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Zapomenuté hostince, kavárny 
a restaurace Petrské čtvrti

Když po roce 1918, z podnětu poslankyně Františky 
Zemínové, došlo k rušení nevěstinců, začaly rychle 
vznikat nové noční kavárny a bary. Jednalo se o krčmy 
a pochybné šenky, ale také o elegantní tančírny, noční 
kavárničky a vinárny otevřené až do rána. Nejvíce pro-
slulých podniků „nižší třídy“ se nacházelo v okolí Fran-
tišku a také v Petrské čtvrti. Byla to zařízení, kam se 
většinou hosté uchylovali po zavíracích hodinách den-
ních kaváren, nebo ve kterých se scházely nejrůz-
nější existence, aby zde přečkaly noc. Počet takových 

míst se ve dvacátých letech rychle zvyšoval. Často se 
některé tyto večerní taneční kavárny plnily vedle dam 
ze střední třídy, služek, kuchařek a panských také pro-
stitutkami. Úkolem slečen zaměstnaných v těchto pod-
nicích bylo svádět hosty k větším útratám a tučnějším 
spropitným. Znalec tehdejší noční Prahy Karel Ladislav 
Kukla navíc uváděl, že ženský personál intimní služby 
nabízel ve většině vináren a barů. Přenesme se tedy 
nyní do minulého a předminulého století a projděme si 
Petrskou čtvrť.

V zimě, v době adventu, Vánoc i Velikonoc, byly v minulosti hojněji navštěvovány hostince, kavárny 
a restaurace jako společenská centra zábavy, kde se setkávali obyvatelé dané oblasti Prahy.  
Honosnější restaurace a kavárny byly na hlavních třídách a náměstích Nového a Starého Města. V chudších 
částech Prahy, mezi které patřila i Petrská čtvrť, převládaly obyčejné hostince, různé špeluňky a noční pajzly, 
často nesoucí název „kavárna“, navíc s exotickým názvem.

Na fotografii pořízené na Těšnově kolem roku 1915 je vlevo 
část původního domu čp. 1163, uprostřed hotel Baroch zřízený 

spojením dvou domů čp. 1372 a 1162 a zcela vpravo zachycen 
výčep vína v domě čp. 1161 na nároží Petrské ulice.
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Cestu zahájíme u nárožního 
domu Těšnov 1. Na tomto 
místě je uváděn zájezdní 

hostinec „u  Poříčské brány“ již 
v  17.  století. V  současném domě 
byla na  počátku minulého sto-
letí hospoda „U  Rozkošných“, 
na kterou mezi válkami navázala 
restaurace „Na  Těšnově“, která 
byla v provozu do 90. let. V místě 
dnešní Lidové jídelny Těšnov 5, 
v budově z roku 1928, byla v roce 
1931 otevřena družstevní restau-
race „DUP“. Na adrese Těšnov 9 
je hostinec uváděn v  roce 1899, 
od  roku 1907 restaurace hotelu 
„Baroch“, po  roce 1928 již v nové 
budově provozován hotel „Mer-
kur“. Nárožní dům Těšnov 13 
byl na  počátku 20.  století upra-
ven na hotel „Hašek“ s restaurací, 
následně hotel „Čadek“ a od roku 
1935 hotel „Opera“ s  kavárnou, 
restaurací a  bufetem. Díky pro-
tějšímu Denisovu nádraží (poz-
ději Těšnov) podnik prosperoval, 
měl úroveň a  byl často navště-
vován levicovými intelektu-
ály a  také sportovci. Za  hotelem 
zahneme do  Klimentské ulice, 
kde v  novorenesančním domě 
Klimentská 52 byl od roku 1893 
v  provozu „hostinec R.  Vodičky“, 
který po roce 1901 převzal Ema-
nuel Khop (název „u  Kopa“). Pro 
časté výtržnosti byla tato hos-
poda v  roce 1916 úředně uza-
vřena a  po  vzniku republiky 
byla obnovena jako restau-
race s  názvem „U  Marvanů“. 
Také zde se mezi válkami schá-
zela levice, komunisté a  členové 
FDTJ. V  domě Klimentská  48 

