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BRANÍK A PODOLÍ 

Jejich dějiny se sobě podobají tak, jak se mohou podobat dějiny dvou sousedních vesnic 
spjatých svým původem s vyšehradskou kapitulou, svatovítským proboštstvím a několika 
řády a převažující obživou s Vltavou. Obě zpustošila husitská bitva o Vyšehrad a v dalších 
stoletích je pak neopomnělo vydrancovat prakticky žádné z vojsk, jež přitáhla k Praze. 
Karlovské vinice, zahrady, sady, chmelnice, pole a louky už ve středověku doplnily lomy
 a vápenice. I skal, které se zdají svou podstatou patřit věčnosti, se zmocnil rychlý lidský 
čas: Otec zakladatel české krajinomalby Antonín Mánes viděl mezi Podolím a Braníkem 
jiné skály než o necelé století později otec zakladatel českého kubismu Bohumil Kubišta, 
když maloval svůj Lom v Braníku. Jejich podoba se měnila, jak se stěhovaly do Prahy 
proměněny ve stavební kámen, štěrk, vápno a cement. 

 Reliéf, vyjevující v obnažených stěnách lomů geologickou prapodstatu Země, 
založil i další společnou charakteristiku obou čtvrtí: Do Prahy odtud bylo zároveň blízko 
i daleko. Pražský hrad na dohled, proto tak rádi vystupovali na skály nad Vltavou malíři, 
Vyšehradská a Branická skála ale spadaly strmě do Vltavy a nejkratší spojnice po jejím břehu 
tak dlouho neexistovala, že obě vesnice byly odkázány na spojení po vodě nebo velkou 
okliku přes Pankrác. Zlomovou událostí tak pro obě vsi bylo proražení Vyšehradského 
tunelu v roce 1905 a zprovoznění tramvajové trati o pět let později. 

V té době již Pražané objevili půvab obou vsí při řece, kam je pohodlně dopravovaly 
parníky. Když byly od 1. 1. 1922 obě připojeny k Velké Praze, vystřídal nedělní ruch 
zahradních restaurací celotýdenní ruch stavební. Ideál bydlení ve vlastním rodinném 
domě se zahradou, navíc současně ve zdravém přírodním prostředí a v metropoli, tu 
nalézal místa téměř ideální. Svahy a temena kopců dobývali další a další kolonisté, 
dole v údolí Vltavy a při starých cestách nahoru k Pankráci překryla venkovské osídlení 
městská ambice. Mezi rodinnými domy a vilami se najdou i velká architektonická díla, 
v Podolí stavěli Karel Honzík, Karel Hannauer, Jaroslav a Karel Fišerové, v Braníku Pavel 
Bareš, Oldřich Starý, Jindřich Freiwald, Franz Hruška, ve 2. polovině 20. století Jan Kaplický, 
Karel Prager, Jan Louda, Petr Malinský a Richard Tampier, Petr Drexler a Ladislav Vrbata či 
David Vávra. 

Další společnou charakteristiku zakládají stavby jiného typu, velké solitéry, které 
prostředí obou čtvrtí přesahují svou dimenzí a funkcí a navíc podstatná část z nich patří do 
učebnic dějin české architektury: Podolské sanatorium, Akciové ledárny v Braníku, méně 
známý rozlehlý areál studentských kolejí ČVUT, v Praze ojedinělé dílo socialistického 
realismu 50. let, plavecký stadion jako jedno z velkých děl periody jeho překonání, komplex 



České televize na Kavčích horách. Ani zde nechybějí velká jména české architektury, a to 
jsme ještě nepřipomněli donedávna téměř zapomenuté dílo Jana Kotěry, čerpací stanici 
Vršovické vodárny. 

Skutečnou dominantu může mít každé sídlo jen jednu. Pro Podolí je to Podolská 
vodárna. Mladá Československá republika jí manifestovala civilizační a kulturní vyspělost 
svého hlavního města, její autor Antonín Engel v ní úspěšně zasnoubil moderní architekturu 
s nadčasovou monumentalitou. Braník získal svou dominantu o čtvrtstoletí dříve v podobě 
hrdé hmoty Společenského pivovaru pražských sládků a hostinských, díle Josefa Bertla. 

