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Anotace 

Tato diplomová práce se zabývá nejdynamičtěji se rozvíjející pražskou čtvrtí Karlínem. V 

kontextu teorie Marca Augého o ne- místech řeší primárně proměnu Karlína po povodních v 

roce 2002 a její důsledky. Pro snadnější orientaci v problematice je nejprve nastíněna teorie 

Marca Augého a historie Karlína. Následuje praktická část, která poukazuje na produkci ne- 

míst. Na pozadí industriálního dědictví poukazuji na konverzi průmyslových budov a vznik 

nových administrativních center, která vykazují znaky ne- místa. Výstavba nových office 

center nastartovala proces nového vývoje Karlína. Charakter tohoto procesu a směr, kterým se 

Karlín ubírá, je prezentován na konkrétních příkladech. Všímám si především změny ve 

struktuře nově otevřených podniků- obchodů a gastronomických zařízení. V poslední části 

diplomové práce se zmiňuji o typickém výrazu ne- místa v  Karlíně- o metru a jeho okolí. 

Cílem práce je poukázat na to, že přeměna Karlína souvisí s produkcí ne- míst.   

 

Klíčová slova: administrativní budovy, Karlín, konverze, Marc Augé, metro, ne-místa, office 

centra, průmyslové budovy. 
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Annotation 

This thesis deals with the most dynamically evolving Prague district Karlin. In the context of 

the theory of Marc Augé about non-places, it primarily addresses the transformation of Karlin 

after the floods in 2002 and its consequences. For easier orientation in this area it is at first 

outlined the theory of Marc Augé and the history of Karlin. It is followed by the practical part, 

which refers to the production of non- places. Against the backdrop of the industrial heritage 

it refers to the conversion of industrial buildings and the creation of new administrative 

centers that show signs of non-places. Construction of new office centers started the process 

of new development of Karlin. The nature of this process and the direction Karlin is moving , 

is presented with concrete examples. I note in particular the changes in the structure of newly 

opened businesses - shops and catering facilities . In the last part of the thesis I mention the 

typical expression of non-place in Karlin - the underground and its surroundings. The aim is 

to point out that the conversion of Karlin relates to the production of non- places. 

 

  

Keywords : conversion, industrial buildings, Karlin, Marc Augé, non-places, office buildings, 

office centers, underground. 
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1 Úvod 

Diplomová práce se zaměřuje na Karlín v kontextu teorie francouzského etnologa Marca 

Augého a jeho koncepce ne-míst. Touto teorií jsem se zabývala již během svého studia, 

přičemž jsem hledala cesty jejího konkrétního uplatnění. Jako nejvhodnější možnost, jak ji 

prakticky aplikovat, se nabízel Karlín. Ne-místa tvoří opozici vůči antropologicky pojatým 

místům. Jsou budována pragmaticky a reagují na potřeby současného světa. Prolínají se jím v 

celé jeho šíři, uniformizují jej a odosobňují- ať už se jedná o pohyb, provoz, obchod nebo 

volný čas. Narozdíl od míst jsou ne-místa komplexní. Nejsou prostředím, kde vzniká sociální 

kontakt mezi uživateli daného prostředí. Místo pocitu blízkosti produkují ne-místa podobnost 

a pocit osamění. Místa jsou symbolizována identitou, relací a historií. Naplňují se slovem, 

řečí, výměnou sdílených hesel a intimitou mezi účastníky rozhovoru. Dnešní doba však ve 

stále větší míře vytváří ne-místa. Prostory, které jsou účelové a nezbytné pro zrychlený pohyb 

osob a věcí. Vznikají ve veškerých dopravních, komunikačních a konzumních prostorech a 

sítích. Důvody aplikace teorií ne-místa na nejdynamičtěji se rozvíjecí pražskou čtvrť jsou 

následující. Domnívám se, že Karlín vznikal nestandardně a v dnešní době produkuje ne- 

místa. Karlín vznikl v prostředí Špitálska- pole, kde po dlouhou dobu stávala pouze 

Invalidovna pro válečné invalidy, vysloužilé vojáky a jejich rodiny. Později se Karlín začal 

měnit v industriální čtvrť. Po značnou dobu tak podobu Karlína určovala pouze Invalidovna a 

průmyslové haly. V současnosti se Karlín začíná k "dělnickému" charakteru opět vracet. 

Trend výstavby moderních a rozlehlých administrativních center se v Karlíně objevil jěště 

před povodněmi v roce 2002. Povodně však tento proces významně urychlyly. V diplomové 

práci nejprve vysvětluji Augého teorii, následně pro pochopení kontextu načrtávám vývoj 

Karlína. V dalších částech se již zabývám přeměnou Karlína a produkcí ne-míst. Věnuji se 

industriálnímu dědictví a jeho odkazu, který buď byl nebo nebyl zachován v jednotlivých 

konverzích původních továrních hal. Zabývám se tím, jaký typ objektů a komplexů v Karlíně 

začal vznikat a vzniká- kde a na úkor čeho. Přestože v původním zájmu většiny developerů 

byla výstavba multifunkčních center,  vznikají převážně administrativní komplexy, které 

vykazují znaky ne-míst. Jedná se o prostory komplexní, účelově postavené, využívané k co 

možná nejefektivnější produkci. Vznik těchto office center a do jisté míry i vznik nových 

rezidenčních objektů výrazně určuje proměnu infrastruktury Karlína. Zaměřuji se na trend, 

který je pro tuto proměnu typický. Jeho projevy analyzuji na příkladech vzniku nových 

podniků. Zabývám se několika kategoriemi, na nichž je tendence přeměny nejvýraznější. 

Jedná se o oblast gastronomie a obchodů. Předpokládám, že z nástinu vyplyne, že se jedná o 
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produkci ne-míst v důsledku orientace daných podniků na administrativní centra a jejich 

zaměstnance. V poslední části se věnuji nejfrekventovanějšímu prostoru v Karlíně- metru, 

respektive jeho bezprostřednímu okolí. Ten je, podle mého názoru, typickým případem ne- 

místa. Věřím, že se v této práci podaří prokázat, že je Karlín prostorem produkujícím ne- 

místa a to ve stále větší míře, především v souvislosti s výstavbou nových administrativních 

center. Karlín tak ztrácí čím dál tím více ze své identity. Řešením pochopitelně není celou 

čtvrť zakonzervovat, ale přistupovat k ní a k jejímu rozvoji citlivě, což se ne vždy dějě.  
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2 Teorie Marca Augého 

Francouzský etnolog Marc Augé patří mezi hlavní iniciátory proměny vnímání prostoru v 

důsledku globalizace. Ve svých počátcích
1
 se Augé zabýval výzkumem tradičních afrických 

kmenů na Pobřeží slonoviny a v Togu. Následně se ve svých dílech zaobíral konstruktivní 

kritikou antropologických přístupů a problematikou metodologických postupů etnologického 

výzkumu. Snažil se navrhnout nové předměty zkoumání, kterými by se měla etnologie 

zabývat. V polovině 80. let podnikal Augé cesty do Latinské Ameriky, jejichž cílem bylo 

pozorování aspektů současného světa z bezpostřední blízkosti. Augé tak rozšířil pole svého 

zájmu o antropologii současného města. 

V letech 1985- 1995 vedl vysokou školu Ecole des Hautes Études en Sciences Sociales
2
, na 

níž dodnes přednáší. 

 

2.1 Antropologie z pohledu Marca Augého 

Antropologie byla zpočátku vnímána jako výzkum vzdálených společností a prostoru, zatímco 

historikové se soustředili spíše na blízké společnosti a čas. "Antropolog má své svědky před 

očima, což není případ historika, a historik ví, co se událo později, což zase neví antropolog."
3
 

Antropologie byla vždy zkoumáním toho, co je "zde" a "nyní". Proto nemůže nárokům 

antropologie dostát ani historik s čistě historickým přístupem ani antropolog zabývající se 

pouze teorií a spoléhající se na nepřímé prameny. Antropologie si žádá přítomnost 

pozorovatele. Podle Augého těmto nárokům může naopak dostát etnolog, kdo z bezprostřední 

blízkosti monitoruje veškeré dění kolem sebe. Antropologie prošla značným vývojem, během 

něhož se revidovala. Augé uvádí pět modelů, jakými se o to antropologie pokoušela. Jedním z 

modelů je model "stojícího mimo hru", v němž se antropolog svým předmětem zkoumání 

staví mimo pole "legitimního" antropologického průzkumu. Zde vyvstává problém, jakým 

způsobem je antropologie schopna definovat nové předměty zkoumání a nové oblasti 

výzkumu. Kritika a revize antropologických přístupů byly prospěšné v uvědomění si posunu v 

situaci jak pozorovatele, tak pozorovaného.  

                                                 
1
 v 60. letech 20. stol. Své zkušenosti etnologa zabývajícího se "cizím" a "vzdáleným" aplikuje Augé 

na prostředí jemu vlastní- na západní svět a jeho každodennost. 
2
 Na této prestižní univerzitě působil např. Jacques Derrida, Georges Didi-Huberman, Pierre Bourdieu 

nebo Jacques Le-Goff. 
3
 AUGÉ, Marc. Antropologie současných světů. Praha: Atlantis, 1999. s. 10. ISBN 80-7108-154-X. 
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Prostor antropologie je prostorem užívaným lidmi a jejich skupinami a proto je jako takový 

nutně historický. Zároveň je tento prostor symbolizovaný
4
. Symbolizace zpřístupňuje všem 

obyvatelům daného prostoru organizačních schémata a ideologické i intelektuální znaky, které 

dávají společnosti řád. Základními tématy procesu symbolizace jsou identita, vztah a historie. 

Osobní a kolektivní identita je konstruována prostorovými vztahy. Jedná se např. o pravidlo 

pobytu, které říká, že člověk nemůže žít tam, kde chce, nebo o veřejný prostor ve vztahu k 

soukromému prostoru. Prostor, v němž jsou vztahy jasně dané a neměnné, kde je každému 

určeno jeho místo a kde každý každého zná, označuje Augé za antropologické místo. Místo v 

tradičním slova smyslu je typické pro období modernity. Modernita se podle Augého dostala 

do krize, která souvisí s krizí identity, respektive s krizí jinakosti
5
. Tím že se identita dostala 

do pozice nadřazené jinakosti, ztrácí jedinec vztah k jinému. Problém je v tom, že je to právě 

vztah k jinému, který utváří individuální identitu. Krize jinakosti je tak zároveň krizí smyslu
6
. 

 

2.2 Antropologické místo 

Antropologická místa se podle Augého vyznačují několika rovinami, které se týkají vztahu 

uživatele k prostoru. Jsou chápána jako identická, relační a historická
7
. Identická jsou v tom 

smyslu, že se skrz ně můžeme definovat a můžeme se s nimi identifikovat. Jsou spjata se 

světem, jemuž jednotlivec, který se v něm narodil
8
 a který v něm žije automaticky rozumí, 

uspořádání tohoto světa je mu blízké stejně jako sociální vztahy a vazby, jejichž je součástí. Je 

to místo, které je pevně ukotvené jak v čase, tak v prostoru. Prostorově jej lze popsat skrze 

vzdálenost a časově skrze dobu, která je nutná k jeho dosažení. Místo se odráží i v řeči. Když 

hovoříme o tom, že jsme někde "doma", myslíme tím takové místo, kde si s druhými (s těmi, 

kteří jsou součástí našeho života) rozumíme bez toho, aniž bychom jim nebo oni nám museli 

vysvětlovat co, jak a čím jsme mysleli. V rámci těchto sociálních vztahů vzájemně rozumíme 

i sebemenším náznakům a narážkám. "Místo vyvstává skrze slovo- s vědomím a svolením 

                                                 
4
 Symbol Augé pojímá v jeho epistemologickém smyslu - jako nezbytný vztah mezi doplňujícími se 

částmi. 
5
 Způsob, jakým vnímáme "jiné" a "jiného" souvisí s tím, jak se proměnují další kategorie- proto se 

stává převaha jinakosti nad identitou nemožnou. Přesycení prostoru, nadprodukce událostí a 

individualizace Já se dotýkají primárně jednotlivce a tedy identity, nikoliv jinakosti. 
6
 Smysl je myšlený jako společenský smysl- jako soubor vzájemných zavedených a symbolizovaných 

vztahů (tedy vztahů přijatých a uznaných). Smysl má historickou rovinu- vztahy jinakosti a identity 

jsou stále znovu znovu definovány v přítomnosti i v minulosti (jak individuálně, tak kolektivně). 
7
 "Obyvatel antropologického místa v historii žije, ale nevytváří ji." AUGÉ, Marc. Orte und Nicht-

Orte: Vorüberlegungen zu einer Ethnologie der Einsamkeit. Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag 

GmbH, 1994. s. 67. ISBN 3-10-0005-16-3. 
8
 Narodit se znamená narodit se na určitém konkrétním místě, v určitém prostoru a obydlí. Proto místo 

narození zásadně formuje individuální identitu jedince.  



11 

 

partnerů dialogu, mezi nimiž se navazuje spiklenecká intimita."
9
 Vztahový aspekt místa 

znamená, že ti, kdo v něm žijí, mají vztah k jeho historii- k tomu, co se na místě dříve dělo a 

událo. Jedná se o vztah k původu a k souvislostem. Antropologické místo je tak zároveň 

místem symbolickým. Symbolizuje vztah jednotlivce k sobě samému, ke druhým a ke 

společným dějinám. Místa jsou dále geometrická, vyznačují se liniemi- cestami (které 

propojují jednotlivá antropologická místa), vzájemným prolínáním se linií- křižovatkami a 

jednotlivými průsečíky- centry. Centra jsou místa, kde se lidé setkávají a shromažďují a 

kterým připisují značný význam, např. trh. Trh jedince přitahuje již se své podstaty. Zároveň 

je však často situován do blízkosti monumentu (ať již náboženského nebo světského 

charakteru), který tvoří centrum dalšího sociálního prostoru. Cesty, křižovatky a centra 

nefungují nezávisle na sobě, ale doplňují se. Cesta může protínat několik center současně a 

některá centra mohou sloužit jako stěžejní místa označující cestu. Pojmy cesta, střet či 

centrum jsou využitelné v antropologii městského prostoru, o němž bude řeč níže. 

Místa v tradičním pojetím jsou utvářena jednotlivci- jednotlivci, kteří se setkávají s dalšími 

jednotlivci a jejichž sociální roviny se tak dotýkají a prolínají. Vznik antropologických míst je 

jevem typickým pro modernitu. V opozici vůči modernitě stojí nadmodernita
10

, která 

produkuje ne-místa. Pomocí obou pojmů- místa i ne-místa se označují reálné prostory a vztah, 

který k nim jeho uživatelé mají. "To, co je místem pro některé lidi, může být ne-místem pro 

jiné a naopak."
11

 Například letiště, které je jeho pasažéry většinou vnímáno jako pouhý 

tranzitní prostor, má jiný význam pro člověka, který na letišti pracuje. 

 

2.3 Ne-místo 

Současná doba se potýká s proměnou vnímání času a jeho zacházení s ním. V důsledku 

zrychlení dějin dochází k nadprodukci událostí- jsme neustále zahlcováni informacemi a 

obrazy. Toto přesycení pramení z toho, čemu Augé říká nadmodernita. Vedle nadprodukce 

událostí se vyznačuje přesycením prostoru a individualizací lidského osudu. Nadmodernita 

produkuje ne-místa, jimiž se rozumí zařízení a prostory nutné pro zrychlený pohyb osob a 

                                                 
9
 AUGÉ, Marc. Nicht-Orte: Mit einem Nachwort des Autors zur deutschen Neuauflage. München: 

C.H.Beck, 2010. s. 92. ISBN 978-3-406-60568-0. 
10

 Výraz "nadmodernita" je použit Ivanou Holzbachovou jako překlad francouzského surmodernité v 

díle Antropologie současných světů.  

V anglických překladech se užívá pojem "supermodernity", v německých "Übermoderne". V 

diplomové práci se budu držet zavedeného českého překladu. Nicméně se domnívám, že míníme- li 

"nadmodernitou" přesycenou, obrazy zahlcenou, předimenzovanou a exponovanou dobu, našel by se 

pro tuto situaci vhodnější překlad. 
11

 AUGÉ, Marc. Antropologie současných světů. Praha: Atlantis, 1999. s. 110. ISBN 80-7108-154-X. 
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věcí. Jako příklad se uvádějí dálnice, křižovatky, letiště, tranzitní prostory, dopravní 

prostředky, nákupní centra, supermarkety, bankovní automaty, počítače. 

Dnes se však produkce ne-míst týká prakticky veškerých dopravních, konzumních a 

komunikačních prostorů a sítí, včetně virtuálních. V důsledku globalizace existují ty samé 

hotelové řetězce či fastfoody na celém světě, až má člověk pocit, jako by byl svět snad všude 

stejný. Paradoxem nadmodernity je, že i člověk, který je sám (nebo osamělý), může být v 

kontaktu s celým světem. Augé definuje ne-místo jako protipól antropologicky pojatého 

místa. Pokud je místo prostor, kde jsou sociální vztahy sami ze sebe, stejně jako porozumění 

jeden druhému samozřejmé, kde každý každého zná a každý má v daném prostoru své místo, 

pak je ne-místo prostorem, kde není symbolizována ani identita, ani vztah, ani dějiny. Není to 

místo, které by se naplňovalo slovem, výměnou sdílených hesel či intimitou mezi účastníky 

rozhovoru. 

Místa a ne-místa neexistují "v čisté podobě"
12

 a jsou na sobě závislá. Místa se v ne-místech 

znovu seskupují, vztahy se rekonstruují. Vzájemně se prolínají a tak, jako místo nikdy úplně 

nezaniká, ne-místo nikdy nevznikne absolutně (ve své úplnosti, s definitivní platností). Na 

každém místě může vzniknout ne-místo. Naopak se z každého ne-místa může stát opět místo a 

to zejména pro toho, kdo se na takovém ne-místě často a pravidelně pohybuje, např. již 

zmíněný personál letiště.  

Místa a ne-místa se k sobě mají tak, jako pojmy, kterými je lze popsat a skutečnosti, kterými 

se vyznačují. Jsou to stálé bydliště jakožto výraz místa vs. tranzitní prostory jakožto ne-místa, 

křižovatka ulic vs. kruhový objezd na dálnici, pasažér (definovaný skrze svou cílovou 

destinaci) vs. (potulující se) cestující, monument (kde člověk sdílí paměť a vzpomínky s 

druhými) vs. komplex (soubor, který není a nemůže být centrem např. shluk bytových 

jednotek, kde lidé, sousedi nežijí pospolu), řeč (mluvené slovo) vs. komunikace (včetně svých 

kódů, strategií a obrazů).
13

 Ne-místa je nutné chápat jako prostory, které jsou účelově 

konstruovány tak, aby sloužily účelům nadmodernity. Jsou budována pragmaticky, reagují na 

potřeby současného světa, ať už se jedná o pohyb, provoz, obchod nebo volný čas. Jsou 

komplexní. Oproti tomu jsou antropologická místa prostředím sociálního kontaktu jejích 

uživatelů- vytvářejí pocit blízkosti a intimity. Na ne-místech se žádná intimita ani blízkost 

neutváří, sociální hry zde neprobíhají a většinou se zde nenavazují ani přátelské vztahy. Výše 

                                                 
12

 Neexistují jako samostatná nezávislá esence. Jsou relativní, proměnlivá a pohyblivá.  
13

 AUGÉ, Marc. Orte und Nicht-Orte: Vorüberlegungen zu einer Ethnologie der Einsamkeit. Frankfurt 

am Main: S. Fischer Verlag GmbH, 1994. s. 127. SBN 3-10-0005-16-3. 
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bylo řečeno, že prostředníkem mezi individuem a jeho okolím jsou slova a text. V 

antropologickém místu vystupují jeho uživatelé individualizovaně, jako konkrétní Já. 

Komunikují skrze jazyk, kterému rozumí a porozumět chtějí. Dodržují nepsaná pravidla toho, 

jak se chovat a projevovat vůči druhým. V prostoru se orientují podle "center" a dalších 

evidentních záchytných bodů
14

. Na ne-místech probíhá komunikace skrze slova a text 

odlišným způsobem. Užívání řeči je redukováno na maximum. A komunikace skrze text se 

omezuje na pozorumění krátkým textům, nápisům  a návodům
15

. Ne-místo je prostorem 

cestujících, zákazníků a příležitostných návštěvníků, jejichž identita je provizorní a do jisté 

míry anonymní. Sociální role jedince, jeho postavení a vzhled zde nejsou podstatné. To je do 

značné míry osvobozující, nicméně i zde je nezbytné, aby se k sobě lidé vzájemně chovali 

tolerantně a slušně. Proto, že na ne-místě nefunguje to, co funguje v případě místa- tedy že 

jedinci dodržují ze své vůle nepsaná pravidla a na základě blízkosti si vycházejí vstříc, musí 

uživatelé ne-místa dodržovat určitá pravidla, aby byl zachován pořádek. Ne-místo na ně a 

jejich dodržování zřetelně upozorňuje a jejich dodržování striktně vyžaduje. V podstatě se 

jedná o smlouvu, kterou uzavírá uživatel ne-místa jako protihodnotu za to, že se smí v daném 

prostoru pohybovat. Znakem této smlouvy může být např. letenka v letadle či jízdenka v 

MHD. Právo na anonymitu se tak neobejde bez kontroly identity. Anonymitu uživatel ne-

místa získává až v momentě, kdy vyjeví svou identitu a tím přistoupí na dodržování jasných 

pravidel. Svým požadavkem na neustálé prokazování identity po nás ne-místo v podstatě 

vyžaduje, abychom prokázali, že jsme nevinní
16

. Jen ten, kdo je nevinný a jako takový se 

identifikuje, čímž stvrdí smlouvu, se může volně pohybovat ne-místem. Kritéria kontroly 

neviny a individuální identity jsou čistě konvenční a oficiální. Mohou to být personálie na 

                                                 
14

 V etnofikci Deník bezdomovce ilustruje Augé na konkrétních příkladech, jakým způsobem se skrze 

řeč příbližujeme místům a jakým způsobem se od nich vzdalujeme. Augého "bezdomovec" si skrze 

zvýšenou míru komunikace vytváří síť těchto stěžejních opěrných bodů. Ve jeho okolí (ve čtvrti, 

respektive v jejím sektoru), kde se denně pohybuje, je to např. "jeho" řezník, pekárna, trafika či 

kavárna. Jsou to body jemu již důvěrně známé, kde je vždy mile přivítán. Kde se stal z anonymního 

zákazníka stálým zákazníkem- "blízkým", známým. Vybudoval si s jednotlivými prodavači vztah 

založený na určité míře důvěrnosti. Skrz tuto síť opěrných bodů tak zapustil v dané oblasti kořeny. 

