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1. Úvod

„Vltavské ostrovy svou malebností p ispívají nemálo ke kráse Prahy. Kdosi je

nazval „plovoucími oasami“. Toto p irovnání je vskutku p ípadné. Jako oasy

v poušti poskytují unavené karavan  odpo inku, osv žení a ukojení žízn , tak i

pražské ostrovy nabízejí osv žení unaveným ve stínu mohutných strom  a ob erstvení

žíznivým; ticho a klid zde panující blahodárn  p sobí na nervy velkom stským

shonem oslabené.“1

edchozí v ta totiž p esn  vyjad uje to, co v tšina obyvatel Prahy

v minulosti cítila a snad dnes ješt  cítí. A  se doba hodn  zm nila, po ád to v nás

ješt  n kde je. Ten vnit ní pocit, že Vltava k Praze neodd liteln  pat í, a že jí v jistém

smyslu i vládne. Vltava je symbolem zrození Prahy, jakousi božskou matkou, které

se lidé bojí, ale zárove  k ní vzhlíží. Je tedy symbolem, který lidi spojuje, poskytuje

totiž všechno, co kdy lidé k životu pot ebovali. Vltava znamená život, a proto lidé

vždy využívali vše, co jim nabízela. A když se doba na pozadí transforma ních

proces  zm nila, znovu využili její nabídky ke stvo ení nového života, tentokrát toho

spole enského a kulturního.

Toto  téma  jsem  si  zvolil,  nebo  m  historie  Prahy  vždy  fascinovala.  Za

všechna ta staletí neztratila nic ze svého kouzla a vždycky byla st edem pozornosti,

nejen národní, ale i evropské. Na tak malé (v porovnání s jinými m sty) m sto, se tu

ihodilo mnoho významných událostí a každá jeho ást, by  sebemenší na tom m la

sv j vlastní podíl. Proto jsem si zvolil prost edí pražských ostrov  a dobu, která

inesla jednu z nejzásadn jších prom n lidské spole nosti. Zajímá m  jejich

vzájemná interakce a význam pro obyvatele Prahy.

2. Cíle

Cílem p edkládané bakalá ské práce je výše uvedené interakce ov it s

ohledem na jejich vzájemnou kauzalitu. Zjistit, zda poloha ostrova od centrální

oblasti m sta n jak ur ovala zp sob jeho využívání. Také ov it, zda se v období od

19. století až do 20. let 20. století, tedy na pozadí industrializace a zm n životního

stylu, n jak zm nil zp sob využívání pražských ostrov  a také jejich význam. V

1 T ÍŠKA, Josef, Vltava v Praze, nestránkováno. In: ANTM, fond . 791, Kleplova sbírka rukopis  a vzpomínek, sv. . 1087
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neposlední ad  také ov it, jestli vznik fenoménu volného asu (v moderním slova

smyslu) ovlivnil spole enský a kulturní život na pražských ostrovech.

3. ležité pojmy

3.1. Urbanizace

Pojem urbanizace m l v minulosti mnoho r zných definic, ale od 60. let

minulého století se za al formovat názor, podle n hož je urbanizace mnohostranným

procesem, a je tedy nutno zkoumat vždy sou asn  z více hledisek (dle Horské,

Maura, Musila, 2002). Za ala se rozlišovat urbanizace ekonomická, demografická,

prostorová a sociální. Jádrem nových pohled  na urbanizaci se stal na prvním míst

názor, že urbanizace je zm nou, kterou nelze vysv tlit bez p ihlédnutí k prom nám

celé spole nosti, a na druhém míst  názor, že i když je tento proces integrální

sou ástí prom n celých spole ností, má p ece jen ur itou specifickou povahu.

Urbanizace v tomto pojetí se za ala proto definovat a chápat jako komplexní

spole enský proces prom ující prostorovou organizaci spole nosti. Spole ným

znakem prom n prostorové organizace spole nosti ozna ovaných jako urbanizace je

koncentrace jejich inností v pom rn  ne etných územích a centrech.

V sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století tedy došlo k propojení

historického, geografického a sociologického p ístupu k interpretaci urbanizace.

Urbanizace je tedy zm nou systémovou, je to zm na prostorové organizace

spole nosti, ili zm na celé struktury osídlení. V žádném p ípad  ji nelze chápat jako

popis r stu jednotlivých m st nebo jejich historie. Urbanizace je také jednou ze

složek modernizace spole nosti.2

Za urbanizaci však nelze považovat vlny rychlého r stu m st zaznamenané

v r zných obdobích evropské historie (nap . 12. a 13. nebo 16. st.). Ta totiž ozna uje

jedine ný p echod z p evážn  venkovské spole nosti do spole nosti p evážn

stské. Je to tedy konkrétní a asov  omezený proces, probíhající v pom rn

historicky p esn  vymezitelném asovém období. V evropských podmínkách za al

2 MUSIL, Ji í. Urbanizace v socialistických zemích. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1977. 360, [4] s. Sociologická knižnice, s. 13-34
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v Anglii v polovin  18. století a celý tento p echod trval p ibližn  250 let. Po átky

urbanizace byly spojeny s industrializací.3

3.2. Pr myslová revoluce a industrializace

Ve 2. polovin  18. století prob hla v Anglii mechanizace textilní výroby

spojená zejména s dovozem levné bavlny z amerických plantáží. Tak velké

množství suroviny samoz ejm  vyžadovalo nové technické postupy zpracování a

nutn  sp lo k sestrojení nových výkonn jších textilních stroj , kterými se posléze

zdokonalil a urychlil proces výroby látek. To v kone ném d sledku vedlo

k výraznému nár stu celkového objemu textilní produkce. Prvopo átek pr myslové

revoluce je tak úzce spjat s vynálezem parního stroje a s jeho následným masivním

rozší ením tém  do všech oblastí lidské innosti. Dochází k p echodu od

manufakturní výroby, které dominovala práce manuální k výrob  strojové, jež

dokázala n kolikanásobn  zvýšit dosavadní produkci zboží.

Poprvé v historii tak byla manuální práce ve velkém nahrazena stroji.

Pracovní prost ední také doznává velkých zm n. Jedná se p edevším o p esun z

malých domáckých dílen a manufaktur do velkých a rozlehlých továren. Všechny

nové stroje fungovaly samoz ejm  na parní pohon, takže stav ní továren již nebylo

vázáno jen na ur ité typy lokalit (nap . vodní toky), ale mohlo se stav t prakticky

všude. Práce na strojích se dala velmi snadno nau it a v tšinou nevyžadovala žádnou

velkou fyzickou sílu ani p íliš velkou odbornou kvalifikaci. V továrnách byly proto

zam stnávány jako levná pracovní síla hlavn  ženy a d ti.

S nár stem množství parních stroj  úm rn  rostla i spot eba uhlí, což vedlo

k obrovské expanzi tohoto odv tví a stále byly otevírány nové a nové doly. Vysoké

nároky na kvalitu parních stroj  daly vzniknout zcela novému oboru, kterým se stalo

strojírenství. A protože byla v tšina sou ástek parních stroj  vyrobena z kovu, za ala

expandovat i hutnická výroba. To vede nap íklad ke vzniku vysokých pecí, ve

kterých se mohlo dosahovat mnohem vyšších teplot, a tím byla tavba železné rudy

mnohem kvalitn jší. Jelikož d evo nebylo dostate  výh evným palivem a také

velmi rychle ho elo, za alo se ve velkém nahrazovat uhlím a koksem.

3 HORSKÁ, Pavla, MAUR, Eduard a MUSIL, Ji í. Zrod velkom sta: urbanizace eských zemí a Evropa. Vyd. 1. Praha: Paseka,
2002. 352 s. (s. 11 – 15)



4

Produkce parních stroj  se neustále zvyšovala, což logicky vedlo i

k mnohonásobnému zvýšení produkce železa a oceli. Došlo tak ke zvýšení poptávky

po uhlí a železné rud , a tím zárove  i k rozvoji celého t žebního pr myslu. Na to

navazuje i obrovský nár st množství dopravních prost edk , aby byla zajišt na

doprava zboží a surovin. Kon  s vozy už tyto suroviny bylo nutné do továren

dopravit, muselo nutn  dojít k velkým zm nám v doprav . Kon  a vozy již takovému

nár stu požadavk  nesta ili a za alo se pracovat na využití parního stroje, coby

dopravního prost edku. V roce 1801 se to kone  povedlo a sv tlo sv ta spat ila

parní lokomotiva, za jejíhož tv rce je považován Angli an Richard Trevithick.

V roce 1803 testuje Ameri an Robert Fulton ve Francii sv j první parník a již roku

1807 p ichází s prvním komer  úsp šným parníkem na sv .

Pr myslová revoluce má t i etapy vývoje. První etapa pr myslové revoluce

za ala vynálezem parního stroje v roce 1785, druhá etapu p ichází na scénu na

elomu 19. a 20. století spole  s objevem elektrického proudu. T etí etapa

pr myslové revoluce za ala koncem 20. století až trvá vícemén  až dodnes. T etí je

ímo vázána na rozvoj informa ních technologií.4

V eských zemích se za po átek pr myslové revoluce považuje rok 1800.

Dominantním pr myslovým odv tvím bylo textilnictví (severní echy), které m lo

tu výhodu, že mohlo plynule navázat na p vodní manufakturní dílny. Ale také tu

sobilo mnoho specialist  z Anglie, kte í sem krom  zkušeností a znalostí p iváželi

také stroje. Textilní výrobu, zejména strojové sp ádání a tkaní bavlny a vlny,

dopl uje ve 30. letech 19. století i pr mysl potraviná ský (nap . cukrovarnictví).5

3.3. Volný as

Definovat  volný  as  je  velmi  obtížné,  nebo  je  jedná  o  tématiku  velmi

subjektivního charakteru, pod kterou si každý jedinec p edstavuje n co úpln  jiného.

Když se však oprostíme od subjektivity vnímání volného asu jako p edstav o jeho

vypln ní, bude se jevit následující definice více než vhodná. Joffre Dumazedier,

francouzský sociolog a významný p edstavitel sociologie volného asu tento pojem

4 HORSKÁ, Pavla, MAUR, Eduard a MUSIL, Ji í. Zrod velkom sta: urbanizace eských zemí a Evropa. s. 11 – 15
5 Pr myslová revoluce. [cit. 23.5.2013]. Dostupné na:
   http://www.czech.cz/cz/Objevte-CR/Fakta-o-CR/Historie/Prumyslova-revoluce
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definoval následujícím zp sobem: Volný as je innost, odlou ená od povinností

pracovních, rodinných a spole enských, p i které se jedinec libovoln  v nuje bu

odpo inku, zábav  nebo rozši ování svých znalostí, nenucen  se ú astní

spole enských aktivit i rozvíjí své tv í schopnosti.6

Autor ve své dob  poukazoval na problematiku tzv. empirománie, která je

charakterizována nadm rným zájmem o analýzu inností, kterým se lidé ve volném

ase v nují a naopak nedostate ným zájmem o teoretickou stránku volného asu,

jeho vlivu na kulturu, sociální vztahy a životní styl.7

Funkce volného asu se m nila spole  s jeho postupným vývojem. V

sedmdesátých letech minulého století rozd lil Dumazedier volný as na t i kategorie

dle jeho základních funkcí.

Byly to následující kategorie:

funkce relaxa ní – odpo inek (délassement)

funkce zábavní – rozptýlení (divertissement)

funkce sebevzd lávací – rozvoj osobnosti (dévelopement)

Všechny tyto t i funkce spolu vzájemn  souvisí a koexistují, asto se však

vzájemn  p ekrývají, což zna  zt žuje jejich rozlišování. Každopádn  by u

každého jedince m ly být zastoupeny všechny t i funkce, aby nedocházelo k

jednostranné deformaci.8

4. Informa ní zdroje

4.1. Písemné prameny

Písemné prameny, které jsem m l pro svou práci k dispozici, pocházejí z

Archivu Národního technického muzea v Praze, kde jsem je mohl prostudovat a

cenné informace z nich potom použít ve své bakalá ské práci. Jednalo se o materiály

6 Autorský p eklad definice volného asu: Joffre Dumazedier (1974) Leisure and the social system. In J. F.Murphy (ed.)
ConceptsofLeisure. Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall, s. 133.

7 HODA , Bohuslav a DOHNAL, Tomáš. Rekreologie. Vyd. 1. Olomouc: Hanex, 2005. 202 s. ISBN 80-85783-48-7. s. 57
8 Tamtéž. s. 58
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pocházející z tzv. Kleplovy9 sbírky pam tí a písemností, která vznikla na p elomu 40.

a 50. let 20. století a stále se rozr stá. „Ve svém celku tento soubor p edstavuje

unikátní pramen, dobové sv dectví i nad asovou zásobnici informací o život  a práci

našich p edk  nejr zn jších sociálních skupin a region eských zemí v 19. a 20.

století. 10

K využívání pam tí i vzpomínek jako historických pramen  u nás p isp lo

zintenzivn ní kontakt  se západní historiografií po roce 1989. V roce 2004 v Praze

prob hla konference Pam ti a vzpomínky jako historický pramen, která ukázala

pot ebu  soustavné,  a  to  jak  teoretické  tak  praktické  práce  s  prameny  neú ední,

narativní, soukromé povahy - tedy korespondencí, deníky, pam ti, apod. 11

Samoz ejmostí u tohoto typu pramen  je pot eba velké obez etnosti v hodnocení a

zdrženlivosti v d e v objektivu autora. Proto je nutné veškerá z nich získaná fakta

ješt  ov ovat.

ÍŠKA, Josef, Vltava v Praze, nestránkováno. In: ANTM, fond . 791, Kleplova

sbírka rukopis  a vzpomínek, sv. . 1087

MALÝ, František, Vyjád ení k vodnímu dílu na Vltav  na Štvanici, s. 39. In:

ANTM, fond . 791, Kleplova sbírka rukopis  a vzpomínek, sv. . 1658

4.2. Obrazové prameny

Obrazové prameny, které jsem m l pro svou práci k dispozici, mohu rozd lit na:

symbolické - mapy, technické výkresy a schémata

Tato díla byla tvo ena bez um leckých ambicí a sledovala tak praktické cíle,

takže je bylo možné považovat za pom rn  spolehlivé. Spolehlivost ješt  zvyšuje

fakt, že byly v tšinou tvo eny ú eln  (katastr, vojenské mapování apod.).

  9 Jan Klepl (1907-1965), s prací Archivu d jin pr myslu, obchodu a technické práce spojen od roku 1934, kdy za al pod
vedením Bed icha Mendla pracovat jako jeho tajemník. Od roku 1939 do 1961 byl jeho vedoucím (Jan Hozák 2006)

10 SEKYRKOVÁ, Milada, ed. Pam ti a vzpomínky jako historický pramen. Praha: Národní technické muzeum, 2006. 391, iv s.
Práce z d jin techniky a p írodních v d, sv. 10. ISBN 80-7037-152-8. s. 6

11 Tamtéž s. 3
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vlastní obrazové - dobové obrazy, kresby a fotografie

Pokud jde o dobové obrazy, je nutno brát tato díla se zna  kritickým

odstupem, protože mohou být, a  zám rn í neúmysln , zna  zkreslena r znými

aspekty (nap . talent autora, um lecký sm r, technika i jeho perspektiva). Um lecká

hodnota díla, totiž v tšinou zna  p evyšuje hodnotu dokumentární. U dobových

kreseb je to vícemén  stejné, jen je zde d ležité odlišit motiv vzniku. Pokud se jedná

o kresby ilustrující nap . budovy za ú elem dokumentace architektonických prvk ,

lze jim v novat více pozornosti. Dobové fotografie mohou být také samoz ejm

edem zinscenovány (nap . za ú elem propagace) nebo dodate  upraveny. Avšak

když zhodnotíme ú el, za kterým byla fotografie po ízena, m že mít vysokou

vypovídací hodnotu. Je tedy t eba se zam it na dokumentární fotografie, letecké

snímkování nebo staré pohlednice.

Veškeré použité obrazové materiály pocházejí z archivních fond  nebo ze

sbírek soukromých majitel . Pokud jde o mapy, ty jsou k dispozici v digitální podob

a ve vysokém rozlišení ve webových aplikacích r zných státních institucí.

4.3. Tisk

i psaní své bakalá ské práce jsem musel vzít v úvahu i dobový tisk. Úskalí,

na n ž se p i práci s tímto typem pramenu naráží, je pom rn  mnoho. Proto je nutné

postupovat obez etn . Noviny a asopisy jsou periodicky vydávané tiskoviny, jejichž

význam je primárn  informativní, ale také agita ní. Jelikož odrážejí spole enský

život, tím ho zárove  i formují, je d ležité zachovat si kritický odstup. Obsah m že

být ovlivn n názory redaktor , zájmy tená , konkurencí i p ímo vydavatelem.

ležitým aspektem je také cenzura. Získané informace je samoz ejm  pot eba

ov it ješt  z jiného zdroje (nap . jiné periodikum, sborník i kalendá ).

Národní politika

Pautník

Národní listy

Sv tozor
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4.4. Literatura

Literatura, kterou jsem pro pot eby své práce použil, byla psána pouze esky.

Pokud jde o dobu vzniku, tam už to tak jednozna né není. Vycházel jsem z odborné

literatury 19. století, která má n kdy k dispozici materiály dnes již n jakým

zp sobem znehodnocené nebo zmizelé. Ale naopak nemá sou asný rozhled poznatk

a  je  svazována  diskursem své  doby.  Tedy je  znovu pot eba  zachovat  si  p i  práci  s

tímto typem literatury kritický odstup. Ob as jsem také nahlédl do dobové beletrie,

která asto reprezentuje myšlení lidí z doby svého vzniku, taktéž reflektuje jejich

zájmy  a  oblíbená  místa.  Ve  20.  století  jsem  rozsahem  použité  literatury  pokryl

všechna jeho období (p edvále né, prvorepublikové, mezivále né, povále né,

komunistické i porevolu ní).  Také došlo i na literaturu 21. století, tedy sou asnou.

5. Teoretické ukotvení práce

Když jsem analyzoval dosavadní výzkumy týkající se pražských ostrov ,

zjistil jsem, že v tšina literatury (které je mimochodem velmi málo), p ímo se

dotýkající této tématiky je ryze faktografická nebo cestopisná. Když pominu

nespo et lánk  lákajících na výlet, za odpo inkem nebo za kulturou, webové

stránky, v tšinou stru  informující o historii a sou asnosti ostrov , p ípadn  krásné

fotografické publikace, tak mi literatury v nující se pražským ostrov m jako

takovým, vývoji jejich využití, duchovní hodnot , dobové hodnot  kulturní nebo

spole enské a podobným aspekt m, mnoho nez stalo. D ležitou událostí pro m j

výzkum byl objev existence Kleplovy sbírky 12  uložené v archivu Národního

technického muzea v Praze, která mi poskytla zajímavý materiál, a to nejen z

pohledu technické dokumentace, ale i spole enského a kulturního aspektu života v

Praze, na Vltav  a hlavn  i na pražských ostrovech. Z faktograficky ucelených d l

nutno jmenovat publikaci Pražské ostrovy, autor  Josefa a Evy Hrubešových. 13

existuje n kolik zajímavých historických prací, jako nap . Josefa Svátka14 a Václava

12 ANTM, fond . 791, Kleplova sbírka rukopis  a vzpomínek
13 HRUBEŠ, Josef, HRUBEŠOVÁ, Eva a BRONCOVÁ, Dagmar, ed. Pražské ostrovy. Vyd. 1. Praha: Milpo media, 2007. 183

s. Knihy o Praze; sv. 42. ISBN 978-80-87040-06-5.
14 SVÁTEK, Josef. Ze staré Prahy: obrazy d je- a místopisné. V Praze: Jos. R. Vilímek, [1899]. 362 s.
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Vladivoje Tomka15, které obsahují mnoho zajímavých informací. N kolik dalších

publikací se ostrov m v nuje jen okrajov  a v tšinou velmi stru . Další jsou

naopak v novány pouze jednomu ostrovu, jako nap . publikace St elecký ostrov,

kterou sepsal Jan Šlechta K ivoklátský. 16  Zajímavým výzkumným projektem je

bakalá ská práce Jany Fuchsové: Využití pražských ostrov  v cestovním ruchu,17 ve

které se dají najít spousty zajímavých geografických informací. Nezanedbatelným

ísp vkem byl i lánek Vltavské ostrovy v Praze, který napsala RNDr. Dana

Fialová.18 Jediné, co mi tedy nakonec zbývalo, bylo pustit se do hledání a sbírat

fragmenty z širokého okruhu literatury, v nujícím se p edevším Praze a Vltav , ale

také do prohlížení dobového tisku, matrik, kronik a r zných pam tí, sborník ,

adresá , technické dokumentace a v neposlední ad  také román  a povídek,

psaných b hem období, které bylo pro m j výzkum nejd ležit jší. T žko tedy bylo

na n jaké dosavadní ucelené výzkumy navazovat. Tyto fragmenty mi spíše

posloužily jako cesta k ur itým pramen m a literatu e, které se nakonec ukázaly být

pro mou práci p ínosem.

6. Metodologie výzkumu

Historie je výtvorem lidí. P edm tem historie nejsou proto jen zákony rozvoje

spole nosti, ale i jejich konkrétní projevy. Historik studuje nejen obecné,

charakteristické pro celou adu událostí, ale i individuální, neopakovatelné

zvláštnosti t chto událostí. Zvláštností historické v dy je jak zobec ování

empirického materiálu, tak i bezprost ední rekonstrukce individuálních zvláštností

historických událostí, postav i fakt . To by ovšem nefungovalo bez faktografické

základny a teoretických zobecn ní. 19  Zde se ovšem dostáváme k problematice

objektivity a nestrannosti historických poznatk . Vývoj historiografie prokázal, že

dosp t k zcela objektivnímu, tj. s historickou realitou totožnému poznání minulosti

zcela neovlivn nému zájmy a p edstavami soudobé spole nosti je v zásad

15 TOMEK, Václav Vladivoj. Základy starého místopisu Pražského. Oddíl I., Staré m sto Pražské. Prwní polowice. W Praze:
Nákladem spole nosti [Královské eské spole nosti nauk], 1865. 112 s.

16 ŠLECHTA, Jan. St elecký ostrov. V Praze: J. Šlechta K ivoklátský, 1893. 27 s.
17 FUKSOVÁ, Jana (2006): Využití pražských ostrov  v cestovním ruchu. Bakalá ská práce, P F UK v Praze
18 FIALOVÁ, Dagmar. (2013): Vltavské ostrovy v Praze. Geografické rozhledy, 22, . 4, p íloha, s. 1–4. ISSN 1210-3004
19 ZWETTLER, Otto, APKA, František a VACULÍK, Jaroslav. Úvod do studia d jepisu a technika historikovy práce. Vyd. 1.

Brno: Masarykova univerzita, 1996. 119 s. ISBN 80-210-1366-4. s. 8-9
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nemožné.20 Tím, že sou asnost determinuje obecný sm r historického bádání, ur uje

zárove  také jeho metodologii.

Pro pot eby bakalá ské práce jsem zvolil kombinaci n kolika metod, abych

tím získal dokonalejší nástroj k historickému poznávání, ale také proto, že vhodná

kombinace n kolika metod zpravidla poskytuje i spolehliv jší výsledky, jelikož do

jisté míry jedna pracovní metoda kontroluje správnost využití té druhé. Dominantní

zastoupení v pr hu mého výzkumu m la tedy kombinace metody kompara ní a

ímé. Celý výzkum tedy spo íval v získávání historických fakt z pramen  a

literatury a jejich následného porovnávání. V souladu se zvolenou metodologií jsem

i výzkumu postupoval dle následující osnovy. Nejd íve jsem si zvolit téma

projektu, na jehož základ  jsem si stanovil cíl výzkumu. Potom jsem formuloval

hypotézy, které korespondovaly se zvoleným výzkumným cílem. Jakmile jsem m l

formulovány hypotézy, tak jsem se mohl pustit do hledání vhodných pramen  a

literatury. Z nich jsem potom získával maximální množství dostupných historických

fakt, která v nich byla p ímo obsažena a k danému tématu se vztahovala. Následn

získaná fakta jsem na základ  stanovených hypotéz vzájemn  porovnával, z ehož mi

vzešly výsledky, které formulované hypotézy bu  potvrdily anebo také vyvrátily.

7. Výzkumné otázky – stanovené hypotézy

Determinovala geografická poloha ostrova jeho p ípadné využití?

Determinovala doba n jakým zp sobem využití pražských ostrov ?

Ovlivnil vznik fenoménu volného asu život na pražských ostrovech?

Geografická poloha ostrova a jeho vzdálenost od m stského centra determinovala

zp sob jeho využití.

Industrializace a následná zm na životního stylu obyvatel Prahy výrazn  zm nila

také význam pražských ostrov  a zp sob jejich využití

Pražské ostrovy se významn  podílely na spole enském a kulturním život

obyvatel Prahy

20 Tamtéž. s. 15
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8. Výb r lokality

Oblastí, které se budu ve své bakalá ské práci v novat je území dnešní Prahy.

K vymezení tohoto regionu nejlépe poslouží aktuální p ehled m stských ástí

hlavního m sta Prahy. (Obr. 1) V sou asné dob  má Praha celkem 57 m stských

ástí rozd lených do 22 správních obvod  a 112 katastrálních území. Její celková

rozloha iní 496,1 km², a podle výsledk  s ítání lidu z roku 2012 m la v té dob

Praha 1 272 690 obyvatel.21

Podíl zastav ného území vymezeného na základ  aktualizace pr zkumu

sou asného stavu z roku 2011 p esáhl z celkové rozlohy správního území 42,4 %, na

nezastav né území p ipadá 57,6 % z celkové rozlohy správního území.22

Obr. 1: Územní vývoj Prahy

21 Správní a územn správní len ní Prahy. [cit. 16.5.2013]. Dostupné na:
http://www.ahmp.cz/index.html?mid=47&wstyle=0&page=''

22 Územn  analytické podklady hl. m. Prahy 2012. [cit. 16.5.2013]. Dostupné na:
    http://www.uppraha.cz/uploads/assets/soubory/data/UAP/UAP2012/2_2_sidelni_struktura.pdf
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9. Geologické, geomorfologické a hydrologické pom ry na území dnešní

Prahy

9.1. Geologické pom ry v Praze

Geologický vývoj v oblasti hlavního m sta Prahy probíhá již více než t i

tvrt  miliardy let, od starohor až do sou asnosti, a tomu také odpovídá i rozmanitost

horninového podloží. Toto území leží ve st ední ásti eského masivu a spadá do

tepelsko - barrandienské oblasti, která je tvo ena zejména horninami svrchního

proterozoika (starohory) a staršího paleozoika (prvohory), které vystupují z ásti

ímo na povrch terénu anebo jsou áste  kryty mladšími uloženinami. Tyto

horniny se tvo ily v mo ském prost edí. Mo e bylo p evážn  hlubšího rázu, ale z ásti

se také jednalo o mo e m lké. Na jeho dn  se ukládaly bohaté vrstvy sediment .

Naše území bylo mo em zaplaveno celkem t ikrát, ale to vždy zase ustoupilo z cesty

proces m, které stojí za vznikem hor a poho í.23

Nejstarší geologický podklad pražského území tvo í na severozápad  a

jihozápad  svrchní proterozoikum. Tyto usazeniny jsou z nejv tší ásti zastoupeny

úlomkovitými horninami typu b idlice i prachovce, drobami a také slepenci.

Sou asn  se sedimentací v ur itých obdobích probíhala také sope ná innost, p i

které místy docházelo k podmo ským výlev m nejprve zásaditých a pozd ji i

kyselejších láv (bazalt , andezit , ryolit ) a k explozím, vedoucím ke vzniku

sope ných tuf .24

Mladší paleozoikum je zastoupeno ordovikem, silurem a devonem.

Paleozoické uloženiny byly zvrásn ny do úzkého brachysynklinoria25 protaženého ve

sm ru od jihozápadu k severovýchodu. Pravidelnost uložení je porušena p nými a

podélnými poruchami (pražský zlom, šárecký zlom, závistský p esmyk). Dnešní

rozší ení k ídových sediment  na území Prahy je výsledkem terciérní a kvartérní

denudace. Terciérní sedimenty jsou na pražském území zastoupeny uloženinami

azenými k miocénu a pliocénu. Kvartér je zastoupen pleistocenními a holocenními

sedimenty. Zna ný význam, jak do rozsahu, tak i do mohutnosti, mají na území

23 CHLUPÁ , Ivo. Geologická minulost eské republiky. Vyd. 1. Praha: Academia, 2002, ISBN 80-200-0914-0. s 11-14
24 Tamtéž
25 vrása mísovité struktury (Mgr. Ji í B lohlávek 2010)
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Prahy antropogenní uloženiny. Jejich ukládání je spojeno zejména se stavební a

žební inností.26

které proterozoické horniny pražského území a jeho blízkého okolí m ly

praktický význam ve stavebnictví. Jejich t žbu dokládají etné lomy nacházející se

na b ezích podél Vltavy, ale i v jiných ástech m sta. Skalní podklad z období

starších prvohor podstatn  ovlivnil vývoj a dnešní vzhled pražské kotliny.

Poznamenal tím st edov kou i moderní podobu m sta, v etn  plánování a výstavby

podpovrchové dopravní komunikace, kanaliza ní, telekomunika ní a další

infrastruktury.27

9.2. Geomorfologie Prahy

tší ást dnešního území Prahy (tedy zhruba 85 %) se nachází na Pražské

plošin , severovýchodním okrajovém geomorfologickém celku Brdské oblasti.

Charakteristickým rysem reliéfu Prahy je kontrast mezi zarovnanými povrchovými

útvary (p vod ozna ení pražská plošina) a hluboce za íznutými údolími vodních

tok , asto lemovanými strmými skalami a strán mi. R zné stá í hornin a odolnost

i erozi dala vzniknout výrazným terénním útvar m tvo eným p edevším

ordovickými k emenci, buližníky, diabasy a vápenci. Území Prahy má díky tomu

zna lenitý povrch, a to zejména v západní ásti. Je zajímavé, že tato skute nost

do zna né míry ur ovala podobu a proces vývoje komunika ní sít . P evládající

výšková lenitost dosahuje pom rn  vysoké hodnoty 50 - 200 m, jež je p ízna ná pro

lenitou pahorkatinu. Maximální výškový rozdíl na území dnešní Prahy je 225 m.

Nejvyšším místem je zarovnané návrší, ležící jihozápadn  od Zli ína (400 m n. m.),

tím  naopak  nejnižším  je  hladina  Vltavy  v  míst ,  kde  na  severním  okraji  Prahy

(Suchdol) eka území hlavního m sta opouští (175 m n. m.).28

Nejvýrazn jšími prvky krajinného reliéfu pražského území jsou h bety jako

nap . Ládví, Koší e nebo Vítkov, plošn  rozsáhlé strukturní h bety z ordovických

emenc  vystupující v severní ásti Prahy mezi Žižkovem a Hloub tínem. H bítky a

26 Územn  analytické podklady hl. m. Prahy. [cit. 18.5.2013].Dostupné na:
http://www.uppraha.cz/uploads/assets/soubory/data/UAP/UAP2012/2_5_prirodni_podminky_krajina.pdf

27 KOVANDA, Ji í et al., Neživá p íroda Prahy a jejího okolí, [online]. Publikováno 2007 [cit. 16. 4. 2013]. Dostupné z:
http://www.monet.cz/atlas/default.htm

28 Územn  analytické podklady hl. m. Prahy. [cit. 18.5.2013].Dostupné na:
http://www.uppraha.cz/uploads/assets/soubory/data/UAP/UAP2012/2_5_prirodni_podminky_krajina.pdf
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suky29 z ordovických k emenc  a z ásti i silurských diabas  jsou typickým rysem

reliéfu Motolského potoka. Na zvrásn ných devonských a silurských vápencích

vznikly výrazné h bety také v údolí Radotínského potoka. Vltava je hydrografickou

osou území m sta a tvo í také jeho erozní bázi. Její výrazné a místy hluboce

za íznuté údolí p etíná ve sm ru z jihu na sever struktury barrandienských hornin. Na

nich se nacházejí asté skalní výchozy i rozsáhlé skalní partie, které na mnoha

místech ješt  zvýraz ují kamenolomy.

Z mladších hornin, které se také významn  podílí na stavb  reliéfu Prahy,

jsou to pískovce a opuky k ídového útvaru. Tvo í typické stolovité útvary (Pet ín,

Bílá Hora). Nejrozsáhlejší plochu zaujímají v Praze horniny ordoviku, které tvo í

hlavn  podklad m stského centra. P evažují málo odolné b idlice a prachovce, na n ž

se váží sníženiny a plošinné níže položené okrsky. Vltavské údolí se v úseku

budovaném t mito horninami kotlinovit  rozši uje.30

Významné vápencové útvary na levém b ehu Vltavy byly postupn  utvá eny

ordovickou, silurskou a posléze devonskou sedimentací. D kazem poslední mo ské

sedimentace na pražském území jsou k ídové horniny. T etihorní a tvrtohorní

usazeniny vypl ují terasy a deprese a pokrývají nejvýše položený okraj pražské

plošiny. Pražská plošina je tvo ena úplným terasovým systémem, který typov

odpovídá jednotlivým ledovým dobám v období starších tvrtohor, pleistocénu.

Terasy zaujímají pom rn  rozsáhlé plochy na pravém b ehu Vltavy, na levém se

objevují jen v dejvicko-holešovickém meandru a pod Prahou v úzkém pruhu nad

údolním zá ezem. Pro tvrtohory bylo význa né hlavn  st ídání chladných dob

ledových, glaciál  s teplejšími dobami meziledovými, interglaciály. Doby ledové

charakterizovalo chladné a suché podnebí, kdežto v meziledových dobách bylo klima

velmi podobné tomu dnešnímu. V dobách ledových, díky podnebí, docházelo k silné

erozní innosti, což je patrné práv  na údolí Vltavy, kde se vytvo ily dob e patrné

ní terasy, a které se pozd ji staly velmi d ležitým prvkem pražské krajiny,

odedávna využívaným p i osídlování tohoto prostoru.31

Dnešní charakteristický tvar území v centrální oblasti hlavního m sta Prahy

ovlivnila p edevším erozní a akumula ní innost Vltavy a jejích p ítok . Koryto

29 suk je ozna ení pro osamocený vrch nebo h bet vy nívající z paroviny; jeho temeno je v úrovni p vodního povrchu (prof. Jan
Petránek 2007)

30 CHLUPÁ , Ivo. Geologická minulost eské republiky. Vyd. 1. Praha: Academia, 2002, ISBN 80-200-0914-0. s 11-14
31 KOVANDA, Ji í et al., Neživá p íroda Prahy a jejího okolí, [online]. Publikováno 2007 [cit. 16. 4. 2013]. Dostupné z:

http://www.monet.cz/atlas/default.htm
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eky, která na po átku tvrtohor tekla asi o 100 metr  výše než dnes, se postupn

vymílalo a Vltava b hem tohoto procesu odkryla etné horniny, a to až do období

starohor. Vytvo ila tak b hem st ídání dob ledových a meziledových složitý reliéf

ních teras, které dávají Praze dnešní charakteristický stup ovitý charakter. (Obr. 2)

Obr. 2 Stup ovitý charakter pražských teras

Terasovit  uspo ádané št rkopískové uloženiny p edstavují vhodné podmínky

pro vznik souvislého osídlení, které zde v pr hu staletí opravdu také vzniklo.