byly mezi válkami v provozu dvě 
provozovny a  to výčep „Josefa 
Kulhánka“ a  na  rohu ulice Mly-
nářské hospoda „U  Zetků“. Rov-
něž zde se před i  po  válce schá-
zeli komunisté. Spojením obou 
provozoven pak vznikla počát-
kem 60.  let restaurace „Jídelna 
v Klimentské“, které se v souběhu 
s  tradicí a  rovněž s  přesunutím 
ÚV KSČ do protější budovy lidově 
říkalo „U  komunistů“. Úhlopříč-
kou naproti, v dnes již zbořeném 
domě čp. 1227, který stál na rohu 
Klimentské a  dnešní Holbovy 
ulice (zbořen 1981 –  dnes je zde 
parčík), byla před válkou restau-
race „U  Vojtů“ (Bedřiška Voj-
tová), později hospoda „Na schůd-
kách“ vedená Ludmilou Slad-
kou. V nárožním domě Kliment-
ská 40 byla mezi válkami (mini-
málně již od roku 1920) hospoda 
„V  myslivně“, oblíbená sportovci. 
Od  roku 1939 restaurace Fr. Sei-
ferta se stejným názvem, později 
ještě v  roce 1949 provozovaná 
mladším z  rodiny hospodských 
Marvanů. Po  čtyřiceti letech zde 
byla obnovena restaurace, nyní 
pizzerie. V  Klimentské 12 je 
uváděna hospoda již od poloviny 
19. století a v letech 1896 – 1897 
„Primasovská pivnice“ Anny Wie-
nerové „U  Täublů“, na  přelomu 
století „Nuselská pivnice“, později 
hospoda „U Tošků“, jejímž nájem-
cem byl mezi válkami František 
Soukal. V  roce 1920 je uváděn 
hostinský p.  Stukol, od poloviny 
30.  let pak restaurace „Veverkova 
jídelna“ Jana Veverky. Na  tradici 
navázala již v nové funkcionalis-

tické budově hospoda „U  sv.  Kli-
menta“, později po válce „V  Kli-
mentské“. Nyní je zde obchod 
s  občerstvením. Dům Kliment-
ská 6 / čp. 1206 koupil již v roce 
1623 Jiří Žandalín (též Zanda-
lín, německy Schanschdelin), 
jehož jméno nesl až do minulého 
století. V letech 1880 – 1894 zde 
byla známá hospoda „U  Šanšde-
línů“ i  „U  Žandalínů“ zmiňovanou 
např. spisovatelem Gézou Vče-
ličkou a  kam chodil i  spisovatel 
Jakub Arbes. Po  vzniku repub-
liky kavárna a vinárna pochybné 
pověsti s  nočním programem 
ještě „U  Žandalínů“, o  rok poz-

ději vinárna a  kavárna „Zelený 
měsíc“ a  „Charleston“ s majitelkou 
Marií Pelikánovou, která pod-
niky provozovala do  počátku 
30.  let, tehdy opět pod názvem 
„Žan-da-lín“. Na  části pozemku 
zbořeného domu vznikla sou-
časná novostavba Klimentská  6. 
Citujme noviny z  května 1933: 
„…v minulých dnech srovnán byl se 
zemí hostinec „U  Žandalínů“ v  Kli-
mentské ulici, dům, který měl jen 
o  málo lepší pověst, než novoměst-
ská „Jedová chýše“, jejímuž životu 
odzvonily krumpáče asi o  dva roky 
dříve. Nevyhýbejme se správnému 
označení: byla to putyka“. 1)

Slovo úvodem
Milí sousedé a  čtenáři Petr-
ských listů,
jaro zavítalo konečně 
i  do  Petrské čtvrti a  my jsme 
jako každý rok zahájili naši 
spolkovou sezónu tématickou 
vycházkou. Ráda bych touto 
cestou ještě jednou poděkovala 
všem, kteří se i přes počáteční 
nepřízeň počasí dostavili v tak 
hojném počtu k  poutavému 
výkladu PhDr. Kateřiny Beč-
kové, vázanému k  její knížce 
„Vltava a její břehy – 2. díl 
aneb od Petrské čtvrti po vodě 
do Troje“.

V  březnu jsem Vám sli-
bovala, že pro Vás chystáme 
další překvapení a  ono se už 
blíží! Tím je jednak speciální 
vydání Petrských listů, které 
právě držíte v  ruce, a  které 
pro Vás připravil autor knížky 
„Petrská čtvrť dům od  domu“ 
RNDr. Pavel Novotný, a jednak 

další komentovaná vycházka, 
na  které Vám bude průvodcem 
právě autor této knížky a  spe-
ciálního čísla našeho občas-
níku  – bližší informace nalez-
nete na poslední stránce.

Těším se tedy na  shledání 
s  Vámi v  neděli 22. dubna 
od  14  hodin a  nezapomeňte 
si vzít toto deváté číslo Petr-
ských listů s sebou!

LINDA KLEČKOVÁ, předsedkyně spolku

vpravo nápis U Žandalínů
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Dnes zbořený dům Kli-
mentská 4 / čp. 1205 se jme-
noval „U  Kolínských“. Od  polo-
viny 30.  let 19. století ho vlast-
nila rodina mlynářů Emanuela 
Holečka, kteří zde provozovali 
hospodu „U  Holečků“. Konkuro-
vala sousední hospodě U Žanda-
línů až do  první světové války, 
kdy pravděpodobně zanikla. 
S ní zanikla i kavárna, původně 
„Sýkorova vinárna“ v  protějším 
domě v Klimentské 3, založená 
na přelomu 90. let a na počátku 
minulého století provozovaná 
Ludvíkem Matějem. Stejný osud 
potkal i  hostinec „u  Landkočů“ 
se spolkovými místnostmi zří-
zený již kolem roku 1790 v Kli-
mentské 1 na nároží Revoluční. 
Na  počátku minulého století 
byl provozován Reginou Löwy-
ovou a  je zachycen s  původ-
ním názvem ještě na pohlednici 
z roku 1910.

