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Úvod 

Učím již řadu let na prvním stupni základní školy. Za dobu své praxe jsem zjistila, že děti 
mají všeobecné znalosti o naší republice a o Praze. Prahu znají z hlediska klasických 
historických památek v centru města, ale prakticky neznají čtvrť, kde žijí a kam chodí do 
školy. Většina z nich nezná ani názvy ulic ve svém okolí, o významných budovách a 
památkách ani nemluvě. Neví, kteří význační lidé žili a žijí v jejich okolí, jaké významné 
události se v jejich čtvrti staly a prakticky nic nevědí o historii svého bydliště. 

Myslím, že na prvním stupni základní školy je v hodinách prvouky a vlastivědy dostatek 
prostoru, aby se děti s okolím svého bydliště dobře seznámily. Je jen na učitelích jakou zvolí 
formu výuky a jakou metodou s tím své žáky obeznámí. Základní znalosti by děti měly získat 
ve školních lavicích, ale nejvíce poznatků si odnesou z vycházek, z vlastního prožitku a 
zážitku. 
Moje diplomová práce se právě tímto problémem zabývá. 

Vypracovala jsem práci o části Prahy 7. V její teoretické části popisuji region z hlediska 
místopisného a historického, zabývám se současností i budoucím rozvojem čtvrti. K praktické 
části jsem vypracovala pracovní listy pro děti. Každý z těchto listů je zaměřen k určitému 
tématu či oblasti zvoleného regionu. Děti v nich mají za úkol na základě teoretických znalostí, 
pozorování a zkoumání daného místa odpovídat na otázky, zjišťovat údaje a získávat 
informace. 
Věřím tomu, že vycházky a práce s pracovními listy umožní dětem dobře poznat okolí svého 
bydliště. Zjistí, co všechno zajímavého mají kolem sebe, kam si mohou vyjít na procházky, 
kde si mohou hrát a sportovat či trávit svůj volný čas. Poznají nejen historické a 
architektonické památky, ale zaregistrují důležité místní úřady a zdravotnická zařízení. 

Přeji si, aby byl tento způsob výuky pro děti opravdu přínosem a také hlubokým zážitkem. 
Věřím také tomu, že touto činností získají kladný vztah nejenom ke své čtvrti a ke svému 
domovu, ale i celkově k historii a lidem. 



Městská část Praha 7 

Městská část Praha 7 leží na levém břehu Vltavy v místech, kde řeka vytváří velký oblouk. 
Je to obvod, který je ze všech stran uzavřen a nemá proto možnost dalšího růstu mimo své 
hranice. Rozvoj území je na západě omezen hřbetem Letné, na jihu a východě řekou a na 
severu Královskou oborou. 

Obvod má i svou specifickou barvu - modrozelenou. Modrá je barva řeky a zelená 
symbolizuje množství zeleně. 

Obvod Prahy 7 tvoří Bubny, Holešovice, Bubeneč, Trója a „Letná". Je zajímavé, že ani 
jedna zdejší čtvrť nepatří zcela do obvodu. Ze základního území Holešovic - Buben si 
„ukrojila" Praha 1 prostor s Občanskou plovárnou a kaple sv. Maří Magdaleny stojí na hranici 
dvou obvodů, Bubeneč má hlavní část v Praze 6 a Trója je nyní samostatnou městskou částí 
s omezenou „suverenitou". 

Praha 7 je obvod dvou tváří. Zatímco Holešovice jsou především průmyslové, Letná, 
Bubeneč a Trója jsou díky svým parkům, zoologické a botanické zahradě místem odpočinku. 

Praha 7 patří mezi nejmenší obvody, ale svým významem a historií patří mezi 
riejdůležitější a nejznámější. 

Úvodem své práce píši všeobecně o celé Praze 7, ale v další jsem se zaměřila převážně na 
část Bubny, Bubeneč a Letnou, protože tyto části důvěrně znám a psát o Holešovicích nebo 
Tróji by vydalo na další samostatnou práci. 

Území, o kterém má práce pojednává, můžeme vymezit z jihu nábřežím Edvarda Beneše a 
kapitána Jaroše a Letenskými sady, z východu Bubenskou ulicí a Výstavištěm, ze severu 
Královskou oborou a ze západu Buštěhradskou drahou a Letenskou plání zakončenou ulicí Na 
Špejcharu. 

Přirozeným centrem je Strossmayerovo a Letenské náměstí spojené hlavní třídou Milady 
Horákové. 

Dalšími důležitými a rušnými ulicemi jsou ulice Dukelských hrdinů, Veletržní a 
Korunovační. 
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Bubny 

V Městské části Praha 7 měly v období feudalismu nepochybně největší význam Bubny. 
Tato ves se nacházela nad severním vltavským břehem, kde se tok řeky rozšiřoval a vytvářel 
několik ostrovů. Z nich se do dnešní doby zachovala jen Štvanice. Odtud bylo tehdy možné 
přebrodit řeku a dosáhnout tak Pražského hradu. První zmínky o tomto brodu se v naší historii 
objevují poprvé v souvislosti s rokem 1105, kdy se tudy pokusil olomoucký kníže Svatopluk 
obsadit Hradčany. 

Ves Bubny se prvně vzpomíná ve falzu vyšehradském z roku 1088. Zasvěcení zdejšího 
kostela sv. Klimentu se objevuje sice až o dvě stě let později, ale lze soudit, že jde o stavbu 
mnohem starší.1 

Protože se Bubny nacházely v blízkosti strategicky důležitého brodu, nevyhnuly se ve 
válečných letech častým ztrátám. Například v roce 1420 zde tábořili před bitvou na Vítkově 
křižáci, v roce 1547 je pro změnu vypálilo královské vojsko a totální zkázu jim přinesla 
třicetiletá válka. 

Bubny bývaly „statek korunní, od krále Jana Lucemburského zastavený". Zdejší statek 
býval ve vlastnictví rytíře Heřmana z Jeřan, později hraběnky Anny z Fiirstenbergu a 
Albrechta z Valdštejna. Severní část, Letnou, vlastnil měšťan Daniel Voříkovský, později 
František Šejdler či hrabě František Josef z Valdštejna. V 19. století koupil bubenský statek i 
Letnou Jakub Wimmer, po něm pak zemský rada Richter. 

Součástí bubenské usedlosti se stal i pivovar, ležící na nábřeží Vltavy, pracovala zde 
Dormitzerova továrna na kartony, i když bubenští obyvatelé se živili hlavně rybařením a 
prodejem ryb. 

S Bubny souvisel i dlouhý hřeben, zvaný Leteň či nyní Letná. Její dominující poloha 
znamenala v dobách válečných ohrožení města, neboť právě odtud bylo často dělostřelectvem 
odstřelováno. Proto zde bylo postaveno opevnění, zrušené až po vykoupení pozemků pražskou 
obcí v roce 1859. 

Nový rozvoj Buben a neobyčejný stavební ruch tu nastal v roce 1850, kdy se Bubny 
sloučily s Holešovicemi. 

Holešovice - Bubny 

Holešovice se vyvíjely zcela odlišně než Bubny. Jakási osada zde existovala již v 11. 
století, ovšem jméno Holešovice se poprvé připomíná roku 1228 jako majetek královský. 
Původně to byla zemědělská víska, postupně se měnila v osadu s hospodářskými usedlostmi, 
které se nacháZ&ly ve velkém ohybu řeky a od poloviny 19. století se pozvolna proměňovaly 
V průmyslovou periferii Prahy s řadou továren a přístavem. 

V roce 1850 došlo ke spojení Holešovic a Buben v jednu obec. Po Karlínu a Smíchovu tak 
vzniklo pražské předměstí. Na rozdíl od zmíněných čtvrtí byly Holešovice - Bubny od 
historického jádra izolovány Letnou a Vltavou. Přestože byly Bubny a Holešovice sloučeny, 
paradoxně se dále rozvíjely samostatně a nezávisle na sobě. 

Bubny pod svahem Letné měly přímé spojení s Prahou řetězovým mostem, který byl 
postaven ke konci 19. století a od samého počátku se počítalo s tím, že zde vznikne čtvrť 
obytných činžovních domů. Zásadnější rozvoj území však omezoval hřeben Letné na západě, 
Vltava na jihu, Královská obora na severu a od východu pak faktické propojení 
s Holešovicemi znemožňovala železnice - což vlastně platí dodnes. 

1 Augustin,J.: Velká encyklopedie měst a obcí ČR. Arbor Sokolov, 2001, str. 466 
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Urbanistické řešení nové čtvrti bylo jednoduché. Hlavní osou se stala nynější třída Milady 
Horákové, zcela kopírující historickou cestu vedoucí na Letenskou pláň. Letenské náměstí 
vzniklo na místě dávného rozcestí a od něho na západ směřovala cesta do Bubenče (dnešní 
Korunovační ulice). K východu vedla úzká cesta v polích, nynější Veletržní. Další dvě 
významné cesty se proměnily v dnešní ulice Dukelských hrdinů a Bubenskou. V rámci této 
půdorysné kostry se postupně vytvořila pravidelná osnova domovních bloků. 

V roce 1884 došlo k připojení Holešovic - Buben k Praze jako sedmé městské části a toto 
číslo si i přes četné reorganizace městských obvodů podržely dodnes. 

Letná 

Název Letná je označení pro část Holešovic - Buben, ležící na temeni a východním úbočí 
letenského svahu. Tento název nemá úřední podklad. To však nebrání zdejším obyvatelům, 
aby se nazývali Letňáky. 

Letná se táhla od Buben až ke srázu nad někdejším potokem Brusnice a její jižní svah 
k Vltavě byl od dávných dob osázen vinicemi. Vrchol v místech dnešní Letenské pláně se 
v i l . století nazýval Pole Letné nebo zkráceně Leteň. Toto území patřilo českým knížatům. 
V roce 1088 ho daroval Vratislav II. společně s Bubny vyšehradské kapitule a v roce 1261 se 
zde konala korunovační slavnost Přemysla Otakara II. 

Význam Letné pro obranu Prahy byl značný, a tak nad srázem k řece vyrostlo roku 1757 
opevnění, které se táhlo podél celého svahu až k místu nynější Bruselské restaurace. Po jeho 
zbourání zde byly založeny Letenské sady. 

Bubeneč 

Do katastru Prahy 7 částečně zasahuje i území Bubenče. Jméno Bubeneč vzniklo 
zkomolením názvu Přední Ovenec, získaného podle knížecího ovčince, který zde kdysi stával. 
Z lidového Vovence vzniklo Vobeneč, Bobenč a konečně Bubeneč. 

První zmínky o něm pocházejí z konce 12. století, kdy je připomínán jako majetek 
tepelského kláštera. Ve 13. století patřily zdejší pozemky zčásti klášteru sv. Jiří a zčásti 
purkrabímu Pražského hradu. Z roku 1313 pocházejí zprávy o zdejším kostelu. Po roce 1420 
náleželo toto území staroměstským měšťanům. Těm je roku 1547 císař Ferdinand I. zabavil a 
rozdělil je mezirsoukromé majitele.2 

22 Broncová, D.: Kniha o Praze 7. Milpo Praha, 1998, str. 77 - 78 
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Znak Prahy 7 

Symbolem Městské části Praha 7 je polcený štít, jehož levou polovinu tvoří polovina 
současného znaku hlavního města, pravé pole je modré se stříbrnou kotvou. Levé pole 
symbolizuje současné i historické spojení městské části s Prahou, protože obě starobylé obce, 
Holešovice a Bubny, patřily kdysi panovníkovi. 

Kotva je atributem sv. Klimenta, jemuž je zasvěcen starobylý kostel v Bubnech, nejstarší 
dochovaná stavba na území Prahy 7. 

Kotva ve znaku připomíná i přístav, mimo jiné také díky jemu se Holešovice tak rychle 
staly na konci 19. století průmyslovým zázemím tehdejší Prahy.3 

3 Augustin, J.: Velká encyklopedie měst a obcí. Arbor Sokolov, 2001, str. 467 
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Geologie a prehistorie 

Značná část území sedmé městské části se nachází na severu Pražské kotliny na levém 
břehu Vltavy. Řeka utvářela povrch této oblasti. Od konce třetihor se zařezávala do skalnatého 
podkladu a reagovala na rozdílnou tvrdost hornin. Odolným vrstvám, na nichž později vznikla 
Letná, se vyhnula a vytvořila meandr. V oblasti dnešní Stromovky řeka vytvarovala strmý 
sráz. Povrch většiny této oblasti tvoří břidlice, křemence a pískovce. Většinu skalního 
podkladu ale překryly naplavené písčité štěrky vltavských teras. Nejvyšší a nejstarší sedimenty 
se zachovaly na Letenské pláni v síle až deseti metrů. Povrch vltavských teras pokrývají také 
zvětralé prachové částice, jež se uložily v podobě spraše. 

Díky úrodným naplaveninám bylo místo u Vltavy příhodné pro vznik pravěkých sídlišť. 
Vyskytovalo se zde množství nerostných surovin, které se někdejší obyvatelé časem naučili 
zpracovávat a využívat. V průběhu pěti tisíc let se tu vystřídalo mnoho nejrůznějších kultur, 
nacházel se velký počet osad a vznikala četná střediska. 