Naopak spraše a sprašové hlíny tvo ící nap íklad severní plošinu Prahy jsou pro

zakládání staveb zcela nevhodné a byly využívány jako zem lská p da. Úrove

nejnižší (maninské) terasy, a to v etn  ostatních vltavských p ítok , je tvo ena

evážn  holocenními náplavami hlinitopís itého až jílovitohlinitého charakteru. A

jsou tyto náplavové ní sedimenty k výstavb  nep íliš vhodné, byly již od

st edov ku zastavovány a reliéf byl zna  upraven.32

V sou asnosti je vzhled m sta výrazn  ovlivn n lidskou inností.

Nevýznamn jšími zásahy do tvá nosti m sta byly zp sobeny p edevším t žbou

32 KUBÍKOVÁ, Jarmila, ed. a PODZEMSKÝ, Old ich, ed. írodov dný význam Prahy. 1 vyd. Praha: Panorama, 1985. 300 s.,
[151] obr. p íl. Stoletá Praha; [Sv.] 15.
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stavebních materiál , ukládáním navážek a zásahy do koryt vodních tok , jejichž

sledkem byly rozsáhlé zm ny v niv  Vltavy i jejích p ítok .33

9.3. Hydrologické a hydrogeologické pom ry v Praze

Území Prahy leží v severní ásti barrandienského proterozoika a paleozoika.

Oba tyto komplexy pat í k zvrásn ným hydrogeologickým strukturám. Na

vyvýšeninách jsou denuda ní zbytky svrchnok ídového pokryvu, kde pískovce mají

pr linovo-puklinovou propustnost a nadložní slínovce a jílovce mají funkci

regionálního izolátoru. Podložní horniny mají puklinovou propustnost. Fluviální

sedimenty teras a údolní nivy Vltavy a jejích p ítok  mají pr linovou propustnost.

Ve tvrtohorních sedimentech, nap . údolní niva Vltavy, je rychlost proud ní

podzemní vody závislá na spádu hladiny povrchové vody a na zrnitosti št rk  a

písk . Podzemní vody na celém území hlavního m sta Prahy jsou antropogenn 34

velmi zranitelné, a to nejen ne išt ným odpadem z pr myslových závod , ale i

net snostmi kanaliza ní soustavy. Hladina podzemních vod se v sou asné dob

pohybuje v rozmezí 55 až 75 % dlouhodobého pr ru.35 Jakost podzemních vod na

území Prahy zpravidla nevyhovuje normám pro pitnou vodu.36

10. Význam Vltavy

Velký význam Vltavy pro pražská m sta a jejich obyvatele byl po celou

historii tohoto území více než z ejmý. Stru  zde uvedu n kolik hlavních aspekt

tohoto významu:

zdroj obživy - rybolov

zam stnání - mnoho emesel (mlyná i, rybá i, leda i, vora i aj.)

obchod- dopravní cesty (Hamburk, Jižní echy)

33 Územn  analytické podklady hl. m. Prahy. [cit. 18.5.2013]. Dostupné na:
http://www.uppraha.cz/uploads/assets/soubory/data/UAP/UAP2012/2_5_prirodni_podminky_krajina.pdf

34 vznikající lidskou inností (pozn. autora)
35 rok 2012
36 Územn  analytické podklady hl. m. Prahy. [cit. 18.5.2013].Dostupné na:

http://www.uppraha.cz/uploads/assets/soubory/data/UAP/UAP2012/2_5_prirodni_podminky_krajina.pdf
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pr mysl - zdroj užitkové vody a energie

jezy - provoz mlýn  v letních m sících

vojenství - p irozená obrana

zdroj pitné a užitkové vody - vodárny

zem lství - zavlažování zeliná ských zahrad, sad

doprava - p ívozy, lodní doprava

volný as - sport, rekreace

11. Vývoj osídlení pražského území

Celkový geobiologický a ekologický charakter území se do dnešní podoby

za al vytvá et již na konci pleistocénu. Tento proces probíhal již za p ítomnosti

lov ka. B hem holocénu, tedy zhruba p es 10 000 lety získává pražské území

podobu, která se v základních rysech dochovala dodnes. lenité krajiny s množstvím

potok , které se vlévají do Vltavy. Podnebí bylo tehdy relativn  teplé a vlhké a bylo

tak více než vhodné pro vznik zem lství. Ale známky prvního osídlení Prahy se

datují až do období starší doby kamenné (paleolit), a to p ímo do její nejstarší fáze

(2500 000 - 700000 p . n. l.). Tyto známky byly nalezeny na území dnešní m stské

ásti Dolní Chabry. Jednalo se o n kolik primitivních kamenných nástroj , jejichž

stá í se odhaduje na 1,5 milionu let.

Další stopy pocházejí z období staršího paleolitu (700 000 - 250 000 p . n. l.)

a jedná se nejen o další kamenné nástroje, ale tentokrát i o stopy vlastního osídlení

(zbytky obydlí, ohniš , zví ecích kostí a kost ných nástroj ). Tyto stopy byly

nalezeny v lokalitách: P ezletice u Prahy, Ún tice, Lhotka, Libuš a Suchdol a

pocházejí od lov ka vzp ímeného (Homo Erectus), který se živil lovem, využíval

ohn  a budoval si obydlí. Ovšem díky zp sobu obživy nežil vždy na stejném míst  a

proto území Prahy nebylo osídleno nep etržit .37

V období st edního paleolitu (250 000 - 40 000 p . n. l.) se zm nil zp sob

opracování nástroj  (tzv. p stní klíny). Na vyvýšeninách nad meandry Vltavy a na

územích Sedlce, Proseka, Slivence a Lochkova byly nalezeny stopy po lidech

neandertálského typu, kte í žili pod skalními p evisy nebo v jeskyních, ale již si také

37 LEDVINKA, Václav a PEŠEK, Ji í. Praha. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2000. 819 s., [32] s. obr. p íl. D jiny
eských m st. ISBN 80-7106-320-7. s. 24-45
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budovali chatová obydlí ze d eva a k ží, dopl ovaných kameny a velkými kostmi.

Tato obydlí byla asto se zahloubenou podlahou a ohništ m.

Pro období mladšího paleolitu (40 000 - 10 000 p . n. l.) byly typické drsné

klimatické podmínky poslední doby ledové. Nález  z té doby je velmi málo, za

zmínku však stojí lokalita Jenerálka v Nebušicích, kde byly nalezeny kamenné

nástroje, zbytky ohniš  a zví ecích kostí. To již m ly být, dle d kaz  z celé Evropy,

poz statky lov ka rozumného (Homo Sapiens Sapiens), který zdokonalil výrobu

nástroj , což mu umož ovalo vyráb t kamenná ost í kombinovaná s d ev nými nebo

kost nými komponentami. Žil v organizovaných spole enstvích, dokázal plánovat

svou innost, a také již poh bíval své mrtvé. Dle velikosti a uspo ádání jeho obydlí

lze usuzovat, že tito lidí žili ve skupinách, tvo ících jakousi velkorodinu. Bohužel

esv ivé d kazy, o tom, že i na území Prahy se jednalo práv  o tento typ lov ka,

zatím chybí. Celé období paleolitu pak uzavírá jeho pozdní fáze (10 000 - 8 000 p .

n. l.), ke které se bohužel nevztahují žádné stopy po osídlení na sledovaném území.38

 Následovalo období st ední doby kamenné, mezolitu (8 000 - 5 000 p . n. l.),

pro n jž jsou jakékoli nálezy také velmi vzácné. Lokalita Ládví, kde bylo nalezeno

kolik drobných nástroj , je jediné dob e doložené nalezišt  pocházející z tohoto

období.

Ovšem již následující období bylo plné revolu ních zm n, které se týkaly

evážn  zp sobu obživy a životního stylu tehdejších lidí. Zem lství se ustálilo,

coby nový, moderní zp sob obživy. Stalo se tak v mladší dob  kamenné, neolitu

(5 000 - 3 500 p . n. l.), v období, kdy lov zv e a sb r potravy z staly jen pouhým

dopl kem zem lské produkce. Tehdy dorazila na naše území koloniza ní vlna

prvních zem lc  z oblasti jihovýchodního Balkánu a západního ernomo í, kte í

s sebou p inesli novou hmotnou kulturu spojenou s výrobou keramiky, ale také

mnohými technologiemi dokonale zpracované kamenné nástroje a znalosti textilní

výroby. P stovali obilí (pšenice dvouzrnka) a lušt niny (hrách, ka). Také již

chovali v ohradách zdomácn lý dobytek. Stav li osady, které sestávaly z n kolika

charakteristických dlouhých d ev ných dom  p ti adé k lové konstrukce.

Provozovali tzv. cyklické zem lství, kdy se po vy erpání úrodné p dy získané

vypalováním les  (odpovídá zhruba období patnácti let) p esouvali po na další místa,

38 B LINA, Pavel et al. D jiny Prahy. I., Od nejstarších dob do slou ení pražských m st (1784). Vyd. 1. Praha: Paseka, 1997.
488 s. ISBN 80-7185-142-6. s. 15 - 42
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aby se nakonec po cca padesáti letech vrátili do výchozí oblasti, kde se mezitím zase

vodní lesní porost obnovil. Od doby neolitu je tedy pražská oblast nep etržit  a

hojn  osídlena. Nejv tší hustotu osídlení vykazovala oblast Dolní Liboce,

Veleslavína, Vokovic, St ešovic, Šárky, Dejvic a Buben e, díle pak Libn ,

Holešovic, oblast dnešního Jihozápadního m sta s okolím, Hostiva , Vršovice,

Petrovice a Hrad any. V tomto období již existovaly jednotlivé osady s rozsáhlým

výrobním zázemím, které byly tvo eny obytnou ásti, výrobními a zásobními

prostorami, ale také poli, loukami a lesem. Vlastní obydlí byla zemnicového nebo

polozemnicového typu, st ny m ly vyplétané proutím a vymazané hlínou. St echa

stála na k lech a byla pokryta rákosem, slámou i k rou. Pozd ji se užívalo i srub .

Následovalo období pozdní doby kamenné, eneolitu (3500 - 1900 p . n. l.),

jinak také zvaná doba m ná, ve kterém se za íná s využíváním kov  (zatím ješt

sporadicky - ozdoby, šperky), ale hlavn  došlo ke zm  zp sobu obd lávání p dy.

echod od kopani ství k ornému zem lství byl umožn n díky r stu významu

chovu dobytka, který za al být díky záp eži využíván k tažení oradla nebo vozu.

Za al se rozvíjet sm nný obchod a za alo se objevovat první opev ování osad

(Zámka u Bohnic, Vyšehrad, Podho í nebo Šárka). Vytvo ila se sídelní sí , které jen

s malými obm nami vydržela až do doby st edov ké vnit ní kolonizace a vzniku

stské aglomerace. Celková rozloha všech devatenácti sídliš inila 270 km²,

pr rná velikost byla 8 km² a byla od sebe vzdálena 3 - 5 km, což bylo prakticky

stejné jako v období raného st edov ku.39

Starší  doba  bronzová  (1900  -  1500  p .  n.  l.)  je  spojena  s  vynálezem  slitiny

di s cínem, tedy bronzu, je na pražském území navázána na kulturu ún tickou,

která byla první velkou prav kou kulturou vzešlou z eského prost edí. Bronz byl

využíván hlavn  k výrob  ná adí, zbraní, ale i šperk  a ozdob. Lidé této doby si

budovali svá sídlišt  na mírných vyvýšeninách nebo mírných svazích. Velká

koncentrace osad se nalézala v oblasti bubene sko-dejvické, ale také na území

Kobylis, Bohnic, imic, Chaber a Šárky. Na kulturu ún tickou posléze navázala

kultura v trovská, která se podílela na vzniku mohylové kultury.

St ední doba bronzová (1 500 - 1 250 p . n. l.) p inesla do pražského prost edí

z jihovýchodu mohylovou kulturu, jejímž spole ným rysem bylo poh bívání

zem elých pod mohylu. Následovala mladší doba bronzová (1 250 - 950 p . n. l.), pro

39 LEDVINKA, Václav a PEŠEK, Ji í. Praha. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2000. 819 s., [32] s. obr. p íl. D jiny
eských m st. ISBN 80-7106-320-7. s. 24-45
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kterou byla charakteristická knovízská kultura, jež byla sou ástí komplexu kultur

popelnicových polí. V tomto období se expanduje osídlení Prahy i do dosud

neobydlených oblastí. Zajímavý je také posun v chápání majetkového vlastnictví, což

vyplývá z faktu, že došlo k zásadnímu p esunu polohy zásobních jam z ve ejných

prostranství pod jednotlivá obydlí.  Pozdní doba bronzová (950 - 750 p . n. l.) byla na

našem území zastoupena štítarským stupn m knovízské kultury, která b hem 200 let

plynule p ešla od využívání bronzu až na práh doby železné. V tomto období se

postupn  vy erpávaly nalezišt  m di a cínu a bylo nutno hledat jiné suroviny pro

výrobu nástroj , což se pozd ji povedlo a nastává doba železná, která se d lí na starší

dobu želenou (750 - 450 p . n. l.), zvanou halštatská a na mladší dobu železnou (450

. n. l. - 0), zvanou laténská.

Na pražském území se v období starší doby železné rozkládají osady lidí

kultury bylanské, a to hlavn  na úrodných p dách podél vodních tok  (Hloub tín,

Bubene , akovice, Hostiva , Malá Ohrada, eporyje) i na vyvýšených místech

(Zámka u Bohnic, Šárka), ale jsou doloženy i osady hrazené (Podho í). Osadu tvo ily

jednotlivé dvorce s obytnými chatkami (12 až 25m²). Rozší ení železa a

zdokonalování jeho zpracování vedl i k rozkv tu zem lství, ale i dalších

emeslných obor , hlavn  zpracování d eva, k ží, kožešin, kostí a výroba voz .

Za íná se rozši ovat i hrn ský kruh. Na konci této doby dochází k diferenciaci

obyvatelstva a ke vzniku významných hospodá ských a kulturních center jako nap .

Hradišt  nad Závistí u Zbraslavi.40

V dob  mladší doby železné, zvané laténská, je na pražském území doložena

(i u písemných pramen ) p ítomnost keltských kmen . Keltové byli velmi zkušenými

bojovníky a zhruba kolem roku 200 p . n. l. dochází k nejv tšímu rozvoji této

civilizace na našem území. Hustota osídlení oproti p edchozí dob  výrazn  poklesla.

Úrove emesel byla na st edov ké úrovni, p evažovalo hlavn  zpracování železa,

ale i stavitelství, hrn ství a šperka ství. Lepší železné nástroje samoz ejm

umož ovaly lepší obd lávání polí i ú inn jší sklize . Keltové p stovali obilí,

lušt niny a chovali mnoho druh  domácích zví at. Dochází k budování opevn ných

center (oppida), z nichž n které se stala významnými st edisky výroby a obchodu a

zárove  plnila i správní, kulturní a obranou funkci (Hradišt  na Závisti).

40 B LINA, Pavel et al. D jiny Prahy. I., Od nejstarších dob do slou ení pražských m st (1784). Vyd. 1. Praha: Paseka, 1997.
488 s. ISBN 80-7185-142-6. s. 15 - 42
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kdy na p elomu letopo tu ovšem dochází k zániku t chto center, který byl

zp soben p evážn  vnit ní krizí keltských kmen , ale také pronikáním germánským

kmen  (hlavn  Markomané) na naše území. Germáni se usídlili v tradi ních

oblastech a v novali se p evážn  p stování obilí, chovu ovcí a také lovu. Stejn  jako

u Kelt  a p ed tím i u bylanské kultury byly osady tvo eny jednotlivými dvorci

s obytnými chatkami a hospodá ským zázemím.

V 5. a 6. století dochází díky nátlaku Hun  k velkému pohybu obyvatel

z Asie a Evropy, které se nazývá st hováním národ . Hustota osídlení se zmenšila.

Germáni žili na pražském území až do první poloviny 6. století, tedy až do p íchodu

Slovan . Ti tedy p išli z východu a byli to p evážn  zem lci, kte í p stovali

pšenici a chovali dobytek. Zakládali menší osady, v nichž byla základní obytnou

jednotkou menší polozemnice, která nebyla prostorov  rozd lena. K rozvoji

slovanské civilizace na pražském území dochází b hem 7. století, kdy dochází k

budování hradiš . Strategicky významné pro celou p ilehlou oblast bylo hradišt

šárecké, další jsou pak doložena nap . v Butovicích nebo v lokalit  Zámka u Bohnic

(p elom 8. a 9. století). Na hradištích dominovaly roubené obytné jednotky s p edsíní

a d ev nými podlahami. Po átkem 9. století se prohlubovala majetková diferenciace

a za ínaly se ší it vlivy k es anství. Také se zvedala úrove emesel a nar stala

zem lská produkce. Hradišt  se budovala i v dalších ástech pražského území (v

oblastech Brusnice a Boti e, Malé Strany, Smíchova, Bohnic, Libn , Hloub tína,

Nových Strašnic, Motola a Lahovic). echy byly tedy ovládány a spravovány v tším

po tem jednotlivých eských knížat, usazených na jednotlivých hradištích.

Staré osídlení pražské kotliny je úzce spjato se specifickým prost edím této

oblasti. Prehistorická sídlišt  obecn  vznikala v ur itých typických krajinných

oblastech, p evážn  na údolních svazích a ostrožnách soust ed ných kolem n jakého

vodního toku, v našem p ípad  tedy eky Vltavy. Osídlení tedy vzniklo na p edtím

zmi ovaných strategických bodech a postupn  se rozši ovalo do suchých míst

vltavské nivy. Brody ur ovaly pr h komunikací, a práv  ony m ly velký vliv na

rozši ování další zástavby. Kostely pak jako ohniska jednotlivých osad asto

nalézáme v blízkosti pramen  nebo drobných vodote í.41

41 HRDLI KA, Ladislav., Jak se m nila a rostla st edov ká Praha. In Neživá p íroda Prahy a jejího okolí. KOVANDA et al.,
[online]. Publikováno 2007 [cit. 6. 5. 2013]. Dostupné z:http://www.monet.cz/atlas/kap32.htm
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12. Územn -správní vývoj Prahy

12.1. ed vznikem m st pražských

koli bylo území dnešní Prahy osídleno již od prav ku, za po átek osídlení

na území dnešní prahy m žeme považovat p esunutí rodového p emyslovského sídla

na území Pražského hradu. D vod  bylo hned n kolik: toto území m lo jedine nou

polohu zhruba uprost ed eské kotliny se strategickou výhodou p ítomnosti velkého

ního toku, taktéž vhodné klimatické podmínky, dostatek úrodné p dy a vody.

Vhodný terén pražské kotliny na budování osídlení na obou stranách vodního toku,

ale také vyvýšená místa na okrajích, vhodná k výstavb  opevn ných hradiš .

Dostatek p írodních zdroj  v blízkém okolí a p ítomnost brod  jen doplnily vý et

strategických výhod tohoto území. Potvrdila se tím jeho vhodnost k trvalému

osídlení.

 Spole  s hradišt m vzniklo i pom rn  hust  obydlené p edhradí a

podhradí, Dohromady vytvo ily sídelní aglomeraci, která na sebe pozd ji soust edila

rozhodující hospodá ské, politicko-správní a kulturní funkce. Tyto funkce plní

nep etržit  až dodnes a je tak nestarší státní metropolí st ední, východní a severní

Evropy. 42  Z  této  doby  taky  pocházejí  první  zmínky  o  Praze  z  pera  remešského

kroniká e Flodarda (okolo 960) saského kroniká e Widukinda (p ed 968) a arabsko-

židovské kupce Íbrahíma ibn Jakúba, který dokumentoval své cesty (962 nebo 965 -

966).43  Od poslední t etiny 9. století až do poloviny 10. století dochází nejen k

ebudování a novému opevn ní Pražského hradu, ale také ke vzniku hust

osídleného a siln  opevn ného sídlišt  ran  m stského typu v podhradí na levém

ehu Vltavy, s jádrem na území dnešní Malé Strany. V druhé polovin  10. století se

za alo levob ežní podhradí zna  rozvíjet, a když dosáhlo území dnešního Klárova,

v místech, kde býval brod, ší ilo se dále na pravý b eh Vltavy, kde se další zástavba

soust edila p evážn  podél cest na východ a na jih. Tento rozvoj vrcholil ve t etí

tvrtin  10. století. Díky existenci a významu Vyšehradu se postupn  za ala rozvíjet

42 LEDVINKA, Václav, ed., PEŠEK, Ji í, ed. a FEJTOVÁ, Olga, ed. Osm set let pražské samosprávy: sborník p ísp vk  z 18.
decké konference Archivu hlavního m sta Prahy, uspo ádané ve spolupráci s Institutem mezinárodních studií Fakulty

sociálních v d Univerzity Karlovy ve dnech 16. a 17. kv tna 2000 u p íležitosti výstavy Osm století pražské samosprávy
(Clam-Gallas v palác 4. kv tna - 6. ervence 2000) v rámci akcí Praha - evropské m sto kultury 2000. Vyd. 1. Praha: Archiv
hl.m. Prahy, 2002. 215 s. ISBN 80-86197-38-7. s. 7

43 LEDVINKA, Václav a PEŠEK, Ji í. Praha. s. 46-47
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aglomerace i na pravé stran  Vltavy, hlavn  v okolí hradišt , aby se potom v pr hu

11.  a  12.  století  postupn  osídloval  i  prostor  mezi  ob ma  hradišti,  tzv.  Mezihradí.

Zatímco souvislá zástavba existovala jen na levém b ehu v oblasti hradu a dnešní

Malé Strany zbytek osídlení tvo ila sm s v tších i menších osad p evážn  podél

hlavních cest.44 Pražské území bylo oblíbenou zastávkou dálkového obchodu a již od

konce v 10. století na pravém b ehu vznikaly kupecké osady (N mc , Román , Žid ,

ale i ech ). Hlavn  ty n mecké, ale pozd ji i románské disponovaly zvláštními

privilegii, která jim umož ovala nap . svobodn  volit kn ze, osvobozovala je od

branné povinnosti, ale hlavn  zaru ovala právo volit vlastního rychtá e. Avšak ješt

v 11. a 12. století na území Prahy neexistovalo žádné území ídící se skute ným

stským právem.

Ve 12. století bylo založeno nové velké tržišt  vn  dosavadní zástavby, ale v

pr se íku d ležitých cest. V její p ímé blízkosti byla z ízena knížecí celnice (Ungelt)

umíst ná do opevn ného Týnského dvora. Tržišt  plnilo funkci místního i

mezinárodního trhu a vybíraly se na n m poplatky. D ležité bylo zavedení jednotné

právní, správní, finan ní i policejní regulace tohoto prostoru, kterou zajiš ovali

zem panští ú edníci, tržní rychtá  a mladší maršálek. Zatímco rychtá , poprvé

zmi ovaný roku 1211, m l z ejm  na starosti ádné fungování celého tržišt  a

hypoteticky mu náležely i soudní pravomoci, tak mladší maršálek m l na starosti

výb r poplatk . Sociální skupinou, která transformovala jádro ran  st edov ké

aglomerace v m stskou obec vrcholného st edov ku, byli práv  lidé úzce spojení s

pražským trhem. Historicky vycházeli z pražských kupeckých osad 10. století a

práv  jejich životní styl a podnikatelské aktivity se nejvíce podobali m stskému

zp sobu života.45 Kv li bohatství t chto lidí, tak od druhé poloviny 12. do první

etiny 13. století, dochází k hromadné výstavb  kamenných románských dvorc ,

dom , kostel  a klášter  p evážn  v okolí starom stského tržišt , ale i v jiných

oblastech pravého b ehu Vltavy. P estože v tomto období byla celá centrální oblast

pravého b ehu zastav na a nabývala pln  m stského charakteru, stále ješt  nebyla

právn  jednotná a postrádala m stské opevn ní. Odpov dnost nesl n který

z vysokých dvorských ú edník , existovaly však i další ú edníci, jako byl t eba

44 levý b eh: Nebovidy, Obora, Újezd a Rybá e a pravý b eh: Rybník, Újezd sv. Martina, Podskalí, Optaovice, Chudobice,
Po í, Zderaz

45 LEDVINKA, Václav a PEŠEK, Ji í. Praha. s. 62-80
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rychtá ,  který  m l  jak  správní,  tak  i  soudní  pravomoci.  Spojení  mezi  Pražským

hradem a tržišt m u Týna zajiš oval od roku 1172 kamenný Juditin most.

V dobách hradské správy byla výkonná moc zajiš ována knížecími ú edníky,

z nichž nejvyšším byl pražský hradský správce, ale tato funkce posléze zanikla (asi

1113). Dalším vysokým ú edníkem byl dvorský sudí, který m l na starosti sv tské

právo pro celé eské území a v zastoupení panovníka také p edsedal dvorskému

soudu. Správcem veškeré knížecího majetku, a to v etn  d chod  byl nejvyšší

komo í, jehož zástupcem byl tzv. podkomo í. Právní kodifikaci m l na starost

vedoucí kancelá e, tedy knížecí kanclé .46

12.2. Vznik m st pražských

Ve 12. a v první polovin  13. století došlo k rychlému rozvoji, který

vyvrcholil založením prvního m sta na pražském území (1232 - 1234). M sto

Pražské,  pozd ji  Velké  M sto  pražské  a  nakonec  Staré  M sto  pražské  již  bylo

stem i v právním slova smyslu. Nejbohatší vrstva obyvatel byla tvo ena majiteli

dom  v t sném okolí starom stského tržišt , kte í byli od 30. let 13. století nazýváni

any. Právní kodifikací jim byla konfirmace Sob slavova privilegia Václavem I.

(asi 1231), která zajiš ovala nedotknutelnost jejich majetku. Zárove  tržišt  p ešlo

pln  pod správu nov  vzniklého m sta a panovník nad ním ztratil p ímou moc.

Mnoho nových budov bylo vystav no v okolí kostela sv. Havla a již n kdy od 2.

poloviny 13. století (1265) se zde setkáváme s Havelským m stem. Jeho rychtá em

byl zárove  jeho lokátor Eberhard, pozd ji královský mincmistr a hlavn  významný

edstavitel pražského patriciátu. Zpo átku m lo vlastní právní i správní ád, ale roku

1287 za alo spadat pod soudní pravomoc Starého M sta pražského.

Ve 30. letech 13. století bylo m sto ze t í stran ohrazeno hradbami, posléze v

roce 1253 bylo opevn no i ze strany od Vltavy. Za hradbami m sta z stala ást

osady u sv. Petra na Po í, která byla již roku 1215 postoupena i s kostelem ádu

meckých rytí . Do hranic nov  vzniklého m sta pat ilo Havelské M sto, židovská

osada s centrem u Staronové synagogy i Týnský dv r (Ungelt), který m l vlastní

královské ú edníky. Po 4. lateránském koncilu v roce 1215došlo ke spole enské a

ekonomická izolaci Žid , za alo se vytvá et židovské ghetto.

46 B LINA, Pavel et al. D jiny Prahy. I., Od nejstarších dob do slou ení pražských m st (1784). s. 80-82
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Staré M sto pražské fungovalo na principu jihon meckého práva, p evzatého

z Norimberku, pozd ji známé jako právo pražské, které bylo posléze využíváno i v

jiných eských m stech. Dle tohoto práva do obce pat ili všichni právoplatní

ané  a  obec  se  také  podílela  na  vlastní  správ  m sta.  M sto  tedy  m lo  vlastní

samosprávu a hlavn  vlastní soud. Rychtá ský ú ad byl králem pronajímán za ur itý

obnos a na ur itou dobu, a to v etn  rychty, která sloužila ist  jen jako sídlo

rychtá e. Ten, jako nejvyšší p edstavitel m sta a soudce v jedné osob , m l k

dispozici m any nebo zástupcem krále volenou radu dvanácti p ísežných. Ti byli

voleni p evážn  z ad p edních m stských rod  a spole  s rychtá em vedli m stské

hospodá ství, p ijímali nové ob any a zasedali u soudu. Rada pozd ji volila ze svého

st edu p edsedajícího, purkmistra, a to vždy na ty i týdny (poprvé 1318). Ten byl

rychtá ovým zástupcem pro v ci mimosoudní a ekonomické. Od roku 1299, také

disponovali právem volby vlastního písa e. Do pravomocí m stského soudu

nespadaly hrdelní zlo iny, ty byly výhradn  v kompetenci krále. Rychtá  musel

zakládat a vést soudní knihy a m stský písa  m l na starosti m stské knihy radní, z

nichž nestarší dochovaná, Liber Vetustissimus obsahuje zápisy již od roku 1310.

Staré M sto, již od roku 1264 disponovalo vlastní pe etí, která byla uložena v pé i

purkmistra a byla symbolem právní existence m sta. Pozd ji, n kdy v druhé polovin

14. století byla ješt  dopln na m stským znakem.

Roku 1253 nechal Václav I. modernizovat opevnit také levob ežní stranu

Vltavy. Na tyto aktivity navázal roku 1257 P emysl Otakar II. založením druhého

pražského královského m sta, Malé Strany, známé i pod dalšími názvy, jako Nové

sto pod Hradem pražským nebo také Menší M sto pražské. K založení m sta byli

izváni n me tí kolonizáto i. Lokátorem se stal královský podkomo í Pitrolf. Nov

vzniklé tržišt  (dnes Malostranské nám stí) leželo na k ižovatce hlavních tras a stalo

se díky tomu st edobodem celého nov  založeného m sta. Na nám stí byl pozd ji

zbudován kostel sv. Mikuláše (1283), jehož prostor byl až do výstavby radnice,

využíván rychtá em, p ísežnými a celou m stskou obcí k r zným zasedáním a

poradám. Malá Strana m la vlastní pe , znak i písa e, ale byla úzce ekonomicky i

existen  spjata s Pražským hradem. Domy byly p evážn  d ev né nebo hrázd né a

na rozdíl od Starého M sta vystav ny na relativn  malém prostoru. Malá Strana m la

právní ád postavený na principu severon meckého magdeburského práva.

Krom  toho existovaly na pražském území i oblasti, které se ídily vlastní

správou i právy odlišnými od t ch, na jejichž území se nacházely. Jednalo se o tzv.
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postranní právo, což bylo vlastnictví p dy na území královského m sta, a to v etn

lidí v této oblasti usídlených (nap . církevní p da).

Díky vzniku obou pražských m st došlo i k restrukturalizaci pražského

obyvatelstva. Vznikla nová sociální a právní skupina, m ané, která byla zpo átku

edstavována jen patriciátem. Koncem 13. století se již jednalo o mocenské

skupiny, které krom  jiného podnikání také pronajímali domy, jež vlastnili. N které

další složky m stských obyvatel (nap . emeslníci a obchodníci) se tak na nich staly

ekonomicky a právn  závislé. Za ala vznikat instituce klientely, kdy plátci renty

(klienti) vstupovali do svazku s vlastníky t chto rent, kte í je byli ochotni chránit a

ípadn  i zastupovat u soudu. M stské obyvatelstvo se d lilo na t í jednotlivé

skupiny: horní vrstva - patricijové (10%), st ední vrstva - emeslníci, obchodníci (50

- 70%)47 a nižší vrstva - chudina (30 - 40%).48 Od 13. až do poloviny 14. století

docházelo díky rozkv tu m st ke specializaci emeslné výroby, což zp sobilo št pení

jednotlivých emesel. Základem prosperity pražských m st byla hlavn  panovníkem

ud lená privilegia, která jim poskytovalo r zné ekonomické výhody. 15. kv tna 1331

vznikl první stavební a policejní ád, kterým byla nastavena pravidla chodu m sta a

udržování jeho istoty.

Dalším levob ežním pražským m stem byly Hrad any (cca 10 ha), kterým

byl roku 1320 ud len statut poddanského m sta, spravované purkrabím Pražského

hradu. Obyvatelé byli povinováni pomocnými pracemi, v etn  úklidu hradních

prostor a Královské obory. Na konci vlády Jana Lucemburského byla Praha se svými

dv ma hrady a t emi opevn nými m sty jedním z nejv tších sídelních útvar

st edov ké Evropy.49

Karel IV. cht l z Prahy vytvo it centrum Svaté íše ímské a proto za al

podnikat významné kroky. Nechal reprezentativn  obnovit královský palác

Pražského hradu. Pozd ji za al budovat katedrálu sv. Víta, založil n kolik

významných klášter . Významn  však zasáhl do rozvoje pražského osídlení

založením Nového M sta v roce 1348. To bylo založeno vn  p vodního m stské

aglomerace, na území n kolika p ím stských osad. Bylo postaveno velmi rychle a

zastav né území Prahy se tehdy tém  zdvojnásobilo. Nové M sto se na svou dobu

47 v pr hu 14. století se emeslníci a obchodníci za ínají sdružovat do cech   - LEDVINKA, Václav a PEŠEK, Ji í. Praha s.
114
48 B LINA, Pavel et al. D jiny Prahy. I., Od nejstarších dob do slou ení pražských m st (1784). s. 98 - 109
49 LAŠ OVKOVÁ, Barbora, ed. a LAŠ OVKA, Marek, ed. Plán Prahy podle indika ních skic stabilního katastru (1840–

1842). Vyd. 1. Dolní B ežany: Scriptorium, 2005. lxxi, 407 s. Documenta Pragensia. Monographia; vol. 20. ISBN 80-86197-
61-1.
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mohlo pochlubit nevídanou prostorností ulic i nám stí a také jeho velikost byla

ohromující. P i jeho výstavb  byl kladen d raz na hygienu a ve ejné prostory,

zárove  však respektovalo pr h starších obchodních cest a p vodní osídlení.

V letech 1348 – 1350 nechal Karel IV. vybudovat gotické novom stské hradby.

Nové M sto se d lilo na horní a dolní ást. Dolní plynule navázalo na osnovu

Havelského M sta, p edevším však m lo pravoúhlou sí  ulic a rozm rné domovní

parcely. Zbudováno na n m bylo n kolik velkých úzce specializovaných tržiš .

Vznikl tak t eba Ko ský trh (Karlovo nám stí) a Senný trh (Senovážné nám stí).

Hybernská ulice byla hlavní spojovací komunikací se Starým M stem. Naopak Horní

bylo budováno na odlišném principu, který vycházel ze symboliky a ideologie

Nebeského Jeruzaléma. Vznikl reprezentativní prostor Dobyt ího trhu (Václavské

nám stí) a všechna t i trhová místa byla spojena ulicemi, které jsou dodnes jedny z

nejvýznamn jších pražských komunikací (Jind išská, Vodi kova). Naopak n které

další  ulice byly budovány za jiným ú elem. Nap . dvojice ulic Je ná a Žitná,  které

plnily hygienické a praktické funkce (p ísun istého vzduchu do centrálních oblastí a

hlavní p ístup poutník ). Funk nímu zam ení odpovídala i jejich enormní ší ka (až

27 m).

