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Štvanice v proměnách času
Blank a Kovaříková a Pavel Novotný / Foto: Zdeněk Kovařík a archív autorů

Slovo úvodem
Vážení a milí čtenáři,

Budova funkcionalistické kavárny na Štvanici

Kdy jste se byli naposledy projít na Štvanici? Přesto,
že nikdy nepatřila k Petrské čtvrti, „Petráci“ na ostrov
vždycky rádi chodili. V posledních letech prodělal řadu
nevratných zásahů a již dlouho působí neutěšeně.

D

říve se mu říkalo
Velké Benátky a patřil
do souostroví, k němuž
patřil ještě ostrov Korunní,
Jeruzalémský, Papírnický a Primátorský. Než došlo v těchto
místech k úplnému přemostění Vltavy, zajišťovaly komunikaci mezi ostrovy brod, přívozy a dřevěné lávky pro pěší.
Od 18. století vlastnili, nebo
měli ostrovy v pronájmu různí
měšťané převážně s právem
rybaření, zahradničení, provozu hostinců a zábavy. Po
smrti posledního soukromého
majitele, statkáře A. Židlického v roce 1898 zakoupila ostrov od jeho synů Pražská obec
a dostal se pod správu Starého
Města. V roce 1899 byl převeden z Karlínského katastru
na Holešovice – Bubny. Pražská

obec rovněž koupila od města
Karlín, tehdejší ostrov Korunní
a část Jeruzalémského, které se
následně staly součástí nábřeží
Petrské čtvrti.
Oficiální název Štvanice získal ostrov až začátkem 20. století při regulaci vltavských
břehů. Pochází z německého
výrazu Hetze (štvanice) a má
původ v 18. století, kdy se tady
v dřevěné aréně pořádaly psí
štvanice na býky, jeleny, kance
a dokonce i na medvědy. Tato
poměrně nechutná, ale tehdy
oblíbená zábava, byla zakázána
až výnosem císaře Františka
Josefa I. v roce 1802. Pražáci
a hlavně »domorodci« z Petrské
čtvrti říkali ostrovu dál původním názvem Benátky, přestože
v polovině minulého století byla
snaha tento název zcizit pro

nejdříve bych ráda poděkovala
všem, kteří si přišli zahrát
traťovou hru „Petrská Stínadla“ a ukázali, že my Petráci
jsme pěkně soutěživí! Dvanácté číslo Petrských listů,
které držíte právě v rukou, pro
vás připravili členové našeho
spolku a nefalšovaní Petráci, paní Blanka Kovaříková
a pan Pavel Novotný. Ačkoliv se nejedná o číslo speciální,
je celé věnované ostrovu Štvanice neboli Velkým Benátkám.
Věřte mi, je to opravdu poutavé čtení.
Jak to vypadá, před námi je
opět parné léto. Budeme moc
rádi, když se přijdete osvěžit
skvělou atmosférou tradiční
akce „Hudební Petrské léto

Čertovku na Kampě (např. Edgar
Th. Havránek v roce 1948
napsal knihu Kampa – Pražské
Benátky).
K výraznému pokroku došlo
v téhle lokalitě v druhé polovině
19. a s nástupem 20. století. Nejdříve byl v letech 1846 – 1849
postaven Negrelliho železniční
viadukt a v roce 1900 podle
projektu Ing. Rudolfa Kaplana 600 metrů dlouhý dřevěný tzv. Jateční most. Ten vedl
od nádraží Severozápadní dráhy
(Těšnova) přes tehdejší Jeruzalémský ostrov a přes východní
cíp Korunního ostrova na Štvanici kose ve směru obracejícím
se více k východu než most současný. Z nádraží Těšnov byla
hnána stáda jatečního skotu
přímo na most, z něho na Bubenské nábřeží a dále do Ústředních

v parku Lannova“, které se letos
koná 22. a 29. srpna a dále
5. a 19. září. Jako vždy budou
pro děti připraveny různé dílničky a divadelní představení.
Na závěr mi zbývá už jen připomenout další tradiční akci,
14. září na Petrském náměstí
bude „Zažít město jinak“.
LINDA KLEČKOVÁ, předsedkyně spolku