Pozůstatky se dochovaly už z pozdní doby kamenné (4. - 2. tisíciletí př. n. 1.). Nalezeny 
byly zvoncové poháry a keramika lidu se šňůrovou keramikou na Letné a v Holešovicích -
Bubnech. Ve Stromovce bylo objeveno velké množství pravěkých objektů z doby bronzové, 
převážně sídlištních jam - osada a pohřebiště knovízské kultury. 500 let př. n. 1. na Letné 
existovala osada, kterou archeologové nazývají bubenečsko - dejvická. Vyrábělo se zde 
železo, nejrůznější výrobky z kamene i z jantaru dovezeného z Polska.4 

15 Broncová, D.: Praha 7 křížem krážem. Milpo Media Praha, 2004, str. 38 
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Letenské sady, Královská obora, Výstaviště 

Bubnům, Bubenči a Letné se vyhnul průmysl, který se soustředil v rámci Prahy 7 
v Holešovicích. Pravdou je, že zde díky množství zeleně a hranicím čtvrti nebyl ani jeho 
rozvoj možný. Respektive lidé naštěstí pochopili význam parků a nezničili je. Naopak. Oba 
dva velké parky se měnily a upravovaly pro odpočinek a rekreaci obyvatel. Královská obora a 
Letenské sady společně s plání patří mezi největší parky ve vnitřní Praze. 

Letenské sady v současné době procházejí celkovou rekonstrukcí. Jsou zde upravovány 
cesty, vysazovány nové stromy, zpevňuje se svah nad Vltavou, opravují se a vznikají nová 
dětská hřiště. Lidé sem s oblibou chodí sportovat a na procházky, najdeme zde i restaurace, 
které se nalézají v historických objektech Hanavského pavilonu a Letenského zámečku. 
Z mnoha míst sadu, obzvláště z místa bývalého Stalinova pomníku, je úžasný výhled na 
Prahu, což sem často přiláká mnoho návštěvníků našeho města. 

Královská obora se nalézá na opačném konci Prahy 7 v místě, kde Vltava dokončuje svůj 
velký oblouk. Také tento park nyní prochází rozsáhlou rekonstrukcí, protože povodeň zde 
v roce 2002 napáchala ohromné škody. Kromě mnoha zákoutí vhodných pro odpočinek, 
cestiček, lákajících na dlouhé procházky, dětských hřišť a prostorů pro sportování zde 
objevíme i několik zajímavých staveb. Především se jedná o Místodržitelský letohrádek, 
Slechtovu restauraci, vyústění Rudolfovy štoly a Planetárium. 

Neodmyslitelnou součástí těchto míst je areál Výstaviště, který se nachází na východním 
okraji Královské obory. Je jen trochu škoda, že vznikl před více jak sto lety právě na úkor 
obory. Několik desítek hektarů bylo tehdy vykáceno a vzniklý prostor posloužil k výstavbě 
výstavní plochy. Dodnes na Výstavišti nalezneme původní budovy, které jsou nyní 
registrovanými památkami. 

Letenské sady 
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Letenské sady 

Letná neboli Leten (k slunci obrácená, prosluněná pláň) je poprvé připomínána již v 11. 
století. Roku 1261 zde Přemysl Otakar II. uspořádal svou korunovační hostinu, o osmdesát let 
později tu Karel IV. plánoval založit Nové Město, avšak rozhodl se, jak známo, jinak. Za 
panování Karla IV. byly svahy Letenské pláně obrácené k jihu osázeny vinnou révou. Později, 
především v důsledku válečných událostí, na Letné vinice postupně pustly a zanikaly. 

Většinou však zůstávala vyprahlá plocha nevyužita, nepočítáme-li tábory vojsk 
obléhajících Prahu. 

Ještě v 17. století bylo letenské návrší téměř prázdné, přestože zde stála podél cesty 
spojující letohrádek královny Anny a jagellonský letohrádek v Královské oboře stará 
kaštanová alej. Na počátku 18. století pak byl na Letenské pláni postaven reprezentační 
letohrádek pro místodržícího a jeho ženu. Letohrádek nazvaný Belvedére zde nestál příliš 
dlouho. Když v roce 1741 spojená francouzská, saská a bavorská vojska po kratším obléhání 
dobyla Prahu, stal se sídlem vrchního velitelství. Když později vojska opouštěla Prahu, 
vyhodili zákopníci letohrádek Belvedére do povětří. Vojáci během svého pražského ležení 
vykáceli zmíněnou kaštanovou alej.5 

Počátkem 19. století patřila velká část pozemků baronu Jakubu Wimmerovi. Ten obnovil 
částečně vinice, dal tu také zasadit první okrasné a ovocné stromy. Rozhodující zásluhu na 
zřízení sadů přibližně v dnešní podobě měla ve čtyřicátých letech 19. století pražská obec, 
v době vlády místodržícího hraběte Karla Chodka. Rekonstrukce pak ještě proběhla 
v osmdesátých letech pod vedením zahradního architekta Františka Thomayera. 

Sadovou úpravu získala část Letné až vletech 1859 - 1860 po překonání problémů se 
zavlažováním. Zpočátku byla voda do parku přivážena, později dopravována z Vltavy 
hasičskou stříkačkou a nakonec byla zřízena na břehu řeky čerpací stanice a nad letenskou 
plání vodárna. Vzrostlý park v překrásné sadové úpravě obstojně přečkal veškeré pokusy o 
zástavbu a zdobí dodnes vltavské nábřeží při pohledu ze Starého Města. 

Celistvost sadů na Letné mohla být porušena začátkem 20. století. V ose mostu Svatopluka 
Čecha měl podle smělých plánů vzniknout průkop strání, který by byl součástí 
velkoměstského bulváru z Václavského náměstí přes Staroměstské, Pařížskou třídu, Čechův 
most a průkop až na dnešní Vítězné náměstí do Dejvic. Místo toho byl daleko později pod 
letenským vrchem zřízen automobilový tunel. 

I když v současné době probíhá v sadech opět rekonstrukce, jsou stále velmi oblíbeným 
místem obyvatel města. Kromě procházek zde také mohou aktivně sportovat, protože zde 
funguje i půjčovna kolečkových bruslí. 

Návštěvníci Letenských sadů se při svých procházkách mohou zastavit na několika 
místech, kde stfijí významné a historicky cenné stavby. Je to především Hanavský pavilon, 
Restaurant Expo 58, Letenský zámeček, starý kolotoč a místo bývalého Stalinova pomníku. 
Mohou se také zastavit na místě někdejších Mariánských hradeb (poblíž vily dr. Karla 
Kramáře), kde se střílelo na přelomu 19. a 20. století tzv. pražské poledne. Dva dělostřelci 
čekali, až na ochozu hvězdárenské věže v Klementinu mávne sluha praporem na znamení, že 
je přesně dvanáct hodin a poté vystřelili z děla. 

Na samé hranici Letenských sadů mohou také objevit pískovcový pamětní kámen 
upomínající na skutečnost, že zde stávaly známé Studentské koleje.6 Tento pomník byl 
odhalen 17. listopadu 1989. 

Součástí sadů je i rozlehlá Letenská pláň. 

5 Škoda, E.: Pražský chodec vypráví II. Academia Praha, 2001, str. 211 
6 Pytlík,R.: O Bubenči a okolí, Emporius Dvůr Králové nad Labem, 2004, str. 87 
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Letenský zámeček 

V sadech byl v roce 1863 postaven zámeček v italském stylu, jako výletní restaurace. 
Nedávno zrekonstruovaný objekt má dnes dvě restaurace, kavárnu, stylové salonky a velkou 
zahradu s altánem. Konají se tu i prestižní akce. 

Od roku 1891 byl zámeček dostupný také lanovou dráhou, po jejím zrušení pak 
pohyblivými schody. Krátká lanová dráha zdolávala příkrý svah od Vltavy. Fungovala na 
stejném principu jako dráha petřínská. Za první republiky byla nahrazena pohyblivými 
schody, na kterých se vybíralo vstupné. Byly zrušeny v roce 1937 a dnes již po nich nezůstala 
žádná památka. 

Na původní lanovou dráhu navazovala první elektrická tramvaj v Rakousku - Uhersku. 
Postavil ji roku 1891 inženýr František Křižík, aby odvážela návštěvníky na výstaviště 
Zemské jubilejní výstavy. 

Letenský zámeček 

Kolotoč 

V těsné blízkosti Letenského zámečku je oproti tomu v provozu (v současné době ovšem 
prochází rekonstrukcí) historická rarita, nemající v Praze obdoby. Je to přes sto let starý 
podlahový kolotoč, karusel.7 Kolotoč byl vyroben již v roce 1891 a umístěn sem o tři roky 
později. Lidská síla původně roztáčela za doprovodu orchestrionu zařízení s vycpanými 
koníky, později byla nahrazena elektřinou. Bohužel při jeho provozu již nevyhrává historický 
orchestrion, protože byl odcizen. Kolotoč je v majetku Národního technického muzea. 

7 Broncová, D.: Kniha o Praze 7, Milpo Praha, 1998, str. 30 



Kolotoč na Letné 

Restaurace Expo 58 

Dominantou Letenských sadů bývala proslulá Bruselská restaurace Expo 58. Tato moderní 
restaurace sem byla přenesena roku 1960 z Bruselu, kde byla součástí československé 
expozice na Světové výstavě. Později byla dlouhá léta uzavřená a velmi chátrala. Dnes je 
objekt opraven, ale již neslouží původnímu účelu, jsou v něm kanceláře. 

- 1 2 -



Restaurace Expo 58 

Hanavský pavilon 

Hanavský pavilon se nachází v západní části sadů a láká k příjemnému posezení 
s vyhlídkou na Prahu. 

Byl postaven v roce 1891 a sloužil pro prezentaci výrobků Komárovských železáren a 
sléváren litiny knížete Hanavského na Zemské jubilejní výstavě.8 Ještě před skončením 
výstavy ho kníže daroval městu Praze. Pavilon byl rozebrán a znovu sestaven. Kromě 
estetické hodnoty je pavilon významný i technicky, neboť jde o první budovu s litinovou 
konstrukcí v Praze. Je zapsán ve Státním seznamu nemovitých kulturních památek. 

Hanavský pavilon 

10 Broncová, D.: Kniha o Praze 7, Milpo Praha, 1998, str. 96 
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Stalinův pomník 

Od severního předpolí Čechova mostu vede na Letenskou pláň mohutné schodiště. Na 
plošině na jeho vrcholu se vypíná terasa s podstavcem zbořeného Stalinova pomníku Toto 
kdysi největší skupinové sousoší v Evropě bylo vybudováno v letech 1953 - 1955. Podstavec 
pomníku byl vysoký patnáct metrů, sousoší patnáct a půl a dlouhé přes dvacet metrů. 

V základech pomníku bylo zasazeno i dvacet tři kamenů ze všech krajů republiky, po 
jednom také ze základů Staroměstské radnice a Pražského hradu. V roce 1962 byl ze známých 
důvodů odstřelen.9 

Rozsáhlé prostory pod pomníkem lákaly místní děti k tajemným průzkumným výpravám, 
ale nic jiného než skladiště se tam nenacházelo. Prostory nebyly smysluplně využity. Během 
listopadové revoluce v roce 1989 tu krátce visel tzv. zvon svobody. Poté odtud krátce vysílala 
jedna rozhlasová stanice a byl zde rockový klub. Od roku 1991 tady stojí kyvadlo času, 
metronom. Bývá však často mimo provoz, protože na jeho opravu chybějí městu finanční 
prostředky. O využití podzemních prostorů se mluví a jedná už dlouhá léta, uvažovalo se o 
galerii, v současnosti se mluví o vybudování obrovského akvária. 

Stalinův pomník v roce 1956 

Schodiště k bývalému Stalinovu pomníku 

27 Broncová, D.: Praha 7 křížem krážem. Milpo Media Praha, 2004, str. 43 
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Letenská pláň 

Na Letenské pláni bylo velké sportovní eldorádo. Původně tam bývalo vojenské cvičiště, 
od roku 1901 pak atletická dráha. V roce 1918 si na Letné vybudoval hřiště s atletickou 
dráhou SK Smíchov. Již dříve si zde postavili stadion s atletickou dráhou sportovci SK Slávia. 
Vedle stadionu Slávie stál stadion německého klubu DFC Praha.10 

Uprostřed pláně se vždy po několika letech upravovala plocha jako cvičiště a hlediště pro 
pět všesokolských sletů (v letech 1895 - 1920). Pro tyto slety se stavěly tribuny až pro sto tisíc 
diváků a plocha pojala i šestnáct tisíc cvičenců. V roce 1921 se zde konala 1. dělnická 
olympiáda, kterou uspořádaly dělnické tělocvičné jednoty a v roce 1930 se tady pořádaly 3. 
světové ženské hry. V té době měl na pláni také své hřiště SK Hagibor a proti pláni si 
vybudovala svůj stadion AC Sparta, která se sem přemístila z původního místa nad lanovou 
dráhou (dnešní poloha Národního technického muzea). 

Po světových ženských hrách převzala plochu na Letné Ústřední komise pro chov klusáků, 
která tam pořádala klusácké dostihy. V roce 1932 nabídlo město Praha celou plochu 
atletickému ústředí k pronájmu. Plochu měl využívat vysokoškolský klub, YMCA, Svaz 
házené, lukostřelci a také skauti. K realizaci tohoto plánu však nedošlo, a tak na Letenské 
pláni postupně opět vznikala různá hřiště pro kopanou, házenou a jiné sporty. 

Ale v roce 1949 byla většina sportovišť zrušena a plocha byla upravena pro pořádání 
vojenských přehlídek a později i prvomájových průvodů. V roce 1989 se zde konala 
nezapomenutelná shromáždění občanů po událostech 17. listopadu. 

Dodnes v těsné blízkosti pláně stojí fotbalový a atletický stadion Sparty a na okraji 
Letenských sadů jsou tenisové kurty Slávie. Na pískové ploše od jara do podzimu hrají své 
zápasy mužstva softbalu, lakrosu, scházejí se zde rekreační fotbalisté. 

Letenská pláň je také dnes využívána pro koncerty, stávají zde cirkusové stany, historická 
městečka, konají se akce pro děti k jejich svátku, různá shromáždění a mnoho dalších 
sportovních, kulturních a společenských akcí. Východní část pláně slouží jako záchytné 
parkoviště. 