Stačilo by se posunout o 200 metrů dále a bude se nacházet v odlišném sektoru či čtvrti, kde nebude 

nic než cizí. Narazí na pekařství, které není realitou jeho všedního dne a není mu známé stejně tak, 

jako on není známý jeho prodavači. "Tyto sektory, jasně vymezené několika opěrnými body, člověku 

propůjčují "teritoriální identitu. Identitu, která jedince v prostoru jemu známém a jím užívaném 

ukotví."  

AUGÉ, Marc. Tagebuch eines Obdachlosen: Ethnofiktion. München: C.H.Beck, 2012. s. 49. ISBN 

978-3-406-63080-4. 
15

 Např. cedule podél dálnice, odkazující na nejrůznější monumenty (hrady, zámky, přírodní rezervace, 

památky), svítící nápisy upozorňující na vchod či východ nebo cedule v bance s upozorněním 

"Udržujte odstup". 
16

 Že jsme "nezávadní" a nepředstavujeme potenciální ohrožení pořádku. 
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dokladech totožnosti nebo data vtištěná do elektronických karet. Příkladem fungování 

kontroly a identity a komunikace ne-místa může být kontrola na letišti či celnici, kde svou 

identitu prokážeme pasem. Než na nás přijde řada, jsme vyzváni k dodržování všeobecných 

pravidel (většinou skrze ceduli či jinou formu transparentu s vepsaným textem), např. 

"Dodržujte odstup." Následně jsme anonymně a uniformně osloveni (stejným způsobem jako 

všichni před námi i za námi) "Připravte si cestovní doklady." Když na nás přijde řada, jsme 

dotazováni pomocí stejných automatizovaných formulí jako ostatní "Důvod vaší cesty?" Jak 

vidíme, řeč zde již nehraje téměř žádnou roli. Oproti tomu se produkují ne-místa obrazy. 

 V dnešní konzumní společnosti jsme obrazy zahlcováni za všech stran takovým způsobem, 

že už se nemluví ani tak o jednotlivých obrazech, jako o celém systému. Tento systém nás 

neustále oslovuje a kontaktu s ním je téměř nemožné se vyhnout. Paradoxním je, že jej 

nakonec přijímáme za vlastní, zvnitřňujeme jej a poznáváme se v něm. Jedinec "nabývá 

dojmu nepomíjivé přítomnosti a setkává se tváří v tvář se svým vlastním Já." Příkladem této 

situace může být zkušenost cestujícího v cizího zemi, který se ztratí ve městě a cestu k sobě 

sama nakonec nachází v obchodním centru nebo hotelovém řetězci, který je téměř identický s 

tím, který je mu známý z jeho země. Zkušenost ne-místa tak můžeme vymezit pomocí pojmů 

"setkání", "sebeidentifikace" a "obrazy". Zároveň je nutné připomenout, že ne-místo nevytváří 

žádnou specifickou identitu, ani vztahy (ne-místo jedince lokalizuje, identifikuje a socializuje 

pouze u vchodu a východu- za účelem kontroly). To, co produkuje, je pouhá podobnost, která 

ústí v pocit osamění.
17

  

Nadprodukce obrazů, kterou mají na svědomí i moderní média, způsobuje teatralizaci světa. 

Média produkují stále více obrazů "celého světa", které nám vnucují a skrz které s námi 

manipulují. Teatralizace ovlivňuje naše vnímání a vytváří iluzi intimity. Zprostředkovává 

pocit, že máme celý svět "na dlani", že z celého světa odevšud něco známe a nic nám není 

cizí. Sledujeme obrazy a texty, které se nám podbízí. Přemítáme o nich a diskutujeme o nich, 

aniž bychom si uvědomili, že neuvažujeme o skutečnosti.
18

 Jak obraz, tak veškeré informace, 

které jsou zprostředkovány určitým médiem a prezentovány z určitého úhlu, vytvářejí 

nereálnou, abstraktní a až absurdní představu jedince o světě a o jiných lidech. "Každý je ve 

                                                 
17

 Nicméně z toho nelze vyvozovat, že ne-místo musí vždy produkovat osamělost. Známý je Augého 

příklad, kdy pasažér při pohledu na letušku, která se na něj usmála, pociťuje evidentní radost. V tento 

moment pasažér není anonymní, ale je velmi jasně sám sebou. 
18

 Augého "bezdomovec" postupem času začíná zavrhovat noviny jakožto bezduchý prostředek, který 

vyvolává pocit prázdnoty tím, že nás denně zahlcuje a ubíjí trivialitami. Stejně tak se vzdává televize 

jakožto zdroje prvoplánových manipulativních informací a obrazů. Odmítá je šířit dál a podílet se na 

nich byť tím, že by je komentoval.  AUGÉ, Marc. Tagebuch eines Obdachlosen: Ethnofiktion. 

München: C.H.Beck, 2012. ISBN 978-3-406-63080-4. 
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vztahu k celku světa, nebo věří, že je. Žádná zprostředkující rétorika už nechrání jedince od 

přímé konfrontace s neformálním souborem planety nebo, což je totéž se závratným obrazem 

jeho osamělosti."
19

  

Pokud vůči sobě postavíme symbolizovaný prostor místa a nesymbolizovaný prostor ne-

místa, dostáváme se k negativní definici ne-místa. Augé se tuto negativní definici snaží 

přemoci za pomoci koncepce prostoru Michela de Certau. Pro de Certau je místo určitým 

uspořádaným souborem prvků, které jsou vůči sobě v nějakém vztahu.  

Prostor je místem, k němuž se člověk nějakým způsobem staví a který užívá- je to místo, 

aktualizované skrz své uživatele. Pro názornost je uveden příklad ulice. Ulice je místo, 

geometrický útvar, linie vyznačená na mapě města. Prostor z toho místa vytvářejí až chodci, 

kteří jej užívají. Místo a prostor lze chápat jako protiklad mezi figurou a pohybem, mlčením a 

mluveným slovem, mezi stavem a cestou.
20

 Pojem "prostor" je přitom abstraktnější než 

"pojem" místo, který odkazuje k urřité události. "Prostor" se dnes  používá v kontextu 

označování míst a situací, které vykazují minimum vlastností nebo je nelze vůbec 

klasifikovat. Nemají žádnou symbolickou hodnotu- např. "prostor pro volný čas". Když mluví 

de Certau o "ne-místu", má na mysli negativní kvalitu místa (ve svém pojetí). Podle něj tím, 

že místa pojmenováváme, odtrháváme je sama od sebe. Místa tak nemohou být při sobě, 

jména jim vnuknou "cosi cizího". Tato jména vytvářejí z míst ne-místa. 

 

2.4 Městský prostor: Místa a ne-místa 

S antropologickými místy se setkáváme i ve veřejném městském prostoru
21

. Augé se zmiňuje 

o tradičních francouzských městech a vesnicích- ve smyslu modernity. Každé francouzské 

město, stejně tak ovšem i jakákoliv francouzská vesnice, se podle Augého snaží být 

výjiměčným. Je to snaha stát se centrem byť sebemenšího regionu či oblasti a své vlastní 

centrum
22

 si také vybudovat. 

Centrum je nemyslitelné bez monumentů symbolizujícím náboženskou nebo světskou moc. V 

první řadě je to kostel, který je postaven na průsečíku cest křižujících město. Radnice nebývá 

                                                 
19

 AUGÉ, Marc. Antropologie současných světů. Praha: Atlantis, 1999. s. 96. ISBN 80-7108-154-X. 

Podle Augého je tato situace (jakožto zkouška identity a osamělosti) srovnatelná s kolonizovanými 

národy, kteří byli podrobeni stejnému tlaku a museli se taktéž vyrovnávat se stejnou osamělostí a 

nátlakem na svou vlastní individualitu. 
20

 AUGÉ, Marc. Orte und Nicht-Orte: Vorüberlegungen zu einer Ethnologie der Einsamkeit. Frankfurt 

am Main: S. Fischer Verlag GmbH, 1994. ISBN 3-10-0005-16-3. 
21

 Augé zde hovoří pouze o francouzských městech a vesnicích, o jejich ambicích, ve francouzském 

kontextu (ve vztahu k francouzské kultuře, identitě, mentalitě, historii), které, podle mého názoru, 

nelze bez obtíží přenášet mimo daný kontext (aplikovatelnost na české prostředí je minimální). 
22

 Augé používá výraz "centre- ville".  
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od kostela daleko, nesdílí však stejný prostor, má vyhraněný svůj vlastní. V blízkosti kostela a 

radnice se zpravidla nachází pomník válečných obětí, který ale nemá nikterak kultovní 

význam. Jedná se o monument profánní, historický. V tradiční koncepci provinčních měst a 

vesnic
23

, která se dodnes na mnohých místech zachovala, bylo centre- ville centrem veškerého 

dění, kde se koncentrovaly kavárny, obchody, restaurace a hotely a které ožívalo tradičním 

trhem
24

. Město bylo v tradičním pojetí světem v prvotním smyslu a jako takové si vystačilo 

samo. Bylo místem- symbolizovaným prostorem, který má svou historii, své znaky, 

památníky. Jako místo se vyznačovalo schopností přípomínat to, co sdílejí jeho obyvatelé, 

kteří se s ním identifikují. Tato kolektivní identifikace se nevylučuje s konkrétními osobními 

vztahy, které může mít k městu každý jeho obyvatel nezávisle na ostatních. 

Moderní město v 19. století bylo prostorem, kde společenské rozdíly hrály sice markantnější 

roli než dnes, zároveň ale byly prostorově bližší a přístupnější. Město se v průběhu času 

geograficky proměňuje, jeho hranice se posouvají, vznikají nové čtvrti, nové pěší zóny. Toto 

město je pluralitní a právě proto existuje v představách a vzpomínkách těch, kdo v něm žili 

nebo kdo jej navštívili. Město je vyjádřením postoje, který k němu jeho obyvatelé zaujímají a 

vztahu, který mají k jeho dějinám. Podstatou přihlášení se člověka k velkému pluralitnímu 

městu je paradoxně přihlášení se k malé lokalitě, ke čtvrti, která vyjadřuje příslušnost k místu 

moderního světa.  

V současné době však již není možné se s městem identifikovat. Nemůžeme se s ním 

identifikovat skrz dějiny ani skrz vymezení vůči "absolutně odlišnému", co dříve mohl 

symbolizovat venkov. Identifikace je abstraktní, nahodilá, libovolná. "Jestliže je obtížné 

vytvářet místa, je to proto, že je obtížnější definovat vztahy."
25

 Moderní město se nachází ve 

fázi rozkladu, jehož projevy jsou uniformita, extenze a imploze. Uniformita se projevuje 

celosvětově v oblasti dopravy, komunikace a spotřeby. Extenze se projevuje zánikem hranic, 

rozšiřováním města a prostorovým oddálením, s čímž je spojená paradoxně i imploze.  

Krize města odpovídá krizi současnosti. Její příčinou nejsou města sama o sobě. Nejedná se 

ani o krizi architektury, sociologie nebo urbanismu, jedná se o hlubší problém. Otázkou je, 

kdo vlastně může situaci města a problémy s tím spojené řešit. Podle Augého by se o to měli 

zasadit etnologové či antropologové, kteří si ale musí uvědomit, že své přístupy a metody 

                                                 
23

 Augé tím myslí města a vesnice za Třetí Francouzské republiky, čili mezi lety 1870- 1940. 
24

 Tato centra, antropologická místa, kde se křížily a propojovaly cesty jednotlivců, byla nabytá 

komunikací a dávala tak alespoň na chvíli zapomenout osamělosti.  
25AUGÉ, Marc. Antropologie současných světů. Praha: Atlantis, 1999. s. 119. ISBN 80-7108-154-X. 
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musí neustále aktualizovat a obnovovat.
26

 Architekti i urbanisté bývají často kritizováni za své 

progresivní počiny, nicméně na druhou stranu není možné město zakonzervovat. Město se 

musí neustále posouvat dál a vyvíjet. Na architekty a urbanisty (a nejen na ně) je vyvíjen 

značný nátlak, který ústí v idealizovaném požadavku na propojení místa (a jeho smyslu) s ne-

místem (a jeho svobodou). Ne-místa se ve městech vyskytovala odjakživa. Vyvstávala v nich 

svoboda jednotlivce. Jejím výrazem byl člověk bezcíleně se procházející městem. Ani tenkrát 

však svoboda, kde se procházející bude "potulovat", nebyla bezmezná. Byla podřízena osám a 

trasám, pěším zónám a chodníkům, kde je povoleno se pohybovat a také vykoupena samotou. 

Místo, kde nám samota nehrozí, kde jeden zná druhého, má jiná úskalí. Jeho blízkost a nárok 

na intimitu může vést k netoleranci a předsudkům (právě mezi sobě podobně blízkými) a k 

přesycení smyslem. Ať už je přístup jednotlivce k vytváření vztahu sám se sebou či ostatními 

jakýkoliv, je to právě on, kdo má nepopiratelné právo vyjadřovat se k proměně svého 

časoprostoru. K činnosti architektů, urbanistů, politiků, sociologů a všech těch, kteří jeho 

život nejen ovlivňují, ale i konstruují. 

Podle Augého nejsou města ovlivněna nadmodernitou synchronně a stejně, stále v nich ještě 

nalézáme místa, což znamená, že se v nich stále ještě setkáváme s modernitou. Ta bohužel 

stále více ustupuje odosobňování a uniformizaci města. Svět se dnes podobá obřímu městu, 

stejně jako se město podobá světu a zahrnuje jej samo v sobě. Město je jakousi rekapitulací, 

shrnutím světa v celé jeho etnické, kulturní, náboženské a ekonomické rozmanitosti.
27

 Tato 

rozmanitost je dynamická, proměnlivá a neustále se aktualizuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26

 K problému nesmí přistupovat zeširoka a musí pracovat s konkrétními lidmi, jednotlivými 

infirmanty, potažmo s malými skupinami. K nim musí přistupovat individuálně, ke každému z nich 

jako k individuu, v němž se kříží různé světy a životy.  
27

 AUGÉ, Marc. Nicht-Orte: Mit einem Nachwort des Autors zur deutschen Neuauflage. München: 

C.H.Beck, 2010. ISBN 978-3-406-60568-0. 
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3 Karlín 

Na oblast Karlína jsem se soustředila proto, že se domnívám, že vznikala jako ne-místo a 

v dnešní době ne- místa v různé podobě a značně rychlým tempem produkuje. Karlín vznikal 

na území bývalého Špitálska uprostřed pole, kam Pražané původně odváželi nakažené morem. 

Na tomto území byla postavena v 18. století Invalidovna, kterou obývali vysloužilí vojáci se 

svými rodinami. Protože se v okolí Invalidovny v době vzniku Karlína rozléhalo pouze pole a 

žádná zástavba, byla Invalidovna světem sama pro sebe. Jednalo se o rozlehlý areál, který 

zajišťoval jeho obyvatelům veškeré jejich potřeby. Nacházela se v něm nemocnice, škola pro 

děti, kaple, obchod, lékárna a další. Měla vlastní kanalizaci, vězení a hřbitov. Byla světem 

sama pro sebe a ti, kteří ji obývali, ji nevnímali jako ne-místo. Do 19. století se zde prakticky 

nestavělo- kromě několika továren a zájezdních hostinců pro cestující. Postupem času se zde 

začaly stavět manufaktury a až následně a pomalým tempem usedlosti. Stejně jako netvrdím, 

že byla Invalidovna pro své obyvatele ne-místem, nedomnívám se ani, že by jím byly továrny 

pro své zaměstnance. Myslím si se ale, že jím byl Karlín v době, kdy se do něj začali stěhovat 

první obyvatelé, kteří žili mimo Invalidovnu a nepohybovali se v továrnách. Jěště rok po 

založení Karlína tvořili polovinu obyvatel Karlína osoby obývající Invalidovnu. K nárůstu 

obyvatel v Karlíně přispívali především vojáci a zaměstnanci továren. Podle mého názoru tak 

byl Karlín ve svých počátcích ne-místem a to především pro ty, kteří se do něj stěhovali a 

neměli přímý vztah ani ke kasárnům ani k továrnám a je otázka, zda a do jaké míry jej tehdy 

měli k obyvatelům kasáren a dělníkům. Je ovšem pravděpodobné, že Karlín mohl být ne- 

místem i pro vojáky a jejich rodiny vyjma prostoru samotné Invalidovny, kde pospolu žili, 

nebo pro dělníky, mimo prostoru továrny, kde denně pracovali a který znali- byl jim blízký. 

Mimo tyto prostory se v Karlíně nebylo k čemu a ke komu vztahovat. Nebyla zde žádná 

centra, Karlín v té době jěště neměl strukturu, která by z něj tvořila místo v antropologickém 

slova smyslu, jak jej vnímá Augé. Ani z historického hlediska se pro příchozí nebylo možné 

k tomuto prostoru vztahovat ve smyslu místa. Až po polovině 19. století vznikl park, který 

dlouhou dobu neměl ani jméno, a vedle také kostel Sv. Cyrila a Metoděje. 

 S rostoucí zástavbou a přibývajícím obyvatelstvem se Karlín začal proměňovat. Jak již bylo 

řečeno, ne-místa nemají neomezenou platnost a tam, kde bylo ne-místo může vzniknout 

místo. To je i případ Karlína. 

V současné době je Karlín nejdynamičtěji se rozvíjející pražskou čtvrtí. Vznikají moderní 

polyfunkční objekty a komplexy, které však převážně slouží jako administrativní centra. 

Nemají- li pouze administrativní charakter, tak v nich kromě kanceláří najdeme i rezidenční 
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část nebo obchody, jejichž poměr vůči kancelářím bývá malý, v mnohých případech jedna ku 

deseti. Obyvatelům Karlína sama o sobě tato centra určená nejsou, pokud v nich nepracují. 

Jsou to objekty, které vznikly na místě historických klasicistních domů a industriálních 

budov. V lepším případě konverzí- mnohé původní budovy však byly strženy- zejména krátce 

po povodni v roce 2002 a některé zbytečně. Povodně proměnu Karlína výrazně urychlily, lze 

říci, že nastartovaly. Vznik office center s dalšími administrativními prostory s sebou nese 

stále se zvyšující počet jejich zaměstnanců. Infrastruktura Karlína na tuto situaci reaguje, 

avšak neúměrně k tempu, jakým probíhá výstavba nových kanceláří. Objem jejich 

zaměstnanců Karlín není schopen pojmout. Doprava automobilem má za následek dopravní 

přetížení, s čímž jsou spojeny problémy s parkováním. Místní si proto stěžovali na nemožnost 

zaparkovat ve všední dny před svým domem a usilovali o vznik modrých zón, které právě 

vznikají. Automobily nepojmou ani jednotlivá business centra- plocha vyhrazená garážím 

tvoří přibližně desetinu a méně celkové plochy objektů. Většina jejich zaměstnanců využívá 

hromadnou dopravu, tramvaje a především metro. Okolí metra se stává tranzitním prostorem, 

kde se prochází a spěchá do práce a zpět. Nikdo se zde nezdržuje a lavičky u metra zůstavají 

téměř nevyužité. Tento prostor, jak bude uvedeno níže, vykazuje ne-místa, stejně jako nově 

vznikající neosobní převážně administrativní komplexy. Přestože je jejich architektura 

oceňována na architektonických soutěžích, nemění to nic na situaci, že se jedná o produkci 

budov podobného charakteru. Augé28 se zmiňuje, že mezinárodně uznávaní architekti 

projektují administrativní budovy v různých zemích, což jistě zaručuje jejich architektonickou 

kvalitu. Na druhou stranu má člověk často dojem, jakoby na celém světě v různých částech 

vznikalo stále to (nikoliv samé, ale) podobné, což je typický aspekt ne-místa. Vznikající nová 

centra nejsou centry ve smyslu Augého místa29. Alespoň ne pro obyvatele Karlína, kteří 

kolem nich procházejí a míjejí je, ale nesetkávají se v nich ani u nich. Nejsou jim známá, 

blízká, nemají k nim osobní vztah. V kapitole Karlín se tak budu soustředit prvně na jeho 

vymezení a historii včetně povodní, které pro jeho vývoj byly zásadní. Poté přejdu 

k průmyslovým objektům, které byly ve své původní funkci již neudržitelné a k jejich 

proměně. Z mnohých vznikla konverzí právě administrativní centra. Stejně jako tehdy se tedy 

i dnes v těchto prostorech koncetrují převážně zaměstnanci. Následně budu analyzovat dopad 

vzniku administrativních budov na infrastrukturu Karlína a nastíním tendenci jejího 

aktuálního vývoje. 

                                                 
28

 AUGÉ, Marc. Nicht-Orte: Mit einem Nachwort des Autors zur deutschen Neuauflage. München: 

C.H.Beck, 2010. ISBN 978-3-406-60568-0. 
29

 AUGÉ, Marc. Antropologie současných světů. Praha: Atlantis, 1999. s. 110. ISBN 80-7108-154-X. 



20 

 

 

Karlín není nikterak rozlehlý a jeho struktura je přehledná. Základ tvoří pět paralelních ulic: 

Rohanské nábřeží
30

, Pobřežní, Sokolovská, Křižíkova a Pernerova. Na ně jsou kolmé další 

menší ulice, dominuje mu náměstí ve tvaru obdélníku na jehož konci stojí kostel. Invalidovnu 

obklopuje park a nedaleko od něj ve směru do centra se nachází Lyčkovo náměstí. 

Dominantou Lyčkova náměstí je škola. Pomyslnou hranici Karlína tvoří Vltava a bývalý 

Rohanský ostrov z jedné strany, z druhé strany potom svah Vítkova (Žižkov) a pod ním 

železnice. Na západě je Karlín ohraničen Negrelliho viaduktem a na východě hotelem 

Olympik vedle metra Invalidovna. 

 

3.1 Historie Karlína 

Historie Karlína je zde krátce nastíněna proto, aby bylo možné ukázat, že se Karlín utvářel 

jako ne-místo. Karlín vznikl v roce 1817 na rovině mezi Vltavou a Vítkovem na území, 

kterému se říkalo podle špitálu řádu Křižovníků, kterému patřilo, Špitálské pole. Ve 

středověku zde stála osada Ťěšnov, později zmíněné Špitálsko a následně Zábransko. Na 

počátku 18. století byla na Špitálském poli postavena z podnětu Karla VI. barokní 

Invalidovna, respektive devítina z původně zamyšléneho objektu. Vzorem jí byla pařížská 

Invalidovna. Konečný projekt vypracoval Kilián Ignác Diezenhofer a financování se postaral 

florentský hrabě Petr Strozzi. Invalidovna byla koncipována jako komplex budov, které 

obklopovaly nádvoří uprostřed. V jednotlivých patrech jsou vestavěna polopatra. Místnosti 

jsou klenuté a zdi mají až čtyřmetrovou tloušťku. Areál obývali váleční invalidé a vysloužilí 

vojáci s rodinami, kteří byli povinni dodržovat vojenskou disciplínu. K dispozici v areálu měli 

nemocnici, lékárnu, jídelny, umývárny, kapli a dokonce i školu pro děti. Invalidovna byla 

vybavena vlastní kanalizací a vodovodem, pod Vítkovem nechala zřídit vojenský hřbitov s 

kaplí.
31

 Po první světové válce začal o válečné invalidy pečovat stát a v Invalidovně vzniklo 

Vojenské muzeum. Od konce druhé světové války sídlí v přízemí Invalidovny
32

 Archiv 

architektury Národního technického muzea a v prvním patře Vojenský ústřední archiv. 

