
MĚSTO
Připravili jsme pro vás výstavu jako součást zapojení se    
do tvorby Manuálu vize Ostrova. Pojďme si ostrov projít
a společně udávat jeho budoucnost.



Historie
Štvanice - ostrov nezastavěné krajiny, 
sevřený mezi dvěmi čtvrtěmi z kamene. 
Prostor zeleně a odpočinku. K břehům je 
připojen dvěmi kamennými pásy už víc jak 
sto let. Ze severu na něj hledí Holešovice, 
z jihu zase Karlín. Na místě zaniklých vesnic 
dnes stojí hrdé město, které procházelo 
v minulém století bouřlivým rozvojem. 

Bubny 
Velká část Holešovic přiléhající k ostrovu 
ze severní strany se nazývá Bubny. Místo 
pohybu, obchodu, ale i utrpení. Stavba 
Bubenského nádraží započala v roce 1866. 
Rozsáhlý areál železnice s výtopnami, 
dílnami a depem byly součástí Severní 
státní dráhy propojující Prahu s Drážďany. 
Nádraží bylo napojeno na Negrelliho viadukt 
a umožnilo jízdu vlaků na tehdejší Nádraží 
státní dráhy (dnešní Masarykovo).  

Nádraží bylo svědkem neblahých událostí 
dvacátého století. Oběti holocaustu 
připomíná plastika sochaře Aleše Veselého, 
Brána nenávratna. Koleje zdvižené k 
nebi odkazují  na transporty z let 1941-
1945, které byly z Bubenského nádraží 
vypravovány do ghett v Terezíně a Lodži. 

V současnosti představuje oblast jeden 
z největších brownfieldů v Praze. Území 
o rozloze 110 hektarů se tak má stát novou 
městskou čtvrtí pro 25 000 obyvatel. 
Součástí projektu revitalizace je i vlakové 
spojení mezi letištěm Václava Havla 
a Hlavním nádražím.

Tržnice
Jižně od brownfieldu bývalého nádraží 
se nachází Pražská tržnice (též zvaná 
Holešovická). Ta byla zbudovaná mezi lety 
1893-1895 dle návrhu architekta Josefa 
Srdínka jako Ústřední jatka královského 
města Prahy. Jatka zde fungovala skoro sto 
let V roce 1983 byl provoz ukončen 
a prostor byl nadále využíván jako tržnice. 
Se svou rozlohou necelých 11 hektarů plných 
obchodů a kultury představuje Tržnice živé 
srdce Holešovic.

Těšnov 
Na jižní straně Štvanice za řekou začíná 
Karlín. Území při magistrále se říká Těšnov.  
Zde bylo v roce 1875 zbudováno koncové 
nádraží Rakouské severozápadní dráhy, které  
sloužilo do roku 1972, kdy byla ukončena 
železniční trať do Vysočan. Jednalo se tak 
o velmi rušnou a živou část města. Ruch 
zůstal, ale život tu bohužel představují jen 
auta, valící se po severojižní magistrále. 
Budova nádraží této jizvě v těle města 
musela ustoupit.

Florenc
Naproti Těšnovu se nachází místo se 
zvláštním jménem. Nejpravděpodobnější 
důvod tohoto názvu je pozvání italských 
řemeslníků z Florencie Karlem IV. při 
zakládání Nového Města v roce 1348. Území 
se začalo brzy říkat Florenc - Malá Itálie.

V horní pravé polovině leteckého snímku je jasně patrná velikost Bubenského nádraží. zdroj: I. ČLTK Praha

Letecký snímek ukazuje bývalou podobu Rohanského ostrova - sklady a kolejiště.  zdroj: IPR Praha

Hala Pražské tržnice s charakterickými cihelnými prvky na fasádě.  zdroj: IPR Praha



Současné propojení 
měst a ostrova
Negrelliho železniční viadukt

Aby mohla být zbudována Severní státní 
dráha v úseku Praha - Drážďany, bylo 
rozhodnuto o stavbě železničního viaduktu. 
Ten spojuje karlínský a holešovický břeh 
Vltavy a v Karlíně překlenuje tehdy ještě 
neregulované záplavové území. Na projektu 
spolupracovali inženýři Perner a Negrelli, 
který se podílel na stavbě Suezského 
průplavu. Jde o druhý nejstarší, dosud 
stojící, most v Praze a jedná se bezpochyby 
o důležitou součást pražského stavebního 
dědictví.  