Paměť obou čtvrtí, alespoň ta, kterou čteme zhmotněnu ve stavbách, se nezdá 
dlouhá. Podolský kostel sv. Michaela archanděla přetáhla dostavba a úprava ze 13. do 
19. století, dominikánský dvůr, nejstarší stavba Braníka, svůj původ v 17. století sice 
nezapře, ale okolní město se k němu nevztahuje právě s úctou, jež přísluší stáří. S pamětí 
nejstarších staveb nevystačíme. Podstata paměti Podolí a Braníka je romantická a dnešní 
příchuť poněkud nostalgická: Branické pivo se vaří na protějším břehu Vltavy a Akciové 
ledárny skončily, když přestala zamrzat. Na vinicích, polích a zahradách se daří už jen vilám 
a rodinným domům. Prostranství mezi tramvajovou smyčkou a nádražím Praha-Braník už 
nekypí zmatkem sobotních a později pátečních útěků z města. Obě čtvrti už nežijí s řekou, 
oddělily je od ní rušné komunikace a mohutné dopravní stavby a i bruslaři a cyklisté si dali 
vnutit jejich směr a duch. Ne-míst přibývá.

 
Stále ale trvá přitažlivá krása Braníka a Podolí, ležící mimo náš čas rychlé spotřeby: 

Praha je město dramatické, jinde ale těžko nalézt takový kontrast měkkého vegetačního 
krytu a nahých skal, intimních zákoutí a míst, odkud lze pochopit velkolepost prostoru 
pražské kotliny i van dimenzí téměř kosmických. Kontrasty krajinného prostředí 
reprodukuje architektura obou čtvrtí, rozepjatá v kontrastu té nejkomornější důvěrnosti 
domova a odpočinku a nejvyšší monumentality a jejích sdělení. Málokde lze tak intenzivně 
zároveň být i nebýt v Praze, současně ve městě i pod nebem.

PhDr. VLADIMÍR CZUMALO



Pavla Vrbová / Výhled z Kavčích hor



Jan Klimeš / Vnitřní vzpěry Podolské vodárny



Vladimír Dinda / Vodárna Podolí



Milena Kárná / Bruslaři na podolském nábřeží pod Vyšehradem 



Jan Klimeš / Vyšehradský tunel



Zdeněk Ráž / Geometrické tvary v Podolí



František Dostál / Psí družička



Josef Janeček / Hřiště



Jiří Hanák / Plácek Penzistů



Pavel Křepinský / Ráno u bazénu v Podolí 
Klid  ruší jen chaoticky poházené modré lavičky, 
které očekávají vodomilné návštěvníky.



Pavla Vrbová / Po sezóně 
(tobogán na plaveckém stadionu v Podolí)



Vladimír Dinda / Yacht Klub Podolí



Petr Pokorný / Podolské nábřeží, život v zátoce, marina



Pavel Křepinský / Pod Branickými skalami.
Dřevěný kostelík farního sboru 
Českobratrské církve evangelické v Praze 4



Milan Paukert / Branické skály 
z místa nedaleko 
dřevěného kostela v Braniku
Letní podvečerní slunce plasticky osvětilo skály ...



Eva Stanovská / Barrandovský most 



Kateřina Göttlichová / Graffiti pod Barrandovským mostem



Tomáš Vitovský / Most inteligence (Branický most) 

Tomáš Vitovský / Konečná tramvaje Nádraží Braník



Pavlína Staňková / Vlastní rodinný dům architekta Karla Pragera z roku 1968,
dostavba Jan Louda 1978, ulice Nad lomem 33, Braník 
     



Josef Janeček / Současná obytná architektura v Braníku 



Martina Šimková / Branický sochař a čezbář Tomáš Dostál - Bosambo



Zdeněk Ráž / Pohled na Braník od Barrandovského mostu 
s plastikou sochaře Josefa Klimeše



Karel Čapek / Branická 56 - Starý Braník



Vladimír Dinda / Most inteligence Braník



Pavel Křepinský / Starý a nový Braník – Branická ulice
Pohled přes věž dominikánského dvora ze 17. století 
na panelovou výstavbu v Braníku



Eva Stanovská / Nádraží Braník



Milan Paukert / Branický most
Podvečerní záběr mostu od Branického nádraží 



Milan Paukert / Branické nádraží 
Podvečerní záběr z nádraží směrem k Mostu inteligence
   