V roce 2005 se zde konaly velkolepé oslavy k 60. výročí konce druhé světové války. 

Letenská pláň 

10 Broncová, D.: Kniha o Praze 7, Milpo Praha, 1998, str. 96 
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Královská obora 
Královská obora je název pocházející z historické funkce této přírodní památky, která po 

staletí sloužila s vlastním chovem zvěře jako honební revír českým panovníkům. 
Poté, co v západní části obory byla zřízena štěpnice (školka stromů) nazývána německy 

Baumgarten, došlo lidovým zkomolením překladu k dnes již zažitému označení Stromovka. 
S velkou pravděpodobností lze tudíž předpokládat, že se tento název dostal do podvědomí až po 
zpřístupnění Královské obory veřejnosti počátkem 19. století. 

Po levém břehu Vltavy, pod severním svahem letenské terasy, se obora vyvinula zřejmě 
z původního, přirozeného lužního lesa. První písemné zmínky o honebné oboře, užívané českými 
panovníky, se objevují v době Přemysla Otakara II. Ten nechal mezi léty 1253 až 1278 v oboře 
provádět úpravy, kromě jiného stavět lovecký dvorec opevněný zdmi a nechal ji poprvé ohradit. 

Za Vladislava Jagellonského, vletech 1495 až 1502, vznikl nad oborou, na straně Předního 
Ovence, lovčí hrádek, který byl základem dnešního Místodržitelského letohrádku. 

Velké oblibě se těšila za prvních Habsburků. Ferdinand I. ji v polovině 16. století rozšířil, 
počal oboru přetvářet do podoby parku a spojil ji přímou cestou s hradem.Tehdy byl založen 
velký oborní rybník, do něhož pak nechal Rudolf II. vést vodu štolou pod letenským ostrohem. 
Byl přestavěn mlýn, zvaný Císařský, přestavěn letohrádek. 

Rudolf II. byl posledním králem, který sídlil v Praze. Za jeho nástupců se centrem říše stala 
Vídeň a tím Královská obora pozbyla na významu a téměř dvě století chátrala a stávala se cílem 
válečných vpádů. Až na přelomu 18. a 19. století se začíná obora, zásluhou nejvyššího 
purkrabího Rudolfa Chotka, měnit v moderní romantický park. V roce 1804 byla obora konečně 
otevřena veřejnosti, v roce 1808 spojeny dvě její části, dosud oddělené zdí - vlastní obora a 
štěpnice. 

Po celé 19. století probíhalo velkolepé a odborné budování parku. Budování se zaměřilo na 
středové části obory, ale okraje zůstávaly rozvolněnou oborou, v níž se háje a cesty s mohutnými 
alejemi prolínaly s polnostmi a lučinami. Bohužel tyto okraje obory neodolaly pozdějším tlakům 
a byly zabrány pro jiné účely. Původní rozsah obory byl větší než dnešní. Náleželo k ní území 
dnešního Výstaviště a sportovišť na Malé říčce. Volně na ní navazoval prakticky celý Císařský 
ostrov s břehy neregulované Vltavy. 

V prostorách parku bylo možno nalézt velmi bohatou sbírku domácích i exotických dřevin 
(např. tisovec dvouřadý, buky, duby, topoly, jasany, jilmy, rhododendrony aj.). Nejstarší stromy 
bychom mohli vidět na kopečku uprostřed nádherných růžových sadů. Byly vysázeny koncem 
17. století, v době, kdy růžové sady zřejmě ještě byly dnem rybníka a kopeček ostrůvkem.V 
růžových sadech se nacházely i tři malé rybníčky (zbytky velkého rybníku), do nichž přitékaly 
podzemní a dešťové vody a také vody z Rudolfovy štoly. Otevřeným kanálem pak voda odtékala 
do Malé říčky, Cbytku říčního ramene, který je okrajovou součástí obory. 

Je na místě psát v minulém čase, protože povodeň, která se v roce 2002 přehnala přes Prahu, 
zde napáchala neskutečnou spoušť. Desetiletá práce současného správce Stromovky Pavla 
Langmayera byla během tří dnů zničena a nahrazena vrstvou tisíců tun naplaveného bahna a 
písku. Na 150 stromů o průměru kmenu jeden metr a více bylo vytrháno, podmáčeno a 
vyvráceno, menších stromů nepočítané. Během dalšího roku pak muselo být vykáceno dalších 
tisíc uhynulých vzrostlých stromů. Pod vrstvami vody a bahna zahynuly veškeré rhododendrové 
a jiné porosty a celý růžový sad zmizel pod osmimetrovou hladinou vody. Voda u Šlechtovy 
restaurace dosáhla výšky téměř čtyř metrů. 1 

Dnešní Stromovka zabírá necelých 89 ha a Výstaviště dalších necelých 30 ha. V době nejvyšší 
kulminace vody (14. 8. 2002) zmizelo pod vodou 60,5 ha obory, se zatopenou částí Výstaviště 
dosáhla souvislá vodní plocha rozlohy téměř 80 ha. 

11 Sterneck,M.: Královská obora - Stromovka 2002. Mervyn S.C. Praha, 2003, str. 1 0 - 1 1 

- 1 7 -



Pravda je, že záplavy patřily odjakživa k pravidelným průvodním jevům Královské obory, ale 
ta poslední byla nejkatastrofálnější, která ji kdy postihla. Obnova parku potrvá celá desetiletí a 
zcela jistě se změní jeho podoba. 

Na území Královské obory se nachází několik registrovaných památek a významných staveb: 
Rudolfova štola, Lovecký zámeček (Šlechtova restaurace), Místodržitelský letohrádek, 
Zahradnictví u Místodržitelského letohrádku, Hájenka, Brána do Královské obory a Starý 
bubenečský hřbitov. 

Růžový sad v Královské oboře 

Rybníčky v Královské oboře 
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Místodržitelský letohrádek 

Stojí v horní, západní části Královské obory. Podle nejstarších záznamů nechal lovecký 
hrádek či dvůr postavit roku 1261 Přemysl Otakar II. Jagellonci ho částečně přestavěli a 
vystavěli lovecký zámeček ve slohu gotiky, který tvoří základ dnešního objektu. Rudolf II. jej 
nechal přestavět renesančně, byl obestavěn otevřenou lodžií. Dnešní novogotická podoba 
pochází z poslední přestavby v roce 1804 a souvisí se zvelebováním obory a jejím 
zpřístupňováním veřejnosti.12 

Dominantou je třípodlažní nárožní věž, v horní části osvětlená dvojicemi novogotických 
oken. Má plochou střechu s vyhlídkovou plošinou. V rohu terasy jsou neobvyklé sluneční 
hodiny v podobě koule z červeného mramoru o průměru čtyřiceti centimetrů. Pocházejí z roku 
1698 a určit na nich čas nebylo vůbec snadné. 

Dnes je v letohrádku umístěno oddělení časopisů Knihovny Národního muzea.13 

Místodržitelský letohrádek 

Zahradnictví u Místodržitelského letohrádku 

Zahradnictví tvořilo původně pěstební zázemí obory. Hlavní skleník je registrovanou 
kulturní památkou. Po roce 1989 bylo zahradnictví opuštěno a od té doby postupně zarůstá 
akátovým porostem. Skleníky, včetně památkově chráněného hlavního, jsou v dezolátním 
stavu a začínají se rozpadat. V zahradnictví roste jeden z největších exemplářů jinanu 
dvojlaločnatého v Praze. 

12 Broncová, D.: Kniha o Praze 7. Milpo Praha, 1998, str. 24 
13 Pytlík, R.: O Bubenči a okolí. Emporius Dvůr Králové nad labem, 2004, str. 24 
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Starý bubenečský hřbitov 

Malý, dávno opuštěný hřbitov se nalézá na skrytém místě v západním sousedství 
pustnoucího zahradnictví. Vznikl v polovině 19. století, kdy nahradil původní hřbitov u 
kostela sv. Gotharda. Dnes je tento klidný a nepřístupný hájek vítaným útočištěm ptactva. 

Hájenka v Královské oboře 

Přízemní stavení se nalézá pod Gothardskou branou, kterou se do obory vstupuje ze starého 
Bubenče. 

Brána do Královské obory 

Nachází se na samém konci Gothardské ulice v Bubenči. Dvoudílná brána s půlkruhově 
zaklenutým vjezdem a brankou pro pěší byla dříve vysoce funkční. 

Brána stojí před bývalou myslivnou, objektem s vysokou valbovou střechou a prostou 
klasicistní fasádou. Domek je ve svém jádru pravděpodobně mnohem starší, než by se podle 
jeho současného architektonického výrazu mohlo zdát.14 

Brána do Královské obory 

22 Broncová, D.: Kniha o Praze 7. Milpo Praha, 1998, str. 77 - 78 
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Lovecký zámeček (Šlechtova restaurace) 

Původní lovecký zámeček byl postaven koncem 17. století pro Kryštofa Vratislava 
z Mitrovic. V 18. století byl upraven na restauraci a v polovině 19. století novogoticky 
přestavěn. Jeho velký sál zdobí fresky Jana Jakuba Steinfelse. Ve dvacátých letech minulého 
století tam při oblíbených promenádních koncertech hrála i Česká filharmonie. Později sídlily 
v hlavní budově státní restaurátorské ateliéry, v zahradní přístavbě fungoval alespoň bufet a 
v altánu pod kaštany se konaly poslední hudební produkce. Poté byl objekt opuštěn a dokonce 
dvakrát po sobě vyhořel. Dnes je žalostnou ruinou. 

Po roce 1989 se uskutečnilo několik pokusů o rekonstrukci, mezi nimi se objevil i záměr 
nepříliš vhodný z hlediska ochrany parku - zřídit tu luxusní hotel. Budovy zámečku se 
v současnosti ujal obvodní úřad a hodlá se přičinit o jeho obnovu. 

Lovecký zámeček, tzv. Šlechtova restaurace v roce 2005 

Rudolfova štola 

Štola je unikátní technickou památkou tohoto druhu nejen v Praze, ale i v celé střední 
Evropě. Její hodnotu ještě zvyšuje skutečnost, že se k ní dochoval originální plán, dnes 
uložený v archivu Národního technického muzea. Je to pergamentový svitek dlouhý 242 
centimetrů a široký 20 centimetrů, který se navíjí na dřevěnou rukojeť. Štola je na plánu 
zachycena v řezu, v celé své délce od Vltavy až po Královskou oboru. 

Nedaleko Šlechtovy restaurace se nachází zděné vyústění štoly, která napájela vltavskou 
vodou velký rybník upravený za císaře Rudolfa II. Původně byl napájen vodou pomocí 
čerpadla poháněného vodním kolem odněkud z Holešovic. Tento způsob ale zřejmě 
nevyhovoval. Proto nechal císař Rudolf II. na sklonku 16. století razit štolu pod Letnou, která 
pak přiváděla do rybníka vltavskou vodu. Tímto způsobem se ušetřilo několik metrů spádu, 
které Vltava ztrácí v oblouku kolem Buben a Holešovic, a voda mohla téci do obory 
samospádem. 
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Trasa je vedena od levého břehu Vltavy (od tzv. havírny, žlutý domek) na nábřeží Edvarda 
Beneše mezi Cechovým a Stefánikovým mostem, pod Letenskými sady a ulicí Nad Štolou, 
dále pod Letenským náměstím, Čechovou ulicí a horní částí Královské obory až k domku 
poblíž Šlechtovy restaurace (tam býval dříve umístěn vodní stroj). Štola vede asi čtyřicet 
metrů pod terénem a dnešní zástavbou Letné a je dlouhá něco málo přes kilometr. Zachovány 
jsou i čtyři téměř čtyřiceti metrové průduchy, které sloužily při výstavbě. Jeden z nich je vidět 
v Čechově ulici a je zakryt věžičkou, další pak vyúsťuje do parku na Letné u tenisové haly.15 

V pozdějších létech velký rybník zanikl a už nebyl nikdy obnoven. V novodobé parkové 
úpravě zůstalo v jeho dně jen několik malých rybníčků. Hladina těchto rybníčků je téměř o pět 
metrů níže, než bývala hladina původního rybníku. Tento spád využil v polovině 19. století 
mechanik Romuald Božek a do vodního domku při ústí štoly osadil vodní kolo. To pohánělo 
čerpadlo, které menší část z protékající vody vytlačovalo do výše položeného reservoiru, 
z něhož pak byly zásobovány zejména fontány v oboře. Později bylo vodní kolo nahrazeno 
malou turbínou. Božkův vodovod však již dávno není v provozu a kromě nefunkční turbíny 
z něj zřejmě nic nezůstalo. 

V současnosti je štola po opravě v dobrém stavu, ale pro veřejnost většinou nepřístupná. 
Lidé ji zatím mohli navštívit pouze třikrát a to vždy při zvláštních příležitostech (např. v rámci 
výstavy o době Rudolfa II.). 

Domek při vyústění Rudolfovy štoly v Královské oboře 

15 Broncová, D.: Praha 7 křížem krážem. Milpo Media Praha, 2004, str. 38 
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Výstaviště 
Výstaviště je centrem výstav, veletrhů, obchodu, zábavy, kultury a sportu. Areál vznikl pro 

Zemskou jubilejní výstavu, konanou v roce 1891. Zaujal východní část území Královské 
obory, kde byly do té doby polnosti a zeleň. 

Výstaviště a Jubilejní výstava 
Na konci 19. století český národ hledal příležitost, jak předvést své úspěchy v oblasti 

techniky, architektury a kultury veřejně. Příležitost nabízela průmyslová a hospodářská 
výstava. Plný název této výstavy byl „Všeobecná zemská výstava v Praze roku 1891 na oslavu 
jubilea první průmyslové výstavy roku 1791 v Praze." 