Ekonomika m sta byla ovládána cechy emeslník , kte í byli koncentrováni

podle odv tví do jednotlivých ástí m sta. Podobn  byl organizován i obchod na

tržištích. Názvy n kterých pražských ulic i nám stí dokumentují tuto diferenciaci

dodnes. Nejvýznamn jší zástupci cech  se dostávali postupn  do postavení

spoluvládc  s konšely jednotlivých pražských m st.

Téhož roku také byla založena pražská univerzita, která byla první na sever

od Alp. Karel IV. tak na n jaký as dokázal u init z pražských m st politické,

kulturní, obchodní i finan ní centrum evropského formátu. Snažil se také o oživení

obchodní cesty Norimberk – Praha – Krakov, ímž cht l eské zem  za lenit do

evropského obchodu. A  tohoto cíle nedosáhl, p ece jen se jeho snaha vyplatila a

následn  došlo k áste nému oživení obchodních aktivit na eském území.

V polovin  14. století došlo ke zni ení Juditina mostu a bylo nutno ho nahradit

novým. Roku 1357 se tak za al stav t nový pražský most, dnes známý jako Karl v.

V letech 1360 – 1362 Nechal Karel IV. ješt  posílit opevn ní Pražského hradu a

Malé Strany z jižní a západní strany. Jedná se o tzv. Hladovou ze . Kolem roku 1366

se Praha do kala lepšího stupn  splavnosti Vltavy a svého prvního p ístavu.
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 Za  Václava  IV.  dochází  k  finalizaci  projekt ,  které  Karel  IV.  nesta il

dokon it, ale také zásadní zm  významu královského sídla. Václav totiž p esunul

královskou rezidenci z prostoru Pražského hradu do Králova dvora (dnes tam stojí

Obecní d m).

12.3. Od husitských bou í ke sjednocení m st pražských

jakou dobu po Karlov  smrti dochází k vypjatým náboženským konflikt m

a za vlády Václava IV. se za íná formovat reformace. V období husitských válek

dochází k velkým škodám na tvá i m sta, bylo vyrabováno a pobo ena velké

množství církevních, ale také jiných staveb. Došlo ke zni ení Malé Strany, jižní ásti

Nového M sta a Vyšehradu. V té dob  bylo zabráno, hlavn  starom stskými, velké

množství p evážn  církevních statk  (mlýny, obytné budovy, zahrady, polnosti, jezy,

ostrovy apod.). Až za Ji ího z Pod brad dochází k postupné obnov  pražských m st.

Majetek zcizení za husitských válek byl pražským obcím p iznán císa em

Zikmundem.

Za Vladislava II Jagellonského se do Prahy dostává renesance a dochází

k úpravám Pražského hradu. V dob  vlády jeho syna, Ludvíka Jagellonského,

dochází k prvnímu pokusu o sjednocení Starého a Nového M sta, ke kterému došlo

v roce 1518 na popud starom stských m an  vedených Janem Paškem z Vratu.

Roku 1523 Ludvík potvrdil sjednocenou m stskou radu, a tak spojení pražských

st legalizoval. Jednotná Praha však byla již roku 1528 znovu rozd lena.

Když v roce 1526 dochází ke zvolení Ferdinanda I. Habsburského eským

králem dochází k další p estavb  Pražského hradu na renesan ní sídlo (královská

zahrada, letohrádky aj.) Výrazný nástup renesance umožnil ni ivý požár Malé Strany

z  roku  1541,  kdy  byla  zni ena  skoro  celá  Malá  Strana,  Hrad any  i  ást  Pražského

hradu. Na druhou stranu to umožnilo asanaci sídelního prost edí, za alo se stav t

v novém stylu na v tších parcelách. V roce 1547 došlo k významnému stavovskému

povstání, které však bylo potla eno a jako sou ást trestu byl pražským obcím

konfiskován všechen majetek, následn  jim byl roku 1549 áste  vrácen.

K potvrzení došlo až majestátem Maxmiliána II. z roku 1562.

Po  nástupu  císa e  Rudolfa  II  na  tr n  byl  velmi  významný,  protože  císa  si

Prahu velmi oblíbil a vytvo il z ní kulturní centrum St ední Evropy. Dochází k
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úpravám Pražského hradu, které jsou hrazeny eskými stavy jako projev vd nosti

k císa i. Také pot eba být císa i co neblíže nutí šlechtu stav t si své paláce na Malé

Stran  nebo na Hrad anech. První paláce pak v t chto lokalitách vznikají v první

polovin  16. století a ob  m sta se plní sídly šlechty a církevních institucí., ímž se

úpln  zm ní jejich charakter. Roku 1598 dochází k povýšení Hrad an na královské

sto.

Staré M sto nebylo poškozeno žádným rozsáhlým požárem ani vyplen no

husitskými vojsky, jak tomu bylo na levém b ehu Vltavy, a mohlo si tak zachovat

sv j st edov ký ráz. M ané si po vzoru renesance nechávali upravovat gotická

pr elí svých dom . Za aly se budovat štíty a portály, vznikaly i vícepatrové arkády.

Na fasádách se za ala objevovat sgrafitová výzdoba. I nadále pak vzkvétala církevní

architektura, nap . kostel sv. Salvádora na Starom stském nám stí. Židovské m sto

za doby Rudolfa II. bohatlo a vzr stal jeho význam, a to vše díky skv lým vztah m s

císa ským dvorem. Nové M sto a Vyšehrad stálo v té dob  mimo zájem císa ské

koruny a jeho vývoj prakticky stagnoval. V 16. století se naopak velkému zájmu

šily technické vodní stavby. Byl postaven hradní vodovod, Rudolfova štola a

vltavské mlýny doslova prožily svojí renesanci.

Po  bitv  na  Bíle  ho e  p išla  ada  konfiskací  a  p esunu  majetku,  mnoho  ze

zahrani ních vojev dc  zde za své služby v císa ském vojsku získalo odm nou

pražské statky. B hem následujícího temného období t icetileté války byly eské

zem  zcela zpustošeny. Na jeho konci, v roce 1648, byla Praha zpustošena

švédskými vojsky. Vlastn  zpustošena byla jen levá ást Vltavy, protože Staré i

Nové M sto se Švéd m ubránily. Následná vlna protireformace zp sobila odliv

eské šlechty, m an  a inteligence do zahrani í. Podle odhad  se snížil po et

obyvatel až o dv  t etiny.

S nástupem baroka se za íná m nit silueta celého m sta, tém  celé ulice a

mnohé paláce se osazují barokními prvky. Vznikají desítky nových barokních palác

a zahrad, chrám , ale také soch a kašen. Iniciátory nebývalé stavební aktivity jsou

hlavn  katolická církev a pob lohorská šlechta.

Roku 1652 se za íná budovat nové moderní barokní opevn ní Prahy

bastionového (baštového) typu a ta se tak posléze stává vojenskou pevností.

Dokon ení této monumentální stavební úpravy se datuje n kam do druhé poloviny

18. století.
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Monumentální je i církevní architektura, vznikají velké chrámy na Sterém M st  i na

Malé Stran  (sv. Mikuláš), ale také je barokn  p estavováno spousta kostel  starších.

Vznikají Jezuitské koleje. Dochází k výrazným zm nám také v m ítku staveb

sv tských. Šlechtické paláce nabývají monumentálních rozm  a jsou dopl ovány

rozlehlými zahradami a parky (nap . Valdštejnský nebo ernínský palác). V 17. a 18.

století dochází k dalšímu zajímavému fenoménu. Luxusní šlechtická sídla se

zahradami se zakládají vn  m stských hradeb. V letech 1753 -1754 prob hla

rozsáhlá p estavba Pražského hradu.

12.4. Od sjednocení m st pražských až po vznik Velké Prahy

Praha byla n kdy v polovin  18. století provin ním m stem se zhruba 70 000

obyvateli A  m la barokní tvá , stále zde byla patrna st edov ká sídelní struktura.

Karel IV totiž natolik naddimenzoval strukturu m sta, že ani za t ch n kolik staletí

nemusela Praha nucen  expandovat za hranice svých hradeb. Ve m st  byla po ád

spousta volné plochy k dispozici. V 70. a 80. letech 18. století prob hly tereziánské a

josefínské reformy. Zásadním byl pro Prahu patent Císa e Josefa II. z 12. února

1784, který sjednotil ty i doposud samostatná pražská m sta, Staré M sto, Malá

Strana, Hrad any a Nové M sto v jeden celek. Vzniklo tak Královské hlavní m sto

Praha. V dob  spojení m lo 76 000 obyvatel a rozlohu 143 ha. M sto bylo správn

rozd leno na ty i tvrt , pražské obvody ( íslované ímsky): Staré M sto (Praha I),

Nové M sto (Praha II), Malá Strana (Praha III), Hrad any (Praha IV).

Sídlem m stské správy a m stské rady se stala Starom stská radnice.

Správní sjednocení m sta však nijak neovlivnilo jeho vnit ní podobu, stále si

ponechalo svou st edov kou strukturu. Jednotlivé m stské ásti byly zády obrácené k

ece i hradbám a centrovány k hlavním nám stím a dopravním tepnám. V letech

1770 - 1788 byly zbourány starom stské hradby proti Novému M stu a p íkop byl

zasypán. Na jeho míst  vznikly Nové aleje (Národní t ída) a P íkopy, osázené

stromky a upravené jako m stská promenáda. Ta se stala centrem spole enského

života v Praze.50

Architektonická tvá  m sta velmi utrp la adou císa ských na ízení, kterými

Josef II. v letech 1782 - 1787 postupn  zrušil 23 klášter , 37 kostel  a kaplí,

50 LEDVINKA, Václav a PEŠEK, Ji í. Praha s. 418-19
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vyšehradskou kapitulu a 5 špitál . Veškerý majetek p ešel na náboženský fond.

sledkem toho se konec 18. století nesl spíše ve znamení p estaveb a hledání

nových funkcí p vodních církevních staveb. N které kostely byly p estav ny na

obytné domy, skladišt i výrobní haly. Nových staveb bylo velmi málo, a když se

stav lo, d raz se kladl na stavby ú edních budov, státních institucí, kasáren a

inžovních dom . Koncem 80. let 18. století potom kon í éra barokní architektury a

nastupuje klasicismus. První ryze klasicistní budovu nového typu postavil v letech

1781 -1783 na Ovocném trhu architekt Antonín Haffenecker. Jednalo se o první

pražské trvalé divadlo (dnes Stavovské). Od konce 80. let 18. století probíhala v

Praze rozsáhlá p estavba církevních objekt  na nemocni ní nebo zdravotnická

za ízení. T m byla vykázána p evážn  jižní ást m sta v okolí Dobyt ího trhu a

sm rem ke Karlovu. Po átkem 19. století populace v Praze stagnovala, za ínalo však

do m sta pomalu proudit venkovské obyvatelstvo.

Roku 1816 byla zahájena nová etapa budování technické infrastruktury

sta, a to stavbou kanalizace na pravém vltavském b ehu (dokon ena 1830).

Pozd ji (1819) se za al budovat nový rozvod pitné vody z m stských vodáren do

stských kašen. Zp sob dopravy vody z stal od 16. století stejný, ale vým na

ev ného i kamenného potrubí za litinové nemálo p isp lo ke kvalit  vody. ást

obyvatelstva stále používala vodu ze studní, ale spodní vody v Praze byly díky

astým povodním nevalné kvality. Roku 1835 prob hla asanace a vým na dlažeb na

nám stích i v ulicích a roku 1847 byl rozsvíceno prvních 200 plynových lamp

ve ejného osv tlení. Za ínají se budovat významné dopravní technické stavby, jako

bylo nap . Pražské nádraží, vybudované roku 1845 a roku 1849 dostav ný Negrelliho

viadukt. Roku 1841 je zaklenut et zový most Františka I. p es Vltavu nad

St eleckým ostrovem.

Jako nový prvek se v Praze za ínají objevovat sady a parky, nabízející

procházky p írodního rázu v t sné blízkosti m stského prost edí. Prvními ve ejnými

stskými sady se roku 1831 staly Chotkovy sady v bezprost ední blízkosti

Pražského hradu. Od roku 1846 Pet ínské sady, kdy pražská obec zakoupila,

propojila a zp ístupnila n kolik šlechtických zahrad na Pet ín .

Roku 1866 byla Praha vyhlášena otev eným m stem a byly áste

zbourány novom stské hradby (1875 - 1888), vyšehradská citadela byla p em na

na m stský park. V návaznosti na celkovou urbaniza ní koncepci pojetí prostoru se

postupn  za ínají budovat náb ežní zdi a nastávají rozsáhlé regulace p ilehlých ástí
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sta. Je také navýšen po et most  vedoucích p es Vltavu. Pozd ji dochází k

dosažení vy erpanosti volných zástavních ploch a zástavba tak expanduje mimo

historické jádro m sta, na které byl vyvíjen tlak pot ebou nové infrastruktury. Kv li

dopravní obslužnosti bylo nutné rozši ovat a nap imovat jednotlivé ulice, docházelo

k likvidaci zahrad a k budování blokové zástavby a bylo nutno za lenit do konceptu

existující infrastruktury i nové ve ejné budovy (nap ., Národní muzeum, Národní

divadlo aj.). Roku 1893 byl vydán asana ní zákon, který m l vy ešit nehygienické

podmínky bývalého židovského m sta, vysokou hustotu zástavby, p elidn nost i

nebezpe í astých záplav. Došlo k vyvlastn ní stávajících objekt  (Staré M sto - 584

dom ; Nové M sto - 18 dom ).

V roce 1850 byl k Praze, jako její pátý obvod, p ipojen Josefov. Šestým

obvodem se roku 1883 stal Vyšehrad, sedmým roku 1884 Holešovice-Bubny a

kone  osmým roku 1901 Libe . Na p elomu 18. a 19. století m la spojená pražská

sta jasnou diferenciaci. Staré M sto tvo ily p evážn  jednopatrové m anské

domy, ve kterých byly jasn  odd leny prostory pro majitele a služebnictvo. Domy

nejbohatších m an  se soust ovaly již od st edov ku kolem Starom stského

nám stí. Ostatní nám stí sloužila jako úzce specializovaná tržišt , v jejichž dosahu

stály obytné domy spojené s dílnami emeslník . Tržišt , široké ulice a vzdušná

zástavba s množstvím zahrad byla typická pro prost edí Nového M sta, jehož

podstatná ást pat ila n meckému obyvatelstvu. Židovské m sto, které bylo až do

ipojení k Praze (1850) samostatné, p edstavovalo nejchudší ást m sta. Hrad any

ly v té dob  p evážn  vojenskou funkci, taktéž Vyšehrad. Naopak Malá Strana s

podhradím byla reprezentativním sídlem šlechty, cizích obchodník , ale i drobných

emeslník .

V 19. století došlo v souvislosti s hospodá ským rozvojem k rozr stání n kterých

pražských p edm stských obcí. Jednotlivá p edm stí tak velmi rychle expandovala

až do velikosti m st, na ež i tento status n která získala. Jak již bylo zmín no výše,

valná v tšina p edm stských obcí vnikla již v období 11. - 15. století. V 19. století

byl výjimkou pouze Karlín, jehož plánovitá výstavba po ala roku 1817.

Stejn  jako v roce 1784 muselo k vytvo ení správn  jednotného m sta dojít

státním zásahem shora, bez ohledu na to, že území, zástavba, infrastruktura, doprava

apod. byly již dávno propojeny.51 Tentokrát se tak stalo zákonem o vytvo ení Velké

51 LINA, Pavel et al. D jiny Prahy. II., Od slou ení pražských m st v roce 1784 do sou asnosti. Vyd. 1. Praha: Paseka,
1998. 565 s. ISBN 80-7185-143-4. s. 24
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Prahy z 6. února 1920, který vešel v platnost 1. ledna 1922. A tak došlo ke vzniku

Velké Prahy. (Obr. 1)

12.5. Od vzniku Velké Prahy až po sou asnost

Od vzniku Velké Prahy došlo ješt  k n kolika fázím za le ování nových obcí

do katastru hl. m. Prahy. První fáze se odehrála roku 1960, kdy byly p ipojeny pouze

dv  obce, další fáze následovala roku 1968, kdy došlo k p ipojení st edo eských obcí

(Obr. 1), na jejichž území posléze došlo k hektické výstavb  velkých, v tšinou již

panelových sídliš . V roce 1974 prob hla další fáze, kdy bylo op t p ipojeno n kolik

dalších st edo eských obcí (Obr. 1), kde pak v 70. a 80. letech 20. století pokra ovala

výstavba obrovských sídlištních komplex . V zatím poslední fázi z roku 1988 se pak

ipojily jen dv  katastrální území, Kamýk a erný most. P esto je dodnes na území

Prahy mnoho nezastav ného území a mnohé okrajové tvrt  ješt  stále nep ekryla

masová výstavba a zachovaly si sv j p vodní ráz.52

13. Vývoj koryta Vltavy

Vltava byla vždy tou hlavní tv í silou p i vytvá ení geomorfologického

profilu Pražské kotliny. Již od dávných svou erozní a denuda ní inností vytvá ela

hluboké vltavské údolí. Zárove  však docházelo i k ukládání nános  zrnitého písku

i b ezích jejího koryta. Ve tvrtohorách bývalo koryto eky ve výši svrchní

olšanské terasy, tedy cca 85 m nad úrovní dnešní hladiny a poloha koryta eky byla

od toho sou asného posunuta hodn  doprava. Pozd ji se išt , hlavn  díky

mírnému sklonu p ilehlých teras, za íná posouvat sm rem doleva. Postupn , když se

st ídají doby ledové s dobami meziledovými, se koryto stále více za ezává do

vltavského údolí, až dosahuje úrovn  druhé, letenské terasy zhruba 45 m nad dnešní

hladinou. Ješt  pozd ji se Vltava dostává na úrove  bubene ské terasy tedy cca 20 m

na úrove  dnešní hladiny a její tok protéká územím Prahy zhruba ve sm ru Karlovo

52 Správní a územn správní len ní Prahy. [cit. 16.5.2013]. Dostupné na:
    http://www.ahmp.cz/index.html?mid=47&wstyle=0&page=''
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nám stí - Vodi kova - Jind išská - Opletalova - Vítkov, kde naráží na tvrdou skálu a

stá ela se k západu pod Karlín a k Holešovicím. Po poslední dob  ledové je potom

úrove  hladiny  eky  zhruba  stejná  jako  dnes  a  poloha  koryta  se  také  vícemén

ustálila.

Malostranská ertovka také te e ve sm ru d ležitého zaniklého ního

ramena, které dále probíhalo pod Vojanovými sady, Valdštejnskou zahradou až po

hrad anský ostroh, zde se stá elo k východu a ústilo pod bývalou Strakovou

akademií. Další stará zasypaná ramena r zného stá í se nalézají pod Zlíchovskou

skálou, na severním úpatí Vítkova, východn  od Libe ského ostrova a na dalších

místech.

V minulosti tvo il hlavní tok Vltavy na maninském b ehu velký oblouk, v

letech 1923 - 1927 však došlo k p eložení išt  o n co na západ a zkrácení toku o

zhruba  1  100  m.  išt  se  rozší ilo  na  160  m a  došlo  k  celkové  úprav  a  asanaci

ilehlého území.53

14. Antropogenní zm ny toku Vltavy a jejího nejbližšího okolí

Obzvlášt  d ležitý a lidskou inností zna  p etvo ený úsek vltavského

údolí leží na území Starého M sta a Malé Strany. Tvo í jej t i terasy, z nichž nejvýše

je terasa maninská, pod ní leží terasa újezdská a nejnižší terasa, kterou najdeme na

úrovni dnešní nivy, ozna ujeme jako nebovidskou. Povrch nejvyšší, maninské terasy

leží ve výšce 189-198 m a její osa probíhá p ibližn  Dlouhou ulicí, okrajem

Starom stského nám stí a Jilskou ulicí.54 Jelikož nebyl její povrch ve st edov ku

bec zaplavován, jevil se jako vhodný ke stálému osídlení. Maninská terasa z ejm

edstavuje úrove  se dv ma do sebe vloženými glaciálními cykly, protože sm rem

po proudu se dále lení do n kolika úrovní, v nichž jsou koryta vypln ná

povod ovými hlínami. Ob  nižší terasy pravd podobn  p edstavují polycyklický

útvar složený z poz statku mladopleistocénní terasy a ze dvou holocénních úrovní.

53 stník za starou Prahu, ro . XL. (XI.) . 3 / 2010. [cit. 18.5.2013]. Dostupné na:
    http://www.zastarouprahu.cz/base/vestniky/pdf/vestnik-2010-3.pdf
54 HRDLI KA, Ladislav., Jak se m nila a rostla st edov ká Praha. In Neživá p íroda Prahy a jejího okolí. KOVANDA et al.,

[online]. Publikováno 2007 [cit. 6. 5. 2013]. Dostupné z:http://www.monet.cz/atlas/kap32.htm
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Vltava je ur ujícím prvkem reliéfu Pražské kotliny. Za posledních tisíc let

prošla složitým vývojem, ke kterému p isp la i lidská innost, která stojí za

mnohými zm nami v této oblasti.

 Již v rané dob  osídlení dochází na Vltav  k výstavb  jez , které sloužily k

zásobování mlýnských náhon  vodou, p evážn  v letních m sících, kdy bylo v išti

málo vody. V d sledku výstavby jez  se hladina vody b hem 13. století zvedla

zhruba o 2 -  3 m.55 Tomuto zvýšení hladiny se obyvatelé bránili r znými zp soby.

Pozemky m sta u vltavských b eh  byly po celou dobu jeho existence navyšovány

znými typy odpad , které pocházely ze stavební innosti, demolic nebo také ze

spáleniš  po velkých požárech. T mito odpady byly pak zpev ovány a um le

navyšovány b ehy jako ochrana p ed povodn mi.56 N kdy bylo koryto eky t mito

odpady zužováno, aby se dosáhlo ur itých pot ebných parametr . Avšak paradoxn

to p i povodních ješt  zhoršilo odtokové vlastnosti koryta a voda pak napáchala

mnohem v tší škody. N kolikasetleté navyšování a zpev ování b eh  bylo v 19.

století završeno výstavbou náb ežních zdí na obou vltavských b ezích.

Koryto eky bylo pr žn  zanášeno pískem p inášeným z horní ásti toku

Vltavy. Tento negativní efekt byl áste  kompenzován jeho intenzivní t žbou pro

ke stavebním ú el m. Na druhou stranu byly veškeré odpady z pražských ulic

tšinou sváženy a házeny do eky nap . z Karlova mostu. Pravd podobn  z tohoto

vodu se v náplav  pravého b ehu Vltavy, na Starém M st , objevují v niv  tmavé

polohy s organickými zbytky. Zna ného objemu také dosahují antropogenní

uloženiny, jejichž ukládání je spojeno hlavn  se stavební a t žební inností. Podobn

jako  na  Starém  M st  byly  i  na  Malé  Stran  t ženy  hlavn  nivní  hlíny.

Nerovnom rný vývoj nivních poloh však p edpokládá selektivní t žbu hlín a písku a

zárove  b žné zam ování cihlá ských provoz  za vápenické v závislosti na

poptávce. T žba nerostných surovin na území Prahy probíhala v n kolika velkých

etapách. V letech 1330 - 1370, p i stavb  barokního opevn ní v 17. století a v

pr myslovém období 19. století.

i stavebních úpravách pak byly velmi asto zaváženy p irozené rokle a

odstra ovány skalní výchozy nebo nerovnosti ních teras. Jámy po t žb  kamene

55 KOVANDA, Ji í et al., Neživá p íroda Prahy a jejího okolí, [online]. Publikováno 2007 [cit. 16. 4. 2013]. Dostupné z:
http://www.monet.cz/atlas/default.htm

56 Pražská ran  st edov ká aglomerace a její transformace v m sto vrcholn  st edov kého typu. [cit. 12.5.2013]. Dostupné na:
   http://www.arup.cas.cz/?cat=423
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nebo písku byly velmi rychle vypl ovány odpadky. Naopak materiál ze stavebních

jam sloužil práv  k zapl ování terénních nerovností a tvorb ních navážek.

Vltava se svými potopami p edstavovala velký, ale nebezpe ný zdroj energie.

V širším okolí m sta dochází již velmi záhy k terasování svah  a rozvoji vina ství a

zahradnictví. Zvlášt  v okolí Prahy byly velmi rozší ené zeliná ské zahrady, které

spot ebovávaly velké množství vody odebírané p edevším z eky.

15. Typy ostrov

Pražské ostrovy lze tedy rozd lit podle zp sobu jejich vzniku na dv  kategorie:

ostrovy p irozené, vzniklé p írodní cestou

ostrovy um lé, vzniklé zám rn  vlivem lidské innosti

Ostrovy p irozené vznikají na základ  mnoha vliv  a p írodních proces , p evážn

však z následujících p in:

opušt ní starého koryta eky a vytvo ení nového

ukládání ních nános  v m lkých segmentech ního koryta

náhlé nahromad ní unášeného materiálu b hem povod ové aktivity

sesuv p dy ze b eh ního koryta

postupné hromad ní unášeného materiálu u p irozené p ekážky v koryt  vodního

toku

postupné vysychání ního koryta

vymílání b eh  v zákrutech ního koryta

vzestup hladiny vody

Ostrovy um lé vznikají plánovit  a valnou v tšinou z ur itého d vodu. Jedná se

výlu  o dílo lov ka, a tedy o antropogenní zm ny p irozeného koryta eky.
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16. Vznik a zánik ostrov

Pražské ostrovy se v posledních sto až dv  st  letech vícemén  stabilizovaly.

ed tím p i velkých povodních nap . v letech 1118, 1157, 1272, 1273, 1281, 1342,

1359, 1370, 1373, 1376, 1378, 1392, 1432, 1434, 1445, 1481, 1492, 1501, 1568,

1784, 1845, 1890 aj. m nily ostrovy sv j tvar i po et velmi asto.57

Stejn  jako d líme ostrovy na p írodní a um lé, m žeme i jejich vznik i

zánik d lit podobným zp sobem. Takže ostrovy mohou vzniknout p írodní cestou,

jako tomu bylo u v tšiny pražských ostrov . Dobrým p íkladem je nap . dnes již

neexistující skupina ostrov  u Štvanice. V tšina z nich vznikla p i povodni roku

1425 nahromad ním ních nános  na m lkém dn  koryta eky. To, že byly pozd ji

zpevn ny kameny i zatloukáním k  z nich ostrovy um lé ned lá. Vyložen

um lým vytvo eným ostrovem je Císa ská louka, která vznikla ist  zám rn  na

základ  rozhodnutí o výstavb  vorového p ístavu.

Pokud jde o zánik ostrov , platí tam zase stejný formát. Ostrovy mohou

zaniknout p írodní cestou, kdy je t lo ostrova postupn  po dlouho dobu denudováno

tokem eky nebo v krátké chvíli zni en, nap . povod ovou vlnou. Druhou možností

je zánik zp sobený lidskou inností, jejímž p íkladem jsou op t již zmi ované

ostrovy kolem Štvanice, které následkem regulace toku Vltavy splynuly s pob ežím.

17. Zm na organizace spole nosti (místo pro práci vs. místo pro život)

Období industrializace p edstavovalo ve vývoji evropských m st

nejdynami jší fázi prostorové expanze i nejv tší prom ny vnit ní organizace

stského prostoru. V industriálním období rozvoje m sta byla utvo ena p evážná

ást sociáln  prostorového vzorce vnit ní Prahy. Zdokonalené technologie dopravy

umožnily odd lit bydlišt  a pracovišt  a tím se za ínají uplat ovat nové formy

bydlení, nájemní a rodinné domy. Hlavní pozornost si zaslouží mechanismy prom ny

sociáln  prostorové struktury v období p echodu od kompaktního preindustriálního

na expandující industriální m sto. 58  Industrializace velmi podstatným zp sobem

57 KOVANDA, Ji í et al., Neživá p íroda Prahy a jejího okolí, [online]. Publikováno 2007 [cit. 16. 4. 2013]. Dostupné z:
http://www.monet.cz/atlas/default.htm

58 HORSKÁ, Pavla, MAUR, Eduard a MUSIL, Ji í. Zrod velkom sta: urbanizace eských zemí a Evropa, s. 7-53
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prom nila zejména vztah mezi bydlišt m a pracovišt m a podnítila tím zcela novou

funk ní diferenciaci m sta. Vyvolala také nejv tší migra ní p esuny v novodobých

jinách, zejména migraci z venkova do m st, ale i v rámci nov  se vytvá ejících

metropolitních region . Velmi podstatn  iniciovala diferenciaci nových typ  bydlení,

které se za aly v prost edí pr myslového m sta rychle vyvíjet.59

18. Vznik fenoménu volného asu ( as k práci vs. as k odpo inku)

koli se s pojmem volného asu setkáme v r zných d jinných epochách,

jeho význam v moderním slova smyslu, tedy tak, jak ho chápeme dnes, se za al

formovat až v dob  pr myslové revoluce. Za alo se prosazovat nové pojetí asu,

který již nebyl závislý na p írod .

V pr hu 19. a hlavn  20. století se volný as stal významnou sou ástí

každého lidského života. Pravdou z stává, že zpo átku hlavn  v aristokratických

adách a pozd ji ve m stech. D vodem t chto zm n byla nastupující industrializace,

která díky strojové výrob  a postupné mechanizaci mnoha oblastí lidského konání

výrazn  zkrátila pracovní dobu. Díky tomu za ínají lidé více rozlišovat d lení dne na

as pracovní a mimopracovní. Celkové množství mimopracovního asu tedy nabylo

na objemu a zárove  se z n j za al vy le ovat as volný. Kv li urbanizaci nar stala

populace m st, do kterých se lidé st hovali hlavn  z venkovských oblastí. Postupným

zkracováním pracovní doby došlo k výrazné transformaci životního stylu

námezdních d lník  (dosp lých i d tí), avšak tento trend se týkal i dalších profesí.

Nov  se tak na scén  objevil fenomén volného asu, se kterým se museli lidé teprve

nau it nakládat. Tento as se stal hodnotou svobody jedince, který se tak mohl

kone  za ít dobrovoln  v novat svým vlastním aktivitám.

hem novov ku došlo v Evrop  ke specifickému vývoji, jehož výsledkem

bylo striktní odd lení ve ejn -pracovní a soukromé sféry. Toto rozd lení je dáno

emi následujícími faktory:

místo zam stnání je odlišné od místa bydlišt

pracovní doba je as, v n mž zam stnanec plní sv ené úkoly

59 OU EDNÍ EK, Martin., Sociální geografie Prahy [online] Praha: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje.
Publikováno 2003 [cit. 12. 5. 2013]. Dostupné z:http://www.natur.cuni.cz/~slamak/sgp/sgp.html
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mzda je vázána na dobu strávenou na pracovišti

19. Pražské ostrovy v prom nách asu

19.1. Ostrov

Další názvy: nemá žádné jméno

Rozloha: 0,5 ha

Spojení: bez spojení

Poloha: leží uprost ed koryta eky mezi Braníkem a Barrandovskou skálou kousek

nad Barrandovským mostem

Typ: um lý

Vznik: postupným odd lováním t la um lé hráze bývalých ledáren od branického

ehu

První zmínka: 70. léta 20. století

Historie a popis: Tento ostr vek, který stojí na pravém b ehu Vltavy na území

Braníka je vlastn  poz statkem jednoho z unikát  mezi pražskými industriálními

památkami. Jedná se o sou ást bývalých ledáren, respektive o zbytek um lé hráze,

která tady plnila funkci jakéhosi zpomalova e vodního proudu, ehož následkem

eka rychleji zamrzala. Za hrází pak byla ukryta um lá laguna, která potom vedla až

k budov  lednice. Led vy ezávali leda i ze zamrzlé hladiny Vltavy a p ibližovali ho

dlouhými ty emi do laguny p ed ledárnou. (Obr. 3) Odtud byl vyvážen t emi výtahy

ímo do lednice, která byla pln na obvykle 38 dní a které byla odizolována pomocí

korku a vzduchové vrstvy, odkud potom byly v letních m sících ko skými potahy

rozváženy do hospod v Praze i v okolí. Areál ledáren byl rozlehlý a na svou dobu



40

také velmi technicky vysp lý. Ledárna pat ila spole nosti Akciové ledárny, kterou

založili pražští restauraté i v roce 1909. Spole nost zpo átku vlastnila leda ský

podnik v Praze na Štvanici, dlouholetým používáním a zanedbáváním oprav ale

vodní d ev ná lednice postupn  p estávala plnit svou funkci a bylo t eba hledat

jiné ešení. Pozemky na Štvanici ledárnám nepat ily, takže se p esunuli do Braníka.

Jako leda e v zimních m sících zam stnávali hlavn  vora e. V období let 1909 až

1911 byl celý areál v secesním stylu postaven stavební firmou Nekvasil z Karlína.

Autorem projektu byl architekt Josef Kova ovi . Protože stojí p ímo u Vltavy,

musela být stavba p ed povodn mi chrán na um lým valem, který ji vyvýšil asi o

ty i metry nad okolní terén. Zajímavostí také je, že stojí na nejchladn jším míst  v

Praze. Ledárny ukon ily sv j provoz v roce 1954, kdy po výstavb  Vltavské kaskády

estala Vltava zamrzat.

Posléze  za ala  hráz  mizet  a  roku  1975  byl  ostr vek  od  b ehu  již  zcela

odd len. Ostr vek rozd lil tok Vltavy na dv  poloviny, a tím p isp l ke zna nému

rozší ení koryta eky. Následn  byl zpevn n masivní kamennou zdí, které ho obepíná

po celém jeho obvodu. Je cca 10 m široký a m í zhruba 500 m na délku. Tento

um le vybudovaný dlouhý a úzký ostr vek, jež býval porostlý trávou a stromy, se

stal hnízdišt m d íve vzácných kormorán  a jiných vodních pták .

Sou asnost: Dnes již jsou všechny stromy na ostr vku bohužel vykácené. Um lá

laguna bývalých ledáren je stále dob e patrná. Budova bývalých ledáren se roku 1964

za adila mezi chrán né stavební památky a momentáln  se hledá jiný, moderní

zp sob jejího využití. U ostr vku se nacházejí zna ky pro ní plavbu.