                                                 
30

 Tato ulice probíhá přibližně tam, kde dříve Vltava oddělova Karlín od Rohanského ostrova, leží v 

těsné blízkosti ulice Pobřežní. 
31

 Karlín: X. Obce velké Prahy [online]. 1929 [cit. 2013-12-10]. Dostupné z: 

http://www.praha1929.cz/praha/karlin.html 
32

 Invalidovnu včetně značné části archivu zdevastovaly v roce 2002 povodně. Ministerstvo obrany ji 

již několik let nabízí k prodeji. Zájem o ni projevila i Karlova univerzita, na její koupi ale nemá 

finanční prostředky. Barokní Invalidovna by mohla být opravena z prostředků Evropské unie, které 

budou k dispozici v roce 2016. Další variantou je, že jí koupí developerská společnost a přestaví na 

hotel nebo rezidenční sídlo.  
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Koncem 18. století se budovaly první továrny a zájezdní hostince. Vznikl výletní park 

Růžodol- hostinec s tanečním sálem, obklopený parkem, který lákal Pražany k vycházce za 

město. Počátkem 19. století vznikaly na území Špitálska nové usedlosti a manufaktury. 

Výhodná poloha při řece a vhodný terén začaly budit zájem stavebních podnikatelů. V roce 

1817 se ze Špitálska rozprostírajícího se za Poříčskou (Špitálskou)
33

 branou stalo první cíleně 

založené předměstí Prahy. Pojmenováno bylo po Karolině Augustě, první manželce Františka 

Josefa I. "Karolinenthal". Po mnohých pokusech o přechýlení do českého jazyka se název 

ustálil jako "Karlín". Plocha nového předměstí byla vymezena na severu ramenem Vltavy, na 

jihu táhlým úbočím Vítkova, na východě rozlehlým areálem Invalidvny a vojenskými 

pozemky a na západě novoměstskou hradbou s Poříčskou branou. 

Autorem stavebního plánu Karlína byl pražský ředitel stavebního úřadu Jiří Fišer, který 

vetknul čtvrti její typický geometrický systém. Střed předměstí tvořilo Karlínské náměstí, 

kterému se dlouhou dobu říkalo pouze "náměstí". Kolem něho byla vytvořena síť pravoúhlých 

ulic. Území bylo členěno třemi hlavními vzájemně paralelními ulicemi, na něž bylo šest ulic 

kolmých. Osu tvořila Královská (Sokolovská) ulice. Ta navázala na starší silnici vedoucí 

podél vltavského nábřeží od Poříčské (Špitálské) brány do Brandýsa. Brandýská silnice 

(Pobřežní ulice)
34

 vedla k ostrovům Na Kameni a Papírnickému (Burianka) a k výletním 

hospodám. Hned po Královské byla nejvýznamější Palackého ulice (dnešní Křižíkova
35

), 

která vznikla spojením dvou samostatných ulic. S nimi souběžná je Žižkova ulice (dnešní 

Pernerova), která probíhá těsně pod Vítkovem (Žižkovem), kde vzniklo nejvíce továren z 

celého Karlína. V územním plánu byl vyhrazen prostor pro hlavní náměstí, kostel, kasárna a 

zmíněné továrny. Rok po založení Karlína žilo na území Špitálska necelých 1200 osob, 

přičemž polovina z nich obývala Invalidovnu. K nárůstu obyvatelstva přispívali zaměstnanci 

nově vznikajících továren a vojáci v kasárnách. 

Výstavba nových domů ve stylu pozdního klasicismu měla jasně daná pravidla.
36

 To přispělo 

k tomu, že z bývalého Špitálska vzniklo urbanisticky a architektonicky jednotné obytné a 

                                                                                                                                                         
GAZDÍK, Jan. Barokní skvost Invalidovna je na prodej, zájemce není. [online]. [cit. 2013-05-11]. 

Dostupné z: http://aktualne.centrum.cz/domaci/regiony/praha/clanek.phtml? id=785931 
33

 Poříčská (Špitálská) brána zanikla při bourání městských hradeb v roce 1875. 
34

 Přejmenována byla v roce 1877. Frekventovaná byla především po vzniku Růžodolu a nákladního 

přístavu. 
35

 Přejmenovaná v roce 1948. 
36

 Domy musely být jednopatrové nebo dvoupatrové a jejich stavitelé se pečlivě vybírali. Jednalo se o 

činžovní domy, kdy v průčelí míval byt majitel domu a dole bývala dílna nebo obchod. Ve vnitrobloku 

bývaly dvory a pavlače. V tomto typu domů se pronajímaly byty dělníkům a dalším sociálně slabým. 
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průmyslové předměstí.
37

 Zájem se však postupně přesouval od stavby domů ke stavbě 

veřejných prostorů, které jednotný klasicistní styl narušily. Vznikla první pražská plynárna, 

která umožnila zprovoznit pouliční osvětlení, Fernandinova kasárna
38

 a Negrelliho viadukt. 

Právě v jejich okolí stálo nejvíce pavlačových domů s klasicistními fasádami
39

. V roce 1854 

byl položen základní kámen kostel sv. Cyrila a Metoděje. Tomuto ceremoniálu byl přítomen 

František Josef I. s manželkou Alžbětou. Neorománská bazilika o jedné příčné lodi a dvěma 

přilehlými věžemi nahradila provizorní dřevěnou kapli. Čeští duchovní se snažili vytvořit ze 

stavby kostela národní záležitost. Aby usnadnili získání finančních prostředků, apelovali na 

vlastenecký cit. Kostel byl postaven českým architektem Vojtěchem Ignácem Ulmannem 

podle projektu vídeňského architekta Karla Rössnera v roce 1863. Na výzdobě se podílel 

malíř Josef Mánes a architekt Václav Levý. Roku 1861 byl zřízen na Karlínském náměstí 

park. V letech 1863-1864 vznikla budova školy. V ní sídlila dívčí a chlapecká škola, 

opatrovna, opakovací a večerní průmyslová škola a vyšší dívčí škola. Škola byla později 

přeměněna na měšťanskou. Roku 1881 vznikla budova karlínského divadla "Divadlo varieté", 

které funguje dodnes pod názvem Hudební divadlo Karlín. 1886 byla dokončena dvoupatrová 

novorenesanční Karlínská radnice, později sídlo obecního a městského zastupitelstva. 

Prestiž Karlína zvyšoval rozvíjející se průmysl a tím i obchod, pro jehož potřeby byl u Vltavy 

vybudován nákladní přístav. Obchodu pomohlo i využívání železnice. V letech 1872- 1875 

postavil architekt Karl Schlimp na Těšnově nákladní nádraží, kterému musely ustoupit 

ostrovy Na Kameni a Papírnický. Stavba nenávratně poznamenala i vzhled Rohanského 

                                                 
37

 KUČERA, Petr. Boj o Karlín aneb moderní architektura versus historické prostředí. Praha, 2004. 

Dostupné z: http://www.petrkucera.net/file/27.pdf 
38

 V roce 1920 přejmenována na kasárna Jana Žižky z Trocnova.  

Ministerstvo obrany plánuje klasicistních kasárna, která jsou vedena v seznamu kulturních památek 

Národního památkového ústavu, prodat. Ředitel Agentury pro nakládání s nepotřebným nemovitým 

majetkem Josef Lachman se vyjádřil, že doufá v nové ulatnění areálu. Mluvčí ministerstva Vladimír 

Lukovský se vyjádřil, že si minesterstvo místo kasáren dovede představit obchodní centrum, přičemž 

bude možné využít vnitřní dvůr jako parkoviště. ČTK.  

Obrana prodává areál Žižkových kasáren za téměř 600 milionů. [online]. 2013 [cit. 2013-12-10]. 

Dostupné z: http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/obrana-prodava-areal-zizkovych-kasaren-za-temer-

600-milionu/1009785 

Další zdroj uvádí, že o kasárna projevila zájem Karlova univerzita s tím, že by zde vybudovala 

studentský campus. ČT24. Právo: Ministerstvo obrany chystá prodej kasáren v Karlíně. [online]. 2013 

[cit. 2013-12-10]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/250718-pravo-ministerstvo-

obrany-chysta-prodej-kasaren-v-karline/  
39

 Lidé, místa, vzpomínky Dagmar Hochové. Česká televize [online]. 2010. vyd. [cit. 2013-12-07]. 

Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10267854562-lide-mista-vzpominky-dagmar-

hochove/21054215294/ 
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ostrova. V 70. letech 20. století to bylo naopak nádraží Praha- Těšnov, které padlo za oběť 

výstavbě dálniční magistrály.
40

 

V roce 1896 elektrická tramvaj, která spojila Karlín s Libní a s Vysočany. Elektrickou tramvaj 

zkonstruoval František Křižík, jenž krátce předtím nahradil v Karlíně plynové osvětlení 

elektrickým. Tramvajová trať mezi Karlínem a Libní byla první funkční tramvajovou tratí v 

Praze. Předtím vedla Královskou třídou (dnes Sokolovskou ulicí) mezi dnešními 

tramvajovými zastávkami Florenc a Urxova koňská tramvaj, která byla zprovozněna v roce 

1875. Vozovna tramvaje byla postavena v Urxově (dříve Riegrově ulici). Protože koňská 

dráha významně podpořila rozvoj průmyslových podniků v Karlíně, netrvalo dlouho a bylo 

prodloužena až do Libně. Majitel koňské dráhy Eduard Otlet do jejího prodloužení odmítl 

vložit svůj kapitál,  proto byli nuceni zástupci Libně obrátit se na elektrotechnika a vynálezce 

Františka Křižíka s požadavkem na konstrukci elektrické dráhy. První úsek tratě vedl 

Sokolovskou ulicí na Balabenku a jeho součástí byla vozovna a elektrárna na Švábkách. 

Provoz na jednokolejné trati F. Křižíka byl zahájen 19. března 1896.
41

 

Dnes je v Karlíně pět zastávek tramvaje: Florenc, Karlínské náměstí, Křižíkova, Urxova a 

Invalidovna. Všechny se nacházejí na Sokolovské ulici. 

Ve druhé polovině 19. století se Karlín potýkal s nedostatkem stavební plochy. Prostor se 

uvolnil po zrušení vojenské střelnice, která přestala být vyhovující a umožnil rozšíření Karlína 

směrem na východ, kde vznikl tzv. nový Karlín, jehož architektura je převážně secesní. 

Urbanistický plán nové části Karlína vypracoval karlínský architekt Bohumil Štěrba. Další 

volný pozemek vznikl dispozici u Invalidovny pod Vítkovem, kde byl zrušen vojenský a 

evangelický hřbitov. Hřbitovy byly zničené povodní, která roku 1890 zaplavila Karlínské 

ulice, Invalidovnu a její okolí. Počátkem 19. století hřbitovy zcela zlikvidovány. Tento 

pozemek využila Daňkova strojírna. Střed nového Karlína tvořilo Riegrovo (dnes Lyčkovo) 

náměstí
42

. Jeho zástavbu projektovali architekty Osvald Polívka a Jiří Justych. Mnohé 

činžovní domy jsou zdobeny válečnou tématikou, což je dáno blízkostí náměstí k Invalidovně. 

Náměstí dominuje školní budova ve stylu historismu s prvky secese, kterou navrhl 

                                                 
40

 O nádraží se mnozí vyjadřovali jako o jednom z nejhezčích v Evropě. Architekt Zdeněk Lukeš dává 

jeho zbourání za vinu komunistickému režimu. "Komunisti považovali historismus za úpadkový styl. 

Tyto stavby pro ně byly symbolem buržoazie a nesnášely je." KOLINA, Josef. [online]. 2010 [cit. 

2013-12-10]. Dostupné z: http://byznys.lidovky.cz/nejhezci-nadrazi-stredni-evropy-si-cesi-zbourali-

kvuli-silnici-ps5-/doprava.aspx?c=A100316_094515_ln-doprava_nev 
41

 Tramvajová trať Karlín- Libeň slaví 110 let provozu. [online]. [cit. 2013-12-12]. Dostupné z: 

www.ikarlin.cz/clanek.php?tramvajova-trat-karlin-liben-slavi-110-let-provozu&s= 
42

 MÍKA, Zdeněk. Karlín: Nejstarší předměstí Prahy. Praha: Muzeum hlavního města Prahy, 2011. 

ISBN 978-80-85394-80-1. 
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nejvýznamější karlínský architekt Josef Sakař. Ve své době byla mnohými považována za 

nejhezčí v Rakousku- Uhersku. 

Roku 1903 byl Karlín prohlášen za město
43

 a stal se předměstskou obcí Prahy.  V roce 1922
44

 

byla oficiálně vytvořena tzv. Velká Praha a Karlín se stal spolu s dalšími 36ti obcemi její 

součástí. Hlavní město Československa bylo uspořádáno do XIII. správních obvodů, z nichž 

byl Karlín X. Jednotlivé obvody administrativně řídily výbory a rady v čele s místními 

starosty. Až do druhé světové války v Karlíně neprobíhaly zásadní změny. Karlín se stále více 

integroval do společenského života Prahy. Průmyslové výrobě dominovala stále ještě 

Daňkova strojírna (tehdejší Breitfeld- Daněk a spol.), které se stala součástí ČKD. 

Urbanistický vývoj stagnoval- bouraly a necitlivě se přestavovaly domy z 19. století. 

Karlínský přístav pomalu ztrácel svou funkci, již neodpovídal potřebám zásobování Prahy, a v 

roce 1926 zanikl. Rameno Vltavy bylo postupně zasypáno. Karlínské nábřeží začalo měnit 

svou podobu. Během druhé světové války a po jejím skončení byly hromadně 

přejménovávány mnohé ulice. V roce 1949 byla Praha nově rozčleněna do 16ti správních 

oblastí. Většina Karlína spadala pod Nové město jako Praha 3, zbytek připadl k Praze 8 (např. 

Rustonka). V roce 1960  byla Praha rozdělena do deseti obvodů. Karlín spadal do 8. obvodu- 

stejně jako část Libně, část Troje, Kobylisy, Bohnice, Čimice, a Střížkov. V 70. letech byly k 

Praze 8 připojeny Dolní Chabry, Ďáblice a Březiněves.
45

  

V 70. letech došlo k nastartování urbanistického vývoje, který měl co odpovídat potřebám 

velkoměsta. Zástavba Karlína byla východně od Invalidovny rozšířena o experimentální 

panelové sídliště. Sídliště Invalidovna mělo nabízet co možná největší komfort bydlení a 

občanské dostupnosti. Sídliště disponovalo 1270 byty a projektovali jej architekti Josef Polák 

a Vojtěch Šalda. Ti se po dostavění sídliště Invalidovna podíleli na projektu hotelu Olympic. 

Naproti hotelu sídlil první český supermarket. Zásahy do architektury Karlína si vyžádala 

stavba trasy metra B a stanic Invalidovna, Křižíkova a Florenc. Mnohé původní budovy 

musely být strženy. Proměnou prošlo i karlínské nábřeží- ostrovy Jeruzalémský a Rohanský 

byly připojeny ke Karlínu. 

V 80. letech bylo v Pobřežní ulici postaveno rozlehlé obchodní centru, které bylo přestavěno 

na hotel, zmodernizováno a hotel se zařadil do řetězce Hilton. Po pádu komunistického 

režimu se pokračovalo s výstavbou moderních objektů, které byly zamýšlené buď jako hotely 
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 Tento titul měly i Královské Vinohrady, Smíchov, Žižkov, Košíře, Libeň, Nusle a Vršovice. 
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 Zákon o vytvoření Velké Prahy, k niž má připadnout 37 obcí byl vytvořen již v roce 1920, ale až 

1.1.1922 vešel v platnost. V letech 1903- 1921 tak byl Karlín oficiálně městem. 
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 Členění Prahy. [online]. [cit. 2013-12-10]. Dostupné z: 
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nebo jako administrativně- obchodní centra. S cílem téhož využití se začaly přestavovat, 

oživovat, ale i bourat staré průmyslové haly. 

 

3.1.1 Průmysl v Karlíně 

Význam Karlína se zvyšoval úměrně se vznikem nových průmyslových podniků. V roce 1801 

zřídil Aron Przibram jednu z prvních kartounek. V druhé polovině 18. století koupil pražský 

vydavatel novin Jan Ferdinand ze Schonfeldu papírnu z 16. století. Od konce 18. století do 

poloviny 19. století fungovaly v Karlíně dvě kartounky, které čítaly kolem 600 zaměstnanců. 

Jedna patřila Leopoldu Jerusalemovi, dtuhá dědicům Beera Porgese. Touto dobou byly 

zřízeny dvě přádelny bavlny a vlny, manufaktura na výrobu svíček a mýdla, klobouků, 

lisovny řepkového oleje a větší dílny vyrábějící lihové nápoje, likéry, čokoládu, ocet a další. 

Průmyslu se v Karlíně dařilo, Bachovský absolutistický režim ho nijak nepoznamenal, a tak se 

zde začal rozvíjet. Továrny dodávaly se zaměřovaly především na potravinářský průmysl , 

spotřební zboží a chemický průmysl.
46

 Výjimkou bylo Kloboučnictví Karla Krieseho, které 

zboží vyváželo do zahraničí.  

Po polovině 19. století vystřídalo kartounky strojírenství, které se stalo stěžejním 

průmyslovým odvětvím v Praze, Karlín nevyjímaje. Již roku 1832 byla na pomezí Karlína a 

Libně založena strojírna bratrů Thomasových na parní stroje, kterou později odkoupil John 

Ruston. 

V roce 1854  přestěhovali Čeněk Daněk a Karel Bedřich Breitfeld do Karlína Breitfeldovu 

strojírnu, která vyráběla parní kotle a zařízení pro cukrovary.
47

 V karlínském průmyslu 

zaujala přední místo. Mezi významné strojírenství patřila v této době továrna vyrábějící 

železniční vagony patřící Johannu Packovi. Zásadní význam mělo pro Prahu přenesení 

elektrotechnického závodu Františka Křižíka z Plzně do Karlína v roce 1884. Karlín získal 

obecní elektrárnu a následně bylo nahrazeno plynové pouliční osvětlení elektrickým. Díky 

Křižíkovi vznikla elektrická tramvaj. 

Po nacistické okupaci během druhé světové války a po znárodnění průmyslu, došlo ke 

znovuobnovení strojírenství. Výrobna kotlů byla v roce 1950 znárodněna a přejmenována na 

ČKD Dukla. Po revoluci byly prostory ČKD Dukly Karlín rekonstruovány. 
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 Například Zemka vyrábějící šunku, Perun pračky Praha nebo Tesla Karlín. 
47

 Například kalolisy na filtrování cukrovarských šťáv. 
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3.2 Povodně 

3.2.1 Povodeň v roce 2002 

V srpnu 2002 postihla Českou republiku včetně Prahy dvěstěletá povodeň. V Praze zasáhla v 

největším roszahu Karlín. Povodeň paradoxně odstartovala dynamický vývoj Karlína, vznik 

nových office center, obytných prostorů, gastronomických podniků a obchodů. Ze čtvrti, o níž 

zlidovělo pořekadlo "Karlínu a Libni, zdaleka se vyhni." se stala moderní, exkluzivní čistá 

oblast, která se neustále rozvíjí. Podle mnohých ovšem probíhala rekonstrukce Karlína po 

povodni neprůhledným a dubiósním způsobem a to především co se týče bourání památkově 

chráněných objektů a prodeje nemovistí či pozemků. Developeři vycítili šanci, jak se snadno a 

relativně levně dostat k lukrativním objektům a pozemkům a využili situaci. Tam, kde dříve 

developeři neuspěli, nyní argumentovali špatným stavem objektů po povodni. Realizace jejich 

záměrů byla usnadněna tehdejším nedostatečně zpracovaným správním a právním systémem. 

