


HOLEŠOVICE – BUBNY – LETNÁ

Když Vltava na své cestě od jihu k severu proteče jádrem pražské kotliny, vychýlí ji jižní svahy kopce Letná téměř kolmo 
k východu. Mohutný meandr, jímž se pak vrací do původního směru, vymezuje rozlehlé ploché území. Jeho přírodní 
hranice se měnila s pohybem řeky a ustálila se až uměle, velkorysým přeložením toku Vltavy ve 20. letech minulého 
století. Proměnlivost, nestálost tu ale zůstala nepřehlédnutelnou charakteristikou, i když změny sem už vnáší lidská 
činnost, především další velké dopravní stavby. Meandr obtéká čtvrť velkých měřítek a velkých změn.  

Území při řece bylo osídleno už v pravěku, jen nejvyšší polohy Letné, příliš vysoko nad řekou a bez vody, 
zůstávaly dlouho pusté. Na severu se táhla podél cesty paralelní s vltavským břehem zemědělská a rybářská osada 
Holešovice, v pramenech poprvé připomínaná počátkem 13. století. Na jihu při štvanickém brodu ležela menší 
rybářská osada Bubny. O té máme první písemnou zprávu už z roku 1088. Mezi nimi jen pole a pastviny. Dnes 
původní Bubny připomíná jen kostel sv. Klimenta, jehož existenci máme pramenně doloženu k roku 1234. Také ze 
starých Holešovic postupně ukrajovaly velké stavební akce, až se jejich zánik stal absolutním. Holešovice i Bubny nesly 
obvyklý úděl vesnic, ležících příliš blízko historických pražských měst, občas přes ně přešla či se tu táborem položila 
vojska táhnoucí na Prahu. Rozvoj přišel až v 18. století a století následující pak dramaticky proměnilo jeho dynamiku  
a charakter. Průmysl vstoupil do Holešovic roku 1823 kartounkou Maxe Dormitzera. Podmínky tu pro něj byly vhodné, 
až na jednu: dopravní dostupnost. Pro vznik průmyslového města jsou tak podstatnější následující data: V letech 
1845–1851 se budovala pražsko-podmokelská větev Severní státní dráhy a pro její zaústění do dnešního Masarykova 
nádraží byl mezi léty 1846 a 1849 postaven podle projektu Aloise Negrelliho a Jana Pernera kamenný, 1 111 metrů 
dlouhý viadukt, v době dokončení největší železniční most v Evropě. Nebyla to trať jediná, společnost Buštěhradské 
dráhy v roce 1868 prodloužila z Dejvic do Buben kladenskou trať a postavila nádraží. O rok později tu začal stavět 
rozsáhlé nákladové a seřaďovací nádraží také nový vlastník podmokelské trati, Rakouská společnost státní dráhy. Rok 
1868 přinesl i další dopravní spojení s  Prahou: 13. května 1868 císař František Josef I. otevřel nový řetězový most, 
nesoucí jeho jméno, na nějž na pravém břehu ústila Revoluční třída a na levém jej s  Malou Stranou v  jednom a Bubny 
v druhém směru spojovala nová silnice pod Letnou. 

Dlouho oddělené Bubny a Holešovice spojilo nejen rychlé zastavování území mezi nimi. V roce 1850 
byly spojeny i administrativně a jako Holešovice-Bubny pak v  roce 1884 připojeny k Praze. (Při územně-správní 
reformě v roce 1960 se Bubny z názvu čtvrti jaksi vytratily.) Velkému měřítku krajinného rámce tak od sklonku 19. 
století odpovídá měřítko budov i měřítko ambice, kolonizace území, zprvu komorní, se záhy začala dít už s ambicí 
velkoměstskou. Holešovice-Bubny se poněkud liší od jiných pražských čtvrtí: Není to další město připojené k Praze, 
je to Praha. Nejen vším již postaveným, od počátku také potenciálem rozlehlého území v  dosahu přeplněného 
historického jádra. Překážku představovalo to, co sem přineslo prvotní impuls rozvoje: Čtvrť je rozťata velkou 



neprůstupnou plochou kolejiště nákladového a seřaďovacího nádraží, depa, výtopen a opravárenských dílen. Úvahy, 
které do holešovického meandru situovaly nové centrum Prahy, můžeme sledovat už od 20. let minulého století 
a projektů je bezpočtu, těch s velkorysou vizí i těch jen s  developerskou lačností. Budoucnost je podstatnou dimenzí 
čtvrti.