Využití d íve: praktické (zpomalova ního toku)

Využití dnes: dopravní, p írodov decké
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Obr. 3 Leda i
Foto: TK

19.2. Císa ská louka

Další názvy: Královská louka

Rozloha: 9 ha

Spojení: silni ní most, manipula ní lávka pro p ší, p ívoz P5: Kotevní - Císa ská
louka - Výto

Poloha: levý b eh p i jižní stran  Smíchova, naproti Podolí a Vyšehradu

Typ: um lý

Vznik: odd lením od Smíchovského b ehu za ú elem výstavby vorového p ístavu

První zmínka: 1222
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Historie a popis: První možná historická zmínka o území, na kterém se v

sou asnosti rozkládá Císa ská louka je pramenn  nepodložená informace o existenci

ívozu z roku 1222, který odtud sm oval k podolským b eh m. Tento p ívoz byl

pravd podobn  pod záštitou vyšehradské kapituly, nebo  práv  ona v roce 1222

vlastnila obec Podolí s dvorem a právem p ívozu.60 Kapitula tedy byla v tšinovým

vlastníkem pozemk  na území dnešního ostrova, které dostala 13. února 1257 darem

od P emysla Otakara II.61 a snad využívala i jako zahrad. Zbylé parcely potom pat ili

kolika dalším obyvatel m prot jšího Podolí.62

Další zajímavou zmínku, která se m že týkat oblasti dnešního ostrova

ípadn  jeho okolí, lze nalézt v n kolika monografiích,63 zabývajících se historií

eského území, primárn  však ve Zbraslavské kronice: „…byl postaven pro

královské pohodlí a pro dv r mezi vrchem Pet ínem a b ehem eky Vltavy na rovin

ploché a krásné… .64 Jedná se zde o popis p íprav na oslavu korunovace Václava II.

eským králem, konané 2. ervna 1297. Kv li obrovskému p ílivu host  z domova i

ciziny,65 a tehdejší malé rozloze m st pražských, musela být velkolep  pojatá oslava

po ádána vn  území m sta: „Ó jak jsou krásné stany na obvod  tvém, m sto

eskv lé! Tito od východu k západu, jiní od severu k jihu postavili stany své králi

tvému a tob  k v né sláv … . 66  Stalo se tak pravd podobn  n kde na území

dnešního Smíchova. Každopádn  faktem z stává, že území dnešního ostrova se d íve

nazývalo Královskou loukou, a že možná i práv  kv li této události. Pozd ji v 19.

století se ast ji používá názvu Císa ská louka, avšak existuje i n kolik seriózních

výjimek, a tak není jist , kdy k té to zm  došlo. Rozpor by mohl být i d kazem

vlastenectví.67 Potom se na n kolik staletí prameny odml í, snad s výjimkou zmínky

o dalším p ívozu, který odtud jezdil sm rem na Vyšehrad. Ob as louka slouží, hlavn

díky rovnému terénu, blízkosti vody i p ítomnosti p ívozu, jako vojenské tábo išt .

60 KREJCIKOVA, Jarmila. Vnit ní pom ry vyšehradské kapituly v létech braniborské nadvlády. In: SBORNÍK PRACÍ
FILOZOFICKÉ F A K U L T Y BRN NSKÉ  C29, 1982. s. 17

61 KOUBEK, František. J. Smíchovské upomínky historické. V Praze: Ve prosp ch stavby kostela otišt no z výro ní zprávy
dív ích škol Smíchovských nákladem obce Smíchovské [1875] nestránkováno

62 BÖHM, Josef. Monografie m sta Smíchova. Na Smíchov  [Praha]: Nákladem smíchovské rady m stské, 1882. 242 s.(s. 53)
63 TONNER, Emanuel. Vypravování d jin domácích. Vypravování d jin domácích. Díl II, Od nastoupení P emysla Otakara I.

r. 1197 až do záhuby rodu P emyslova r. 1306. 1877. s 274-75 a ZAP, Karel Vladislav. esko-moravská kronika. esko-
moravská kronika. [Kniha první]. 1862. s 1014

64 ŽITAVSKÝ, Petr. Zbraslavská kronika = Chronicon aulae regiae. Vyd. 2., opr., (Ve Svobod  1.). Praha: Svoboda, 1976. 597
s., [1] složený l. p íl. lenská knižnice. s. 114

65 uvádí se 191 000 koní pat ících host m. Tamtéž
66 Tamtéž
67 BÖHM, Josef. Monografie m sta Smíchova. Monografie m sta Smíchova. 1882. s. 53
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Nap íklad v roce 1868 se tu shromaž uje vojsko ur ené k potla ení shromaž ování

lidu. Hned naproti Císa ské louce, v místech dnešní Nádražní ulice, stávala usedlost

zvaná  ervená  zahrada.  P vod  jména  i  usedlosti  je  neznámý,  je  však  zobrazena  a

jmenována již na císa ských povinných otiscích map stabilního katastru. (Obr. 3)

Jednalo se o n kolik budov seskupených do tvaru písmene E (p dorysn ). Podle

Stabilního katastru byl jejich majitelem Jind ich Herz. V 80. letech 19. století pat ila

rodin  Zintlov , ve 20. století firm  Hr za a Rosenberg. Poté byla zbo ena a

nahrazena a jinou stavbou.68

Zajímavé je, že na map  císa ského stabilního katastru, který mapuje území kolem

roku 1842, je na ploše Císa ské louky jasn  uvedeno jméno ervená (Czerwena). Je

tedy možné, že jak usedlost, tak i louka m ly historicky n jaký bližší vztah.

Tato ást vltavského b ehu byla v minulosti nazývaná p ídomkem „zlatá

nebo také „rýžovna , což bylo spole  s reliéfem terénu (kope ky p ebraného

materiálu) a potvrzením, že vltavský písek opravdu obsahuje stopy zlata, d kazem

toho, že zde v minulosti rýžování zlata opravdu probíhalo. Tato innost ustává

zhruba v 60. letech 19. století.69

19. století, p edevším díky industrializaci, zm nilo pohled na koncepci asu,

ze kterého se tak vymezil as volný a lidé za ali vyhledávat r zné aktivity, kterým by

se v tomto ase v novali. Nejinak tomu bylo i na Císa ské louce, kde se již od st edy

4. íjna 186570 za ali pravideln  po ádat ko ské dostihy, a to vždy na ja e a na

podzim. Po adatelem byla švadrona c. k. privilegovaného m anského sboru

ostrost elc  v Praze a spole  s dostihy se po ádala i sout ž ve st elb .71

Dostihy se záhy staly oblíbenou zábavou a chodilo se na n  dívat i n kolik

tisíc divák . Díky obrovskému zájmu divák  zde bylo vybudováno dostihové

zázemí, které se skládalo z tribuny, hrazení odd lující dostihovou dráhu od zbytku

louky a r zných stánk , kde se dalo p ípadn  ob erstvit. D ev ná tribuna s lóžemi a

sedadly byla ur ena pro šlechtu a bohaté m any, pro mén  zámožné byla ur ena

místa za hrazením a chudí a nemajetní sledovali dostihy z druhého b ehu Vltavy.72

Dne 17. 4. 1898 se zde dostihy konaly úpln  naposledy, a to z d vodu nástupu

68 LAŠ OVKOVÁ, Barbora. Pražské usedlosti. 1. vyd. Praha: Libri, 2001, 359 s. ISBN 80-727-7057-8.
69 T ÍŠKA, Josef, Vltava v Praze, nestránkováno. In: ANTM, fond . 791, Kleplova sbírka rukopis  a vzpomínek, sv. . 1087;

HRUBEŠ, Josef, HRUBEŠOVÁ, Eva  BRONCOVÁ, Dagmar, ed. Pražské ostrovy. s. 14
70 Národní listy, V, 1865, 5. 10., s. 3
71 BÖHM, Josef. Monografie m sta Smíchova. s. 53
72 BÖHM, Josef. Monografie m sta Smíchova. s. 53; T ÍŠKA, Josef, Vltava v Praze
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stavebních prací na p ilehlém území.73 Od roku 1906 se pražský dostihový sport

natrvalo usadil na dostihovém závodišti ve Velké Chuchli.

Voroplavba byla pro Prahu velkým p ínosem, ale jak se ukázalo po velké

povodni v roce 1890, také velkým nebezpe ím.74 Tehdy došlo k uvoln ní velkého

množství vor  nahromad ných nad Prahou, hlavn  v Podolí a Mod anech. Tyto vory

byly vodou neseny až ke Karlovu mostu, kde ucpaly pr tok mezi pilí i a zp sobily

tak jejich poškození a následné z ícení t í mostních oblouk  do Vltavy.75 Aby se

takovéto nebezpe í již nemohlo opakovat, rozhodlo se m sto zbudovat ochranný

vorový p ístav. Z n kolika možných navrhovaných míst byla nakonec vybrána

plocha Císa ské louky, hlavn  díky své dopravní dostupnosti. Byla totiž v p ímé

blízkosti císa ské silnice I. ádu, ale zárove  také blízko velkého nádraží západní

dráhy na Smíchov , uvedeného do provozu roku 1862, ze kterého m la být

vybudována p ístavní vle ka.

ípravné práce za ali již v kv tnu roku 1898. Avšak s vlastní stavbou

ístavu se za alo v roce 1899, kdy se zakázky ujal podnik stavitele Vojt cha rytí e

Lanny. Asi ne pouhou shodou okolností syna pr myslníka, lo mistra a stavitele

Vojt cha Lanny, kterému byly sv eny veškeré regula ní a udržovací práce na

Vltav  a Labi. Veškeré práce byly v ádném termínu dokon eny v roce 1903. P ístav

byl po dokon ení 1 400 m dlouhý a maximální ší ka inila 110 m. Celkov  bylo

vyt ženo 605 200 m³ zeminy a p ístavní bazén tak dosáhl plochy 137 700 m², ímž

byl dimenzován na cca 130 - 200 vor  v závislosti na jejích rozm rech.

Tehdy se tedy Císa ská louka stala ostrovem, avšak díky její nízké výšce nad

hladinou eky p i normálu musela být zbudována ochranná hráz o výšce 4 m. Na ní

byly postaveny domky pro hlída e vor . Horní vjezd do p ístavu byl chrán n

ledoborci a dal se tak v dob  velké vody uzav ít vraty. P es tento vjezd byly z ízeny

dva mosty, jeden silni ní a jeden železni ní (pozd ji byl stržen). Na pob eží podél

ístavní silnice byly položeny koleje, po nichž se do p ístavu vle kou, vedoucí ze

smíchovského nádraží, daly p istavovat vagóny na p ekládání zboží. Krom

dopravních lun , které do p ístavu as od asu p iplouvaly, to byly práv  vory, jež

krom  vlastního transportu d eva, sloužily i k p eprav  r zného druhu zboží. Nad

horním vjezdem byla postavena budova p ístavního dozorce, od níž vede p es kanál

73 Národní politika 18. 4. 1898 s 3
74 BENEŠOVSKÝ-VESELÝ, Jan J. Velká povode  v echách ve dnech 2. až 5. zá í 1890. 2. vyd. V Praze: Alois Hynek,

[1890]. 53 s., [18] s. obr. p íl. s. 1-20
75 T ÍŠKA, Josef, Vltava v Praze; HRUBEŠ, Josef, HRUBEŠOVÁ, Eva  BRONCOVÁ, Dagmar, ed. Pražské ostrovy. s. 16
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manipula ní lávka pro p ší. Vorový p ístav m l sloužit hlavn  jako ochrana vor , ale

také jako zimní kotvišt  lodí a p ístavních m stk . Navzdory p edchozím plán m

musel být, kv li velké rozloze p ístavu, ješt  u dolního vjezdu p istav n domek

ístavního pomocníka. V dob  svého vzniku byl p ístav považován za dílo tak

velkého významu, že jej dokonce 19. dubna 1907 císa  František Josef I. osobn

navštívil. P ístav byl po n m dokonce i pojmenován. Této pocty se p ístavu dostalo

28. b ezna 1902 a n mým sv dkem tohoto aktu byla um lecky vyvedená pam tní

deska, instalovaná do p edsín  v p ízemí domku p ístavního dozorce.

koliv tedy p ístav budil velkou pozornosti i o ekávání a jeho vybudování

stálo více než 3 miliony korun, tak celkem záhy ztratil sv j význam, což se projevilo

i tím, že byl p ejmenován na p ístav Smíchov. Pozd ji plnil již jen obchodní,

ochrannou a zimní funkci místního charakteru.

Jak již bylo uvedeno výše, 19. století s sebou p ináší mnohé zm ny životního

stylu. Ostrov Císa ská louka byl díky své poloze a zna nému rozsahu (9 ha)

vyhledávaným rekrea ním místem desetitisíc  Pražan , p evážn  t ch, kte í nem li

prost edky na lázn  a ani možnost strávit letní dovolenou u p íbuzných na venkov .

Zde se mohli koupat, opalovat nebo jen tak slunit v p íjemném p írodním prost edí

na b ehu eky. V dob  horkých letních dn  tu byl i p íjemný stín, jejž skýtaly ady

topol  lemujících oba b ehy ostrova. Zárove  tu byla i spousta krámk  a bud, které

nabízely r zné druhy ob erstvení. V jarních a podzimních m sících byl ostrov hojn

navšt vován za ú elem procházek, nebo  poskytoval krásný výhled na majestátný

Vyšehrad. Všechny tyto aktivity doprovázela spousta kulturních program , jako

eba koncerty i r zná jiná p edstavení. V roce 1923 bylo pro tisíce Pražan

obrovským kulturním zážitkem extravagantní operní p edstavení, které po n kolik

ve er , od 23. ervna až do 8. ervence po ádala sokolská obec na prot jší

vyšehradské skále. Tam byla vystav na slavnostn  osv tlená scéna, na které Emma

Destinnová s obrovským úsp chem zpívala hymnus Nastolení Libušino, a to za

asistence asi dalších 60 p vc . Diváci na Císa ské louce tomuto vystoupení

naslouchali i p es jistou vzdálenost naživo, tedy bez jakékoli techniky.76

Ostrov však krom  kulturních zážitk  a odpo inku nabízel i sportovní vyžití.

Sport se stal další oblíbenou volno asovou aktivitou již v pr hu 19. století. Jedním

z astých uživatel  ostrova byla T lovýchovná jednota Sokol, která krom

spole ných cvi ení, p stovala i r zné druhy sport , nap . šerm, st elbu na ter ,

76 ÍŠKA, Josef, Vltava v Praze; HRUBEŠ, Josef, HRUBEŠOVÁ, Eva  BRONCOVÁ, Dagmar, ed. Pražské ostrovy. s. 20
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plavání, jízdu na lodi a jízdu na koni. Roku 1887 se m l konat II. všesokolský slet a

práv  území Císa ské louky bylo jedním ze t í kandidát  na místo konání vlastního

slavnostního cvi ení, avšak slet byl z politických d vod  odložen až na rok 1891 a

byl koncipován jako doprovodný program Jubilejní zemské výstavy. Bylo mu tak

nalezeno vhodn jší místo poblíž vlastního výstavišt , na území Královské obory.

Další sportovní organizací, která se na ostrov  usadila, byl vesla ský klub Triton,

založený v roce 1880. Klub vlastnil lod nici s domkem a p t lodí. Zajímavý byl fakt,

že v zimním období, kdy Vltava zamrzala, se vesla i v novali bruslení. Krom  toho

se na ostrov  usídlil i klub velocipedist , založený v roce 1881. V roce 1882 se tu

konaly první ve ejné vesla ské závody, jejichž po adatelem byl vesla ský Klub

Blesk. Ostrov toho tedy nabízel mnoho, krom  již zmi ovaných organizací a

ko ských dostih  to byly hlavn  mí ové sporty, kopaná, házená, odbíjená a tenis.

Dne 29. b ezna 1896 se zde konalo historicky první pražské fotbalové derby mezi

kluby Sparty a Slavie, které skon ilo 0:0. Sparta sice vst elila gól, ale rozhod í Josef

Rössler-O ovský ho dodate  po zápase odvolal, protože podle tehdejších pravidel

musely oba celky souhlasit s góly. Slavia s ním dodate  nesouhlasila, gól tedy

nebyl uznán, oba kluby se nepohodly a jejich nep átelství trvá až dodnes. Císa ská

louka je také spojována s po átky golfu v echách. Jedním z prvních vyznava

golfového sportu byl Ji í Stanislav Guth-Jarkovský. Aby byl vý et osobností

spojených s tímto ostrovem úplný, musí zde zaznít jméno Karla Hašlera, který se

narodil na Zlíchov , tedy nedaleko odtud. To on v noval jednu svých písní,

nazvanou Staré topoly, práv  tomuto místu.77

Ostrov se tedy pokusil koncem 19. a za átkem 20. století prosadit

ekonomicky, ale na tomto poli se mu moc neda ilo. Naopak sv j význam

spole enský a kulturní, který si získal v pr hu 19. století, nikdy neztratil.

Sou asnost: Vzhledem  k  tomu,  že  je  p ístav  stále  v  provozu,  a  že  je  plný  hlavn

menších lodí, setkávají se zde lidé, které spojuje práv  láska k vodním sport m. Dnes

louka i nadále slouží sportovnímu vyžití, a to p evážn  veslování. Stále tu najdeme

tribuny pro diváky a cílovou v ž rozhod ích, také fotbalové h išt  a tenisový kurt.

Sídlí  tu  TJ  Císa ská  louka  a  Caravan  Park  Yacht  Club.  Na  ostrov  najdeme kemp,

který je hojn  využíván turisty, jsou tam samoz ejm  také restaurace s p íjemným

77 píse  za íná textem: „Na Císa ské louce stojí ada topol …“
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posezením. Po ádají se tam festivaly, koncerty a jiné podobné akce. V nedávné dob

zde byl vybudován moderní sportovn  relaxa ní areál, který nabízí i možnost

uspo ádání soukromých nebo firemních akcí. Ale i široká ve ejnost zde nalezne

mnoho zajímavých možností jak se pobavit. Je tu nap . h išt  na plážový volejbal,

st elnice ur ené pro luky a vzduchovky, lanové centrum, adventure minigolf, stolní

tenis a h išt  na nohejbal. Koncem letošního roku p ibude nové golfové odpališt .

Využití d íve: hospodá ský (rýžování zlata), dopravní (p ístav), sportovní, rekrea ní,

kulturní

Využití dnes: sportovní, rekrea ní, kulturní

19.3. Vesla ský ostrov

Další názvy: Schwarzenberský, Švarcenberský

Rozloha: 3,04 ha

Spojení: most z Podolí, p ívoz P3 Lihovar - Vesla ský ostrov

Poloha: pravý b eh u Podolí, jižn  od Vyšehradu, naproti Smíchovu

Typ: írodní

Vznik: naplaveniny písku, rozší en a zpevn n potopením pln  naložených ních

lun

První zmínka: 1420

Historie a popis: Ostrov vznikl postupným ukládáním ních nános , které bylo

zp sobeno jednak povodn mi, jednak tém  pravidelným ob asným nahromad ním

ledu v koryt  Vltavy. Pozd ji byl ješt  um le zv tšen. Došlo k tomu potopením pln
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naložených ních lun  na jeho jižní náplavové stran , které celý ostrov zpevnily a

zárove  umožnily rychlejší ukládání dalších nános .78

V 19. století byl ostrov ve vlastnictví šlechtického rodu Schwarzenberg  a

proto se mu také podle nich íkalo Schwarzenberský (Švarcenberský). U ostrova byl

vybudován vorový p ístav, který vory splavované po Vltav  z jejich rozsáhlých

rodových panství na Šumav  zachytával. Vlastní ostrov potom fungoval jako pila i

sklad, kde se d evo z vor  zpracovávalo. V té dob  se d evo t šilo velkému zájmu, a

tak tato innost tvo ila významný zdroj finan ních p íjm  celého rodu. asem však

za alo vora ství zna  ztrácet na významu, a tak se podle toho m nil i zp sob

využívání ostrova.

Koncem 19. století bylo využití ostrova ovlivn no dva základními faktory,

vybudováním podolské vodárny a všeobecným rozkv tem vesla ského sportu. V roce

1882 byla v Podolí vystav na Vinohradská vodárna, která zásobovala vodou

Královské Vinohrady, pozd ji i jiné pražské tvrtí. Již roku 1885 byla

modernizována, osazena parními stroji, ímž byl navýšen její výkon, tak aby dokázal

vytla it vodu i do vyšších pater dom . V letech 1908 - 1913 probíhala výstavba

jednotného pražského vodovodu. Hned po jeho dokon ení byla vodárna v Podolí

jako nepot ebná zrušena. Od vzniku Velké Prahy v roce 1922 docházelo postupn  k

nár stu spot eby vody a bylo t eba najít n jaké radikální ešení. Nakonec se

magistrát rozhodl vybudovat v Podolí moderní velkokapacitní vodárnu na vltavskou

vodu. Dle projektu dr. ing. arch. Antonína Engela byla tedy v letech 1925 - 1929

postavena firmou Kress Praha nová neoklasicistní vodárna. Na Švarcenberském

ostrov  byla postavena její jímací ást, skládající se ze t í filtra ních studní, která

zajiš ovala dodávku vltavské vody do objektu vodárny. Tato ást je umíst na na

severní stran  ostrova a je ve ejnosti nep ístupná, protože se nachází v ochranném

pásmu I. stupn . V letech 1956 - 1965 došlo ješt  k dostavb  druhé filtra ní stanice a

zárove  i k rekonstrukci p vodních ástí.

Druhým faktorem, který zcela zásadn  ur il sm r vývoje a využívání ostrova

do budoucna, byl masivní nár st zájmu o vodní sporty. V roce 1893 došlo ke

vzniku 79 eského Yacht klubu a roku 1895 klub zakotvil u hráze podolského

ístavu malou plovoucí klubovnu. Roku 1912 kone  na ochranné hrázi p ístavu

izuje novou klubovnu s vlastní lod nicí. Jedná se o unikátní celod ev nou

78 T ÍŠKA, Josef, Vltava v Praze; HRUBEŠ, Josef, HRUBEŠOVÁ, Eva  BRONCOVÁ, Dagmar, ed. Pražské ostrovy. s. 23-30
79 zakladatelem eského Yacht Klubu byl Josef Rössler-O ovský
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ípatrovou budovu. Podolský p ístav se stal i prvním kotvišt m plovoucích dom ,

tzv. hausbót .80

V roce 1905 vznikl eský Vesla ský Klub ( VK) Praha, jenž byl p vodn

sou ástí VK Slavia. Zakladatelem byl tehdejší dlouholetý p edseda Josef Renner,

který vlastnil n kolik cvi ných i závodních lodí. Klub našel úto išt  v prostorách

bývalé „Kartounky“ u Palackého mostu na Smíchov . Koncem roku 1908 však musel

klub tyto prostory opustit. Díky mimo ádným finan ním p ísp vk m n kterých len

si klub mohl pronajmout od knížete Schwarzenberga pozemek v Podolí a zárove  i

zakoupit vysloužilý d ev ný hudební pavilón z pražské Jubilejní zemské výstavy.

Ten byl potom na ja e roku 1909 na pozemku postaven, aby mohl sloužit jako

klubovna a lod nice.81

Dalším klubem, který je historicky spjat s tímto ostrovem je Vesla ský klub

(VK) Blesk. Ten vznikl již v roce 1879 odd lením od eského vesla ského a

brusla ského klubu ( VBK). První lod nice Blesku stála na východním b ehu

St eleckého ostrova, ale již v roce 1881 se klub p est hoval na smíchovskou

plovárnu, kterou pozd ji p i povodních v roce 1890 vzala velká voda. V roce 1888 se

lenem klubu stal Josef Rössler-O ovský. Kone  roku 1909 Blesk získal novou

klubovnu v Podolí.82 K padesátému výro í založení VK Blesk (1929) byla vydána

ro enka, na které se mj. podílel Josef Rössler-O ovský, který napsal ást nejstarší

historie, a p isp l jako komer ní rada a vydání ro enky finan  podpo il.

isp vatelem byl i jeden ze syn  prvorepublikového politika a ekonoma Aloise

Rašína, mj. aktivní vesla  VK Blesk, Miroslav i další vynikající osobnosti.83

V první t etin  20. století byl ostrov ve ejností velmi oblíben. Na svou dobu

l velmi dobré technické zázemí a dalo se tu provozovat spousty volno asových

aktivit, jak nap . ilustruje inzerát z roku 1929: „Koupališt  pro velké i malé,

locvi né ná adí, ping-pong, volleyball, d tský koutek, veškeré pohodlí ve volné

írod  najdete na h išti Svazu D. T. J. . na Schwarzenberském ostrov  v Podolí,

proti cementárn . Navštivte tento soudružný podnik.  Zajímavé je, že a koli byl tedy

ostrov v p ímé blízkosti cementárny, nijak to neubralo na jeho oblíbenosti. V roce

1910 se zde poprvé koná závod lodí, pozd ji známý jako Primátorky.

80 z angl. houseboat = obytný lun
81 Historie eského vesla ského klubu Praha. [cit. 18.5.2013]. Dostupné na:
    http://www.cvkpraha.cz/?doc=histor
82 V. K. Blesk - založen 1879 - nejstarší pražský vesla ský klub. [cit. 16.5.2013]. Dostupné na:
     http://www.vkblesk.cz/historie
83 Tamtéž
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V roce 1924 magistrát p edstavil plány na výstavbu nového, zna

rozší eného náb eží podél pravého b ehu Vltavy. Celé rameno mezi ostrovem a

vodním náb ežím m lo být zasypáno a ostrov m l být zabudován do mohutného

náb ežního zdiva. Proti tomuto návrhu se vzedmula vlna odporu. Pozd ji z tohoto

zám ru do ur ité míry sešlo, plány byly z finan ních d vod  zna  zredukovány.84

Po 2. sv tové válce se plány op t zm nily a celý ostrov byl nakonec z velké

ásti ur en vodním sport m, hlavn  však vesla ským klub m. V letech 1951 - 1952

zde došlo k velkým úpravám. Na ostrov  vznikly dv  identické novostavby

moderních lod nic, nové klubovny a jiné objekty vesla ských klub . Tém  po celé

délce ostrova byla vybudována spojovací cesta, a na západním b ehu stup ovité

kamenné terasy p írodního vzhledu, které b hem trénink  a závod  sloužily jako

hledišt . Mohly však být využívány i k odpo inku nebo ryba ení.85

Ostrov byl v minulosti spojen s náb ežím d ev nou lávkou na pontonech,

situovanou zhruba do poloviny jeho délky, která již však nevyhovovala pot ebám

zvýšeného provozu. Byla tak v letech 1956 - 1958 vyst ídána novým mostem

z p edpjatého betonu postaveným dle projektu M. S ry a I. Smejkala. Oblouk mostu

byl stav n bez použití lešení a skruží formou letmé betonáže.86 Celková délka mostu

je 70,40 m, jeho ší ka v p ném ezu obnáší 5,5 m, výška konstrukce uprost ed je

0,9  m a  nad  podp rami  2,15  m.  Most  byl  stav n  z  lamel  o  délkách  2,3  nebo  3  m,

hmotnost lamely byla 45 tun. P i stavb  bylo použito dvou voz  a rychlost stavby se

pohybovala kolem osmi dní p i montáži jedné lamely. Byl postaven nákladem 1,3

milionu K  za šest tisíc pracovních hodin. Uvedený most stav lo dev t betoná  s

jedním stavbyvedoucím, inženýrem a mistrem, tedy t ináct pracovník . Zásada letmé

betonáže spo ívá v použití konzolovit  vysouvaného betonovacího vozíku, který

nahrazuje podp rné lešení nebo nosnou skruž. Nejprve se vybetonuje jeden úsek,

beton se nechá zatvrdnout, na ež se p ipne k již hotové ásti mostu.87 Ve druhé

polovin  20. století byl ostrov i nadále využíván jako sportovní p ístav, a to p evážn

vesla skými kluby, které se zde p ipravovaly na r zné sportovní podniky, ve kterých

potom d stojn  reprezentovaly svoji vlast. K poct  celého tohoto sportovního

odv tví byl ostrov v roce 1952 p ejmenován na Vesla ský.

84 HRUBEŠ, Josef, HRUBEŠOVÁ, Eva  BRONCOVÁ, Dagmar, ed. Pražské ostrovy. s. 22-30
85 T ÍŠKA, Josef, Vltava v Praze
86 ÍŠKA, Josef, Vltava v Praze
87 Encyklopedie most . [cit. 16.5.2013]. Dostupné na:
     http://www.libri.cz/databaze/mosty/heslo.php?id=811
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Ostrov stále, snad už od dob jeho vzniku, sužují povodn . V posledních dvou

stoletích ho ale milovníci vodních sport  vždy dokázali znovu p ivést k životu, aby

na n m i nadále mohli provozovat svou oblíbenou innost.

Sou asnost: V sou asné dob  jsou na ostrov  oba vesla ské kluby a ob as se ta jezdí

i závody. P írodní tribuny stále fungují a ostrova se dá využít i k p íjemným

procházkám s výhledem na majestátný Vyšehrad.

Využití d íve: obchodní, hospodá ské

Využití dnes: sportovní, vodohospodá ské, rekrea ní

19.4. Petržílkovský ostrov

Další názvy: Jezuitský, Mrázovský, Karpelesovský

Rozloha: 0,06 ha

Spojení: íve d ev né lávky, nyní sklen ná soukromá lávka vedoucí z vedlejší

administrativní budovy do v že a betonový m stek pro p ší spojující ostrov s

náb ežím.

Poloha: levý smíchovský b eh na úrovni Janá kova náb eží

Typ: írodní

Vznik: naplaveniny pod Šítkovským jezem, pozd ji um le zpevn né

První zmínka: 1483

Historie a popis: Ostrov byl pojmenován po malostranském peka i a mlyná i Janu

Petržílkovi, který zde v roce 1483 postavil mlýn. Ten stál na spáleništi mlýna

z poloviny 14. století, pat ícímu Kartouzskému klášteru na Smíchov , který byl
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v roce 1419 vypálen Husity. Roku 1502 vybudovala malostranská obec vedle mlýna

ev nou vodárenskou v ž a v roce 1525 mlýn od Petržílka odkoupila. V roce 1562

byla v ž p estav na na hrázd nou. V letech 1582 - 1596 byla v ž op t p estav na,

tentokrát na kamennou a zmodernizována tak, aby byla schopna zásobovat 52

malostranských kašen a stojan ní vodou. V  roce 1547 byl ostrov obci císa em

Ferdinandem I. Habsburským zabaven, jako sou ást trestu za ú ast ve stavovských

nepokojích.88 Pozd ji však obec získala zabavený ostrov zp t a roku 1767 ho prodala

mlyná i Mrázovi, jak nám udává nápis vyrytý do kamenného zdiva v že. Nápis

obsahuje následující text v etn  gramatických chyb: „Anno: D(omi)ni: 1767 1.

Augus: Vihotovena Hranice ta za jemnost Pana Primatora Josefa Gniga a franze

Mraze Mlinarze.“89 Roku 1859 p echází ostrov do vlastnictví pražské obce, která zde

provedla ur ité zm ny. Bývalý mlýn byl upraven na sídlo komise pro kanalizování

ek Vltavy a Labe.90 Stará vodárna však byla v provozu až do roku 1886. V první

etin  20. století došlo k významným krok m vedoucím k regulaci Vltavy.

V souvislosti s touto aktivitou byla roku 1912 budova starého mlýna a jeho okolí

estav na dle projektu arch. Ji ího Justicha. Mlýn byl snížen o jedno patro, aby tak

byl  lépe  p izp soben  výšce  náb eží  a  ramp ,  která  k  n mu  z  jižní  strany  vedla.

V letech 1911 - 1922 ostrov kv li výstavb  zdymadla z v tší ásti zanikl. Tehdy byl

vzniklým kanálem rozd len a jeho v tší ást pak byla p ipojena k nyn jšímu

tskému ostrovu. Na druhé menší ásti o rozloze 0,06 ha z stala zachována

vodárenská v ž. V roce 1989 prob hly na ostrov  a p ilehlém náb eží rozsáhlé

rekonstruk ní práce, p i nichž byla mezi administrativní budovou a v ží instalována

ocelová prosklená lávka, která oba objekty spojila.

Sou asnost: V sou asnosti je ostrov nep ístupný a složí jen jako sou ást pozemku

administrativní budovy.