Byly to mezery památkového a stavebního zákona, které jim nabídly nové možnosti. Orgány 

státní památkové péče nevyvíjely dostatečnou iniciativu na záchranu jednotlivých objektů a 

Městská část Praha 8 podpořila vznik nových projektů- na úkor památkových objektů.
48

  

 

Průběh povodní 

8. 8. 2002 byl v Praze vyhlášen druhý stupeň povodňové aktivity. 12.8. se vyhlásil třetí stupeň 

povodňové aktivity. Krátce před půlnocí byla doporučena dobrovolná evakuace a 13.8. ráno 

byla nařízena povinná evakuace obyvatel. Evakuováno bylo přibližně 25 000 osob. Na trase B 

byly zaplaveny stanice od Smíchovského nádraží po Vysočanskou včetně. Prvními stanicemi, 

které byly na trase B uzavřeny byly Invalidovna a Křižíkova. Odpoledne došlo k zaplavení 

Sokolovské ulice, večer byla zatopena Invalidovna. Voda zaplavila Archiv Národního 

technického muzea a Vojenský ústřední archiv. Zaplavenou stanicí metra Vltavskou pronikla 

voda do tunelu a zaplavila Florenc. 14.8. po půlnoci byl přerušen provoz metra na trase Černý 

most- Nové Butovice. Skrze Invalidovnu začala pronikat voda směrem k Florenci. Ráno byla 

zaplavena celá Florenc i Karlín do výše dvou metrů. Zaplaven byl kostel Sv. Cyrila a 

Metoděje a Hudební divadlo. 15.8. začala hladina vylité Vltavy pomalu klesat. 17.8. se 

povodňová situace stabilizovala. Začínají první úklidové práce a statici zaznamenávají stav 
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 Touto situací se začal zabývat Petr Kučera. Domnívá se, že i přes poškození vodou nebyla demolice 

mnohých objektů nutná.  
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domů- tři se sesypaly. 22.8. jsou zprovozněny stanice metra Křižíkova a Invalidovna. Karlín 

se začíná organizovaně uklízet.
49

 

 

Po povodních 

Poté, co voda opadla, byl pohled na Karlín tristní. Všude byly nánosy špíny a bahna, šířil se 

intenzivní zápach.  Následovalo vyklízení objektů a úklid- základní čištění, vysušení 

podmáčených zdí, apod. Dle míry poškození byly objekty rozčleněny do jednotlivých 

kategorií, které identifikovaly míru poškození. Kategorie A označovala objekty v dobrém 

technickém stavu a bez statických poruch. Do kategorie B spadaly objekty s poruchami 

staršího data, které bylo nutné monitorovat. Do kategorie C/R spadaly objekty staticky 

narušené se vstupem na vlastní riziko. C/N označovalo nepřístupné objekty. Objekty typu C/R 

a C/N byly vzhledem k tehdejšímu stavebnímu zákonu ideálními adepty na demolici. Kolem 

demolic vznikaly nejrůznější kauzy napadající jejich oprávněnost a nezbytnost. Statici 

jednotlivé objekty sice kontrolovali ihned po povodni, avšak nikterak důsledně. Předně se do 

některých objektů nemohli dostat a zároveň byli nuceni jejich stav vyhodnotit v co možná 

nejkratším čase. Statistické posudky proto byly zpochybňovány. Kučera se domnívá, že 

pokud byl proveden základní úklid, mohly se dané objekty zařadit do skupiny A. Pokud 

nebyl, zařadily se objekty do kategorie C. Oficiální klasifikace stupně poškozenosti objektů je 

tak relativní. Oprava určitých objektů byla možná, zřejmě by byla i úspěšná, ale 

pravděpodobně se nejednalo o lukrativní projekt.
50

 Kučera problém ilustruje na situaci, kdy 

byly za nejpoškozenější objekty povodní označeny historické klasicistní domy, které se 

nacházely na atraktivním pozemku. Došlo například k tomu, že byl dům, před povodní 

neprodejný za šest milionů, na náklady Pražského magistrátu demolován a pozemek následně 

prodán za dvacet milionů. Objekty, které byly zařazeny do kategorie C, byly již před povodní 

součástí urbanistického rozvržení Karlína. V podstatě byl jejich vývoj naplánován dopředu a 

povodeň poskytla vhodný argument
51

, proč je zbourat. Jestli byla demolice určitých budov 

před povodní předmětem diskuzí, povodeň ji usnadnila. Objekty, o které byl před povodní 

zájem, ale které nebylo snadné prodat (historický kontext a vyskoká cena), byly po povodni 

automaticky zařazeny do té nejhorší kategorie. Důvod je zřejmý "památkově chráněný 

historický dům na lukrativním místě se prodává daleko obtížněji a za podstatně menší cenu, 
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 METRO- povodně 2002- info [online]. [cit. 2013-12-11]. Dostupné z: 
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 KUČERA, Petr. Boj o Karlín aneb moderní architektura versus historické prostředí. Praha, 2004. 
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než stavební parcela, uvolněná po jeho případné demolici."
52

 Posuzování zaplavených objektů 

bylo neprůhledné, tlak developerů značný a Městská část Praha 8 zřejmě laxní. Praha 8 k 

historickým domům přistupovala primárně jako k potenciálním pozemkům- parcelám. V 

tomto bodě je vhodné zmínit, že do vzniklé problematiky nijak výrazně nezasáhli ani 

památkáři. V reakci na tyto praktiky založil Petr Kučera Klub pro záchranu památek, který se 

snaží upozornit na nekalé praktiky v rámci nakládání s památkami a dalšími objekty. Praktiky 

podezřelého kupčení s památkami se vyznačují typickými projevy. V první řadě se jedná o 

neobydlené domy, které dlouho chátrají a vykazují nedostatky, které je nutno odstranit. 

Devastace pak bývá prvoplánová a stragegická. 

 

Škody 

Škody po povodni byly vyčísleny na více než 25 miliard. Nejvíce byly zasaženy domy z první 

poloviny 19. století, což lze přičíst technologii a materiálu, z něhož byly postaveny. V 

důsledku povodní přišel Karlín o 25 domů. Před povodní město investovalo do 

protipovodňových zátaras pouhých 45 tisíc korun. Dva roky po povodni město vložilo do 

výstavby protipovodňových opatření 750 milionů korun a v roce 2005 přes 1 miliardu. 

Protipovodňové zábrany mezi Štefánikovým mostem a Negrelliho viaduktem se začaly stavět 

v listopadu 2003. Náklady na jejich budování přesáhly částku 100 milionů korun. V roce 2005 

byly dokončeny další protipovodňové zábrany mezi Štefánikovým mostem a Negrelliho 

viaduktem a následně ve zbylém úseku. Ve stejném roce vznikla petice, v níž obyvatelé 

Karlína vyjadřují své rozhořčení nad hospodařením Městské části Prahy 8 s finančními 

prostředky. Finanční prostředky na odstranění škod po povodni byly podle signatářů petice 

investovány neefektivně, nahodile a chaoticky a rozhodovalo se o nich s vyloučením 

veřejnosti. V souvislosti s vývojem situace po povodni si její autoři stěžují problematiku 

bydlení a kvalitu života. Kritizují, že neprobíhá privatizace bytů jejich nájemníkům a že se 

svévolně bourají památkově chráněné objekty. Upozorňují i na bezútěšný stav silnic a ulic a v 

závěru shrnují, že Karlín tři roky po povodni zůstává neuklizený a špinavý. Na základě 

zmíněných bodů žádali obyvatelé Karlína, aby se Karlín stal samostatnou městskou částí se 

svou vlastní samosprávou a doplnili, že Praha 8 sdružuje části, které spolu nesouvisejí. 
53
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 Petice za samosprávu Karlína kritizovala postup tehdejšího starosty Josefa Noska a místostarosty 

Jana Lukavského. Předním členem petičního výboru byl Prof. Petr Pechan, D. Phil. Zastupitelstvo 

hlavního města Prahy se peticí nezabývalo. 
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3.2.2 Povodně 2013 

2. června 2013 postihla Prahu další povodeň. V Praze 8 to nebyla Vltava, ale běžně klidný 

potok Rokytka-přítok Vltavy na jejím dolním toku, který se vylil z břehů. Stoupající hladina 

Rokytky budila v obyvatelích Karlína, kteří měli velmi dobře v paměti povodeň z roku 2002, 

značné obavy. Síla průtoku v Rokytce byla výrazně větší než při povodních v roce 2002. 

Rokytkou protékala stoletá voda, která se rozlila u Libeňského zámku a na Švábkách. 

Protipovodňové zábrany postavené po roce 2002, udržely rozbouřený potok v mezích. 

Zaplavena byla dolní Libeň (spodní část Libně u Rokytky)- ulice Švábky, Voctářova, 

Vojenova, Zenklova, Povltavská, Koželužská a Elsnicovo náměstí. Voda z Vltavy se díky 

zátarasám do Karlína nedostala. Problém byl s nahromaděním vody v Rokytce, kterou 

čerpadla nebyla schopna pojmout a nestíhala ji odčerpávat. Starosta Prahy 8 do budoucna 

přislíbil navýšení kapacity čerpadel a regulaci Rokytky.
54

  

Na trase B nejezdilo během povodní metro mezi stanicemi Smíchovské nádraží a Kolbenova 

včetně. Na trase C mezi Nádražím Holešovice a Hlavním nádražím a na trase A od Dejvické 

až po Muzeum. Vlaky na trase B přestaly zastavovat již 2. června ve stanicích Florenc, 

Křižíkova, Invalidovna a Palmovka. Výpadek metra nahradila autobusová doprava. Trasa 

tramvaje 3 projíždějící Karlínem byla upravena a částečně nahrazena autobusy. Tramvaje 

začaly opět jezdit 4. června, kdy začala hladina Rokytky klesat. Hlavní spojka mezi Libní a 

Karlínem- Voctářova ulice- byla zprůjezdněna 7. čevna, tedy dva dny po povodních. Provoz 

metra byl v kompletním rozsahu obnoven až 9. června. 

 V Karlíně byly zaplaveny sklepní prostory některých domů, provozovny a restaurace. 

Některé ulice byly částečně zaplaveny přívalovým deštěm, který se objevil po povodni. 

Jednalo se o Sokolovskou ulici, Rohanské nábřeží a další. Městská část Praha 8 doporučila 3. 

června obyvatelům Karlína dobrovolnou evakuaci. Povinná evakuace nakonec nařízena 

nebyla.  Obyvatelé Karlína byly během povodní informováni o aktuální situaci 

prostřednictvím zdarma zasílaných sms zpráv. Tuto službu využilo přes 2000 obyvatel. 

Informace poskytovaly i tři krizové telefonické linky a webové a facebookové stránky 

Městské části Praha 8. Povodně po celou dobu sledoval krizový štáb, který pracoval 

nepřetržitě.
55

 Poté, co voda opadla, začaly se vyklízet ulice a vytopené sklepy. K dispozici 
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byly velkoobjemové kontejnery, kterých bylo naplněno a odvezeno přibližně padesát. Zřízeno 

bylo výdejní místo, které shromažďovalo a rozdávalo čistící prostředky a nářadí. Deratizace 

nebyla nutná, týkala se převážně okolí Rokytky. Karlínské parky byly po povodni z důvodu 

promáčené půdy a nebezpečí zřícení stromů přechodně uzavřeny.  

 

3.3 Industriální dědictví a vznik nových objektů 

 

Z bývalé dělnické čtvrti, která byla silně zasažena povodní, se dnes stává opět "dělnická" 

čtvrť, kterou dnešní diskurz označuje pojmem "administrativní". Ať už ji nazýváme dělnickou 

nebo administrativní, domnívám se, že zde máme co dočinění s prostorem, který fungoval 

jako ne-místo. Určitou dobu si charakter ne-místa udržoval a dnes se k němu vrací. Karlín 

vznikal jako průmyslová čtvrť. I průmyslová čtvrť samozřejmě disponuje určitými 

strukturami, které mohli chápat jeho zaměstnanci jako místo. Ostatní obyvatelé, kteří v 

industriálních továrnách nebyli zaměstnáni, spíše stěží. Karlín prošel určitým historickým 

vývojem, na jehož počátku stálo Špitálsko- pole s Invalidovnou, kterou obývali váleční 

invalidé a vysloužilí vojáci spolu se svými rodinami. S rozvojem průmyslu se Karlín začal 

měnit v dělnickou čtvrť. Bývalé industriální budovy byly přestavěny, ale jejich "dělnický" 

charakter se vrací. Karlín je momentálně nejdynamičtěji se rozvíjející pražská čtvrť, což z 

větší části nastartovaly dramatické povodně. Po povodni začala masová výstavba a přestavby, 

konverze, která ale dodnes nepolevila. Čím více se staví, tím více je lokalita atraktivní. Mimo 

to je v Karlíně ještě stále dostatek "volných" nebo potenciálně volných ploch a parcel, kde by 

se teoreticky dalo stavět.  Když se podíváme na konkrétní projekty a budovy, zjistíme, že 

většina z nich má administrativní charakter nebo v něm alespoň převažují kancelářské 

prostory. Ceny nájmů se rok od roku zvyšují. Dynamikou výstavby office center, se Karlín 

stává čtvrtí převážně pro ty, kdo zde pracují. Čím dál více se oddaluje původním obyvatelům 

Karlína. Obyvatelé Karlína si na jednu stranu cení toho, jak se Karlín pozvedl z bývalé 

dělnické čtvrti. Ze čtvrti, kde nebylo téměř dýchatelno skrze špatnou kvalitu ovzduší a  která 

byla známá jako sídlo slabých sociálních skupin. Postupně se z ní stává atraktivní moderní 

čtvrť. Charakter proměny má dalekosáhlé důsledky a ovlivňuje i infrastukturu a skladbu 

občanské vybavenosti Karlína. Potíž je ovšem v tom, že se tato proměna zdejších obyvatel 

příliš nedotkne, protože souvisí s přeměnou Karlína v administrativní čtvrť- a je tak zaměřena 

především na zaměstnance administrativních budov. Počet zaměstnanců, kteří do Karlína 

denně dojíždějí, výrazně převyšuje počet rezidentů. Toho si jsou vědomi podnikatelé. Pro ně 
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se skrze přibývající administrativní centra mění cílová skupina, čemuž podřizují své 

ekonomické zájmy. Týká se to zejména nově vznikajících obchodů a služeb, restauračních 

zařízení také, ale méně. U většiny těch, které vznikly za poslední dva roky, zaznamenáme 

zřejmou orientaci na zaměstnance office center. Jasným indikátorem je například otevírací 

doba podniků, která je odvozena od pracovní doby zaměstanců jednotlivých center. Pokud 

namátkou řekneme pondělí až pátek do pěti do šesti hodin, trefíme se do otevírací doby 

většiny bister a obchodů. Pro zaměstnance končí pracovní doba a z Karlína odjíždějí. Podle 

mého zjištění, což je sice zavádějící, nicméně to uvádím jen jako postřeh, se zde zaměstnanci, 

kteří v Karlíně nebydlí, zpravidla déle než je nutné nezdržují. Většina z nich chodí na obědy, 

nechají si je dovážet, objednávají je a odnášejí si je do svých open spaces. Po práci se zde ale 

zdržuje málokdo z nich. Není ani důvod, protože veškeré obchody zavírají totožně s koncem 

jejich pracovní doby. Začíná se objevovat trend prodlužovat otevírací dobu o půl hodiny nebo 

hodinu, nicméně obchody, které toto zavedly, se opět vrátily k původní otevírací době, 

protože změna neměla žádný efekt. Dalo by se předpokládat rozhořčení ze strany rezidentů, 

což se děje jen zčásti. Starší obyvatelé, kteří v Karlíně žili celý život nebo jeho většinu se nad 

tím nepozastavují, neboť dříve nebylo zvykem (stejně jako na vesnicích, maloměstech a 

předměstích), aby byly obchody otevřené navečer nebo o víkendu. Mladší generace a nově 

příchozí se sice nad situací pozastavují, nicméně se jich týká v omezeném měřítku. Většina 

obyvatel Karlína na víkend odjíždí, což není nijak atypické. Otázkou je, zda odjíždí 

"primárně" nebo i proto, že je Karlín o víkendu mrtvý. O víkendu Karlín působí jako město 

duchů a kromě několika seniorů venčících psa se v něm téměř nikdo nevyskytuje. 

Pokud odhlédneme od orientace investorů, developerů a podnikatelů na zaměstnance office 

center, které se v Karlíně rojí čím dál více, vadí obyvatelům především kontext a objem 

vznikajících objektů. Co se týče kontextu, vnímají obyvatelé kriticky bourání historických 

domů, většinou z 19. století. To se dělo v masovém měřítku po povodni a z velké části 

pofidérním způsobem. Další problém jsou konverze industriálních staveb, které Karlín činily 

specifickým a dávaly mu osobitý ráz. Kritika hojně směřuje k necitlivosti developerů. Je to i 

projekt River, který odtrhává obyvatele Karlína od přístupu k řece. Jedna věc jsou vizualizace 

a druhá realita. Vizualice prezentované na oficiálních webových stránkách jednotlivých 

projektů se často od reálné situace znatelně liší. Jako další negativní aspekt vnímají obyvatelé 

Karlína objem jednotlivých objektů, což bude zřejmé z následujících příkladů. Objekty, které 

se v karlíně staví vyhrávají architektonické soutěže, jsou ekologické a splňují nejvyšší 

standarty, administrativní budovy spadají do kategorie A. Méně se už mluví o tom, kterak 
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jednotlivé komplexy narušují panorama Karlína a Prahy. Administrativní centra často 

převyšující okolní zástavbu. 

 

 

3.3.1 Konverze a vznik administrativně- rezidenčních objektů 

 

3.3.1.1 Nastínění vývoje a okolností konverzí průmyslových budov 

Než se ponoříme do problematiky konverzí průmyslových budov, upozornila bych na to, že se 

jedná o dědictví, které je z hlediska Augého teorie ambivalentní. Pro naši generaci se jedná o 

cosi, co chápeme jako součást historie a k čemuž se snažíme vztahovat tím více, čím více nám 

mizí před očima. Snažíme se připomínat si původní významy a zachovat odkazy. Zachytit, 

udržet a někdy i konzervovat odkaz k historii. Uchovat "místo". A rozhořčujeme se nad 

necitlivými konverzemi, které místo ničí a kradou. V industriální době by stěží někdo 

zvažoval problematiku místa a ne-místa nebo archtektonický a urbanstický význam továren. 

Ve své době to byly "jen" továrny a jejich zaměstnanci v nich pracovali bez ohledu na jejich 

význam. Navíc, jsem již zmínila výše, místo není nikdy úplně místem a naopak není ani ne- 

místo zcela ne-místem. Vždy jde o relaci, o vztah jednotlivce k danému prostoru. Jak místa, 

tak i ne-místa znovu vznikají a zanikají, znovu se utváří ve vztahu k jednotlivci. Nyní bude 

nastíněna problematika tzv. industriálního dědictví a způsob, jakým se s ním zacházelo a 

zachází. Jsou to především historikové architektury a někteří urbanisté, kteří vnímají často 

problém konverze industriálních objektů jako nenávratnou likvidaci a bezcitné mazání 

charakteru, kvazi duše Karlína. Připomeňme, že během 19. století se v Karlíně stavěly 

převážně domy a průmyslové budovy a haly. Rozvoj Karlína podpořila jeho poloha a 

možnosti využití Vltavy jako transportního média. Ve vrcholné éře industriálního Karlína se 

přistavovaly nové haly, přičemž se různé objekty spojovaly, přestavovaly, měnily majitele. 

Koncem devadesátých let 20. století (po znárodnění továren) se zásadně změnil způsob 

výroby, čímž se továrny staly nevyužitelnými ve své původní funkci. Architekt Tomáš 

Šenberger
56

, zabývající se industriálním dědictvím, s tímto vývojem spojuje přeměnu Karlína. 

Tato "zakouřená, dopravně přetížená a špinavá část města se s odchodem průmyslu začala 

                                                 
56
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postupně měnit na elegantní čtvrť."
57

 Povodně v roce 2002 podle něj nebyly příčinou fatální 

proměny Karlína, jen proces jeho revitalizace urychlily. Konec průmyslové éry za sebou 

nechal bezpochyby množství dříve významných továren, do nichž se vepsaly dějiny průmyslu 

a techniky a které jsou součástí našeho kulturního dědictví. Jako takové umožňují historické 

průmyslové stavby pochopit civilizační vývoj a technologický pokrok v širším kontextu. 

Podávají svědectví o historických událostech a provozování určitých činností typických pro 

danou dobu. Představují a zprostředkovávají tak přístup k technickým, vědeckým, 

architektonickým, uměleckým, sociálním, ale i materiálním hodnotám a zkušenostem.
58

 

Benjamin Fragner a Jan Zikmund dokumentují mizející průmyslovou éru v letech 1999 až 

2009. Během těchto let zaznamenali enormní nárůst zájmu o průmyslovou architekturu. 

Veřejnost si začíná uvědomovat architektonickou a urbanistickou hodnotu industriálních 

objektů, snaží se pochopit vědecké a technické ambice a cítí její význam pro, jak říká 

Benjamin Fragner, "lidské zakotvení".
59

 Industriální objekty mají význam pro oblast umění a 

kultury a zároveň se dnes již běžně komerčně využívají. Pořádají se v nich výstavy, 

festivaly,
60

 módní přehlídky, koncerty, točí se reklamní spoty a fotí umělecké nebo fashion 

fotografie. Pro industriální stavby neměl fatální následky jen konec průmyslové výroby, ale i 

následující neudržování a chátrání objektů, spekulace s pozemky a nemovitostmi, jejich 

likvidace a rozkrádání. V lepším případě došlo ke konverzi a průmyslové objekty tak získaly 

zcela novou funkci. Pro konverzi průmyslových objektů jsou, vzhledem k rozumnému 

poměru kvality a ceny, vhodná právě industriální předměstí větších měst jako je Karlín. 

Protože nebyly průmyslové stavby v Karlíně památkově chráněné, byly mnohé z nich strženy. 

Některé byly ve špatném stavu, jiné podlehly povodni, další urbanistickým plánům a proměně 

infrastruktury. 
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Výzkumné centrum pro průmyslové dědictví, které založil Benjamin Fragner, Tomáš 

Šenberger, František Štědrý a Petr Urlich, se zabývá mapováním a evidencí průmyslového 

dědictví v České republice. Fragner upozorňuje, že v České republice se s průmyslovými 

objekty, které patří ke kulturnímu dědictví, zachází převážně necitlivě. Překážkou záchrany, 

zachování a ohleduplné přeměny průmyslových budov jsou podle Fragnera nejasní vlastníci 

nemovitstí a přístup developerů, jejichž způsob výstavby se zaměřuje na exploataci 

lukrativních objektů. V centru měst je problém v tom, že bývá ceněna více parcela než 

historický objekt a že industriální stavby, pokud jsou ve špatném stavu, může být méně 

nákladné srovnat se zemí než opravit. S tímto fenoménem bojoval Karlín po povodni. V 

českém prostředí obecně je to i nedostatečná legislativa, která by byla zapotřebí k tomu, aby 

se nakládání s průmyslovými památkami ošetřilo a jasně definovalo.
61

 Investoři nejsou v 

České republice usměrňováni zákonem. Vypisování veřejných architektonických soutěží se tu 

nestalo pravidlem a jedná se spíše o výjimku. Pokud se soutěže vypisují, stává se, že investor 

nominuje část poroty.  Česká komora architektů nedisponuje žádnými prostředky, jak této 

situaci zabránit. Státní či městské instituce mimo to zadávají zakázky, které rozdělují tak, aby 

spadaly pod zákon o veřejných zakázkách. To znamená, že zakázka bude objednána u již 

předem zvoleného kandidáta. Většinou je to ten, kdo nabídne nejnižší cenu. Tím trpí poměr 

kvality a ceny. Proto chce Česká komora architektů prosadit tzv. bezpečnou cenu, čímž se 

rozumí cena, která odpovídá kvalitní stavbě. Architekt Petr Lešek, který má na starosti 

architektonické soutěže, potvrzuje, že developeři nejsou nikterak limitováni pravidly a 

orientují se v první řadě vždy na rychlý zisk. Samospráva přitom zatím neomezuje zástavbu 

jednotlivých území. Tím vzniká báze pro korupci. Územní plán, kterým Praha disponuje je v 

podobě osekaného textu (bez doprovodných a nezbytných příloh), z kterého není ani 

náznakem jasné, jakým směrem se má ta která oblast vyvíjet.
62

 Fragner se domnívá, že 

developeři se cíleně orientují na průmyslové haly. Bohužel ale jejich atraktivitu využívají 

většinou pouze jako marketingový nástroj. V samotné výstavbě se jejich zájem projevuje 

méně. Podle Fragnera je v dnešní době hodnota a atraktivita industriálních objektů  

nepopiratelná a zájem o ně neustále roste. Developeři a projektantni se však soustředí 

především na rentabilitu projektů. Jedná- li se o výstavbu či přestavbu, jde v prvé řadě o 
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zisk
63

. Pokrytecké zacházení s industriálním dědictvím ovšem ochuzuje celou společnost. Jak 

říká Fragner, ochuzujeme se o matné ale stále ještě hmatatelné připomínky teprve nedávno 

minulé doby. O činnosti, které pro ni byly typické a nelze je již aktualizovat. O historii 

daných objektů, která určovala širší historii a tím o celý dobový kontext. Místo toho, abychom 

se snažili zachytit nedokončenost zbylých odkazů, zadupáváme je do země.
64

  

 

 

3.3.1.2 Rustonka  

Rustonova továrna se konverze nedočkala. Z důvodu měnící se infrastuktury byla v roce 2007 

zbourána Rustonka- jedna z nejstarších pražských strojíren naproti stanici metra 

Invalidovna.
65

 V objektu bývala původně přádelna. V roce 1832 byla bratry Thomasovými 

přestavěna na strojírnu a v polovině 19. století závod koupil Joseph John Ruston. Ruston 

rozšířil prostory továrny i spektrum výroby. Vyráběly se zde kotle, parní stroje, plynojemy, 

parníky, ale i mostní a střešní konstrukce. Po roce 1900 byly přistavovány další budovy. 

