ulici Na 

Kodymce.^^^

Zajímavosti:

VACEK, F., II. díl, s. 408 
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Filip Stanislav Kodym (1811-1884) byl doktorem medicíny a věnoval se 

psaním naučných prací o hospodářství a popularizačních spisů o přírodních vědách. 

Byl redaktorem v Hospodářských novinách a Hospodářském týdeníku. Psal také 

články do časopisů Květy, Lumír a Posel z Prahy. Angažoval se také v politice a 

stal se poslancem v českém sněmu.^^"*

Na druhé straně silnice naproti Fišerce stojí starý památkově chráněný 

Hendlův dvůr s hostincem (čp. 23, 24, 152). Dvůr stojí na místě staré šárecké 

krčmy z 16. století. Mezi jeho nej významnější majitele patří Vratislavové 

z Mitrovic. V r. 1880 zde Antonín Hendl založil hostinec, který zde fungoval až do

21. století.^^^ Nyní se plánuje přestavba dvora na bytový komplex, hostinec má být 

obnoven.

Šafránka 

č.p.: 18

Současná adresa: Není, usedlost zanikla.

První zmínka o vinici: 2. polovina 15. století 

Viniční lis: za Lukeše Strejce z Oslinku (1551 -  1577)^^®

Další doložené názvy: Malá Biskupka

Původní vrchnost: Původním vrchnostenským pánem byl Prokop Šárka, případně 

jeho syn Stanislav Kadeřávek. Již od 20. let 16. století byl vrchnostou těchto 

pozemků probošt.

Vývoj vinice a usedlosti:

Vinice Šafránka vznikla již  před koncem 15. století. R. 1551 získal vinici 

Lukeš Strejc z Oslinku, stavební písař na Hradě. Ten vinici zvětšil na rozlohu 9 

strychů a vybudoval tu viniční lis. Mezi r. 1603 a 1628 vlastnil vinici Jiří Majer 

z Purkridu, jeho vdova ji za 332 zlatých prodala Františku Oliverovi, komorníku 

arcibiskupa Harracha. Od něj ji pak koupil sám arcibiskup. Podržel ji ale jen 7 let a 

poté ji přenechal svému podkonímu Jeronýmu Giugnimu. R. 1651 koupil vinici od 

syna zmíněného podkoního Dr. Jan Jiří Wendlinger. Tou dobou na vinici už nestál 

lis, nepřečkal třicetiletou válku. Advokát Wendlinger tedy nechal zbudovat

Ottův slovník naučný, r. 1899, 14. díl, s. 498-499 
LAŠŤOVKOVÁ, B.; Pražské usedlosti, s. 96 - 97 
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nový lis a také pohodlný letní dům?^* Z letního domu později vznikl hospodářský 

dům (č.p. 18).^^^

R. 1676 koupil vinici císařský zahradník Adam František Utz, který zde 

postavil hospodářská stavení a věnoval se zde chovu dojného dobytka. Na vinici 

hospodařil po 25 let. R. 1706 koupil vinici za 1430 zlatých komorní rada 

Saalburského knížete a zároveň agent hraběte Thuna, Kryštof Hegler. Ten podržel 

vinici jen po 3 roky a po něm tam hospodařila 29 let rodina Opiců.

Majitel, podle kterého nese usedlost dodnes své jméno, řezník František 

Šafránek, získal vinici v r. 1743. Ta byla tou dobou poničena vojsky. Šafránek 

nechal znovu zastřešit stavení a provedl další nutné opravy, vysázel zde znovu i 

vinou révu.^“*’ V r. 1752 koupil Šafránku Ferdinand Herzl, který k n í připojil 6 

strychů polí, které dříve bývali samostatnými vinicemi Klimentkou a Dyrinkovsou
11.̂ 42

Za 1400 zlatých získal usedlost r. 1764 Jakub Badouček. Za něj došlo 

k prvnímu katastrálnímu měření pozemků Šafránky. Její pole podle Josefského 

katastru zabírala 6 jiter a 1189,5 sáhů půdy. Vinice zůstala nadále ve vlastnictví 

rodiny Badoučků. Martin Badouček, syn Jakuba, vystavěl na počátku 19. století 

vedle usedlosti domek č.p. 112, kde provozoval hospodu. V té době bylo nedaleké 

Šárecké údolí oblíbeným cílem výletníků z města.^"*^

Z domu se stal oblíbený hostinec, který získal jméno Zavadilka. Kromě 

čepovaného piva si zde mohli výletníci koupit chlazené mléko či venkovský chléb 

s máslem. '̂*'* Po Martinovi Badoučkovi na Šafránce hospodařil a hostinec vedl jeho 

syn Josef. Za něj byla jeho půda změřena pro stabilní katastr. Pozemky Šafránky 

měly tehdy přes 7,5 jiter. František Badouček, pravnuk Jakubův, v r . 1891 prodal 

hostinec Janu Kaplanovi

V 2. desetiletí 20. století byla usedlost srovnána se zemí a na jejím  místě ji 

nahradil dům nový. Zavadilka ale stojí dodnes (viz obr. 13). Hostinec zde fungoval

KOPŠ,J.: VP, 29 .4 . 1977, s. 6
LAŠŤOVKOVÁ, B.: Pražské usedlosti, s. 282
VACEK, F., 11. díl, s. 396
KOPŠ, J.: VP, 29 .4 . 1977, s. 6
VACEK, F., 11. díl, s. 396
VACEK, F., 11. díl, s. 397
KOPŠ, J.: VP, 29. 4. 1977, s. 6
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do poloviny minulého století a dnes, ve značně pozměněné podobě, slouží jako 

rodinný dům.̂ "*®

Zajímavosti:

Po sedm let vlastnil vinici sám pražský arcibiskup hrabě Arnošt Vojtěch 

kardinál z Harrachu (1598-1667). Byl 13. pražským arcibiskupem a velmistrem 

křižovníků s červenou hvězdou (obojí 1623-1667). Od r. 1626 byl kardinálem, od r. 

1665 biskupem Tridentským. Založil Arcibiskupský seminář. Za tohoto arcibiskupa 

také vzniklo litoměřické a královéhradecké biskupství.

Vedl rekatolizaci v Čechách a spolu s olomouckým biskupem Františkem 

kardinálem z Ditrichštejna byl i důležitým rádcem Habsbursků. S Ditrichštejnem 

provedli konečnou redakci Obnoveného zřízení zemského.^"*’

Podle arcibiskupa a arcibiskupských služebníků, kteří vinici vlastnili, se jí 

později začalo říkat Malá Biskupka.^“**

Mezi léty 1676 a 1701 držel usedlost Adam František Utz, který se r. 1669 

stal císařským zahradníkem na Pražském hradě. Říkalo se mu Tulipán a proslul 

dobrými i pochybnými rysy své mimořádné podnikavosti.^"*^

Žežulka 

č.p.: 79

Současná adresa: V Šáreckém údolí 42 

První zmínka o vinici: 1600 

Viniční lis: 1565 

Další doložené názvy: Žežulka

Původní vrchnost: Nejdříve spadala vinice pod lysolajskou vrchnost, později pod 

nejvyšší purkrabství.

Vývoj vinice a usedlosti:

Štěpán Rybář vlastnil kromě budoucí Sanytrovky (viz s. 54 n.) také vinici, 

která se stala základem Žežulky. Na ní v r. 1565 postavil lis, ten stál zhruba v místě

LAŠŤOVKOVÁ, B.: Pražské usedlosti, s. 337 
viz CATALANO, A.: Zápas o svědomí 
KOPŠ,J.: VP, 29 .4 . 1977, s. 6 
viz CHOTĚBOR, P.: Zahrady Pražského hradu
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pozdější usedlosti.^^*’ Když Štěpán v r . 1580 vinici prodával za 350 kop 

míšeňských grošů Janu Žežulovi, tak si ve vlastnictví ponechal polovinu lisu.

Zakladatelem vinice Žežulky je Jakub Žežule. Ten spojil zmíněnou vinici
v

Štěpána Rybáře, kterou značně zvětšil, s vinicí Jakuba Kyšperského, k čemuž došlo 

v r. 1600. Takto spojená vinice zabírala slušných 12 strychů.^^' V r. 1627 prodal 

Zežule vinici za 1500 rýnských zlatých. Vinici po jejím prvním majiteli zůstalo 

již natrvalo jméno Žežulka.

V r. 1651, kdy se stal spolumajitelem Žežulky svobodný pán Servác Engel z 

Engelflussu, je připomínáno, že k vinici patřil kromě lisu také dům a stáje.^^^ V r. 

1708 koupil vinici opat ze staroměstského kláštera sv. Mikuláše, Maurus Rouček. 

Po něm drželi vinici další dva jeho nástupci na opatském stolci; Anselm Vlach a 

Antonín Merkl. Za hospodaření opatů na Žežulce vznikla kaple sv. Isidora.
'ycfi.

Byla opatřená věžičkou se zvonem. Zde se konali i veřejné bohoslužby. V r. 1737 

opat Merkl prodal vinici s kaplí a vším ostatním za 1000 zlatých.^^’

Na začátku 50. let 18. století byla rozloha pozemků patřících k usedlosti 

zmenšena o více než 6 strychů polí. Nedlouho na to v r. 1762 získala Žežulku 

rodina Miňovských, která ji vlastnila po celých 110 let. Podle Josefského katastru 

byla rozloha pozemků Žežulky zhruba 9,5 jitra a podle Stabilního katastru, o 60 let 

později, o čtvrt jitra méně.

Usedlost od druhé poloviny 19. století fungovala také jako výletní hostinec, 

před jeho zřízením prošla Žežulka asi v 60. letech rozsáhlou přestavbou, během 

které získala součastnou podobu.^^^ Tehdy nově vznikla celá východní část 

usedlosti a také její charakteristická věžička.

Současný stav:

Žežulka je největší usedlostí v Šáreckém údolí. Mezi ostatními usedlostmi 

vyniká také svou členitostí (viz obr. 14).
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VACEK, F., I. díl, s. 452, 454
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Neproměnila se v luxusní vilu jako mnohé sousední usedlosti. Slouží dnes 

k bydlení několika rodinám a je v družstevním vlastnictví. Její jméno nese i blízká 

autobusová stanice. Pod památkovou ochranu spadá od r. 1958.^®'

Zajímavosti:

Servác Engel z Engelflussu, spolumajitel Žežulky od r. 1651, v Praze jako 

první vyráběl podrážky z tvrdé kůže a natolik zbohatl, že si mohl koupit šlechtický 

titul a panství se zámkem v Mníšku pod Brdy.

Servác Engel, koželuh z Brabantu, zbohatl na válečných dodávkách podešví 

a jako hrdinný obránce Pražského mostu před Švédy v roce 1648, byl v roce 1651 

císařem Ferdinandem III. povýšen do šlechtického stavu s erbem a predikátem z 

Engelflussu.^®^

Paťanka 

č.p.: 28

Současná adresa: Není, usedlost zanikla.

První zmínka o vinici: Počátek 15. století 

Viniční lis: písemně doložen k r. 1487̂ ®̂

Další doložené názvy: Proboštská 

Původní vrchnost: probošt 

Vývoj vinice a usedlosti:

Paťanka je nejstarší z vinic v Šárce. Vysadit ji nechal počátkem 15. století 

asi probošt Jiřík z Janovic a byla nazývána Proboštskou vinicí. Byl zde postaven lis, 

který stál na místě pozdější usedlosti Paťanky. Nejdříve zde hospodařilo 

proboštství. R. 1420 ji dostal Jan Šárka, bývalý proboštský úředník, který se přidal 

během husitských bouří na protikatolickou stranu. Šárkovi ji dali staroměstští páni 

poté, co ji odebrali proboštovi spolu se vším ostatním šáreckým majetkem a 

vrchnostenským právem nad ním. Podle zápisu krále Zikmunda byl Jan Šárka 

majitelem původně proboštova Šáreckého dvora a měl také vrchnostenské právo 

nad zbytkem proboštských statků. V jeho držení zůstala také proboštská vinice.̂ ®"*

číslo  rejstříku ÚSKP :41179/1-1937, památkou od 3. 5. 1958 
SEDLÁČEK, A.: Hrady..., díl VI, s. 98 
LAŠŤOVKOVÁ, B.: Pražské usedlosti, s. 219 
VACEK, F„ 1. díl, s. 259-260
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Proboštská byla brzy rozdělena a její dva díly byly pronajímány.^®^ Oba díly 

o celkové rozloze 9 strychů opět spojil pivovarský mistr Bartoš. Fabián Pathan, 

nožíř ze Starého města, podle nějž byly vinice a usedlost nazývány, koupil vinici 

v r. 1521.̂ ®® Kateřina Langová, která ji zdědila po svém otci Štěpánovi Langovi v r. 

1547, přikoupila sousední Halarovy vinice a je š tě  další pozemky, čímž rozšířila 

Paťanku na téměř 20 strychů. V r. 1599 koupil vinici za 1650 kop míšeňských 

grošů Daniel Rozin, tehdy měla rozlohu již 24 strychů. Rozin odkázal vinici svým 3 

dětem.2®’

Po bitvě na Bílé hoře odešel majitel Paťanky Jiří Rozin z Čech a jeho vinice

mu byla odebrána. Šimon Brosius z Homštejna, kterému jako proboštu patřila půda,

na které vinice vznikla, si tedy hospodářství přivlastnil. O vinici projevil zájem i

Jan Čáp z Menšího Města pražského, který přesvědčil místodržitelství, aby ho určili

za opatrovníka vinice, proti čemuž probošt protestoval. Ve vzniklém sporu byl

úspěšnější probošt. Na krátký čas se vinice znovu ujal Rozin, bylo to za saského

vpádu do Prahy v r. 1631. Po jeho odchodu společně se Sasy se ještě jednou přel o

vinici s proboštem, dosáhl totiž zeměpánova pardonu. Jeho propadlý majetek mu

tak měl být navrácen. Tento spor se táhl ještě dlouhou dobu. Po smrti Jiřího Rozina

se o vinici přela i jeho vdova Dorota. Až v r. 1644 bylo definitivně rozhodnuto, že
268Paťanka zůstává proboštství.

Za proboštského hospodaření se vínu na Paťance již tolik nedařilo. 

Počátkem 18. století byla půda vinice přeměněna na pole.^®  ̂Vznik usedlosti se mi 

nepodařilo datovat. Jejím základem byl viniční lis, který stál na jejím místě již  od 

počátku 15. století. Od 17. století sloužilo stavení na Paťance jako sídlo proboštova 

vinaře. V první polovině 18. století pak bylo přetvořeno v činžovní dům.^’*̂

Až do r. 1968 stála usedlost přibližně uprostřed ulice Paťanka.^’’ Ve 

zmíněném roce zanikla. Byla zbořena a na jejím místě vyrostly garáže. To, kde 

tato usedlost přibližně stála, připomínají dnes jen jména ulic. Kromě zmíněné ulice 

Paťanka, se podle usedlosti jmenuje také ulice Nad Paťankou a Pod Paťankou.

VACEK, F., I. díl, s. 377
LAŠŤOVKOVÁ, B.; Pražské usedlosti, s. 219
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KOPŠ, J.: VP, 18. 12. 1981, s. 6
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Sanytrovka 

č.p.: 80

Současná adresa: V Šáreckém údolí 56 

První zmínka o viníci: 1572

Viniční lis: Štěpán Rybář využíval pro zpracování vína ze zdejší vinice lis na 

budoucí Žežulce, který postavil r. 1565.

Další doložené názvy: Rybářka

Původní vrchnost: Nejdříve spadala vinice pod lysolajskou vrchnost, později pod 

nejvyšší purkrabství.