Zabočíme do ulice Revoluční, 
kde na nároží v č. 20 / čp. 1202, 
na  konci 19.  století vznikla 
restaurace v  interiéru zdo-
bená bohatou štukovou deko-
rací. Od  první dekády minu-
lého století zde byla kavárna 
a  vinárna „Adria“, v  roce 1912 
přejmenovaná na  „Café Ideal“ 
často s  komorním programem. 
Mezi válkami zde do znárodnění 
působila cukrárna „Škaloud“, 
později až do  poloviny 90.  let 
cukrárna a  mléčný bar. V  sou-
sedním domě Revoluční 18 
mezi válkami provozoval hos-
podu Alois Dlouhý a od poloviny 
30.  let Václav Bláha. Po válce se 
hostinci s  názvem „v  Revoluční“ 
říkalo „U  Krampery“. Dojdeme 
do Soukenické ulice, kde v Sou-
kenické 5 na  konci 19.  století 
byla hospoda následně uváděna 
jako kavárna „Františka Štelov-
ského“, od  roku 1901 jako „Pro-
cházkova kavárna“ s programem, 
otevřena denně až do rána. Pod-
nik v  roce 1905 převzala Marie 
Svobodová, která ho v roce 1911 
pojmenovala „Mikádo“ a  další 
rok pod vedením Marie Ková-
řové a V. Tichého na „Artist“. Spi-
sovatel E.  E.  Kisch popsal tento 
podnik ve  své reportáži „Zapo-
vězené lokály a jiné obrázky“, 
ale nesprávně ho lokalizoval 
do  Revoluční třídy. Do  vinárny 

a kavárny „Artist“, za nimiž byly 
pokoje se samostatným vcho-
dem pro homosexuální zákaz-
níky, měli vojáci úředně zakázán 
vstup. Během 1. světové války se 

kavárna a vinárna pod vedením 
Stanislava Musila jmenovala 
„Port Artur“ a  po  vzniku repub-

liky v roce 1918 jako kavárna 
„U  Českoslovanské lípy“. V  roce 
1927 se majitel Pepa Havlíček 
vrátil k  názvu „Artist“. Je uvá-
děna a provozovaná Františkou 

Holvanovou ještě v  roce 1928. 
Od  30.  let nejsou o  tomto pod-
niku zmínky.

Protější dům Soukenická  4 
má rovněž pestrou minulost, 
která začala až v roce 1992, kdy 
přízemí a  byty prvního patra 
byly rekonstruovány na  „Thaj-
skou restauraci“. V  letech 
1998  –  2005 zde byla provozo-
vána restaurace „U Pivrnce spor-
tovce“, která využívala i  staré, 
původně gotické sklepy, v  roce 
2007 restaurace „Perfekt“, v roce 
2009 nová orientální restau-
race „Dahab“, v roce 2014 „Wink 
by Pasha“ a „Saffran“, od roku 
2016 restaurace „Exo klub“. Vět-
šinou při každé změně probíhaly 
nákladné rekonstrukce. V  sou-
sedním domě „U  Mariánského 

obrazu“ v  Soukenické 6 byla 
v  provozu stejnojmenná restau-
race se spolkovými místnostmi 
minimálně již od poloviny 
19. století. Od roku 1900 provo-
zoval hostinec pan Šafr a je uvá-
děna s názvem „U Šafrů“. V roce 
1906 kavárník Josef Koucký 
zde otevřel kavárnu s  vinár-
nou a s programem (až do rána), 
kterou pojmenoval „Maroko“. 
Hned další sezonu 1907 kavár-
ník Ludvík Bayer tento podnik 
přejmenoval na „Fidelio“. Ten 
pak v  roce 1909 převzal Bed-
řich Šamal. V  době 1.  světové 
války zde byla polsko-židovská 
kavárna resp. vývařovna pro 
židovské uprchlíky, o  které se 
zmiňuje ve svých „Denících“ spi-
sovatel Franz Kafka. Dům byl 
po  1.  světové válce přebudován 
na  penzion „U  Stejskalů“ podle 
majitele domu Jana Stejskala, 
který zde provozoval i hospodu, 
později restauraci. Dům byl 
po roce 1948 znárodněn a z hos-
pody vznikla v  50.  letech tzv. 
Závodní jídelna. Nakonec tyto 
prostory sloužily jako sklady. 
Po  roce 1992 byl pension obno-1914

Eliščina třída (dnes Revoluční) na pohlednici z roku 1910. Vpravo na zkoseném nároží nápis U Landkočů.