Nejstarší částí a jedinou, která se dochovala, byla kotelna s komínem. K ní byla přistavěna 

strojovna. Rustonova továrna se postupně stávala jednou z nejvýznamějších strojíren v 

Čechách. V roce 1912 byl komplex prodán Elektrickým podnikům, které jej využívaly na 

opravu kolejových vozidel. V tomto období se dostavovaly další objekty v secesním slohu. 

Dopravní podniky využívaly zachovalé prostory do roku 1994, poté je provozovala jejich 

dceřinná společnost Pražská strojírna. V říjnu 2007 musela tzv. Rustonka ustoupit výstavně 

nové silnice vedoucí z Rohanského nábřeží do Voctářovy (prodloužení Pobřežní ulice). 

Městskou spojku nebyl problém odklonit jinudy, ale tato varianta zároveň umožnila zbourat 

objekt, pod jehož základy se uvolnil lukrativní pozemek na exkluzivním místě
66

. 

Developerská společnost J&T Real estate zde plánovala vystavět polyfunkční projekt 

Rustonka, který by zahrnoval administrativní, rezidenční prostory, nákupní centrum a hotel. 

Začátek výstavby společnost plánovala na rok 2009.
67

 Prozatím v prostoru stojí pouze bývalá 
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kotelna s 42 metrovým oktagonálním komínemz druhé poloviny 19. století, které jsou to 

jediné, co z bývalé Rustonky zbylo. Osud kotelny s komínem byl přitom nejistý, komín měl 

být původně zbourán. O jeho zachování komína se zasazoval Svaz českých komínářů. V 

kotelně momentálně sídlí osoby bez domova. Čas od času se zde konají různé happeningy- 

např. Street- art festival spojený s předvolebním happeningem, který pořádala TOP 09 v říjnu 

2013.
68

 J&T Reale estate navrhovaný projekt nerealizoval. Z vizualizace společnosti J&T 

Real estate je patrné to, o čem hovořil Benjamin Fragner. A sice to, že developeři dnes velmi 

silně pociťují potenciál industriálních budov a snaží se jej nějakým způsobem využít. 

Většinou v reklamních sloganech či prospektech více než v reálu. Z vizualice plánovaného 

projektu je zřejmé, jakým penetrantním způsobem se developerská společnost snaží využít 

odkaz k historii industriální továrny. Pro případ, že by po přestavbě objektu snad někdo 

nepoznal, že se jednalo o historickou budovu, opatřili budovu developeři nápisem "Stará 

kotelna". Na komín z 19. století připevnili nápis "Rustonka".  

 

3.3.1.3 Mainpoint Karlín 

Oblý desetipatrový a téměř sedmatřicet metrů vysoký Mainpoint tvoří protipól k ostrým 

rysům naproti stojícího Danube House (viz níže). Při pohledu na Mainpoint nelze téměř najít 

pravý úhel. Poslední dvě patra ustupují k ulici Pobřežní, tři patra se nachází pod zemí. 

Zaoblená fasáda se vyznačuje pilíři, které  kombinují pásová okna spolu s provětrávanými 

vzduchovými mezerami. Fasáda plní funkci slunolamů čímž slouží jako přírodní zdroj světla. 

Nosné konstrukce jsou železobetonové, plášť je cihlový, částečně tvořený zavěšenou fasádou. 

Mainpoint je označován za ekologickou stavbu s kvalitním technologickým zázemím. Budovu 

ochlazuje voda z Vltavy, která je vedena druhým podzemním podlažím, skrze proplachovací 

kanál dále do Libeňských doků. Uvnitř objektu zajištují chlazení a větrání indukční jednotky, 

které nevydávají hluk a jsou umožněny specifickým řešením fasády. Developerem 

Mainpointu byl PSJ Invest a jeho projektantem česká architektonická kancelář DaM s 

architekty Richardem Doležalem a Petrem Malinovským. Celková plocha objektu činí 36 000 

metrů čtverečních, z toho připadá 22 000 metrů čtverečních na kancelářské prostory. Jejich 

využití nabízí variabilitu- lze je různě využít jako halové kanceláře, vestavět příčky a vytvořit 

buňky nebo možnosti různě kombinovat. Budova pojme 1200 pracujících a její garáž 308 aut. 
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Náklady na realizaci Mainpointu dosáhly 750 milionů korun, investorem byl Mainpoint Karlín
69

. 

Mainpoint byl dostaven v roce 2011. V témže roce se umístil na soutěži Best of Realty 2011 

jako nejlepší "Nové administrativní centrum". Zároveň byl oceněný pěti hvězdičkami na 

mezinárodní soutěži Inernational Property Awards v kategorii Best office Development. O 

rok později získal první místo v rámci veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM 

Awards 2012 v kategorii Nejlepší kancelářský a obchodní objekt. Za Stavbu roku 2012 jej 

zvolil časopis Stavitel a Ministerstvo průmyslu a obchodu. Mainpoint obdržel mezinárodní 

certifikát Leed
70

platinum, o nějž usiloval. Kvůli stavbě Mainpointu byly demolovány původní 

průmyslové budovy. Starosta Městské části Praha 8 Jiří Janků projekt kvitoval s tím, že Karlín 

ožije. Podpoří se rozvoj podníkání a rozšíří se nabídka služeb
71

. Při koncepci Mainpointu se 

myslelo i na reklamní plochy, které lze v rámci objektu využívat. V budově sídlí vedení 

společnosti Vienna Insurance Group ČR a pojišťovny Kooperativa a Česká podnikatelská 

pojišťovna, které jsou její součástí. Okolo atria se nachází veřejně přístupná galerie, kde je 

vystavena část sbírky umění patřící Kooperativě. 

3.3.1.4 River City Prague 

Návrh projektu River City Prague vznikl v roce 1997 s cílem vystavět na pravém břehu 

Vltavy v Karlíně mezi Rohanským nábřežím a Vltavou komplex moderních 

nízkoenergetických budov s kvalitní architekturou. Důraz byl kladen na co možná největší 

přísun denního světla, využití přírodních energií a vzhledem k povodním v roce 2002 i na 

důkladnou protipovodňovou ochranu. Součástí projektu River City Prague, na němž pracoval 

mezinárodní tým architektů jsou budovy Danube House, Nile House, River Diamond, 

Amazon Court a River Gardens. Pro komplex budov byla vyhrazena plocha čtyř hektarů, 

budovy jsou pod zemí propojeny tunelem. Všechny budovy se vyznačují výraznými fasádami 

se složitými strukturami, které jsou dílem společnosti SIPRAL.
72
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Než přistoupíme k jednotlivým objektům, zmínila bych zde názvy budov komplexu River 

City. Název River City je pochopitelný a odkazuje k Vltavě, případně k bývalému přístavu. 

Názvy Danube, Nile ani Amazon se ovšem ke Karlínu nikterak nevztahují. Názvy světových 

řek symbolizují „světovost“ jednotlivých budov, nikoliv jejich zasazení do kontextu. Již výše 

jsem se zmiňovala o tom, že mezinárodně uznávaní architekty projektují v různých zemích 

architektonicky ceněné projekty. Zapomíná se ale v mnohých případech na jejich ukotvení a 

zasazení do místních souvislostí. V Karlíně může vzniknout budova s názvem Amazon nebo 

Nile jen proto, že se jedná o názvy světových veletoků. Takový Nile tak může vzniknout 

kdekoliv jinde. Nejedná se o nic specifického a vrací nás to k aspektu podobnosti. Podobných 

Nilů může být kdekoliv na světe spousta. V českém prostředí názvy vytržené z kontextu 

zřejmě nevzbuzují emoce. Zajímalo by mne, jaká by byla reakce tamějších obyvatel, pokud 

by se Nile House postavil v bezprostřední blízkosti Seiny.  

 

Danube House 

Na území bývalého Rohanského ostrova za Negrelliho viaduktem, kde se dříve nacházel 

karlínský přístav, byl v roce 2003 dokončen atypický osmipatrový Danube House. Autorem 

administrativního objektu cihlové barvy s trojúhelníkovým půdorysem je newyorské studio 

KPF a jeho architekti E. Kohn, W. Pedersen a S. Fox. Stavbu projektovala francouzská 

společnost RFR a realizoval Strabag ČR. Europolis Invest na výstavbu uvolnil částku 

přesahující dva miliony korun. Jedná se o první dostavěnou budovu v rámci River City, která 

zároveň tvoří jeho dominantu. Svým tvarem odkazuje  ke korábu a tím i k bývalému 

karlínskému přístavu. Ostrý úhel trojúhelníkové stavby a tedy pomyslná "příď" směřuje do 

centra. Směrem opačným se stavba rozšiřuje a otevírá Karlínu. Fasáda má vertikální 

rozvržení, což se projevuje jak u oken, tak u proskleného těžiště fasády atria směřující do 

ulice. Atrium má prosklenou i střechu a interiér, který jej odděluje od administrativních 

prostor. Kromě kanceláří, které zabírají plochu přes 20 000 čtverečních metrů sídlí v objektu 

restaurace, kavárna, bistro a několik obchodů, kterým je vyhrazena plocha o 1000 metrech 

čtverečních. V roce 2003 získal Danube House první místo na veletrhu nemovitostí a 

investičních příležitostí MIPIM Architectural Review v Cannes za Budovu budoucnosti v 

kategorii kancelářské budovy. V témže roce byl vyhlášen nejlepším Novým administrativním 
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projektem v rámci Best of Realty. V roce 2005 mu byla udělena cena na Award for 

Excellence.
73

 

Nile House  

Administrativní objekt Nile House se stavěl od roku 2004 do roku 2005, jako součást projektu 

River City. Po Danube House se jednalo o druhou dokončenou fázi projektu. Jedná se opět   o 

ekologickou budovu, která je s ostatními budovami River City propojena tunelem. 

Developerem je společnost Europolis Invest. Nile House navrhl (stejně jako Danube House) 

francouzský ateliér RFR. Budova odkazuje k projektu River City Prague, zároveň se však 

svou atmosférou od předchozího Danube House liší. Podle architekta Le Laye je konstrukce 

Nile House sofistikovanější. Atriu o dvou úrovních dominuje impozantní točité schodiště z 

nerezové oceli. Kancelářské plochy se rozkládají přibližně na 17 000ti metrech čtverečních, 

obchodním prostorům je vyhrazena plocha 1 700 metrů čteverčních.74 K dispozici je přes 200 

parkovacích míst. Nile House byl oceněn řadou cen. Mezi jednu z nejvýznamějších patří první 

místo v rámci Best of Realty za "Nové administrativní centrum" v roce 2005
75

 nebo cena za 

"Nejlepší kancelářskou stavbu" na Construction & Investment Journal Awards. 

Amazon Court 

Amazon Court patří do projektu energeticky úsporných budov projektu River City Prague 

společnosti Europolis. Jedná se o třetí administrativní budovu v rámci daného projektu, která 

byla dokončena v roce 2009. Desetipodlažní objekt má sedm nadzemních podlaží a tři 

podzemní. O architekturu budovy se postarala dánská architektonická kancelář SHL
76

. 

Dodavatelem byla firma Metrostav. Na projektu se dále podílely RFR, ATREA a ARCADIS 

Project management. Budova skýtá 19 800 metrů čtverečních pro kancelářské prostory a 2 

200 metrů čtverečních k různorodému obchodnímu využití (obchody a služby). K využití se 

nabízí přes 250 parkovacích míst. Technické zázemí budovy a sklady se nachází ve třetím 

patře v podzemí.
77

 V tomto podlaží zároveň vedou kanály, které využívají přísun čerstvého 

vzuduchu u hladiny Vltavy, jak se to osvědčilo v případě Danube House a Nile House. 
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Energetická úspornost tak v případě Amazon Court opět spočívá v kombinaci moderních 

technologií a přírodních komponentů. To se odráží i v systému klimatizace, která funguje na 

principu tzv. záplavového větrání
78

. Budova je rozdělena na dvě (železobetonové) části, které 

jsou vzájemně propojeny mosty v různých výškách. V nich jsou umístěny další kancelářské 

prostory. Tyto "spojnice" vytváří spolu s konstrukcí prosklených stěn atrium. Atrium je 

vybaveno systémem žaluzií, které reagují na sluneční svit, vodními plochami a zelení. 

Zastřešeno je tzv. ETFE fólií
79

, která byla v této budově použita v České republice poprvé. 

Budova získala v roce 2008 ocenění MIPIM Architectural Review jako "Budova 

budoucnosti" v kategorii kancelářských budov. Ředitel společnosti Europolis Petr Urbánek 

vidí potenciál objektu mimo jiné v jejím flexibilním využití a nízkých provozních nákladech 

budovy.
80

 

River Diamond 

Rezidenční osmipodlažní blok River Diamond byl postaven v letech 2004 až 2007 jako 

součást projektu River City a sousedí s administrativními budovami Danube a Nile House. 

Původně uzavřená budova byla přestavěna do tvaru U, které se otevírá severně směrem k 

Vltavě. Jižní křídlo situované podél Rohanského nábřeží má kvádrový tvar a je obloženo 

pískovcem, předzvětralou mědí a sklem. Jižní fasádu tvoří horizontální fragmenty říms, 

francouzská okna a markýza, která akcentuje vstup do showroomu. Na jižní křídlo navazují 

další dvě křídla, jejichž tři horní patra jsou odsazena. V horních  patrech se nacházejí terasy se 

zelení a balkony. Do budovy vedou dva vchody z pěší zóny. Hlavní vchodem se vejde přes 

recepci a vnitřní zahradní dvůr v japonském stylu k jednotlivým jádrům komplexu. Část 

vnitřní zahrady patří k jednotlivým mezonetovým bytům. Od okolní pěší zóny zahradu 

odděluje vodní plocha na severní straně
81

. Projekt navrhla architektonická kancelář Šafer 

Hájek Architekti. Projektoval ji AED project. Společnost Riverbank Development, člen 

skupiny REAL ESTATE KARLIN GROUP, do projektu investovala přibližně jednu miliardu 

korun. Celková plocha objektu, který realizoval Metrostav, činí 45 000 metrů čtverečních. V 
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komplexu je k dispozici 230 bytů, jejichž plocha desetinásobně převažuje nad plochou 

obchodních prostorů v přízemí
82

.  

River Gardens  

První fází projektu River Gardens pro Karlín Group
83

 bylo urbanistické rozvržení zástavby na 

Rohanském nábřeží mezi Pobřežní ulicí a povodňovým valem od Baumschlager & Eberle. 

Komplex administrativních a rezidenčních budov River gardens na Rohanském ostrově 

navazuje na rezidenci River Diamond. Projekt je unikátní tím, že vznikl v rámci 

mezinárodního urbanistického a architektonického workshopu, který v roce 2005 pořádala 

společnost Karlín Group. Architektonické kanceláře vybrané na základě workshopu, které 

projekt realizují jsou David Chipperfield Architects, Baumschlager & Eberle, Meili, Peter 

Architekten, EM2N Architekten
84

, 4a architekti, Architekti Hrůša & Pelčák. Celková rozloha 

rozestavěného projektu River Gardens má být 130 000 metrů čtverečních. Rezidence se budou 

nacházet v severní části u Vltavy, kde vznikají parky. Vizualizace projektu počítá s 

vytvořením umělého ostrova na protipovodňovém valu a s využitím zelených ploch pro jízdu 

na kole, jogging a golf. Řeka by v těchto místech měla sloužit jachtařům. Administrativní 

budovy jsou a budou situovány podél Rohanského nábřeží a Pobřežní ulice. 

4a architekti navrhli kancelářskou budovu Horizon Rivergardens o rozloze 24 000 metrů 

čtverečních. V přízemí budou obchody. Budova má být dokončena v roce 2014. 

David Chipperfield Architects vypracovali návrh k budově v Pobřežní ulici, za níž následují 

čtyři menší budovy- tři z toho rezidenční, které komplex ohraničují z východní strany. Hrůša 

& Pelčák navrhli administrativní budovu sousedící se stavbou od Chipperfield Architects a 

pěší zónu. Naproti navrhli EM2N Archkitekten rezidenční budovu River Gardens Z3 o 106ti 

bytech. 

V druhém komplexu River Gardens projektoval Baumschlager & Eberle office centrum v 

Pobřežní ulici a za ním dva rezidenční objekty ohraničující druhý komplex budov ze západní 

strany. Administrativní budova společnosti HB Reavis má být hotova v roce 2014. 

Kancelářím bude vyhrazena plocha 22 000 metrů čtverečních, obchodům 2000 metrů 

čtverečních. Na střeše budovy bude terasa. Další část rezidenčních budov u řeky navrhli 

Fink+Jocher. Rezidenční budovu naproti i další administrativní budovu v ulici Pobřežní 4a 
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architekti. Západní trojici budov- dvě rezidenční a jednu administrativní navrhovali Meili, 

Peter Architekten.
85

 

Výstavbu projektu výrazně zpomalila hospořádská krize. Administrativní část budov prodal 

Karlín Group skupině HB Reavis, další části odkoupily Premium Red a Karo.
86

 

 

 

3.3.1.5 Karlín Group 

Seskupení developerských firem Karlín Group založil v roce 1997 Serge Borenstein, který v 

ní stále vlastní hlavní podíl. Investiční činnost společnosti se zaměřuje primárně na Prahu 8, 

na oblast Karlína a Libně, kde Karlín Group vlastnil množství pozemků. V Karlíně se 

soustředil na atraktivní lokalitu Rohanského ostrova a její rozvoj. Zástavba této lokality, 

projekt River Gardens, navazuje na River Diamond a má mít administrativní a rezidenční 

charakter. Karlín Group klade důraz na architekturu, za níž získala ocenění "Best of Realty" a 

"Building of the Year" za budovy Palác Karlín, Corso Kalín, Kotelna a Kollárova. V roce 

2011 začala Karlín Group jednotlivé projekty hromadně prodávat. V jejím portfoliu zbylo 

Corso IIb a bývalé haly ČKD- Karlínská hala a Šípkárna. Ty ovšem také prodala. Odkoupil je 

podnikatel Zdeňek Bakala
87

. Karlín Group se ale bude podílet na jejich přestavbě. Některé z 

pozemků pro další stavby připadly M2 Real Estate-bývalému partnerovi Karlín Group. 

Jednalo se o pozemek, kde měla stát administrativní budova Cubus a o část pozemků v 

Pernerově ulici. Značnou část projektu River Gardens prodal Karlín Group společnostem 

Premium Red, HB Reavis a Karo. Serge Borenstein začal postupně rozprodávat některé 

projekty jěště předtím než přišel o o svého zahraničního investora. V roce 2007 prodal 

developerské společnosti Crestyl Libeňské doky a AFI Europe administrativní budovu 

Crystal. V roce 2011 prodal Keystone.  
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Palác Karlín 

Administrativní budova Palác Karlín na rohu ulic Thámova a Křižíkova vznikla ve své dnešní 

podobě v letech 1998-1999 přestavbou industriálních hal bývalého závodu ČKD Dukla 

Karlín, stejně jako na ni navazující Corso Karlín. ČKD (Českomoravská Kolben Daněk) 

nechala budovu uprostřed strojírenského areálu, který se nacházel mezi ulicemi Křižíkova, 

Thámova, Pernerova a Šaldova postavit na přelomu dvacátých a třicátých let 20. století. 

Navrhl ji architekt Bohumír Čermák a postavil Václav Nekvasil. Cihlově oranžový objekt s 

plochou 16 650 metrů čtverečních navrhl architekt Ricardo Bofill. V roce 2000 jej odkoupil 

rakouský investor Immorent. Palác Karlín byl jednou z prvních konverzí bývalých 

industriálních prostorů, která kombinovala původní strukturu s moderní architekturou. 

Budova získala ocenění Best of realty za rok 2000.
88

 Význam Paláce Karlín byl v době jeho 

zprovoznění v jeho potenciálu přilákat kvalitní nájemce jako Danone,  Walt Disney, 

Schneider Electric a další, čímž na Karlín upozornil další investory.
89

 

Corso Karlín  

Corso Karlín patří k nejzdařilejším konverzím industriálních objektů. V druhé polovině 19. 

století se v hale ČKD vyráběly plechové kotle, proto se jí říkalo Plechárna. Přestavbu objektu 

navrhl Ricardo Bofill, který zachoval přední štít směřující do Křižíkovy ulice a masivní zdi po 

obvodu. Na ně byla přistavěna dvoupatrová nástavba s dvojitou prosklenou fasádou. Stavbu 

realizoval Metrostav, fasádu dodal Sipral. Dokončena byla v roce 2001. V témže roce bylo 

oceněno jako Best of Realty a Stavba roku. V roce 2008 bylo ke Corsu přistavěno Corso II, 

které navrhl opět Bofill. Real Estate Karlín Group jej prodala irskému investorovi DUKE 

House Asset Managers. Jak Corso Karlín, tak Corso II slouží jako administrativní prostory. 

Corso II se zkládá ze tří budov- Corso IIa, IIb a IIc. Celkově je v Corsu II k dispozici 45 000 

metrů čtverečních funkční plochy. Z toho připadá 12000 metrů čtverečních na Corso IIa a 

17000 na Corso IIb. Corso IIa disponuje 140ti parkovacími místy v podzemní garáži, Corso 

IIb 308mi. V Corsu II sídlí např. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a společnosti 

JC Decaux, Veolia nebo Vitra.
90
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Rezidence "Kollárova" Karlín 

V blízkosti kostela Cyrila a metodějě v Kollárově ulici se nacházel památkově chráněný 

objekt z konce 19. století, jehož část je součástí východní zástavby Karlínského náměstí. 