Využití d íve: vodárenské, hospodá ské

Využití dnes: vodohospodá ské, administrativní

88 byl Ferdinandem I. Habsburským zkonfiskován za ú ast na stavovském povstání 1547
89 T ÍŠKA, Josef, Vltava v Praze
90 Tamtéž
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19.5. tský ostrov

Další názvy: Maltézský, Funkovský, Hykyš v, Židovský

Rozloha: 1,83 ha

Spojení: lávka z Janá kova náb eží

Poloha: levý b eh Vltavy u smíchovského náb eží, naproti Slovanskému ostrovu

Typ: írodní

Vznik: zpevn ní píse ných naplavenin

První zmínka: 1355

Historie a popis: Ostrov, který se nachází pod Šítkovským jezem mezi St eleckým

ostrovem a smíchovským náb ežím. Zpo átku byl ve vlastnictví maltézského kláštera

s kostelem Panny Marie pod et zem. Od nich ho pozd ji získala malostranská obec,

která jej však pozd ji odprodala židovským podnikatel m. R zná jména ostrova

upomínají práv  na jeho židovské majitele. V roce 1814 to byl velkoobchodník a

továrník Mojžíš Jerusalem (1762 - 1824), jehož syn Leopold získal dokonce

šlechtický titul. Krátce po roce 1850 vybudoval Leopold spole  s dalšími mecenáši

na Smíchov  synagogu. asto p ispíval na obecné blaho a zárove  byl lenem

Spole nosti eského vlasteneckého muzea. Po Mojžíšovi ostrov získal Aron Beer

Przibram (1781 -1852), a to s atkem s jeho dcerou Esther.91 Aron byl již od roku

1815 také vlastníkem nedaleké kartounky, která stála na míst  n kdejší Slavatovské

zahrady mezi dnešním Arbesovým nám. a Vltavou. Používal prý ostrova jako

lidla, p emž chlorový zápach z b lidla otravoval celé okolí. „Na Vltav  stávala

stodola s krytou st echou, pod kterou byla na et zech zav šený d ev ný rošt. Na rošt

se pokladly obarvené látky a spoušt li se do Vltavy. D lníci je pak prali a v šeli na

91 ÍŠKA, Josef, Vltava v Praze; Jerusalem Family Genealogy. [cit. 12.5.2013]. Dostupné na:
http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/~prohel/names/misc/jerusalem.html#st
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šibenice, drát né v šáky umíst né pod vodou. Vyprané kartouny se sušili u eky nebo

na dvo e kartounky. 92

Roku 1875 koupil ostrov Dr. Fu ík za 5 700 zlatých. Dochované záznamy té

doby hovo í o p írodním vzhledu ostrova: „Podle obrazu chovaného v rodin

Fu íkov  byly tehdy b ehy ostrova volné, vroubené košatými stromy a k ovinami. V

té dob  žili na ostrov  dokonce i bob i.“ Ostrov kv li povodním dokonce n kolikrát

zmizel pod hladinou Vltavy. Z toho d vodu byla kolem n j, v 80. letech 19. století,

postavena mohutná ochranná ze . A tehdy ostrov ztratil sv j starobylý ráz, protože

hem této výstavby byly vykáceny všechny staré, mohutné topoly a o ešáky podél

celého západního b ehu ostrova. Pozd ji od Fu íka obec ostrov odkoupila a

prop ovala ho pro ú ely filipojakubské pouti. Ostrov byl spojen s náb ežím

ev nou lávkou a byl také vybaven sportovním za ízením, které mohla ve ejnost

voln  užívat.93

Roku 1911 dochází p i západním b ehu ostrova k budování plavební komory,

díky které mohly lod  p ekonávat hned dva jezy najednou, Starom stský a

Šítkovský. „V pr hu regula ních prací roku 1913 byla podoba zm na tak, že

zavdala pražským vtipálk m podn t k posm šnému názvu kamenný peká  nebo též

kamenná lo , která t žce pluje po vod . 94

Ostrov byl p estav n podle návrhu arch. Františka Sandera, na jeho severním

cípu byla vybudována tzv. kyklopská op rná ze .95 Na ní stojí kruhová kamenná

pergola s fontánou, vsazená do p lkruhových segment  ozdobné balustrády. Dol ,

po sm ru eky, sestupuje široké schodišt , mí ící k dlouhé navád cí zdi. Nad ní je na

vysokém sloupu umíst na alegorická bronzová socha Vltavy z roku 1916. Na

podstavci jsou potom ješt  další ty i reliéfní ženské postavy, které symbolizují

ítoky Vltavy - Lužnice, Sázava, Berounka a Otava. Jedná se o dílo socha e a

medailéra Josefa V. Pekárka, žáka slavného Josefa V. Myslbeka. Architektem celé

koncepce byl práv  již zmi ovaný František Sander, který se zabýval hlavn

technickými stavbami v povodí Vltavy. Od roku 1932 u sochy Vltavy probíhá

každoro  tryzna  za  utonulé  a  také  se  u  ní  zahajuje  vodácká  sezóna.  Jižní  cíp

ostrova byl prodloužen náspem až k ostrovu Petržílkovu, ímž se s ním vícemén

92 BRONCOVÁ, Dagmar, ed. Kniha o Praze 5. Praha: MILPO, 1996. 205 s. Knihy o Praze. ISBN 80-901749-6-5. s.
93 T ÍŠKA, Josef, Vltava v Praze; HRUBEŠ, Josef, HRUBEŠOVÁ, Eva  BRONCOVÁ, Dagmar, ed. Pražské ostrovy. s.50-56
94 T ÍŠKA, Josef, Vltava v Praze
95 Zdí se z kamen , které se opracují do 5-8 úhelník  podle drát né šablony. Spáry mají ší ku 20-40 mm, v jednom míst  se

mohou stýkat maximáln  3 spáry, a to pouze v tupých úhlech. Zdivo se neomítá, pouze se po vyzd ní spáruje.
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spojil v ostrov jediný. Ze , tém  dva metry vysoká, se táhla po celém východním

ehu ostrova a p ipojuje se k pilí i na Petržílkov  ostrov . Pilí  byl postaven v

edstihu pro zde plánovaný most ze Smíchova do Myslíkovy ulice. Stavba však byla

odložena, ale nakonec p ece jen realizována, i když na trochu jiném míst . Jedná se

tedy o dnešní Jirásk v most. V roce 1917 byla stavba zdymadla dokon ena, a ostrov

kolik let sloužil jako skladišt  sportovních lodí n kterých vesla ských klub .96

V mezivále ném období magistrát rozhodl, že ostrov bude zam ením

nován d tem. Po 2. sv tové válce se tento zám r skute  realizoval a ostrov byl

vybaven h išt m a dalšími d tskými atrakcemi. Bohužel p i absenci jakéhokoli

dozoru, zde docházelo k astým projev m vandalismu a ostrov tak byl asem ve

velmi zuboženém stavu. V záv ru roku 2001 za ala rekonstrukce ostrova, jejímž

cílem bylo vytvo ení sportovní zázemí pro lidi všech v kových kategorií, zejména

však d tí. Ni ivá povode  v roce 2002, p i níž hladina Vltavy sahala až do výšky

dvou metr  nad úrove  ostrova, však pr h rekonstrukce zna  zkomplikovala.

Nicmén  v roce 2003 došlo ke slavnostnímu znovuotev ení D tského ostrova, který

od té doby slouží nejen, ale hlavn  d tem.

Sou asnost: D tský ostrov je dnes op t otev en široké ve ejnosti a je ur en p evážn

tem,  ale  na  své  si  p ijdou  i  dosp lí.  Sou ástí  ostrova  je  i  restaurace  a  fotbalové

išt .

Využití d íve: pr myslové, sportovní

Využití dnes: sportovní, kulturní

19.6. Slovanský ostrov

Další názvy: Šítkovský, Barví ský, Barví ka, Engel v, And v, Novotného, Žofín

Rozloha: 2,24ha

Spojení: most z Masarykova náb eží

96 HRUBEŠ, Josef, HRUBEŠOVÁ, Eva  BRONCOVÁ, Dagmar, ed. Pražské ostrovy s. 50-56
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Poloha: pravá strana Vltavy u Masarykova náb eží, v blízkosti Národního divadla

Typ: írodní

Vznik: naplaveniny pod Šítkovským jezem, do dnešní podoby p etvo en roku 1784

ni ivou povodní, následn  um le zajišt n

První zmínka: 1610

Historie a popis: Jedná se o nejmladší pražský ostrov, který vznikl z nepatrné výspy,

nánosu št rku, písku a bahna pod nedalekým Šítkovským jezem. Zpo átku byl velmi

malý, jeho rozloha tehdy inila jen zhruba 4 000m². V t sné blízkosti nad ním byl

postaven mlýn zvaný Šítkovský, podle majitele, starom stského mlyná e Jana Šítky a

roku 1485 p i n m byla zbudována d ev ná vodárenská v ž, pozd ji taktéž zvaná

Šítkovská. Mlýny na tomto pob eží stály již od 12. století,97 ale v t chto místech jsou

poprvé p ipomínány až roku 1419. íkalo se jim též Ho ejší Lodecké. Pozd ji k nim

pat ila i vodárenská v ž. První písemná zpráva o ostrov  je z roku 1610, další zmínka

potom v pam tní knize mlyná ského cechu založeného roku 1630.98 Naopak poprvé

byl ostrov vyobrazen na Sadelerov  prospektu z roku 1606, tehdy ješt  jako malá

planinka pod Šítkovským jezem. (Obr. 4) O t icet let pozd ji (1636) ho Václav

Hollar na svém plánu Prahy zobrazuje již viditeln  v tší. (Obr. 5) Na Altmannov

panoramatu  z  roku  1640  (Obr.  6)  je  však  op t  menší,  avšak  do  jaké  míry  je  tento

rozdíl zp soben autorovou perspektivou, zkreslením i špatným odhadem, je t žké

posuzovat. V pr hu 17. a 18. století se po sm ru toku eky ukládaly další nánosy,

na kterých po ni ivé povodni z roku 1784 povstal ostrov, zhruba tak veliký, jak ho

známe dnes. V sou asné dob  je ostrov 350m dlouhý a v nejširším míst  m í 95 m.

Ihned po povodni byl ostrov zpevn n mohutnou zdí ve sm ru proti proudu eky a po

celý jeho obvod byl osázen stromy, zejména tedy topoly. Tato opat ení m la zabránit

jeho p ípadné denudaci nebo erozi.99

Ostrov byl až od roku 1760 ve vlastnictví Nového M sta pražského a tehdy se

mu podle blízkého jezu íkalo Šítkovský. Toho roku byl novom stskou obcí, z

97 již roku 1178 jako majetek kapituly vyšehradské
98 HRUBEŠ, Josef, HRUBEŠOVÁ, Eva  BRONCOVÁ, Dagmar, ed. Pražské ostrovy s.31 -45
99 T ÍŠKA, Josef, Vltava v Praze; HRUBEŠ, Josef, HRUBEŠOVÁ, Eva  BRONCOVÁ, Dagmar, ed. Pražské ostrovy. s. 31-45
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vládního na ízení, prodán do vlastnictví barví i k ží Josefu Ignáci Sängerovi za 1000

zlatých a ro ní nájem byl stanoven na 7 zlatých. Sänger osázel ostrov ovocnými

stromy a postavil zde barví ské b lidlo, ale již roku 1763 zem el. Pozd ji tu vznikla

celá barví ská osada. Tehdy se ostrovu íkalo Barví ský nebo i zkrácen  Barví ka.100

O n kolik let pozd ji získal ostrov František Antonín Engel, a to s atkem s vdovou

po Sängerovi. Roku 1784 však p išla povode , tehdy Vltava kulminovala 28. února

i pr toku zhruba 4580m³/s101 a vše na ostrov  zni ila. Již roku 1785 nechal Engel

na ostrov  postavit kartounku,102 b lidlo a prostý d ev ný hostinec. Ostrov byl tehdy

ejmenován na Engel v, ale lidov  se mu také íkalo And lský.103 Roku 1811 se

dokonce u ostrova uskute nil vzlet balonu.104 Od roku 1817stávaly p i východní zdi

ostrova vanové a rašelinové lázn , které byly pozd ji roku 1824 zmodernizovány.105

Významným mezníkem pro rozvoj ostrova byl rok 1835, kdy se novom stská

obec vzdala p edkupního práva na ostrov a postoupila jej za obnos 1000 zlatých

mlyná i Novotnému. Václav Antonín Novotný tedy ostrov získal, ovšem

s podmínkou, že umožní p ístup na ostrov každému, a to na v né asy.106 Jediný

další p ístup na ostrov byl kolem vodárenské v že, ten však sloužil pouze pot ebám

obecních vodáren. V letech 1836 - 1837 došlo k rozsáhlým úpravám ostrova, do

nichž nový majitel investoval 80 000 zlatých. Ostrov byl zbaven divokého porostu,

osázen mnoha stromy a na severním cípu byla vybudována vyhlídka. Ostrov vroubily

tehdy módní vlašské topoly se štíhlými jehlanovitými korunami. Mezi nimi bylo

kolik pozoruhodných exemplá , které byly vybaveny sam ími prašníkovými

kv ty, jedinými svého druhu v echách. 107  Volný prostor vypl ovaly trávníky

s ozdobnými kv tinovými záhony a ke i. Cesty byly sypané bílým pískem a

nechyb la ani vodní fontána s plastikou a minerálním pramenem.108 Novotný si na

m také nechal postavit rodinný d m, d ev ný hostinec nahradil jednopatrovou

klasicistní restaura ní budovou s velkým sálem a p vodní lázn  dal dle projektu ing.

100 Tamtéž
101 normální pr tok v té dob  byl 130m³/s
102 továrna na barvení a potisk látek
103 T ÍŠKA, Josef, Vltava v Praze; HRUBEŠ, Josef, HRUBEŠOVÁ, Eva  BRONCOVÁ, Dagmar, ed. Pražské ostrovy. s. 31-45
104 RAVIK, Slavomír. Velká kniha o Praze. s. 388-90
105 Národní listy 1937, 16. 5., s.2
106 T ÍŠKA, Josef, Vltava v Praze
107 T ÍŠKA, Josef, Vltava v Praze
108 Kv ty, ro ník 1838,  s. 208



58

Vincence Kulhánka p ebudovat. Podle nového majitele, jak již tomu bývalo zvykem,

se tomuto místu n jaký as íkalo Novotného ostrov.109

Dne 30. kv tna 1837 zde došlo k dlouho o ekávané pražské spole enské

události, prvnímu bálu, kterým byl slavnostn  uveden do provozu nový tane ní sál.

Novom stští ú edníci tehdy nechali postavit na ostrov d ev ný most. Ostrov se v té

dob  stal skute ilým st ediskem kulturního a spole enského života v Praze 19.

století. 110  Dne 27. zá í 1840 ostrov dokonce osobn  navštívil sám arcivévoda

František Karel, otec budoucího císa e Františka Josefa I., který byl tehdy na míst

požádán, zda by ostrov nemohl nést jméno jeho manželky, bavorské princezny Žofie.

Nové jméno ostrova bylo arcivévodou písemn  schváleno 19. ledna 1841 a od té

doby byl ostrov p ejmenován na Žofínský.111

Lidé se tu však scházeli i k dalším zajímavým atrakcím, jakou byla t eba

miniatura parního vlá ku, které na ostrov  27. kv tna 1841 p edvád la dvojice

mechanik , Rakušan Alois Borrosch a Angli an David Evans. Vlá ek, který byl

vyroben v pom ru 1:4, m l dva vagónky a byl tažen lokomotivou nazvanou „ eský

lev  (v originále Der Böhmische Löwe), sestavenou v pražské Breitfeldov  továrn .

Jezdil rychlostí 11km/h po d ev ných kolejích, sestavených do okruhu o délce 500

stop (158 m), který vedl kolem restaura ní budovy. Jednalo se o úpln  první setkání

Pražan  s parní lokomotivou.112

3. listopadu 1841 dochází na Žofín  k další mimo ádné spole enské události,

která vyvolala vlnu obrovského nadšení eských vlastenc . Po ádal se zde v po adí

již druhý eský bál, kterého se ú astnila velká ada vzácných host  v ele s

nejvyšším purkrabím, hrab tem Karlem Chotkem. Historicky první eský bál se

konal 5. února1840 v Konviktské ulici a jeho iniciátorem byl Josef Kajetán Tyl

spole  s Karlem Sabinou, Karlem Hynkem Máchou a Šebastiánem Hn vkovským.

Ples byl velmi úsp šný a stal jednou z nejvýznamn jších událostí národního

obrození, avšak druhý ro ník ho ješt  p ekonal. 113 eské plesy se tu i nadále

opakovaly, v roce 1843 si na n m dokonce zatan ila i mladá Božena N mcová. Od

roku 1861 se eským bál m za alo íkat Národní beseda. Roku 1863 se tu poprvé

tan ila eská beseda, kterou z národních písní složil Ferdinand Heller a tane ní mistr

109 T ÍŠKA, Josef, Vltava v Praze ; HRUBEŠ, Josef, HRUBEŠOVÁ, Eva  BRONCOVÁ, Dagmar, ed. Pražské ostrovy. s. 31-
45
110RAVIK, Slavomír. Velká kniha o Praze. s.388-90
111 T ÍŠKA, Josef, Vltava v Praze; HRUBEŠ, Josef, HRUBEŠOVÁ, Eva  BRONCOVÁ, Dagmar, ed. Pražské ostrovy. s. 31-45
112 RAVIK, Slavomír. Velká kniha o Praze. s. 388-90
113 ÍŠKA, Josef, Vltava v Praze
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Karel Link na popud Jana Nerudy. Spisovatel Ignát Herrmann o t chto plesech

referoval v Národních listech, ale použil je také jako jedno z témat ve svých

povídkách (nap . Otec Kondelík a ženich Vejvara). V tane ním sále se konaly

reprezenta ní  plesy  medik  a  technik ,  ale  krom  ples ,  se  na  Žofín  konaly  i

koncerty, p ednášky, výstavy, a podobné aktivity, pov tšinou, ale nikoli výlu ,

vlastenecky zam ené.

Roku 1840 byla založena Žofínská akademie, která zde pravideln  po ádala

koncerty. Jejím zakladatelem a editelem byl Alois Jelen, v tšího významu v souboru

li i Josef Leopold Zvona  a Jan Nepomuk Škroup. innost akademie byla pozd ji

enesena do Pachtovského paláce na Anenském nám stí.

V roce 1845 koupila novom stská obec od majitele ostrova Novotného na

jižní stran  ostrova pozemek, na kterém m la být postavena vodárna. Stavební

podnik Vojt cha rytí e Lanny vodárnu po mnoha pr tazích dokon il až roku 1854.

Ta byla pohán na vodním kolem o výkonu deseti ko ských sil. Roku 1882 potom

plynule p ešla na parní pohon. Vodárna erpala p irozen  filtrovanou vodu ze dvou

studní pod Šítkovským jezem. Až do roku 1912 potom sloužila vodárnám jako

rezerva.114

Dne 2. ervna 1848 zde byl zahájen Slovanský sjezd, kterému p edsedal

František Palacký. Do Prahy se sjeli zástupci všech slovanských národ

zastoupených v habsburské monarchii, avšak sjezd se odehrával v prost edí

názorových st et  jednotlivých skupin (austroslavismus vs. panslavismus). Jediným

výsledkem byl Manifest k evropským národ m, který odsuzoval národnostní a

politický útlak a požadoval ob anská práva a rovnoprávnost všech národností. Tuto

ležitost událost p ipomíná pam tní deska s reliéfní podobou udovíta Štúra

dopln ná slovenským textem. Dne 10. ervna byl v žofínských sálech po ádán ples

na po est ú astník  tohoto sjezdu, následn  12. ervna však dochází k p erušení

sjezdu vypuknutím pražského ervnového povstání. Žofín se tedy op t dostal do

pop edí politického a spole enského života v Praze.

Nap íklad 5. ledna 1862 se tu po návratu ze Švédska p edstavil Bed ich

Smetana, který tehdy premiérov  uvedl své dílo Valdštejn v tábor. V koncertním

sále se tu v následujících letech vyst ídala velká spousta domácích i zahrani ních

um lc  zvu ných jmen, jako Antonín Dvo ák, Hector Berlioz, Franz Schubert, Franz

Liszt, Petr Ilji ajkovskij, Richard Wagner a další. P sobil zde houslista Ferdinand

114 ÍŠKA, Josef, Vltava v Praze . nestránkováno
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Laub, debutoval tu tehdy desetiletý Jan Kubelík a Zden k Fibich. Ve zdejším sále

vystupoval také každoro eský p vecký sbor Hlahol, založený roku 1861.115 Na

Žofín  se také pravideln  probíhaly výstavy r zných um leckých d l. Od roku 1874

je tu každoro  po ádala Krasoumná jednota. Ale konaly se zde i jiné akce, jako

eba dobro inné bazary ve prosp ch Úst ední matice školské nebo pou né

ednášky p edních eských cestovatel  nap . A. V. Fri e nebo E. S. Vráze a dalších.

V roce 1875 byl p vodní d ev ný most nahrazen novým železným, usazeným

na litinových pilí ích, který již vyhovoval zvýšené hustot  provozu. B hem 19.

století se ostrov stal oblíbenou destinací pražského obyvatelstva, hlavn  díky své

strategické poloze blízko centru m sta a krásným p írodním scenériím.  Jeho b ehy

poskytovaly oázu klidu a odpo inku, a to vše pouhých n kolik desítek metr  od

rušných ulic m sta. Zde byly pak za poplatek k dispozici židle, na kterých mohli lidé

odpo ívat anebo se také mohli procházet po okolním parku. Na druhé stran

restaura ní budovy byla pod košatými kaštany z ízena zahrádka, kde mohli hosté

popíjet kávu nebo pivo a poslouchat koncerty vojenské hudby.116

Dne 5. listopadu 1882 bylo v místním koncertním sále uvedeno první

souborné provedení cyklu Má vlast od Bed icha Smetany.

V 80. letech 19. století dochází na ostrov  ke zvýšené návšt vnosti a aktivit

meckého obyvatelstva, ovšem na úkor obyvatelstva eského. Mluvilo se tu

evážn  n mecky a po ádaly se demonstra ní slavnosti. Roku 1884 však došlo

k dražb , na které se m stu poda ilo ostrov odkoupit, a to v etn  všech nemovitostí

za cenu tém  300 000 zlatých. O rok pozd ji došlo k velkým stavebním úpravám

restaura ní budovy. Dle projektu architekta Jind icha Fialky dostala novorenesan ní

podobu a byla navýšena o jedno patro, do kterého byl umíst n nový reprezenta ní

sál. Malí ská výzdoba byla dílem Viktora Olivy a Františka Duchoslava. Od doby,

kdy ostrov za al pat it m stu, docházelo pr žn  k jeho úpravám, aby tak lépe

vyhovoval požadavk m náro jší klientely. Poté, co ostrov p ešel do majetku

sta, byly radou veškeré n mecké aktivity na ostrov  zakázány. N mci tedy za ali

ostrov bojkotovat a všemožn  se snažili poškodit jeho pov st v o ích cizinc , kte í

na ostrov cht li zavítat. Zákaz n mecké innosti se zp sobil vlnu vlasteneckého

nadšení mezi eským obyvatelstvem Prahy a Žofín byl op t prohlášen za ryze eské

centrum spole enského a kulturního života.

115 ÍŠKA, Josef, Vltava v Praze; HRUBEŠ, Josef, HRUBEŠOVÁ, Eva  BRONCOVÁ, Dagmar, ed. Pražské ostrovy. s. 31-45
116 ÍŠKA, Josef, Vltava v Praze
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Když v roce 1886 postavil továrník Karel Zellinger novou plovárnu p i

západním b ehu Žofína, bylo tomu tak z ur itých d vod .  V té dob  m li již Pražané

adu let k dispozici plovárnu vojenskou pod Klárovem (1809) a plovárnu Ob anskou

(1840). Ob  však byly, z pohledu té doby, od vnit ního m sta p íliš vzdálené, a proto

bylo pot eba najít jiné místo, nejlépe blízko centra. Volba tedy padla na Žofín. Na

svou dobu vysoce moderní plovárna poskytovala veškeré pohodlí a spl ovala i

všechna bezpe nostní opat ení. I díky tomu se brzy stala nejvyhledávan jším místem

rekreace a vodních sport  v centrální oblasti Prahy. Disponovala t eba i bazény pro

neplavce a bezpe nou podlahou. V severním cípu ostrova bylo z ízeno dvouk ídlé

schodišt  s um lou jeskyní a p ovnou lod k.

Rok 1890 byl pro Prahu op t rokem katastrofickým. Došlo k velké ni ivé

povodni, která m la za následek množství škod, v etn  poni ení Karlova mostu.

Samoz ejm , že se nevyhnula ani Žofínu, který byl tehdy celý zatopen. Bylo tedy

nutno p istoupit k nezbytným úpravám sadové zelen . Tu provedl tehdejší editel

pražských sad  František Josef Thomayer, který zde mimo jiné vysadil japonské a

další vzácné d eviny. Byly tu dokonce i vázy s kv tinami nebo t eba skupiny

exotických palem.

Politické d ní se Žofínu nevyhýbalo ani roku 1891, kdy se na ostrov  18.

kv tna konal sjezd slovanské pokrokové mládeže, na které promluvil Ivan Franko.

Na jeho po est je na východní stran  budovy umíst na pam tní deska s reliéfní

podobou tohoto ukrajinského básníka. Ve dnech 25. - 27. prosince se tu ješt

odehrála další významná politická událost, totiž sjezd eských sociálních

demokrat .117

21. února 1904 se v Praze na Žofín  uskute nila první jednodenní výstava

motocykl  na našem území.  K vid ní bylo tehdy t ináct motocykl , což byla t etina

všech v Praze registrovaných. Výstavu ten den navštívilo skoro 2 500 divák .

Ostrov od konce 1. sv tové války plnil dál svou spole ensko-kulturní funkci. A plní

ji vlastn  až dodnes.

Sou asnost: V sou asnosti  je stále o ostrov velký zájem jak mezi turisty,  tak mezi

domácím obyvatelstvem. Po ád v sob  nese symbol národní tradice. Dodnes se na

m po ádají okázalé recepce a plesy. Také se angažuje na poli diplomacie.

117 ÍŠKA, Josef, Vltava v Praze; HRUBEŠ, Josef, HRUBEŠOVÁ, Eva  BRONCOVÁ, Dagmar, ed. Pražské ostrovy. s. 34-45
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Využití d íve: hospodá ské, pr myslové, kulturní, spole enské, diplomatické,

rekrea ní, sportovní, léka ské, politické

Využití dnes: spole enské, diplomatické, kulturní, politické

19.7. St elecký ostrov

Další názvy: Trávník, Na Trávníku, Ve Trávníce, Horní, Ho ejší, Malý, Malé

Benátky, Pionýr , Waserhof, Vodní Dv r, Schützeninsel, Malý ostrov, Maley

wostrow

Rozloha: 2,5 ha

Spojení: most Legií

Poloha: uprost ed koryta eky, mezi Újezdem a Masarykovým náb ežím

Typ: írodní

Vznik: zpevn ním p írodních naplavenin

První zmínka: 1118

Historie a popis: St elecký ostrov byl poprvé písemn  zmín n již ve 12. století. v

souvislosti s povodn mi. Zpo átku nem l žádné vlastní jméno, a tak se mu íkalo

prost  ostrov nad pražským mostem. N kdy také horní i ho ejší, a to vždy ve vztahu

ke Kamp , která se naopak nazývala ostrovem dolním nebo dolejším. Od roku 1325

se mu také íkalo Trávník. Možná kv li obestav nému místu, které kdysi na

prot jším malostranském b ehu stálo, a kterému se íkalo ve Trávníce.118

Ostrov, který v té dob  sloužil jako zahrada,119 byl majetkem ádu johanit .

ád johanit  byl uveden do ech knížetem Vladislavem II., který jim roku 1159

118ŠLECHTA, Jan. St elecký ostrov. V Praze: J. Šlechta K ivoklátský, 1893. 27 s. (. s. 16) - zmi ované již roku 1088
119 další možný výklad jména Trávník
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darovalo území jižn  od biskupského dvora na p edmostí tehdejšího Juditina mostu s

právem rybolovu i všemi dalšími požitky. Centrem ádu se stal chrám Matky Boží

pod et zem, jehož ozna ení ukazuje na skute nost, že et zem byla bu  uzavírána

brána komendy anebo jím byla p ehrazována eka pro zadržení lodí a vor , ímž

bylo usnadn no vybírání cla. Roku 1325 je v deskách dvorských zapsán spor

Jind icha, probošta m lnického s johanitou bratrem Vernherem.120  Tento spor se

týkal hráze mezi ostrovem a malostranským b ehem.

Kolem roku 1360 nechal Karel IV. na ostrov  vybudovat tvrz, která m la

sloužit jako p esunutá hláska pražského opevn ní. Tvrz byla osazena hlídkou

složenou ze zámeckých st elc , jejichž instituci Karel IV. z ídil téhož roku.121 Tyto

oddíly sestávaly z ad m an  a d lily se na lu ištníky a kušiníky. Oddíly

vykonávaly strážní službu na branách i žalá ních v žích Pražského hradu a p vodn

byli ubytováni ve Zlaté uli ce. Protože je však tato služba nebyla schopna uživit,

bylo jim dovoleno doplnit své p íjmy provád ním r zných emesel, a to zejména

zlatotepectvím, od ehož byl potom i odvozen název této uli ky. Karlova privilegia

následn  potvrzovali i další panovníci. Nejstarší listina dokládající tuto instituci je z

15. ervna 1360. Jedná se o majestát Karla IV. ur ený pražským st elc m, kterým

krom  dalších výsad ud luje povolení nosit zbran  a ochrannou zbroj. Roku 1362

bylo dokon eno nové pražské opevn ní a množství st elc , které na nich m lo

hlídkovat, se jevilo nedostate ným. Karel IV. tedy nechal rozší it své p vodní

privilegium z roku 1360 i na štíta e, kte í tak od 16. ledna 1365 mohli nosit zbran  i

zbroj. Pozd ji v 15. století byly luky a kuše nahrazeny puškami a ze st elc  se stali

ostrost elci, jak byli tehdy nazýváni. Roku 1393 johanité prodali ostrov s tvrzí,

ilehlou hráz a mlýny na malostranském b ehu lékárníku Augustinovi, po n mž se

ty mlýny až do 15. století jmenovaly.122 Pozd ji se ostrov dostal do majetku eské

koruny. 18. srpna 1472 byl ostrov Vladislavem Jagellonským zastaven a upsán za

3500 kop groš  starom stské obci.123

V roce 1547 byl ostrov starom stským, jako sou ást trestu za ú ast na

stavovském povstání, císa em Ferdinandem I. Habsburským zabaven. Jeho horní

jižní ást prop il st elc m, kte í ho již v minulosti žádali o místo, kde by se mohli

120ŠLECHTA, Jan. St elecký ostrov. . s. 7  -  desky zemské
121privilegia ud lena mistr m emeslník m emesla st eleckého
122ŠLECHTA, Jan. St elecký ostrov. s. 7 - 1401 kniha soud  k r. 1401 str. 27 "ostrov s tvrzí  mezi hrází pat ící Augustinovi

apoteká i  ece Vltav  na proti klášteru Pany Marie u paty mostu Menšího M sta místy tamtéž ležícími.
123 ŠLECHTA, Jan. St elecký ostrov. s. xx- archiv m sta Prahy N.J. 1142
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ve st elb  cvi it a zdokonalovat. Využít ostrova jako st elnice bylo s ohledem na

ve ejnou bezpe nost obyvatel podle císa e tou správnou volbou. A od té doby se mu

íkalo St elecký ostrov. Pozd ji se spíše používalo ozna ení Malé Benátky, ale od 19.

století to byl op t ostrov St elecký, a to jméno mu už z stalo. Dolní severní polovina

ostrova byla roku 1549 císa em vrácena starom stské obci. Od té doby panovaly

mezi st elci a starom stskou obcí velké spory. Roku 1571 císa  Maxmilián II.

ostrost elc m potvrdil užívací právo na celý ostrov zápisem do desk zemských. Což

se ovšem nelíbilo starom stským, a tak se primátor Pavel Kapr z Kapršt jna odvolal

na právo p vodní držby. V roce 1575 došlo nakonec k narovnání tohoto spor, když

ostrost elci p iznaly dolní polovinu ostrova starom stské obci. Horní polovina však

st elc m v užívání z stala a pozd ji jim byla tyto privilegia potvrzována dalšími

panovníky. Pozd ji ješt  došlo mezi ostrost elci a pražskou obcí k n kolika menším

spor m.

Po bitv  na Bílé ho e však zájem o st elbu postupn  upadá a díky malému

zájmu chybí ostrost elc m i finan ní prost edky na opravy ostrova i za ízení, které

bylo v první polovin  17. století n kolikrát kv li ledovým t enicím a povodním zcela

zni eno. V roce 1648 se ostrost elci aktivn  ú astnili obrany m sta proti Švéd m, za

což v roce 1649 získali další privilegia. Tehdy došlo k pokusu Švéd  využít ostrova

jako strategické výspy a snažili se ho obsadit. Pozd ji by z n j mohli lépe dosáhnout

starom stských b eh . Na ostrov  však v té dob  bylo p t st elc , kte í Švédy svou

palbou dokázali zdržet, do té doby, než dorazily posily a zahnaly je. St ílení z luku i

kuše „ku ptáku“124 bylo ve st edov ku nejmilejší zábavou pražských m an . Tyto

oblíbené národní slavnosti se na ostrov  konaly až do roku 1680 a p itahovaly na

ostrov v dob  konání zna né množství divák .

Ani ve druhé polovin  17. století nebyla Vltava k ostrovu p ív tivá. V letech

1655 a 1675 se p es n j p ehnala velká voda, která ho poni ila a také odnesla veškeré

vybavení. Tehdy ostrost elci, nemajíce žádných finan ních prost edk  cht li ostrov

opustit a najít si jiné místo. Ale nakonec se na n  usmálo št stí, když jim roku 1680

císa  Leopold, na doporu ení, ud lil majestát, který jim umož oval využít horní

poloviny ostrova a jeho vybavení pro podnikatelskou innost. Následn  však došlo

roku 1698 k další ni ivé povodni a ledovým t enicím, které ostrov dohromady

ipravily o 48 m délky na jeho jižní stran  a o 64 m ší ky po obou jeho stranách.

124 Na vysoké ty i byl zav šen pták sestavený z r znobarevných šindel , do n hož se st ílelo z luku i kuše  o ceny. Kdo
sest elil poslední zbytek ptáka, byl prohlášen za pta ího krále. Pozd ji byl d ev ný pták nahrazován sádrovým.
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Také bylo vyvráceno a odplaveno mnoho strom . Finan ní prost edky na nutné

úpravy a opravy poskytly stavy i koruna. Také ostrost elci již disponovali jistými

finan ními prost edky, protože na základ  svého privilegia pronajímali ást budovy

st elnice jako hostinec. Ostrov byl tedy pom rn  rychle dán do p vodního stavu a

záhy se stal velmi oblíbeným místem setkávání eské šlechty a m anstva, které

pov tšinou zde p ihlíželo st eleckým slavnostem.

Roku 1741 se objevuje první zmínka o slavnostním oh ostroji,

provozovaném ze severní strany ostrova p i p íležitosti narození následníka tr nu

Josefa II. Ješt  téhož roku byl však ostrov obsazen francouzskými vojsky, která se na

m tábo ili až do roku 1743. B hem tuhé zimy roku 1742 bylo vojáky spáleno

veškeré d evo, které se na ostrov  dalo najít. Za ob  jim tehdy padly nejen stromy,

ale i d ev né budovy i nábytek. Povrch ostrova byl vojáky rozryt množstvím

zných d r. Poté, co roku 1743 vojáci kone  odtáhly, postihla ho ješt  jedna

katastrofa. Díky velkému množství ledu byly op t poškozeny b ehy a ostrov tak byl

totáln  zdevastován. Tehdy pod patronací hrab te Kolovrata, zahradník Mat j

Hle sebe terén ostrova zarovnal, upravil jeho b ehy a op t ho osázel stromovím.

Podle plán  stavitele Jakuba Schedla byla znovu obnovena budova st elnice, a to

etn  restaura ního za ízení. Když 29. dubna 1743 Marie Terezie navštívila pražská

sta, stala se sv dkem oh ostroje, který sestavil a p edvedl starom stský m an

Jan Hájek.125 Od toho roku se každoro , vždy v p edve er svatojánské slavnosti,

odpaloval se ze severního cípu St eleckého ostrova slavnostní oh ostroj. Bylo tomu

tak jen do doby panování Josefa II., který veškeré oh ostroje zakázal. Jeho pozd jší

nástupce císa  František I. však jeho zákaz roku 1794 zrušil.

Na ostrov se v minulých dobách dalo dostat pouze p ívozem, zvaným „ho ení

ívoz u ostrova nad kamenným mostem . Starom stská obec prodala roku 1762

ívoz na St elecký ostrov Kate in  Jind ichové za 1000 zlatých a ro ní nájem 1165

zlatých. V roce 1777 jí byl nájem snížen na kone ných 600 zlatých ro . V letech

1771 a 1772 zase p išly povodn  a na ostrov  zp sobily nemalé škody. Po áste né

oprav  ostrov roku 1784 znovu zasáhla povode  a vše skon ilo v troskách.

Téhož roku byla instituce zámeckých st elc  zrušena císa em Josefem II.

anské st elecké spolky byly tedy pozd ji vyst ídány ozbrojenými sbory

anskými. Privilegované sbory m anské (ostrost elci), lidov  šorfšici, se d lily

na m stskou p chotu, granátníky (nosili charakteristické vysoké epice z medv dí

125 tehdy stál 265 zlatých a 30 krejcar
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že) a na jízdu. První spolek m anských ostrost elc  byl založen roku 1791.

vodním ú elem sboru ostrost elc  bylo hájit m sto v dob , kdy nebylo k dispozici

stálé  vojsko.  Na  památku  500.  výro í  (1860)  navrhl  Josef  Mánes  pro  sbor  ter ,  na

mž byla zobrazena jak historie (postav lu ištníka), tak sou asnost sboru (postava

ostrost elce). Titulu c.k. privilegovaný (výsadní) se sboru dostalo roku až 1908.