Vývoj vinice a usedlosti:

V r. 1572 rozšířil Štěpán Rybář svou vinici o další dvě. Obě připojené vinice 

byly rozlehlé 2,25 strychů a obě Štěpán koupil v r. 1570. Zároveň vlastnil také 

vinici, která se stane základem Žežulky. Podle zakladatele se této vinici začalo říkat 

Rybářka. V r. 1575 se rozloha vinice o trochu zmenšila, když byla její malá část 

odprodána. Po Štěpánovi zdědil vinici jeho stejnojmenný syn.^’"* Jméno Rybářka 

bylo však brzy nahrazeno novým. V r. 1642 koupil vinici, rozlehlou tehdy na 

necelých 8 stryších, Matyáš Erl za 800 kop grošů. Matyáš Erl se živil jako 

sanytmík. Podle této jeho profese nese usedlost jméno až dodnes. V r. 1660 Erl 

zvětšil pozemky vinice přikoupením louky. Za tohoto vlastníka také při vinici 

vznikl první obytný dům.^’®

Podle Josefského katastru patřilo k Sanytrovce přes 5,5 jitra půdy. Jen 

zhruba 200 sáhů bylo využito pro pěstování révy, další jitro vinice bylo v té době 

zpustlé. Podle stabilního katastru k Sanytrovce přibylo jitro a čtvrt půdy a pěstování 

vína zde bylo zčásti obnoveno. Réva zabírala cca 1100 sáhů. R. 1802 byla vinice 

prodána za 2000 zlatých Tomáši Královi. Jeho syn Josef ji vlastnil až do r. 1883.^’’ 

Josef Král vinici rozšířil o pole, které odkoupil od sousední vinice Žežulky.

Poté se majitelé střídali rychleji.^’* Do 20. let minulého století sloužila 

usedlost svým majitelům jako letní sídlo.^’  ̂ Ve zmíněné dekádě byla také 

Sanytrovka přetvořena do podoby rodinné vily.^*'^

VACEK, F., 1. díl, s. 452 
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Současný stav:

Pěkně upravená vila stojící uprostřed nerozlehlé zahrady, prošla nedávno 

rekonstrukcí. Je to kubická patrová stavba s mansardovou střechou. Vlastní ji 

rodina Vopařilova.^*'

Zajímavosti:

Sanytr je lidový název pro ledek (dusičnan draselný) slouží (ve středověku 

sloužil) k výrobě střelného prachu, který vzniká sloučením ledku, síry a uhlí.^*^

Santinka 

č.p.: 25

Současná adresa: Není, usedlost zanikla.

První zmínka o vinici: 1487̂ *̂

Viniční lis: Písemně zmíněn až v 17. století.^*"*

Další doložené názvy: V Rokli, tak se vinici říkalo podle prohlubně, která se na 

jihozápadní části pozemku vinice vytvořila stékáním přívalových vod.^*^

Původní vrchnost: Nejdříve Stanislav Kadeřávek, pak probošt.

Vývoj vinice a usedlosti:

Zakladatelem vinice byl Štěpán Kožešník z Menšího města pražského, který 

ji založil v r . 1487 na pozemku o 3 stryších půdy. Tento pozemek zakoupil od 

Stanislava Kadeřávka, který zde měl pole. Brzy na to Štěpán jeden strych půdy 

odprodal. Jakub Vinař, který vinici V Rokli získal r. 1559, přikoupil strych půdy od 

probošta a část vinice přeměnil v chmelnici.^*®

Od r. 1664 vlastnil po 9 let vinici císařský stavitel Santini de Bossi. Ten zde 

postavil obytný dům a drobně rozšířil rozlohu vinice. Když starý Santini de Bossi 

zařizoval svou závěť, byla odhadní cena Santinky 800 zlatých, její cena se za 

stavitelova hospodaření výrazně zvýšila. Císařův účetní komorní rada Václav Ryba 

(majitel vinice od r. 1687) získal od probošta pozemek, na kterém zřejmě postavil
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další domek. Vinice za Ryby získala znovu značně na ceně a v r. 1699 byla prodána 

za 1220 rýnských zlatých Maxmiliánu Františku Wendtovi.^*’ Wendt později 

vlastnil také další dvě dejvické vinice: Duchonskou a Heřmanův dvůr.^**

Výměra pozemků Santinky v 80. letech 18. století byla 1 jitro 1183,5 sáhů. 

Téměř totožná rozloha půdy je uvedena i v katastru Stabilním. Tehdy k usedlosti 

patřilo jen jedno pole, nerozlehlá zahrada aještě  menší pastvina. Od r. 1788 až do 

počátku 20. století patřila usedlost rodině Hennerů.^*^ Santinka zanikla ve 30. letech 

minulého s t o l e t í . V  r. 1934 na místě staré usedlosti vznikla funkcionalistická 

budova francouzského lycea. Dnes je zde ZŠ Benita Juáreze.

Zajímavosti:

Santini de Bossi (|1673) byl italský architekt, činný od r. 1633 v Čechách. 

Postavil nové pražské opevnění na levém břehu Vltavy. Podílel se na přestavbě 

Pražského hradu, a zřejmě také na stavbě kostela sv. Petra a Pavla v Mimoni.^^'

Spoluvlastníkem Santinky se v r. 1916 stal také profesor UK, historik a 

diplomat Kamil Krofta a architekt Oldřich Tyl.

Kamil Krofta (1876-1945) byl představitelem Gollovy školy. Patří mezi 

nej důležitější historiky české reformace a zaměřil se také na agrární dějiny. Již v 25 

letech byl zaměstnán v Zemském archivu. Mezi jeho nej významnější díla patří: 

Přehled dějin selského stavu v Čechách a na Moravě (1919) a Bílá hora (1914). Od 

počátku dvacátých let byl v diplomatických službách ČSR. Jako vyslanec působil 

ve Vatikánu, Rakousku a Německu. Mezi léty 1936 a 1938 byl ministrem 

zahraničních věcí první republiky. Byl Benešovým stoupencem. Aktivně se účastnil 

odboje a zemřel na následky věznění v terezínské Malé pevnosti.^^^

Oldřich Tyl (1884 - 1939) byl významný představitel pražského 

funkcionalismu. Vystudoval ČVUT v Praze. Byl zakládajícím členem Klubu 

architektů, předsedou Klubu za novou Prahu a spoluzakladatelem revue Stavba. 

Mezi jeho realizace patří: obchodní a činžovní dům s pasáží "Černá růže" (Praha,

VACEK, F.,11. díl, s.417
LAŠŤOVKOVÁ, B.: Pražské usedlosti, s. 259
VACEK, F.,11. díl, S.418
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1933), dívčí domov YWCA (Praha, 1929), občanská záložna (Uhříněves, 1927). Je 

také spoluautorem Veletržního paláce (společně s B. Fuchsem, Praha, 1928).

Majorka 

č.p.: 30

Současná adresa: Podbabská 13 

První zmínka o vinici: 1572

Viniční lis: Stál na místě usedlosti již  před založením vinice (od r. 1534).

Další doložené názvy: Makourka 

Původní vrchnost: probošt 

Vývoj vinice a usedlosti:

Hanuš Denk z Menšího města spojil ve svém držení mezi léty 1566 a 1572 

tři vinice. Největší ze spojených vinic byla také složena ze starších vinohradů. Její 

nejstarší díl byla Markvartova vinice, která vznikla již v r. 1410. Vinný lis na místě 

budoucí usedlosti Makourky postavil Prokop Pekař již  v r . 1534, pozdějšími 

přístavbami k tomuto lisu vznikla usedlost.^^"*

Hanuš Denk zmíněným spojením založil novou vinici rozlehlou na 14 

stryších půdy.^^^ R. 1628 koupil vinici Eliáš Jeroným Magaur z Greifenau, který 

pracoval na Hradě jako berní úředník. Po tomto majiteli dostala vinice jméno 

Magourka, to se během staletí přetvořilo do dnešní podoby. V držení Magaurových 

potomků zůstala vinice až do r. 1697, kdy ji Ludmila Terezie, vnučka Eliáše 

Jeronýma, prodala děkanu pražské kapitoly Václavu Bílkovi z Bílenberka za 1750 

zlatých. Zmíněný děkan pak přenechal vinici Svatovítské kapitule. Tobiáš Vojtěch 

Opic, který působil v kapitule jako prelát scholastik, ji odkoupil v r . 1707. Opic 

k Makource připojil vinici Bruseckou, Votickou a také kus pole. Na podzim r. 

1716 zbudoval na Brusecké vinici barokní kapli Neposkvrněného početí Panny 

Marie a zavázal sebe i budoucí vlastníky vinice péčí o tento svatostánek. Byla to 

mohutná okrouhlá barokní kaple. Vlastníci Majorky se však již  velmi brzy snažili 

vyhnout povinnosti kapli spravovat.^^’ Rodina Opicova vlastnila vinici až do r. 

1733, kdy ji koupil Bernard Šebestián Jarý z Menšího města za 3250 zlatých. Nový

viz STARÝ, O.: Oldřich Tyl 
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majitel získal koupí kromě nemovitostí i tři včelí úly a šest krav. Na konci 18. 

století patřilo k Majorce 14 jiter a 391 sáhů půdy a téměř všechna byla využita jako 

pole. Stabilní katastr uvádí ještě o 5 jiter a 659 sáhů více.^^* Tehdy ale na těchto 

pozemcích byl také na 1220 sázích rozlehlý kamenný lom, přes 7 jiter vinic a 

zhruba jitro pastvin.

V r. 1791 koupil vinici Antonín Weitenweber a připojil jí k sousední 

usedlosti Julisce. Majorka byla s Juliskou spojena do r. 1864. Tehdy byly pozemky 

Majorky již ale značně zmenšeny. A to jednak výstavbou železniční tratě a silnice,
OQQ

dále také drobnými odprodeji. Ve zmíněném r. 1864 koupili usedlost tři 

společníci, kteří na získaných pozemcích založili cihelnu. Tehdy již  do 

příslušenství Majorky nebyla zahrnuta zpustlá kaple.^* '̂ Povinnosti udržovat ji, se 

majitelé vyhýbali už přes 60 let. Isidor Schmiedl odkoupil od svých dvou 

společníků podíly a Majorku prodal v r. 1869 Antonínu Klecandovi. I přes péči 

kanovníka Svatovítské kapituly Františka Dittricha, který ji nechal v 60. letech 

opravit, byla na konci století majiteli usedlosti a půdy, na které kaple stála, 

zbourána.

Počátkem 20. století byla v Majorce zřízena továrna na obuv.^°^ Za druhé 

republiky zde fungovala továrna na vzduchotechnické topení. Za okupace se zde 

pak vystřídalo několik dalších podniků. V 60. letech patřila usedlost Výzkumnému 

ústavu vodohospodářskému ČSAV a bývalá cihelna byla skladištěm národního 

podniku Průmstav.^®"*

Současný stav:

Do dnešních dnů se zachovala patrová obytná budova (viz obr. 16). Ta 

získala svůj barokní vzhled koncem 18. století. Má sedlovou střechu, 2 balkony a 

terasu. Do dnes zůstala Majorka Akademii věd ČR. Sídlí zde Ústav pro

h y d ro d y n a m ik u .
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Budova bývalé cihelny nyní slouží k výrobě a skladování autobaterií.^®^ 

Usedlost Majorka je od r. 1958 památkově chráněna.^'’®

Juliska 

č.p.: 26

Současná adresa: Není, usedlost zanikla.

První zmínka o vinici: 1621 

Viniční lis: 17. století 

Další doložené názvy: O 

Původní vrchnost: probošt 

Vývoj vinice a usedlosti:

Vinice Juliska vznikla, když po bitvě na Bílé hoře probošt Simon Brosius 

spojil vinice Kvintusku a Knotovskou, jejichž majitelé se při stavovském povstání 

postavili proti císaři Ferdinandovi II. Museli proto po porážce stavů opustit 

Habsburskou monarchii. Oba bývalí vlastníci byli r. 1621 v nepřítomnosti 

odsouzeni ke ztrátě hrdla, cti a statku.Nová vinice měla rozlohu 11,5 strychů a 

probošt ji r. 1622 prodal Matyáši Goldschmiedovi za 800 kop grošů.^°’

Usedlost na ní postavil účetní komorní rada Jan František Pfalz z Cimburka. 

Bylo tomu někdy během jeho devatenáctiletého hospodaření na vinici před r. 1683, 

kdy tento vlastník zemřel. Mezi lety 1697 a 1708 vlastnil vinici Jan Julius 

Herman, podle kterého se vinici a pozdější usedlosti říkalo Juliska. Dalším 

významným majitelem byl Ignác Maxmilián Jungwirt, který ji vlastnil od r. 1723. 

Ten postavil vedle viničního lisu další hospodářská stavení a r. 1728 k vinici 

připojil zbytky bývalé vinice Dionysky. Juliska se tím rozrostla na 50 strychů.^®^

V Josefském katastru se uvádí, že k Julisce náleželo přes 24,5 jiter užitkové 

půdy. Naprostá většina půdy byla využita jako pole. Existovalo zde ještě 80 sáhů 

vinné révy, tento drobný vinohrad zde ale již  dlouho nevydržel. R. 1773 koupil 

Julisku Antonín Weitenwebr. Koupil ji od probošta u sv. Víta Františka Kazimíra 

Strachovského, který ji získal teprve téhož roku a obratem ji prodal. Kapitulní 

účetní Weitenwebr za peníze, které získal prodejem svého pražského domu U bílé

http://pamatky.praha-mesto.cz/76858_Dejvice 
Číslo rejstříku ÚSKP: 41304/1-2021, památkou od 3. 5. 1958 
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LAŠŤOVKOVÁ, B.: Pražské usedlosti, s. 123 

'O® VACEK, F., H. díl, s.411

Stránka I 59

http://pamatky.praha-mesto.cz/76858_Dejvice


labutě, přikoupil k Julisce r. 1791 usedlost Makourku (dnešní Majorku). Vdova po 

něm získala prodejem těchto dvou usedlostí s příslušenstvím 13 350 zlatých. Stejné 

vlastníky měli tyto dvě usedlosti až do r. 1864. Mydlář Josef Novotný koupil 

Julisku s Makourkou v r. 1824 a během 12 let, kdy je držel, zbudoval na Julisce 

zahradní domek.

Podle stabilního katastru měla půda Julisky přes 26 jiter, do této rozlohy 

není započtena Makourka. V r. 1846 Juliska doplatila na výstavbu železnice a 

ztratila tak přes 800 sáhů půdy. Navíc část pozemků byla od zbytku oddělena 

vzniklou tratí.

V 2. polovině 19. století se stala zdejší půda velmi žádaným zbožím. Byla totiž 

blízko k Bubenečskému nádraží, uvedenému do provozu v r. 1850. Majitelka 

Julisky Marie Martinů v průběhu 60. a 70. let prodávala části své půdy, na kterých 

vznikla různá průmyslová stavení a sklady. V r. 1871 koupila akciová společnost 

První akciový a strojní pivovar pražský od zmíněné majitelky pozemky pro stavbu 

pivovaru a sladovny. Nejdříve na těchto pozemcích začali ale stavět cihlářské pece 

a dělnické baráky .^V ětšina  půdy a Makourka byly od Julisky odděleny. V r. 1872 

patřilo k Julisce již  jen 14 jiter půdy.

V r. 1878 získali Julisku obchodní partneři Brandeis a Hofman, kteří zde 

založili další cihelnu. Při Julisce pak vzniklo několik stavení patřících k cihelně.^'^ 

Hlína ze svahu pod usedlostí byla těžena na výrobu cihel, což výrazně změnilo 

vzhled okolí.