Tři roky před touto událostí byl zvolen přípravný výbor, v jehož čele stál hrabě Karel Max 
Zedtwitz a jedním z místopředsedů byl zvolen František Křižík, který měl na celé akci nej větší 
podíl.16 Na úspěchu výstavy se zasloužili též hrabě Kinský, primátor Dr. Šolc, František 
Thomayer - ředitel pražských městských sadů a ředitel Národního divadla F.A. Šubert. 
Usnesením zemského sněmu získali organizátoři k vybudování výstaviště část Královské 
obory. Místo vyhovovalo všem, jen jediný člověk našel uprostřed všeobecného nadšení 
odvahu protestovat proti zničení pětiny Stromovky. Byl to Jan Neruda.17 

Základem nového výstaviště se stal polohopisný (situační) plán vypracovaný architekty 
Míinzbergem a Wiehlem. Výbor schválil základní stavby: Průmyslový palác, strojovnu, 
budovy pro výstavu českého umění, pro poštu, telegraf, administraci atd. Kromě toho dalších 
dvacet dva objektů včetně fontány, hudebních pavilonků, oplocení, vodovodu, úpravy cest 
apod. 

Přirozené centrum výstavní plochy tvořil od počátku Průmyslový palác. Byl koncipován 
jako centrální budova se dvěma křídly, která měla být po skončení výstavy stržena. Původní 
myšlenku zděné budovy brzy nahradilo moderní řešení prosklené železné konstrukce. Druhou 
stěžejní stavbu představovala strojovna, šlo o pavilon určený k vystavení strojů. Stála v dolní 
části výstaviště a po skončení výstavy byla prodána do Insbrucku. 

Stěžejní otázkou, typickou pro konec 19. století, bylo osvětlení areálu. Vzhledem 
k významné účasti Františka Křižíka však nebylo o elektrickém světle velkých pochyb, 
přestože nová plynárna stála nedaleko. Pro osvětlení výstaviště použil Křižík obloukovky 
vlastní konstrukce, nainstaloval jich 226. Elektrický proud k jejich napájení vyráběly tři 
dynamoelektrické stroje poháněné parním strojem. Křižík také zkonstruoval světelnou 
fontánu. Ta se stala hlavní atrakcí. Fontána měla uzavřený oběh, což znamenalo jen nepatrné 
množství vody. Další z atrakcí výstavy byl Hanavský pavilon, který sloužil k reklamě sléváren 
litiny. Později byl přenesen do Letenských sadů. 

Na Jubilejní,výstavě bylo vystaveno druhé pražské panorama - Boj Pražanů a Švédů na 
Karlově mostě. To dnes najdeme na Petříně v zrcadlovém bludišti poblíž rozhledny. Během 
výstavy stála před vchodem do Průmyslového paláce socha Jiřího z Poděbrad. Socha nebyla 
odlita klasickým způsobem, ale vytvořena z tepaného plechu na železné kostře. Dnes se jí 
chlubí město Poděbrady. 

Vyhledávanou atrakcí výstavy byla balonová aréna. Konaly se tu vyhlídkové lety 
upoutaným balonem. Slavný francouzský vzduchoplavec Godard odtud odstartoval zdařilý let 
až k Baltskému moři. 

Součástí výstavního dění se stal i II. všesokolský slet, konaný v těsném sousedství 
Výstaviště. 
Výstavu navštívilo dva a půl milionu návštěvníků, podívat se přijel také sám císař František 
Josef II. 

16 Augusta, P„ Honzák, F.: Sto let Jubilejní. SNTL Praha, 1991, str. 30 
17 Augusta, P., Honzák, F.: Sto let Jubilejní. SNTL Praha, 1991, str. 34 
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P Rodí Oj NOVIN 33 rUlKOVY 33 př-ijimá pt*4pl«tn4 na iaaopisy céldho tvi'i •a póvptfnf cwny 

ICITUNCS VIRSCHUEISS 3J (RÄRIN 11 übtrnimmt Afconn«m«nta a«f «IIa Zaltungan dar Watt • > Onginaípraiean. 

m a a a m 

můmíjioW p»t»c *-J3 fK^ 'MOUSTRIf PAIUT 

Vlastnictví a nákladem prodeje n o v i n ( M á M . W I t i e k ) 33 Příkopy 33. [qcnttium u Vertag vom MungsVersctileiss (M 4 M.WlUekl 33 Graben 33. 

Plán Všeobecné zemské jubilejní výstav v Praze roku 1891 

- 2 5 -



" .íhM®, 

v S f O B WW: 
Z E M S K 

V PRAZE 
STA W 

^ 1 8 9 1 . 

Stih: " ' - • • K 
• f»r - * 

ORBA j . 

• M 

ORBA 

f, • 
. -J . 
' • L i l 9 L 

P ' WproliWflréUin 
•jfflociícvaií " 

CtSAftE 
FRAříIlŠKAJOSEFA 

NA OSLAVU J U B I L E A - ' 
* prv»i 4» i 

PRÍAtSIOVÍ YŤSWY 
v pfvur i7»>i, , 

k» • 

< « 

ř f r v v -

Plakát na všeobecnou zemskou výstavu v roce 1891 

-26-



Výstaviště - 20. a 21. století 

Ukončením Jubilejní výstavy éra výstaviště samozřejmě neskončila. Ještě koncem 19. 
století tu proběhla Národopisná výstava českoslovanská. Řadu exponátů lidových staveb, které 
zde byly představeny, najdeme v Praze na různých místech. Také se tu konala proslulá 
Výstava architektury a inženýrství, na které mimo jiné Jan Kříženecký promítal své první 
filmy.18 

Počátkem 20. století se tu uskutečnila významná výstava Obchodní a živnostenské komory. 
Po roce 1918 se celá výstavní plocha stala součástí Pražských vzorkových veletrhů a nadále se 
tu konaly i velké celostátní výstavy. V roce 1948 bylo Výstaviště upraveno pro Slovanskou 
zemědělskou výstavu, tehdy byla stržena původní dřevěná vstupní brána do areálu. 

V padesátých letech bylo rozšířeno na dnešní plochu a neslo název Park kultury a oddechu 
Julia Fučíka. Pořádaly se zde i nadále výstavy (i když menšího rozsahu), hlavně se zde konaly 
různé sjezdy, konference a jiné společenské akce. Areál sloužil každoročně prvomájovým 
veselicím. 

V roce 1964 se tu poprvé uskutečnila slavná Matějská pouť, která se pořádá dodnes. Každý 
rok v září a říjnu tady můžeme navštívit Václavskou pouť. Byla zde vybudovaná Malá a Velká 
scéna, kde se konaly různé koncerty, jeden čas tu fungovalo i letní kino. Dnes je atrakcí 
mořské akvárium. 

V místech původního pavilonu strojovny byla v šedesátých letech postavena sportovní hala 
a před halou je socha hokejisty na památku vítězství československých hokejistů na 
Mistrovství světa v roce 1985. V sousedství haly byl vybudován v osmdesátých letech zimní a 
plavecký stadion. 

V roce 1960 se v areálu Výstaviště objevila další rozlehlá a významná stavba. Byl sem 
přenesen pavilon, který reprezentoval Československo na světové výstavě Expo 58 v Bruselu. 
Bruselský pavilon pak sloužil i Všeobecné výstavě v roce 1991. Později pavilon vyhořel a byl 
stržen. 

Všeobecná československá výstava byla uspořádána opět po sto letech na počest slavných 
předchůdkyň. Výstaviště bylo upraveno, vyrostla zde celá řada dočasných i trvalých staveb. 
Pozornost získala zejména zřenovovaná Křižíkova fontána, tryskající za hudebního 
doprovodu, kolem níž vznikl amfiteátr pro pět tisíc diváků. 

Zapomenout nelze ani na architektonicky zajímavou stavbu tzv. Pyramidy, kde se po dva 
roky hrál muzikál Vlasy a čas od času se konají koncerty. Divadlo Spirála se proslavilo na 
konci devadesátých let především uvedením muzikálu Jesus Christ Superstar a Evita. 
Muzikály se zde pořádají i nadále. 

Řada budov pamatujících slavnou historii se na Výstavišti zachovala dodnes. Je to 
samozřejmě Promyslový palác (v době komunismu nazývaný Sjezdový, neboť se tu konávaly 
sjezdy komunistické strany). Vpravo od hlavního vstupu stojí někdejší Pavilon hlavního města 
Prahy. Dnes je v něm instalováno Lapidárium Národního muzea, ve kterém je unikátní sbírka 
českého kamenosochařství. Soustředěno je v něm přes dva tisíce předmětů, několik stovek je 
jich vystaveno. Naproti Lapidáriu najdeme dosud původní budovu umělecké výstavy, která se 
dnes nazývá Moderní galerie, patří Akademii výtvarných umění a je zdobená bustami 
osmnácti českých umělců a plastikami. Za budovou AVU vznikl z pavilonu zemského výboru 
objekt dodnes fungující restaurace. Rovněž tzv. Plzeňská restaurace, největší zařízení svého 
druhu na Jubilejní výstavě, dosud plní svůj účel. Na Výstavišti stojí i někdejší budova pošty, 
telegrafu a telefonu, také původní administrativní budova a vrátnice s policejní služebnou. 

Významnou stavbou je rovněž kruhový pavilon, ve kterém je umístěn Maroldův 
panoramatický obraz historické bitvy u Lipan. 

22 Broncová, D.: Kniha o Praze 7. Milpo Praha, 1998, str. 77 - 78 
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Výstaviště je dnes památkově chráněnou plochou s řadou (výše popsaných) registrovaných 
památek. 

Budova bývalé vrátnice 

Křižíkova fontána 
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Průmyslový palác na Výstavišti 

Lapidárium Národního muzea na Výstavišti 
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Kostely, architektura, muzea, kultura 

I když tato část Prahy nepatří k místům, kde by se nacházely významné historické památky, 
které jsou masově navštěvovány turisty, mnoho staveb stojí za zmínku a za povšimnutí. 

Je to zejména původně románský kostelík sv. Klimenta (nejstarší stavba na tomto území), 
který najdeme v Kostelní ulici. Dominantou této městské části a centrem duchovního života 
občanů je kostel sv. Antonína na Strossmayerově náměstí. Byl sice postaven až ve 20. století, 
ale skrývá v sobě skvost v podobě Českého (Slovanského) betlému. 

Mezi významné architektonické památky rozhodně patří budovy Veletržního paláce, 
Akademie výtvarných umění, Národního technického a zemědělského muzea, Letenské 
vodárny, ministerstva vnitra, místního úřadu, Dopravních podniků či řady budov zvaných 
Molochov. Rada z nich se pyšnila v době svého vzniku tím, že byla první svého druhu v Praze, 
v republice či na světě. 

Velká většina obytných budov je bohatě zdobena štukem, plastikami a freskami. 
Pražany i návštěvníky města zvou k návštěvě tři muzea - Národní technické a zemědělské, 

Národní galerie, Sbírky umění 19. a 20. století a sbírky moderního a současného umění, která 
je umístěna ve Veletržním paláci. 

Kulturní vyžití obyvatel Prahy 7 je nedostatečné. Obyvatelé musí za zábavou dojíždět 
většinou až do centra. V současné době na Praze 7 je v provozu jen jediné menší kino, které 
nemůže uspokojit zájem diváků. 

Kromě menších muzikálových divadel na Výstavišti a malé scény pro děti nemá Praha 7 
žádné klasické divadlo. Areál Výstaviště může také nabídnout řadu pořádaných výstav a 
jiných příležitostných kulturních akcí. 



Kostel sv. Antonína 

Výraznou dominantou centra Buben - Holešovic je farní kostel sv. Antonína Paduánského. 
Byl postaven vletech 1908 - 1911 v novogotickém stylu. Dvouvěžové průčelí chrámu 
uzavírá od východu Strossmayerovo náměstí. Vysvěcen byl v roce 1914 pražským kardinálem 
Lvem Skrbenským z Hříště. Prvním farářem se stal P. Silvestr Hrnčíř. Dbal o dokončení 
výtvarné výzdoby interiéru a zasloužil se také o záchranu díla „Český betlém" před 
zavlečením do ciziny. Na pozadí betlému je namalován velký obraz Domažlic a několik 
typických chodských stavení. Figurky jsou oblečeny v chodských krojích, další pak na sobě 
mají kroje jiných slovanských národů, a proto se dnes betlému říká Slovanský. 

Chrámové zvony měly tragický osud. V roce 1916 se musely rozbít a odevzdat k válečným 
účelům. Zachován zůstal pouze malý zvon - umíráček Rafael. Nové zvony, vysvěcené v roce 
1923, stihl osud jejich předchůdců. Za druhé světové války byly odvezeny do Německa. Zbyl 
zde pouze historický zvon, který sem byl přenesen z kostela sv. Klimenta, ale nefunkční. Dnes 
se ozývá z věže tzv. Zvon svobody.19 

Kostel proslul působením dnešního biskupa P. Václava Malého z počátku devadesátých let 
dvacátého století. 

Kostel sv. Klimenta 

Tento původně románský kostelík v Kostelní ulici je nejstarší dochovanou chrámovou 
architekturou v Praze 7. První zmínky o něm pocházejí z roku 1234, pravděpodobně je však 
starší. Ve 13. století se dočkal patrně gotické přestavby, v 17. století vyhořel. Poté byl znova 
vybudován v raně barokním stylu. Ještě před stavbou kostela sv. Antonína byl rozšířen. Kolem 
kostela je malý hřbitov, kam se přestalo pohřbívat v roce 1886. Dochovala se zde silně 
poškozená barokní socha sv. Jana Nepomuckého, ve výklenku ohradní zdi hřbitova je její 
kopie. 

Dům Husova sboru 

Dům Husova sboru byl postaven ve třicátých letech 20. století podle projektu Františka 
Kubelky. Slouží Církvi československé husitské a najdeme ho v ulici Farského, pojmenované 
podle jednoho ze zakladatelů této církve. Objekt je zdobený byzantským křížem a kalichem. 