Jelikož v d ív jších dobách nebyl ostrov spojen s pevninou žádným mostem,

museli st elci i všichni p vodní majitelé ostrova využívat p ívozu, který v t chto

místech  existoval  již  po  mnoho  staletí.  Ceny  byly  smluvní,  ale  za  tmy  a  špatného

po así p ívoz nejezdil. Právo p evozu však náleželo pouze starom stské obci,126

takže když si st elci roku 1791 zakoupili vlastní lo  a p epravovali se na ostrov sami,

došlo k vyhrocenému sporu s p evozníky. Magistrát tehdy volnou p epravu st elc

zakázal. Roku 1803 byl stanoven oficiální tarif za p epravu osoby na ostrov na p l

krejcaru (p i zvýšené hladin eky krejcar). Problémy se st elci však z staly i po

postavení mostu, nebo  chodci na n m, ale i okolí ostrova (Žofín, Šítkovský jez,

okolní mlýny) bylo stále ohrožováno zbloudilými st elami. Z rozhodnutí magistrátu

tak museli st elci instalovat za ízení na lapání kulí.

Pozd ji budova st elnice vyho ela a tak si v roce 1812 nechali ostrost elci na

jižním cípu ostrova od stavitele Josefa Zobela postavit budovu novou s velkým

tane ním sálem. Za budovou stála st elnice, která byla stále v provozu. V roce 1842

byla restaurace rozší ena a vkusn  za ízena v empírovém stylu. V letech 1839 - 1841

byl na náklady akciové spole nosti, jejímž protektorem byl hrab  Chotek, zbudován

et zový most Františka I., který p eklenul Vltavu práv  v míst  St eleckého

ostrova.127 Autory byli architekt Jan Straka a inženýr Bed ich Snirch, stavitelem pak

firma Vojt cha Lanny. Jeho pilí  byl umíst n na ostrov , který pak byl s mostem

spojen dvouramenným schodišt m. V roce 1886 most p ešel koupí na pražskou obec.

Ostrov byl od té doby Pražan m mnohem p ístupn jší a stal se tak jejich

spole enským i kulturním st ediskem. Nechyb la tam st elnice, ani tane ní sál, kde

se konaly velkolepé plesy. V lét  každodenn  vyhrávala vojenská kapela a ve stínu

ostrova se lidé v novali odpo inku. „Tím se ostrov milým zátiším Pražan  pro

blízkos  svou, an leží uprost ed m sta samého, a pro velikou rozlohu stal se

hledaným místem pro odbývání velikých národních slavností, jakož i výstav

národohospodá ských, hlavn  v posledních letech, každoro  p ekrásné a bohaté

126 ELAKOVSKÝ, Jaromír. Právo obce Pražské k ece Vltav . V Praze: J. elakovský, 1882. 71 s. (s. 1-18)
127 600 000 zlatých



67

výstavy r ží a zahradnické kv tiná ské v bec spolkem „Florou  po ádané a r zných

ve ejných sch zí spole enstev, spolk  a politických tábor . 128 B hem Slovanského

sjezdu 1848 se na St eleckém ostrov  konala svatováclavská mše. Na podzim roku

1855 se tu konalo svatováclavské posvícení. V zimních m sících, když Vltava

zamrzla, tak se okolí St eleckého ostrova tradi  m nilo ve velké ve ejné kluzišt .

Ani v 19. století nedop ály rozbou ené vody Vltavy p i povodních ostrovu

klidu. V letech 1845, 1862 a 1872 byl op tovn  velkou vodou zna  poni en. Ale

nakonec vždy byl ostrov alespo áste  opraven, aby mohl i nadále sloužit pražské

spole nosti. Roku 1872 na n m Jednota pro povzbuzení pr myslu 129  po ádala

výstavu, která byla ve své dob  nazývána Jubilejní slavnost na po est 20. výro í

založení Sokola. Pro ú ely výstavy byl vybudován speciální d ev ný výstavní

pavilon na ploše st elnice. Tehdy se výstavy ú astnily asi t i stovky vystavovatel .

Hned dvakrát zažil osobní návšt vu císa e Františka Josefa I., který si na ostrov

išel slavnostn  vyst elit do ter e. Stalo se tak 7. zá í 1874 a 6. ervna 1880. 12.

ervna 1881 ostrov za stejným ú elem navštívil korunní princ Rudolf s chotí. 18.

ervna 1882 se tam konal I. všesokolský slet, který byl ízen osobn  dr. Miroslavem

Tyršem, jak nám p ipomíná pam tní deska, která byla odhalena 9. kv tna 1932.

Dohromady tehdy prob hla t i t locvi ná vystoupení 720 cvi enc .

Jedna z nejhorších povodní, která se p es ostrov p ehnala, byla ta ze zá í roku

1890. St elecký ostrov jako poslední v této oblasti nem l zvýšené hrazení kolem

ostrovních b eh ,130byl tedy kompletn  zaplaven vodou a zni en. Voda tehdy op t

pobo ila restaura ní budovu, odnesla nábytek a zpustošila sad. Ostrov byl, však

pom rn  rychle opravena zanedlouho už se na n m konaly etné lidové zábavy,

vojenské  a  st elecké  slavnosti  i  jiné  veselice.  Jednu  z  takových  st elecký  slavností

popsal i Zikmund Winter ve svém díle, Mistr Kampanus. Ješt  p ed povodní se tu 1.

kv tna 1890konal první d lnický tábor, kterého se zú astnil i Jan Neruda a posléze o

m psal do Národních list .131 Ze svátku milujících se tak stal obratem manifesta ní

den pracujícího lidu, jehož požadavky byly zd razn ny v rezoluci, v níž se žádalo

zavedení osmihodinové pracovní doby, zvýšení mezd a rovné, všeobecné, tajné

hlasovací právo. Po velkých demonstracích roku 1906 byl tento požadavek vít zn

128ŠLECHTA, Jan. St elecký ostrov. s. 16
129 Sv tozor tisk
130pozd ji zajišt no betonovým kruný em.
131 Národní listy, 1890, 4. 5., s. 3
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vybojován. Následn  byl 1. kv ten ustanoven státním svátkem. Oslav se zú astnilo

odhadem až 35 000 lidí, avšak ne všichni se samoz ejm  vešli na ostrov.132

V roce 1891 pražská obec odkoupila od koruny i jižní polovinu ostrova za

7000 zlatých. A  se celý ostrov po n kolika staletích stal zase majetkem obce, tak

užívací právo na jeho jižní polovinu i nadále p ináleželo st elc m. V roce 1919 pak

pražská obec poslala prezidentu republiky T. G. Masarykovi žádost, aby st elc m

zrušil jejich užívací právo, což se také následn  stalo.

Na ostrov  m li své místo i vesla ské kluby Slavia a Blesk, které tam m ly na

levém b ehu postaveny lod nice. I sportovci p ispívali na p elomu 19. a 20. století

kulturnímu duchu ostrova. Po ádaly totiž pravideln  tzv. Benátskou noc neboli no ní

vyjíž ky na lodích za sv tel lampion . K dalším kulturním zážitk m pat ily i

pobytové návšt vy r zných exotických národ  jako byly Eskymáci nebo roku 1892

africký kmen z Dahomeje.

Když v roce 1898 dosloužil p vodní et zový most císa e Františka I., byl na

jeho míst  v letech 1898 - 1901 postaven most nový. Sou asný kamenný most vznikl

na základ  stavebního zám ru Vojt cha rytí e Lanny, podle projektu

architekta Antonína Balšánka a inženýra Ji ího Soukupa.

Po átkem 20. století se ostrov stal st ediskem zábavy a oddechu. Sdílel tak

velmi podobný osud jako Žofín, jen byl ur en pro jinou spole enské skupiny

obyvatel: „V porovnání se Slovanským ostrovem je úprava chudá a zanedbaná.

Jedinou ozdobou byly košaté kaštany. Pod stromy v odpoledních a ve erních

hodinách vysedávali Pražané u piva a p i zvuku hudebních kapel. Taktéž na rozdíl od

Slovanského ostrova sem chodila jiná klientela (v tšinou drobní živnostníci, malí

edníci a d lníci.) V dob  kdy se na ostrov  nevyhrávalo, bylo zde pusto a prázdno,

s výjimkou v p edve er svátku Jana Nepomuckého, kdy ožil severní cíp ostrova, když

pyrotechnik Hájek odpaloval oh ostroj, jemuž p ihlíželi diváci z Prahy i venkova

tísnící se na Smetanov  náb eží. Postupem upadaly návšt vy ostrova a restaura ní

za ízení bylo používáno jako skladišt . 133 B hem války byl využíván jednotkami

Hitlerjugend jako cvi išt .

V roce 1953 Úst ední národní výbor hl. m. Prahy rozhodl vybudovat na

ostrov  st edisko zábavy a oddechu pracujících. Byla obnovena a vylepšena sadová

úprava, restaura ní budova prošla rekonstrukcí, její zahrádka a terasy byly znovu

132 ÍŠKA, Josef, Vltava v Praze
133 ÍŠKA, Josef, Vltava v Praze
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obnoveny. V severní ásti byl zbudován hudební pavilon a divadelní estráda s letním

kinem, které je v sou asnosti na seznamu kulturních památek. V letech 1967 - 1969

do budovy p ibyl sportovní klub TJ Start Praha, který se dnes v nuje p evážn

lukost elb .

Sou asnost: V sou asné dob  je ostrov velmi využíván k procházkám a odpo inku,

Momentáln  se jedná se o jeho rekonstrukci. Je hojn  navšt vován turisty. V

minulých letech pat il ke skupin  ostrov , na kterých probíhal hudební festival

United Islands.

Využití d íve: vojenské, kulturní, spole enské, rekrea ní

Využití dnes: kulturní, sportovní, rekrea ní

19.8. Kampa

Další názvy: Ostrov,  Dolejší,  Dolní,  Pražské  Benátky,  sv.  Petra,  pod  pražským

mostem

Rozloha: 5,2 ha

Spojení: ipojen komunikací ze smíchovské strany, most z malostranského b ehu,

ty i lávky z Malé Strany, schodišt  z Karlova mostu

Poloha: levý b eh u Malé Strany, pod Pražským hradem

Typ: pravd podobn  um lý

Vznik: pravd podobn  vybudováním široké mlýnské strouhy ( ertovka), která jej

odd lila od malostranského území

První zmínka: 1169
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Historie a popis: Ostrov je poprvé zmi ován již ve 12. století v darovací listin  krále

Vladislava II. Tehdy se mu íkalo prost Ostrov, pozd ji kv li odlišení od

St eleckého ostrova Dolejší nebo  také Dolní. B hem své existence byl zván i

Ostrovem sv. Petra, podle kostela, který na n m kdysi stál a ješt  také Ostrov pod

pražským mostem. Pod názvem Kampa se poprvé objevil v seznamu pražských ulic z

roku 1770 a existuje n kolik r zných hypotéz o vzniku tohoto jména. Jedním z

možných vysv tlení je, že se nazýval po jednom z obyvatel  ostrova, kterým nebyl

nikdo jiný než Rudolf Tycho Gansneb Tengnagl z Kampu, zemský soudce a hejtman

pražského hradu, který zde žil ve druhé polovin  17. století. Ten, byl synem

Františka Tychona z Kampu, zet  slavného Tychona De Brahe, hv zdá e císa e

Rudolfa II. Další množné vysv tlení nabízí Josef Svátek, název prý vychází ze

staroslovanského výrazu kepa (kupa), který znamená nakupeniny ního písku. Další

možností je výklad latinského výrazu campus, tedy pole.134 Zastánci této hypotézy

argumentují tím, že na území ostrova byly odnepam ti hojn  zakládány r zné

zahrady a pole.

Zajímavé je, že dodnes panují spory nejen o p vodu jména, ale také o jeho

vodu v bec. Je Kampa ostrovem z v le p írody nebo se jím stal lidskou rukou?

Existují tady dv  odlišná stanoviska. Bu  ke vzniku ostrova došlo již kdysi, a to

irozenou cestou, odd lením ásti malostranského b ehu vedlejším ramenem Vltavy

anebo k n mu došlo lidskou rukou, tedy vybudováním mlýnské strouhy, za ú elem

pohán ní mlýnských kol vltavskou vodou. Faktem z stává, že Vltava m la vždy

tendenci posouvat své koryto sm rem k Pet ínu. Ale a  již vnikla p írodní i um lou

cestou, tak již ve 13. století135 byla její síla využívána k pohonu mlýnských kol a

tehdy se jí íkalo Strouha, od roku 1489 Vencelíkovská strouha a od roku 1585

Rožmberská strouha.136 Teprve až roku 1892 se této strouze za íná íkat ertovka,

avšak p vod tohoto jména z stává neznámý. 137  Její rameno se odd lovalo od

hlavního toku Vltavy zhruba n kde pod dnešním mostem Legií a otev eným korytem

pak voda proudila nap ní ulicí. V ní byl p es ertovku postaven d ev ný

stek, který ovšem býval p i povodních velmi asto velkou vodou stržen, ímž

docházelo k p erušení komunika ní spojnice Kampy se Smíchovem. Když bylo

po átkem 20. století vybudováno zdymadlo u D tského ostrova, bylo v celé délce

134 RAVIK, Slavomír. Velká kniha o Praze. 1. vyd. Praha: Regia, 2000. 606 s. ISBN 80-86367-05-3. s. 397-400
135 mlýny na Kamp   - první dochované zmínky 1293
136 Rožmberkové tehdy vlastnili zlomkovský mlýn (Nosticova ulice), který byl v innosti až do roku 1610
137 vyplývá tak z výro ní zprávy m sta Prahy za rok 1891 - 1892
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plavebního kanálu postaveno vysoké kamenné hrazení, které však p ehradilo i

ítokové rameno ertovky. Aby mohl být zdroj vody zachován, bylo pod hrází

položeno potrubí o pr ru dva metry, kterým do koryta voda p itéká až dodnes.

ev ný m stek byl p i úpravách zbo en a území kolem potrubí bylo zasypáno a

následn  také vydlážd no. Tehdy se Kampa technicky stala poloostrovem.

Až  do  2.  pol.  16.  století  byl  ostrov  nezastav ný,  byly  zde  zahrady,  pole  a

vinice.  Také  tu  bydleli  rybá i.  Mlýny  byly  vždy  d ležitou  sou ástí  jižní  strany

ostrova. Hned nedaleko od jeho nejjižn jšího cípu je zachovalé kolo bývalého mlýna

zvaného Hu  nebo též Hu ský (nyní Všehrdova ulice). Tento mlýn je zmi ován již

ve 13. století, kdy pat il i s p ilehlými parcelami klášteru v Chot šov . Roku 1293 ho

získal vyšehradský probošt Jan, který ho postoupil malostranským dominikánkám.

V roce 1420, b hem husitských válek, byl stejn  jako mnoho dalších pražských

staveb vypálen. Pozd ji ho získává do vlastnictví starom stská obec. Žil slavný eský

právník Viktorín Kornel ze Všehrd, který zde také napsal sv j slavný právnický spis:

Knihy devatery - O práv ch, o súdach i dskách zem eské.  Roku  1520  zde  i  zem el,

když se stal ob tí moru.

Sm rem k severu ostrova p eklenuje ertovku celkem p t m stk . První tedy

vede k Hu skému mlýnu, druhý k zadnímu traktu Tyršova domu. T etí spojuje ob

zahrady Nostického paláce. Nejstarší dochovaná zmínka o tomto o zlomkovském

mlýn  pochází ze 14. století. B hem své dlouhé historie však pat il i Rožmberk m,

Nostic m, kte í tu vybudovali prádelnu, ale také klášteru maltézských rytí . Pozd ji

ho zd dil Pavel Zlomek, po n mž mlýn dostal jméno. Ten tvrtý vede na

Velkop evorské nám stí. Z n j lze pozorovat velké to ící se mlýnské kolo, které pat í

k bývalému Štepanovskému mlýnu. Ten pat il nejd íve johanit m, až pozd ji se v

m st ídali majitelé, nakonec mlýn dvakrát vyho el. Za Karlovým mostem je další,

tentokráte mohutn jší betonový most, který Kampu spojuje s malostranskou ulicí U

Lužického seminá e. Oblasti od tohoto mostu až k soutoku ertovky s Vltavou se

pro podobnost s italskými Benátkami, íká Pražské Benátky. Kampa vždy bývala

zdrojem inspirace pro všechny typy um lc , a tak se s jejím romantickým prost edím

a mystickou atmosférou setkáváme již po generace na r zných obrazech, v básních,

románech i písních.

 Každá mince má však dv  strany, a tak si odedávna obyvatelé Malé Strany

st žovali na zápach, ší ící se v okolí ertovky, a to zejména v letních m sících, když

byl nízký stav vody. Nejenže do ní ústila v tšina výpustí staré kanalizace, ale
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putovaly do ní také veškeré odpadní vody a komunální odpad z okolních dom .

Malostranští se již od roku 1886 na obci domáhali jejího zasypání, emuž byla

naklon na i odborná zdravotní komise. Proti tomuto kroku se však postavilo n kolik

ob anských sdružení, v etn  Um lecké besedy a Klubu Za starou Prahu. Nakonec se

díky novému ešení od likvida ního zám ru ustoupilo. Tím ešením byla výstavba

nové kanalizace a zazd ní všech výpustí ústících do ertovky. Veškeré odpadní vody

z okolních dom  pak byly svád ny do nové kanaliza ní sít  a pod Prahou vypoušt ny

do Vltavy. Celá ertovka prod lala na ja e roku 1940 generální o istu a od té doby

se také pravideln istí. Horní jižní ást byla svého asu využívána jako cvi ný kanál

pro jízdu na divoké vod  a byly zde tedy rozmíst ny slalomové branky.

V 16.  století  nebyla  jižní  ást  Kampy ješt  v bec  upravena.  Na  trávníku  se

lilo prádlo z nedaleké prádelny a na bidlech se sušily k že z koželužny ( p. 501),

kterou dal pozd ji hrab  Bed ich Nostic upravit na obydlí Josefa Dobrovského. Ten

v n m žil v letech 1798 – 1803 a napsal zde Slovník esko-n mecký a Slavín. Dnes

tu jeho pobyt p ipomíná pomník z roku 1891 od Václava Ž árského. Ve stejném

domku pozd ji žil i básník Vladimír Holan i spisovatel a herec Jan Werich. Po

velkém požáru z roku 1541, který zachvátil Malou Stranu, se sem svážela su  ze

sho elých dom  a povrch ostrova byl díky tomu srovnán a zna  také vyvýšen. Na

takto upraveném terénu si m ané zakládali zahrady a p ipojovali je ke svým

dom m a palác m postavených na levém b ehu ertovky. Hned p i jižním cípu

ostrova byla zahrada michnovská, pat ící k paláci Pavla Michny z Vacínova (dnes

Tyrš v d m). Vedle ní potom zahrada švarcenberská a jako další zahrada

zlomkovská, kterou posléze zakoupil hrab  Nostic a propojil ji m stkem se zahradou

i svém paláci. Naproti ní blíže k Vltav  potom stála zahrada Odkolkova s krásným

výhledem na Staré M sto. Palác, ke kterému p ináležela, byl postupem asu ve

vlastnictví mnoha majitel , posledním z nich šlechtického rodu byl kníže

Lichtenštejn, po n mž se tu zachoval mohutný portál s rodovým erbem. Roku 1858

koupil palác mlyná  Odkolek, tehdy již se zpustlou zahradou, která však kdysi za

hrab te Kolovrata byla vyhlášená široko daleko jako krásná a exotická (obdivoval ji

nap . i Bohuslav Balbín). Od Odkolkových d dic  koupila palác se zahradou pražská

obec, která do paláce umístila n které své ú ady. Dne 9. ervna 1894 zp ístupnila

zahradu široké ve ejnosti, a ta se záhy stala velmi oblíbenou. Za okupace byl palác

sídlem NSDAP a byl nazýván Hn dým domem, nad kterým vlál prapor s hákovým

ížem. V letech 1941 - 1942 odkoupila pražská obec všechny zahrady velkým
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nákladem. Jejich hranice byly zrušeny a zahrady pak slou eny v jediný sad. V té

dob  byla také zbourána ze  se st ílnami, která kon ila n kde u domku p. 134.

V tomto domku žil p evozník, který až do roku 1841, tedy do doby postavení

et zového mostu, odtud p evážel lidi na severní ást St eleckého ostrova. „Z celé

zdi zbyl pouze jediný fragment s empírovým portálem. Odstran ním zdi se otev el

krásný  výhled  na  Malou  stranu  i  Hrad any,  ale  Kampa  ztratila  své  kouzlo  své

intimity, pro které byla velmi vyhledávána mnoha generacemi obyvatel Prahy. 138

Jižní ást ostrova také pat ila k oblíbeným míst m pražských um lc  (nap . Jan

Neruda nebo Jakub Arbes). Roku 1939 m la Kampa ustoupit nové malostranské

silnici, a to v etn  své historické zástavby. Proti tomuto zám ru se však strhla vlna

silných protest , takže z n j nakonec sešlo.

Na rozdíl od jižní byla severní ást ostrova hust  osídlena. Východní i

západní strana nám stí byla zastav na domy, mezi nimiž byla akátová alej. Práv

v t chto místech se pravideln  konaly jarní a podzimní hrn ské trhy. Mezi obyvateli

Prahy byly tyto trhy velmi oblíbeny, protože se íkalo že: „Nejlepší zboží tohoto typu

lze dostat jen na Kamp 139 Ve  druhé  tvrtin  20.  století  však  za ala  tato  tradice

postupn  upadat, avšak po roce 1954 byla úst edním družstvem um leckým emesel

znovu oživena.

Na nejsevern jším konci Kampy stojí nárožní d m p. 515. U jeho paty, t sn

u betonového mostku p es ertovku je malý domek, tzv. Prachovka, která byla kdysi

majetkem obce. Pozd ji d m zakoupila rodina Pinkasova, z nichž nejznám jší byli,

malí  Sob slav Hyppolit Pinkas (1827 - 1901), jenž po návratu z Francie založil

spolek Alliance francoaise a Ladislav Pinkas, advokát a poslanec, který byl také

zdatným šermí em a zakladatelem pražského šermí ského klubu. Roku 1908 byl d m

op t odprodán do majetku pražské obce. U Karlova mostu stojí empírový d m p.

514, který je historicky velmi cenný. Má ve štít  dv  malá okna, mezi nimiž je pod

plechovou st íškou umíst n mariánský obrázek. Jeho správcem býval kdysi jistý pan

Rousek, známá to osobnost, majitel p ovny lodi ek a zachránce nespo tu lidských

život . Dále d m . p. 498 s domovním znamením v podob  modré štiky s ratolestí

v tlam , na kterém je zna ka oznamující, kam až sahala voda p i povodni v roce

1890. Na východní stran  nám stí, úpln  v rohu stojí další domek, kdysi útulek pro

slepé dívky. P edtím byl d m majetkem Pavla Švandy, zakladatele Švandova divadla

138 Klepl
139 Klepl
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na Smíchov . Krom  n j na Kamp  bydleli i jiní um lci, jako nap . Julius Zeyer, F.

X. Šalda.

Po dlouhou dobu nem la Kampa p ímý p ístup na Karl v most. To bylo

závažným problémem hlavn  v dob  povodní. První návrh byl tedy podán již roku

1622, avšak bohužel nebyl úsp šný. P i povodni v roce 1784 byla však Kampa

zaplavena tak, že voda sahala až do prvních pater obytných dom . Jejich obyvatelé

se zachránili až p istavením žeb ík  ke Karlovu mostu, díky emuž se nakonec mohli

dostat do bezpe í. Po této zkušenosti byl op t podán návrh na zbudování schodišt  a

roku 1785 byl návrh realizován. Byly tak postaveny úzké d ev né schody vedoucí na

Karl v most, které byly roku 1844 nahrazeny velkým schodišt m dle návrhu jednoho

z hlavních architekt  dostavby Svatovítské katedrály Josefa Krannera.

Sou asnost: V sou asné dob  si Kampa stále zachovává své kouzlo, Po ád je tou

malebnou m stskou ástí, aj ji známe z um leckých d l nebo román . Ponejvíce tu

kvete turismus. Také se tu nachází jedna galerie moderního um ní i s venkovní

expozicí.

Využití d íve: urbanistické (zástavba), hospodá ské, obchodní (trhy), rekrea ní

Využití dnes: urbanistické (zástavba), komer ní (turismus), rekrea ní, kulturní

19.9. ížovnický ostrov

Další názvy: Mostomlýnský

Rozloha: 0,7 ha (viditelných)

Spojení: není

Poloha: pravý b eh pod Karlovým mostem

Typ: írodní vs. um lý
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Vznik: 1158? (p edpokládaná existence již v dob  stavby Juditina mostu)

První zmínka: 1436

Historie a popis: Ostrov mohl vzniknout až v dob  stavby Juditina mostu v roce

1158 jako um le vytvo ená podpora pilí e nebo tam mohl stát již dávno p ed tím.

Bohužel momentáln  nevím o žádných pramenech, které by mohly tyto hypotézy

potvrdit nebo také vyvrátit. Ostrov byl roku 1436 porostlý trávou a b žn  se tu

sklízelo seno. Roku 1517 se na ostrov  pálily ohn  na po est Jana Husa a Jeronýma

Pražského. Pozd ji tu rybá i m li skladišt  svého ná iní. Spolek ochrany zví at tu

nedaleko z ídil nedaleko rezervaci, kde divoké kachny nikdo nevyrušoval a kde

mohly najít bohatou zásobu potravy. Na ostrov  stojí pilí  Juditina kamenného mostu

a jeho p ilehlý oblouk byl kdysi zabudován do zdiva kláštera k ížovník  s ervenou

hv zdou, pod jehož budovou stále mostním obloukem protéká rameno Vltavy. V 19.

století byl b hem úprav K ížovnického nám stí ostrov zna  zmenšen a zastav n.

Sou asnost: Dnes je ostrov porostlý stromy a ve ejnosti nep ístupný. Dá se k n mu

však p iblížit na lodi ce i šlapadle a pozorovat tam hnízdící vodní ptáky anebo

prozkoumat poz statky kamenného Juditina mostu.

Využití d íve: hospodá ské, náboženské

Využití dnes: írodov decké, komer ní (turismus)

19.10. Štvanice

Další názvy: Velký, Velké Benátky, n mecky Hetzinsel140

Rozloha: 14 ha

Spojení: Hlávk v most, Negrelliho viadukt

140 štvanice lidov  hec
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Poloha: uprost ed koryta Vltavy na úrovni Karlína

Typ: írodní

Vznik: nánosy písku v m lkém koryt eky

První zmínka: 1118

Historie a popis: Štvanice byla vždy nejv tším pražským ostrovem, který byl na

dohled od hradeb. Krom  toho, byl ostrovem s nejnižší výškou nad hladinou vody.

Kv li tomu býval p i astých povodních velmi poškozen. Tak jak ho známe

v sou asné dob , ale až do 20. století nevypadal. V tšinou byl obklopen množstvím

dalších ostrov , mezi nimiž proudila Vltava v n kolika ramenech, což celému

souostroví v 16. století vyneslo název Velké Benátky. Vzhledem k tomu, že dnešní

Štvanice z nich tehdy byla ostrovem nejv tším, tak se mu též íkalo Velký anebo také

enesen  názvem celého souostroví Velké Benátky.

Ostrov byl v minulosti velmi d ležitý, nebo  pat il k strategicky nejlépe

položeným míst m pražského území, a to zejména z vojenského a obchodního

hlediska. Strategickým ho inila hlavn  p ítomnost m lkého brodu, jediného na

dolním toku Vltavy. Ten vedl ze severního cípu ostrova p es hlavní široké rameno na

levý  b eh,  tedy  na  území  historické  osady  Bubny.  Býval  opravdu  m lký  a  m l

kamenité podloží. Byl hojn  využíván nejen v dob  p ed p emost ním Vltavy, ale i

ješt  o mnoho staletí pozd ji. Díky své strategické pozici a již zmi ovaným

vlastnostem byl v minulosti n kolikrát využit p i vojenských p esunech. Brod prý byl

vojsky použit k p echodu eky již v 11. století, kdy ho m l roku 1041 použít

mecký císa  Jind ich III. Pozd ji roku 1105 i kníže Svatopluk, táhnoucí tehdy na

Letnou a také Vladislav I., který tudy roku 1109 naopak táhl k Vyšehradu. Roku

1142 tudy prý prchal znojemský kníže Konrád zp t na Moravu.

Zárove  byl brod také nedílnou sou ástí ran  st edov kých obchodních cest

z Prahy do severních ech i dále do Saska a Lužice.141 Taktéž tomu bylo i pro

pot eby obchodu sm ujícímu ze severu po levém b ehu Labe a Vltavy na pravý

nebo i dále na Vyšehrad. Tém  veškeré obchodní záležitosti rané pražské

141 Ibrahím Ibn Jákub (10. století)
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aglomerace se totiž odehrávaly na pravém vltavském b ehu. Není náhodou, že

nedaleko odtud vznikla v 11. století n mecká kupecká osada a vedla tudy cesta do

Týna, Ungeltu, který byl opevn ným kupeckým dvorem (Týnský dv r) a st ediskem

mezinárodního obchodu.

V  roce  1118  se  objevila  první  písemná  zmínka  o  ostrov ,  a  to  v  Kosmov

kronice. Bylo to ve spojitosti s ni ivou povodní, která se tehdy pražským územím

prohnala.142 Ostrov byl osídlen již v raných dobách, a to hlavn  z ekonomických

vod , protože kupci, kte í se dostali se svým zbožím k brodu, asto vyhledávali

pomoc místních, aby se svým nákladem dostali bezpe  na druhou stranu eky. ilý

obchodní ruch a provoz kolem brodu dal v minulosti vzniknout i osad  Bubny.

Jakmile však byl zbudován d ev ný most p es Vltavu, tak význam brodu zna

poklesl, neustal však docela. Osídlení ostrova zna  pro ídlo a ostrov pustl, z stalo

jen  pár  rybá ských  chatr í.  Když  byl  pozd ji,  roku  1157 d ev ný most  stržen  další

povodní, život v blízkém okolí brodu op t ožil. Nikoliv však nadlouho, nebo  již v

letech 1159 - 1172 byl Vladislavem II. vystav n nový kamenný most, Juditin,

pojmenovaný po jeho druhé žen  Judit  Durynské. Ve 12. a 13. století se všechny

zmínky o ostrov  týkají povodní. Na ostrov  v on ch dobách sídlilo v chatr ích jen

pár rybá  a p evozník . Roku 1249 služeb brodu využil k p esunu vojska na

Pražský hrad eský král Václav I. Povode  z roku 1273 zase z ostrova odplavila

veškeré rybá ské chatr e, takže ten dlouho potom z stal holý a pustý. To samé se

opakovalo v roce 1280.

Pozd ji  ve  14.  století  byl  ostrov  op t  osídlen  rybá i  a  p evozníky.  Byly

zbudovány d ev né lávky propojující ostrovy nejen mezi sebou, ale také s pravým

vltavským b ehem (spojnice Štvanice - Korunní ostrov - Jeruzalémský ostrov - pravý

vltavský b eh). Mezi ostrovy byla totiž jen t i úzká ramena, která se dala pom rn

snadno p emostit. P evoz z ostrova do osady Bubny sloužil paraleln  s brodem, byl

však využíván jen pro místní ú ely.

Roku 1342 byl p i povodni vážn  poškozen Juditin most, který byl

prozatímn  nahrazen mostem d ev ným. Karel IV. sice již roku 1357 nechal stav t

nový kamenný most p es Vltavu, ale jeho stavba byla dokon ena až roku 1402.

Mezitím roku 1367 byl prozatímní most stržen a spolu s ním voda pobo ila i všechny

lávky na štvanickém souostroví. V té dob  se již rozvíjelo osídlení prostoru p ed

Po skou branou, v té dob  nazývané Špitálsko (dnešní území Karlína). Tuto oblast

142 SVÁTEK, Josef. Ze staré Prahy: obrazy d je- a místopisné. V Praze: Jos. R. Vilímek, [1899]. 362 s. (s. 336)
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obývali p evážn  zeliná ští zahradníci a sada i, kte í m li na ostrovech své zahrady a

sady.

I po všech t ch ni ivých povodních m lké koryto Vltavy u Štvanice vydrželo

a ješt  ve 14. století byl tamní brod pom rn  dost využíván. Zachoval si i status

vojenského strategického bodu, nebo  v roce 1401 ho využil k p esunu své armády

na levý b eh eky n mecký král Ruprecht Falcký. Tehdy se jeho vojsko zhruba na

dva m síce utábo ilo na území od Královské obory až po Štvanici. Za tu dobu byly v

širokém okolí vykáceny tém  všechny stromy, které padly za ob  táborovým

oh m. 1420 došlo k velmi podobné situaci, kdy se na ostrov  utábo ili vojáci.

Tentokrát to však bylo husitské vojsko Jana Žižky z Trocnova. Roku 1434 to byla

naopak Panská jednota, která využila brodu k p echodu eky.

Po dlouhou dobu existence ostrova se o jeho p íslušnosti vedly vleklé spory.

Nárok si inil jak kostel sv. Klimenta v Bubnech, tak i kostel sv. Petra na Po í. Vše

se vy ešilo až po átkem 16. století, kdy již ostrov p íslušel špitálskému kostelu sv.

Pavla. Územn  tamní ostrovy vždy pat ily starom stské obci. V roce 1547 však byly

tamní ostrovy obci zabaveny eským králem Ferdinandem I. Habsburským jako

sou ást trestu za ú ast na stavovském odboji proti korun . O dva roky pozd ji však

byl ostrov obci zase navrácen.

V 16. století se p es ostrov p ehnalo zase n kolik ni ivých povodní, z nichž ty

nejhorší se udály v letech 1501, 1515, 1521, 1563 a 1582. Ta poslední byla nejhorší,

protože spolu s velkou vodou se na pražském území objevil i mor.

hem druhé poloviny 16. století byl ostrov pom rn  hust  osídlen. Byl

hojn  osázen stromovím a nalézaly se na n m zeliná ské zahrady v etn  n kolika

stavení. Na jižní stran  ostrova se nacházely: d m p evozníka, hostinec a dokonce i

st elnice. Na st elnici každou letní ned li nebo svátek probíhaly velmi oblíbené

ve ejné st elby "ku ptáku" organizované jedním z pražských lukost eleckých klub .

Ten si každé léto na ostrov  rozložil tábor a po ádal tam r zné tematické akce pro

širokou ve ejnost. V severní ásti ostrova byla od konce 16. století vybudována

ev ná m stská prachovna, kde se vyráb l st elný prach pro m stskou stráž.