Juliska byla zbořena v r. 1955. '̂"^

Zajímavosti:

Pro potřebu Cihelen, byla vytěžena veškerá cihlářská hlína v nejbližším 

okolí a cihelny pak pro absenci materiálu zan i k l y . ^ Na  místě vytěženého svahu a 

usedlostí Julisky a sousední Šťáhlavky vznikl stadion Na Julisce.^'® Ten byl otevřen 

v létě r. 1960 a stal se sídlem tehdy velmi úspěšného fotbalového týmu Dukla 

Praha.

VACEK, F.,11. díl, s. 413, 414 
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Kotlářka 

č.p.: 16

Současná adresa: Na Kotlářce 9 

První zmínka o vinici: 1480 

Viniční lis: po r. 1480

Další doložené názvy: Kadeřávkovská, Židovská

Původní vrchnost: Nejprve byl pozemkovým pánem sám majitel vinice Stanislav 

Kadeřávek, později probošt.

Vývoj vinice a usedlosti:

Budoucí vinice Kotlářka vznikala spojením čtyř nově vysazených vinic o 

celkové rozloze 10 strychů během tří let od r. 1480. Vinice spojil Stanislav 

Kadeřávek. Za Kadeřávka vznikl na vinici lis a také štěpnice a chmelnice. Své 

pozemky dále rozšiřoval a na sklonku 15. století měla již  16 strychů. Dalším 

vlastníkem byl od r. 1503 nožíř Machek, který vinici koupil za 315 kop grošů. 

Kvůli jeho zadlužení ale vinice brzy propadla jeho židovským věřitelům. Tehdy se 

jí proto říkalo Židovská. O něco zmenšenou vinici (již jen 14 strychů) koupil v r. 

1558 Václav Kuchyňka ze Starého města, ten musel řešit spor s vrchností, jelikož 

vinice byla neprávem vedena jako svobodná. Po Kuchyňkově smrti byla vinice 

rozdělena mezi jeho dcery, ale v r. 1622 všechny díly byly znovu sjednoceny 

v rukou Kuchyňko vy vnučky Mariany.^’’

Ve 20. letech 17. století vlastnila vinici Mariana Dyrinková. Ta musela r. 

1628 z náboženských důvodů opustit Čechy i zadluženou vinici. Svého majetku se 

nakrátko ujala při saském vpádu do Čech, ale musela opět brzy odejít. Znovu se pak 

snažila o navrácení svého majetku, ale jako nekatolická emigrantka měla těžkou
318pozici a ve sporu neuspěla.

V r. 1658 koupil vinici Ondřej Podhorský z Karlštejna. Zaplatil za ni jen 430 

zlatých, což za vinici, která měla již za Kadeřávkova vlastnictví 13 strychů, není 

mnoho. Pravděpodobně tedy nebyla v dobrém stavu.

R. 1672 vinici koupil staroměstský měšťan Marek Schraffer. Schraffer se 

živil jako kotlář a po této jeho profesi dostala vinice jméno. Kotlář za ni zaplatil jen 

260 zlatých (!), dávno už na vinici nefungoval starý viničný lis z konce 15. století.

VACEK, F., 1. díl, s. 336-337  
VACEK, F., II. díl, s. 4 0 0 -4 0 1
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Stavby tehdy byly pobořené a vinice zpustlá a neobdělávaná. Nový majitel 

obnovil vinohrad a vystavěl zde dům a stavení nutná k hospodaření.^^® Po 

Schraffrově smrti se cena Kotlářky odhadovala na celých 1300 zlatých.^^'

Ve 20. letech 18. století získal Kotlářku Martin Antonín Bauman, pokladník 

hraběte Gallase. Ten vinici velmi rozšířil. Ke Kotlářce připojil vinici Agrikolku, 

Fišlovku, Gehlovskou, Hnátovskou, Menší Krocínku, Větší Krocínku, Hořejší 

Niederlándrovskou, Šenvaldku a Weisovskou. Po Baumanovi na vinici hospodařila 

jeho vdova Marie Františka, která od r. 1740 vlastnila ještě další dvě vinice: 

Neherovskou a Dolejší Pekařku. Ty byly ke Kotlářce připojeny o dvě léta 

později. Tehdy byla Kotlářka prosperujícím hospodářstvím.^^^

R. 1742 byl ale osudným rokem zdejších vinic. V létě tohoto roku 

francouzské vojsko zapálilo dům a zdecimovalo vinice a sady na Kotlářce. Zničené 

vinice byly poté přetvořeny na pole. Kotlářka s obnovenými stavbami byla nadále 

v majetku Baumanovy rodiny a to až do r. 1769. Tehdy zadlužený vnuk Marie 

Františky, který se již dříve zbavil odprodejem bývalé vinice Hořejší 

Niederlandrovské, prodal Kotlářku Antonínovi Andresovi.^^"* V té době už měl 

hospodářský dvůr zhruba podobu, jakou má dnes.

Za nového vlastníka byla změřena rozloha vinice pro Josefský katastr. Bylo 

zjištěno, že zabírá přes 33 jiter půdy, z nich přes 31 jiter tvořila pole. Jeho syn 

prodal vinici za 16 274 rýnských zlatých Josefu Sachrovi r. 1808. Sachrův syn 

Florián zmenšil Kotlářku o bývalou Pekařku a vlastnil ji až do r. 1840. Tehdy byla 

znovu změřena rozloha pozemků Kotlářky. Tentokrát pro katastr Stabilní. 

Naměřeno bylo 24 jiter a 1050 sáhů.^^®

Poté vlastnila usedlost Františka Kressová, která zde zřídila cihelnu. Tím 

značně vzrostla cena Kotlářky. V r. 1868 ji Kressová prodala Ludvíku Smolíkovi za 

27 000 zlatých. Ke konci století se na Kotlářce vystřídalo mnoho majitelů. Od r. 

1887 vlastnil Kotlářku Jaroslav Kuchta. Za jeho hospodaření tam vznikly dva nové

VACEK, F., II. díl, s. 401
STAŇKOVÁ, J.: Pražské zámky..., s. 110
VACEK, F„ II. díl, s. 401
LAŠŤOVKOVÁ, B.: Pražské usedlosti, s. 157
STAŇKOVÁ, J.: Pražské zámky..., s. 110
VACEK, F., II. díl, s. 402
STAŇKOVÁ, J.: Pražské zámky..., s. 110
VACEK, F., II. díl, s. 402 - 403
HLAVSA, V.: Pražský sborník vlastivědný 1963, s. 31

Stránka I 62



domy (č.p. 207 a 210).^^* Tyto domy dnes stojí v ulici Na Krocíně (č.p. 1 a 3).^^^

V r. 1894 přešla Kotlářka do držení společenství vlastníků a nadále zde zdárně 

fungovala cihelna.^^*  ̂ Pro potřeby cihelny, která zde fungovala jedno století, bylo 

z těsné blízkosti vytěženo mnoho cihlářské hlíny, což zde zanechalo veliké 

prohlubně, které výrazně změnily ráz okolí.

Kotlářka byla po druhé světové válce znárodněna a její cihelna v 50. letech 

zanikla.^^^ Hospodářství zde fungovalo ještě v 60. letech. V 80. letech byla 

hospodářská stavení užívána jako sklady družstva umělecké výroby Výtvarná 

řemesla.^^"* Od r. 1958 je usedlost památkově chráněna.^^^

Současný stav:

Usedlost byla z větší části znovu postavena ve 2. polovině 18. století.^^®

Do dvora se vstupuje klasicistní branou, proti ní, na západní straně, je  velká 

budova, která původně byla využívána jako stodola. Hlavní budova, která sloužila 

k bydlení, stojí v severovýchodním rohu dvora a je  spojena zdí s branou. Jedná se o 

kubickou patrovou budovu s vysokou valbovou střechou. Postavena byla na konci

17. století v raně barokním slohu, později byla klasicistně upravena.^^’ Jižní stranu 

dvora uzavírají dvě podélné, původně zemědělské budovy. V severozápadním rohu 

dvora stojí ještě patrová barokní sýpka, která vznikla na přelomu 18. a 19. století a 

byla původně spojena s obytnou budovou mohutným schodištěm.^^*

V současnosti prochází usedlost kompletní rekonstrukcí (viz obr. 19). Před 

starou branou přibyla další brána, která navazuje na nově zbudovanou zeď a 

oddělující pozemek Kotlářky od zdejší pěší cesty. Na jižní straně pod usedlostí 

vznikne terasovitá vinice (viz obr. 18), která využívá systém cihlového zpevnění 

svahu.^^^ Nynějším vlastníkem Kotlářky je Tomáš Bistřický.^"*“
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Zajímavosti:

V prohlubních po těžbě cihlářské hlíny vznikl v těsné blízkosti usedlosti v r. 

1959 stadion mládeže Na Kotlářce.^"^’ Během příprav na tuto stavbu bylo 

zamýšleno strhnout i usedlost. Od tohoto záměru bylo naštěstí upuštěno.“342

Mydlářka 

č.p.: 12

Současná adresa: Usedlost zanikla, její pozůstatek stojí na adrese Na Vlčovce 8. 

První zmínka o vinici: Za vznik vinice považuji spojení Sušické a Turkovské v r. 

1669.

Viniční lis: 1516^“̂̂

Další doložené názvy: Turkovská 

Původní vrchnost: nejvyšší purkrabí 

Vývoj vinice a usedlostí:

Zhruba na místě usedlosti stály dva dvory, které do r. 1320 patřily 

nejvyššímu purkrabství a poté proboštství kostela pražského. Proboštství o dvory 

přišlo za husitských bouří a dvory se pak vrátily zpět do držby nejvyššího 

purkrabství. Purkrabství je emfyteuticky pronajímalo (viz kapitoly 2, 3.1 a 3.2). '̂ '̂^

Na sklonku 15. století Jakub Doušek držel menší z dvorů. Tento zámečník a 

měšťan Starého města se velmi zasloužil o rozvoj zdejšího vinařství tím, že za 

účelem zakládání vinic rozprodával své pozemky. V té době vlastnil zbytek 

menšího dvora Viktorin Votík, který byl zároveň vlastníkem druhého dvora 

zvaného Šárkovský (podle předchozího vlastníka Jana Šárky). Votík v r. 1516 

přikoupil kus půdy a nechal zřídit lis v místech budoucí usedlosti Mydlářky.

V mnou použité literatuře jsem se dočetl, že na sklonku 16. století vlastnil 

dvory Jiří Hasištejnský z Lobkovic. Na základě studia rodokmenu Hasištejnských 

jsem ale došel k závěru, že jde o chybu. Dvory pravděpodobně vlastnil nejvyšší 

hofmistr Jiří Popel z Lobkovic. Ten byl kvůli opozičnímu postavení proti 

panovníkovi r. 1594 odsouzen ke ztrátě majetku a žaláři na doživotí.^“*®
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Zkonfiskovaný Lobkovicův spojený dvůr získal darem od císaře nejvyšší 

komorník Jan z Valdštejna a tomuto úřadu dvůr zůstal nadále jako nadační statek.

Nejdříve ho spravovali nejvyšší komorníci vlastním nákladem, ale od konce 17. 

století byl pronajímán proboštství a tento pronájem trval až do 80. let následujícího 

století. R. 1742 byl komomický dvůr velmi poničen a už nikdy nebyl opraven. Za 

hraběte Josefa Viléma Nostice byl jeho úřad nejvyššího komomíka zrušen (r. 

1783). Doživotně byl dvůr ponechán Nosticovi a po jeho smrti připadl dvůr pod 

správu zemských stavů a byl opět pronajat proboštství. V r. 1795 koupil rozpadlý 

komomický dvůr s pozemky probošt Václav Vojtěch z Heritesu. Osm vinic se 

svými pozemky, které původně spadali pod komomickou vrchnost, bylo z tohoto 

prodeje vyjmuto.^"**

Viniční usedlost, která se ke dvoru těsně přimykala, existovala i nadále. 

Základem budoucí Mydlářky byl již zmíněný viničný lis, založený Viktorinem 

Votíkem na počátku 16. století. Tento lis náležel Turkovské vinici. Ta získala 

jméno po Mikuláši Františku Turkovi ze Šturmfeldu a Rozentálu, primátoru 

Starého města.^"^  ̂ Turek koupil vinici s lisem v r. 1644. Tehdy stála na vinici 

kromě lisu jen bouda.^^' Brzy na to si dojednal nájem 100 strychů proboštských 

polí u vinic Strakovky a Santinky. Provozoval zde pak polní hospodářství. V r. 

1669 rozšířil Turek svou vinici o menší vedlejší vinici Sušickou. Tím v podstatě 

vznikla Mydlářka, která je tedy zatím označována jako Turkovská. Po primátoru 

Turkovi a jeho synovi držel vinici hrabě z Kupperwaldu, hejtman Podbrdského 

kraje a od r. 1705 ji po 10 let vlastnil Václav Amošt rytíř Markvart z Hrádku, 

královský místodržící a podkomoří. Od zmíněného rytíře ji za 2800 rýnských 

zlatých koupil Jáchym Ludvík Dumpf, měšťan z Hradčan. Po něm na ní hospodařil 

jeho syn Jan Adam.^^^

Na počátku 18. století zde stála jak hospodářská, tak obytná stavení, jejich 

stav prý však nebyl valný. Vznik prvního obytného domu na Mydlářce nelze 

přesně datovat. Předpokládám, že k jeho vzniku došlo v druhé půli 17. století.
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R. 1740 vinici od Dumpfa koupil za 3000 zlatých Jan Pompeius, mydlář a 

měšťan z Hradčan, od tohoto majiteli přijala usedlost jméno, které jí zůstalo až do 

jejího konce. V mydlářově kupní smlouvě je doložen plně vybavený hospodářský 

dvůr, viniční lis, stodoly, chlévy, obytná stavení i dobytek. Pobyt vojáků v okolí za 

války o rakouské dědictví znamenal pro Pompeia velké škody. Za své vzala vinice i 

ovocný sad. Vojáci vypili víno ze zdejšího sklepa a odvedli všechen dobytek.^^^ 

11.8.  1742 zapálila soldateska stavení. Tyto události znamenaly konec pěstování 

vinné révy na Mydlářce.^^® Stavení byla brzy obnovena, ale zpustlé vinice se časem 

proměnily na pole.^^’

Po mydlářově smrti ji od jeho dědiců vydražil r. 1760 Tomáš Wilhelm, síťař 

z Menšího Města. Ten k ní od Antonína Messlera dokoupil část pozemku Hadovky, 

který pozemky Mydlářky nevhodně rozděloval. Výměra pozemků Mydlářky podle 

Josefského katastru byla 13 jiter. Z nich bylo 12,5 jitra půdou ornou. Do měření pro 

Stabilní katastr se tato rozloha téměř nezměnila.^^*

Od r. 1818 byla Mydlářka téměř po 100 let majetkem rodiny rytířů Pechiů 

z Weitenfeldu. Při prodeji v rámci zmíněné rodiny v r. 1862 zaplatil za Mydlářku 

rytíř Pechio 16 000 zlatých.

V hlavní budově usedlosti se po druhé světové válce usadilo podnikové 

ředitelství Výzkumného ústavu pro farmacii a biochemii. Hospodářské budovy pak 

sloužily k uskladnění materiálu nebo se v nich usídlily různé provozovny.