Holešovice-Bubny se sice připravily o svou historickou paměť, �xovanou ve stavbách a prostorové struktuře, 
tedy o rozpětí mezi tradicí a modernitou, ale vlastně je nepotřebují, pól tradice pro ně představuje historická Praha 
a ony pro ni pól modernity. Kostel sv. Antonína Paduánského (František Mikš 1908-1914) vědomě koresponduje s 
kostelem Panny Marie před Týnem v jádru Starého Města jako kotva, k protějšímu břehu pak mohou například paláce 
Úrazové pojišťovny dělnické (Jaroslav Rössler 1926–1929) či Elektrických podniků hl. města Prahy (Adolf Benš – Josef 
Kříž 1927–1935) vysílat signály modernity a dnes v  tom méně přesvědčivě pokračovat vysoké administrativní budovy 
zastavující vzdálenější břeh.
Naznačená polarita ovšem neznamená, že Holešovice-Bubny postrádají vlastní identitu. Zakládají ji sice převážně věci 
mimořádné, nadlokální, ale stejně tak život mezi nimi a pod nimi. Identita dodnes silně pociťovaná a lákavá. Také díky 
tomu, že se tu udržel plnokrevný městský život a s výraznou rozmanitostí prostředí i rozmanitost sociální a kulturní. 
Pokud bychom chtěli de�novat Holešovice-Bubny jak město modernity, je třeba přidat jeden přívlastek: Je to město 
přívětivé modernity. 

Holešovice-Bubny jako město modernity lze přiblížit také chronologicky uspořádaným výčtem jejích 
nositelů: Ochranný a obchodní přístav v Holešovicích (1890–1894, František Sander 1906–1909), lanová dráha na 
Letnou a navazující elektrická dráha na výstaviště (Josef Reiter – Alois Štěpán – František Křižík 1891), Ústřední jatky 
a dobytčí trh na ploše 109  720 m2 (Josef Srdínko 1890–1895), První pražský měšťanský pivovar (Josef Bertl – Otto Bureš 
1896 – 1897), Ústřední elektrická stanice královského hlavního města Prahy a remíza Elektrických drah (František 
Schlaffer – Josef Šebek 1898–1900), na dvě desetiletí největší elektrárna v Čechách a druhá největší v  habsburském 
mocnářství, vodní elektrárna Štvanice (Alois Dlabač 1907–1914), Akciový parní mlýn (Bohumil Hübschmann –Josef 
Vaňha – Eduard Ast 1909–1911), pohyblivý chodník na Letnou (1916), Park garage Josefa Škopka (Bedřich Adámek 
– František Čelikovský 1926 – 1927), první patrová garáž v Praze. 

Holešovice-Bubny nemohou pominout sebestručnější dějiny české moderní architektury. Reprezentativně 
jsou tu zastoupeny kubismus (úřední budova Továrny na barvy F. J. Materna, Rudolf Stockar 1920) i národní sloh (dům 
Družstva pro stavbu učitelských domů, Otakar Novotný 1923–1924), funkcionalismus tu má své manifestační stavby 
(palác Pražských vzorkových veletrhů, Josef Fuchs – Oldřich Tyl 1924–1928, budova Elektrických podniků hl. m. Prahy, 
Adolf Benš – Josef Kříž 1927–1935), nájemní domy zde projektovali další jeho čelní představitelé (František Maria 
Černý, Jindřich Freiwald a Jaroslav Böhm, Jan Gillar, Josef Gočár, Josef Havlíček, Emanuel Hruška, Josef Chochol, Erwin 
Katona, Otto a Karel Kohnovi, František Albert Libra, Ernst Mühlstein a Victor Fürth, Martin Reiner, Eugen Rosenberg, 

Rudolf Wels, Jan Zázvorka). Nechybí ani kvalitní architektura poválečná, i současnou architekturu tu zastupují 
vrcholové výkony, jakými jsou konverze Továrny na vodoměry Adolf R. Pleskot na architektonický ateliér a galerii 
(Josef Pleskot 1999) a Továrny na stroje Rossemann & Kühnemann na Centrum současného umění DOX (Ivan Kroupa 
2007), dva přesvědčivé příklady, jak udržet paměť industriální podstaty čtvrti v postindustriální přítomnosti.