jatek. A opačným směrem byla
z jatek Praha zásobována zpracovaným masem. Přes tento
dřevěný most jezdila bez potíží
i tramvaj.
V letech 1908 – 1912 byl vybudován Hlávkův most, který spojuje Nové Město od Těšnova
přes ostrov Štvanici s Holešovicemi – Bubny. Vydejme se
nyní z mostu na východní část
ostrova. V 19. století tu vyrostly
dílny a továrničky, které se zabývaly výrobou převážně dřevěných výrobků. Mezi nimi byly
zřejmě nejzajímavější kočárky.
František Doležal, který sám
sebe označoval za vynálezce dětských vozíků v Rakousko – Uhersku, na ostrově v dílně vyráběl kočárky a měchy pro kováře
v letech 1872 – 1886. Jeho sousedem a konkurentem byl v letech
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1881 – 1885 Josef Henn, který
tu měl továrnu na parkety a dětské vozíky. Jejich dílny převzal
kolem roku 1888 Jan Řezníček a provozoval zde mj. rovněž
výrobu kočárků. Sídlo tu měli též
výrobci pian Frant. J. Hummel
a firma Kašpar a Lewi, později
jako Vincenc Kašpar s výrobou
dřevěných školních a kuchyňských potřeb a hraček. Zmíněny jsou zde také dílny Jindřicha Vitouše, Viléma Taussiga,
firma Jindřicha Vošousta, ateliér fotografa Jakuba Nonnenmanna či zámečnictví Stanislava
Kabrhela. Po roce 1912 objekty
postupně mizely a konec zdejšího
podnikání přinesla první světová válka. Na jejich místě postavila v letech 1921 – 1922 podle
návrhu Františka Nováka firma
Františka Němce, majitele stavební kanceláře a pily v Brandýse
nad Labem, dřevěný „Výstavní
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Porodnice na Štvanici – pohled ze třicátých let
pavilon truhlářů“, kde v letech
1921 – 1941 výrobci nábytku
pravidelně dvakrát ročně na jaře
a na podzim pořádali Výstavní
trhy. Truhlářský pavilon je zobrazen ještě i na leteckém snímku

Průvodce XVII. výstavním trhem nábytku pražských truhlářů (1929)

z roku 1953. Tehdy sloužil jako
zázemí stavby při rekonstrukci
Hlávkova mostu. Část této dřevěné budovy byla od 1. ledna
1964 památkově chráněná, ale
přesto byla zbořena po roce 1970
v souvislosti s přípravou ražení
metra.
Výstavba metra zpečetila
osud i zdejší porodnice. Její historie začala na přelomu 19. století, kdy byla na Štvanici postavena jednopatrová novorenesanční budova, později upravená pro sociální účely. V roce
1916 zde působil Útulek pro
nemajetné matky z Modřan a po
vzniku republiky útulek Československé ochrany matek a dětí.
Jeho předsedou byl Ferdinand
Kellner, tehdejší náměstek primátora Prahy, a čestnou předsedkyní byla paní Alice Masaryková. Útulek pro matky byl umístěn ve dvou budovách. Porod-