Původní barokní vzhled Mydlářky byl v polovině 19. století (za Pechiů) 

upraven klasicistní přestavbou, při níž byla také rozšířena.^®’ Mydlářka se skládala 

ze dvou dvorů. Patrová obytná budova, která vznikla pravděpodobně v 2. půli 18. 

století, stála na druhém dvoře, byla přístupná skrze průjezd spojující dvory. Měla 

vysokou střechu, která byla členěna řadou vikýřů. V r. 1941 a koncem 60. let 

proběhly další přestavby, tehdy vznikla podkroví a drobné přístavky.^®^ Usedlost 

zanikla v 70. letech při výstavbě hotelu Praha.^®^

VACEK, F., II. díl, s. 356
KOPŠ,J.: VP, 15.9 . 1978, s. 6
VACEK, F., 11. díl, s. 356
KOPŠ, J.: VP, 15.9 . 1978, s. 6
VACEK, F., II. díl, s. 357
VACEK, F., II. díl, s. 358
LAŠŤOVKOVÁ, B.: Pražské usedlosti, s. 196
MOULÍKOVÁ, J.: Pražské dvory a usedlosti..., s. 13
LAŠŤOVKOVÁ, B.: Pražské usedlosti, s. 196
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Zajímavosti:

Pozůstatek po zbořené usedlosti stojí v areálu hotelu Praha, v těsné blízkosti 

usedlosti Vlčovka.

Zlatnice 

č.p.: 56

Současná adresa: Zlatnice 5 

První zmínka o vinici: 1660

Viniční lis: Od založení vinice, stál již  na bývalé vinici Cyrusce.

Další doložené názvy: O 

Původní vrchnost: proboštství 

Vývoj vinice a usedlosti:

Zakladatelem vinice byl Gabriel Geltenhaur, od něho také vzniklo její 

jméno. Tento její vlastník z let 1660 až 1690 byl totiž zlatníkem.^®^ Geltenhaur 

skoupil během dvou let (r.l659 až 1660) tři vinice poplatné proboštství. Byly jimi 

vinice Cyruska, Kohutka a Branická, které spojil v jednu.^®®

V r. 1694, kdy Zlatnici koupil za 700 zlatých Jiří Václav Sebald Voitlandr, 

k vinici podle tržní smlouvy patřil háj, břidličný lom, lis a pec. Tehdy stála již  i 

usedlost.^®* Voitlandr podržel vinice jen 5 let a prodal ji  komořímu císaře hraběti 

Guttenštejnovi.

V r. 1704 připojil k Zlatnici Jan Jiří Landschritz další vinici, Kožešnici.^®^ 

S Kožešnicí přibyl ke Zlatnici i malý háj.^’° Vinice se tak rozrostla na 20 strychů. 

Tento vlastník také nechal r. 1708 na pozemcích vinice postavit kapli sv. Trojice, 

která byla přístupná ostatním lidem. V r. 1738 koupil Zlatnici za 3000 zlatých Jan 

Antonín Ježek a přivtělil k ní svou další vinici Žákovku, která byla jen o málo 

menší

Vinice se znatelně dotkly přesuny vojsk přes dejvicko během válek o 

rakouské dědictví. Ježek poničenou vinici prodal za 4 500 zlatých v r . 1762 zeti

VACEK, F„ II. díl, s. 372 
HOLEC, F.: Kronika IV, s. 164 
VACEK, F., 11. díl, s. 371 - 372 
VACEK, F., II. díl, s. 374 
LAŠŤOVKOVÁ, B.: Pražské usedlosti, s. 341 
VACEK, F., II. díl, s. 371 
STAŇKOVÁ, J.: Pražské zámky..., s. 228 
VACEK, F., 11. díl, s. 372 a 375
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Janu Čermákovi, který brzy na to zemřel. Vinici měly dědit Čermákovy děti.^’  ̂

Děti ale byly nezletilé a jejich poručník Jan Tuskani usedlost r. 1799 prodal. 

Majitelé se pak do r. 1812 rychle střídali. Zmíněného roku koupil Zlatnici Jan 

Burián a držel ji celých 29 let. Měl tedy dostatek času upravit usedlost podle svých 

představ. Je pravděpodobné, že Burian dal usedlosti dnešní podobu.^’  ̂ Za tohoto 

vlastníka byla podle Stabilního katastru rozloha jeho pozemků přes 35 jiter, což 

bylo o 5,5 jitra více než za Tuskaniho. Z 35 jiter půdy bylo 23,5 jitra polí, 10,5 jitra 

pastvin a jitro zabírala zahrada a louka.^’

Během následujících 20 let se ve vlastnění usedlosti vystřídalo 8 majitelů. 

Dalším se stal v r . 1861 Jakub Milde, který koupil Zlatnici v dražbě za téměř 10 

tisíc zlatých. Jeho následníkem byl Mořic Milde. Ten vlastnil vinici od r. 1879 po 

dlouhých 31 let.^’  ̂Provozoval tam hostinec Na Šipce. Pro hostinec bylo na Zlatnici 

vhodné místo, usedlost totiž stojí na cestě do Šáreckého údolí, které bylo od konce

18. století vyhledávanou výletnickou destinací pro Pražany.^’®

V  meziválečném období vlastnili Zlatnici ředitel vršovické Občanské 

záložny Zdeněk Danner a stavitel Václav Syrový. Po druhé světové válce se stala 

usedlost Zlatnice majetkem Prahy.

Současný stav:

Prosté přízemní obdélné obytné stavení s chlévy si ještě v 80. letech 

zachovávalo vzhled hospodářského dvora. Jižně od usedlosti byl ve svahu dvůr, 

který dnes slouží jako příjezdová cesta do garáží, které nahradily hospodářské 

budovy. Od 80. let Zlatnice není obydlena a velice zchátrala.^’’ Z usedlosti nebyla 

zbourána pouze podélná přízemní budova, která stojí na kraji turistické stezky. 

Kolemjdoucí mohou spatřit její posprejovanou zeď se zabedněnými okny. Budově 

se již  zhroutila střecha a jižní stěna (viz obr. 21).

Tato rozpadlá usedlost je  v soukromém vlastnictví a je  památkově chráněna

od r. 1958.^’*

VACEK, F„ II. díl, s. 378
LAŠŤOVKOVÁ, B.: Pražské usedlosti, s. 342
VACEK, F., II. díl, s. 378 - 379
VACEK, F., II. díl, s. 379
STAŇKOVÁ, J.; Pražské zámky..., s. 228
STAŇKOVÁ, J.: Pražské zámky..., s. 228
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Zajímavosti:

Kaple sv. Trojice netypického tvaru trojbokého hranolu přestala v 19. století 

sloužit jako svatostánek a ve 20. letech 20. století byla překlenuta a vznikly v ní nad 

sebou dva byty, které byly obydleny ještě za 2. světové války.^’  ̂ V 60. letech pak 

byla zbourána.^*'’

Hostinec na Zlatnici si oblíbili především němečtí studenti. Ti prý nazývali 

Mořice Mildeho Osmanem pašou.^*' Pohostinství pak překřtili z hostince Na Šipce

382na Sípkapas.

Duchonsliá či Duchoňka 

č.p.: 45

Současná adresa: V Šáreckém údolí 19

První zm ínka o vinici: 1618

Viniční lis: konec 17. století

S tarší doložené názvy: Chramostka,^*^ Truhlářka

Původní vrchnost: probošt

Vývoj vinice a usedlosti:
V r. 1618 spojil Martin Edlman Ginak nazýván Chramostou) dvě vinice

v šáreckém údolí. Byli jimi vinice Matěje pomahače a Doroty Chramostové.’*'’ 

Druhou z nich Edlman zdědil po své švagrové. Obě tyto vinice byly založeny na
r 385

počátku 2. poloviny 16. století.
Nová vinice vzniklá tímto spojením byla nazývána Chramostkou, zabírala

něco přes 6 strychů a Edlman k n í ještě připojil část proboštského háje. Dalším

vlastníkem byla Zuzana, vdova po Chramostovi. Ta si vzala truhláře Martina

Malého. Truhlářem byl i manžel Zuzaniny dcery téhož jména. Vinici se tehdy proto

říkalo Truhlářka. Truhlářku v r. 1680 koupil Václav Rauch. Ten se živil jako

půhoníí (či d ů h o n č íf ‘ při zemských deskách. Z této profese vznikl nový název

vinice. Zmíněný háj vyměnil Rauch s proboštem za dva malé palouky. Na jednom

HOUŠKOVÁ, D.; Hanspaulka, zde s. 23 
HOUŠKOVÁ, D.; Hanspaulka II, s. 54 
VACEK, F., II. díl, s. 380 
LAŠŤOVKOVÁ, B.: Pražské usedlosti, s. 342

VACEK, F., I. díl, s. 398 
LAŠŤOVKOVÁ, B.: Pražské usedlosti, s. 71
VACEK, F., I. díl, s. 398 - 389
Půhon znamená předvolání určité osoby před soud {Vademecum, s. 320)
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z nich vysázel Rauch stromy a posléze ho vyměnil za loučku s majitelem vinice 

Šatovky.^*’

Na vinici, kde před tím stála jen bouda, za Raucha vznikl první obytný dům 

a vedle něj také stodola a kůlna. Pro býka a pět krav, jejichž mléko prodával, 

postavil chlév.^** Vybudoval zde i vinný lis a pozemky ve svahu využil pro pastvu 

zmíněného skotu.^*^

Od Raucha koupil Důhonskou v r. 1702 Maxmilián František Wendt za 

1000 rýnských zlatých. Wendt koupil ještě další čtyři vinice v okolí; Podhájskou, 

Santinku, Špendlikářku (na Nebušicku) a Uherku, kterou s Důhonskou spojil. 

Důhonská sloučená s Uherkou zabírala přes 20 strychů a byla ještě Wendtem 

rozšířena pozemkem u potoka. Ve dražbě, do které se Duchoňka dostala díky 

dluhům jejího vlastníka Jana Peutnera, ji r. 1794 koupila Vilémina z Ostrovic, která 

ji spojila s Hendlovým dvorem. Toto spojení usedlostí vydrželo pouze 9 let. Od r. 

1809 po téměř 60 let vlastnila Duchonskou rodina Kolátorů. Za nich byla výměra 

pozemků změřena pro Stabilní katastr. Podle těchto údajů patřilo k usedlosti 13 jiter 

a 915 sáhů půdy. Z toho 8,5 jitra bylo polí, 4 jitra tvořily zahrady a bylo zde i 180 

sáhů vinné révy. Na konci 19. století byla Duchoňka ještě zvětšena o 960 sáhů 

louky.^^°

Na půdě patřící k usedlosti začátkem 20. století vznikla vila Emilka, ta dnes 

nese č.p. 884. V Duchonské se usídlil v 80. letech podnik Sady lesy, 

zahradnictví.

Současný stav:

Usedlost byla již  v 80. letech dosti zchátralá. Na jejím místě dnes stojí nová 

obytná b u d o v a , k t e r o u  vlastní společnost European Investments spol. s r.o.^^  ̂

Této společnosti patří také vila Emilka. O druhý objekt ale společnost nejeví zájem.

V r. 2007 zde vznikl squat (viz obr. 24). Ten byl ale po 6 dnech policií zrušen. Vila 

Emilka nadále chátrá.

"  VACEK, F., 11. díl, s. 433 
LAŠŤOVKOVÁ, B.: Pražské usedlosti, s. 71 
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Pernikářka 

č.p.: 59

Současná adresa: Na Pemikářce 15 

První zmínka o vinici: kolem poloviny 16.

Viniční lis: Lis je doložen k r. 1716, kdy ji koupil pražský advokát Tobiáš Damián 

Veit.^^5

Další doložené názvy: O

Původní vrchnost: nejvyšší komorník (Je možné, že několik prvních let spadala 

vinice pod purkrabskou vrchnost, která byla v polovině 16. století nahrazena 

komomickou.)

Vývoj vinice a usedlosti:

Vinice v místech dnešní usedlosti vznikla již v první polovině 16. století. 

Základem pozdější vinice Pemikářky byla nerozsáhlá vinička o 1,5 strychů, což 

byla menší polovina vinice Václava Třešovského, kterou od něj koupil podruh Jan 

Kozel.3^®

Její majitelé byli povětšinou měšťané z Menšího města. Jméno zdědila tato 

malá vinice po Pemíkáři ze Starého Města Václavu Doležalovi. Ten ji měl v držení 

v letech 1656 až 1664.^^’ Mezi léty 1691 a 1700 zde vznikla kaple sv. Michala (viz 

obr. 26). Asi v této době byla usedlost, jejíž vznik datován nemáme, barokně 

přestavěna.^^*

Ve 40. letech 18. století zde pravděpodobně zanikl vinohrad.^^^ V Josefském 

katastru žádná vinná réva uvedena není. Podle katastm nebyly pozemky Pemikářky 

příliš rozsáhlé, patřilo k ní něco přes 6 jiter. Zhruba 1 a čtvrt jitra tvořila kopanina a 

4,5 jitra pole. Nebušické pole, patřící k usedlosti do těchto čísel započítáno není. R. 

1763 koupila vinici vdova Terezie Rozalie Meisnerová, ta byla zároveň majitelkou 

vinic Bečvářky a Zvonické, které k Pemikářce připojila. R. 1791 koupil Pemikářku 

setník granátnického pluku Antonín svobodný pán ze Schimdingu. Ten přikoupil 

v r. 179 9  ještě další tři vinice: Zlatnici, Hampišku a Vilémovskou a v r . 1799 

rozšířenou Pemikářku prodal za 4200 zlatých. Hampiška a Vilémovská, zůstaly

394
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trvale spojeny s Pemikářkou. Pozemky usedlosti se tedy razantně zvětšily. Podle 

nového katastru k ní patřilo 18 jiter a 1060 sáhů."*®®

V r. 1842 byla Pernikářka prodána za 9000 zlatých konvenční měny. R. 

1867 získal Pemikářku Fridrich Fritsch, ten se stal i majitelem sousední Beránky a 

tyto dvě vinice spojil.'*®’

Počátkem 19. století proběhla přestavba barokní usedlosti do podoby letního 

sídla. Usedlost byla pak v průběhu 19. století ještě jednou přestavěna."^®  ̂Na průčelí 

v raně klasicistním slohu si můžeme přečíst letopočet 1861, který tuto úpravu 

přesně datuje.

Současný stav:

Od 60. let až do dnes je usedlost sídlem Ústavu experimentální botaniky 

Na bývalé zahradě je dnes pokusné pole ústavu. Z budov, původně sloužících 

hospodářským účelům, se staly garáže. Ústav provedl v 60. letech částečnou 

rekonstrukci budovy."'®" Akademie věd ČR vlastnila donedávna jen polovinu 

budovy a druhou polovinu Praha 6. Stav zdejších bytů, které Praha 6 pronajímala, 

byl velmi špatný a nájemníci si na úroveň zdejšího bydlení opakovaně stěžovali.

Dnes je celá usedlost ve vlastnictví A V ČR."*°®

Dosud stojí vysoká zeď, která ohrazuje celý areál. Do dvora se vstupuje 

bránou, která je situována na východě. Hlavní obytná budova, stojící nalevo od 

brány, má půdorys písmene L. Je to patrová budova, jejíž fasáda je vodorovně 

dělena římsou a dotvořena trojúhelnými štíty. Má valbovou střechu a malou 

věžičku. Zbytek dvora dotváří původně hospodářské budovy. Budova je  značně 

zchátralá a potřebovala by rekonstrukci (viz obr. 25).

Pemikářka spolu s kaplí je  od r. 1964 památkově chráněna. Malá oválná 

kaple sv. Michala, postavená r. 1691, má prejzovou kopulovitou střechu 

s lucemou."*®’ Kaple je dnes již  dosti sešlá a zasloužila by si opravu.