Humoristické listy 1889
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ven a  přízemí a  sklepy přesta-
věny na  podnik „Terminal bar“, 
později „Lounge“ a  bar „Fru Fru“ 
s  interiérem upraveným podle 
návrhu architekta Bořka Šípka. 
Po  poničení objektu povodní 
v  roce 2002 byl přebudován 
na  „Bar SOHO“, v  roce 2008 
„XS club“, v  roce 2012 čajovna 
„Krulovo doupě“ a  nyní je opět 
v  rekonstrukci. Na  původním 
místě sousedního domu Souke-
nická 8 je ve středověku uváděn 
pivovar, který v 15. století vlast-
nil Pavel řečený Bříško (nebo 
i  Tlustý). Od  roku 1915  byla 
v domě Soukenická 24 uváděna 
kavárna, restaurace „U  Dob-
ráka“, s každodenními koncerty 
dámské kapely, příp. cikánské 
kapely Carmen. Ve  20.  letech 

zde provozoval Josef Holvan 
vinný restaurant a bar s názvem 
„Salome“. V  letech 1928  – 1941 
se pro zdejší bar objevuje název 
„Felix“. Nicméně se podniku, 
později provozovanému rodi-
nou Nachmilnerů, stále říkalo 
i  „U  dobráka“. Podnik, o  kterém 
pamětníci hovoří jako o příleži-
tostném nevěstinci, byl nakonec 
zavřen až koncem 50.  let, kdy 
ještě fungoval jako denní bar.

Naproti v  domě Soukenická 
17 koncem 19.  století původní 
hospodu „U  Machů“ provozoval 
Josef Pospíšil, kterého v  roce 
1908 nahradil hostinský Danda, 
následně Václav Němec a  nako-
nec Jan Šita. Hospoda se tehdy 
jmenovala „Castaldo“ (Kastaldo) 
podle stejnojmenného slavného 
a  světově známého pochodu, 
který složil kapelník 28.  pluku 
v Praze Rudolf Nováček (1860 – 
1929). Pochod byl věnován Lud-
wigu Castaldovi, v letech 1890 – 
1894 veliteli pražské posádky. 
Pod názvem “Castaldo“ později 
„U  Hrstků“ byla hospoda známá 
ještě v  letech 1930  – 1950, kdy 
byl majitelem hospody i  domu 
Josef Hrstka. Ve  své době byl 
dům proslulý nevěstkami a  jistě 
k  tomu přispěla nejen tato 

hospoda, ale i  podnik vpravo 
od  domovních dveří s  názvem 
„U Piků“, ve  30.  letech uváděný 
jako „Vinárna Jo  – Jo“. Když 
byl po  roce 1950 dům znárod-
něn, provozovaly původní hos-
podu Restaurace a  jídelny. Teh-
dejší úrovni kategorie IV. cenové 
skupiny po  restituci domu 
potomkům z  rodiny Hrstkovy 
v  90.  letech, nová doba příliš 
neuškodila. Střídání nájemců 
a  přeměn názvů („Kozlovna“, 
„hospoda v  Soukenické“, „výčep 
Soukenická“, „pivnice v  Souke-
nické“), ovšem název „Castaldo“ 
nahradit nemůžou.

Dojdeme k  domu Petr-
ské náměstí 2 / čp.  1185, 
kde v  19.  století byla hospoda 
Františka Matouška a  od  roku 
1865 v  zadním traktu továrna 
na  likéry, punče a  ocet Abra-
hama Ernsta Perelese, který 
od  roku 1888 provozoval 
vinárnu v  sousedním domě 
čp. 1186. Již jako majitel domu, 
se přejmenoval na Arnošta Per-
nera a  v  tomto domě provozo-
val vinárnu. Tu převzal později 
jeho syn Otto Perner. Původní 
dům byl zbořen v  roce 1938. 
Naproti přes náměstí na nároží 
Zlatnické ulice 12 stával dům 
„na Kuklíku“, Petrské nám. 6 / 
čp.  1130, jehož historie sahá 
až do  15.  století. Stejné jméno 
měl i pivovar s hospodou, která 
si název „na Kuklíku“ zachovala 
po  celou dobu provozu  2). Dům 
s  pivovarem vlastnila rodina 
sládka Antona Klenky z Vlasti-
milu, jehož potomci po  zániku 
pivovaru hostinec pronajímali. 
Nejslavnější zdejší hospod-
ský byl Vilém Srp. Hospoda se 

dostala i  do  „Staropražských 
pověstí“, do  Haškova Švejka 
a  je zmíněna i  E. E. Kischem. 
Byla již v  19.  století známá 
svými rvačkami a  podle dobo-
vého tisku se zde praly i  ženy, 
a  to nejen prostitutky. Hostin-
ský Vilém Srp měl přezdívku 
„Miláček“ a  také „Serabono“  – 
jedná se údajně o  přesmyčku 
Bona (Buona) sera  – dobrý 
večer. Památný dům byl zbořen 
v roce 1929.