Zatímco Holešovice-Bubny jsou jasně vymezeným územím s úředně vytyčenou hranicí, Letná jako součást 
jejich katastru má všude tam, kde je souvislá zástavba, hranice spíše jen pocitové a tedy subjektivní. Zřetelnější 
kontury vymezují nezastavěné území Letenské pláně, dlouho špatně dostupné a navíc pro svůj strategický význam 
blokované vojenským erárem. V roce 1833 vystoupala Chotkova silnice z Klárova ke konci pláně a položen základ 
veřejnému parku, postupně rozšiřovanému podél hrany nad Vltavou. Zlepšení dostupnosti koncem 19. století bylo 
paralelní s tím, jak nový životní styl nacházel nové formy odpočinku a zábavy. Rozlehlá plocha tak blízko historických 
pražských měst z  jedné a sousedící s rychle zastavovaným územím Holešovic a Bubenče ze dvou dalších stran přitáhla 
počátkem 20. století sportovní stadiony velkých pražských klubů SK Slavia, AC Sparta a SK Hagibor, místo tu našlo 
i klusácké závodiště, tenisové kurty a klubovna LTC Slavia, od roku 1895 až do postavení Strahovského stadionu se tu 
konaly sokolské slety a zdaleka to nebyly jediné velké sportovní akce. Pro masová shromáždění nepostrádá důležitost 
další charakteristika: Pražský hrad je na dohled. Pláň se hodila i pro poválečné velké vojenské přehlídky a prvomájové 
průvody. Sem se přelila velká občanská shromáždění v listopadu 1989, kdy už nestačilo Václavské náměstí, tady sloužil 
papež Jan Pavel II. mši pod širým nebem při své návštěvě v  roce 1990. Bývá tu cirkus, divadelní festival, občas koncert, 
sezónní sportoviště, denně pláň oživují pejskaři, běžci, bruslaři, průkopníci nových sportů a her, s jarem se trávníky 
zaplní odpočívajícími a slunícími se těly. 

K Vltavě spadá od hrany Letenské pláně přes čtyřicet metrů vysoký strmý svah. Hledání možností jeho 
překonání průkopem nebo tunelem, aby se městu otevřela nová území pro rozvoj, je nepřehlédnutelnou kapitolou 
dějin české architektury. Výška svahu dává zvláštní perspektivu, z města je vidět jen hrana, ne Letenská pláň. 
Vytváří to efekt maňáskového divadla. Počátky byly nevinné: Ignác Ullmann tu v roce 1861 postavil výletní restauraci 
v podobě italizující neorenesanční vily s věží, což byl typ dobově vysoce aktuální, a vyslal k  městu zprávu o proměně 
Letné v krajinářský park. Město sem roku 1898 umístilo stavbu sdělující rovněž kvality parku, původně propagační 
pavilon komárovské železárny knížete Wilhelma von Hanau na Zemské jubilejní výstavě 1891. Následovala Kramářova 
vila (Friedrich Ohmann 1911–1914). Její sdělení už byla rozhodně jiná a v  takto nastoupené cestě pokračoval pomník 
generalissima J. V. Stalina (Otakar Švec – Jiří a Vlasta Štursovi 1949–1955). Návrat k původnímu zastavování hrany 
se zdálo znamenat přestěhování restaurace Praha (František Cubr – Josef Hrubý – Zdeněk Pokorný 1957 – 1958) 
z bruselské světové výstavy na Letnou v roce 1960. Jsme na onu hranu citliví, jak ukázaly reakce na vítězný návrh 
soutěže na budovu Národní knihovny v roce 2007.