VACEK, F., 11. díl, s. 334-335 
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Zajímavosti:
Kruhovitá kaple sv. Michala, od níž je krásný výhled na Prahu, nemá žádná 

okna. Vandalové totiž opakovaně rozbíjeli sklo oken a kradli jejich železné části.

Z toho důvodu byla okna zazděna."*®*

V době, kdy Pemíkářku spojenou s Beránkou vlastnila Ida Grimmová (od r. 

1921), byla vedena jednání o jejich odkupu a využívání jako armádní nemocnice."*®  ̂

Do státního vlastnictví ale přešly až po 2. světové válce.

V zahradní zdi Pemikářky se zachovala výklenková kaplička (viz obr. 27) 

z konce 18. století."*'®

6.4 Usedlosti vzniklé po r. 1700

Strakovka 

č.p.: 14

Současná adresa: Na Vlčovce 2

První zmínka o vinici: 1. polovina 17. století

Viniční lis: r. 1622 uveden na Kozlovce

Další doložené názvy: Líbovka, usedlost Na Rohu (stála na rohu šárecké a jiné 

staré veřejné cesty, vedoucí od Hadovky"*")

Původní vrchnost: nejvyšší komomík 

Vývoj vinice a usedlosti:

Vinice vznikla sloučením vinic Kozlovské, Topolky a Koutské v první 

polovině 17. století. Jakub Kozel zPeclinovic spojil počátkem 17. století vinice 

Kozlovku a Topolku a r. 1622 připojil ještě vinici Koutskou. V té době již na 

Kozlovské stál lis a na Koutské bouda.

Po Kozlovi vlastnil tyto tři spojené vinice Jakub Welker. Ten je od Kozla 

koupil za 1000 kop grošů a po 10 letech je prodal hraběti Hendrychu Volfu Berkovi 

z Dubé."*'^

HOUŠKOVÁ, p.-. Hanspaulka, zde s. 22 - 23 
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Berka r. 1646 přikoupil štěpnici Malou Topolku (o jednom a čtvrt strychů).

Po zmíněném hraběti zdědil vinici jeho syn, který ji prodal v r. 1655 za 850 zlatých.

Za cenu o 100 zlatých větší ji 26 let poté koupil doktor Jan Krištof Schambogen, 

děkan právnické fakulty. Po panu děkanovi zdědila vinici r. 1696 jeho sestra 

Rozina, manželka Tomáše Geismúllera, měšťana Starého města. Po Geismiillerově 

smrti si vzala Jiřího Františka Lieba z Liebenfelsu, vrchního berního účetního.

Tito manželé se velmi zasloužili o zvelebení vinice. Za jejich hospodaření 

vznikl nový dům (zhruba v dnešním rozsahu'*’"*). Vinice byla nově označována jako 

Líbovka."*’  ̂ Péčí Liebových získala vinice značně na ceně. Když ji Jiří František

Lieb v r. 1720 prodával, dostal za ni 2500 zlatých.
Další z vlastníků, vikarista D. J. Pannagl, odkázal Líbovku svatovítské

kapitule, pro kterou ji obhospodařoval Jan Michal Hertsch. Ten ji r. 1750 prodal

kanovníku Františku Kazimíru Strachovskému ze Strachovic za 2300 rýnských

zlatých. Strachovský se r. 1769 stal proboštem metropolitního kostela sv. Víta. Za

něj bylo obytné stavení očíslováno. Dostalo číslo 9. Vinice měla znovu nové jméno

Strachovka, které se později přeměnilo do současné podoby. R. 1772 Strachovský

usedlost s příslušenstvím prodal Kateřině Šmídové. Za této majitelky patřilo

k usedlosti podle katastru necelých 9 jiter půdy.“*’®
Z dat katastru plyne, že zde tou dobou už nebyla pěstována vinná réva, její

pěstování bylo ukončeno z důvodů škod vzniklých během válek o rakouské 

dědictví (40. a 50. léta 18. století), i přesto byla vedena usedlost jako viniční."*”

Koncem 18. a v první polovině 19. století se zde vystřídalo mnoho 

vlastníků. R. 1837 získal usedlost Jan Kliment Zobel, c. k. dvorní stavitel, ten měl 

v plánu na pozemcích Strakovky založit cihelnu, jeho úmysl mu ale překazila brzká 

smrt. Po něm drželi usedlost Zoblovi příbuzní. Podle Stabilního katastru byly 

pozemky Strakovky jen  o 270 sáhů rozlehlejší než podle katastru předchozího. R. 

1845 koupil usedlost Gustav Hoffman, který dovedl do zdárného konce Zoblův 

zaměř založit zde cihelnu. Musel však podepsat revers, že v případě vojenské 

potřeby všechny stavby odstraní."*’*
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K výrobě cihel a tašek postavil Hoffman tři pece, dvě zděné sušárny, jednu 

kůlnu k sušení a ještě jednu budovu s přístěnkem. Dva roky po koupi Hoffman 

usedlost s cihelnou prodal. Od Františka Brauna za ní dostal 16 000 zlatých, 

z čehož 6 000 bylo počítáno za novou cihelnu. Vrchnostenský hospodářský rada 

Braun, připojil ke Strakovce své šárecké polní hospodářství Pekařku.'*'^

Nově vzniklá cihelna měla v okolí konkurenci. Cihly se pálily jak na 

Julisce, tak na Kotlářce. Zdejší cihelna ale nepatřila mezi ty úspěšnější a zanikla 

poměrně brzy."*̂ ® V r. 1907 byly pozemky Strakovky rozděleny. Starou usedlost a 

část pozemků odkoupil od rodiny Kufrových (držící Strakovku od r. 1890) 

významný architekt Richard Klenka rytíř z Vlastimilu. Kufrovým zůstal zbytek 

pozemků i s dvěma domy (č.p. 164 a lóS)“*̂ ' Klenka navrhl a postavil na 

koupených pozemcích dům č.p. 265 (viz obr. 29), který dnes stojí v ulici Nad 

Strakovkou."*^^

Po r. 1907 byly pozemky Strakovky postupně zastavovány vilami a domy. 

Zbytky stájí na Strakovce vzali za své v r. 1927. Na přelomu 70. a 80. let prošla 

usedlost opravou a drobnou přestavbou. Od r. 1958 je zapsaná mezi chráněnými 

památkami.'*^'*

Současný stav:

Tato usedlost je jednopatrová budova v klasicistním slohu, má obdélníkový 

půdorys a valbovou střechu s vikýři. Její barevně provedená jižní fasáda směřující 

do ulice Na Vlčovce má sedm okenních os. Je členěná pilastry a horizontální 

římsou.

Strakovka je  jednou z mála klasicistních památek v širokém okolí."^^ Dnes 

slouží jako rodinný dům, bydlí zde manželé Skáloví."*^®
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Zajímavosti:

Jan Kryštof Schambogen (1636-1696) se v r. 1666 stal doktorem práv a o 

dva roky později profesorem na pražské universitě. Dvanáctkrát byl zvolen 

děkanem právnické fakulty a dvakrát rektorem university (1688 a 1692). Byl Také 

dvorským radou a přísedícím arcibiskupské konzistoře. Podle jeho právnických 

spisů se vyučovalo nejen na pražské univerzitě.'*^’

František Kazimír Strachovský ze Strachovic velmi důležitou osobností pro 

Šárku, kterou jsem v této práci již  několikrát zmiňoval. Byl doktorem teologie a u 

svatovítské kapituly zastával nejdříve post arcijáhena a poté i probošta (mezi r. 

1769 a 1786).'*^* Na místě starého kostelíku sv. Matěje nechal postavit současný 

prostornější kostel. Na Šárce také obnovil dávno zaniklou faru, pro kterou nechal 

postavit novou budovu. Podporoval vznik domků na půdě proboštského dvora, 

čímž urychlil rozvoj Dejvic.

Richard Klenka rytíř z Vlastimilu (1873-1954) byl známým 

československým architektem. Studoval architekturu na pražské technice a poté v 

Paříži. Jeho prací jsou například tři pražské domy připomínající středověké hrady. 

Jeden z nich, dům U Synagogy, stojí v Pařížské ulici. Druhý na Janáčkově nábřeží a 

třetí na Strossmayerově náměstí. Jeho slavnou prací byl také návrh nedochovaného 

hlavního pavilonu na výstavě Obchodní a živnostenské komory ve Stromovce. 

Tento architekt s pověstí podivína také podnikal dlouhé cesty do evropských zemí 

na velocipedu. Byl zřejmě jedním z prvních propagátorů cykloturistiky u nás."* '̂

Žitná

č.p.: 2553 (její původní č.p. 83 nyní nese vila Zuzanka)

Současná adresa: V Šáreckém údolí 78 

První zmínka o vinici: R. 1666 vznikl pozemek.

Viniční lis: Zmíněn je r. 1727, ale stál zde jistě již dlouho před tím. Možná byl již 

na jedné z původních vinic na místě žitné, o které shořel zápis.
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Další doložené názvy: Šmejdířovská"^^

Původní vrchnost: nejvyšší purkrabí 

Vývoj vinice a usedlosti:

Tuto vinici založil spojením tří starších vinic Jiří Šmejdíř v r . 1666. 

Šmejdířova vinice zabírala 17,5 strychů půdy. Po smrti J. Šmejdíře připadla vinice 

vdově, která si po dvanácti letech vzala Jiřího Žitníka. Ten se tím stal 

spolumajitelem vinice. Podle Žitníka se jí začalo říkat Žitník či Žitná. V r. 1727 

koupil Žitnou za 950 zlatých Augustin Buchta, pekař ze Starého města. Na Žitné 

tehdy stál lis a obj^né stavení z počátku století, kromě vinice k ní patřila také 

štěpnice, zahrada na pěstování zeleniny do kuchyně, pole a kopaniny. Buchta zde 

také choval včely

Za následujícího majitele byla vinice pronajímána. Její rozloha byla podle 

Josefského katastru 9 jiter a podle katastru Stabilního o tisíc sáhů větší. R. 1849 její 

rozlohu zvětšil o dalších 1415 sáhů Matěj Miňovský přičleněním louky a pole.'' '̂* 

Miňovský tři roky předtím upravil usedlost. Z této přestavby se dodnes zachoval 

malbou zdobený trámový strop."*̂ ^

Matějova příbuzná a další majitelka Magdaléna Miňovská v r. 1872 oddělila 

od Žitné zmíněnou louku, na které nechala postavit obytný dům (č.p. 132)."'̂ ® Část 

louky k Žitné naopak od proboštství přikoupil vrchní inženýr František Mráz, který 

měl starou usedlost v držení mezi r. 1877 a 1885. Mráz je zakladatelem vily 

v novorenesančním slohu, která vyrostla na zahradě u Žitné. Své nové letní sídlo 

Mráz pojmenoval Zuzankou (označována je také jako Mrázovka).

Žitná byla pak dlouhou dobu neobydlená a její č.p. přejala vila Zuzanka.

V patrové vile Zuzance, která vznikla uprostřed zušlechťované zahrady, dlouho 

fungovala mateřská škola."*^  ̂ Žitná i se Zuzankou byly společně v r. 1958 zapsány 

mezi chráněné památky.'*'*®
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Současný stav:

Z Žitné se dochovala pouze obytná část.""' V nedávné době byla 

zrekonstruována. Je v soukromém vlastnictví a opět slouží jako obytný dům. Je 

to jednoduchá kubická stavba se stanovou střechou. Je situována uprostřed

zajímavě řešené zahrady.
443

Zuzanaka je patrová novorenesanční vila na obdélníkovém půdorysů.

Dnes slouží po renovaci opět jako obytná vila. Jejím vlastníkem je firma HALADA 

spol. s r.o.

Konvářka 

č.p.: 42

Současná adresa: V Šáreckém údolí 7 

Pt^'ní zmínka o vinici: druhá půle 17. století 

Viniční lis: Nezjištěno, zřejmě zde nikdy nebyl.

Další doložený název: Zelená zahrada - používán od 2. poloviny 18. století až do

století 20.

Původní vrchnost: probošt 

Vývoj vinice a usedlosti:

Chalupník z Podbaby Jiří Janderka se se svolením probošta ujal 

Podbabského pole nad tamějším rybníčkem. Toto pole zabíralo jen 1,5 strychů. 

Janderkův syn proměnil pole ve štěpnici a vysázel zde stromy. R. 1708 koupil za 

100 zlatých štěpnici Ondřej Jan Diebl, konvář z Menšího města.""" Ten zde, jak 

připomíná deska na dnešním domě č.p. 42, postavil r. 1726 usedlost. Ta byla po 

něm nazývaná Konvářkou. Konváři byli specializovaní cínaři, kteří vyráběli konve 

a lité nádobí.""^

Po Bieblovi zdědil usedlost jeho syn a pak se v držení usedlosti vystřídalo 

mnoho majitelů. Po delší dobu vlastnila Konvářku rodina Štamperských (1769 -  

1802), Blažků (1803 -  1864) a Trojanů (od r. 1864). Co do rozlohy pozemků patřila 

tato viniční usedlost vždy k těm nejchudším. Podle Josefského katastru k ní patřilo 

jen 822, 5 sáhů půdy a v novějším katastru se uvádí 1230 sáhů. Již za Štamperských

442 ^ ^ ^ L Ik O V Á , J.: Pražské dvory a usedlosti..., s. 14
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a možná i dříve se Konvářce říkalo také Zelená zahrada, což jí vydrželo až do 1. 

půle 20. století.

Současný stav:

Dnešní Konvářka stojící V Šáreckém údolí 7 je novou stavbou vzniklou na 

místě zbourané původní usedlosti.""’ Postavena byla v 70. letech 19. Století. V 60. 

letech byla stržena také sousední budova patřící k usedlosti. Dům dnes slouží 

k bydlení.""* Je to prostá patrová budova s vysokou sedlovou střechou. Na východní 

straně je k domu připojena dřevěná přístavba zakončená terasou. Konvářka je nyní 

ve vlastnictví Jitky Brychcínové""^ a je dobře udržována.

Velingrová či Velingrovka 

č.p.: 78

Současná adresa: V Šáreckém údolí 40

První zmínka o vinici: 1645

Viniční lis: Nezjištěno, zřejmě zde nikdy nebyl.

Další doložené názvy: Smolíkova 

Původní vrchnost: nejvyšší purkrabí 

Vývoj vinice a usedlosti:

Jan Benedikt Smolík, královský hofrychtář a sekretář české kanceláře, 

koupil v r . 1645 malou, jen na 1,5 strychů rozlehlou, Běronickou vinici. Spojil ji 

s vinicí Šopovskou, kterou ve stejném roce zdědila jeho žena Marie. Tak vznikla 

vinice Smolíkova. Po Smolíkově smrti byla vinice znovu rozpojena, díly připadly 

jeho dvěma dcerám. Tyto dvě části byly znovu spojeny v rukou dcery jedné z nich, 

Theodory Johanky Leveneurové zGrunwallu, která ji vlastnila až do r. 1715. 

Jméno vinice a usedlost získaly podle příjmení manžela jedné ze Smolíkových 

dcer."^° Usedlost Velingrová se tedy jmenuje podle Jana Jiřího z Wendlingen."^'

Leveneurové se zbavili vinice až poté, co byla značně poškozena během 

válek o rakouské dědictví. Od rytíře Leveneura ji koupil v r . 1763 Jakub Jaroš za
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400 rýnských zlatých. Tehdy je poprvé na vinici zmiňován dům. Po Jarošově smrti 

zde hospodařila jeho žena snovým  manželem. Po této hospodářce řídil vinici od 

konce 18. století její zeť Václav Seidl a po něm až do r. 1865 jeho stejnojmenný 

syn. Poté byla usedlost dlouhou dobu v držení rodiny Nackovy. V Josefském 

katastru je uvedeno, že k této usedlosti patřily 3 jitra půdy, ale do měření pro nový 

katastr se její pozemky rozrostly na 4 jitra a 705 sáhů, z čehož 3 jitra byla pole.