Přejdeme do  Truhlářské, kde 
na  levé straně mineme hotel 
Majestic postavený v  letech 
2007  – 2009. Přes ulici v  domě 
Truhlářská 23 z  roku 1871 byl 
hostinec Vojtěcha Richtra zmí-
něný v  roce 1885, který v  roce 
1897 převzal Josef Burian (dříve 
hostinský Na  Kuklíku). Od  roku 
1912 hostinec provozoval hos-
tinský Josef Lasík, roku 1914 
Adalbert Mikeš a  po  vzniku 
republiky Alois Lupoměský (viz 
též ul. Zlatnická 11). Ten je zde 
uváděn ještě v roce 1939. Po válce 
hospodu „U  kasáren“ (lidově 
„U  vojáčků“) vlastnila rodina 
Nežerných. Dům byl v 50. letech 
znárodněn a  po  restituci hos-
podu opět provozoval Vladimír 
Nežerný. Po rekonstrukci domu 
v  letech 2001  – 2003 z  hospody 
vznikla restaurace „Plzeňka“ 
(měla i  název „Aura“). V  tomto 
domě vlevo od  domovních dveří 
byl po  rekonstrukci domu zří-
zen v roce 2013 klub „La Mafia“, 
2014 přejmenovaný na  „Music 
Bar Chicago“ a  v  roce 2015 opět 
nová restaurace s  barem „Fuse“. 

17. 6. 1917

Castaldo Marsch
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Původně středověký soukenický 
domek Truhlářská 19 nahradil 
sladovnický dům, od  17.  století 
pivovar „U  Smitků“ podle maji-
tele Josefa Smitka Sedlčanského, 
který ho v  roce 1635 prodal 
Šimonovi Tupačkovi. V  18.  sto-
letí u  pivovaru uváděn název 
„U  Špitků“ a  též „U  Mitzliřů“ od 
roku 1792 s  majitelem Hollefch-
tem (asi Holečkem). Pivovar vyho-
řel. Nový dům v  první polovině 
19. století vlastnila rodina Berlů, 
od poloviny 60. let knihař Adolf 
Borovička. Tehdy je zde uvá-
děna hospoda Johanna Waitze. 
V  protějším domě Truhlářská 
14, v  druhé polovině 19.  století 
rodiny Mikešů, měla pobočku 
rakouská továrna na  minerální 
vody a sodovku „Reinhard a spol.“. 
V  roce 1908 byla v  domě zří-
zena knihovna, čítárna s  kuleč-
níkem a sálek s podiem jako sou-
část zdejší nové kavárny Josefa 
Hercíka „U  hroznu“, v  roce 1912 
inzerovaný jako vinárna „U Hra-
deckých“ Růženy Hradecké. Část 
domu sloužila jako nevěsti-
nec a  vinárna, tehdy s  názvem 
„Orient“, ta byla v roce 1916 pro 
výtržnosti úředně na  dva roky 
uzavřena. Po  vzniku republiky 
se vinárna jmenovala „Carmen“, 
následně „Vinárna Ay-Ay“, krátce 
„Agnesia“ a  také „Soho“. V  polo-
vině 30. let se vrátila k názvu „Ori-
ent“ a  před válkou ji vedla Anna 
Minářová. Pod tímto názvem 
provoz kavárny a vinárny pokra-
čoval až do 50. let minulého sto-
letí, kdy zanikla. V  roce 1893 
otevřela v protějším domě Truh-
lářská  17 restauraci Barbora 
Fahounová, kterou převzala 
po  Emanuelu Chmelíčkovi. Fer-
dinand Dialler pak převzal hosti-
nec v roce 1899 a na přelomu sto-
letí je zde krátce uváděn i hostin-
ský Prokop Honzík. V roce 1903 
je v  domě inzerováno otevření 
plzeňské pivnice „U  Pinzů“, kte-
rou od roku 1912 vlastnil hostin-
ský Pankrác Utěra. Od něho kou-
pil dům i  hostinec v  roce 1915 
František Flieger. Restaurace je 
v domě uváděna ještě po vzniku 
republiky a  provoz ukončil až 
tragický výbuch granátů v Truh-
lářské v  roce 1926, který dům 
poničil. V  Truhlářské 11 byla 
„Geisslerova hospoda“, od  roku 

1874 „Oberdorfská pivnice“. 
Na přelomu století je uváděn hos-
tinec Josefa Kacovského. Restau-
race mezi válkami v  30.  letech 
byla provozovaná Antonií Rei-
nerovou a byl zde i výčep lihovin 
Josefa Neumanna. Restaurace je 
zde inzerována ještě v tisku z let 
1927 – 1941. V roce 1997 byl pro-
tější dům Truhlářská 10 přesta-
věn na Hotel Salvator s restaurací 
„La Boca“. Na konci minulého sto-
letí měl v  tomto domě velkoob-
chod s vínem E. Sýkora.