Hřbitov pro Holešovice - Bubny 

Tento dodnes funkční hřbitov najdeme ve Strojírenské ulici poblíž Královské obory a 
Výstaviště. Je menší, příjemně upravený, uprostřed stojí kříž se Spasitelem. Svým 
charakterem připomíná spíše vesnický hřbitůvek. 

Pozornosti neunikne nápadný náhrobek rodiny Jaroslava Brouka. Obchodní dům Brouk a 
Babka patřil ve své době k nejznámějším a největším v republice. Je zde pochován i mistr 
sportu, fotbalista František Kolenatý, který tragicky zahynul v roce 1956. 
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Letenská vodárna 

Byla postavena v roce 1888 v novorenesančním slohu, její provoz byl ukončen v roce 
1913. Kotelna se strojovnou a provozní budovy byly zbourány, zůstala jen vodárenská věž 
vysoká dvacet šest metrů zakončená stanovou střechou a sloupkovým nástavcem s hodinami, 
která dodnes stojí v nevelké zahradě v Korunovační ulici.20 

Dnes slouží jako Dům mládeže, je v ní sídlo ekologické organizace, čajovna a v areálu 
kolem vodárny se nachází dětské dopravní hřiště. 

Letenská vodárna 

Městský úřad Prahy 7 

Městský úřad sídlí v monumentální budově na nábřeží Kpt. Jaroše. Budova byla postavena 
v druhé polovině dvacátých let 20. století pro úrazovou dělnickou pojišťovnu, později zde 
sídlila Státní plánovací komise. Objekt je vyzdoben alegorickými sochami, které symbolizují 
čtyři odvětví průmyslu. Autorem je sochař J. Mařatka.21 

V roce 1987 způsobila závada plynového potrubí mohutný výbuch, při kterém byly 
narušeny betonové nosníky a musely být vyměněny. 

Ministerstvo vnitra 

Ministerstvo vnitra je funkcionalistická stavba z poloviny třicátých let 20. století, která 
uzavírá Letenskou pláň. Je obložena světlým keramickým obkladem. Původně se do ní 
vcházelo z ulice Milady Horákové, ale po přistavění druhé moderní budovy v osmdesátých 
letech se vchod přesunul do ulice Nad Štolou. 

20 Rybář, C.: Ulice a domy města Prahy. Victoria Publishing Praha, 1995, str. 232 
21 Broncová, D.: Praha 7 křížem krážem. Milpo Media Praha, 2004, str. 75 
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Dopravní podnik hlavního města Prahy 

Tato rozlehlá budova se nachází na Bubenském nábřeží poblíž stanice metra Vltavská. Byla 
postavena na začátku třicátých let 20. století. Patří mezi nejvýznamnější stavby české 
meziválečné architektury. Dlouhá léta zde sídlil Dopravní podnik a Energoprojekt. 

V zadní části budovy je obvodní zdravotní středisko a část budovy funguje jako Kulturní 
dům. 

Budova Dopravních podniků 

Budova Městského úřadu Prahy 7 
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Budova Ministerstva vnitra (původníobjekt) 

Budova Ministerstva vnitra (nový objekt z 80. let 20. století) 

i . 
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Národní technické muzeum 

Budova byla postavena v letech 1938 - 1941 podle návrhu architekta Milana Babušky. Je 
zařazena ve Státním seznamu kulturních památek. Budova je třípatrová se suterénem a 
přízemím, je rozdělena účelně na prostory pracovní, depozitární a výstavní. 

V době svého otevření se do ní z nařízení německých úřadů nastěhovalo protektorátní 
ministerstvo pošt. První exponáty se sem začaly stěhovat v roce 1947. 

Zvláštností technického muzea byla tzv. dopravní hala. Tyto prostory měly sloužit 
k vystavení rozměrných dopravních prostředků, hlavně železničních vozidel, automobilů a 
letadel. V dopravní hale můžeme vidět celou řadu unikátních exponátů. Například první 
automobil President vyrobený na našem území, letadlo, na kterém létal ing. Jan Kašpar, první 
českou parní lokomotivu, sbírku historických bicyklů. Můžeme se v ní seznámit s vývojem 
letecké, lodní a automobilové dopravy. 

Kromě toho lze v muzeu navštívit expozice astronomie, chronologie, kinematografie a 
optiky. 
V padesátých letech byla v podzemí budovy zřízena rozsáhlá expozice rudného a uhelného 
dolu, která slouží dodnes a patří k nejvyhledávanějším zdejším atrakcím. 

V rámci muzea působí archiv, v jehož sbírkách jsou písemné pozůstalosti po Božkovi, 
Klementovi, Kašparovi a dalších osobnostech české techniky. Kromě toho je v něm rozsáhlá 
sbírka fotografií, firemních tisků a technických výkresů, z nichž mezi nejcennější [iatří plán 
Rudolfovy vodní štoly a originály plánů Národního divadla v Praze od Josefa Zídka." 

Důležitou součást muzejních aktivit tvoří krátkodobé příležitostné výstavy, odborné 
semináře. 

Budova Národního technického muzea 

22 Broncová, D.: Kniha o Praze 7. Milpo Praha, 1998, str. 77 - 78 
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Národní zemědělské muzeum 

Budova byla postavena v letech 1937 - 1939 podle návrhu architekta Milana Babušky a je 
také zařazena ve Státním seznamu kulturních památek. 

Byly sem přeneseny sbírky z letohrádku v zahradě Kinských, ale v roce 1940 muselo být 
muzeum vyklizeno a dáno k dispozici německé armádě. Po válce sloužilo svému účelu pouze 
několik let, než bylo přebudováno pro potřeby projektových organizací na kanceláře. Muzejní 
sbírky byly přestěhovány na zámek Kačina. 

Do budovy se vrátilo zemědělské muzeum až v roce 1994. Proběhla zde rozsáhlá 
rekonstrukce, při níž se odstranily nevhodné stavební zásahy z minulosti. 

Nyní je v přízemí výstavní sál, kde se konají příležitostné výstavy, v suterénu je expozice 
historických traktorů a v prvním patře stálá expozice „Vývoj výroby potravin 19. století." 

Budova Národního zemědělského muzea 
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Veletržní palác 

Budova, která měla sloužit k veletržním účelům, se začala stavět poblíž Výstaviště v roce 
1925 podle návrhu architektů O. Tyla a J. Fuchse. V době svého vzniku byla největší 
železobetonovou budovou svého druhu na světě. Vnitřek paláce byl rozdělen do dvou 
odlišných částí - Velké dvorany, která sloužila pro expozici strojírenských výrobků a Malé 
dvorany, šestipodlažní ochozové galerie. 

Palác byl dokončen v roce 1928 a slavnostně uveden do provozu v průběhu podzimního 
vzorkového veletrhu. Kromě veletržní expozice byla v paláci poprvé představena Slovanská 
epopej, kterou Alfons Mucha věnoval k desátému výročí vzniku republiky Praze. Kromě 
pravidelných veletržních výstav se zde konaly i výstavy výtvarného umění a výstavy zaměřené 
na kulturu bydlení. Na počátku třicátých let bylo v podzemí paláce dobudováno kino, 
restaurace v přízemí, kavárna s vyhlídkou v šestém patře a fungovala zde pošta a telefonní 
ústředna. Řada veletržních stánků zůstala v provozu jako stálé vzorkovny, nastěhovaly se sem 
kanceláře a redakce několika časopisů. 

Původnímu určení palác sloužil až do roku 1939, kdy ho převzaly německé úřady a 
používaly ho, včetně přilehlého prostranství, také jako shromaždiště občanů židovské 
národnosti před odsunem do koncentračních táborů.23 

Po válce byla veletržní funkce obnovena, ovšem poslední veletrh se tu konal v roce 1949. 
Pak byl palác přestavěn na administrativní budovu a sloužil čtyřem podnikům zahraničního 
obchodu. 
V srpnu 1974 Veletržní palác do základů vyhořel. O čtyři roky později bylo rozhodnuto, že 
nebude zbourán, ale rekonstruován pro potřeby Národní galerie. V té době byl zapsán mezi 
nemovité kulturní památky. Od roku 1995 je zde umístěna stálá expozice Národní galerie, 
Sbírky umění 19. a 20. století a sbírky moderního a současného umění. V přízemních 
prostorách se často konají další různé výstavy. 

K Veletržnímu paláci svým způsobem patří i dřevěný pavilon ve Veletržní ulici. Byly zde 
umístěny kanceláře výstavní správy a později zde sídlil po mnoho let Národní výbor Prahy 7. 

Veletržní palác ve 40. letech 

15 Broncová, D.: Praha 7 křížem krážem. Milpo Media Praha, 2004, str. 38 
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Malá dvorana Veletržního paláce (20. a 30. léta) 

, "39" 



Akademie výtvarných umění 

Stavba budovy Akademie výtvarných umění byla realizována v letech 1898 - 1902 podle 
návrhu architekta V. Roštlapila. Je to dvoupodlažní secesní budova s prosklenými ateliéry 
v severním průčelí do Stromovky. Ve dvacátých letech 20. století byla přistavěna druhá 
budova - Škola architektury. Jedním ze zakladatelů AVU byl Josef Hlávka.24 

Vznikly zde první dva největší ateliéry - Hynaisův a Myslbekův. Myslbek zde založil 
sochařské oddělení, které vedl až do roku 1920 a modeloval zde známou sochu sv. Václava 
pro Václavské náměstí. 

Na akademii kromě Hynaise a Myslbeka působili mimo jiné Jan Štursa, Max Švabinský 
(založil grafické oddělení), Jan Preisler, Mikoláš Aleš, František Ženíšek, Rudolf Kremlička či 
Václav Rabas. 

Díky akademii se Letná stala domovem a působištěm celé řady významných umělců, 
především sochařů a malířů. Jedním z nejslavnějších byl Antonín Slavíček, který se stal 
pilným a nadšeným ilustrátorem Letné. Svůj ateliér zde měl i Max Švabinský, Josef Gočar, 
Josef Havlíček, Josef Mařatka, Josef Syrový a jiní. Často se hovořilo v žertu o „Letenské 
republice výtvarníků". Tito umělci a profesoři akademie se často scházeli v oblíbené kavárně 
Belvedér, která se nacházela na Letenském náměstí na rohu ulic Čechova a Korunovační a 
měla stolky postavené po pařížském způsobu i venku na ulici.25 

V okolí AVU je i několik ulic, které dostaly název podle toho, že se nacházejí v těsném 
sousedství (Sochařská, Malířská, Kamenická, U Akademie). 

Akademie výtvarných umění 

24 Pytlík, R.: O Bubenči a okolí. Emporius Dvůr Králové nad Labem, 2004, str. 33 
25 Broncová, D.: Kniha o Praze 7. Milpo Praha, 1998, str. 44 

- 4 0 -



Biografy, kina, divadla 

První a pro Prahu 7 historické představení „oživlých obrazů" se uskutečnilo v červnu roku 
1898 na Výstavišti při příležitosti Výstavy architektury a inženýrství. Ten den se uskutečnilo 
první představení Českého kinematografu Jana Kříženeckého. Promítalo se několikrát denně 
v dřevěném pavilonu poblíž fontány.26 

Na Výstavišti se na dalších místech promítalo po dalších sto let. Bylo to většinou při 
různých příležitostech, při výstavách a veletrzích. Do roku 1920 hrálo u fontány letní kino 
Příroda. Téhož roku promítalo také v Průmyslovém paláci Varieté bio a později Bio družiny 
československých legionářů. Po druhé světové válce zahájilo provoz Přírodní kino ve 
Stromovce. V těchto místech pak vzniklo, už pod hlavičkou Parku kultury a oddechu Julia 
Fučíka, několik scén - Letní kino, Velká scéna, Kruhové panoramatické kino a Subtera klub, 
nejnověji pak stavba tzv. Pyramidy, kde se konají muzikály, a divadlo Spirála. 

Na počátku 20. století v Holešovicích - Bubnech nestála žádná stálá klasická kina, 
promítalo se nejčastěji v restauracích, tanečních sálech, cirkusech a dokonce i na volném 
prostranství. První stálé kino a zároveň i první kino na levém břehu Vltavy se jmenovalo 
Grand biograph Klejzar a zahájilo provoz v roce 1911 v restauraci U krále Václava na 
Belcrediho třídě (dnes Milady Horákové). 

Na rozhraní Bubenče a Letné, ve Schnellově ulici (dnes Šmeralově), bývalo kino 
Koubíček. Promítalo se v tanečním sále, který stál ve dvoře domu. Později se kino jmenovalo 
Edison, pak Samarit. Na konci třicátých let přestalo fungovat, bylo tam skladiště a 
v devadesátých letech byl sál adaptován na kulečníkový klub. 

V roce 1926 zahájilo provoz kino Belvedere, do něhož se vstupovalo z Letohradské ulice. 
Proslulo později pod názvem Ponrepo. Toto kino retrospektivních filmů zahájilo provoz v roce 
1966 a až do svého uzavření v roce 1995 bylo velmi oblíbeno a neustále vyprodáno. Promítaly 
se zde filmy, které nebyly běžně uváděny a také filmy pro pamětníky. 

Rok po otevření kina Belvedere začalo fungovat kino Letná ve Veletržní ulici. Jeho název 
se změnil až v roce 1995, kdy přejalo promítání filmů od zrušeného Ponrepa. Neslo název 
Ponrepo Letná. Na konci devadesátých let bylo však zrušeno a po adaptaci tu byla otevřena 
kinokavárna Miš - Maš, ale i ta brzy zanikla. 

Kino Favorit začalo promítat ve Veletržním paláci v roce 1929, později změnilo název na 
Veletrhy. Fungovalo až do osudného požáru v roce 1974. 