Zájem o objekt projevila Real Estate Karlín Group, která jej rekonstruovala a dostavěla. K 

dispozici měla vedlejší obdélníkový pozemek, jehož kratší strana směřuje na náměstí. Dvorní 

prostor směřuje ke Corso II a Corso III a navazuje na park k nim přilehlý. Rezidenční budova 

Kollárova byla dokončena začátkem roku 2006. Real Estate Karlín Group investovala do 

projektu  42 milionů korun a architektonickým zpracováním pověřil kancelář Šafer Hájek 

Architekti. Projektování převzal AED project a stavbu realizoval dodavatel Podzimek a 

synové. Plocha objektu je 1522 metrů čtverečních a jeho výška dostavby nepřevyšuje okolní 

zástavbu. Hlavní část nově dostavěného objektu je situována podél stávající štítové zdi na 

severní hraně pozemku. Na štítovou stěnu přiléhá na jižní straně pozemku samostatná vila o 

třech podlažích s výhledem na západ a východ. Napříč parcely stojí jednopodlažní budova, v 

níž jsou umístěny garáže tak, aby neblokovaly přístup k parku. Fasády směřující ke Corsu 

jsou prosklené a vystupují dopředu skrze arkýře. Oba objekty propojuje jedno schodiště. 

Nový objekt je zateplený s železobetonovým jádrem, okna jsou dřevěná, ale jedná se o 

moderní Eurookna. Balkony a terasy disponují zábradlím vyplněným mléčným sklem
91

. Na 

střeše garáží  se nachází zahrady bytů druhého patra. Rezidence Kollárova získala v roce 2006 

cenu za třetí místo za Best of Realty v kategorii rezidenčních objektů a za 1. místo v soutěži 

Nový domov v kategorii Novostavba bytového domu. Dále obdržela Cenu Primátora hlavního 

města Prahy a Cenu ministerstva pro místní rozvoj v soutěži Grand Prix Obce architektů.
92

  

Keystone 

Na rohu Pobřežní a Šaldovy ulice, stojí osmipatrový Keystone, office centrum, které svou 

architekturou nově interpretuje český kubismus. Podle marketingové manažerky Karlín Group 

odkazuje název "Keystone" k nosnému kameni tvořícímu střed klenby. Zároveň ale může 

vyjadřovat spojení mezi starým a novým Karlínem, propojení centra města s oblastí Karlína, 

Libně a Palmovky. Projekt navrhla švýcarská architektonická kancelář EM2N Mathiase 

Müllera a Daniela Niggliho v roce 2010. Architekti EM2N se vyjádřili, že jsou skeptičtí k 

současné globální architektuře, proto se snažili navrhnout specifický objekt, který bude 
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zapadat do kontextu. Podle svých slov objevili po příjezdu do Prahy český kubismus, který 

vyhodnotili jako vhodný pro architekturu Keystone. Nosná konstrukce objektu je 

železobetonová, monolitická, stejně jako stropní desky konstrukce fasády. Fasáda kombinuje 

beton a skleněné plochy, jenž mají připomínat krystal. Šikmé plochy fasády zachycují a 

odrážejí přirozené světlo a barvy z okolí. Efektu odrazu barev se docílilo v interiéru skrze 

nerezovou ocel, která byla použita jak na podlahy, tak na stěny a stropy v celé vstupní části 

budovy. Na projektu Keystone se podíleli developer REALTY Pobřežní spadající pod Karlín 

Group, dodavatel Průmstav (člen Vinci Construction), Cornerstone
93

, jako projektant 

společnost AED projekt, manažer projektu MDA Praha a 3L Studio.
94

 Zešikmené plochy 

fasády mají připomínat krystal a odráží světlo, čímž prosvětlují své okolí. V budově je k 

dispozici 6500 metrů čtverečních, které jsou využity převážně jako kancelářské prostory. 

Keystone pronajímá i obchodní prostory a to o velikosti 850 metrů čtveřečních. V době 

výstavby projektu se prostory pronajímaly Vinci Group95- především Průmstavu a SMP CZ. 

Náklady na výstavbu projektu činily přibližně 320 milionů korun, financovala jej společnost 

NLB Factoring. V roce 2011 prodal Karlín Group (prostřednictvím svého člena REALTY 

Pobřežní a.s.) Keystone společnosti GLL Real Estate Partners. V roce 2012 byl Keystone 

dokončen. Navazuje Karlín Group výstavbou River Gardens na území mezi Pobřežní ulicí a 

řekou.
96

 

 

AFI Karlín Business Centre 

Na pozemku, kde se má komplex stavět, býval od konce 18. století vojenský hřbitov, který 

patřil do areálu Invalidovny. Zrušený
97

 byl na konci 19. století na úkor stavby průmyslových 

budov, které později využívala ČKD Dukla jako překladiště. Ze hřbitova se zachovala pouze 

kaple- nejstarší sakrální objekt Karlína. V roce 2001 pozemek koupila Real Estate Karlín 

Group, která plánovala výstavbu administrativní budovy Crystal Karlín. Developer se 
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prezentoval svým respektem vůči památkám v Karlíně a zavázal se kapli opravit. Kaplička, 

která je na seznamu kulturních památek, byla v roce 2002 zaplavena do výše čtyř metrů, vidět 

z ní byla pouze střecha. Developer se k odstranění následků povodní neměl a rok po 

povodních kaple dále chátrala a doslova hnila. Až na základě mediální kauzy se začala situace 

řešit. Industriální haly byly necitlivě zbourány a pozornost se začala soustředit na kapli jako 

na určitý symbol
98

. Na renovaci kaple se podílel Magistrát hlavního města Prahy a developer. 

Renovaci podpořilo i Ministerstvo kultury. Původní návrh administrativního komplexu si 

Karlín Group nechala vypracovat od v karlíně hojně se angažujícího katalánského architekta 

Ricarda Bofilla. V roce 2007 prodala Real Estate Karlín Group projekt Crystal Karlín 

společnosti AFI Europe Czech Republic. Projekt developera AFI Europe Czech Republic, 

který navrhlo studio CMC Architects se měl začít realizovat v roce 2012 mezi Pernerovou a 

Korybutovou ulicí za historizující budovou Základní a mateřské školy Lyčkovo náměstí. 

Podílet se měl Atelier Kuzemský & Synek, z jehož webových stránek byl projekt stažen. 

Další zajímavostí je, že vzhledem k vzdálenosti od kolejiště, se měl ke stavbě vyjádřit Drážní 

úřad, což se nestalo.
99

 Šestipodlažní zaoblenou administrativní budovu se šestým patrem 

ustupujícím do pozadí a dvěmi patry pod zemí mají tvořit dvě křídla propojená skleněným 

pláštěm atria. Budova měla být podle původního plánu vyšší a měla mít rezidenčně- 

administrativní charakter. Investor Balabenka se ale nakonec rozhodl vystavět office centrum. 

Výstavba business centra vzbudila v obyvatelích Karlína vlnu nevole. Odpůrci stavby sepsali 

petici, kterou podpořily například sdružení Arnika, Karlín sobě nebo klub Za starou Prahu. 

Petici podepsalo přes 1200 osob, kterým vadilo, že výstavba nerespektuje historickou 

zástavbu Karlína v bezprostředním okolí, kde stojí zachovalé domy z 19. století a je i to, že je 

příliš mohutná, čímž by v daném prostředí působila arogantně. Problém je i s místem, kde se 

dříve nacházel hřbitov. Přestože byl hřbitov zrušen ještě před tím, než zde vznikly industriální 

haly, stále si toto místo mnozí spojují se hřbitovem, kde by se mělo vybudovat něco, co bude 

alespoň odkazovat k původnímu místu, když už nebude mít pietní charakter.  

V úvahu by připadal park nebo jiný typ zeleně a místa, kde lze relaxovat. Někteří by zde rádi 

viděli bazén, který Karlín postrádá. Bazén- nikoliv aquapark nebo propojení s Žižkovem ve 
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formě lanovky. Administrativní budova alias "skleněná obluda"
100

 se však jeví jako nevhodná. 

Další problém je negativní dopad na tamější ovzduší. Budova bude blokovat přísun čerstvého 

vzduchu, který je již nyní omezený. Karlín nikdy nevynikal kvalitním ovzduším- naopak. 

Proudění vzduchu v úpatí Vítkova je omezeno i samotným Vítkovem. Mimo to kritizovali 

obyvatelé Karlína, že bude skrze podzemní parkoviště, čítající více než 300 parkovacích míst, 

okolí nadměrně zatíženo automobilovou dopravou. V okolí vzniklého administrativního 

centra, kde by se provoz v ranních a odpoledních hodinách kumuloval, sídlí škola, školka a 

dětské hřiště, což znamená přímé ohrožení dětí a adolescentů. Mimo to- pokud má budova 

pojmout přes 2000 zaměstnanců a k dispozici má 300 parkovacích míst, je zřejmé, že se jedná 

o zatížení, které Karlín není schopen pojmout.
101

 Ti, kteří nezaparkují v garáži, budou 

parkovat v okolí. A protože pronájem parkovacích míst v garážích administrativních center 

není levné, budou se jednotlivé firmy, sídlící v budově snažit nabídnout alternativu v podobě 

parkování mimo komplex. Což znamená jediné- že rezidenti nebudou mít šanci zaparkovat. V 

komentářích k petici se hojně vyskytují názory, které upozorňují, že se z našeho prostředí 

vytrácí přirozenost, kterou nahrazují čím dál více office nebo shopping centra- což je podle 

mnohých velmi ubohý odkaz k tomu, co Karlín kdy byl.  

Zároveň se mnozí zmiňují o ubíjení veřejného prostoru. Značná část obyvatel vnímá výstavbu 

administrativních center jako ničení veřejného prostoru. Jakkoliv si cenili renovace Karlína po 

povodni, tak postupně nabývají dojmu, že to už pomalu stačí. Karlín renovován byl a co se 

děje v současné době, je pouze v zájmu investorů a developerů, nikoliv v zájmu obyvatel 

Karlína. V diskuzích se hojně upozorňuje na paradox výstavby dalších nových office center, 

přičemž ty stávající zejí prázdnotou a na jejich zdech visí transparenty typu "Pronájem 

kancelářských místností". Nabízí se tak otázka, v čím zájmu výstavba těchto 

administrativních budov vlastně je. V této souvislosti se často upozorňuje na to, že v komisích 

stavebního řízení sedí buď majitelé jednotlivých pozemků a budov anebo jejich partneři. V 

kometářích se množí názory, že se jedná pouze o klasickou korupci, kdy se staví a staví, aniž 

by se vědělo co a proč. Společnost AFI se k některým výtkám vyjádřila a argumentovala, že 

budova nepřesahuje výškově okolní stavby, má být ekologická a respektující životní prostředí. 

Obyvatelé Karlína by podle AFI také mohli využívat veřejně přístupný park, který vznikne 

před budovou. Autoři projektu  se domnívají, že se budova nachází na samém okraji lokality, 
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kterou vhodně ukončuje a s budovou základní školy koresponduje. Podle tiskové zprávy, 

kterou pro AFI Europe vydala společnost Crest Communications, má objekt tvořit symbolický 

předěl mezi Vítkovem a původní zástavbou.
102

 Radnice Městské části Praha 8 s projektem 

zprvu souhlasila
103

, následně ale přihlédla k petici a odvolala se proti územnímu rozhodnutí 

stavebního úřadu státní správy, který jej vydal a výstavbu zamítla. 

3.3.1.6 Vision Park Karlín- Machine House, Kotelna, Karlin Hall 

Projekt Vision Park Karlín se staví a z větší části je dostavěn v Pernerově ulici, nedaleko od 

metra Křižíkova a Karlínského náměstí, naproti bývalému vojenskému hřbitovu. Jeho 

hlavním architektem je, stejně jako v případě Paláce Karlín a Corsa, Ricardo Bofill. Bofill se 

snažil o citlivou konverzi s ohledem na zachování původních industriálních stop. Historie 

objektů těchto budov sahá do průmyslového období první poloviny 19. století. V roce 1898 

byla na místě Lisovny řepkového oleje D. G. Fischel Söhne postavena kotelna a strojovna 

akciové společnosti Strojírny. Projektoval ji Viktor Beneš spolu s Josefem Rixi. Kotelna 

kromě toho, že vytápěla okolní objekty, vyráběla páru pro parní stroje ve strojovně. Na 

administrativní budovu ji přestavěl Claudio Silvestrin. V rámci autenticity byl zachován 

původní komín. Strojovnu- Machinehouse, bývalou továrnu na motory, na rohu Pernerovy a 

Šaldovy ulice dělí od Kotelny dvůr, který je z ulice uzavřený branou. V roce 2005 přestavěla 

Machinehouse architektonická kancelář QARTA
104

 na administrativní budovu s převýšeným 

nadzemním podlažím. Architekti kanceláře QARTA se v tomto případě snažili ponechat co 

možná nejvíce původních prvků. Původní dvoupodlažní objekt o jedné lodi dnes disponuje 

třemi podlažími, která jsou samostatně přístupná. V přízemí dominují litinové sloupy, které 

nesou ocelovou konstrukci. Prostor se otevírá směrem nahoru do hlavníha patra skrze okna. 

Podkroví je osvětleno seshora. Přízemí budovy tvoří vstupní hala, technická místnost a 

kancelářské prostory. Vstup je možný ze Šaldovy ulice. V prvním patře nalezneme velká 

fasádní okna- pozůstatek bývalé průmyslové haly- která určují několikametrovou výšku 

prvního podlaží. Podkroví je taktéž modifikováno vysokými okny, zároveň ale omezeno 

zkosenou střechou. Ocelová konstrukce je spolu s původními masivními kameno- cihelnými 
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zdmi nosným prvkem celé budovy. Architekti v této konverzi industriálního objektu 

respektovali jeho koncepci a původní zdi ponechali takřka v nezměněnné podobě. Ocelovou 

konstrukci záměrně odkryli a zdůraznili tak, aby ladila se zdmi a barevně i se stropem. Okna 

byla vyrobena jako replika těch původních. Podlahy jsou pozinkované- aby odpovídaly 

původní budově nebo k ní alespoň odkazovaly. Machine House pronajímá plochu 1200 metrů 

čtverčeních. Na přestavbu objektu bylo vynaloženo více než 40 milionů korun. Budova nabízí 

dnes již běžný standart, kterému říká investor M2 Real Estate
105

, která za projektem stojí, 

"nadstandart". Standartním ("nadstandartním") vybavením se myslí se tím např. klimatizace, 

výtah, parkovací místa, apod. Na oficiálních webových stránkách Machine House se dočteme 

o výborné infrastuktuře, včetně restaurací a dalších služeb, což úplně neodpovídá reálné 

situaci. Na druhou stranu platí Machinehouse za jednu z nejvydařenějších konverzí v 

Karlíně.
106

 Druhá etapa projektu Vision Park Karlín- Karlin Hall, kterou projektovalo studio 

AED project, má být polyfunkčním prostorem. Na místě Karlin Hall stávala původně továrna 

strojírny Breitfeld, Daněk a spol., později průmyslová hala ČKD Dukla Praha. Povodeň (v 

roce 2002) objekt zaplavila do výšky tří metrů. Po povodni se v hale příležitostně pořádaly 

kulturní akce, např. Prague Biennale nebo Code Mode. Společnost Karlín Group, která byla 

jejím vlastníkem, ji v roce 2010 prodala podnikateli Zdeňku Bakalovi, jehož firmy (např. 

Luxury Brand Management nebo BXR Partners) budou prostory Karlin Hall do značné míry 

využívat. Šestipatrová budova má být dokončena začátkem roku 2014. Investorem je firma 

North- line, která patří Zdeňku Bakalovi a do projektu investovala 150 milionů korun. 

Architektonický návrh vypracovala kancelář Taller de Arquitectura Ricarda Bofilla. 

Kancelářským prostorům bude vyhrazena plocha 9 500 čtverečních metrů. Multifunkční 

kongresová a společenská hala Forum má odlehčit pražské Lucerně. Mají se zde konat 

divadelní představení, koncerty, plesy, výstavy, módní přehlídky a další společenské akce. 

Třípatrová hala pojme více než 2000 návštevníků. Východní část haly (naproti Cornlofts) 

bude propojena s Pernerovou ulicí pasáží. Do budoucna se počítá s možností propojení pasáže 

i s ulicí Křižíkova. Z veřejně přístupné pasáže povedou vstupy do jednotlivých částí 

objektu.
107

 Budova má k dispozici 210 parkovacích míst. Pokud si spočítáme, že celková 

plocha haly má být přibližně 9 500 metrů čtverečních a plocha haly 5000 metrů čtverečních, 
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nabízí se otázka, kde budou návštěvníci Fora Karlín a zaměstnanci Karlin Hall parkovat
108

. K 

dispozici je 210 parkovacích míst. Forum co do plochy, tvoří přibližně polovinu objektu a 

disponuje 2000 místy k sezení. Bude- li kapacita Fora plně využita, zaparkuje desetina jeho 

návštěvníků. Kde budou parkovat zaměstnanci firem, které si v budově pronajímají 

administrativní prostory? Nebo naopak, pokud budeme předpokládat, že budou parkovací 

místa přednostně využívat firmy vlastníka Karlin Hall Zdeňka Bakaly, kde budou parkovat 

návštěvníci Fora? S tímto problémem se setkáváme u většiny administrativních budov, které 

jsem zmínila. Developeři se snaží o ekonomicky co nejefektivnější využití plochy budov a 

soustředí se tak primárně na prostory, které lze využít k pronájmu kanceláří. Na prostory, 

jejichž nájem bude vyšší než pronájem garáže. Garáže, pokud jich není dostatek si firmy 

pronajímají především pro potřeby svých klientů. Ze zaměstnanců firem, které v objektu sídlí, 

pak v podzemní garáži zaparkuje málokdo. Důsledkem je přetížení Karlína. Karlín není 

schopen pojmout ani objem zaměstnanců, pracujících v administrativních budovách, natož 

pak jejich automobily. Provoz v Karlíně je stále vyšší a parkuje se, kde se dá a i tam, kde se 

nedá. 

3.3.1.7 Cornlofts  

Bývalá lisovna a rafinerie řepkového oleje v Šaldově ulici pochází z roku 1864. Stejně jako 

většina industriálních budov v Karlíně nebyla ani tato chráněnou památkou. Na její konverzi 

130 metrů dlouhého čtyřpatrového objektu v rezidenční sídlo byla vyhlášena architektonická 

soutěž. Zákazku získala rakouská společnost Baumchlager & Eberle. Stavebně historický 

průzkum zpracovala architektonická kancelář Schenbergerová Schenberger, která se 

specializuje na konverze industriálních budov. Hodnota budovy spočívala v její velikosti, 

dřevěné konstrukci s možností silného zatížení, která vyplňovala interiér a v adaptabilitě- 

jednotlivá podlaží (kromě přízemí) byla prázdná a tedy "bez překážek". V přízemí byly 

dřevěné konstrukce kompletně odstraněny a nahrazeny cihelnými klenbami, které podpírají 

litinové sloupy. Celá budova byla přepatrována a pod střechou do dvora bylo vytvořeno další 

podlaží. Objekt byl sice adaptabilní, nicméně jeho vnitřní průmyslová hodnota byla zničena. 

Na původní halu tak odkazuje pouze precizně rekonstruovaná fasáda (směrem do Šaldovy 

ulice), kterou lze označit za autentickou. To ovšem komplikuje dispozice uspořádání vnitřního 

prostoru a byty se tak často potýkají neuspořádaným umístěním oken v rozmanitých avšak 

často nevhodných polohách (týká se to bytů, které mají byty orientivané na východ, do ulice 
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Šaldova). Mimo to byly z důvodu přizpůsobení konverzi zastavěny mnohé litinové sloupy. 

Vnitřní chodby objektu jsou propojeny po výšce a půdorysy podlaží připomínají spíše dlouhý 

blok menších rodinných domů. Jedná se o byty mezonetové, o tzv. lofty. Lofty se ovšem míní 

spíše byty s rozlehlým půdorysem, které nevykazují téměř žádné anebo minimální členění. V 

rámci konverze sice nebylo možné zachovat původní dřevěný skelet v celém jeho rozsahu. 

Mnozí, včetně Šenbergera se však domnívají, že nebylo nezbytné demolovat jej v celém jeho 

rozsahu. Za neprozíravé a zbytečné Šenberger považuje jeho odstranění ve veřejných 

prostorech objektu a v obchodech sídlících v přízemí. Domnívá se, že určité prvky základní 

konstrukce (např. sloupy a hlavice) mohly být zachovány jako připomínka industriálního 

dědictví. V prostranství krytého dvora by nerušily a mohly by zde fungovat jako umělecké 

objekty109. Původní záměr konverze industriální stavby ustoupil v případě CornLofts 

praktickým zájmům. Provedené zásahy byly tak radikální, že se specifická atmosféra bývalé 

továrny vytratila. Nehledě na to neodpovídá exteriér interiéru. Jak již bylo zmíněno, 

zachování fasády s sebou neslo značná omezení. A pokud z interiéru téměř nic nezbylo, je 

nasnadě otázka, proč vlastně byla nakonec fasáda v takovém rozsahu zachována, když se 

nikterak nedbalo na zachování interiéru. Podle Šenbergera by měla citlivá konverze 

industriálních budov odpovídat prostorové struktuře původního objektu a jeho konstrukci. 

Měla by respektovat jeho charakter a možnosti. Taková konverze nemusí být přímo úměrná 

množství vynaložených finančních prostředků. Benjamin Fragner se dokonce domnívá, že by 

ke střízlivému přístupu developerů přispěla jedině recese a tudíž menší objem finančních 

prostředků. Cornlofts vnímá Fragner jako vypreparovanou kulisu, kterou si takto výjiměčná 

industriální stavba nezasloužila110. Cornlofts k budově přistavěl další objekty. 

3.4  Struktura nově vznikajících podniků v Karlíně 
 

Enormní příbytek nových podniků zaznamenal Karlín od roku 2011. Postupně se podíváme na 

různé kategorie podniků, které v Karlíně vznikají.  

V oblasti gastronomie vznikají bistra a restaurace, které se zaměřují na zaměstnance 

administrativních center. Jak již bylo zmíněno, není Karlín schopen zvládat objem 

pracujících, kteří od pondělí do pátku, od osmi či devíti hodin ráno do sedmnácti až osmnácti 

hodin odpoledne, pracují v tamějších office centrech. Největší problém je přes obědy, kdy 

                                                 
109

 ŠENBERGER, Tomáš. Karlín 2010 - hledání industriálních stop. Časopis stavebnictví. 2010, roč. 

2010, č. 04. 
110

 Povodní postižený Karlín se stává prestižní adresou. Archiweb.cz [online]. 2012 [cit. 2013-12-07]. 