Někdy v polovině 19. století byla Velingrovka přestavěna."”  Václav Seidl 

mladší r. 1865 usedlost prodal manželům Janu a Amálii Nackovým a po nich ji 

dědily jejich děti."^"

Současný stav:

Velingrovka je dnes v osobním vlastnictví čtyř majitelů a slouzi k bydlem, 

není však v příliš dobrém stavu. Je to přízemní nevelká budova se sedlovou 

střechou, stojící přímo u silnice. Její okna s netypickým tvarem na východním štítu 

byla zrušena a nahrazena velkými plastovými okny (viz obr. 34).

Hercovka 

č.p.: 13

Současná adresa: Na Vlčovce 4 

První zmínka o vinici: 1556

Viniční lis: První lis vznikl z a  Adama Toboláfe (1556 -  1578),"”  r. 1670 byl zřízen

nový lis."̂ ®

Další doložené názvy: Na Rohu, jelikož vinice byla na kraji cesty z Dejvic do

Šárky"^’, pak Lichtenberka

Současný název: Hercovka

Původní vrchnost: nejvyšší komorník

Vývoj vinice a usedlosti:

Adam Tobolář koupil od kožešníka Jana Havránka v r. 1543 jeho vinici o 

rozloze 5 strychii a v r. 1556 vinici Zikmunda de Parenti o 6,5 stryších a připojil

VACEK, F., II. díl, s. 475
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k nim ještě další pozemky. Tím v podstatě založil vinici, která se bude později 

nazývat Hercovka. Celkem měla tehdy 12,5 strychů a již na ní stál vinný lis. Její 

cena byla v r . 1601, kdy ji koupil Jiří Majer z Purkridu, 1800 kop míšeňských

grošů."^*
R. 1626 ji zdědila Majerova žena Kateřina, která si vzala Matěje 

Lichtenberka z Lichtenberka. Vinici pak přenechala dětem, které s ním měla. Jeden 

ze synů Ferdinand Jakub vyplatil sourozence a na vinici, na které krátce před tím 

vznikl nový lis, hospodařil. Tehdy byla cena Lichtenberky, jak se vinici přezdívalo, 

odhadnuta na 2100 zlatých. Po smrti vdovy po Ferdinandu Jakubu dali potomci 

Lichtenberku do dražby. V té jí r. 1741 vydražil Jiří Badouček za znatelně nižší 

cenu, než na kterou byla před 70 lety odhadována. Zaplatil za ni jen 1500 zlatých.

V kupní smlouvě je  zmíněno vybavení pro zpracování révy i mnohé hospodářské 

nářadí, běžný nábytek a dvě březí krávy."^^ V roce, kdy vinici Badouček koupil, 

stála vedle patrového viničního domu také další budova, která měla hospodářské 

využití."^®
Pěstování vinné révy zde bylo ukončeno vletech 1742-44."^’ Škody 

způsobené vojsky byly natolik rozsáhlé, že by bylo obnovení vinic příliš nákladné. 

Podobně tomu bylo i u většiny ostatních viničných usedlostí v okolí. Vinice byly 

nahrazeny poli, nebo třeba sady či pastvinami. V případě Hercovky vznikly na

niístě vinic pole a poměrně rozsáhlá zahrada."^^

Po smrti Badoučka ji od jeho vdovy Apolény koupil kamenický mistr Řehoř 

Augustin Hofman, za kterého se vinici začalo říkat Herčovka. Hofman totiž 

správcoval pro kanovníka Hertsche na vinici Strakovce. Po Hofmanovi se 

v hospodaření na Herčovce vystřídali jeho pozůstalí. Nejdříve vdova a pak od r. 

1768 jeho stejnojmenný syn. Za mladšího Hofmana dostala usedlost popisné číslo 8 

a bylo provedeno měření rozlohy pozemků vinice pro Josefský katastr. Podle tohoto 

měření patřilo k usedlosti na 7 jiter a 1170 sáhů půdy a z toho téměř 7 jiter zabíralo 

pole.

Po Janu Michalu Hofmanovi vlastnil Hercovku krajský hejtman František 

Schonfelder a po něm do r. 1804 jeho vdova Františka. Od r. 1808 byla Hercovka

460
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po tři léta v držení hrabat z Pottingu. Jan Adolf hrabě z Póttingu koupil usedlost za 

7000 zlatých a pronajal pozemky, hospodářské budovy i část obytných prostor Janu 

Wittmanovi za 500 zlatých ročně."^^V době, kdy usedlost vlastní zmíněná hrabata, 

Hercovka vzkvétá a rozširuje se."^"

Do r. 1814 byl vlatníkem Hercovky Václav Bajer, který vlastnil také dvě 

bývalé šárecké vinice; Pekařku a Fišerku. S vlastníkem Mydlářky Františkem 

Schuhem upravili vozní cestu, která vedla mezi jejich pozemky, a dohodli se na 

jejím užívání a údržbě.

Hercovku i s Šáreckými usedlostmi převedl Bajer r. 1837 na Jana Lokotu, 

který se musel zavázat, že vinice neprodá a odkáže je svým potomkům."^^ Za 

Lokoty došlo k přeměření pozemků pro nový katastr. Z 8 jiter půdy Hercovky 

zabíral osminu lesík."^^

Od Lokotových dětí koupil tři zmíněné usedlosti r. 1846 František Braun za 

21 000 zlatých. O tři roky později Braun odprodal Pekařku a Fišerku. R. 1851 

prodal i Hercovku. Novým majitelem se stal Jan Wiltsch, který za ni zaplatil 13 000 

zlatých. Wiltsch rozprodal většinu pozemků i s usedlostí a ponechal si jen část pole 

a pastvinu. Na této parcele založil dům č.p. 120, ten se stal základem nové usedlosti 

Vilčovky (později nazývané Vlčovka, viz obr. 37)."^^ Tu od konce 19. století do 

konce 1. světové války vlastnila rodina známého velkoobchodníka Rotta."^*

Jeden z dílů pozemků Hercovky (1 jitro a 200sáhů) odkoupil od Wiltsche r. 

1861 Karel z Ostenberka a založil zde další obytný dům: Karlovku (č.p. 146, viz 

obr. 39). Hercovku vletech 1871-78 vlastnila Gabriela Haaseová, šlechtična 

z Wranau. Za jejího hospodaření došlo k přestavbě usedlosti do novorenesanční 

podoby a vedle ní vznikl dům pro zahradníka s maštalí (viz obr. 36). Z té doby se 

také do dnes dochovaly sklepy a obvodové zdi. Současnou podobu vily získala 

Hercovka při přestavbě v letech 1925-26. Návrh přestavby vytvořil stavitel Donát, 

který je inspiroval klasicismem a barokem."^^ V r. 1994 byla tato budova 

ministerstvem kultury prohlášena kulturní památkou."^'’
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Současný stav:

Hercovka má dnes podobu patrové vily činžovního typu. Má 

mansardovou střechu a obytné podkroví. Jejím dominantním prvkem je kupole. 

Fasáda vily na jižní straně je bohatě zdobena, má zdůrazněný střed a bosovaná 

nároží. Na východní straně jsou dva arkýře. Vedle Hercovky, na východ od ní, stále 

stojí domek pro zahradníka z r. 1871, ten je ale značně zchátralý. Domek je s vilou 

spojen sloupy s kovanou branou.

K usedlosti patří větší zahrada, na jejíž severní části stojí osmiboký altán, na 

západě menší kruhový bazén. Ve východní části zahrady roste mnoho stromů a 

menší skleník spavilonkem. Hercovka je v soukromém vlastnictví rodiny 

Honový a je obydlena.

V pěkném stavuje dnes i vila Vlčovka. Má velkou terasu a upoutává svým 

stupňovitým štítem. Vila Karlovka v tak pěkném stavu není, její fasáda je již dost 

zašlá. V Karlovce nesídlí Ústav experimentální botaniky Akademie věd ČR, jak je 

často uváděno. Tento ústav sídlí v budově severně od Karlovky, ke které vede cesta 

skrze bránu stojící před Karlovkou. Tato usedlost je poměrně rozměrná. Stojí na 

půdorysu písmene L, její východní nároží je zdůrazněno okrouhlou vížkou. Patří 

dnes manželům Vulterinovým."’^

Hadovka 

č.p.: 10

Současná adresa: Evropská 64 

Pn^ní zmínka o vinici: 16. století 

Viniční lis: 1603

Další doložené názvy: Tříčápská či Čápská, U tří dvorů, Serpontka, Proboštský 

letohrádek

Původní vrchnost: nejvyšší komomík 

Vývoj vinice a usedlosti:

Vinice Hadovka vznikla sloučením vinic Serpontky a Pušrajbky v polovině

18. století. Jelikož zdědila název po Serpontce, popisuji zde její historii od vzniku 

této její předchůdkyně.
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Zakladatelem vinice, později zvané Serpontka, byl novoměstský měšťan 

Matěj sladovník z domu U bílého kříže. Matěj od r. 1531 během dvanácti let spojil 

pět vinic. Za Matěje byla rozloha vinice změřena na 10,5 strychů. Vinici, která 

kdysi patřila sladovníkovi, koupil v r. 1602 Petr Brozen za 475 kop grošů. Ten k ní 

o rok později připojil ještě vinici Jiříka Šenkýře, na které Brozen postavil zděný 

lis."''

Do doby než propukla třicetiletá válka, byla vinice v majetku 

staroměstských a malostranských měšťanů. R. 1631 zakoupil tuto vinici za 1900 

kop grošů Mikuláš Bombách. S novým majitelem získala vinice i nové označení, to 

vzniklo podle názvu Bombachova domu v Menším městě pražském, který nesl 

jméno U Tří čápů. Vinici se tedy začalo říkat Tříčápská nebo jen Čápská. Kromě 

těchto dvou jmen používali lidé pro tuto vinici i název U tří dvorů. To proto, že 

vinice směřovala ke třem dvorům ve Starých Dejvicích. Mezi léty 1634 a 1648 byly 

jak vinice, tak i zdejší vinný lis značně poškozeny vojáky."'^ Vinný lis byl poté 

pravděpodobně zbořen."'^

Bombachovým dědictvím byla vinice rozdělena na dva díly."'' Obě části 

koupil vletech 1661 a 1662 císařský notář, právník a Malostranský měšťan 

František Ferdinand de Serponte et Bregaziis."'* Za obě části zaplatil jen 770 

zlatých, což vypovídá o tehdejším špatném stavu Tříčápky. Tento notář do vinice 

výrazně investoval a nechal opravit pobořené stavení."'® Obnovil zde také 

vinohrad."**^ S tím byly spjaty velké náklady. Serpontemu se již nedostávalo 

dostatku peněž a brzy se těžce zadlužil. Svou vinicí za dluhy ručil. Po smrti 

Serponteho r. 1705 přišla zadlužená vinice do dražby, vydražil ji jeden z věřitelů 

předchozího vlastníka František Doudlebský ze Šemku (r. 1719)."*' V r. 1743 

koupil Serpontku Antonín Messler, farář z kostela sv. Václava v Menším Městě. 

Zaplatil za ni 1600 zlatých. Za Serponteho správy tedy vinice značně získala na 

hodnotě. Farář Messler spojil Serpontku se sousední vinicí Pušrajbkou.
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Pušrajbka vznikla v první půli 17. století a byla vybavena lisem."*^ Ten stál 

nad Hadovkou a později se proměnil v obytnou budovu, která zanikla až v polovině

19. století."*^ Tato k Hadovce přičleněná vinice měla přes 20 strychů a své jméno 

získala podle povolání jejího majitele ze začátku 18. století, který se živil jako 

stavební písař (Bauschreiber). Na spojených pozemcích Hadovky a Pušrajbky 

nechal Messler postavit rozsáhlou usedlost."^"

Usedlost Hadovka tedy byla založena tímto farářem. Ve vlastnictví jeho 

rodiny byla vinice s usedlostí až do r. 1798, kdy byla prodána za celých 6400 

zlatých (!). Podle smlouvy k tomuto prodeji k vinici patřilo i pět krav a dva tažní 

voli.'*^ V 2. polovině 18. století vznikla kromě usedlosti i pozdně barokní centrální 

kaple zasvěcená Nejsvětější Trojici (viz obr. 40).

K usedlosti patřily rozsáhlé pozemky, podle Josefínského katastru měly 

celkovou rozlohu 20 jiter. Kolem r. 1840 pak zhruba 21 jiter. 17 jiter Z této rozlohy 

tehdy zabírala pole a jen 1510 sáhů zbytek vinic.

V 50. letech 19. století patřila usedlost Gabrielu Janouškovi, bohatému 

továrníku uměleckých zámečnických výrobků, který do usedlosti bohatě investoval. 

Janouškovo zboží bylo odebíráno i císařskými zámky v Plosko vících a Zákupech, 

což svědčí o Janouškově dobré ekonomické situaci. V 50. letech nechal Gabriel 

Janoušek barokní usedlost Hadovku přestavět do podoby letohrádku v čistém slohu 

anglické novogotiky."** Návrh přestavby vytvořil Architekt Josef Niklas."*® Touto 

proměnou prošla usedlost před rokem 1859, kdy ji za 48 300 zlatých (!) koupil 

Rudolf rytíř Václavíček."®*  ̂Spolu s přestavbou usedlosti došlo i k úpravám zahrady.

V r. 1872 získala tento letohrádek metropolitní kapitula a byl připojen 

kproboštským statkům. Proto se jí  začalo nově říkat Proboštský letohrádek. 

Hadovka se po konci první světové války dostala do rukou hlavního města, stejně 

jako většina ostatních proboštských a kapitulních pozemků kolem Prahy.
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Mezi léty 1930 a 1936 prošla usedlost rozsáhlou rekonstrukcí, při které byla 

upravena pro potřeby zámožného měšťana 20. století. Tehdejší majitelka Zdenka 

Havránková zadala tuto práci staviteli Nekvasilovi. V r. 1948 se v Hadovce usídlilo 

kanadské velvyslanectví, které zde sídlí až do dnes. Usedlost je  od r. 1958 

památkově chráněna."®^

Současný stav:

Dnes kolem Hadovky proudí denně tisíce aut. Evropskou ulici zdobí její 

členitá novogotická fasáda s mnoha stupňovitými štíty. Její půdorys má tvar 

neúplné podkovy, jejíž otevřená strana směřuje na sever od Evropské ulice. Tam 

má usedlost otevřený dvůr. Hadovka je patrovou stavbou se sedlovými střechami, 

její okna jsou zdobně orámována. Z jižní strany vede do dvora masivní vysoký 

portál, nad ním se tyčí nejvyšší štít budovy, který je  opatřen hodinami, zasazenými 

do zdobného rámu oken.

K usedlosti patří větší zahrada obehnaná vysokou zdí. V jihozápadním rohu 

pozemku stojí velká, původně zemědělská, podélná budova, která je také opatřena 

sedlovou střechou a stupňovitými štíty. Na pozemku jsou pak ještě skleníky a zděná 

bouda, která zřejmě slouží k úschově zahradnického náčiní.

Zajímavosti:

Současný název Hadovka, který se vyskytuje až v druhé polovině 18. století 

vznikl překladem názvu Serpontka. Jméno majitele Serponteho bylo nevhodně 

přeloženo z italštiny jako had (serpente = had ).