Ve čtyřicátých letech bylo otevřeno v nově postaveném bloku obytných domů mezi 
Heřmanovou ulicí a Belcrediho třídou kino Oko. Jako jediné v Praze 7 promítá dodnes. 

V létě roku 1948 se vždy po setmění promítalo na pozemku Národního technického muzea. 
V budově muzea existuje malý promítací sál i v současné době. 

Velká divadla v této části Prahy 7, kromě již zmíněného Výstaviště, nejsou. Nalezneme zde 
pouze malé divadélko Radar, v Heřmanově ulici a divadélko pro děti v Ovenecké ulici. 

35 Broncová, D.: Kniha o Praze 7. Milpo Praha, 1998, str. 137 
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Planetárium 

Budova Planetária stojí na okraji Královské obory, kde kdysi stávala výletní restaurace 
s tanečním parketem. 

Planetárium se veřejnosti otevřelo v roce 1960 a patřilo k nejmodernějším na světě. 
Hlavním sálem budovy je sál Kosmorama, kde se může na umělou klenbu zobrazit obloha 
přesně tak, jak byla vidět kdykoliv v minulosti i jaká bude ve vzdálené budoucnosti. Předvede 
i jevy, které v přírodě spatříme jen zřídka nebo obtížně a během delších časových období. 
Například všechny typy zatmění Slunce a Měsíce. Zážitek ještě umocňuje multiprojekce na 
nej větší projekční plochu u České republice. Po modernizaci, která proběhla v devadesátých 
letech, přibyla do sálu širokoúhlá, celooblohová a panoramatická projekce a byl tam 
instalován nový laserový projekční systém.28 

V Planetáriu je také moderně vybavený kinosál s kvalitní projekcí videa a diapozitivů, 
pořádají se v něm hlavně cestopisné programy. Planetárium je s oblibou navštěvováno zájemci 
o lety do vesmíru, protože je zde k dispozici velké množství obrazových dokumentů a 
aktuálních informací o kosmonautice, kosmickém výzkumu a raketové technice. 

Za samostatnou prohlídku stojí foyer, v němž je instalována a průběžně doplňována stálá 
expozice. Je vybavena řadou interaktivních exponátů, televizními monitory s aktuálními 
informacemi o astronomii a kosmonautice a doplněna projekcí malého automatizovaného 
planetária. K vidění je tu přístroj, kterým byl vybaven sál Kosmorama v dobách svého vzniku. 

Planetárium v královské oboře 

35 Broncová, D.: Kniha o Praze 7. Milpo Praha, 1998, str. 137 
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Doprava 

V rozvoji pražské dopravy hrála Praha 7 významnou roli. Ve své době jí patřilo několik 
primátů - první pražská lanovka, pohyblivé schody, první elektrická dráha a nejstarší 
železniční tunel. 

Lanovka a pohyblivé schody 

Lanovka byla vybudována ke zdolání strmé stráně na Letnou (součást jedné z tras na 
Výstaviště). Výškový rozdíl byl 38 metrů. Po její trati jezdily dva vozy na vodní pohon. Do 
nádrže horního vozu byla z městského vodovodu načerpávána voda, která zvětšila jeho 
hmotnost natolik, že mohl vytáhnout vůz ze spodní stanice. Tam vodu vypustili a koloběh se 
opakoval. Lanovka zahájila provoz 30. května 1891, stala se první lanovou dráhou v Praze. 

Důmyslný vodní pohon byl levný, ale brzy se ukázalo, že spotřeba vody je tak velká, že 
v Letenských sadech začal klesat její tlak. V roce 1920 byl pohon lanovky přeměněn na 
elektrický. Během první světové války se lanovka zastavila a její provoz již nebyl nikdy 
obnoven.29 

Místo ní zde sloužily kryté pohyblivé schody, velmi často používané fotbalovými fanoušky 
Sparty a Slávie. Už v té době byly schody využívány k reklamním účelům (firma Baťa). 
Definitivně se pohyblivé schodiště zastavilo v roce 1937.30 

Železnice 

Územím Prahy 7 vedou dvě železniční tratě. Jednou z nich je tzv. Buštěhradská dráha, 
která vede z Kladna přes Bubny do centra Prahy a protíná jižní okraj Stromovky. Součástí této 
dráhy je tunel v Královské oboře dlouhý sto čtyři metrů, jenž je nejstarším železničním 
tunelem v Praze, a viadukt, který vede nedaleko Výstaviště. 

Druhou železniční tratí, která zasahuje do oblasti je dráha z Holešovic do Drážďan, která 
vede na severním okraji Královské obory. Byl tam vybudován vysoký násep s mnoha 
propustmi. 

Koňská a elektrická dráha 
0 

Koňská dráha byla vybudována, aby dopravovala návštěvníky na Jubilejní výstavu na 
Výstaviště. V té době představovala jediný prostředek hromadné dopravy, vedla od Vltavy po 
dnešní ulici Dukelských hrdinů (dříve Bělská třída). 

O vznik první elektrické dráhy u nás se zasloužil František Křižík. Tato dráha také vozila 
návštěvníky na Výstaviště. Vedla od horní stanice lanovky na Letné, Oveneckou ulicí až 
k hornímu vchodu na Výstaviště. Trať měřila osm set metrů a provoz na ní obstarávaly dva 
otevřené vozy. Později Křižík dráhu ještě o šest set metrů rozšířil. Po skončení výstavy zájem 
cestujících o cestování tímto směrem upadl, proto byla trať roku 1902 zrušena. Ale brzy sem 
začala pronikat elektrická tramvaj z centra Prahy.31 

29 Augusta, P., Honzák, F.: Sto let Jubilejní. SNTL Praha, 1991, str. 47 
30 Broncová, D.: Kniha o Praze 7. Milpo Praha, 1998, str. 111 
31 Augusta, P., Honzák, F.: Sto let Jubilejní. SNTL Praha, 1991, str. 47 

- 4 4 -



Koňská dráha na Výstavišti v roce 1891 

Vůz elektrické dráhy (konečná stanice na 
Letné) 
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Současná doprava a její problémy 

Bubny, Letná i Bubeneč byly v minulosti považovány za klidné čtvrti, obzvláště díky 
svým parkům. Vedla tudy poměrně hustá tramvajová síť, která spojovala Prahu 7 s ostatními 
částmi města a tak se jim vyhnul výraznější autobusový provoz. Před válkou zde fungovala 
jediná autobusová trasa, která vedla po Bubenském nábřeží. 

Moderní doba však přinesla na toto území vedle husté sítě tramvají také linky autobusů, 
které v sedmdesátých letech spojovaly pravý břeh Vltavy se sídlišti na severním okraji Prahy. 
Jezdila tudy také linka z letiště do centra, která vedla tunelem pod Letnou. 

V roce 1984 byla na Bubenském nábřeží otevřena stanice metra trasy C - Vltavská, která 
spojila tuto část Prahy s centrem. Má unikátní řešení. Všech pět podzemních pater je zavěšeno 
na speciálních lanech na hlavní nosné klenbě. Díky prodloužení metra až do Holešovic zde 
přestaly jezdit autobusy, proměnilo se úplně celé nábřeží, na metro navazují v dostatečné míře 
tramvaje. 

Městská hromadná doprava je v Praze 7 vyřešena ke spokojenosti obyvatel dobře, ale ti se 
potýkají s jiným problémem. Tím je dnes již neúnosná automobilová doprava. V roce 1953 
byl otevřen tunel pod Letnou, který je odvětráván pomocí čtyř komínů. Na přelomu tisíciletí 
byl zrekonstruován, ale v současné době nemůže vyřešit problémy s ohromným počtem aut, 
které denně projíždějí od magistrály Veletržní ulicí na Letenské náměstí a ulicí Milady 
Horákové a Korunovační. Jedinou možností, jak tento problém vyřešit, je vybudování 
městského okruhu nebo dalšího tunelu. 

V roce 1985 se uvažovalo o zrušení části Buštěhradské dráhy vedoucí přes Stromovku, 
protože zde byla plánována stavba městského silničního okruhu. Po protestech ochránců 
přírody a organizace Pražských matek proti stavbě silnice, jejíž uskutečnění by bezpochyby 
znamenalo zkázu unikátní Královské obory, bylo od tohoto záměru upuštěno.Byly zváženy 
nesporné výhody při zachování trati v souvislosti s plánovaným rozvojem integrované 
dopravy v Praze a jejím okolí. Trať je dodnes využívána minimálně. 

Od devadesátých let minulého století se plánuje vybudování tunelu, který by měl vést od 
severu pod Královskou oborou a zástavbou obytných domů na Letné a vyúsťovat za 
Letenskou plání. Existovalo několik variant projektu, o kterých se vedly dlouhé a vzrušené 
diskuze. V současné době je již o podobě a trase budoucího tunelu rozhodnuto, mluví se o 
hotovém projektu, probíhají geologické průzkumy a v co nejbližší budoucnosti by se mělo 
začít se stavbou, která určitě zlepší životní prostředí. 
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Sportoviště, dětská hřiště 
Díky velkým parkům (Stromovka, Letenské sady) je zde mnoho možností, jak trávit volný 

čas sportem a pohybem. Obzvláště Letenské sady, včetně Letenské pláně, se staly oblíbeným 
místem pro rekreační sportovce. Setkáme se tu hlavně s vyznavači jízdy na kolečkových 
bruslích, kteří si vybavení mohou zapůjčit v půjčovně přímo na místě. Prostory kolem 
bývalého Stalinova pomníku slouží skateboardistům, pláň fotbalistům. Cyklisty a rekreační 
běžce můžeme zase potkat ve Stromovce. 

V dolní části Stromovky má své sportovní středisko Olymp Praha. V jeho areálu se 
nachází běžecký vytápěný tunel, atletická dráha, tenisové kurty a přetlaková hala. 

Nejvíce sportovišť tu mají profesionální sportovci Sparty. Na Letné stojí moderní stadion 
Toyota aréna, který má vyhřívaný trávník a tribuny pro dvacet tisíc diváků. V areálu stadionu 
je i tréninkové hřiště s atletickou dráhou a sportovní klub pro mládež. Poblíž stadionu je hala 
pro košíkovou a házenou, která byla přistavěna k budově bývalé sokolovny v ulici Nad 
Královskou oborou. Sparťanští tenisté mají svůj areál ve Stromovce. 

Na Výstavišti vzniklo v šedesátých letech 20. století jedno z nejdůležitějších center 
pražského sportu - Sportovní hala ČSTV,32 přejmenovaná později na Sportovní halu 
hokejového klubu Sparty. Nyní se hala jmenuje T-Mobile Aréna. Začátkem devadesátých let 
byla předána Spartě do užívání na třicet let. Zároveň správa Výstaviště předala tomuto 
sportovnímu centru do užívání svůj malý stadion, spojený s halou podzemním tunelem. Hala 
byla otevřena v roce 1962 lední revue a stala se centrem československého i pražského sportu. 
Mnohokrát se zde konalo mistrovství Evropy i světa, hrálo se bezpočet mezistátních utkání a 
exhibic. Kromě vrcholných sportovních akcí se tu pořádají i různé koncerty. 

Na Výstavišti se také nachází krytý plavecký bazén, který je v současné době (díky 
povodním) v rekonstrukci. 

V obou parcích je velké množství dětských hřišť. Většina z nich byla v poslední době 
opravena a vybavena moderními a pro děti vhodnými prolézačkami a dalšími atrakcemi. Mezi 
největší patří Kaštánek v horní části Královské obory a velké hřiště v Letenských sadech. Na 
rekonstrukci stále čeká hřiště v Kostelní ulici. Pamětníci si vzpomenou, že jeho součástí býval 
otevřený bazén. 

Sportovní hala na Výstavišti 

15 Broncová, D.: Praha 7 křížem krážem. Milpo Media Praha, 2004, str. 38 

- 4 7 -



Stadion Sparty na Letné 

Nové dětské hřiště v Letenských sadech 
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Zdravotnictví a školství 

Aby se obyvatelé cítili ve své čtvrti dobře, musí mít jistotu, že kdykoli budou potřebovat, 
najdou zde odpovídající zdravotní péči a mohou pro své děti vybrat školské zařízení, které 
bude odpovídat jejich požadavkům a nárokům. 

Zdravotnictví 

V této části sedmého pražského obvodu nenalezneme sice žádné nemocnice, léčebny 
dlouhodobě nemocných ani domov důchodců, pouze dům s pečovatelskou službou 
v Kamenické ulici, přesto je o zdraví obyvatel dobře postaráno. 

Centrem zdravotní péče je středisko, jež se nachází v zadní části budovy Dopravních 
podniků na Strossmayerově náměstí. Fungují zde ordinace obvodních lékařů a specializovaná 
oddělení. Na rohu ulic Milady Horákové a Františka Křižka je zubní středisko, které 
poskytuje komplexní stomatologickou péči. 

V ulici Dukelských hrdinů je v budově bývalých lázní středisko alternativní medicíny a 
opodál sídlí lékařská pohotovost. Do roku 1999 fungovala v téže ulici záchranná služba,33 

která byla první svého druhu v Praze. Začala zde působit již v roce 1948. 
V roce 2004 byla otevřena klinika U sv. Klimenta.34 Je to nestátní zdravotnické zařízení 

sídlící v objektu bývalých jeslí v Kostelní ulici. Hlavním pracovištěm kliniky je Centrum 
lékařské genetiky a prenatální diagnostiky poskytující ambulantní služby. Léčí se tam rodiny 
s neplodností a těhotné ženy s podezřením na postižení plodu vrozenou vadou. Jsou tam také 
specializované genetické poradny, laboratoře a ambulance prenatální a dětské kardiologie. Na 
klinice jsou otevřeny i privátní ordinace významných specialistů ve fetální medicíně. 