Dostupné z: http://www.archiweb.cz/news.php?action=show&id=12199&type=1 



52 

 

většina zaměstnanců opouští své kanceláře. Na obědy se v Karlíně začíná chodit již od půl 

jedenácté, protože po jedenáctéhodině začíná být problematické najít v některém z 

restauračních zařízení volné místo. Mnozí si tak chodí obědy do restaurací pouze vyzvednout 

nebo si objednávají rozvážku jídla přes internet či telefonicky přímo k pracovnímu stolu. V 

reakci na nedostatek kapacity začínají restaurace rozšiřovat nabídku rozvozu obědů většinou 

po Karlíně zdarma. Stejně tak se tvoří fronty i v obchodech. V jediném supermarketu- Albert, 

kterým Karlín
111

 disponuje, bývají kolem 8. hodiny ranní, přes poledne a někdy i po 5. hodině 

odpolední běžně fronty deset až patnáct osob u jedné pokladny. Po sedmé hodině večerní zeje 

Albert prázdnotou a u pokladny stojí nejvýše dvě osoby. O víkendu je tomu obdobně- obchod 

je téměř prázdný.  

Nedostačující infrastruktury v Karlíně si všímají podnikatelé, kteří na poptávku reagují. 

Vznikají nové menší restaurace a především bistra se zdravou a lehkou stravou. Zanikají 

menší bufety s "nezdravou" stravou (bramboráky, řízky, apod.). Lze předpokládat, že takto 

orientovaných podniků bude přibývat. Jednak proto, že zaměstnanci karlínských office center 

hledají protipól ke klasickým českým hospodám čtvrté cenové kategorie, které bývaly dříve 

pro Karlín příznačné. Preferují lehký rychlý oběd, experimentují. Kromě toho jsou v Karlíně 

příznivé podmínky pro podnikání v oblasti gastronomie. Vzhledem k vytíženosti restaurací a 

bister přes obědy, jsou mnozí rádi, že vůbec někde najdou volné místo k sezení nebo alespoň 

akceptovatelnou délku fronty v případě bister. Výsledkem je to, že se v oblasti gastronomie 

drží i podniky, které neodpovídají dnes již běžným standartům. Podniky, které se dlouhodobě 

kvalitativně prokazatelně zhoršily, jsou stále stejně navštěvované. Kromě bister se otevírají 

nové kavárny, které se zaměřují spíše na matky s dětmi. Mají otevřeno i o víkendu a mnohé z 

nich disponují dětskými koutky nebo jinou alternativou zabavení dětí. Stejně jako bistra i 

kavárny zdůrazňují čerstvost, kvalitu, domácí a bio produkty. Poslední dobou přibývá v 

nejvyšší míře vináren (spojených s vinotékou), které navštěvují převážně obyvatelé Karlína. 

Vinárny se v Karlíně těší stále větší oblíbenosti a jejich počet se stále zvyšuje. Jak bude 

popsáno níže, je to proto, že ve značné míře socializují své návštěvníky a fungují jako "místo" 

ve smyslu jeho pojetí v teorii Marca Augého. 

Co se týče obchodů, rozlišuji obchody s potravinami, obchody se sortimentem pro různá 

hobby a obchody, které vznikly v blízkosti nových rezidenčních objektů. V rámci obchodů s 

potravinami se otevírají malé obchůdky s kvalitními potravinami, ať už s lokálními nebo 

zahraničními, bio potravinami a produkty z farmářských trhů. Obchody, které vznikly v 
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blízkosti rezidenčních komplexů nebo přímo v nich nabízejí exkluzivní zboží, ať už 

kosmettiku, šperky nebo vybavení do bytu.  

 

3.4.1 Gastronomie 

Jak již bylo řečeno, orientuje se gastronomie v Karlíně na zaměstnance office center, což je 

zřejmé nejen z otevírací doby restaurací a bister. Vznikají především bistra a menší restaurace 

nabízející lehký zdravý a rychlý oběd profilující se čerstvostí, kvalitou a autentičností. 

Nevznikají bistra s českou kuchyní (ta naopak zanikají). V Sokolovské ulici najdeme indické 

vegetariánské bistro Dhaba Beas, Polévkárnu s prvky Gruzínské kuchyně, salátový bar 

Chop'd, kavárnu Mamacoffee a Café svět nebo čajový bar Tea & Go. Na rohu Šaldovy a 

Křižíkovy ulice sídlí čajovna a kávarna Můj šálek kávy, v Hybešově ulici Divoké matky. V 

Křižíkově ulici vznikla vietnamská restaurace RedHotChilli a italská Suzette. Chátrající 

stánek s kebabem nahradilo na Karlínském náměstí vietnamské bistro. Na rohu Thámovy a 

Křižíkovy stojí Boulevard bageterie. Žádný jiný fastfoodový řetězec
112

 v Karlíně nemá 

zastoupení. V Thámově ulici se nachází Fresh Cube.  

 

Bistra (a restaurace)  

Aby bylo zřejmé zaměření bister a jejich orientace na zaměstnance, uvedu pro názornost 

otevírací dobu a příklady nabídky některých z podniků. 

Trend, který se vyskytuje v nově vznikajících bistrech, nejlépe ilustruje bistro Fresh Cube. 

Vzniklo sice již v roce 2007, ale teprve nedávno aktualizovala původně kavárna svůj koncept 

a rozšířila sortiment tak, aby odpovídal aktuální poptávce. Na webových stránkách Fresh 

Cube se dočteme, že nabízí čerstvé zdravé jídlo. Text webových stránek pak naznačuje směr, 

kterým se ubírají i další výše zmíněné podniky. "Jsme posedlí čerstvostí a skvělou chutí 

poctivých výrobků. ... Prodáváme pouze vlastní výrobky, u nichž můžeme zaručit maximální 

chuť a čerstvost. Každé ráno nám pečlivě vybraní dodavatelé vozí čerstvý chléb, zeleninu a 

další suroviny. ... Hitem poledních hodin se u nás staly naše polévky. ... Spoléháme na 

přirozenou sílu čerstvých surovin a energii, kterou nám poskytují."
113

 Zákazník je upozorněn, 

že se má dostavit na polévku po 11. hodině a to včas, protože porce nestačí pro všechny 

zájemce. Na kolik se jedná o realitu (a tedy nezvládnutí situace ze strany podniku) a nakolik o 

marketingový tah nehraje až takovou roli. Odráží to skutečnost, že nejvyšší čas vydat se v 

Karlíně na oběd je 11. hodina. Fresh Cube ve svém sortimentu  nabízí sendviče "z křupavého 
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domácího chleba", "ručně vymačkanou šťávu z ovoce", domácí quiche, dorty, saláty, apod. Za 

zmínku stojí několik konkrétních příkladů, které jakoby patřily k povinnému standartu 

veškerých karlínských kaváren. Mezi tyto klasiky, bez nichž se žádná místní kavárna 

neobejde, patří špaldové koláče, mrkvový koláč nebo karobový koláč. Otevírací doba podniku 

je pondělí až čtvrtek 7:30-16:00, pátek do 14:00. Tedy jasně zaměřená na zaměstnance office 

center, kteří si dopoledne přijdou pro "něco malého" nebo přijdou mezi půl 11 a 2. hodinou na 

"malý lehký" oběd. Snaha o čerstvost, autenticitu a kreativitu (která přestává být kreativní a 

stává se všude dostupným standartem), stejně jako otevírací doba pouze ve všední dny a 

nejpozději do 18ti hodin se projevuje i u dalších výše zmíněných bister. Pro doplnění 

představy o typu vznikajících podniků a o jejich zaměření na ne-rezidenty uvedu ještě některé 

příklady. 

Dhaba Beas je indické vegetariánsko- veganské bistro s nabídkou pěti jídel. Přes poledne plně 

obsazené s frontami na jídlo s sebou, odpoledne téměř prázdné. Otevírací doba je pondělí až 

pátek od  11ti do 18ti hodin, nicméně po 14. hodině je nenavštěvované. Aby měla otevírací 

doba do 18ti hodin smysl, jsou po 17. hodině jídla zlevněna na polovinu. Z původních pěti 

jídel bývají k dispozici nejvýše dvě, v půl šesté jedno. Přesto tato nabídka na hodinu bistro 

opět zaplní. Dhaba Beas je řetězec bister. Pobočky v centru města mají otevřeno ve všední 

dny do 20ti nebo 21 hodin, otevřené jsou i o víkendech. Nejkratší otevírací dobu má ta 

karlínská. 

Polévkárna kromě polévek nabízí chačapuri, kuskus, hummus či špaldové placičky. Otevřeno 

má taktéž ve všední dny do 18ti hodin- původně mívala pouze do 17ti hodin. Pobočka 

Polévkárny sídlící v Křižíkově na Florenci má otevřeno denně. V týdnu do 22ti hodin. 

Narozdíl od té karlínské nesídlí totiž naproti office centru, ale naproti Karlínskému divadlu. 

Salátový bar Chop'd přichází s v Česku stále jěště nepříliš rozšířeným konceptem sestavení si 

vlastního salátu. Nabízí "domácí dresingy" a "čerstvé šťávy". Sídlí v pasáži Office centra 

Rubín a otevřeno má ve všední dny od 10ti do 17:30 hodin. Chop'd si již záhy po svém 

zprovoznění všiml poptávky v době oběda, která převyšuje nabídku a nabízí mezi 11tou a 

14tou hodinou roznášku jídel po Karlíně zdarma. Zdarma dováží taktéž rozvoz Pizza Pappa 

Cipolla, který vyplňuje mezeru a rozváží každý den, včetně víkendů do 22 hod. Pizza Papa 

Cippolla se profiluje výlučně tradiční recepturou, ingrediencemi přímo z Itálie a spoluprací s 

italskými odborníky, což má opět konotovat italskou autenticitu a kvalitu.  

Vietnamská restaurace RedHotChilli v Křižíkově sídlící naproti office centru otevírá již v 

7:30 a zavírá obligátně v 18:00. Nedaleko od ní vznikla italská restaurace Suzette, která zavírá 

až v 19 hodin. O víkendu mají obě restaurace zavřeno. 
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Lze tedy shrnout, že nově vznikající restaurace ani bistra neotevírají o víkendu a ve všední 

zavírají nejpozději v 18 hodin. Narozdíl od klasických českých hospod nižší cenové kategorie 

a i úrovně, které mají otevřeno denně a to do pozdních hodin, se novejší podniky zaměřují na 

zaměstnance migrující denně do Karlína a zpět. Jakoby se automaticky předpokládalo, že v 6 

hodin večer se Karlín vyprázdní a obyvatel Karlína je tak málo (nebo nemají zájem), že se pro 

ně nevyplatí nechat otevřeno déle.  

 

Kavárny a čajovny  

Kavárny a čajovny jsou kategorií s odlišnou cílovou skupinou než zmíněná bistra a restaurace. 

Tím, že se orientují převážně na matky s dětmi, nikoliv tedy na zaměstnance, mají i odlišnou 

otevírací dobu. Všechny jsou nekuřácké a většina z nich nabízí dětské koutky nebo možnost 

"zabavení" dětí. Koncept není rychlý oběd, naopak spíše "vysedávání" s kamarádkami u kávy 

či čaje. Důraz se klade na bio a fairtrade kávu, domácí limonády a koláče, příjemnou domácí 

atmosféru, klidné prostředí. 

Kavárna Divoké matky přímo na svých webových stránkách uvádí zaměření na rodiny s 

dětmi. Jedná se více o klub než o klasickou kavárnu. Disponuje dětskou hernou, obývacím 

pokojem a malým sálem. Otevírací doba je od úterý do pátku od 11ti do 20ti hodin. V sobotu 

od 14ti a v neděli od 12ti do 20ti hodin, v pondělí je zavřeno. Pořádají se zde akce pro děti.  

Mamacoffee nabízí "první českou čerstvě praženou fair trade kávu" a "čerstvé dobroty", např. 

quiche a hummus.
114

 I její součástí je dětský koutek s tabulí a křídami. Otevřeno má v pondělí 

až pátek od 8mi do 21ti hodin, v sobotu od 10ti do 12ti. 

Café svět zve na domácí koláče a otevřeno má denně. Pondělí až pátek od 7mi do 18ti hodin, 

v sobotu od 10ti do 18ti, v neděli od 11ti do 17ti.  

Zmíněné tři podniky se mi jeví v rámci kategorie kaváren jako nejtypičtější. Počítají s 

matkami a jejich dětmi o víkendovém odpoledni, kdy v karlíně málokdo zůstává. 

Můj šálek kávy je ze všech karlínských kaváren nejnavštěvovanější, což je dáno jeho 

flexibilnějším zaměřením. Na karlínské poměry je Můj šálek cenově dražší, svou klientelu si 

přesto našel. Patří mezi ni zejména obyvatelé Cornlofts, který sídlí doslova přes ulici a jsou to 

zejména oni, kdo podnik navštěvují o víkendu. Jim nabízí vyšší standart a přijatelný poměr 

kvality a ceny. Kavárna se profiluje nabídkou "čerstvé kávy z vlastní pražírny", "domácí 
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kuchyní" a "vlídností, která na vás dýchne už u vchodu..."
115

 Otevírací doba je zde od 9ti do 

22ti hodin v pondělí až sobotu a od 10ti do 18ti v neděli. Kavárna se neorientuje primárně na 

vyžití dětí, nicméně je v tom ohledu přátelská. Nabízí přehledné denní menu a je tak 

navštěvována pracujícími v přilehlých office centrech.  

Tea & Go je zde zmíněna přesto, že nedávno zkrachovala. Zařazená je jednak proto, že se 

jednalo o nově otevřenou čajovnu a podnik s novým konceptem. Tea & Go v Sokolovské, 

nedaleko Karlínského náměstí nabízela možnost konzumovat v čajovně své vlastní jídlo. 

Základem jejího sortimentu byl tzv. Bubble Tea
116

. Čaje byly na požádání zdarma roznášeny 

do okolních kancelářských budov. Provoz čajovny neměl dlouhého trvání. Oficiálním 

důvodem krachu je fakt, že majitelé odjeli do Číny a kavárna byla po povodních v červnu 

2013 vykradena. Otevřena byla ve všední dny od 8mi do 18ti hodin. Kavárna měla původně 

otevřeno i o víkendech, následně omezila otevírací dobu pouze na všední dny.
117

 Jako 

neoficiální důvod krachu se tak nabízí její orientace na zaměstnance administrativního centra 

v němž sídlila. Je pravděpodobné, že ti, kteří se snaží běhehm polední pauzy rychle naobědvat 

nebo ji tráví hledáním volného místa v bistrech a restauracích, neprojevili dostatečný zájem o 

čaje. Kavárna sice nabídla jejich roznos po budově a okolních office centrech, vzhledem k 

ceně čaje se ale moho jednat o službu, která se majitelům kavárny nevyplatila. Lze 

spekulovat, zda se kavárna možností donést si své vlastní jídlo nesnažila přilákat opět 

především zaměstnance office centra Rubin, vedle něhož sídlila. Tentokrát ty, kteří na obědy 

nechodí a nosí si jídlo z domu. Těch je ovšem menšina, protože drtivá většina preferuje oběd s 

kolegy.  

 

Vinárny (a vinotéky) 

Vinárny spojené s vinotékou se svou funkcí výrazně odlišují jak od restaurací, tak od kaváren. 

Neprofilují se konkrétním zaměřením, přesto je navštěvují především obyvatelé Karlína a 

přilehlého okolí. Jak již bylo řečeno, ti, kdo v Karlíně pouze pracují, Karlín většinou 

bezprostředně po pracovní době opouští. Vinárny jsou opět nekuřácké, což je ovšem v dnešní 

době vcelku běžné. Zajímavější je, že neustále prodlužují otevírací dobu, což se vyplácí. 

Bohužel nelze říci, kdy jsou vinárny nejnavštěvovanější. Předně musíme brát v úvahu, že se 

jedná o vinárny a vinotéky v jednom. Ti, kdo si přichází pro víno ať již lahvové či stáčené s 
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sebou, nejsou obvykle ti, kteří si chodí do vinárny posedět. Zatímco si pro víno "chodí" 

obyvatelé Karlína, kteří bydlí poblíž, posedět si u vína chodí širší spektrum osob. Nelze určit, 

kdy bude vinárna plně obsazena a kdy zcela prázdná. Majitelé prodlužují otevírací dobu, 

protože se stvávalo, že ve středu nebo ve čtvrtek večer bylo zcela plno a společnost se 

zdržovala čím dál tím déle. Na druhou stranu se následující týden může stát, že ve středu 

nepřijde nikdo. Nižší návštěvnost je klasicky o víkendech, kdy si lidé chodí pro stáčené víno a 

berou si jej domů. Ve vinotéce si vyšší víkendovou návštěvnost vysvětluji tím, že ti, kdo v 

Karlíně zůstávají na víkend, nemají důvod jít do vinárny, kde nikdo není. Domnívám se a 

bylo mi též řečeno, že vinotéky plní funkci socializace. Mám za to, že jsou to především ony, 

které plní funkci "místa" ve smyslu, v němž o něm hovoří Augé. Pokud tuto funkci neplní 

bývalé centrum ve smyslu "místa" Karlínské náměstí, které nefunguje ani jako náměstí natož 

pak "místo", snaží se jeho obyvatelé hledat jej jinde. A protože místo funguje skrze řeč, je 

vinárna ideálním prostředím. Lidé se zde nesetkávají kvůli dobrému vínu, ale právě proto, že 

se zde cítí dobře, "jako doma". Proto zde hraje zásadní roli atmosféra podniku- domnívám se, 

že více než v případě restaurací a kaváren.  Augé se v praktické rovině zabývá tím, jak 

funguje místo v díle Deník bezdomovce. Zde vysvětluje, jak se skrze řeč a komunikaci 

přibližujeme k místům a tím i k ostatním a jakým způsobem se s nimi identifikujeme. Skrze 

komunikaci se člověk místům přibližuje a začleňuje se do nich. To samé platí i naopak. V 

prostoru místa dochází ke komunikaci, která budí pocit bezpečí a příslušnost jedince k místu, 

čímž si místa udržují svůj charakter místa. Fenomén vinárny Augé spatřuje v tom, že se lidé 

snaží socializovat a sbližovat. "Nepopíjejí rádi sami a sami sebe navzájem znají už příliš 

dobře. Potřebují lidi, kteří jim budou naslouchat a kteří pro ně budou podnětní."
118

 Ne ovšem 

pouze z hlediska intelektuálního přínosu, jde spíše o komunikaci, jako takovou, skrz kterou 

lze v ten moment, jak říká Augé, zapustit kořeny a cítit se jako příslušník určitého prostředí či 

společnosti a tedy místa. Místo si sice nevynucuje jasně daná a psaná pravidla jako ne-místo, 

o to je ale zranitelnější. Konverzace, která je akceptovalná, "blízká" a sbližující, do jisté míry 

intimní, je zároveň velmi křehká. Proto je i jasně vyhraněná. Kdo na tomto tenkém ledě 

uklouzne nebo jen lehce překročí subtilní hranici, je okamžitě a bez pardonu nevratně ze 

společenství (ve smyslu pro určitou oblast typického diskurzu) vyčleněn.
119

 

V Karlíně se během roku 2013 otevřely minimálně tři nové vinotéky.  
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Vinotéka Karlín v Šaldově ulici byla vyhlášena v roce 2012 Vinárnou roku, sídlí nedaleko od 

Cornlofts, jejíž obyvatelé si především z této vinotéky odnášejí stáčené víno. Otevírací dobou 

nedávno prodloužila. Ve všední dny funguje od 11:30 do 22:00 hodin. Zavírací doba o 

víkendu je totožná. Na základě poptávky otevřela Vinotéka Karlín novou pobočku Vinárna 

Křižík v Thámově ulici naproti metru Křižíkova. Ta otevírací dobu ještě prodloužila a zavírá 

ve všední dny včetně soboty až ve 23:30. V neděli zavírá, ale nabízí možnost otevření na 

objednávku. 

V těsné blízkosti Cornlofts se nachází i Veltline Wine Bar, který má otevřeno v pondělí až 

sobotu do 22ti hodin. Na svých webových stránkách se prezentuje odkazem k tradici vinařství 

Habsburské monarchie. Profiluje se skrze autencitu a originalitu.  

V Sokolovské ulici, vedle Polévkárny, funguje Vinotéka Správná adresa, která má otevřeno 

ve všední dny do 21:30 a v sobotu do 22:00. 

Tento výčet potvrzuje, že zaměření vináren a vinoték není příliš cílově orientováno. Pokud je, 

tak na obyvatele Karlína a přilehlého okolí. Scházejí se zde zdejší obyvatelé za účelem 

zajímavých diskuzí a "pospolného" posezení. 

 

 

3.4.2  Obchody a služby 

Nově vznikající obchody v Karlíně jsou tématem samy o sobě. Pokud se budeme bavit o 

obchodech s potravinami, projevuje se podobný trend jako v oblasti bister a restaurací.  

Primárně jde o nabídku něčeho specifického. Veškeré obchody se vyznačují tím, že nabízejí 

prvotřídní kvalitu, autentické výrobky, bio potraviny a ručí za čerstvost. Nehraje až takovou 

roli, zda se jedná o italské potraviny nebo čerstvé pečivo. Primárně musí být vše originální, 

autentické a výjimečné kvality. Podobně je tomu i s obchody, které se neorientují na 

potraviny. I ty se snaží nabídnou něco výjiměčného, kvalitního. V této oblasti  vznikají 

obchody nabízející exkluzivní zboží- nábytek, šperky, doplňky do bytu. Exkluzivním se myslí 

v exkluzivní kvalitě za odpovídající ceny.
120

 Mimo to se otevírá stále více obchodů, které se 

zaměřují na různá hobby- hokej, golf, fotografování, sběratelství mincí, a další specifické 

potřeby a koníčky. V případě obchodů nebudu zmiňovat jejich otevírací dobu, protože je to 

bezpředmětné. Drtivá většina z nich je podřízena "karlínskému biorytmu" a otevírají klasicky 

ve všední dny do 17ti, maximálně 18ti hodin. To se týká obchodů s potravinami. V případě 

obchodů se zbožím je situace mírně odlišná, existují výjimky. Tyto výjimky cílí na obyvatele 
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Karlína, jako například obchody sídlící v přízemí Cornlofts. Tento typ obchodů mívá otevřeno 

v sobotu dopoledne. Zřejmě se to příliš neosvědčilo, protože se postupně vracejí k otevírací 

době pouze ve všední dny. V případě obchodů nemá pro náš účel smysl vypisovat jejich 

sortiment. Jde spíše o to nastínit typ obchodů, které zde vznikají. 

 

Obchody s potravinami 

V Sokolovské ulici se nachází sýrárna Cheesy spojená s obchodem LaBuužo. Cheesy nabízejí 

jak zahraniční, tak české sýry. LaBuuužo prodává bezlepkové uzeniny neobsahující alergeny 

a potravinové náhražky. Nabízí domácí paštiky, "poctivé maďarské"
121

 klobásy. Vedle 

Cheesů, naproti tramvajové zastávce, sídlí prodejna zdravé výživy Countrylife. Nabízí 

biopotraviny, bionápoje a potravinové doplňky z českých ekofarem a vlastní biopečivo.
122

 V 

blízkosti Countrylife byla před několika týdny otevřen obchod Sklizeno prodávající farmářské 

a bio potraviny- čerstvé maso, mošty, mléčné výrobky, ovoce, zeleninu a další. 