Hrana Letenské pláně má zvláštní sebeobrannou schopnost. Začalo to počátkem 40. let 18. století, kdy tu 



francouzská vojska zničila valdštejnský letohrádek Belveder. Na věčné časy stavěný Stalinův pomník tu nevydržel ani 
sedm let, odstřelen v roce 1962. Obří volební billboard s Václavem Klausem strhl v roce 1999 po pár dnech vítr. Drtivé 
většině staveb, které sem byly zamýšleny, se Letná neubránila destrukcí, jen nedošlo k  jejich konstrukci. Ještě jeden 
názorný, byť jen výběrový seznam záměrů nakonec neuskutečněných: Pomník Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera, 
Universita Karlova, České vysoké učení technické, parlament, soubor vládních budov, pomník T. G. Masaryka, Státní 
galerie, Masarykova knihovna, Národní shromáždění, Palác vědy, Sjezdový palác, Památník osvobození Československa 
sovětskou armádou, kaple sv. Anežky České, Národní fotbalový stadion, Národní knihovna, oceanarium. 

Letná je jedinečným místem, kde se bezprostředně stýká pomíjivý každodenní čas našich životů s  věčností. 
Metronom Vratislava Nováka je tu správně. I jako úvod ke krásné a krajně fotogenické čtvrti Holešovice-Bubny.

VLADIMÍR CZUMALO 
 

Milan Paukert: U Stalina



Jiří Černý: Na Letné Eliška Rafajová: Výhledy



Jiří Durdík: Já vyhraju! Pražská míle, každoroční akce Klubu českých velocipedistů Tomáš Klika: Sady Letná



Jindřich Broukal: Zachráněná památka (bývalá restaurace Expo 58) Tomáš Klika: Expo



Milan Paukert: Cirkus na Letné Zdeněk Ráž: Letní Letná



Alena Vykulilová: Historický kolotoč na Letné- poslední otevření pro veřejnost před plánovanou rekonstrukcí Pavla Vrbová: Litinový pavilonek před Letenským zámečkem



Milan Paukert: Olympijský park (ZOH Soči 2014) Bohumír Bubílek: Relaxace v Letenských sadech



Pavla Vrbová: Dětské hřiště před Letenským zámečkem Vlasta Ratislavová: Humanita, sousoší sochaře Jana Štursy na holešovickém předmostí



Eliška Rafajová: Skrytý pohyb metropole Jaroslav Klouda: Pohled z Bubenského nábřeží 



Andrea Morkusová: Na Strossmayerově náměstí Jiří Durdík: Na zastávce před Veletržním palácem



Milan Dudek: U metra Vltavská Jindřich Broukal: Budova GSA (European Global Navigation Satellite System Agency) 



Andrea Morkusová: Kostel sv. Antonína z Padovy Karel Čapek: Husův sbor



František Dostál: Billa na Letenském náměstí Karel Čapek: V Národní galerii, Veletržní palác



Karel Čapek: Staveniště tunel Blanka Věra Široká: Molochov, soubor památkově chráněných funkcionalistických domů v ulici Milady Horákové  



František Dostál: Ulice Milady Horákové František Kocmich: Dvojice, ulice U letenské vodárny



Jiří Durdík: Vlnky, fasáda domu čp.29 v ulici.Nad královskou oborou Jiří Durdík: Fasády ulice Milady Horákové



Jaroslav Klouda: Hřbitov ve Strojnické ulici Bohumír Bubílek : Obytný dům Kamenická 35



Jiří Černý: Kino OkoPavel Rejda: Fasáda kino OKO - Františka Křížka čp.15



Jaroslav Klouda: Ve Veletržní ulici Jiří Hanák: Letenská vodárna



Jiří Durdík: Na okně seděla kočka...Okno jednoho činžáku ulice Milady HorákovéPavel Rejda: Fasáda v ulici Jana Zajíce



Josef Zedník: Železniční trať směrem ke Stromovce Richard Kliment: Nádraží Bubny



Vít Fikejz: Mateřská škola v Letenských sadech, Kostelní 7 Pavla Vrbová: Větrací komín Letenského tunelu



Jiří Durdík: Setkání s medvědem před výstavištěm, kde právě začali připravovat otevření vánočních trhů Milan Paukert: Výstaviště, již neexistující vstupní brána na výstaviště



Zdeněk Tichý: Tramvaje na Letné

PRAHA DŘÍVE A NYNÍ – DNEŠNÍ LETNÁ A BUBNY 

Publikace Dnešní Letná a Bubny je spolu s výstavou v  Galerii na Úřadě Městské části Praha 7 výstupem již osmého 
workshopu (Dnešní Karlín, Dnešní Žižkov, Současný Smíchov, Přítomnost Braníka a Podolí, Současný Josefov, Dnešní 
podoba Vršovic, Dnešní tvář Vinohrad) pořádaného Svazem českých fotografů v  rámci projektu Praha dříve a nyní ve 
spolupráci s  fotogra�ckou soutěží Cena Praha fotogra�cká.