Školství 

Kromě několika mateřských školek se zde nachází i pět základních škol. Většina těchto 
škol je zaměřená^určitým směrem. V ulici Františka Křižka je jazyková škola, v Umělecké 
ulici je škola zaměřená na hudební a estetickou výchovu a na Strossmayerově náměstí na 
výchovu tělesnou. 

V ulici Nad Štolou nalezneme gymnázium. Toto gymnázium je zaměřené na výuku cizích 
jazyků a hlavně jsou tu sportovní třídy, kde studují mladí gymnasté, zápasníci a judisté. 

Nesmíme zapomenout ani na jedinou zdejší vysokou školu - Akademii výtvarných umění. 

33 Broncová, D.: Kniha o Praze 7. Milpo Praha, 1998, str. 130 
34 Broncová, D.: Praha 7 křížem krážem. Milpo Media Praha, 2004, str. 136 - 137 
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Klinika sv. Klimenta 

Letenské náměstí s prodejnou Delvita, v pozadí bývalý obchodní dům „Brouk a Babka 
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Podniky, obchody, banky, firmy, služby 

Tato část Prahy 7 nikdy nebyla průmyslovou oblastí. Ve své historii zaznamenala jediný 
výrobní závod a to bubenský pivovar. Stával na nábřeží poblíž dnešního obvodního úřadu. 
Pivovar býval součástí hospodářské usedlosti, o které nalezneme zmínku už ve 12. století. 
Pivo se zde vařilo od 17. století. V polovině 19. století se stal místem rozvíjejícího se 
kulturního života. Přibyl k němu velký sál, kde se pořádaly taneční zábavy, konalo se v něm 
divadlo a promítaly filmy. V roce 1926 byla výroba piva ukončena, za války se prostory 
využívaly jako skladiště a v roce 1957 byl stržen. 

V ulici Františka Křižka má pobočku podnik Kartografie Praha, který se zabývá 
zpracováváním a vydáváním map, cestovních průvodců a učebnic. 

Z obchodů se nejvíce do podvědomí zapsal obchodní dům Brouk a Babka.35 Nesl název 
podle svých zakladatelů a majitelů. Ve své době patřil mezi největší a nejznámější. Stával na 
Letné, byly to dva klasické domy propojené prostornou halou. Zákazníci si tehdy mohli 
vybírat sami zboží v regálech a nejen u pultu, což byla jedna z mnoha novinek. Obchodní 
dům nabízel sortiment zboží, který známe z dnešních dob, zavedl katalogovou, zásilkovou a 
informační službu, prodej na úvěr a poskytoval zlevněné zboží. V přízemí bylo občerstvení a 
čítárna. Slavná tradice skončila v roce 1948, kdy byl majitelům zabaven. Zestátněný obchodní 
dům fungoval až do devadesátých let, v současnosti je prostor pronajímán různým drobným 
obchodníkům, hlavně s oblečením. 

Po roce 1989 zaniklo v ulici Milady Horákové mnoho obchodů, větších samoobsluh a 
tradičních restaurací (např. Plzeňský dvůr, U Sojků) a na jejich místě vznikly hlavně pobočky 
bank a bohužel i množství heren. 

Není zde místo na vybudování velkých supermarketů či hypermarketů. Přesto se obyvatelé 
po mnoha letech příslibů a plánů dočkali alespoň Delvity, která byla postavena na Letenském 
náměstí na místě bývalé tržnice. 

Místním obyvatelům v současnosti slouží automatizovaná knihovna, zrenovovaná hlavní 
pošta na Letenském náměstí, pobočka České spořitelny i pojišťovny, mnoho bank, několik 
menších cestovních kanceláří, posilovny se solárním studiem, čistírny, opravny a také firmy, 
které poskytují řemeslnické služby. 

Najíst se a posedět mohou lidé v mnoha kavárnách, bistrech, barech a restauracích. Kromě 
klasických restaurací a hospod tu najdeme i pizzerie a čínské restauranty. Návštěvníkům 
Prahy nabízejí ubytování tři hotely - Belvedér, Splendid a Parkhotel. 

Vedle hotelu Parkhotel se nachází světlá budova, ve které sídlí Policejní prezidium. 

35 Broncová, D.: Kniha o Praze 7. Milpo Praha, 1998, str. 137 
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Rodáci a slavné osobnosti 

Holešovice - Bubny, Bubeneč a Letná se mohou pochlubit řadou významných osobností, 
ať již rodáků nebo těch, kteří si tuto část Prahy oblíbili a začali zde žít. 

Někteří z nich mají na domech, kde žili, pamětní desky.36 Mezi nejvýznamnější umělce, 
kteří zde žili, patří spisovatelé Jan Karafiát (Ovenecká ulice č. 44), Josef Štefan Kubín (ulice 
Dobrovského č. 40), Svatopluk Cech (Letohradská ulice č. 44) a jako dítě tu žil devět let Otta 
Popper (Strossmayerova ulice, dnes ulice Farského), malíři a sochaři Antonín Slavíček (ulice 
Dobrovského č. 9), Max Švabinský, František Bílek, Jan Mařatka a Josef Syrový. 

Žil zde také právník a kulturní pracovník Ivan Sekanina (ulice Umělecká č. 2), redaktor a v 
spisovatel Eduard Skoda, literární historik a publicista Radko Pytlík, fyzikální chemik a 
předseda Akademie věd ČR Rudolf Zahradník, legendární fotbalista Josef Bican (ulice 
Malířská a pak Františka Křižka), politici Bohumil Šmeral, Jiří Stříbrný (Ovenecká ulice č.l), 
Josef Smrkovský a Ladislav Adamec (ulice Milady Horákové). 

Domov zde našlo i mnoho herců, zpěváků a hudebníků. Z herců připomeneme Zdeňka 
Řehoře (ulice Kostelní č. 16), Karla Urbánka (ulice Ovenecká), Ladislava Mrkvičku, Jiřího 
Sováka, Ladislava Fialku, Ivana Vyskočila. Málokdo ví, že zde v mládí žil několik let 
Miroslav Horníček (ulice Veletržní č. 4) a v období před první světovou válkou také Jan 
Werich (roh ulic Kamenické a Kostelní).37 

Mezi významné hudebníky a zpěváky, kteří zde žili, patří Vladimír Mišík, R. A. Dvorský, 
Judita Čeřovská, Zdenka Kohoutová, Eva Olmerová, Yvetta Simonová, Michal Tučný, Jiří 
Jelínek, Václav Rábl, Václav Smetáček, Jan Husa, Jaroslav Vodrážka, Emil Viklický.38 Žil tu 
také jazzman Karel Velebný (ulice Kamenická č. 16), který v roce 1966 oznámil v rozhlasové 
reportáži, že byla nalezena truhla s rukopisy do té doby neznámého Járy Cimrmana, čímž 
položil základ k Divadlu Járy Cimrmana. 

Pamětní deska A. Slavíčka na domě v Dobrovského 9 

36 Rybář, C.: Ulice a domy města Prahy. Victoria Publishing Praha, 1995, str. 235 
37 Pytlík, R. : O Bubenči a okolí. Emporius Dvůr Králové nad Labem, 2004, str. 108 - 109 
38 Pytlík, R. : O Bubenči a okolí. Emporius Dvůr Králové nad Labem, 2004, str. 1 0 8 - 1 2 2 
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Rozvoj regionu 

Jak jsem již uvedla, Praha 7 je uzavřený obvod a nemá tedy možnost rozvíjet se do šíře. 
Úsilí místních zastupitelů i občanů musí směřovat k obnově a rekonstrukci stávajících 
objektů. Rada domů přešla za posledních patnáct let do soukromého vlastnictví, byly 
opraveny a v mnoha z nich vznikly půdní nástavby. 

Radnice Prahy 7 plánuje v nejbližší době mnoho projektů, které by zlepšily a zpříjemnily 
život místních obyvatel. Mezi priority patří rychlé dobudování automobilového tunelu pod 
Královskou oborou a pod Letnou, který velmi odlehčí místní dopravě a výrazně zlepší životní 
prostředí. Všeobecně se mluví o zklidnění dopravy na tomto území, již nyní zde funguje 
systém jednosměrných ulic a plánuje se zavedení parkovacích zón. 

V nejbližší době se chystá velká rekonstrukce budovy Národního technického muzea. Má 
v ní vzniknout šest nových výstavních sálů a také bezbariérový přístup. Vedení muzea by 
chtělo v budoucnosti vybudovat v sousedství novou velkou budovu pro umístění expozice 
vývoje techniky, technického zázemí, restaurátorské dílny, depozitáře a archivu. Technické 
muzeum nedávno převzalo do svých sbírek starý letenský kolotoč, který hodlá opravit a 
znovu uvést do provozu. Plánuje se i stavba budovy Národní knihovny, která by měla stát na 
okraji Letenské pláně v místech dnešní tramvajové smyčky. 

V ulici Nad Královskou oborou bude otevřena nová obřadní síň, která vznikne z bývalého 
hostince. Nahradí starou síň, která je v dřevěném pavilonu ve Veletržní ulici. Dlouho se mluví 
o umístění Slovanské epopeje Alfonse Muchy v Praze. Uvažuje se o trvalém umístění na 
Výstavišti, kde by měl být postaven nový pavilon, ve kterém bude epopej vystavena. 

Ještě dlouhá léta bude pokračovat obnova Stromovky a v rámci ní se jistě dočká opravy i 
Šlechtova restaurace. Stále však není rozhodnuto o tom, jak tento objekt smysluplně využít. 
Objevily se i návrhy o prodloužení tramvajové tratě právě k této budově, avšak ochránci 
životního prostředí s tímto návrhem kategoricky nesouhlasí. 

Dlouho se již také mluví o využití prostoru pod bývalým Stalinovým pomníkem 
v Letenských sadech. Snad se časem dočkáme velkého akvária, o kterém se zatím jen uvažuje, 
ale žádné konkrétní plány a přípravy se dosud neobjevují. 

Velkým projektem do budoucnosti je proměna dnešního nádraží Praha - Bubny na 
průmyslovou a obchodní zónu. Tím by došlo k propojení všech městských částí Prahy 7. 

Určitě se i budoucnu objeví řada dalších plánů a projektů. Některé z nich pomohou 
rozvíjení obvodu, jiné budou spíše z oblasti fantazie. Například jako ten, který vznikl ve 
dvacátých letech minulého století, kdy se uvažovalo o průkopu letenskou strání, který by 
spojil Dejvice s centrem města. 
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Pracovní listy ( didaktické využití) 

V osnovách prvouky a vlastivědy je množství témat vztahujících se k regionu. V hodinách 
prvouky mohu nabídnout téma Naše obec - orientace v obci, významná místa, doprava, 
životní prostředí. V hodinách vlastivědy při probírání tématického okruhu Region - město, 
v němž žijeme, je možné využít tuto práci k jakémukoliv tématu (zeměpisná poloha, místní 
krajina, náš region v minulosti, významné události, předkové, významné stavební a umělecké 
památky, přírodní oblasti, dopravní síť). 

Myslím si, že důležitým předpokladem pro dlouhodobé osvojení určité znalosti žáků je 
především praktické poznání. Možnost ověřit si naučené teoretické znalosti na skutečnosti. 
Každé učivo by mělo být propojováno se životními zkušenostmi. 

K tomu velmi dobře slouží pracovní listy. Jsou možností vyzkoušet si v praxi (v terénu) 
nabyté znalosti z vyučovacích hodin. Pro děti jsou oblíbenou formou práce. Prohlubují 
znalosti, rozvíjejí samostatnost, samostatné uvažování, systematickou práci. Rozvíjejí také 
dovednosti - umět se zeptat, pracovat ve skupině, zkoumat, pozorovat, vyvozovat, logicky 
uvažovat, dávat si věci do souvislostí, hledat, orientovat se aj. 

Úkoly formou pracovních listů se v praxi zadávají dětem velice často. Jsou určeny k tomu, 
aby se na nich zadaný úkol přímo plnil. Každý pracovní list obsahuje konkrétní úkoly a 
zpravidla i místo na jejich řešení. Pokud se řešení úkolu zapisuje přímo na list, je pouze na 
jedno použití. Pracovní list však umožňuje zadávat rozmanité úkoly bezprostředně související 
s právě probíranou látkou. Při práci s nimi se děti aktivně učí, samostatně vyhledávají 
potřebné údaje a plní zadané úkoly. Otázky vedou ke zvídavosti, k objevení či upevnění 
souvislostí. Žáci se naučí nejvíce, nejrychleji a takto získané znalosti jsou nejtrvalejší. Úkoly 
mohou být i na delší dobu, žák se k nim může během určité doby vracet. Když je úkol splněný 
a list vyplněný, zakládá se do desek a žákovi zůstává. 

Pracovní listy jsou tedy určeny jako pomůcka pro výuku, měly by sloužit k opakování pro 
žáky. Použijeme je nejčastěji po probrání určitého okruhu učební látky. Nejvíce se uplatní ve 
fázi učení - reflexi. V poslední řadě jsou pro učitele formou zpětné vazby. 

Úkolem mé diplomové práce bylo vytvořit soubor návrhů pracovních listů, které by 
přispěly k aktivnímu získání poznatků a informací a byly by využitelné v podmínkách regionu 
Praha 7. 

Vypracovala jsem osm návrhů pracovních listů, které obsahují prázdná místa pro 
odpovědi na konkrétní otázky, na malování, tajenky, křížovky a prostor k zapisování 
vyhledaných infofmací. 

Některé pracovní listy se skládají z několika částí (témat), jiné jsou zaměřeny 
monotématicky. Některé úkoly - žáci plní při společných vycházkách, jiné mohou plnit 
samostatně v mimoškolní době. 

První pracovní list se zabývá Letenskou plání a Letenskými sady. Děti si připomenou 
jméno hlavní třídy regionu, v tajence zjistí název obytného bloku, který této části vévodí, a 
dle svých zkušeností napíší, k čemu Letenská pláň v současnosti slouží. 