K jejímu provozu bylo využíváno hnací síly vltavské vody. Pozd ji sem byl p enesen

i sklad st elného prachu, který byl do té doby umíst n v prostorách Prašné brány. O

kolik let pozd ji pak byla na ostrov  zbudována i prachárna vojenská. Velká

vzdálenost od st edu m sta byla hlavním d vodem, pro  byla za ízení tohoto typu

budována práv  na Štvanici. V p ípad  nehody byly tímto opat ením minimalizovány
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veškeré možné škody na majetku i na životech obyvatel. Samoz ejm , že v p ípad

války byly veškeré zásoby prachu p evezeny zp t do m sta, aby nepadly do rukou

nep ítele. Jako nap . roku 1648, kdy byl všechen st elný prach svezen do m sta a

budovy na ostrov  zapáleny, aby nemohly být Švédy k ni emu využity. Po válce byla

vojenská prachárna znovu vystav na, ale když b hem 18. století n kolikrát vybuchla,

byla nakonec výroba, v etn  skladišt  st elného prachu, p enesena do Hv zdy.

Naopak opušt ná budova m stské prachárny byla obcí prodána Janu Hartwigovi

(Hartvíkovi), hrab ti z Nostic. Ten ji následn  roku 1660 za 100 zlatých p enechal

Maxmiliánovi z Martinic, který bývalou prachárnu p estav l na mlýn.

Mezitím se v roce 1611 území ostrova dostalo op t do centra vojenského

zájmu. Tentokrát se jednalo o vpád pasovského vojska na území Prahy. Pasovští se

snažili dostat na druhý vltavský b eh p es tamní brod, ale state ní Pražané, kte í již

chvíli p edtím ostrov obsadili, je zna nou palebnou silou donutili k ústupu.

Když  všechny  vále né  v avy  17.  století  utichly,  vrátili  se  na  ostroj  rybá i  a

evozníci. Zahradníci ze Špitálska si tam op t zakládali zeliná ské zahrady a

dokonce se i spolek pražských lukost elc , který na ostrov  op t obnovil svou

innost. Le  roku 1680 vypukl op t velký mor a veškerá innost na ostrov  znovu

utichla. M stské vojsko bylo vykázáno z m sta na Štvanici, aby zde bylo izolováno

od zdroje nákazy. Vojáci, kte í si na Štvanici postavili tábor, avšak morové nákaze

neunikli. Nakonec jich na ostrov  zem elo n kolik set, a to v etn  n kolika rybá  a

evozník . I v 17. století se p es ostrov p ehnalo n kolik ni ivých povodní, které

z n j odnesly tém  všechny stavby. Jednalo se nap . o povodn  z let 1655, 1675 a

1698. Ta poslední znateln  snížila velikost n kolika pražských ostrov , také na nich

vyvrátila velké množství vzrostlých strom  a odnesla valnou v tšinu všech budov na

ostrovech postavených.

Druhá polovina 17. století byla charakteristická svým velkým zájmem o

divadlo.  B žn  si  pražská  šlechta  zvala  do  svých  palác  cizí  i  domácí  herecké

spole nosti, jejichž b žnou produkcí byly opery a balety. Také pražské kláštery se

staly kulturními stánky, ve kterých žáci sehrávali divadelní kusy pro obecenstvo

z ad šlechty a p edních m an . Nic z této produkce však nebylo ur eno pro b žné

anstvo, které si potom hledalo vlastní alternativy, jež také nakonec našlo, a to

v podob  štvanic na zví ata. P edobrazem této lidové zábavy byly dílem módní

víde ské štvanice na divoká zví ata a dílem také slavné špan lské bý í zápasy. Tyto

štvanice se velice rychle dostaly do st edu zájmu pražského obecenstva. Koncem 17.
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století se štvanice odehrávaly na prostranství u Po ské brány.143 Konaly se pouze

v letních m sících a vstupné bylo tehdy velmi nízké, nebo  tato zábava byla ur ena

práv  nejnižším vrstvám obyvatelstva. asem se však za alo objevovat více a více

stížností na p evážn  na hluk, který celou zábavu b žn  provázel, ale také na

nebezpe í požáru. Stalo se totiž tradicí, že štvanice byly ukon ovány slavnostním

oh ostrojem. Po zvážení všech argument  p išla starom stská obec s ešením, které

spo ívalo v zap ení ostrova Velkých Benátek pro ú ely provozování této lidové

zábavy.

Dnešní název ostrova se tedy ujal až koncem 17. století, kdy byl odvozen od

této zábavné podívané, která na n j byla p enesena z nedalekého Po í. Vlastní

štvanice spo ívala, jak již název napovídá, ve štvaní zv e. Na ostrov  stála

dvoupatrová aréna, která byla rozd lena na jednotlivé ásti, uzp sobené pro r zné

spole enské vrstvy. Nejlevn jší bylo první patro vlevo, které stálo dva krejcary za

dosp lého a jeden krejcar za dít . První patro vpravo bylo o n co komfortn jší a

vstup stál jeden groš.144 Druhé patro, opat ené lóžemi bylo ur eno pro bohaté diváky

a sedadlo tam stálo 7 krejcar . P ed za átkem štvanice hrála hudba a potom teprve

bylo do arény vpušt no n jaké zví e (býk, jelen, divoký kanec, vlk, osel i medv d),

které bylo štváno sme kou loveckých, pozd ji i eznických ps . K tomu všemu

muselo zví e ješt  zdolávat r zné p ekážky nebo plnit zadané úkoly. asem si tato

podívaná získala i zájem bohatého m anstva a šlechty. Kulturní a spole enský

život na ostrov  za al tedy op t vzkvétat. Štvanice, st ílení „ku ptáku“ i do ter e a

také kuželník pat ící k nedalekému hostinci, tvo ily jen ást širokého spektra

možností kulturního a spole enského vyžití, které ostrov v té dob  nabízel.

Ovšem již roku 1741 obsadily ostrov francouzsko-bavorská vojska, která si

tam zbudovala ležení. B hem svého pobytu vojáci na ostrov  vykáceli veškeré

stromy a zni ili tém  všechny budovy. Vlastn  všechno, co bylo d ev né, padlo

tehdy za ob  táborovým oh m. V lét  roku 1744 se vše opakovalo. Op t bylo

veškeré vybavení ostrova i v okolí zni eno. Všechny d ev né lávky spojující ostrovy,

ale i mlýny, valchovna a papírna, které stály na okolních ostrovech, byly zni eny.

Roku 1756 vypukla sedmiletá válka a Štvanice i s okolními ostrovy byla op t

kompletn  vyplen na.

143 D m p. 1166/2, d íve d m „u P “, jemuž se v polovin  18. století také íkalo Stará Štvanice
144 1 groš = 3 krejcary
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Ve druhé polovin  18. století se starom stská obec dostala do finan ních

potíží a za ala prost ednictvím aukcí rozprodávat obecní pozemkový fond. Totéž

postihlo i pražské ostrovy. Roku 1759 byla Štvanice nabízena za kupní cenu 1 000

zlatých. P ihlásili se pouze dva zájemci, bývalý štvanický hostinský Antonín

Metzerod a jako druhý, majitel štvanického b lidla Krištof (n kdy také Kryštof)

Faber. Nakonec jeden z kupc  odstoupil a ostrov po p ihození 100 zlatých

emfyteuticky získal Faber. Nájemné inilo 350 zlatých ro  a k ostrovu náležel i

právo rybolovu (od Helmovského k Libe skému jezu) a právo p evozu (k Bubn m).

Na druhou stranu ve smlouv  figurovalo i n kolik omezení: do hostince se muselo

brát pivo jen z obecního pivovaru v Libni, ve ejnost musela mít svobodný p ístup na

ostrov, veškerá dlažba pat ila obci, platil zákaz t žby písku a št rku z eky a obecní

ízenci museli být p es eku p eváženi zdarma. Po sedmileté válce bylo tedy veškeré

vybavení ostrova opraveno i znovu vystav no. Jak st elnice, tak aréna pro štvanice

nebo hostinec s kuželníkem, lákaly širokou ve ejnost k návšt  ostrova. Na st elnici

však bylo z hlediska bezpe nosti širokého okolí zakázáno st ílet kulemi. Toto

na ízení však nebylo respektováno, tak roku 1765 vešlo v platnost nové s mnohem

ísn jšími  postihy  pro  jeho  porušitele.  Od  té  doby  se  na  ostrov  sm lo  st ílet  jen

broky,  a  to  ješt  jen  na  místech  k  tomu vyhrazených.  Kulemi  se  od  té  doby sm lo

st ílet pouze na St eleckém ostrov .

V  poslední  tvrtin  18.  století  se  majitelé  ostrova  rychle  m nili.  Od  Fabera,

kterému ostrov dostate  nevyd lával, ani na nájem ho koupil Filip Steinberger a po

m další jako nap . Vojt ch Fri , Josef Boskovic, Barbora Dlouhá aj. Koncem 18.

století byl majitelem František Doubek a po n m rodina Židlických.

Když se roku 1784 p es ostrovy p ehnala jedna z nejv tších povodní, byla

Štvanice op t zcela zni ena. Veškeré budovy byly z ostrova zcela odplaveny, stromy

vyvráceny a celý ostrov byl zanesen pískem a št rkem, a to na n kterých místech i do

výše n kolika metr . Nejv tší katastrofou však bylo zni ení starobylého brodu.

Velká voda tehdy koryto eky tak vymlela a prohloubila, že brod na n kolika místech

zcela zmizel. Jeho zbytky byly pozd ji rozebrány a použity jako stavební materiál na

zpevn ní západního b ehu ostrova, který p i povodni utrp l nejvíce. Ostrov byl do

dvou let po katastrof  zcela opraven. Obnovena byla i aréna a hostinec s

kuželníkem. Štvanice zase ožila a stala se oblíbeným návšt vních místem p evážn

novom stských ob an . Tém  všechny ostatní pražské ostrovy byly totiž v této dob

ve ejnosti nep ístupné.
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 zájem  o  štvanice  pozvolna  upadal,  stále  ješt  se  i  na  po átku  19.  století

šily velké oblib . Ranou do vazu t mto lidové zábavy bylo císa ské na ízení z roku

1805 (n kdy uvád no 1802), které po ádání štvanic zakázalo a ozna ilo je za surové.

Zábava, která dala ostrovu jméno, z n j nadobro zmizela a postupn  tak byla

nahrazena jinými spole enskými a kulturními aktivitami. Za átkem 19. století byl na

ostrov  postaven velký hostinec, který se v prvním pat e pyšnil prostorným tane ním

sálem. Bohužel i v 19. století se Prahou prohnaly ni ivé povodn . V první t etin  19.

století to bylo v letech 1824, 1827 a 1830. A stejn  jako v minulosti tím ostrov velmi

utrp l. V roce 1832 tam bylo postaveno b lidlo a ást ostrova tak z stala ve ejnosti

nep ístupná.

Ale již v roce 1845 se p ihnala další velká voda, která s sebou vzala všechny

ev né lávky, v tšinu strom , d ev né budovy, ty kamenné zna  pobo ila a celý

ostrov zanesla pískem. Na ja e roku 1846 se za alo se stavbou kamenného mostu

ur eného pro vlaky Severní státní dráhy. Jednalo se o most 1110 metr  dlouhý a 7,6

metr  široký, který byl až do roku 1910 nejdelším v Evrop . Stavitelem byl Alois

Negrelli a dodavatelem byly firmy brat í Klein  a Vojt cha rytí e Lanny. Most stál

tém  jeden a p l milionu zlatých a byl na svou dobu velmi nákladný. Materiál byl

ivážen po vod  z Kamýku nad Vltavou a opracováván na Jeruzalémském ostrov .

Na celé stavb  pracovalo více než t i tisíce d lník  po dobu t í let. P i stavb  byly

také poprvé ve v tší mí e použity parní zvedací stroje. Most je dnes známý pod

jménem Negrelliho viadukt, d íve spíše jako viadukt Spole nosti státní dráhy. Most

byl dostav n již roku 1849, ale slavnostn  uveden do provozu až v lét  roku 1850.

Dnes je uveden v seznamu nemovitých kulturních památek a také druhým nejstarším

stojícím pražským mostem. V roce 1848 využilo jeho nedostav né konstrukce

Windischgrätzeho vojsko k p esunu d lost eleckých baterií na druhou stranu eky a

také díky tomu došlo pozd ji k potla ení tehdejšího povstání.

Pozd ji toho roku nechal jeho majitel Židlický na jihozápadní ásti ostrova

vystav t ochrannou ze . Celkovou úpravu tehdy sv il do rukou zahradníka Pavla

Nápravníka, který ostrov koncipoval mj. i jako sad. Roku 1860, po dokon ení úprav,

došlo k velkému oživení zájmu o ostrov. Byla tu po ádána spousta slavností i jiné

zábavy: „V onen as dostoupila návšt va, význam i obliba její svého vrcholu! 145 Na

ostrov  byly svého asu t i restaura ní budovy, z nichž jeden byl vybaven st elnicí,

kuželníkem, koloto i, loutkovým divadlem a jinými atrakcemi. V bývalém

145 Národní politika II, 1893,  4.6., s. 2
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empírovém letohrádku ( p. 863) s dvojitým schodišt m a terasou býval kdysi

honosn  vybavený velký sál, ve kterém se po ádaly oblíbené tane ní sály a reduty.

Tato um lecky cenná stavba byla zbo ena roku 1909. „Travnatý porost a stinný sad

lákaly Pražany z blízkého i dalekého okolí k návšt  volné p írody. V lét

vysedávali Pražané ve stínu košatých kaštan  za primitivními stoly na lavi kách z

neohoblovaných prken, popíjejíce a naslouchaje koncert m civilních i vojenských

kapel. Mládež se oddávala tanci v sále restaura ní budovy. Na volném prostranství

ostrova se konaly lidové slavnosti a r zné zábavy, produkce ko ovných um lc ,

provazolezc , apod. 146  V roce 1877 na ostrov  z ídil divadelní editel Eugenio

Averino d ev nou divadelní arénu, do které p esunul tém  všechny aktivity, které se

íve odehrávaly na volném prostoru ostrova (provazochodce, artisty, balet,

ochotníky, ale dokonce i pyrotechnická p edstavení). V pr hu 19. století na

ostrov  také probíhaly tzv. „plesy lump , kde t eba vystoupala skupina Beduín

nebo Kmochova kapela z Kolína.147

Roku 1890 se pražský magistrát, ve vztahu k ostrovu, zabýval opat eními,

která m la nap íšt  zamezit ohrožení lidských život i škodám na majetku v p ípad

povodní.

Tato protipovod ová opat ení m la být aplikována a dodržována, avšak po

katastrofální povodni, ke které došlo ješt  téhož roku, a která dokonce zna

poškodila Karl v most, bylo zjišt no, že a  na ostrov  žilo v té dob  32 rodin (198

osob) nebyla na ízení spln na. Ostrov od té doby nebyl ur en k trvalému bydlení.

V roce 1898 pražská obec odkoupila ostrov od d dic  rodiny Židlických za

800 000 zlatých. Od té doby se ostrov od základu zm nil. V roce 1901 sem byla

z Nuslí p enesena Fidlova ka, která se zde však neujala. Roku 1909 dokonce padl

návrh na z ízení zoologické zahrady, k tomu však kv li vln  kritiky nakonec

nedošlo. Za viaduktem byla ledárna, kde se v zim  usklad oval vltavský led pro letní

síce. Za ledárnou byla pustina, kam se za šera nikdo neodvážil.

Regulace Vltavy, která prob hla po átkem 20. století (1907 - 1912),

zp sobila na ostrov  také celou adu zm n. Na míst  starého Helmovského jezu byl

zbudován r 1910 nový pevný jez, jež p etíná hlavní rameno Vltavy v podob  táhlého

písmene S. U jezu je vorová propust 12m široká, opat ená pohyblivou podlahou

(klapa kami), která usnad uje p evedení vor  ze šikmé polohy v propusti do

146 T ÍŠKA, Josef, Vltava v Praze
147 RAVIK, Slavomír. Velká kniha o Praze.s 400-402
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vodorovné. V roce 1907 byla zahájena stavba zdymadla, které zahrnovalo dv

sdružené plavební komory. Vjezd do komor byl chrán n 120mdlouhou zdí, která

byla zabezpe ena proti zanášení pískem a št rkem. Pr plav byl dlouhý 1917 m. Na

východním konci ostrova byla jeho špi ka prodloužena asi o 100metr  navezením

materiálu získaného vykopávkou nového išt  Vltavy na Maninách. Po svahu

vodního b ehu jsou schody vedoucí k prodloužené špi ce ostrova. Touto úpravou

lo být odstran no nebezpe í zatopení Libn  a Karlína b hem povodní. Severní

eh ostrova byl zabezpe en velkými balvany a zvýšen navážkou získanou také p i

úprav išt . V letech 1908 - 1911 byl, ve sm ru starobylého brodu, ostrov

eklenut dalším mostem, tentokrát ur eným silni ní doprav . Autory návrhu byli

architekt Pavel Janák a inženýr František Mencl. Most je dlouhý 162,4 metru a je

vyzdoben reliéfy od Bohumila Kafky a Ladislava Kofránka, také dvanácti medailony

od Josefa Ma atky a Otto Gutfreunda. Autorem sousoší Práce a Humanita je  Jan

Štursa. Pozd ji byl v letech 1958 -1962 rekonstruován. Po celou dobu své existence

nese jméno Josefa Hlávky. Roku 1920 byl ostrov zbaven všech provizorních staveb a

znovu upraven. Ze t í p vodních restaura ních budov byla jedna zbo ena, druhá

em na na státní porodnici a t etí si zabral spolek ochrany matek a d tí.

V roce 1920 byl na ostrov  postaven výstavní pavilon pražských truhlá .

ev ná budova, ke které vedla alej platan , pozd ji sloužila jako skladišt  papíru a

knih nakladatelství Rudého práva. Asi ve stejné dob  byla na ostrov  postavena

budova po ní správy a správy zdymadel. K využití vodní síly byly na ostrov

postaveny dv  vodní elektrárny, jedna na západním cípu ostrova u jezu o síle 1 640

ko ských sil a druhá, jejíž výkon inil 430 ko ských sil, u bývalého Rohanského

ostrova, pod nádražím severozápadní dráhy.

Na západním konci ostrova byl v roce 1934 postaven nekrytý zimní stadion,

který byl v provozu po celý rok. V zimním období sloužil ledním sport m (hokej,

bruslení), mimo sezónu potom k letním sport m, ale také jako divadlo nebo kino. V

prostorách bývalé kavárny trénovali boxe i a stolní tenisté. Kryté tribuny pojaly

najednou až trnáct tisíc divák . Podlaha stadionu byla betonová a vedly pod ní

trubky, jimiž proudil solný roztok salmiaku. Ten byl schopný odejmout betonu tolik

tepla, že jeho teplota klesla pod bod mrazu. Následným vodním post ikováním

povrchu bylo docíleno požadované ledové plochy. Aby za ízení v letních m sících

nestálo nevyužito, byl na stadionu strojov  vyráb n um lý led. Ten byl potom

rozvážen do obchod , ale i do nemocnic. V nich a dalších podobných za ízeních se
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totiž z hygienických d vod  nesm l používat p írodní led z Vltavy. Na západní

stran  stadionu byl pozd ji vystav n plavecký bazén, který byl napoušt n teplou

vodou ze strojovny. A v nízkém domku pod stadionem byla láze skou a rekrea ní

službou komunálního podniku m sta Prahy z ízena parní láze  (finská sauna), které

dle dobových poznatk  velmi prospívala k utužování t la.

Sou asnost: Již ve st edov ku ostrov sloužil r zným sport m: st ílení „ku ptáku“,

štvanice zv e aj. Nap . v roce 1565 se na ostrov  konaly první ve ejné závody ve

st elb  z ru nic. Tenisový areál pat í k nejvýznamn jším míst m eské tenisové

historie. Od roku 1901 až do sou asnosti zde sídlí nejstarší tenisový klub v zemi I.

LTK.148 Pozd ji byly h išt  pro tenis, kopanou, házenou a jiné sporty vystav ny za

bývalou výstavní budovou truhlá . Dnes se sem m žeme zajít podívat na tenis,

protože je tady moderní tenisový stadion, je tu také k dispozici kanál s divokou

vodou.

Využití d íve: vojenské, dopravní, kulturní, hospodá ské, sportovní, rekrea ní

Využití dnes: dopravní, energetické, sportovní

19.11. Císa ský ostrov

Další názvy: Velký, Purkrabský, Bubene ský, Trojský

Rozloha: 29 ha

Spojení: lávka z Troje, lávka ze Stromovky, most z Buben e

Poloha: levý b eh Vltavy mezi Královskou oborou a Trojou

Typ: p írodní

Vznik: zpevn ní píse ných naplavenin

148I. eský lawn-tennis klub



86

První zmínka: 1320

Historie a popis: Trojský (d íve Císa ský) ostrov je dnes nejv tším ze všech

pražských ostrov  a také tím úpln  posledním, se kterým se na území dnešní Prahy

setkáme. Historicky toto území pat ilo eským král m, ale roku 1320 ho Jan

Lucemburský prodal a území se tak stalo majetkem proboštství kostela pražského.

Až do roku 1395 p ináležel ke klášteru sv. Ji í mlýn (pozd ji Císa ský), ale ješt

téhož roku ho svatoji ské jeptišky prodali mlyná i Machovi z Nelahozevsi.149 Roku

1401 toto území využil Ruprecht Falcký jako ležení pro svoje vojsko, které posléze

celé p ilehlé panství vyplenilo. Roku 1420 se tam op t plenilo, ale tentokrát to m li

na sv domí pražská husitská vojska, která následn  celé území zabrala. Ob  panství

(dv r proboštství Pražského i dv r svatoji ský) starom stským pozd ji císa

Zikmund oficiáln  potvrdil. Svatoji ský dv r postupn  vlastnilo n kolik majitel .

Zpo átku to byl en k z Klikštejna, který ho roku 1437 postoupil Va kovi Lavrovi.

Ten jej za náhradu postoupil p vodním majitel m, p íbuzným Ma ky z Ovence, která

na n j m la p ed zabráním od jeptišek zákupní právo. Ti ho následn  postoupili

Jakubovi Duškovi z Dehnic, starom stskému záme níkovi, který jej vlastnil až do

roku 1498. Starom stská obec tak dv r nep etržit  vlastnila až do roku 1547, kdy jej

Ferdinand  I.  Habsburský  stejn  jako  ostatní  majetek  starom stským  zabavil.  Roku

1583 mlýn odkoupil purkrabí Jaroslav Vchynský z Vchynic od Viléma z Rožmberka,

který jej získal jako odúmr  po Šebestianovi Rouchovském.150

Objekt mlýna zakoupili roku 1584 eští stavové a spolu s p ilehlými pozemky

jej darovali ho císa i Rudolfovi II.151  K jeho poct  ho tehdy nazvali Císa ským.

Rudolf II. nechal poblíž z ídit druhou bažantnici a mlýn nechal nákladn  p estav t.

Zbudoval p i n m um lou jeskyni (grotta), která mu sloužila jako láze . Mlýn stával

naproti jižní ásti ostrova, u bývalého vltavského ramene zvaného Malá ka. Jako

upomínka na rudolfínskou dobu sloužil monogram R s eskou korunkou vytesaný do

mohutné vstupní brány. Po Rudolfovi se toto panství stalo majetkem eských král  a

149 TOMAN, Hugo. Husitské vále nictví za doby Žižkovy a Prokopovy. V Praze: Nákladem Jubilejního fondu král. eské
spole nosti náuk, 1898. xix, 468 s., [9] l. obr. p íl. Spis v poct ných jubilejní cenou Král. eské spole nosti náuk v Praze;
ís. 10. s. 313- 314

150 HANSL, František, ed. a FIALA, Oskar, ed. Smíchovsko a Zbraslavsko. Na Smíchov : F. Hansl, 1899. 658 s., [1] složený l.
obr. p íl. s. 183

151 na dnešní ploše ostrova ležela i ást Královské obory
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pozd ji bylo spravováno zemským výborem, od n hož ho koncem 19. století koupila

pražská obec za ú elem svozu splašk  z istící stanice v Buben i.

Mlýn v roce 1624 po pob lohorských konfiskacích od Václava Megrleho ze

Solopisk koupil nejvyšší purkrabí Adam z Valdštejna, který jej záhy postoupil svému

druhému synovi Maxmiliánovi z Valdštejna. V polovin  19. století byl Císa ský

mlýn p estav n na hostinec, který se t šil velké oblib  Pražan .

Po átkem 17. století byly pozemky u vltavského b ehu využívány jako louky,

na kterých se sušilo seno, které bylo následn  podáváno jako píce zv i z blízké

obory. Touto robotou byli povinováni obyvatelé Hrad an. Po dlouhém boji se jim

nakonec poda ilo této zát že zbavit a povinnost sekání trávy a úpravy zelen  pak

ešla na eskou královskou komoru. V té dob  se objevilo též množství menších

nájemc , kte í získali od císa e na p ilehlém území pozemky k užívání. Ve druhé

polovin  17. století byl stále o toto území velký zájem, nebo  se tu setkávala území

í r zných vlastník , eské koruny, nejvyššího pražského purkrabství a svobodného

statku v Zadním Ovenci. Po átkem 18. století zde dochází vlivem povodní k náplav

materiálu a vzniku t í ostrov  naproti Troji, které byly následn  chalupníky ze

Zadního Ovence zpevn ny a osázeny vrbovím. Byly zde založeny št pni ky a také

zeliná ské zahrady. Tyto ostrovy nebyly zaneseny v pozemkových knihách. íkalo

se  jim  „spojené císa ské bubene ské ostrovy“ a pozd ji splynuly v jeden jediný

ostrov, který se nazýval ádky. Z ejm  roku již 1703 byl postaven d ev ný m stek

u Císa ského mlýna, p i regulaci eky a výstavb  plavebního kanálu však zanikl.152

Za doby ú adu nejvyššího purkrabího Jana Arnošta hrab te Schaffgotsche (1734 -

1747) však museli vesni ané zabrané pozemky odevzdat vrchnosti.153 V 19. století

byl ostrov p evážn  píse ný, porostlý k ovinami a starými topoly, které byly na ja e

i ledových t enicích asto poškozovány. Vlivem povodní byl ostrov asto

poškozen, nap . v 18. století vedlo st edem ostrova ješt  jedno ní rameno.154

Ostrov používala pražská vojenská posádka jako cvi išt  a jezdectvo tam m lo

závodní dráhu s p ekážkami.

Na p elomu 19. a 20. století bylo v t chto místech koryto Vltavy významn

ovlivn no výstavbou plavebního kanálu a zdymadla Podbaba. Kanál, který se

budoval v letech 1899 - 1902 byl 2,8 km dlouhý a ostrov jím byl v jižní ásti úpln

152 Langweill v model
153 HRUBEŠ, Josef, HRUBEŠOVÁ, Eva a BRONCOVÁ, Dagmar, ed. Pražské ostrovy. s. 142-43
154 po povodních 2013 bohužel také
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pozm n. P erušil také p vodní ní rameno, vedoucí k Císa skému mlýnu. To

bylo následn  zasypáno. Dodnes z n j z stala zachována pouze nepatrná ást zvaná

Malá ka. Na levé stran  kanálu bývala dlážd ná cesta pro kon  táhnoucí lodi. V

roce 1901 byl uveden do provozu železný silni ní  most o délce 24 metr  a ší ce 6

metr , který by roku 2006 nahrazen mostem novým a zna  rozší eným. Také tu

po átkem 20. století vznikla zahrádká ská kolonie, která však byla za velké povodn

roku 2002 zcela zdevastována. V roce 1927 byl na ostrov  postaven parkurový

stadion. Na západní stran  ostrova byly nejd íve umíst ny kalojemy istící stanice v

Buben i. V roce 1954 bylo rozhodnuto na ostrov  vybudovat novou úst ední istírnu

odpadních vod. Projektem byl pov en Hydroprojekt Brno. Stavbu provád ly Vodní

stavby a za ízení dodala Královopolská strojírna v Brn . Výstavba nové istírny

zapo ala v roce 1957 a od roku 1967 byly uvád ny do provozu jednotlivé úseky

istírny. V roce 1967 byl provoz v bubene ské istírn  zastaven.

Sou asnost: V sou asnosti je na ostrov  hlavn isti ka odpadních vod. Ješt  je tam

k dispozici moderní parkurový stadion. Na jižním cípu ostrova za íná trojský jez.

Císa ský mlýn byl nákladn  rekonstruován a stal se sou ástí moderního bydlení.

Využití d íve: zem lské, hospodá ské, vojenské

Využití dnes: ekologické ( isti ka), sportovní

19.12. Ostrovy zaniklé

Primátorský ostrov

Další názvy: Bezejmenný, Novomlýnský

Poloha: pravý b eh, první ostrov souostroví Velkých Benátek

Typ: p írodní

Vznik: píse né naplaveniny, pozd ji um le zpevn né
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Zánik: splynul s pob ežím kv li stavebním úpravám vykonaným p i regulaci Vltavy

v letech 1908 - 1912

První zmínka:1432

Historie a popis: Stejn  jako všechny ostatní menší ostrovy v souostroví Velkých

Benátek vznikl p i povodni roku 1432. P vodn  stál zhruba v oblasti mezi dnešními

ulicemi Nové mlýny a Lodní mlýny. Práv  Nové mlýny ho v jižním cípu spojovaly s

pob ežím. Ty zde stály již p ed založením Nového M sta v roce 1348, tehdy se však

nazývaly Bernáškovy nebo Lukášovy, kolem roku 1462 Mlezivovské a od roku 1484

pak kone  Nové. Výstavba Dolních lodních mlýn  byla Novému M stu povolena

Václavem IV. již roku 1394. V blízkosti ostrova stála Novom stská vodárenská v ž,

která sloužila až do roku 1848. V tšina zdejších mlýn  byla pak v souvislosti s

regulací Vltavy zbo ena (1915 - 1917). K dnešku se dochovala pouze budova

jednoho z nic, tzv. Vávr v d m ( p. 1239/1), ve kterém od roku 1988 sídlí Poštovní

muzeum. Jedná se o p vodní renesan ní obytnou budovu, kolem roku 1678 barokn

estav na. V roce 1834 byla p estav na ješt  jednou, tentokrát klasicistn . Nové

sto ostrova využívalo jako jakéhosi bonusu pro ú adující primátory, protože jim

byl vždy po dobu trvání ú adu zap ován. Dnes je bývalý ostrov nedílnou sou ástí

této m stské ásti.

Využití d íve: hospodá ské, požitkové (d chod)

Korunní ostrov

Další názvy: enový, Kreninsel, Kröninsel, Krönungsinsel

Poloha: pravý b eh mezi Štvanicí a Jeruzalémským ostrovem, naproti Dolním

lodním a Helmovým mlýn m

Typ: p írodní
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Vznik: píse né naplaveniny, pozd ji um le zpevn né

Zánik: splynul s pob ežím kv li stavebním úpravám vykonaným p i regulaci Vltavy

v letech 1908 - 1912

První zmínka: 1432

Historie a popis: Stejn  jako ostatní menší ostrovy vznikl p i povodni roku 1432.

Tehdy se za al využívat k zakládání zeliná ských zahrad a obyvatelé pravého b ehu

na n m p stovali p evážn  k en, a tehdy získal své p ízvisko enový ostrov. Práv

komolením n meckého názvu Kreninsel =>Kröninsel =>Krönungsinsel vznikl jeho

sou asný název Korunní ostrov. Ten se rozkládal na území mezi dnešní ulicí Lodní

mlýny a Hlávkovým mostem, také mezi Štvanicí a Jeruzalémským ostrovem. Roku

1791 je v t chto místech zmi ován p ívoz na trase Korunní ostrov - Štvanice.

Ostrovy byly také mezi sebou v tšinou propojeny provizorními d ev nými lávkami v

trase Štvanice - Korunní ostrov - Jeruzalémský ostrov - pravý b eh Vltavy.

Na p elomu 19. a 20. století byl u ostrova vybudován plavební kanál a

postaven provizorní Štvanický most, který na území ostrova zasahoval. Za átkem 20.

století byl ostrov spojen s novom stským pob ežím. V blízkosti ostrova existovaly

dva jezy, Dolnolod cký a Helmovský. Již od 14. století stály na pob eží naproti

ostrovu mlýny. V jižní ásti to byly Dolní lodní mlýny nebo Dolnolod cké

(Dolnolodecké), jejichž výstavbu povolil Novému M stu již Václav IV. v roce 1394.

Stály tedy v místech, kde je dnes budova Ministerstva dopravy a byly zbo eny

sledkem regulace Vltavy v letech 1915 - 1917. Lodní, lo kové mlýny i lidov

„škrtnice , byl typ mlýn , jež m ly vodní kolo upevn né mezi dv ma lo kami, které

byly ukotveny na ece. Náro né však bylo zastavení tohoto typu kola, tedy muselo

být „škrceno  jiným kolem na stejné h ídeli. Odtud tedy jejich lidový název.

Spodní skupina mlýn , zde byla zmi ována již roku 1398. Pozd ji byly

mlýny dle majitel , rodiny Helmových, p ejmenovány na Helmovské (Helmovy).

Všechny tyto mlýny zachvátil roku 1607 velký požár, ale v brzké dob  byly op t

obnoveny. V roce 1901 však op t vyho ely a v souvislosti s regulací Vltavy, byly ve

30. letech 20. století všechny zbourány. Nejv tší z nich, barokní Kubeš v mlýn tento

osud potkal již roku 1929. Poté byla celá oblast asanována a zastav na. Jeho severní

cíp kon il zhruba v místech dnešního um lého vodního slalomového kanálu.
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Využití d íve: zem lské, hospodá ské

Jeruzalémský ostrov

Další názvy: Vrbový, R žodolský

Poloha: pravý b eh mezi Štvanicí a Kamenským ostrovem, jižním cípem spojen s

Helmovými mlýny

Typ: p írodní

Vznik: píse né naplaveniny, pozd ji um le zpevn né

Zánik: kolem roku 1900 splynul s ostrovem Rohanským

První zmínka:1432

Historie a popis: Ostrov se poprvé objevil po povodni roku 1325, kdy díky

lkému korytu a množství naneseného materiálu vyrostlo mezi Štvanicí a pravým

ehem Vltavy hned n kolik ostrov . Nacházel se v oblasti mezi Hlávkovým mostem

a Negrelliho viaduktem. Ve své jižní ásti byl p ipojen ke skupin  Helmových

mlýn . Byl také spojen d ev nými lávkami s okolními ostrovy a pob ežím. V 15.

stolení na n m hojn  rostlo vrbové proutí, což ostrovu prop ilo jeho p vodní

název, Vrbový ostrov. Pozd ji se mu také íkalo R žodolský, podle oblasti za

po skou branou pat ící ke Špitálsku. Toto území pat ilo již od 13. století

ížovník m s ervenou hv zdou. 155  Pás b ehu byl však dlouhá léta v majetku

starom stské obce. Roku 1800 m l na ostrov  židovský podnikatel Moses Jerusalem

lidlo pro nedalekou r žodolskou kartounku. Kolem roku 1900 ostrov splynul se

sousedním Rohanským, a byl vyžíván p evážn  jako skladišt . V té dob  p es jeho

155 LOHLÁVEK, Václav a HRADEC, Josef. D jiny eských k ížovník  s ervenou hv zdou. [Díl I]. V Praze: ád
eských k ížovník , 1930. 233 s.
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území vedl provizorní štvanický most. Dnes území p vodního ostrova pat í ke

Karlínu a leží na n m t eba hotel Hilton, jeho severní cíp kon il na míst  dnes známé

moderní stavby Danube House.