Fotogra�cké svědectví o tom, jak dnes působí tradiční části hlavního města, se tak rozšířilo o další kapitolu jeho 
originálně koncipované kroniky.  Smyslem není přesná dokumentace jednotlivých uměleckých děl, staveb či reportáž 
z akcí. Nejde o propagační pohled příslušných institucí ani o komerční pragensii. Výběr z  více než dvou set snímků, 
které byly během workshopu pořízeny, akcentuje individuální prožitek, originalitu pohledu a osobní přístup, ale na 
druhé straně i informovanost fotografů o historických i kulturních souvislostech.

Není lehké složit jednotný obraz tohoto území s  bohatou historií a těžko uchopitelným geniem loci:
Bubny vypadající jako  periferie ve středu města se smutnou vzpomínkou na seřadiště a nádraží odjezdu židovských 
transportů za druhé světové války, bránu nenávratna, jak bylo pojmenováno sochařské dílo tvořící základ široce 
koncipovaného Památníku ticha, který má tyto události připomenout a přiblížit současnému člověku.
Letná, volné prostranství a sady vyhrazené především volnočasovým aktivitám, ležící v  blízkosti Pražského Hradu, od 
středu města oddělené příkrým nekultivovanou zelení porostlým svahem, dějiště všesokolských sletů, komunistických 
májových přehlídek a událostí dějinného zvratu v  listopadu 1989 i prvních svobodných akcí po sametové revoluci. 
Lokalita provokující nejrůznější plány, nápady a náměty ke svému využití, a přece až na výjimky vzdorující jejich 
realizaci. Prostor, kam byly umístěny stavby, které prosluly jinde (Hanavský pavilon, nejstarší kolotoč v  Evropě, Bruselský 
pavilon). Důležitá dopravní tepna. Místo, odkud je překrásný výhled na celou Prahu, ale samo je zdola skoro skryto. Čas 
odměřující metronom na místě zbouraného pomníku kultu osobnosti. 

Účastníci workshopu: Jindřich Broukal, Bohumil Bubílek, Karel Jiří Čapek, Jiří Černý, František Dostál, Milan 
Dudek, Jiří Durdík, Vít Fikejz, Jiří Hanák, Tomáš Klika, Richard Kliment, Jaroslav Klouda, František Kocmich, Michael Komm, 
Andrea Morkusová, Milan Paukert, Eliška Rafajová, Vlasta Ratislavová, Zdeněk Ráž, Pavel Rejda, Věra Široká,Zdeněk Tichý, 
Pavla Vrbová, Alena Vikulilová a Josef Zedník zvolenou oblast prochodili, prozkoumali a především zažili a zhodnotili  
individuálně i ve skupině s kunsthistorickým výkladem, který jim poskytl  dr. Vladimír Czumalo. Každý z 25 fotografů 
začlenil získané poznatky do speci�ky svého způsobu fotografování. Podařilo se jim obrazově postihnout souvislost 
historických aspektů a současného života, výjimečnost i každodennost. 

Výsledek představuje vybrané území, tak jak se jeví v dnešních souvislostech. Fotogra�e vypovídají o rozhodu-
jícím okamžiku současnosti, jsou svědectvím o situaci dnešního dne. V tom je jejich hodnota pro budoucnost.

Stejně jako u předchozích workshopů není fotografování  uzavřeno. Pro plánované zopakování workshopu, 
s  nímž se počítá, jistě život nabídne proměny nejen reality samé, ale také subjektivního přístupu fotografů, jejich 
zhodnocení skutečnosti i poznávací a estetické hodnoty záběrů.

Další snímky, informace o průběhu workshopů (včetně nejnovějšího na téma Dnešní Střešovice), výstav a ele-
ktronickou podobu publikací z nich lze nalézt na www.scf.cz

VĚRA MATĚJŮ
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