Bývalý útulek na Štvanici

nice převzala číslo orientační 5
a dostala čp. 863. Ústředí získalo
i klasicistní dům čp. 858, který
v roce 1921 upravilo jako dětský útulek pro opuštěné a osiřelé děti (dnes Vila Štvanice, kde
se hraje divadlo). Do vilky přišel někdy na přelomu roku 1937
herec Oldřich Nový se svou manželkou a přítelem, malířem Jaroslavem Verisem, aby si tu vybral
dítě vhodné k adopci. Do oka mu
padla Blaženka Jakešová, kterou si osvojil, změnil jí jméno na
Janu Novou a s láskou se pak o ni
staral.
V porodnici se narodilo
několik generací dětí především z Petrské čtvrti a Holešovic. Na svět tu přišla v roce
1976 i herečka Tereza Kostková. Budova porodnice stála
v místě současného tenisového
areálu a byla zbourána v roce
1978. Ještě v roce 2010 byla
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parcela vedena jako zbořeniště
v majetku Dopravního podniku
HMP a.s. Západně od současných tenisových kurtů je dosud
jáma a pod ní technologický
tunel a spojka, která vede k pancéřovým dveřím metra trasy C.
Ve
válečných
letech
1942 – 1945 v době nedostatku pohonných hmot byla
na Štvanici zřízena plnicí stanice na stlačený plyn používaný do automobilů. Po válce
byla zrušena a po rekonstrukci mostu se na tomto
místě instalovala socha sedící
dívky od Jaroslava Horejce.
Tato část ostrova se v druhé
polovině
minulého
století
stala nedobrovolně jedním velkým
staveništěm.
Nejprve
byl ve dvou etapách v letech
1953 – 1965
rekonstruován
Hlávkův most a rozšířen ze
17 m na 28 m, kdy původní
železnou konstrukci v úseku
Karlín – Štvanice
nahradila
železobetonová a další úpravy
mostu byly provedeny při budo-
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vání severojižní magistrály.
Následovala stavba úseku trasy
III C metra, jehož tubus leží
zhruba uprostřed mezi Negrelliho viaduktem a Hlávkovým
mostem. Ražba pod Štvanicí
proběhla v letech 1981 – 1982.
Úsek III C severně od Florence
byl otevřen 3. listopadu 1984.
A do třetice charakter ostrova
zásadně
změnila
výstavba
nového tenisového komplexu.
Tenis tady měl letitou tradici.
První Český Lawn – Tennisový
Klub zde působil už od roku
1901. V průběhu let vznikly
čtyři kurty a v roce 1927 i centrální kurt a zázemí včetně
restaurace a klubovny. Tyto dřevěné objekty, navržené meziválečným propagátorem dřevěných staveb Ing. Dr. Ivanem Šulou, sloužily až do
roku 1983. Na jejich místě byl
v letech 1985 – 1986 podle projektu Sportprojektu (arch. Josef
Kales a Jana Novotná) a Metroprojektu postaven současný
areál. Centrální tenisový dvorec
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s betonovými tribunami s kapacitou 7 000 diváků a dalších
9 nekrytých a 2 kryté tenisové
dvorce. Nyní je zde 14 antukových venkovních kurtů, z toho
3 s umělým osvětlením a 6 krytých dvorců. Za tenisovým komplexem sloužila Pražanům řadu
let plovárna s bazénem a brouzdalištěm, která svým charakterem připomínala prvorepublikovou atmosféru včetně
houkání vlaků, projíždějících
na Negrelliho viaduktu. Byla
však zlikvidována ještě před
povodní 2002.
Nejslavnějším
sportovcem
„Benátek“ byl hokejista a tenista
Jaroslav Drobný (1921 – 2001),
který se nejen na Štvanici narodil a od čtyř let tu bydlel, ale

doslova vyrůstal na tenisových dvorcích, kde byl jeho otec
Julius správcem. Drobný zůstával v domácím tenise neporažený plných deset let (od 1939
do 1949). Jako účastník světových turnajů byl od roku 1946
deset let členem světové desítky.
Po svém vítězství ve Wimbledonu roku 1954, kdy již hrál jako
emigrant, jej odborníci zařadili
na post světové jedničky.
Také druhá část ostrova měla
svou sportovní dominantu –
první zimní stadion s umělou
ledovou plochou v Československu. Pro veřejnost byl otevřen
v roce 1932 zároveň s funkcionalistickou kavárnou od architekta Josefa Fuchse, která na něj
vkusně navazovala. V roce

Tenista Jaroslav Drobný
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Socha sedící dívky od Jaroslava Horejce

www.petrskactvrt.cz

petrskactvrt

Poděkování patří jednotlivým členům spolku za jejich články
a příspěvky  V Petrských listech byly použity fotografie ve vlastnictví
členů spolku, pokud není uvedeno jinak  Činnost Spolku přátel
Petrské čtvrti je v roce 2019 podporována grantem MČ Praha 1.

Zlatník J. Hrdý ve svém obchodě
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Štvanice ještě se zimním stadionem v lednu 2011
2011 byl stadion navzdory tomu,
že šlo o kulturní památku, srovnán se zemí a kavárna, v níž se
pořádaly taneční čaje a posléze
diskotéky, osiřela a čeká na svou
záchranu. Na zimním stadionu,
jenž byl v roce 1956 zastřešen,
se čtyřikrát hrálo mistrovství
světa v hokeji, ale také tu trénovaly legendární krasobrus-

Hydroelektrárna z roku 1912

lařky Ája Vrzáňová a Hana Mašková. A tak jediné objekty, které
na Štvanici stojí a fungují bez
úhony dodnes, jsou hydroelektrárna s Francisovými turbínami
z roku 1912 a poblíž zdymadla
pak domek plavidelníka ve stylu
moderny s nautickými prvky,
včetně „kapitánského můstku“
na střeše.

Malá Hanka Mašková na „Zimáku“
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