V  letech 1991  – 1992 došlo 
v  Truhlářské 4 k  rekonstrukci 
přízemních prostor domu 

na  vinárnu „U  Tadeáše“ a  restau-
raci „Magdaleny Dobromily Retti-
gové“. Po dalších úpravách v roce 
2010 je zde dnes restaurace „Kot-
leta“ a  kavárnička „Kafíčko“. 
V protějším domě Truhlářská 3 
je od roku 1883 uváděn hostinec 
„U Čejků“. Od roku 1895 pak hosti-
nec „U Dichtlů“, krátce „U Horáka“ 
a  od  roku 1901 opět „U  Čejků“. 
Po  vzniku republiky koupila 
objekt rodina restauratérů Oldři-
cha a Františka Pečenky a od roku 
1919 je zde dalších dvacet let 

uváděna restaurace „U  Pečenků“, 
kde se pořádaly i  taneční zábavy 
(až do  rána). V  roce 1939 byla 

část objektu přestavěna na  hotel 
„Ideal“. Hotel „Ideál“ kategorie 
C  v  50.  letech spravoval komu-
nální podnik města Prahy. 
Následně byly pokoje opět přesta-
věny na byty. V přízemí byla dále 
až do 90. let v provozu restaurace 
„Ideál“. V  roce 1992 byla přesta-
věna na čínskou restauraci.

Na nároží Revoluční 2 / Truh-
lářská 1 je v roce 1863 v objektu 
uváděna likérka Franz Münch. 
V roce 1887 do tohoto domu byla 
z  Jindřišské ulice přemístěna 
známá „Šebkova kavárna“. Od roku 
1896 pak byla v přízemí kavárna 
„Merkur“ (též Mercur) Antonína 
Žežuláka (ta byla ve  20.  letech 
přemístěna do Revoluční 24).

Projdeme nám. Repub-
liky do  ulice Na  Poříčí, která 
byla jednou ze společenských 

Humoristické listy 1874
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Původní nápisy Geissler Pilsner Bier odkryté při rekonstrukci domu 
v roce 2015 – foto autor

Rudé Právo 
26. 10. 1957

„Stalo se to před několika dny. 
V  jedné restauraci v  Truh-
lářské ulici v  Praze tančily 
dvě mladé podnapilé dvo-
jice rock‘n‘roll. Ovládly par-
ket a  předváděly velmi oplzlé 
scény. Když přišla hlídka 
Veřejné bezpečnosti, chu-
ligány vyvedla a  potom 
přála návštěvníkům dobrou 
a  pokojnou zábavu. Odpo-
vědí jí byl srdečný, souhlasný 
potlesk. Poručíka M. jistě ten 
souhlasný potlesk potěšil“. 3)
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Naproti v původním jednopa-
trovém domě Zlatnická 4 pro-
vozoval od  roku 1860 pivnici 
majitel Michael Borč (Borcz). 
Objekt byl zbořen v  roce 1872. 
V  současném domě po  první 
světové válce provozoval Fran-
tišek Hradecký noční podnik  – 
bar „White Star“ (1923  – 1939). 
Po  válce byla v  tomto objektu 
prodejna svítidel a  nyní je zde 
restaurace a  klub disco „Kobra“. 
Ve Zlatnické 8 stával v 19. sto-
letí pivovar „U  Jílků“ (majitel 
Josef Jílek) později s  názvem 
„U  Pařízků“ s  majitelem Mathi-
asem Braunem a  krátce také 
s  hostinským Robertem Záru-
bou. Pivovar byl zrušen před 
rokem 1900 a hostinec Antonína 
Hassmanna a následně i Anto-
nína Veselého před první světo-
vou válkou.

Ve  Zlatnické 11 je na  pře-
lomu 19.  století uváděn hosti-
nec Aloise Kádnera, následně 
Josefa Neumanna a  hostinec 
provozovaný od  30.  let rodi-
nou Lupoměských (Vincenz 
a  Josef), v  roce 1939 a  ještě 
po  válce Františkem Lupo-
měským. Později hospoda 
„Na schůdkách“ s osobitým kolo-
ritem IV.  kategorie. Hospoda 
byla po  roce 1990 rekonstruo-
vána a rozšířena na stejnojmen-
nou restauraci. V roce 2008 byla 
přejmenovaná na  restauraci 
„Palanda“. Původní dům Zlat-
nická 13 byl „Ullersbergův prá-
vovárečný dům“ od  roku 1771 
v  majetku sester Marie Anny 
a  Kathariny von Ullersberg. 
V  polovině 19.  století je zde 
uváděna plzeňská restaurace 
se zahradou „U  zlatého litru“, 
od roku 1877 s majitelem Václa-
vem Hůrkou. Současná budova 
z  let 1884  – 1886 je součástí 
gymnázia v Truhlářské.