Stavba viaduktu započala v roce 1846 
a už 1. června 1850 po něm projel první 
vlakový spoj. Byla zvolena oblouková 
a částečně segmentová konstrukce. Hlavním 
stavebním materiálem byla česká žula, na 
obložení pilířů byl použit pískovec. Původní 
délka byla 1130 m a šířka 7,6 m. Trať byla 
koncipovaná jako dvojkolejná. Ve dvacátém 
století byly z důvodu větší plynulosti 
automobilové dopravy nad Křižíkovou ulicí 
a na Bubenečském nábřeží odstraněny 
oblouky. 

Mezi lety 2017-2020 prošel viadukt 
kompletní rekonstrukcí - jedná se o první 
modernizovaný úsek dráhy v projektu 
propojení středu města s letištěm Václava 
Havla. 

Hlávkův most

Původní dřevěný most z roku 1900, spojující 
Karlín s Holešovicemi byl nahrazen novým 
mostem, pojmenovaným podle českého 
architekta, podnikatele a mecenáše Josefa 
Hlávky. Oproti jiným pražským mostům 
během svého života nikdy nezměnil název.

Hlávkův most se klene nad Štvanicí a oběmi 
vltavskými rameny a má na délku celkem 
297m a i s chodníky je široký necelých 
17 m. Stavba probíhala ve dvou etapách mezi 
roky 1909 -1912. Část spojující Těšnov 
s ostrovem byla navržena z oceli a skládala 
se ze dvou oválných oblouků o rozpětí 
46 m. Návrh zpracoval inženýr Jiří Soukup, 
architektonické pojetí dodal Mečislav Petrů. 
Jako materiál pro úsek spojující ostrov 
s Holešovicemi byl použit beton, z kterého je 
vytvořeno sedm klenebních polích. Autory 
této části jsou inženýr František Mencl 
a architekt Pavel Janák. Důvodem pro použití 
dvou rozdílných stavebních technologií byl 
kompromis mezi zastánci tradiční ocelové 
konstrukce a moderní betonové.

Negrelliho viadukt v Karlíně -lept Josefa Rybičky podle předlohy Karla Brantla z roku 1854.  
zdroj: Muzeum hlavního města Prahy

Podoba vidauktu po kompletní rekonstrukci v roce 2020. 

Hlávkův most na ostrově - tehdy ještě bez dnes dominantní funkcionalistické budovy zázemí kluziště.   
zdroj: IPR Praha



Velká pozornost se věnovala výtvarnému 
pojetí nového díla. Nad zhlavím ostrovních 
pilířů byly umístěné reliéfy sochařů 
Bohumila Kafky a Ladislava Kofránka. 
V cípech hlavní klenby se nachází medailony 
dvanácti představitelů města, kteří se 
o stavbu města zasloužili. Jejich autory jsou 
Josef Mařatka a Otto Gutfreund. 

Začátek holešovické strany mostu 
zdobily rozměrné plastiky Jana Štursy 
z jemnozrnného pískovce, kdy jedna 
představuje Práci a druhá Humanitu.   
 
Obě sousoší se kvůli rozšiřování mostu 
v přípravě na trasu Severojižní magistrály 
dostaly do deponie na Štvanici a na své 
místo na holešovické straně byly navráceny 
až v roce 1983. Při příležitosti úprav mostu 
pro vedení magistrály byl ocelový úsek mezi 
Těšnovem a ostrovem nahrazen novým, 
železobetonovým. 

Město dneška 
Jak v Karlíně, tak v Holešovicích probíhá 
v poslední dekádě proces gentrifikace. 
Samotné slovo pochází z anglického gentry 
- šlechta a poprvé bylo použito při přeměně 
londýnské čtvrti Islington v šedesátých 
letech dvacátého století. 