Na druhé straně od sýrárny Cheesy se taktéž v Sokolovské ulici nedávno otevřel Warehouse- 

prodejna exkluzivního tvrdého alkoholu.  

V Křižíkově ulici nalezneme The Gourmet Shop- obchod s italskými delikatesami (sýry, 

šunky, vína, oleje, těstoviny, apod.). V té samé ulici směrem k Florenci je Obchod sladká 

Francie s francouzskými delikatesami a víny. 

Ve značné míře vznikají v Karlíně nové pekárny, např. v Šaldově ulici, z nichž však některé 

zkrachovaly. 

      

Obchody zaměřené na hobby  

Hobby obchody se dozajista nezaměřují pouze na Karlín, ale na širší spektrum osob s určitou 

zájmovou činností. Na druhou stranu nelze tvrdit, že by jednotlivé obchody nekorespondovaly 

se zájmy zejména nových rezidentů Karlína.  

Například obchod Jednadvacítka sídlící v Křižíkově ulici, téměř naproti Albertu a v blízkosti 

Cornlofts nabízí vše, co se týká florbalu. Profiluje se tím, že nabízí poradenství od předních 

florbalových hráčů. A s florbalovým náčiním v ruce lze v Karlíně potkat mnohé adolescenty. 

V Sokolovské ulici nabízí firma Golfprofi profesionální vybavení pro golfisty. Nebude 

náhodou, že se obchod nachází právě v této lokalitě, kde lze počítat s movitější klientelou, 

která se golfu aktivně věnuje. Tím neříkám, že movitější klientela implikuje golf, nicméně 

tvrdím, že tento sport je pro mnohé rezidenty Karlína atraktivní. 
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Sokolovská ulice nabízí rybářský hobby obchod, kterým je GM Fish Rybářský ráj nedaleko 

Rohanského nábřeží. Z tohoto obchodu by měli radost investoři River Gardens, kteří počítají 

v lokalitě výstavby svých projektů jak s yachtingem a příslušnými kluby, tak s rybařením.  

V paralelní ulici k Sokolovské- v Křižíkově se nabízejí dalekohledy. Obchod patří společnosti 

Binox- výhradnímu dovozci a distributorovi dalekohledů a puškohledů.
123

  

V Šaldově ulici, v přízemí Cornlofts zakoupila prostory společnost Antium Aurum, která se 

věnuje numismatice. Prodává mince a medaile, stejně jako je vykupuje. Obchoduje se zlatem 

a stříbrem, které následně prodává. 

 

Obchody zaměřené na rezidenty 

V této části se podíváme na nově vzniklé obchody, které počítají v první řadě s karlínskou 

klientelou. Situovány jsou strategicky tak, aby zasáhly cílovou skupinu. Ulice Křižíkova, 

Sokolovská, Šaldova, Rohanské nábřeží a další jsou těmi, kde se nacházejí luxusní rezidenční 

budovy. Nebude náhodou, že si podnikatelé zvolili pro své obchody právě tyto adresy. 

Otevírají se obchody, které by měly zaujmout rezidenty bydlící v okolí. Zde je několik 

příkladů. 

V Křižíkově ulici otevřela svůj obchod Kamenické práce společnost Garamont. Orientuje se 

na nově vznikající rezidenční komplexy, klientelu má ale i ve stávajích rezidentech. Prodejna 

je umístěna strategicky- naproti dvěma rozlehlým rezidenčním komplexům. Lze tedy 

předpokládat, že si jí rezidenti, kteří ji míjejí cestou k metru nebo i cestou autem, všimnou. 

Rezidenti Cornlofts řeší navíc problém s nekvalitními parketami, které nechají strhávat a 

nahrazovat kameninou. Už z tohoto hlediska jsou Kamenické práce obchodem, který by mohl 

dlouhodobě fungovat. 

Vedle Kamenických prací bude nově otevřena realitní kancelář. Prostory jsou zatím v 

rekonstrukci. Cedule upozorňující na služby realitní kanceláře jsou ale už pověšeny. Otevřít 

realitní kancelář v tomto prostoru je poněkud ambivalentní. Okolní rezidence jsou již prodané 

a pronajaté, na druhou stranu vznikají a budou vznikat stále nové. Zda se ale kancelář uživí v 

oblasti, kde jsou veškeré investice a následně i pronájmy jasně dané smlouvami a dohodami 

developerů a realitních kanceláří, které je zastupují, je otázkou. 

V Křižíkově ulici byla zřízena cestovní kancelář CK Akord. Sídlí v bezprostřední blízkosti 

metra a zaměstnanci směřující do přilehlých office center (Corso, Palác Karlín a další) ji tak 

nemohou minout. Lze předpokládat, že kancelář využije své polohy a nabídku bude orientovat 
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do značné míry na zaměstnance sídlící v její bezprostřední blízkosti. Na druhou stranu pro ni 

může být klientela z řad rezidentů zajímavější. 

V Křižíkově ulici- vedle dvou rezidenčních komplexů, byly zřízeny nové Jesle pro děti od 

jednoho roku až do tří a půl let.  

V Sokolovské ulici byl nedávno otevřen krejčovský ateliér Vinata, který se specializuje na 

výrobu svatebních a plesových šatů na míru ve vysoké kvalitě. Nedaleko od něj, v té samé 

ulici, sídlí kadeřnické studio Hair point. 

V Šaldově ulici, v přízemí objektu Cornlofts, před několika týdny rozšířila svou prodejnu 

společnost Olivieri, která prodává moderní a rustikální italský nábytek. Nově nabízí i 

kuchyně. Jedná se o jednu z mála firem, která má otevřeno i v sobotu dopoledne. Zřejmě kvůli 

rezidentům Cronlofts. Vzhledem k tomu, že je návštěvnost obchodu v sobotu minimální, lze 

předpokládat, že společnost otevírací dobu omezí na všední dny. 

V přízemí Cornlofts dále sídlí prodejna s matracemi Magniflex a kosmetický salon 

Biologique Recherche Salon s přírodní lékařskou a dermaceutickou kosmetikou.  

Zmíněné příklady nepředstavují kompletní výčet podniků, které vznikly během posledních 

dvou let, vzniklo jich samozřejmě více. Obecně lze ale říci, že vznikají podniky, které se 

soustředí na nemovitosti, jejich pronájem a prodej a obchody s vybavením do bytu. Otevírají 

se podniky orientující se na oblast zdraví a krásy. V Karlíně hojně vznikají šperkařství a 

zlatnické ateliéry, které vykupují zlato a stříbro. Podle složení obchodů se nabízí, že cílová 

skupina bude mladší ekonomicky aktivní pár (nebo pár ve středním věku), který využije 

svatební šaty, šperkařství, dovolenou, zažízení do bytu a jesle. Mnohé z podniků, které 

vznikly za poslední dva až tři roky zkrachovaly tak rychle, jak se objevily, aby na jejich místě 

vznikly nové. Z původních- ve smyslu starších obchodů zanikly především mnohé vietnamské 

se "smíšeným" zbožím. 

 

3.5 Metro Křižíkova 

V této kapitole se budu zabývat stanicí metra Křižíkova, respektive bezprostředním okolím 

jejího vestibulu, který se nachází v ulici Thámova. Zabývat se jí budu proto, že se jedná o 

nejfrekventovanější prostor v Karlíně, který podle mého názoru funguje pouze jako tranzitní 

průchozí prostor a odpovídá ne-místu v teorii Marca Augého. 
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Historie 

Metro procházející Karlínem se začalo stavět roku 1986 a vedlo ze stanice metra Florenc na 

Českomoravskou. Druhý úsek metra B měřil 4,4 kilometrů a byl otevřen v listopadu 1990. 

Měl odlehčit jak automobilové dopravě, tak tramvajím. V Karlíně vznikly dvě nové stanice 

metra- Křižíkova a Invalidovna
124

. Metro Křižíkova navrhla architekta Ing. Arch. Anna 

Hübschmannová. Nástupiště metra Křižíkova se nachází 34, 8 metrů pod zemí a vedou z něj 

dvoje schody a jedny eskalátory. Stanice nedisponuje výtahem a není bezbariérová. 

Eskalátory ústí ve vestibulu, který stojí v Thámově ulici
125

.  

Stanici metra Invalidovna zde pouze krátce zmíním proto, že do Karlína patří stejně jako 

stanice metra Křižíkova. Blíže se jí ale zabývat nebudu, neb pro můj záměr není relevantní. 

Architektonické řešení stanice metra Invalidovna
126

 navrhl Ing. Arch. Jiří Dušek. Stanice se 

nachází v obytné zóně Invalidovna. Ze stanice lze vystoupit buď do ulice Molákova a 

pokračovat směr sídliště Invalidovna nebo na druhou stranu do ulice Sokolovské, kde je 

tramvajová zastávka Invalidovna. Nástupiště metra leží 20 metrů pod zemí a s vestibulem jej 

propojují v celé jeho délce eskalátory. Stanice není, stejně jako Křižíkova, bezbariérová. 

Metro na trase B (druhý úsek) bylo v roce 2002 zasaženo povodněmi, které zde již popisovat 

nebudu, neboť jsou podrobně popsány výše. 

 

Prostor v okolí vestibulu metra 

Pokud se díváme na vestibul metra směrem od Sokolovské ulice a od tramvajových kolejí, 

vidíme obdélníkový útvar, část ulice Thámova, do nějž je vestibul metra zasazen. Thámovu 

ulici vestibul půlí ve dví. Kolem vestibulu lze sice projít po obou jeho stranách a pokračovat 

tak dále ve směru ulice. Přes vestibul však není "na druhou" stranu téměř vidět. Prostor kolem 

vestibulu je nepříjemně stísněný. Na pravé a levé je bloková zástavba. V přízemí domů 

směrem do ulice Thámova sídlí různé obchody. Po levé straně před vestibulem metra, na 

nároží ulice Thámova a ulice Sokolovská se  již několik měsíců staví polyfunkční objekt 

Meteor D. Investorem je BC 2000. Stavbu navrhla architektonická kancelář AUKETT a 

realizuje ji PSJ. Výše nákladů přesahne 160 milionů korun. Stavba by měla být dokončena 
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 Obě stanice Projektoval DP- Metroprojekt Praha. Obě mají stejnou konstrukci: trojlodní, se 
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koncem roku 2014. Meteor D vzniká místo Meteoru C, který nebyl realizován. Vzniknout má 

komplex Meteor A, B, D. Meteor D bude mít sedm pater. První patro má sloužit ke 

komerčním účelům, v poslední patro má být rezidenční. Zbylá patra budou sloužit jako 

administrativní prostory. Pod zemí by měla být postavena další dvě patra, která mají 

nabídnout parkovací místa. Jestli je prostor kolem metra nyní stísněný, po dostavbě bude více 

než příliš těsný. Po levé straně za momentálně rozestavěným objektem se nachází blok budov, 

z nichž větší část tvoří byty, v přízemí jsou obchody. V úrovni vestibulu metra je nově 

otevřená trafika, která má jako jediný obchod v prostoru kolem metra otevřeno i o víkendu. Je 

také jediná, které se to vyplatí. Skrz její poloze přímo naproti vstupu u metra je frekventovaná 

i mimo všední dny. Vedle ní sídlí optika a Bageterie. V těchto místech nedávno zanikl obchod 

s lahůdkami a mléčnými výrobky, který nabízel od chlebíčků přes víno, vše možné. Krátce 

zde sídlil "obchůdek" s čerstvými džusy a pekařství. Obojí velmi rychle zkrachovalo. Vedle, 

ale stále ještě na úrovni vestibulu metra stojí renovovaný dům z 19. století. V přízemí již 

několik let funguje pizzerie Carllino, která po vzoru "nekuřáckého trendu" zavedla nedávno 

zákaz kouření v době obědů a večeří. Prostory nad pizerií využívá tříhvězdičkový hotel 

Charles Central. Ubytovává se zde převážně generace mladšího a středního věku, především z 

Německa a Anglie. Vedle hotelu se nachází budova, kde pod jednou předsunutou střechou 

sídlí čtyři obchody vedle sebe. Prvním je malá prodejna s obuví, která zde není úplně nově, 

nicméně majitele obchod za poslední roky již změnil. Vedle obuvi vzniklo v minulém roce 

zlatnictví Diamant. V prostoru, který nyní využívá Diamant, se nachází každých několik 

měsíců jiný obchod. Předtím zde bývalo pekařství, které zkrachovalo. O tom, že v Karlíně 

vznikají poslední  dobou mnohá zlatnictví jsem se zmiňovala výše. Stejně jako o vzniku 

pekařství, která se však zřídkakdy uživí. Diamant vykupuje zlato a diamanty. Vedle Diamantu 

se nachází dva zvenku oddělené, ale zevnitř propojené "klasické" obchody, které na svém 

místě stojí velmi dlouhou dobu. Jedná se o Maso-uzeniny a Uzeniny- lahůdky. V době obědů 

a po páté hodině odpolední bývají v obou zmíněných obchodech fronty až ven. Lze tedy 

předpokládat, že zde nakupují kromě tamějších obyvatel i zaměstnanci, kteří do Karlína 

dojíždějí. Blok budov ukončuje Bageterie Boulevard na nároží Thámovy a Křižíkovy ulice, 

která zde sídlí více než tři roky. Na pravé straně od metra na nároží Thámovy a Sokolovské 

ulice sídlí krátce UniCredit Bank, přízemí budovy mění často majitele. Za bankou nalezneme 

květnářství a kadeřnictví- kadeřnictví se zde nachází od roku 2011. Následuje dům jehož 

přízemí není pronajaté ani vyklizené. Na fasádě jsou čitelné původní nápisy "Suché pečivo- 

káva- čaj" a "Potraviny". Je to právě tento typ obchodů, který z postupně Karlína mizí. V 

přízemí vedlejší budovy sídlí lékárna a banka Raiffeisen. Obě jsou relativně nového data. 
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Řadu ukončuje "elektra", která na svém místě naopak stojí již velmi dlouhou dobu. V budově 

uprostřed Thámovy ulice, jejíž součástí je vestibul metra, sídlí zepředu pekařství a bistro 

Ječmínek. Vedle něj zkrachovala v minulém roce pojišťovna. Z levé strany budovy je trafika, 

z té pravé toalety a necelý rok sázková kancelář Fortuna. Z budovou, část Thámovy ulice, 

která je oddělená Křižíkovou ulicí od zbytku Thámovy ulice, je pěší zóna. Platí zde zákaz 

parkování, který málokdo respektuje. Pěší zóna je v týdnu zaplněná zaparkovanými vozy. 

Policie tuto situaci běžně neřeší. Botičky uděluje v momentě, kdy se někdo ozve s konkrétní 

stížností. V této "pěší zóně" se nachází několik laviček, zde se však koncetrují sociálně slabé 

osoby a osoby bez domova. Lavičky zpravidla nikdo jiný nevyužívá. Toto prostranství nepatří 

mezi ty, kde by se chtěl člověk posadit či jakkoliv jinak zdržovat, není- li to nezbytně nutné. 

 

Metro jako ne-místo 

Na tomto místě bych ráda poukázala znaky, které tento malý prostor kolem vestibulu metra 

vykazuje a které z něj činí ne-místo. 

Ve všední dny je prostor kolem metra velice frekventovaný a hektický. Nikdo se zde 

neprochází, nezastavuje, nerozhlíží se a nezdržuje se zde. Všichni mlčky chvátají, většina z 

nich z práce a do práce. Ostatně skrze silný provoz by ani nebylo možné, aby se zde někdo 

zastavoval za účelem konverzace či čekání na někoho nebo na něco. Stál by v cestě, překážel 

by v provozu, což by mu jistě dal někdo najevo. O víkendu se situace mění. To ale danému 

prostoru na atraktivitě nepřidává. Prostor působí klidně, téměř nikdo se zde nepohybuje. Není 

důvod. Kromě trafiky jsou veškeré obchody zavřené a kdo zrovna nejde na metro, není 

motivován zde pobývat. Výjimku tvoří lidé bez domova či sociálně slabé skupiny Romů, 

které posedávají na lavičkách. Jak jsem zmínila výše, jsou téměř jediní, kdo lavičky využívá. 

Většinou se jedná stále o ty samé osoby, což na situaci mnoho nemění. Tím, že tudy o 

víkendu prochází minimum lidí, parkuje zde i méně automobilů, jsou tyto skupinky na 

lavičkách první, co člověku na vylidněném prostoru padne do oka. Kromě nich působí tento 

prostor jako mrtvý. Zde by bylo možné opáčit, že místa i ne-místa jsou relativní. Co je pro 

jednoho místem, může být pro druhého ne-místem. Místo ani ne-místo nejsou nikdy 

stoprocentní. V tomto případě lze říci, že může- li být tento prostor pro někoho místem, jsou 

to právě tyto skupinky osob. Ty jediné se zde scházejí dobrovolně a tráví zde čas. Tráví jej 

pospolu a komunikují spolu. Pomineme- li zmíněné osoby, které prstor využívají odlišným 

způsobem než většina, zůstaváme u skutečnosti, že se jedná se o tranzitní prostor, kde ve 

všední dny neustále proudí velké množství osob. Pokud se místo vyznačuje komunikací, 
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sdílením, tak zde nic podobného neprobíhá. Jednotliví procházející zde vystupují spíše jako 

anonymní masa, nejsou zde sami za sebe, jsou anonymní a vystupují zde nikoliv autenticky, 

ale v roli přizpůsobené pohybu v městském prostoru. Antropologická místa jsou utvářena 

jednotlivci, kteří se setkávají s dalšími jednotlivci, jejich sociální roviny se dotýkají a 

prolínají, čímž vzniká pocit blízkosti a intimity. Zde se tak ale neděje. Ve své roli a anonymní 

mase proudící z práce a do práce se jednotlivci míjejí a navzájem se registrují minimálně. 

Není tu symbolizována identita, vztah, ani dějiny. Tento prostor není nijak osobitý a přestože 

tvarově může někomu připadat jako menší náměstí, je to pouze malá část Thámovy ulice, kde 

nic více dříve nebývalo. Proto se, podle mého názoru, k danému prostoru nemohou vztahovat 

ani původní obyvatelé Karlína, kteří se skrze historii a svou paměť mohou vztahovat i k 

prostorům, objektům a místům, které zásadně změnily svou podobu. Tím méně se k němu 

mohou vztahovat ti, kteří do Karlína jezdí pouze za prací. Karlín často neznají a pohybují se 

po své každodenní ose do práce a z práce. Kontakt s Karlínem pro mnohé každý všední den 

začíná a končí právě zde. Pokud tedy počítáme ty, kteří cestují metrem. Do značné míry se 

tomuto prostoru nevyhnou ani zaměstnanci office center, kteří přijíždějí tramvají. Tento 

prostor je úsekem každodenní cesty od metra do práce, není výjimečný, nejedná se o místo, k 

němuž by se chtěli nebo snad měli vztahovat. Na sympatiích tomuto prostoru nepřidává ani 

rozestavěné administrativní centrum, které přístup k metru částečně blokuje a komplikuje. 

Momentálně se jedná o negativní faktor ve smyslu hlučnosti a nepořádku, který je vedlejším 

efektem výstavby. V momentě dokončení budovy vznikne jen další administrativní objekt, 

kterými je Karlín již nyní dostatečně zasycen. Objekt, k němuž se budou vztahovat jeho 

zaměstnanci, obyvatelé Karlína a ostatní stěží. Vznikne tak jen nové uniformní a ostatním 

centrům svým charakterem podobné ne-místo, stojící v oblasti ne-místa a zvyšující jeho "ne-

místný" rozměr. 
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4 Závěr 

Ve své diplomové práci jsem se orientovala na momentálně nejdynamičtěji se rozvíjející 

pražskou čtvrť Karlín, na níž jsem aplikovala teorii předního francouzského etnologa Marca 

Augého. Vycházela jsem z jeho konceptu ne-míst. Této teorie jsem využila k tomu, abych 

poukázala na to, že proměna Karlína po povodních v roce 2002 významně souvisí s produkcí 

ne-míst. Nastínila jsem, jakým způsobem a za jakých okolností nové, převážně 

administrativní objekty a komplexy vznikají. Upozornila jsem na původní industriální 

charakter a na konverze moderních budov.   Došla jsem k tomu, že přestože investoři plánují 

polyfunkční objekty, vznikají pouze nové administrativní objekty, které využívají firmy a 

zaměstnanci v nich operující a sídlící. Pro obyvatele Karlína se jedná o ne-místa, k nimž se 

žádným způsobem nevztahují, pouze je míjejí. Vedlejším efektem je proměna charakteru 

Karlína a v první řadě jeho infrastruktury. Občanská vybavenost Karlína podléhá výstavbě 

office center. Podnikatelé orientující se na Karlín zaregistrovali potenciál především v oblasti 

gastronomie.  Odhadli poptávku, která převyšuje nabídku, a to zejména v době obědů ve 

všední dny. Nicméně i nově vznikající obchody otevírají pouze ve všední dny a počítají do 

značné míry se zaměstnanci business center. Z analýzy nově vznikajících podniků vyplynulo, 

že se primárně orientují na zaměstnance, nikoliv na rezidenty. Nepotvrdilo se ale, že by se to 

týkalo všech typů podniků. Vymyká se kategorie vináren a kaváren, která cílí spíše na 

rezidenty. Jak rezidenti, tak osoby v Karlíně pouze zaměstnané mají společný průsečík. Je jím 

styl, jakým se infrastruktura Karlína- obchody, služby či gastronomie vyvíjejí. Trendem, který 

se neustále rozvíjí, je ve všech oblastech orientace na zdravý životní styl- nekuřácké, bio, 

farmářské, fair-trade, specifické, domácí, originální, apod. Předpokládala jsem, že se potvrdí, 

že směr, jakým se Karlín ubírá jasně prokáže, že to, co v této oblasti vzniká jsou ne-místa, 

která produkují vznik dalších ne-míst. To se však nepotvrdilo úplně. Je pravda, že aktuální 

vývoj Karlína souvisí s produkcí ne-míst. Na druhou stranu o to více vznikají prostory, které 

můžeme charakterizovat jako místa. Tvrdit, že se Karlín stane pouze administrativní čtvrtí 

plnou ne-míst by bylo jednostranné. Jakkoliv v Karlíně ne-místa vznikají, vznikají i místa. 

Sice v nepoměrné míře, ale na druhou stranu čím dál tím více. Jakým způsobem se situace 

bude vyvíjet dále, je složité předpovídat. S jistotou lze však říci, že se Karlín ne-místem 

nestane a pokud bude vykazovat prvky ne-místa, bude je vyvažovat vznik nových "míst".  
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