Projdeme kolem bývalé hos-
pody Na  Kuklíku do  Petrské 
ulice. Současný pětipatrový dům 
z let 1928 – 1929 Petrská 3 byl 
postaven jako „Penzion Fišer“ 
(majitel František Fišer) a  slou-
žil spíše jako hodinový hotel  – 
někdy je uváděn i  název hotelu 
„Zátiší“. Kavárna a  restaurace 
Fišer byly v provozu i během Pro-
tektorátu a  hotel byl určen jako 
jeden ze dvou hotelů v Praze, kde 
směli v letech 1941 – 1944 uby-
tovat Židy. Ke  konci války byl 
hotýlek nevěstincem s  němec-
kými prostitutkami, které byly 
k dispozici německým vojákům. 
V  květnu 1945 němečtí vojáci 
prostitutky odvezli nákladním 
autem, aby je uchránili před hně-
vem obyvatel. Hotel s restaurací,  
provozovanou Petrem Andrlem,  
jsou uváděny ještě po  válce, ale 
v  roce 1949 byl objekt znárod-
něn a  přeměněn na  vysokoškol-
skou kolej. V  novostavbě Petr-
ská 10 byl po válce až do 90. let 
minulého století v přízemí v pro-
vozu denní bar. V  sousedním 
nárožním domě Petrská 12 uvá-
děn v roce 1863 hostinec Václava 
Krafty, o 10 let později s názvem 
„u Němců“, v roce 1880 jako hos-
tinec „U  sv. Petra“ s  majitelem 
Františkem Petříčkem. Na konci 
19.  století hostinec „Na  růžku“ 
s  hostinským Martincem, poz-
ději, až do 50.  let, s hostinským 
Břetislavem Píškem. Po  roce 

1990 po  nákladné rekonstrukci 
restaurace s  názvem „U  petrské 
věže“ třikrát změnila majitele. 
Dnes je zde indická restaurace.

V  Biskupské 4 je v  druhé 
polovině 19.  století uváděn 
v  domě výčep lihovin, v  pro-
vozu do  1.  světové války. 
V  současnosti je zde restau-
race „U  Bronců“, která vyu-
žívá i  menší dvorek s  pavla-
čemi ve  vnitrobloku. V  původ-
ním přízemním domě Biskup-
ská 8 (Biskupský dvůr 9) uvá-
děna od roku 1872 noční „Lieb-
lova kavárna“ s  pověstí hráč-
ského doupěte a  útočiště 
pochybných existencí. Tehdy 
byl majitelem Emil Liebl, poz-
ději jeho syn, rovněž Emil. 
Po vzniku republiky kavárna 
„u  Lieblů“ s  majitelem F.  Holu-
bem. V  letech 1934  – 1935 byl 
postaven současný funkciona-
listický dům a  na  zdejší tradici 
navázala stejnojmenná moderní 
restaurace „U Lieblů“ s výčepem 
na nároží (v nájmu Marie Mare-
šové). V  suterénu byla  zřízena 
vinárna. Po  válce a  po  znárod-
nění nesl podnik název „U Petr-
ské věže“, ale místní obyva-
telé ho nazývali „U  Antoníčka“ 
(patrně připomínkou  arcibis-
kupa Antonína Bruse velmistra 
Řádu křížovníků s červenou hvěz-
dou). Po  restituci domu v  roce 
1990 byly prostory restaurace 
a vinárny přeměněny na obchod 
s  bytovým textilem, dnes 
obchod s dlažbou. Majitel pivo-
varu „U  Bílé labutě“ Na  Poříčí 
Josef Klička nechal postavit pro 
svou rodinu nový dům Biskup-
ská 7, který byl vnitroblokem 
a  zahradou s  pivovarem propo-

Kavárna Liebl

tepen Prahy a  vyznačovala se 
množstvím hostinců, restau-
rací, kaváren a  hotelů. Jejich 
podrobný výklad bude předmě-
tem některé příští vycházky. 
Zde zatím malá ochutnávka 
názvů: hotel „U  císaře rakous-
kého“, hostinec a  vinárna 
„U  bílé botky“, hostinec „U  zele-
ného vola“  – hotel „U  anglického 
dvora“, hostinec „U  Černého 
orla“ a „U  Bílé labutě“, kavárna 
„U zlaté hrušky“, hostinec „U zla-
tého bažanta“, „U bílého beránka“ 
pivovary „U  Bucků“ a  „U  Rozva-
řilů“, hotel „Bavaria“, hostinec 
„U dědků“ a několik dalších.

Z  ulice Na  Poříčí zabočíme 
do  Zlatnické ulice, kde je 
v  domě č.3  / čp. 1126 kolem 
roku 1833 uváděna výroba 
likérů Mathiase Ledera a  poz-
ději tzv. „Horákova hospoda“. 
Již v  současném domě, posta-
veném v  letech 1889  – 1890 
pro Měšťanské bratrstvo praž-
ských výčepních, byla hos-
poda Antona Hraby a následně 
Gustava Steyskala a  Edu-
arda Vošahlíka. V  domě síd-
lil od  roku 1920 „Svaz hoteli-
érů a  velkorestauratérů v  repub-
lice Československé“ založený 
pro ochranu zájmů této pro-
fesní skupiny a pro povznesení 
hotelnictví v  ČSR. Tento svaz 
zde měl také redakci časopisů 
„Hoteliér“, „Hostimil“ a  dalších 
profesních tiskovin. Po  zná-
rodnění hotelů a  restaurací 
v  domě působil státní podnik 
RaJ Prahy  1 a  Prahy  8. V  roce 
2016 zde byl otevřen hotel 
„Cosmopolitan“.