V r. 1834 je ve smlouvě ke koupi vinice zmíněna i kaple sv. Trojice, kdy 

zde kaple vznikla, však přesně nevíme."®^ Kaple sv. Trojice stojí dodnes, a to v ulici 

Nad Komomickou, není tedy již  součástí usedlosti.

Tato pozdně barokní kaplička má netypický tvar, zvenku je trojboká, ale 

zevnitř jsou její stěny kruhové. Před vchodem do kaple je předsíňka, nad kterou je 

malý štít. Vnitřní stěny a kopule kaple jsou vyzdobeny malbou Josefa Navrátila z r.
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1853."®' Na klenbě kopule jsou zobrazeni světci a květinové vázy. Tehdejší majitel 

Hadovky Janoušek využil toho, že známý malíř Navrátil pracoval na zámcích 

v Ploskovicích a Zákupech, kam jezdil Janoušek prodávat své výrobky."®*

V době, kdy usedlost sloužila jako letohrádek proboštům, vznikla ještě 

jedna kaplička přímo v prostorách usedlosti, tedy přesněji byla do podoby malé 

kaple upravena jedna z místností."®®

Vynikající novogotik Niklas (1817-1877), který navrhl přestavbu Hadovky 

do současné podoby, byl od r. 1864 profesorem stavitelství na ČVUT.^®'* Navrhl 

také vyšehradské Nové proboštství a v Dušní ulici podle jeho návrhu vznikla 

Španělská synagoga.^®' Jeho projekty byly realizovány i v zahraničí.^®^

Rakařka 

č.p.: 82

Současná adresa: V Šáreckém údolí 76 

První zmínka o vinici: 1719 

Viniční lis: od vzniku vinice 

Další doložené názvy: O

Původní vrchnost: Nejdříve spadal vinice pod lysolajskou vrchnost, později pod 

nejvyšší purkrabství.

Vývoj vinice a usedlosti:

Tato vinice vznikla tím, že Staroměstská měsťanka Kateřina Suchá spojila 

ve svém vlastnictví v r. 1719 vinice Maxmiliánku a Edlmanku. První vinice byla 

vybavena lisem a pozemky o rozloze přes 17 strychů. Edlmanka, která se 

jmenovala po Martinu Edlmanovi, bývala velkou vinicí. Edlmanově vdově Zuzaně 

z n í však zbyly jen 3 strychy. Její vnuk vinici prodal v r. 1677 za pouhých 50 

zlatých (!).^“

Název Rakařka, který asi souvisí s raky v Šáreckém potoce, je  doložen až 

k r. 1805.^*̂ " Usedlost Rakařka, jistě vznikla z lisu, který stál na Edlmance. Kdy byl
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tento lis přestavěn k obytnému využití, přesně nevíme. Muselo k tomu dojít po

spojení vinic někdy v průběhu 18. století.

Za Kateřiny Suché byla vinice velmi poničena během válek o rakouské 

dědictví a její hodnota klesla na polovinu předválečné ceny.^°^ V 18, století zanikly 

vinice a usedlost je  později vedena jako hospodářská. V r. 1751 koupil vinici 

Erasmus Josef Frauendienst, který ji spojil s vinicí Podhájskou (Heřmanovým 

dvorem). Tyto vinice byly spojeny až do r. 1805, kdy Jakub Jasenovský odprodal 

Rakařku Janu Miňovskému za 4000 zl. Miňovští drželi Rakařku až do r. 1871. 

Podle Stabilního katastru patřilo k usedlosti 11 jiter a 1060 sáhů půdy, což bylo o 

jitro a 546 sáhů více než podle měření pro předešlý katastr. Z této rozlohy zabírala

pole 7 jiter a pastviny 4.̂ *̂ ^

Po té, co na Rakařce skončilo dlouhé období hospodaření Miňovských, byla

půda patřící k usedlosti po částech odprodávána a na jejich bývalých pozemcích

vznikaly stavby a sady. V r. 1934 vzniklo u Rakařky koupaliště.^®’ Mladí lidé

z okolí mi prozradili, že se zde koupali ještě před zhruba 10 lety.

Současný stav:
Rakařka vypadá jako prosté vesnické stavení. Budova je  jednopatrová s 

valbovou střechou a je  rozšířena nerozsáhlou přízemní přístavbou. Její jinak prosté 

průčelí je  ozvláštněno vyřezávaným arkýřem (viz obr. 41). Usedlost patří paní 

Horáčkové a není památkově chráněna.^®*
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7. Závěrečné shrnutí

Na závěr bych chtěl shrnout výsledky své práce a zodpovědět na několik 

zásadních otázek, které jsem si položil na jejím počátku.

7.1 Důvod zániku vinic

Přišlo mi překvapivé, že tak rozsáhlé vinice, které pokrývaly ještě  na 

počátku 18. století mnohé dejvické svahy, během 40. a 50. let zmíněného století 

téměř úplně vymizely. Obnovení vinic by bylo jis tě  dosti nákladné a přeměna pudy 

na ornou je  jednodušším řešením, je  však zarážející, že po stovkách let vinařské 

tradice neměli téměř žádní majitelé snahu své vinice obnovit. Existovaly snad další 

závažné důvody, proč zde víno j iž  nepěstovat?

Ke zjištění důvodů dalších okolností zániku vinic je samozřejmě velmi 

významné znát vývoj klimatu na tomto území. Pro svou práci jsem si proto vypůjčil 

údaje z historické klimatologie. Ta tradičně dělí klima druhého tisíciletí na 

středověké teplé období (dále STO), malou dobu ledovou (dále MDL) a následující 

období globálního oteplování. STO je ve větší části Evropy datováno mezi léta
5091150-1300aM D L mezi roky 1550-1850.

Za Karla IV., bylo klima v Čechách pro zakládáni vinic příznivé. V té době 

na našem území doznívalo STO. Poté následovalo ochlazování. V době, kdy na 

území Dejvic probíhal největší rozvoj vinařství, tedy v 16. století, byly klimatické

podmínky opět příznivější.

Od r. 1466 v českých zemích totiž nastalo dílčí zlepšení klimatu, které zde

přetrvalo až do r. 1618. Toto období je p o p i s o v ^ o  jako mírné klimatické 

optimum.^*®
Po r. 1619 nastala 2. fáze MDL a s ní přišlo nejchladnější období za 

posledních několik tisíc let* ' '  Toto ochlazení a třicetiletá válka zapříčinily výrazné
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zmenšení plochy vinic na území Dejvic. Zdejší vinařství tuto pohromu přežilo, ale

jeho podíl na hospodářské výrobě významně klesl.

Razantní ochlazení a jeho dopad na hospodářství v polovině 18. století je 

podrobně popsáno pro severní Evropu. Vrchol ochlazení podnebí je pro tuto oblast 

datován mezi léty 1740 a 1750, kdy kulminoval nástup ledovců v Norsku.^'^ 

K výraznému ochlazení došlo v této době i na našem území.

V polovině 18. století, kdy se majitelé válkou zplundrovaných vinic 

rozhodovali, jak dále naloží se svou půdou, bylo klima v Čechách pro vinařství 

výrazně méně příznivé než v 16. století.

Vinařství tehdy zřejmě už nebylo zásadní součástí zemědělské výroby, ale 

spíše jen tradičním hospodářským odvětvím.^'^ Za Josefa II. navíc zbyla zrušeny 

stará viničná privilegia. Svou roli sehrál zřejmě i fakt, že Šárecký potok, ze kterého 

byla vedena užitková voda pro Horní Šárku, měl stále menší průtok. Za koncem 

vinařství v Dejvicích tedy nestály jen válečné události poloviny 19. století, ale byla 

to celá řada důvodů, které by zřejmě později dospěly ke stejnému výsledku. 

Pustošení vojsk tento proces ale velmi významně urychlilo.

7.2 Role usedlostí v Industrializaci Dejvic

Dále jsem si položil otázku: Proč přes zjevný význam usedlostí při rozvoji 

průmyslu, se Dejvice nestaly industriální čtvrtí, nýbrž naopak se vyvinuly 

v převážně obytnou a vilovou zónu? Přesto, že se v 19. století Dejvice začaly 

přeměňovat v průmyslovou oblast, dnes zde neexistují žádné větší podniky. Muselo 

tedy dojít k zásadnímu obratu v urbanistické politice.

Jak jsem psal v kapitole 5.1, věnoval jsem pozornost také dejvickému 

cihlářskému průmyslu a roli usedlostí, kterou během jeho rozvoje v Dejvicích 

sehrály. O jednotlivých cihelnách jsem se zmínil již  u jednotlivých usedlostí v 

hesláři, zde shrnuji vývoj tohoto průmyslového odvětví a doplňuji tak informace o 

industrializaci Dejvic z šesté kapitoly.

BRÁZDIL, R.; KOTYZA, O.: Sborník sjezdu českých historiku..., s. 24 
f i a l o v á ’ L.: Charakteristiky..., s. 32 
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Zdejší rozvoj cihlářství byl podmíněn dostatečnými zásobami této suroviny. 

Skalní podklad Dejvic je totiž na mnohých místech překryt spraší a sprašovými 

hlínami, které jsou pro výrobu cihel vhodným materiálem.

Dříve než vznikla první cihelna v Dejvicích, existovala v těsném sousedství 

cihelna Bubenečská, která také významně přispěla k rozvoji nové části Dejvic 

v blízkosti Bruské brány. Stála na místě dnešní Dejvické ulice a byla založena Ing. 

Františkem Hergetem již v r. 1803.^'^ Po r. 1840 vznikla první cihelna v Dejvicích. 

Stála u usedlosti Kotlářka a fungovala až do počátku 2. světové války. Další vznikla 

krátce na to při Strakovce.^*’ V 60. letech pak vznikla cihelna na Podbabě u 

usedlosti Majorka."* Výroba cihel byla tedy první významnou průmyslovou 

výrobou, která se v Dejvicích rozšířila. Železniční trať a blízkost Vltavy brzy 

nalákala do Dejvic i další podniky. Cihelny se zde stavěly ale i nadále. Po 

stavebním materiálu byla značná poptávka i v nejbližším okolí a svahy zvedající se 

ke sv. Matěji, na kterých stály bývalé viniční usedlosti, zatím skýtaly i dostatek

lehko dostupné cihlářské hlíny.

V r. 1871 koupila akciová společnost První akciový a strojní pivovar

pražský od usedlosti Juliska pozemky pro stavbu pivovaru a sladovny (více viz s. 

29). Nejdříve se na těchto pozemcích začaly stavět cihlářské pece a dělnické 

baráky. Následně koupil pozemky se sladovnou a cihelnou M. Reiser, který cihelnu 

rozšířil. Další z cihelen v blízkém sousedství založil v 70. letech 19. století 

Vavřinec Mailbeck. Byla zbořena teprve v padesátých letech minulého století a na

jejím místě dnes stojí hotel Intemacional.

Cihelna zvaná Horní Juliska, která vznikla v r. 1878, stála na místě dnešního 

stadionu a ročně vyráběla až 3,5 milionu cihel. Tyto cihly se využívaly hlavně na 

výstavbu na Žižkově a na Vinohradech. Nedaleko vznikla i poslední dejvická 

cihelna. Tu založil Maxmilián Herget (viz str. 43-44) při sousední usedlosti

Šťáhlavce v 80. letech.^^®

V 19. století je znatelná tendence učinit z Dejvic průmyslovou oblast.

Největší hustota průmyslových podniků byla na Podbabě a pak také u Bruské

BRONCOVÁ, D.: Kniha o Praze 5, s. 110 
H LAVSA, V.: Pražský sborník vlastivědný 1963, s. 31 
STAŇKOVÁ, J.: Pražské zámky..., s. 172 
BRONCOVÁ, D.: Kniha o Praze 5, s. 111 
HLAVSA, V.: Pražský sborník vlastivědný 1963, s. 31-32 
BRONCOVÁ, D.: Kniha o Praze 6 , s . \ \ \
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brány. Tyto dvě lokace byly výhodné, jelikož sem vedla železniční dráha. Podbaba 

se navíc nachází u Vltavy, tato část Dejvic měla nakročeno k tomu stát se novým 

průmyslovým centrem. Tento vývoj byl ale ukončen po 1. světové válce, kdy bylo 

mnoho průmyslových objektů likvidováno. S připojením Dejvic k Praze přišel také 

nový urbanistický záměr s touto městskou čtvrtí. Dejvice se staly obytnou čtvrtí 

Velké Prahy.

Hlavní důvod proč se z Dejvic nestala průmyslová oblast, asi musíme hledat 

v geomorfologickém charakteru oblasti. Podbaba je sice pro průmysl výhodnou 

oblastí z důvodu blízkosti řeky a železniční trati, což zde umožnilo fungování velké 

prosperující sladovny, ale pro razantní rozvoj průmyslu zde jednoduše není 

dostatek místa. Mohla zde sice vzniknout lokální průmyslová zóna, ale rychle se 

zdvihající svah kopce Baby neponechává dostatek prostoru pro vznik rozsáhlých 

továren.

7.3 Společné vývojové tendence vzniku usedlostí a změn jejich 

využití

V bakalářské práci se pokouším popsat více než jen  pouhý historický vývoj 

usedlostí Snažím se v ní o jistou generalizaci. Hledal jsem společné vývojové 

tendence, které dokládám na výrazných příkladech konkrétních usedlostí

Usedlosti, které kdysi stály na dejvickém předměstí, jsou dnes již 

specifickou součástí hlavního města. Kdysi bývaly výraznou dominantou této 

oblasti, dnes se však již  ztrácí v zástavbě. Většina zmiňovaných usedlostí vznikala 

při vinicích, na kterých nahrazovaly skromné viniční domy. Často se proto takto 

vzniklé usedlosti nazývají jako usedlosti viniční Některé z usedlostí, které zde 

budu popisovat, měly ale spíše zemědělský charakter již  před zámkem vinic 

v polovině 18. století. Některé z popisovaných usedlosti jsou architektonicky

významné stavby a jiné naopak budovy prostší.

O stavbách na vinicích se nezachovalo mnoho informací ze starších dob, 

jejich cena bývala vůči vinici zřejmě zanedbatelná, a proto se o nich kupní smlouvy

MOULÍKOVÁ, J.: Pražské dvory..., s. 1 ,
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zmiňují jen okrajově. V pramenech je navíc slovo vinice používáno jak pro 

vinohrady, tak pro viniční usedlosti, což komplikuje určení stáří objektů.^^^

Majitelé vinic si svou úrodu sami lisovali a stáčeli. Výbavou mnohých vinic 

tedy byl viniční lis. Tyto lisy se pak často staly základem pozdějších usedlostí. 

Kolem většiny vinic vznikly ochranné zdi a zídky. Dalšími stavbami na vinicích 

byly prosté přístřešky pro nářadí a přístřešky pro zahradníky a dělníky.

Již koncem 15. století se na vinicích začínají objevovat domy pro ubytování 

majitele. Ti zde pobývali při vinobraní a později zde mnozí z nich trávili čas i 

během horkých letních měsíců. Takovéto příbytky reprezentovaly svého majitele, 

některé z nich proto byly postaveny jako honosnější stavby.^^^ Tato tendence 

měšťanů, stavět si příměstská letoviska, je velmi ojedinělá nejen v českých 

zemích.