Jedná se o proces rostoucí přitažlivost 
oblasti pro lidi s vyššími příjmy, kteří se 
do ní stěhují ze sousedních čtvrtí nebo měst. 
Následují zvýšené investice do veřejného 
prostoru a související infrastruktury 
ze strany developerských firem, místní 
samosprávy nebo komunitních aktivistů 
a z toho vyplývající ekonomický rozvoj 
a zvýšená přitažlivost pro podnikání. 

To kromě výše zmíněných pozitivních jevů 
vede i k vystěhování původních obyvatel 
(často chudších nižších společenských tříd), 
kteří už si nemohou dovolit vyšší nájmy 
a jejichž cenově dostupná veřejná 
vybavenost (obchody, restaurace atd.) 
byla nahrazena drahými kavárnami, 
butiky, obchody či barbershopy a podobně. 
Gentrifikace se dotýká bydlení, ekonomiky 
i společenských vazeb.

Výsledkem bývá ztráta původní atmosféry 
místa a jeho přeměna do již částečně 
typizované podoby městské čtvrti. Společně 
s řešením klimatické krize představuje 
gentrifikace jednu z hlavních výzev měst 
v jednadvacátém století.

Pohled na holešovickou stranu Hlávkova mostu s původní pozicí sousoší Práce a Humanita. zdroj: IPR Praha

Nová podoba Karlína na Rohanském ostrově. zdroj: IPR Praha

Brownfield Bubny - jaká ho čeká budoucnost? zdroj: IPR Praha
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Píííísk . . .

Píšťala pronikavě zaječela konec směny. 
Dělníci pokuřují za tovární branou. Kouř 
z vysokých komínů pokrývá nebe, kam jen 
oko dohlédne. Elektriky cinkají, ze dvora se 
nese řev opilce. Slunce má nachově rudou 
barvu. Končí další den ve městě, které nikdy 
nespí. 
 
Dokážete si takové město představit?

Edison, Vítězslav Nezval
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Kam mohu své nápady napsat?

> do online dotazníku:

http://bit.ly/stvanice_dotaznik

MEET ING POINT
zahájení procházek a místo
setkání na akci Stany a deky

VODA AKTIVITY

OSTROVY

MĚSTO 

BUDOUCNOST
KRAJINA

Můžeme se sejít osobně? 

> osobně na participačních setkáních
   vždy od 15:00 do 20:00:

30. 6. Stany a deky 01 
17. 7. Stany a deky 02
11. 8. Stany a deky 03
07. 9. Stany a deky 04

Jak se o ostrově dozvím více?

> výstava na ostrově

trvající do 12. 9. 2021 

> komentované vycházky:

23. 6. od 18:00 s botanikem J. A. Šturmou
27. 7. od 18:00 s architektem R. Kolaříkem
12. 9. od 18:00 s historikem J. Krajíčkem

Jak se mohu zapojit do tvorby Manuálu vize ostrova?

Mapa doprovodného programu participace.

jste zde

Naše životy jsou truchlivé jak pláč
Jednou kvečeru šel z herny mladý hráč
venku sněžilo nad monstrancemi barů
vzduch byl vlhký neboť chýlilo se k jaru
avšak noc se chvěla jako prérie
pod údery hvězdné artilérie
které naslouchali u politých stolů
pijáci nad sklenicemi alkoholů
polonahé ženy v šatě z pávích per
melancholikové jako v podvečer
 
Bylo tu však něco těžkého co drtí
smutek stesk a úzkost z života i smrti
Vracel jsem se domů přes most Legií
zpívaje si v duchu malou árii
piják světel nočních bárek na Vltavě

z hradčanského dómu bilo dvanáct právě
půlnoc smrti hvězda mého obzoru
v této vlahé noci z konce únoru
 
Bylo tu však něco těžkého co drtí
smutek stesk a úzkost z života i smrti
 
Skláněje se z mostu uviděl jsem stín
sebevrahův stín jenž padal do hlubin
bylo tu však něco těžkého co pláče
byl to stín a smutek hazardního hráče
řekl jsem mu probůh pane co jste zač
odvětil mi smutným hlasem nikdo hráč
bylo tu však něco smutného co mlčí
byl to stín jenž jako šibenice trčí
stín jenž padal z mostu; vykřikl jsem ach!
ne vy nejste hráč! ne vy jste sebevrah!