V Letenských sadech se zblízka seznámí s významnou technickou památkou - Hanavským 
pavilonem a se současnou podobou bývalého Stalinova pomníku. 
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S druhým pracovním listem se vydáme do Královské obory. Podíváme se na historické 
objekty, více se budeme zabývat Rudolfovou štolou. Zamyslíme se nad významem a využitím 
Stromovky v minulosti i současnosti a závěrem navštívíme budovu Planetária. 

Třetí pracovní list je celý zaměřen na areál Výstaviště. Děti se zamyslí, k čemu Výstaviště 
sloužilo a slouží, jaké významné stavby zde stojí, zjistí něco zajímavého o tvůrci fontány a 
podívají se i do historie díky prohlídce Maroldova panorama. 

Ve čtvrtém pracovním listě se budeme pohybovat v oblasti Strossmayerova náměstí. List 
je rozdělen na tři části, v prvních dvou si děti ověřují své znalosti a shromažďují další 
informace o obou místních kostelech. 

Třetí část listu je zaměřena na budovu a činnost místního úřadu. Žáci zjišťují, k čemu 
vlastně úřad slouží a kdo je v jeho čele. Na závěr se pokusí namalovat znak Prahy 7. 

S pátým pracovním listem se budeme pohybovat v oblasti Letné. Tento list je rozdělen na 
dvě části. V té první sbíráme informace o zdejší dominantě - bývalé vodárenské věži, jejíž 
prostory mohou děti využívat ve svém volném čase. 

Druhá část je zaměřená na výtvarné umění. Žáci prozkoumají budovu Akademie 
výtvarných umění a zjistí, kde žil jeden významný umělec. Pracujeme zde i s plánem čtvrti. 

Šestý pracovní list děti využijí při návštěvě Národního technického muzea. Spolu 
s prohlídkou muzea a jeho exponátů podněcuje jejich samostatnou poznávací aktivitu při 
hledání odpovědí na zadané otázky. 

Jsou zde navíc i otázky týkající se bezprostředního okolí muzea. 

Sedmý pracovní list se zčásti zabývá historií i současností budovy Veletržního paláce a 
zčásti je zaměřen na praktické úkoly, které by děti měly dokonale znát. Týká se to sídla místní 
policejní stanice, zdravotního a zubařského střediska a důležitých telefonních čísel. 

Poslední osmý pracovní list je zaměřen na místní dopravu, současnou i minulou. Žáci 
hledají nové nebo si ověřují již získané informace o fungování městské hromadné dopravy 
v regionu a o spojení s jinými částmi Prahy. 

Díky historickému obrázku se přenesou do minulosti, zapojí fantazii a zkoumají, jak zde 
fungovala doprava dříve. 

Pracovní listy jsou určeny převážně žákům čtvrté a páté třídy základní školy a byly z velké 
části vyzkoušeny | áky jedné ze škol regionu. 
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Soubor návrhů pracovních listů 

1. Letenská pláň - Letenské sady 

2. Královská obora - Stromovka 

3. Výstaviště 

4. Oblast Strossmayerova náměstí ( kostely, úřad) 

5. Oblast Letné ( vodárna, AVU ) 

6. Národní technické muzeum 

7. Veletržní palác a jeho okolí 

8. Doprava 
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PRACOVNÍ LIST č. 8 

1) Letenská pláň 
• Jak se jmenuje hlavní ulice, která vede podél Letenské pláně? 
• Vedle tunelu na okraji pláně je budova, ve které sídlí jedno z ministerstev. Jaké ? 

• Jaký fotbalový klub má stadion u Letenské pláně? 
• Vzpomeň si, jaké akce se konaly na Letenské pláni 

• Po vyškrtání pražských čtvrtí v osmisměrce zjistíš, jak se nazývá blok budov proti 
pláni. 

p K M E O K L 

o A O J A R L 

D R N Y J C O 

O L U K O E T 

L I s CH R J O 

í N L O T A M 

V Ř E P Y H C Tajenka: 

2) Letenské sady 
• Stojíme na místě, kterému se říká 

„Stalinův pomník". Jak se říká 
kývajícímu se zařízení vedle nás? 

• Dívej se v okolí po dlažbě a zjisti 
kolik je hodin. 

• Od Vltavy*'sem vedou schody. Co 
sem vedlo dříve? 
a ) 
b ) 

• Blízko nás je budova, která je na 
obrázku. Zjisti, jak se jmenuje a 
k čemu nyní slouží. 
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PRACOVNÍ LIST č. 8 

1) Bránou jsme vstoupili do parku, který se jmenuje Stromovka neboli 

2) Při procházce Stromovkou jsme postupně objevili dva historické objekty: 
a ) 
b ) 

3) K čemu a komu kdysi v minulosti Stromovka sloužila? 

4) Jak se nazývají keře na stráni pod letohrádkem? 

5) Domek na obrázku jistě poznáš. 
Za ním je vstup do štoly. 
• Jak se štola jmenuje? 

• K čemu štola sloužila? 

• Je i dnes štola funkční? 

• Je štola přístupná veřejnosti? 

• Kam odtud štola vyúsťuje? 

6) V tajence najdeš název dalšího objektu, který se nachází ve Stromovce. Napiš název, 
dojdi k němu a namaluj ho (na druhou stranu listu). 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 
K p p T o L B K U L L 

1. církevní stavba 
2. honosná budova 
3. hlavní město ČR 
4. dopravní stavba 
5.zpěvohra 
6. část Prahy 7 
7. velké vstupní dveře 
8. jméno českého krále 
9. rybářský prut 
10. travnatá plocha 
11. druh svítidla 

TAJENKA: 

• Co v této budově můžeme pozorovat ? 

• Jak se nazývá hlavní sál budovy? 
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PRACOVNÍ LIST č. 8 

1) Co bylo kdysi dávno na místě dnešního Výstaviště? 

2) K jaké příležitosti bylo Výstaviště vybudováno? 

3) Při jaké příležitosti jsi Výstaviště navštívil(a)? 

4) Při vstupu do areálu hlavní bránou před sebou vidíte palác. Jaký? 
a) Výstavní 
b) Průmyslový 
c) Veletržní 
Po pravé ruce je budova: 
a) Lapidárium 
b) Planetárium 
c) Divadlo 

6) V dolní části se nachází fontána (na obrázku). Jméno jejího tvůrce najdeš v tajence. 

1. dravý pták 
2. část stromu 
3. část těla 
4. malý nůž 
5. listnatý strom 
6. část končetiny 

Tajenka: 

«r 

Zjisti něco dalšího o tvůrci fontány 

7) Vlevo od fontány stojí zajímavá stavba ve tvaru 
K čemu slouží? 

8) V jednom z dalších objektů na Výstavišti je ztvárněna významná bitva našich dějin. 
Zjisti o tom co nejvíce informací. (Můžeš budovu i navštívit). 

- 5 9 -



PRACOVNÍ LIST č. 8 

1) Kostel na obrázku jistě znáš. 
Zjisti o něm tyto informace: 

• Kde se nachází? 

• Jak se jmenuje? 

• Kdy byl asi postaven? 

• Co je v něm nejzajímavějšího? 

2) Nedaleko odtud je i druhý kostel. 
Název je skryt v přesmyěce: 
Kostel svatého MINTEKLA 
Kostel svatého 

Dojdi k němu a pokus se zjistit o něm co 
nejvíce informací (popiš ho, namaluj, 
zeptej se). 

3) Přes ulici se díváš na velkou šedivou budovu úřadu. 
• Co je to za úřad? • 
• Co vše si můžeme na tomto úřadu vyřídit? 

• Který člověk sídlí v čele tohoto úřadu? 
• Nakresli znak Prahy 7 
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PRACOVNÍ LIST Č. 5 

1) Pojmenuj budovu na obrázku 

2) Kde ji nalezneme? 

3) Zjisti o ní tyto informace: 
• Kdy byla postavena? 

• K čemu v minulosti sloužila? 

• Co se v ní dnes nachází? 

1) Právě se nacházíme v ulici Sochařské. Zjisti, zda poblíž nejsou ulice podobných 
názvů. Pokud ano, zapište jejich názvy. 

2) Poblíž jaké významné budovy se tyto ulice nalézají? 

3) Co znamená slovo akademie? 
K čemu nebo komu tato budova slouží? 

4) Jeden slavný umělec žil na Letné v ulici Dobrovského. Najdi ulici na mapě, dojdi do ní 
a zjisti, kdo to byl, kde přesně bydlel a v jakém období. 
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PRACOVNÍ LIST č. 8 

1) Tuto budovu jistě poznáš. Pojmenuj ji. 

2) Popiš, kde se nachází. 

3) Při návštěvě budovy buď pozorný a hledej odpovědi na otázky. 

• Co se nachází v suterénu budovy? 

• Jak se jmenuje 1. automobil vyrobený na našem území? 

• Kdo létal na letadle BLÉRIOT IX? 

• Jaké lokomotivy jsou zde vystavené? 

• Kdo jezdil v luxusním voze TATRA 80? 

• Z jakého období pocházejí vojenské letouny zavěšené u stropu? 

• Z jakého roku je nejstarší model lodi? 

• Co rozumíš pod slovem „akustika"? 

• Jak se nazývaly automaty umožňující hudební produkci bez znalosti hry na 

hudební nástroj? 

• Co se skrývá pod názvem „optické přístroje"? 

• Jaké druhy hodin objevíme v sále expozice měření času? 

4) Co se nachází v sousední, stejně vypadající budově? 

Nedávno muzeum převzalo do svých sbírek historickou památku, která se nachází 

poblíž muzea v Letenských sadech. Hodlá ji opravit a znovu zprovoznit. O jakou 

památku se jedná? 
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PRACOVNÍ LIST č. 8 

1) Návštěvník Prahy tě zastaví na Letenském náměstí a chce poradit. Prý je zde někde 
Národní galerie. Poradíš mu? 

• Popiš cestu k Národní galerii 

• V jakém paláci se galerie nachází? Pokud nevíš, odpověď hledej v přesmyčce: 

TRVELEŽNÍ palác 
palác 

• Co je to vlastně galerie? 

• Znáš nějaké malíře, sochaře? ... 

2) Takto vypadal palác dříve, než tam 
vznikla galerie. 

• Víš, k čemu dříve sloužil? Zjisti to. 
a) 1. polovina 20. století 

b) 2. polovina 20. století 

• Palác se dlouho opravoval, postihla ho 
tragédie. Víš jaká? 
Napovím ti - lidé v době tragické 
události volali na telefonní číslo 150 

3) V paláci bylo kdysi i kino. Víš, kde je v okolí nyní nějaké kino? Dojdi k němu, napiš 
jeho název a zjisti, jaký film dnes večer hrají. 

4) Proti kinu má sídlo důležitý úřad, který nás chrání. Jaký? 
Znáš jejich důležité telefonní číslo? Napiš ho 

5) Rohová budova vedle je, jak jistě víš, zubní středisko. Kde najdeme velké zdravotní 
středisko? 
Jakým číslem přivoláš rychlou záchrannou službu? 
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PRACOVNÍ LIST č. 8 

1) Jaká čísla tramvají zde jezdí? 

2) Jakou tramvají se dostaneš z Letenského náměstí do centra Prahy? 

3) Jakou tramvají by jsi dojel z Letenského náměstí na Výstaviště? 

4) Jak se jmenuje stanice metra v Praze 7 a na jaké je trase? 

5) Vede tudy železniční trať? Pokud ano, napiš kudy vede 

A trocha historie: 
• Před sto lety jezdila na Výstaviště koňská dráha. Vysvětli, co to bylo? 

• Zjisti, zda tady v minulosti jezdily linky autobusů 

• Belcrediho třída - tak se kdysi jmenovala jedna dnešní ulice. Zapoj fantazii a 
napiš, odkud je tento obrázek vyfotografován 

• Jak se ta ulice jmenuje dnes? 

PRAHA-VIl. - Bclcrcdiho tř. (tok -n«) 
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Závěr 

Praha 7 je místem mého bydliště, žiji zde téměř čtyřicet let. Nějakou dobu jsem zde i učila. 
Během té doby jsem zjistila, že děti prakticky neznají svoji čtvrť, svoje okolí. Stejné 
zkušenosti jsem později zaznamenala i na dalších dvou školách, kde jsem učila a učím. 

Cílem mé práce bylo vytvořit vlastivědnou příručku pro učitele 1. stupně základní školy. 
Zároveň by mohla tato práce posloužit všem, kteří se chtějí o Praze 7 dovědět něco více. 

Svoji práci jsem se snažila napsat tak, aby poskytovala témata, která se dají využít hlavně 
v hodinách prvouky a vlastivědy, ale i v hodinách přírodovědy či výtvarné výchovy. 

Diplomovou práci jsem rozdělila do několika kapitol. Úvodní kapitola představuje Prahu 
7, její polohu, vznik a znak. Druhá kapitola je věnovaná přírodním podmínkám místa a 
geologickému vývoji. Další kapitoly pojednávají o určitých oblastech Prahy 7, ať je to 
Královská obora, Výstaviště, Letenské sady či Letenská pláň. V dalších kapitolách píši o 
významných kulturních, historických a architektonických památkách, důležitých budovách a 
úřadech. Připomínám některé slavné rodáky a osobnosti, kteří se svým uměním a dílem 
zapsali do našeho podvědomí. Nechybí ani kapitola o místní dopravě a ochraně životního 
prostředí. K většině těchto kapitol jsem zároveň vypracovala návrhy pracovních listů. 

Doufám, že moje diplomová práce s návrhem pracovních listů bude pro učitele i pro žáky 
přínosem. Ráda bych, aby opravdu vzbudila hlavně u dětí zájem o minulost, současnost ale i 
budoucnost této části Prahy 7. 
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