Po válečných událostech poloviny 18. století se vzhled dejvických usedlostí 

významně proměnil. Velká část usedlostí, které v Dejvicích dodnes stojí, byla 

postavena na místech starších objektů právě v této době. K domům se tehdy 

začínají připojovat budovy, které dříve nebyly potřeba. Jsou jimi sýpky, chlévy, 

konírny. Rekreační letoviska se tedy proměňují v zemědělské usedlosti. Hlavní 

obytná budova však často zůstává reprezentativním sídlem majitele, který ho užívá 

jako letní sídlo.^^^

Viniční usedlosti v okolí Prahy se v pozdějších dobách (18., 19. století) 

velmi podobají dvorům. Často dodržují dvorské uspořádání hospodářských a 

obytného stavení. Klasický dispoziční typ dvora je tento: Na čtvercovém či 

obdélníkovém pozemku stojí naproti sobě hospodářská a obytná stavení. Na 

zbylých stranách stojí brána a proti ní stodola. Tyto části jsou propojeny zdí nebo 

dalšími hospodářskými budovami.^^^ Popsané charakteristice z dejvických usedlostí 

dodnes odpovídá Pemikářka a Kotlářka. Kdysi takto vypadaly i další usedlosti jako 

třeba Mydlářka či Zlatnice. Hospodářské budovy se ale zpravidla nedochovaly a 

z usedlostí zbývá jen původní obytné stavení. Dvorem je dodnes také Heřmanův 

dvůr a v podstatě také Hadovka, mají ale odlišné dispozice. Některé usedlosti byly 

však jen solitérními domy.

LAŠŤOVKOVÁ, B.: Pražské usedlosti, s. 12 
FIALOVÁ, L.: Charakteristiky..., s. 31 
STAŇKOVÁ, J.: Pražské zámky..., s. 12 
FIALOVÁ, L.: Charakteristiky..., s. 32 
BUŘÍVAL, Z.: Staletá Praha s. 224 - 225
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Na sklonku 18. století je  u pražských usedlostí znatelný trend přeměňovat je 

na letohrádky a jejich pozemky zušlechťovat na parky a zahrady. Za tímto účelem 

skupovali bývalé viniční usedlosti příslušníci vyšších vrstev.

Z dejvických usedlostí byla tou dobou na letní sídlo upravena Špitálka s 

Hanspaulkou. Na počátku 19. století pak také Pernikářka, v 50. letech Hadovka a o 

něco později také Sanytrovka. U těchto usedlostí bylo omezováno nebo úplně 

zrušeno zemědělské hospodářství. Ale například Kotlářka byla skutečně 

hospodářskou usedlostí až do 60. let 20. století.

19. století přineslo Dejvicím, jak už bylo výše zmíněno, výstavbu cihelen. 

Vznikly hned u pěti dejvických usedlostí. Některé usedlosti tehdy začaly sloužit 

také jako sídla různých provozoven. Paťanka pro změnu sloužila jako činžovní dům 

(již od počátku 18. století).

Další způsob využití, který se týká hned několika usedlostí, je  vedení 

pohostinství. Díky nové oblíbené činnosti Pražanů, kterou bylo pořádání 

víkendových výletů do nedaleké přírody, mohly být hostince při usedlostech 

výhodným výdělečným podnikem. První ze zkoumaných usedlostí, při kterých 

vznikla hospoda, byla Šafránka. Hostinec Zavadilka při ní vznikl již  počátkem 19. 

století. Ve druhé polovině téhož století vznikly pohostinství také v Heřmanově 

dvoře a Žežulce. Ve 20. letech minulého století pak také na Beránce.

Po první světové válce nastal nový trend, a sice přeměňování starých 

usedlostí na rodinné vily. To už se ale dostáváme blízko současnosti a nynějšímu 

stavu usedlostí. Tím se chci zabývat v následující části.

7.4 Současný stav usedlostí

Poslední otázkou, na kterou jsem chtěl odpovědět je, zda současné využití 

usedlostí odpovídá jejich kulturně-historickému významu a respektuje jejich  

památkové hodnoty? V průběhů času se způsob využiti těchto objektu výrazně 

měnil. Za cíl jsem si uložil zjistit také jejich současný stav. Jedná se většinou o větší 

budovy, které se dají využívat jako rodinné vily. Předpokládám, že většina z nich 

bude v současnosti takto využívána. Stejně tak dobře mohou, alespoň některé,

MOULÍKOVÁ, J.: P ražské dvory, s. 1
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sloužit k provozu různých podniků a firem, jako menši hotely, restaurace nebo jako  

sídla státních institucí Jejich současné využívání jsem se rozhodl zmapovat během 

terénního výzkumu.

Z 26 popisovaných usedlostí velká většina stojí i dnes. Pouze Duchonská, 

Mydlářka, Paťanka, Šafránka, Štáhlavka, Santinka a Juliska uvolnily místo novým 

stavbám. Jména pěti z nich byla zachována alespoň v dejvickém uličním systému. 

To sice neplatí pro Duchonskou a Šafránku, ale ty po sobě zanechaly své nástupce 

v podobě vily Emilky, která vznikla nedaleko Duchonské, a bývalého výletního 

hostince Zavadilka, který kdysi patřil k Šafránce. K zaniklým usedlostem bohužel 

můžeme již řadit také Zlatnici, ze které dnes zbývají jen ruiny.

Ostatní usedlosti jsou ale vcelku ve slušném stavu. Hadovka už přes půl 

století funguje jako velvyslanectví. Beránka se stala sídlem hned několika firem a 

zřejmě slouží zároveň i k bydlení. V Majorce a Pemikářce se usídlily ústavy 

Akademie věd ČR. Na druhé z nich jen však znát, že tamější instituci na investice 

do své rezidence finance nezbývají. Zbylých 15 usedlostí dnes slouží jako rodinné 

domy.

Usedlosti v dnešní vilové čtvrti Hanspaulka, které jsou užívány jako obytné 

domy, mají většinou podobu luxusních vil. Tomuto označení se vymyká Kotlářka, 

která sice bude sloužit jako honosné obytné sídlo, ale jako vila být označena 

nemůže. Tato usedlost si až dodnes zachovala podobu velkého dvora. A to díky 

tomu, že její hospodářské budovy byly přestavěny pro nové využití. Fišerka mezi 

hanspaulskými usedlostmi vyniká tím, že neslouží pouze jako obytný dům, je  zde 

také provozován dětský klub.

Všech 10 popisovaných usedlostí v Šáreckém údolí slouží jako obytné 

domy. Svým majitelům nabízí bydlení na klidném místě uprostřed přírody. Tyto 

usedlosti jsou co do velikosti velmi odlišné. Členitá Žežulka nabízí bydlení hned 

několika rodinám, Okolka a Sanytrovka mají podobu větší vily. Velingrovka s 

Rakařkou vypadají jako skromné vesnické domy a Heřmanův dvůr se proměnil 

v modemí obytný komplex.

Přesto, že usedlosti v Dejvicích dnes už nejsou tak viditelnými dominantami 

této městské části a mnoho z nich je dnes poněkud „zastrčeno“ mezi modemí 

zástavbu, jsou pro mnoho obyvatel Dejvic stále významnou součástí jejich života.
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Jejich názvy se staly základem dejvického uličního systému a jmenují se po nich i 

mnohé zastávky MHD. Lidem z okolí také slouží jako orientační body.

7.5 Poznámka na závěr

Terénní výzkum jsem prováděl několik dní a tohoto času jsem využil i ke 

komunikaci s tamějšími obyvateli. Ptal jsem se jich, zdali ví, jaké pamětihodnosti 

stojí v jejich sousedství. Potěšilo mne, že v naprosté většině případů znali jména 

usedlostí a někteří, zejména pamětníci, věděli i podrobnosti o jejich historii. Je 

vidět, že mnoho lidé z Dejvic si bohaté historie okolí svého bydliště velice váží.

Výsledky mého bádání o vývoji bývalých viničních usedlostí mě dovedly ke 

zjištění, že vývoj této oblasti byl determinován přírodními podmínkami do mnohem 

větší míry, než jsem si dříve uvědomoval. To, že podnebí a kvalita půdy určovaly 

charakter zdejšího zemědělství, nikoho nepřekvapí. Přírodní podmínky jako 

kopcovitý charakter značné části dejvického území, velké množství vhodné hlíny 

pro výrobu cihel, či blízkost Podbaby k Vltavě zásadním způsobem ovlivnily 

výrobní charakter oblasti, vývoj zdejší zástavby a další významné aspekty rázu 

Dejvic. Jsem přesvědčen, že historiografie by měla zohledňovat i takovéto faktory a 

snažit se propojit historické poznatky s přírodními vědami.
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Srovnání rozlohy usedlostí

V následující tabulce porovnávám rozlohy pozemků dejvických usedlostí 
podle dat Stabilního katastru zpracovaných Vackem. Je zde pouze 25 usedlostí, 
protože se mi nepodařilo dohledat tehdejší rozlohu Paťanky. Fakt, že Vacek pouze 
u této bývalé vinice neuvádí rozlohu podle katastrálních měření, je  zřejmě 
způsobeno tím, že se z Paťanky neodváděl žádný plat. Byla tehdy totiž majetkem 
probošta. V tabulce by se zřejmě umístila někde uprostřed. V r. 1599 byly její 
pozemky změřeny na 24 strychů.

Pořadí: Jméno usedlosti: Rozloha:

1. Beránka 35 jiter 755 sáhů

2. Zlatnice 35 jiter 615 sáhů

3. Hanspaulka 34 jiter 1330 sáhů

4. Juliska 26 jiter 1035 sáhů

5. Heřmanův dvůr 25 jiter 1225 sáhů

6. Kotlářka 24 jiter 1050 sáhů

7. Hadovka 21 jiter 1455 sáhů

8. Majorka 19 jiter 1050 sáhů

9. Pernikářka 18 jiter 1060 sáhů

10. Fišerka 14 jiter 1400 sáhů

11. Duchonská 13 jiter 915 sáhů

12. Mydlářka 12 jiter 1532,5 sáhu

13. Rakořka 11 jiter 1060 sáhů

14. Žitná 9 jiter 1115 sáhů

15. Žežulka 9 jiter 410 sáhů

16. Strakovka 8 jiter 1575 sáhů

17. Hercovka 8 jiter 317,5 sáhu

18. Špitálka 7 jiter 1410 sáhů

19. Šafránka 7 jiter 905 sáhů

20. Sanytrovka 6 jiter 1275 sáhů

21. Velingrová 4 jitra 705 sáhů

22. Okolka 3 jitra 790 sáhů

23. Štáhlavka ajitra 440 sáhů

: "  24. Santinka 1 jitro 1180 sáhů

25. : Konvářka 1230 sáhů

Tabulka 2: Srovnám rozlohy usedlostí
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Obr. 1: Vizualizace rezidenčního komplexu Heřmanův 
dvůr, který je dnes již téměř dokončen. Převzato 
z: Oficiální web projektu: Heřmanův dvůr

Obr. 2: Hodiny na fasádě hlavní objtné budovy 
Heřmanova dvora v r. 2003. Foto pořídil: SOLC, M. 
Převzato z: Webová stránka: Sluneční hodiny

Obr. 3: Tato část usedlosti Heřmanův dvůr (na obr. 1 
vpravo) stojí mimo rezidencí komplex. V současnosti je 
rekonstruována.
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Obr. 4: Barokní jihovýchodní brána Heřmanova dvora 
dosud stojí, ale dnes již nevede na dvůr (viz obr. 1).

&

Obr. 5: Obytná budova Špitálky s bývalým 
zemědělským stavením.

Obr. 6; Pohled na zámeček Hanspaulka přes zídku 
terasy.
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Obr. 7: Rekonstrukční práce na Hanspaulce už jsou Obr. 8: Pohled na rizalit. 
téměř hotovy.

Obr. 9: Nově opravená Okolka slouží jako vícegenerační 
vila.

O br 10: Jižní průčeU Beránky si zachovalo svůj 
klasicistní ráz.
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Obr, č. 11: Ostrý přechod mezi historickou částí 
Beránky a dostavbou z 80. let 20. století.

Obr. 12: Dobře spravovaná usedlost Fišerka stojí vedle 
restaurace Na Staré faře, nedaleko kotela sv. Matěje.

Obr. 13: Po usedlosti Šafránce zbyl jen bývalý hostinec 
Zavadilka, který je dnes využívaný k bydlení.
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Obr. 14: Členitá usedlost Žežulka dnes slouží k bydlení 
několika rodinám.

Obr. 15: Sanytrovka je dnes luxusní vilou. Obr. 16: V Majorce sídlí 
Ustav pro hydrodynamiku 
AVCR.

Obr. 17: Pohled na již zrekonstruovanou část Obr. 18: Zde má vzniknout 
usedlosti Kotlářka. terasovitá vinice.
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Obr. 19: Stavební práce na Kotlářce jsou v plném 
proudu.

Obr. 20: Zed usedlosti Zlatnice se zabedněnými okny 
při pohledu z turistické stezky.

Obr. 21: Střecha a jižní stěna Zlatnice se již zřítily.
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Obr. 22: Chátrající vila Emilka.

Obr. 23: Takto vypadá interiér vily Emilky. Obr. 24: Barevné dveře Jsou 
vzpomínkou na krátký pobyt 
squaterů v Emilce.

Obr. 25: Klasicistní usedlost Pernikářka by si Obr. 26: Vedle Pernikářky 
zasloužila rekonstrukci. stojí kaple sv. Michala.
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Obr. 27: Kaplička ve vnější Obr. 28: Klasicistní fasáda Strakovky krášlí ulici Na 
části zdi Pemikářky. Vlčovce.

Obr. 29: Dům č.p. 265, který postavil architekt Richard 
Klenka rytíř z Vlastimilu na pozemku Strakovky. 
Převzato z: Internetový server: Foto.mapy.cz

Obr. 30: Žitnou obklopuje udrzovana zahrada.
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Obr. 31: Na svažitém pozemku pod Žitnou stojí 
novorenesanční vila Zuzanka.
Převzato z: Internetový server: Péče o památky

Obr. 32: Malá usedlost Konvářka je dnes dobře 
udržována.

Obr. 33:Velingrovka stojí přímo u silnice vedoucí 
Šáreckým údolím.
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Obr. 34: Původní atypická okna na východním štítu 
Velingrovky byla nedávno bohužel nahrazena novými.

Obr. 35: Monumentálně působící vila Hercovka

Obr. 36: Bývalý dům pro zahradníka, patřící k 
Hercovce.
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Obr. 37; Vedle Hercovky stojí usedlost Vlčovka se 
svým pozoruhodným štítem.

Obr. 38: Na bývalém pozemku Hercovky vznikla také 
usedlost Karlovka.

Obr. 39: Hadovka je již přes 60 let sídlem kanadského Obr. 40: K Hadovce kdysi 
velvyslanectví. patřila i tato kaple sv.Trojice.
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Obr. 41: Jinak prosté průčelí Rakařky zdobí vyřezávaný 
arkýř.

Obr. 42 a 43: Kostel sv. Matěje stojí uprostřed hřbitova, na kterém bylo pohřbeno 
mnoho majitelů usedlostí a významných osob z Dejvic.

Obr. 44: Hendlův dvůr v ulici U Matěje stojí zhruba na 
místě šáreckého dvora svatovítského proboštství, který 
zde stál již ve 14. století.
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Obr. 45: V Proboštské ulici za kostelem sv. Václava, 
stojícím na místě bývalého pivovaru, se nachází 
Proboštský dvůr.
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Obr. 46: Proboštský dvůr, který byl centrem správy 
proboštských statků v okolí Prahy, dnes slouží 
Pražským službám jako dvůr sběrný.

Obr. 47: Listina z kanceláře 
NP. Týká se vinice Kotlářky 
a pochází z r. 1715. NA, 
fond NP, karton 2, inv. č. 
281.
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