Vladimír Skalický / Bez názvu



Jiří Tondl / Železniční hřbitov



Pavla Vrbová / Konec starých časů 
(pivovar Braník)



Pavla Vrbová / Zmrzlé ledárny v Braníku



František Vrbecký / Branická zima





PRAHA DŘIVE A NYNÍ - PŘÍTOMNOST BRANÍKA A PODOLÍ

Obraz současného stavu dvou čtvrtí Prahy 4 byl představen pod názvem Přítomnost Braníka a Podolí 
v závěru roku 2010 v Galerii Svazu českých fotografů a v druhé polovině února 2011 v prostorách obchodního 
centra Novodvorská Plaza. Je pokračováním práce skupiny fotografů, která již v rámci projektu Praha dříve a nyní 
zmapovala Nový Karlín, Dnešní Žižkov a Současný Smíchov. Fotografování probíhá formou workshopů otevřených 
široké veřejnosti, každý z nich je ukončen sestavením výstavní kolekce a je k němu vydán katalog. Jako celek 
vytvářejí široce koncipovanou fotografickou kroniku hlavního města, jejímž smyslem je zachytit stále se měnící 
podobu města a zachovat ji pro paměť generací. 

Výstavní soubor Přítomnost Braníka a Podolí tvoří sto fotografií vybraných z několika set snímků, které 
v průběhu workshopu vznikly. Rozmanité pohledy skládají netradiční, neturistický, překvapivý obraz živého, stále 
se  vyvíjejícího území na pravém břehu Vltavy. Fotografové a fotografky zachytili jeho dominanty, zapomenutá 
zákoutí, nové i staré stavby, život na ulici i osobnosti s ním spojené. Někdy s vtipem a nadsázkou, jindy s citem 
pro krásu příliš nefotografovaných míst v Praze a jejich idealizaci. Jednou s nostalgickou vzpomínkou, po druhé 
s obdivem k novotám. Někteří si s realitou trochu pohráli, jiní ji odhalují až v surové nahotě. Důležité jsou především 
změny obou čtvrtí.  Ty jsou někdy tak rychlé, že na výstavě po několika měsíčním fotografování lze  najít pohledy 
a zákoutí, která už neexistují. Mnohé objekty již prošly rekonstrukcí a překvapily svou novou podobou či novým 
účelem, jiné jsou k přeměně připraveny a další na svůj osud dosud čekají.

Stejně jako předchozí workshopy proběhl i ten věnovaný Braníku a Podolí v několika soustředěních, na 
nichž se průvodci stali kunsthistorik dr. Vladimír Czumalo a proslulý fotograf Prahy Jiří Všetečka. Jednotlivé pořízené 
fotografie byly průběžně zasazovány do širšího kulturního a sociologického kontextu, proto jsou workshopy 
pořádány ve spolupráci s  Katedrou kulturologie Filozofické fakulty v Praze. 

Vystavující autoři: Karel Čapek, Hana Čížková, Vladimír Dinda, František Dostál, Kateřina Göttlichová, Jiří 
Hanák, Josef Janeček, Milena Kárná, Renáta Klesnilová, Jan Klimeš, Pavel Křepinský, Milan Paukert, Petr Pokorný, 
Zdeněk Ráž, Milan Sedláček, Vladimír Skalický, Pavlína Staňková, Eva Stanovská, Martina Šimková, František Vrbecký, 
Pavla Vrbová, Alena Vykulilová.

Podolí a Braník nejsou příliš fotografovanými částmi metropole, přestože v minulosti byly častým malířským 
námětem. Mnohá místa tohoto území jsou však nebývale fotogenická  a jejich měnící se podoba zaslouží pozornost. 
Stejně jako u předchozích lokalit ani fotografování Podolí a Braníka není uzavřeno a fotografové se sem budou 
neustále vracet. Pro krásné obrazy i dokument jako paměť současné doby. Třebaže existují stovky fotografií Prahy, 
většinou jsou vytvořeny komerčně a účelově. Málokteré zachycují skutečný stav města, tak jak se jeví především jeho 
obyvatelům či pozorným návštěvníkům.  

Další informace o průběhu workshopu a katalogy Karlína, Žižkova a Smíchova  lze nalézt na www.scf.cz
                                                                                                                                                      PhDr. VĚRA MATĚJŮ
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