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Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-41985
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PRAŽSKÁ ČTVRŤ HOLEŠOVICE
FÁZOVÝ RŮST A HOLEŠOVICKÝ INDUSTRIÁL

Eva Semotanová
Prostor vltavského meandru na území současné Prahy patří k oblastem, kde lidská sídla, komunikace i hospodářské aktivity člověka výrazně ovlivňoval neregulovaný vodní tok, časté povodně, meandrování řeky a vytváření nových ramen a ostrovů. Meandr řeky Vltavy s
blízkým okolím se nachází v nadmořské výšce mezi 186-200 m. Již ve středověku zde vzniklo několik sídel, na pravobřeží osada Libeň, uvnitř meandru pak obce Holešovice a Malé Bubny (později jen Bubny). Počátkem 19. století se vně meandru na jeho jižním okraji
začal rozrůstat Karlín. Ve vltavském řečišti ležely ve smyčce meandru dvě skupiny ostrovů, první kolem ostrova Štvanice a druhá při libeňském pobřeží. Vltavské ostrovy i území holešovického poloostrova byly až do regulace Vltavy na přelomu 19. a 20. století a v první
třetině 20. století pravidelně zaplavány. Navzdory regulovaném toku řeky došlo v Praze v srpnu 2002 ke katastrofální povodni, která postihla také část Holešovic včetně stanic metra C a partie ve Stromovce. Ve druhé polovině roku 2005 proto byla v oblasti holešovického
meandru vybudována protipovodňová ochrana
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1. do poloviny 19. století - plochá, řídce obydlená venkovská krajina bez souvislého zalesnění se dvěma malými vesnickými sídelními
jádry středověkého založení – Holešovicemi a Bubny. Obě vsi patřily k relativně chudým rolnickým a rybářským osadám. Nepatrný počet
domů (k roku 1837 v Holešovicích 96 s 830 obyvateli a v Bubnech 36 s 291 obyvateli) se tísnil podél vltavského břehu a v Bubnech také
kolem bubenského statku. Tato sídla vytvořila severojižní osu pozdější zástavby. První továrna, kartounka Maxe Dormitzera (později
Kubinzkých), vystavěná roku 1823 na západním okraji Holešovic, však přilákala na poloostrov první tovární dělníky s rodinami. V roce 1850
protnula poloostrov železniční dráha z Prahy do Lovosic, později pokračující do Podmokel a Drážďan. Negrelliho viadukt byl postaven v
letech 1840-1850 na trati Praha-Lovosice-Drážďany přes ostrov Štvanici, kudy dříve vedl jeden z nejvýznamnějších pražských brodů.
Železnice se tak stala výrazným katalyzátorem, který vyvolal následné změny v krajině holešovického poloostrova.

Fázový růst - etapy:
Proměny holešovického poloostrova prošly dosud několika základními etapami:

2. třetí čtvrť 19. a první třetina 20. století - v souvislosti s výstavbou železnice se stala tato oblast dostupnější a tím i atraktivnější pro
investice průmyslového charakteru. Příliv nezemědělského obyvatelstva se začal zvětšovat. Holešovický poloostrov se rozvíjel rychlým
tempem; během půl století byla celá oblast pokryta souvislou obytnou i průmyslovou zástavbou. V blízkosti bubenského nádraží východně
od kolejiště vznikla v 70. letech 19. století kolonie dělnických domků, označovaná na mapách jakoArbeiter-Colonie. Zástavba však počátku
nerostla systematicky a soustřeďovala se do širokého pruhu od Holešovic k Bubnům na západní straně nádraží a ve směru k Letné.
Východně od nádraží stála jen dělnická kolonie a jihovýchodně od ní několik bloků nedaleko Zátor. Teprve koncem 80. let byla postupně
zastavována i východní část poloostrova a severovýchodní území rozparcelováno.
V první třetině 20. století došlo k regulaci blízkých ostrovů mezi Holešovicemi a Libní a k regulaci Manin, pokračovala výstavba komunikací
včetně mostů (Hlávkův, Libeňský) a přístavů (nový přístav v Libni 1894-1897, nový Holešovický přístav 1927-1928, zbudovaný firmou
Lanna). Tato etapa trvala cca do roku 1928, kdy byla úprava Manin a libeňských ostrovů dokončena. Z významných architektonických
počinů lze uvést areál výstaviště pro Zemskou jubilejní výstavu 1891, budovu Elektrických podniků z roku 1927 a Vzorkových veletrhů
(Veletržní palác) z let 1925-1929. Venkovská krajina se zcela proměnila v krajinu urbanizovanou. Roku 1884 se Holešovice, spojené od roku
1850 s Bubny, staly součástí města Prahy jako živá průmyslová městská čtvrť Holešovice - Bubny (od roku 1960 jen Holešovice).

3. druhá polovina 20. století - byl vystavěn nový Trojský most (původně Barikádníků, v provozu od roku 1980), tramvajové
provizórium v Troji (od 1977) a železniční most pod Bulovkou, který šikmo kříží Vltavu (kolaudován 1976). Pražská severojižní
magistrála, resp. její část mezi Hlávkovým a Trojským mostem, se odpovídajícího řešení, plánovaného na místě nádraží
Bubny, dosud nedočkala. V prostoru poloostrova vyrostly některé komerční stavby, např. na přelomu 60. a 70. let budova PZO
Merkuria nebo podnik Vodní stavby, n.p. Po požáru roku 1974 byl obnoven Veletržní palác. V roce 1984 byly otevřeny stanice
metra C (úsek III.C) Vltavská a Nádraží Holešovice (Fučíkova), 1985 zahájilo provoz železniční Nádraží Holešovice.

4. počátek 21. století - vliv vodního toku na utváření nejbližšího okolí holešovického meandru se připomenul při povodních v
roce 2002, kdy velká část tohoto území, ležícího v záplavové oblasti Vltavy, byla povodní katastrofálně postižena. Na území
Holešovic se nachází několik desítek objektů, náležejících k průmyslovému dědictví. Patří k nim mimo jiné jatky, které se
změnily v tržnici, přístav, pivovar, nádraží Holešovice – Bubny a jeho areál, bývalá pergamenka v nynější Argentinské ulici,
vodní elektrárna Štvanice a další. Dva developerské projekty „Prague Marina“ a „Holešovický pivovar“ (jména developerských
firem nejsou uvedena) využily objekty holešovického industriálu - přístav a pivovar - k realizaci komerční a bytové výstavby.
Významnou proměnu lze očekávat rovněž v prostoru bubenského nádraží. U holešovického předmostí Libeňského mostu byla
rekonstruována budova bývalé PZO Kovo a vystavěn komplex Lighthouse, uvažuje se zde o realizaci projektu Tower City
Holešovice.
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