Využití d íve: zem lské, hospodá ské, pr myslové

Papírnický ostrov

Další názvy: Burianka

Poloha: pravý b eh mezi Kamenským a Jeruzalémským ostrovem, naproti Karlínu

Typ: p írodní

Vznik: píse né naplaveniny, pozd ji um le zpevn né

Zánik: zasypáním ramena ostrov splynul s Karlínským pob ežím.

První zmínka:1432

Historie a popis: Stejn  jako ostatní ostrovy Velkých Benátek i tento povstal po

povodni roku 1432. Již od roku 1500 na n m m la stát papírna, ale chyb jí p ím

kazy. Koncem 17. století na n m m l stát už i mlýn, který potom roku 1761

zakoupil starom stský ob an František Buriánek. Ten na ostrov  vybudoval krásnou

zahradu s altánky, um lými z íceninami a jeskyn mi. Ostrov s pevninou spojoval

ev ný m stek.

Po Buriánkov  smrti mlýn vedla jeho žena Anežka Buriánková, po níž ostrov získal

své p ízvisko Buriánka. Byla totiž skv lou hostitelkou a v p íjemném prost edí své

zahrady hostila p íchozí návšt vníky. Ostrov se záhy stal oblíbeným výletním

místem. Roku 1784 zakoupil známý knihtiska  Jan Ferdinand Schönfeld nedalekou

papírnu a p estav l ji na moderní pr myslový závod. Ostrov ve 20. letech 20. století

sledkem zasypání vedlejšího ramena splynul s pob ežím Karlína. Spisovatel Karel

Mat j apek - Chod na ostrov umístil d j svého románu Turbína. Dnes území
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bývalého ostrova pat í ke Karlínu. Ležel zhruba v místech mezi zadním traktem

hotelu Hilton a severní stranou kancelá ské budovy Main Point.

Využití d íve: zem lské, hospodá ské, pr myslové

Kamenský ostrov

Další názvy: Na Kameni

Poloha: mezi pravým b ehem a Papírenským ostrovem

Typ: írodní

Vznik: píse né naplaveniny, pozd ji um le zpevn né

Zánik: po regulaci Vltavy splynul s Karlínským pob ežím.

První zmínka: 1432

Historie a popis: Krátce po jeho vzniku na n m starom stská obec postavila místo

bývalého mlýna papírnu. Byla to první papírna svého druhu v echách s výsadou

dodávek papíru pražským m st m. Roku 1534 podnik držel Hans Frey, íšský

mec, za poplatek 10 kop groš eských. Blízko papírny obec postavila ješt

prachovnu a sanejtrovnu, ale oba podniky byly v roce 1577 vypáleny. Na tom míst

potom vystav la obec druhou papírnu. Roku 1544 prodal z íceniny mlýna Na

Kameni a pozemky Martinu Šaškovi, který tu vystav l mlýny, které potom nesly

jeho jméno. Roku 1586 je od n j obec vykoupila a držela tém  sto let ve svém

majetku. Roku 1639 koupila obec od Freyových d dic  i papírnu. Když roku 1752

byl vydán císa ský reskript a obec se musela zbavovat majetku, tak prodala mlýny,

papírnu i ostrovy. Jan Ferdinand Schönfeld koupil papírnu. Roku 1789 zde založil

tiskárnu šátk  a kartoun . Tyto objekty potom asto m nily majitele, aby je nakonec

koupil Leopold Jerusalem.
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Využití d íve: hospodá ské, pr myslové

Rohanský ostrov

Další názvy: Rotenhanský, Köppl v, Primátorský (Starom stský)

Poloha: karlínské náb eží

Typ: írodní

Vznik: zpevn ní naplavenin a um lé rozší ení pomocí plot  a navezení hnoje

Zánik: postupným zasypáním vedlejšího ramene Vltavy p i její regulaci v první

polovin  20. století

První zmínka: 1550

Historie a popis: Roku 1550 se tehdy ješt ní naplaveniny ujal mlyná  Martin

Šašek a zajistit ji proti odnesení. Vznikl tak ostrov, který byl v 17. a 18. století

využíván starom stskou obcí a proto se nazýval (Starom stský) Primátorský.

V letech 1777 – 1870 se po majitelích (manželka nejvyššího pražského purkrabího

hrab te Jind icha Gabriela Rottenhana) nazýval Rottenhanský. V letech po dalším

majiteli, pražském m anovi Janu Ji ím, Köppl v. Na p elomu 19. a 20. století

splynul s ostrovem Jeruzalémským. Na ostrov  stávalo nádraží Rakouské

severozápadní dráhy, které po dokon ení nádraží T šnov v roce 1875, plnilo již jen

funkci nákladního. Ve 20. století kv li regulaci a ostrovem Libe ským a karlínským

pob ežím. Dnes je p vodní území ostrova pob ežním parkem posetým kancelá skými

budovami moderní architektury. Do budoucna se uvažuje o novém projektu a

golfovém odpališti.

Využití d íve: hospodá ské, dopravní

Využití dnes: urbanistické (zástavba), komer ní
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Libe ský ostrov

Další názvy: Velký, Veliký, Maniny

Poloha: pravý b eh blízko Libn , naproti Holešovicím

Typ: p írodní

Vznik: píse né naplaveniny

Zánik: p ipojen k Libni za regulace Vltavy v letech 1927 -1928

První zmínka:?

Historie a popis: Ze  skupiny  ostrov  mezi  Libní  a  Holešovicemi  pat il  Libe ský

ostrov k t m nejv tším. Také proto se mu íkalo Velký nebo také Veliký. V oblasti

holešovického meandru došlo již koncem 19. století k ur itým regulacím koryta eky,

a to roku 1872. Pod Židovským M stem libe ským v minulosti teklo ní rameno,

které tam vytvá elo ostrov. Voda z tohoto ramene pohán la hamr a mlýn, postavené

na pravém b ehu Vltavy. Práv  roku 1872 bylo rameno vysušeno a voda svedena jen

do úzkého kanálu, a mlýn byl na základ  této skute nosti zrušen. Jeho existence prý

sahá až do 13. století, ale první písemná zmínka o n m pochází až z roku 1530, kdy

jej Petr Vosovský z Adleru uzp sobil k výrob  papíru. Roku 1622 jej odkoupila

starom stská obec. V roce 1720 byl uvád n pod p ízviskem: „mlejn velký panský  a

pat ila k n mu pila s vodárnou, která zásobovala vodou Libe ský zámek. Za válek v

letech 1741 -1743 byl mlýn pravd podobn  zni en vojsky. Roku 1747 byl ale op t

obnoven a postoupen Janu Soušovi, aby v následujících letech asto st ídal majitele.

Když byl pak roku 1872 kv li regulaci Vltavy odstaven od zdroje vody, jeho innost

se zastavila. Budovu mlýna zakoupil roku 1883 peka  Jáchym Löwit, který jej roku

1906 odprodal pražské obci. Na konci 20. století byl Löwit v mlýn kompletn

zrekonstruován a stal se významnou kulturní památkou.156 Po povodni v roce 2002

156CAHA, HLUŠI KOVÁ. Technické památky v echách, na Morav  a ve Slezsku, III. díl. [s.l.] : Libri, 2003. ISBN 80-7277-045-4.
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byl op t zaplaven a od té doby eká na finan ní prost edky nutné k rekonstrukci. V

16. století byly v blízkém katastru zmi ovány celkem ty i mlýny, z toho dva

hadrové na výrobu papíru a dva klasické. Povodn  trápily toto území odnepam ti,

ale ta z roku 1890 byla pro Libe  skute  katastrofální. V úzkém koryt  p vodn

širokého mlýnského ramene se stejn  jako u Karlova mostu nahromadilo d evo a

zné jiné trosky, které celé rameno kompletn  ucpaly. Po povodních tedy bylo

schváleno kompletní zasypání mlýnského ramen, aby se tato situace již nemohla

opakovat.

K dalším úpravám išt  došlo v souvislosti s výstavbou dvou nových

obchodních p ístav . Vltava byla již od prav ku d ležitou obchodní cestou, ale práv

v 19. století dochází k nár stu nákladní, ale i osobní lodní dopravy. Rozhodlo se

tedy, že budou postupn  vybudovány dva p ístavy, jeden na stran  holešovické a

druhý na stran  libe ské. Oba tyto projekty stavebn  zajiš ovala stavební firma

Vojt cha rytí e Lanny. Stavba holešovického p ístavu zapo ala roku 1892 a byla

ukon ena o dva roky pozd ji. Na ní v roce 1894 navazovala výstavba p ístavu

libe ského.  Návrh  na  její  realizaci  p edložil  již  v  roce  1891 Jan  Kaftan,  ale  rychlý

rozvoj pr myslu v p ilehlých oblastech si žádat revizi návrhu. Ty nakonec nechal

Vojt ch rytí  Lanna zrevidovat a následn  p edimenzovat. V roce 1894 byl ízením

stavby pov en inženýr Antonín Smr ek.

Když byla roku 1901 Libe  p ipojena k Praze, bylo nutné zajistit dopravní

obslužnost tohoto území. Byl sem p enesen provizorní d ev ný most, který do té

doby sloužil u Národního divadla jako do asná náhrada po dobu dokon ení mostu

Legií. V letech 1924 -1928 byl nahrazen novým mostem železobetonovým.

Dnešní podobu si ostrov získal po regulaci vltavského koryta v období let

1927 - 1928. Tehdy došlo k asanaci a rekonstrukci celého území. Koryto eky bylo v

holešovickém meandru p eloženo na západ, ímž se zkrátilo o více než 1 100 metr .

Ostrov byl tehdy spojen s b ehem, ale z staly mu slepá ramena, která stále sloužila

jako p ístav. Na západní stran  p ístavu pak vznikla dlouhá úzká kosa, která byla

um le navršena v míst  p vodního išt . Následn  na ní byla z ízena skladišt . Po

regulaci tedy jižní strana ostrova splynula s pevninou a severní se stala

poloostrovem. Roku 1924 zakoupila p ístav Vltavsko-Labská spole nost, která v

m opravovala lod . Pozd ji svojí innost rozší ila i o výrobu lodí nových. V roce

1931 se z ní odd lil samostatný podnik Lod nice Praga, který byl následn  po roce

1945 znárodn n a p ejmenován na eské lod nice. Zabýval se výrobou
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specializovaných plavidel, jako byly nap . sací bagry. V 90. letech minulého století

byly lod nice zrušeny. Za 2. sv tové války zde byly skladovány rekvírované zvony,

které ekaly na odvoz do Hamburku.

Od roku 1927 byl ostrov využíván rekreaci. Bylo na n m z ízeno nap .

ve ejné koupališt , první zahrádká ská kolonie, ale byly tu i jiné zajímavé aktivity.

Jako t eba první škola v p írod . Eduard Štorch, který byl mj. vynikajícím

pedagogem si v severní ásti poloostrova pronajal pozemek, kde v letech 1926 -

1934 usiloval o spojení školy s pobytem d tí v p írod . Vedl také kurzy plavání,

bruslení i skautský oddíl. Organizoval a vedl dokonce i lyža ské kurzy pro u itele a

mládež. Celý tento skautský výchovný projekt nazýval tská farma.

Dnes na ostrov  najdeme mnohá za ízení p evážn  sportovního charakteru.

Sídlí tu vodácké oddíly VTO Mo ský Vlk & Tyg i Praha a VTO Bob i Praha,

scházejí  se  tu  p íznivci  vodních  motorových  sport ,  najdeme  zde  tenisový  a

volejbalový oddíl, oddíly Junáka, ale také D m d tí a mládeže.  Pro milovníky

adrenalinových sport  je k dispozici lanové centrum Vysoká lana. P es celý ostrov

vede d ležitá cyklostezka a v neposlední ad  tu sídlí eský zahrádká ský svaz.

Využití d íve: obchodní, hospodá ské, sportovní, rekrea ní

Využití dnes: sportovní, rekrea ní

Holešovický ostrov

Další názvy: ostrov mezi Holešovicemi a Holešovi kami

Poloha: pravý b eh Vltavy, z v tší ásti na území Troje s p esahem k Libni, naproti

Holešovicím

Typ: pravd podobn  p írodní

Vznik: pravd podobn  odd lením od pravého b ehu následkem povodní
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Zánik: zasypání vedlejšího ramene Vltavy p i budování Trojského zdymadla v

letech 1899 - 1902

První zmínka:?

Historie a popis: O vzniku ostrova bohužel nejsou k dispozici žádné záznamy, takže

o n m uvažovat jen ist  hypoteticky. Vzhledem k absenci jakýchkoli doklad  o

mlýnské nebo podobné hospodá ské innosti v oblasti zaniklého vltavského ramene,

lze hypoteticky uvažovat o jeho p írodním p vodu. Ostrov byl pom rn  rozsáhlý a

bylo na n m kdysi velké množství drobných polí ek. Obyvatelé Holešovic na nich

prý p stovali zeleninu a ovoce.

Zánik ostrova se datuje do období let 1899 - 1901, kdy došlo k výstavb

Trojského zdymadla. Tehdy bylo v dolní ásti ostrova odstran no kus levého b ehu

zhruba v délce 1 300 metr , ímž se koryto eky nasm rovalo trochu doprava a

ostrov tím byl i zna  navýšen. Naopak na druhé stran  ostrova došlo k zaslepení

vedlejšího ramene eky a jeho áste nému zasypání. Z stalo tam tak slepé rameno,

které bylo pozd ji také postupn  zasypáváno. N kdy po 2. sv tové válce byla

zasypána i ta poslední zbývající ást. Ostrov tak po letech kone  úpln  splynul s

pravým vltavským b ehem.

Zhruba ve sm ru p vodního ramene vede ulice Povltavská. Ve st ední ásti

bývalého ostrova je od roku 1989 h išt  baseballového a softballového klubu SaBaT

Praha, na východním cípu jsou tenisové kurty. Sídlí tu také TJ Sokol Troja a Rugby

Club Slavia Praha. Na západním konci bývalého ostrova u bývalé osady Rybá e,

za íná p írodní park Draha  - Troja, najdeme lávku na Trojský (Císa ský) ostrov. U

Trojského jezu potom najdeme moderní kanál s divokou vodou, u kterého od roku

1994 sídlí klub USK Praha, který se specializuje na vodní slalom. Také tam najdeme

budovu vodáckého centra Raft Club, ve které je umíst ná nejen lod nice, ale i

restaurace stejného jména. Podél celého b ehu Vltavy zde vede stezka pro p ší a

cyklisty. S Holešovicemi toto území spojuje tramvajový most a zhruba v místech,

kde se p vodn  od Vltavy odd lovalo rameno ostrova, silni ní most Barikádník . Na

východní stran  je spousta technicky nevyužitých ploch, kde se skladuje r zný

materiál nebo leží jen tak ladem.

Využití d íve: zem lské
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Využití dnes: sportovní, komer ní (sklady), erné skládky

Trojský ostrov

Další názvy: Ostrov

Poloha: pravý b eh Troji, naproti dnešnímu Trojskému ostrovu (d íve Císa skému)

Typ: írodní vs. um lý157

Vznik: odd lením okolního území p irozeným vedlejším ramenem Vltavy nebo

um le výkopem mlýnské strouhy.

Zánik: zasypáním mlýnské strouhy p i budování Trojského zdymadla v letech 1899

- 1902

První zmínka:?

Historie a popis: P vod vzniku Trojského ostrova, podobn  jako n které dalších

ostrov , je zahalen tajemstvím. Op t se nabízejí dv  možnosti: na jedné stran  se

že jednat o odlehlé vltavské rameno, ale na stran  druhé o um le vytvo enou

mlýnskou strouhu. Proti druhé možnosti ovšem hovo í fakt, že by bylo zbyte

nákladné kopat takto dlouhý odpadový kanál, když se voda dala svést zpátky do

hlavního ramene Vltavy již nedaleko pod mlýnem. Od hlavního toku se strouha

odd lovala na úrovni bývalého pivovaru a zp t se do n j vlévala u samoty Bosna v

Podho í. Vlastní stavba mlýna je datována do období p ed 17. stoletím, z ejm  je i

starší než blízký Trojský zámek. K p vodnímu mlýnu ješt  p ináleželo jednopatrové

stavení, které se z ásti skrývalo vedle hlavní budovy. Dost možná se jednalo o jednu

z nejstarších památek v Troji. Ješt  v první polovin  19. stolení byl mlýn funk ní, ale

kolem roku 1846 byl p estav n na mohutnou sýpku. Od roku 1848 byl mlýnský

odpadní kanál zna en jako suchý. V roce 1846 se mu ješt íkalo „weliký mlýn pana

157 chybí podklady
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Hawránka 158  a patrn  pat il rodin  Havránkových, nedaleko usedlých. Jejich

vodní usedlost, lépe eno nevelký dv r, pat il v 17. století Martinu Havránkovi,

po n mž se také jmenuje Havránka. V blízkosti dvora byla v 19. století (1891)

postavena novorenesan ní vila s bohat ešenou fasádou, v níž až do roku 1908 žil

spisovatel Svatopluk ech.

Trojský se ostrov nazývá až n kdy kolem 18. století, do té doby ze znám jen

jako Ostrov. Pozd ji, když zanikl, jeho jméno p ešlo na p vodní Císa ský ostrov. Na

elomu 19. a 20. století byla mlýnská strouha zaslepena. Následn  roku 1922

noval statká  Alois Svoboda p ilehlé pozemky státu s tím, že na nich má být

vybudována Zoologická zahrada, která na nich pozd ji skute  vznikla. Zahrada

využila poz statk  odpadového kanálu mlýna jako t ní pro vodní ptactvo a pln  tak

za lenila vodní plochy do svého konceptu. Voda do nich však musela být erpána z

eky. V sou asnosti je Trojský mlýn památkov  chrán n a v nedávné minulosti byl

nákladn  rekonstruován. Dodnes se v objektu zachovaly p vodní sýpky, mohutný

krov a sklepení, kde byla uložena mlýnská kola. Nyní jeho prostory slouží jako

kancelá e  a  luxusní  byty.  Stejn  jako  všechny  ostatní  pražské  ostrovy  se  i  ten

Trojský, b hem své existence, s rozbou eným vodním živlem n kolikrát potýkal.

Využití d íve: hospodá ské

Využití dnes: edukativní, rekrea ní (ZOO)

19.13. Ostrovy dávno zaniklé

„Vltavské ostrovy podléhaly astým zm nám, bu  se zmenšovaly, když voda

i povodních podemílala jejich b ehy a zem odplavovala a n které ostrovy docela

zmizely. Odnesla je voda p i povodních nebo zanikly, když se rameno eky p i b ehu

zaneslo pískem“. 159  Tímto zp sobem zanikl ostr vek, který se nazýval Jezuitský

nebo také pod hradem po povodni roku 1342, který stál na území dnešní Strakovy

akademie. Až tém  do 18. století byl v oblasti dnešního Klárova ostr vek zvaný „na

Písku“, který byl v majetku pražských arcibiskup . Na ostr vku stával kostelík, který

158 Pautník 1846 str. 184
159 T ÍŠKA, Josef, Vltava v Praze
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byl za velké povodn  roku 1272 pobo en. Ostr vek byl však v roce 1785 rozmetán,

protože p ekážel lodní doprav . Pod Vyšehradem bývaly dva pís ité ostrovy, které

zmizely p i povodni v roce 1501. Ovšem nejvíce ostrov  zaniklo p i regulaci Vltavy

v první polovin  20. století. Ostrov  bylo samoz ejm  na Vltav  celá spousta, ale

tšina z nich prožila jen velmi krátkou historii. Tvá nost celého toku se totiž rok od

roku m nila. V rohodn  doloženy z staly jen ty ostrovy, které n jakým zp sobem do

historie této oblasti zasáhly.

19.14. Život na Vltav

Vltava je nedílnou sou ástí pražské krajiny, a po celou historii také ovliv uje

vývoj m sta a životy jejích obyvatel. Dnes to není již tak patrné, protože Praha již

nabyla zna né velikosti, která je se st edov kou sídelní zástavbou absolutn

neporovnatelná. D íve, ale nebylo možné se od eky odlou it. Lidí se s ní setkávali

tém  každodenn . Mnoho emesel s ní bylo p ímo svázaných, mnoho lidí na ní bylo

zcela závislých. eka jim poskytovala jídlo, pití, práci, ale také energii a užitkovou

vodu. Prost  nebylo si možné p edstavit života v Praze bez eky Vltavy. asem se

však pom ry za ali m nit a lidé za ali pohlížet na Vltavu jinýma o ima. O ima lidí,

kte í v její blízkosti hledají odpo inek, zábavu nebo t eba i sportovní vyžití. Vltava

se tedy stala, krom  jiného i kulturní a spole enskou sou ástí Prahy. Jak asi vypadal

rok na Vltav  t eba na p elomu 19. a 20. století?

Za me tradi  koncem zimy a nástupem jara. Na p elomu února a b ezna

každoro , vícemén  pravideln  dochází k lámání ledu a jeho následnému

dramatickému odchodu z Prahy. Nejd íve led na Vltav  popraská a rozláme se na

menší kry. Ty potom pohán ny rozbou enou hladinou eky poskytují dramatické

divadlo, které si nenechá ujít tém  žádný obyvatel Prahy. Náb eží jsou b žn  plné

dosp lých i d tí, kte í se zde vydrží dívat i n kolik hodin. Poté co led z Vltavy zmizí,

objevují se první známky jara a na hladinu usedá obrovské množství bílých pták .

Jsou to racci, kte í se zde zastavují na své cest  ze severních krajin do jižních ech.

V Praze se zdrží jen n kolik dn , ale p esto vylákají k ece tisíce lidí, kte í je chodí

krmit. Když racci odletí, nast hují se místo nich divoké kachny. I tato p írodní

scenérie vyláká ven na procházku spousty lidí. To už ale za ínají zase jezdit parníky,

a  lidé  s  nimi  jezdí  na  výlety  nebo  se  na  n  jen  tam chodí  koukat.  Také  za ínají  do
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Prahy p ijížd t první vory ze Šumavy. Samotný pohled na dlouhý vor je zážitek,

který stojí zato. Lidé však nejrad ji sledují jejich pr jezd vorovou propustí jez ,

která se asto m ní v dramatickou událost. Ob as se také po hladin  prožene vle ný

parník táhnoucí n kolik pln  naložených lun .

V lét  je život na Vltav  ješt  mnohem zajímav jší. Na ece se objevují lo ky

rybá , z nichž tém  každá má své „fanoušky“, kte í na rybá e pok ikují nebo jen se

zájmem sledují, zda t eba n jakou rybu uloví. Pokud se n kdo zajímá o sport, m že

sledovat tréninky mladých kanoist  nebo vesla . Kanoisté se t ší v tší oblíbenosti,

nebo  trénují pr jezdy vorovými propustmi jez . Když za ne být kone  po ádné

horko, je možné se osv žit ve vltavské vod . Na výb r je p írodní koupališt i

vltavská plovárna. „B ehy od Podolí až k Mod an m jsou jedna slitina lidských t l;

zvlášt  však Královská louka bývá úto išt m desetitisíc  Pražan , kte í se zde

sluní na tráv  s celými svými rodinami.“ 160  Pokud n kdo dává p ednost ním

lázním, tak má na výb r hned z n kolika plováren. Nejstaršími z nich jsou bývalá

vojenská a kousek pod ní Ob anská plovárna pod Letnou, dále Žofínská,

Smíchovská, vyšehradská. V Podolí jsou k dispozici t i plovárny: Na mlýnku, Žluté a

Modré lázn . N kolik plováren je i na dolním toku eky. Jinak typickým zážitkem

bylo sledování píska  p i práci. Muž rozkro ený na širokém lunu drží v ruce

atypickou lopatu zvanou „nabírák“, která je opat ena dlouhým bidlem. Tím dostává

z eky písek, který potom ukládá na dno lunu. asem nahradila toto zam stnání

technika.

Na podzim davy divák  sledují p ivážení váno ních kapr  z jiho eských

rybník  a jejich usklad ování do d ev ných sádek pono ených p i pob eží. Z nich se

pak každoro  prodá až 10 tun kapr . Po vánocích se sádky zase odvážení a

usklad ují ve vorovém p ístavu.

V zim  jakmile Vltava zamrzne, hned se odevšad objevují brusla i. D ti i

dosp lí hrají hokej nebo si jen tak spolu zabruslí. Jedná se jak o sport, tak zárove  i o

spole enskou událost. Další zajímavou podívanou je ledování. Led, který byl pot eba

k provozování mnoha živností, byl dlouhou dobu poskytován výhradn  Vltavou.

Nap . v roce 1898 bylo ze trnácti pražských náplavek odvezeno 78 956 voz  pln

naložených ledem. Jako leda i byli tém  výhradn  zam stnáváni plavci (vora i).

Jakmile led nabral ur ité síly, p ijely party leda  a za aly nízkými sekyrkami na

160 ÍŠKA, Josef, Vltava v Praze
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dlouhých top rkách vysekávat dlouhé ledové tabule, které dopravovali k voz m.

Tam je sekali na menší bloky a jiná parta je nakládala do voz . Zajímavé je, že jeden

z ledu stál v té dob  180 K  plus p íplatek 40 h za naložení.

Jak bylo vid t, lidé se v pr hu 19. století p ece jen nau ili zacházet

s volným asem, který jim p inesla zm na životního stylu b hem industrializace.

19.15. Doprava a komunikace mezi ostrovy

Už od starov ku sloužila Vltava jako dopravní cesta. Z jižních ech se

splav ovalo d íví a z rakouské Solné komory zase s l. Ta se do Prahy p estala po

vod  dovážet v roce 1869, kdy byla vybudována železni ní tra  z Vídn  do Prahy.

Ve 20. století ze stejného d vodu postupn  zanikla i voroplavba.  Po átky osobní

dopravy u nás (s výjimkou p evoz ) sahají do 40. let 19. století. První parník byl v

Praze spušt n na vodu Josephem Johnen Rustonem v Karlín  1. kv tna 1841.

Jmenoval se Bohemia a byl skv le konstruk  navržen. (Obr. 12) Díky moderní

technologii a vhodné kombinaci materiálu m l parník ponor pouhých 0,42 metru.

Pražská paroplavební spole nost byla založena roku 1865 Františkem Dittrichem a

její první parník se jmenoval Praha a jezdil na trase Praha - Št chovice. Od té doby

jezdí parníky po ece až dodnes. Shodou okolností první pokus o paroplavbu na

Vltav  p edvedl v roce 1817 u náhonu Císa ského mlýna Josef Brožek. Koncem 19.

století se v Praze obnovila nákladní lodní doprava, a to hlavn  kv li své nízké cen .

Spole nost provozující tuto službu byla v roce 1948 znárodn na a p ešla do majetku

národního podniku eskoslovenská plavba labsko-oderská.

Další dopravní prost edek, který m žeme na Vltav  potkat, je p ívoz. Praha

la na Vltav  p ívozy již odedávna, jejich hlavní funkcí bylo propojit konce p ších

nebo vozových komunikací p ek ížených vodním tokem a doplnit tak chyb jící

emost ní nebo se. Byl to v tšinou další, ale n kdy i jediný zp sob, jak se dostat na

který z pražských ostrov . Právo provozovat p ívoz bylo vždy velmi cen né a o

tuto živnost vždy býval velký zájem. Nejstarší zmínka o p ívozu je z roku 1222, kdy

Vyšehradská kapitula vlastnila obec Podolí s dvorem a právem p ívozu. P ívozy pak

byly dlouhou dobu v majetku starom stské obce, která je pozd ji, v 19. století

postupn  odprodávala do soukromých rukou. Pozd ji se za aly na ostrovech i u

plováren z izovat p ovny lodi ek.
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Poslední možností jak se suchou nohou dostat na n který z ostrov  byly

zné mostky, m stky i lávky, na kterých se pov tšinou vybíralo mostné. Jednou z

mála výjimek byl Karl v most, který m l právo p echodu zdarma.

20. Záv r

Pražské ostrovy byly vždy sou ástí Prahy, a to nejen v katastrálním významu,

ale hlavn  svým p ísp vkem k vlastní historii m sta. Kdysi, na po átku vzniku

pražské aglomerace byly b ehy Vltavy a tehdy existující ostrovy v majetku

emyslovských knížat a pozd ji i král . Pozd ji došlo k vývoji církevních institucí a

mnoho statk  skon ilo v rukou ád . Byly mezi nimi samoz ejm  i vltavské b ehy,

kde se hromadn  z izovaly mlýny, ale také n které z pražských ostrov . N kdy v

pr hy 14. století v tšinu ostrov  a dlouhé pásy vltavských b eh  získává

starom stská obec. Tehdy jsou ostrovy využívány tém  výlu  k hospodá ským

el m. Je však d ležité si uv domit, že rozloha pražských m st byla oproti dnešní

dob  mnohem menší. Tedy aspekt dostupnosti n kterých lokalit byl vždy ur ován

dobou. Vymezujícím prvkem byly také hradby. Je tedy jasné, že do okruhu vnit ního

sta ve 14. století pat ila jen malá ást sou asných pražských ostrov . Pokud

vezmeme v úvahu jen ty, co dnes ješt  existují, tak se vlastn  jednalo jen o ostrov

St elecký a Kampu. Samoz ejm , že asem se tento rádius za al rozši ovat.

A tady je vid t, že Kampa, které byla nepom rn  blíže centru Malé Strany,

byla brána jako standardní sou ást m sta, minimáln  ve své severní ásti, která byla

standardn  zastav na. Také se tam pozd ji po ádaly hrn ské trhy. Její jižní ást už

vlastn  sousedila s hradbami a byla využívána o poznání mén , v tšinou jako

hospodá ská oblast i zahrady. Naproti tomu byl St elecký ostrov nejen dále od

centra, ale také od b ehu. Byl využíván pro hospodá ské a vojenské ú ely. Ostrov byl

dostupný pouze p ívozem, a tato jeho odlou enost z n j inila místo vhodné k

vojenským ú el m. Když bylo ve 14. století založeno Nové M sto, rádius se op t

rozší il. V 15., 16. a 17. století byly ostrovy ve st edu zájmu hlavn  z hospodá ského

(uvnit  m sta) i hospodá sko-zem lského (vn  hradeb) d vodu. V 16. století byla

tšina ostrov  starom stské obci zabavena jako sou ást trestu za ú ast na

stavovském povstání 1547.

O dva roky pozd ji jim byl majetek navrácen.
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Velký zájem byl hlavn  o ostrovy kolem Štvanice. Bylo to dáno nejen

strategicky d ležitým brodem, ale také expandující aglomerací do míst na úrovni

chto ostrov . A  byly ostrovy hojn  využívány, jednalo se hlavn  o zem lské

nebo hospodá ské využití. Stejné to bylo se všemi ostrovy v okolí Prahy. Byly

využívány p evážn  k t mto ú el m. P ípadn  n které z nich ješt  k ú el m

vojenským, což byl hlavn  p ípad Štvanice. Od 16. století se konali o svátcích i

ned lích na ostrovech (St elecký a Štvanice) oblíbené st elecké slavnosti. Až do 18.

století se ostrovy ke kulturním i spole enským ú el m využívaly minimáln . Zlom

nastává až v 18. století u ostrova Štvanice, která se stane st ediskem lidové zábavy.

Je tam totiž p esunuta štvanice, které se do té doby konala u po ské brány, ale kv li

mnoha stížnostem na hluk a jiná nebezpe í ji cht li p esunout trochu do ústraní.

Nicmén  díky štvanicím bylo od té doby na ostrov  živo.

Po slou ení m st pražských v roce 1784 se rádius dostupnosti ješt  více

rozši uje. Centrem celé oblasti se stane místo, kde se vícemén  setkávají t i ze ty

spojených m st pražských. Trojúhelník Staré M sto - Malá Strana - Nové M sto má

pr se ík zhruba u St eleckého ostrova. Z toho d vodu se hlavnímu zájmu ob an  t ší

ostrovy kolem n j. Na D tském ostrov  se as od asu konají pouti, St elecký ostrov

z po átku století ješt  dostupný pouze p ívozem, po zbudování et zového mostu

Františka I. ožívá a Slovanský ostrov se díky mostu stane oblíbeným již o pár let

íve. S rozvojem pražských p edm stských oblastí se na ostrovech spíše v dolní

ásti toku Vltavy zabydluje pr mysl. Koncem 19. a za átkem 20. století se již zájem

o ostrovy ší í všemi sm ry. Ty v centru m sta si ponechávají sv j spole enský,

kulturní a rekrea ní význam. Ty ostatní dále od centra se stávají centry hlavn

sportovní vyžití.

Když tedy shrnu veškeré poznatky, kterých se mi b hem studia materiál

dostalo,  a  které  jsem  se  zde  v  záv ru  snažil  stru  shrnout,  tak  jsem  došel  k

následujícím poznatk m

Geografická poloha a vzdálenost ostrova od m stského centra byla opravdu

ur ujícím prvkem jeho zp sobu využití. Ostrovy, které byly v p ímé dostupnosti od

centra se staly jeho b žnou sou ástí (severní polovina Kampy). Nebyl to však jediný

ur ující prvek. Dalším byla i dostupnost ostrova. Tak tedy St elecký ostrov a

pom rn  blízko centru byl využíván pouze hospodá sky i vojensky, což bylo

ur ováno práv  jeho polohou uprost ed eky a tudíž špatnou dostupností. Posledním
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ležitým faktorem je také samoz ejm  doba. V závislosti na dob  se m nila

dostupnost, stav ly se mosty, lodní doprava apod.

Doba tedy ur itým zp sobem ovliv ovala zp sob využívání jednotlivých

ostrov . To byla doba v obecném slova smyslu. Existovala však ješt  jakási doba

zm ny, kdy v ur itém asovém období od za átku 19. století do 20. let 20. století

došlo ke zm  doposud zab hnutého zp sobu života. Spole  s touto zm nou se

objevil fenomén volného asu, se kterým za ali lidé svobodn  nakládat. Tedy tato

„doba zm ny životního stylu  opravdu hluboce zasáhla do života na pražských

ostrovech. Spole  s volným asem lidé za ali hledat zp sob jeho využití.

„Nevyužité  ostrovy v samém centru Prahy, ale hlavn  jejich majitelé i nájemci,

tyto pot eby reflektovaly.

Vybudovala se tak „plovoucí" spole ensko-kulturní centra národního, ale i

mezinárodního dosahu, jejichž tradice do ur ité míry p etrvává dodnes.
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