Humoristické listy 1890

Humoristické listy 1892

Prg. Tgbl. 1928

Humoristické listy 1879

Humoristické listy 1879
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jen. Od roku 1894 v tomto domě 
otevřeli Bohumil a Anna Wehny 
(Wenig) kavárnu „U  Karlova 
Týna“. V roce 1897 jako kavárna 
„Karlův Týn“ Viléma Šuberta 
(někdy název „Na  Karlštejně“). 
Před první světovou válkou pro-
vozovaná Fr. Markem „U  Karl-
štejna“. V  roce 1905 i  1909 je 
zde uváděna „Heringova lidová 
kavárna“ (Stanislav Häring), 
denně otevřena do  rána. Mezi 
válkami tzv. „Vítova restaurace“ 
(majitel Ladislav Vít), v  roce 
1939 jako restaurace „Kovoděl-
nický dům“.

Cestou kolem Petrské věže 
si ještě připomeneme zbořený 
dům Petrská 11 (na  místě 
dnešního Praha City Center). 
V  tomto domě, který vlastnil 
J. Schmidt, je od roku 1874 uvá-
děna ve  sklepních prostorách 
vinárna. Tehdy je v  domě uvá-
děn i hostinec „U krále Gambrina“ 
(patron sladovníků). Další maji-
tel Otakar Žežulka s  manžel-
kou Miladou provozoval na pře-
lomu minulého století v  domě 
hospodu resp. noční kavárnu 
„V  kanonu“ (v  tisku inzero-
vaná v  letech 1887, 1903, 1916) 
a  po  vzniku republiky v  letech 
1923  – 1939 jako kavárna „Cor-
sika“ (Korsika). Po  válce zdejší 
vinárna a  restaurace s  názvem 
„Zadar“ byla provozovaná Chor-
vaty ještě v  50.  letech. Smě-
rem k  Těšnovu ještě zmíníme 
i  zbořený dům Petrská 22  / 
čp.  1160, na  jehož místě stojí 
telefonní ústředna. Ten byl 
nazýván „Tři zlaté srpy“ (U Miče-
línků), od  poloviny 19.  století 

s hostincem se zahradou „U srpů“ 
(rovněž „U  třech srpů“), před 
první světovou válkou provo-
zovaným hostinským Josefem 
Jungmannem. Mezi válkami je 
zde uváděna hostinská Aloisie 
Srbová a během války Karel Splí-
chal. Provoz hospody byl ukon-
čen kolem roku 1947.

Poznámky:
1) Národní politika – 5. 5. 1933
2) Kuklík městský je léčivá rost- 
 lina, která se dříve používala  
 i při výrobě piva
3) Jednalo se o restauraci Ideál

Pohlednice s kavárnou Liebl ještě v původním domě na počátku minulého století

Jan Konůpek – Z Petrské čtvrti

Zlatník J. Hrdý ve svém obchodě
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VĚDOMOSTNÍ KVÍZ

Na  webových stránkách Moravské galerie (http://sbirky.
moravska-galerie.cz/katalog) bylo zveřejněno několik set kre-
seb, grafik a litografií krajin a památek z celé republiky vytvo-
řené malířem Janem Konůpkem (1883 – 1950). Lze zde nalézt 
i  10  autorových prací z  let 1935 – 1942 zobrazující objekty 

v  Petrské čtvrti. Většinu 
z  nich lze lokalizovat, při-
nášíme vám však uni-
kátní zobrazení původního 
domu, který stával v naší 
čtvrti. Budeme velice rádi, 
pokud se některému ze čte-
nářů podaří lokalizovat 
dům na  kresbě. Rádi pak 
odpověď zveřejníme v příš-
tím čísle Petrských listů.

1893 Prg. Tbl.

1905 Prg. Tbl. i s chybou místo 7 je uvedeno  č. 17
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komentovanou vycházku
s RNDr. Pavlem Novotným

Spolek přátel Petrské čtvrti Vás zve na

ZAPOMENUTÉ HOSTINCE, 
KAVÁRNY A RESTAURACE 
PETRSKÉ ČTVRTI
v neděli 22. 4. 2018 od 14:00 hod.

Více se k tématu můžete 
dočíst i ve speciálním vydání 

Petrských listů č.9, které 
vycházejí v těchto dnech.

  www.petrskactvrt.cz
  facebook.com/petrskactvrt

Sraz na Těšnově na parkovišti u hotelu Opera.

Odhadovaná délka vycházky 2 hodiny.
Poplatek činí 20 Kč na osobu, pro členy spolku zdarma.
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