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zaniklá renesanční tvrz
     
V roce 1557 získali Vršovice Granovští z Granova. Za 
nich byla přímo v panském dvoře vystavěna renesanční 
tvrz. Byla to patrová budova na obdélném půdorysu, 
krytá sedlovou střechou, která zaujímala severovýchodní 
nároží poplužního dvora. K jejímu jihovýchodnímu 
nároží se připojovalo východní dvorní křídlo s 
hospodářskými budovami a pivovarem.
V původní podobě se jednalo o klasickou trojprostorovou 
dispozici, zaklenutou v přízemí valenými klenbami s 
výsečemi nad okenními a dveřními otvory, které byly 
opatřeny maltovými hřebínky. Zatímco přízemí sloužilo 
hospodářským účelům, plochostropé patro obsahovalo 
reprezentační sál a soukromé pokoje majitele. V této 
podobě se budova dochovala až do 20. století. Během 
několika úprav došlo k mnohým změnám zvláště v 
interiéru, kdy přízemí bylo rozděleno příčkami na více 
prostor. Podobné změny doznalo i patro, ale charakter 
renesanční stavby si tvrz udržela.
Tvrz za totalitního režimu postupně chátrala včetně 
celého dvora. Nakonec byla v roce 1989 zbořena, neboť 
překážela výstavbě tréninkového hřiště pražského celku 
Bohemians. Podle dohody mezi fotbalovým klubem a 
pražskými památkáři měly být pod zemí nechány její 
základy, aby mohla být v budoucnu opět rekonstruována. 
K tomu však již jen těžko dojde, zvláště když nebylo  
pořízeno ani základní zaměření budovy. 

3. Plán Vršovic z poloviny 19. století, výřez z katastrální 
mapy.  Tvrz stávala v severním křídle  poplužního dvora  
poblíž mlýna.

2. Pohled ze západu do dvora velkostatku čp. 2, jehož sou-
částí byla Vršovická tvrz. Foto Antonín Krakeš ml., 1965

4. Tvrz o půdorysu ve tvaru písme-
ne L. V pozadí  ve středu snímku 
vidíme tribunu stadionu Bohemians. 
Vpravo je rozestavěná budova 
gymnázia Přípotoční. Pohled ze 
severozápadu.
Foto V. Vodák, rok 1959.
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6. Vnitřní prostor hospodářského 
dvora, pohled směrem od dnešní 
Vršovické ulice z jihu. V pozadí 
vidíme Vršovický zámeček, pod ní 
budovu tvrze. Vlevo patrná věžička 
kostela sv. Mikuláše.

Foto v období  po zrušení pivovaru 
v roce 1930.

7. Pohled do dvora z protější strany.
V průhledu vidíme rohový dům na kři-
žovatce dnešní Vršovické s Petrohrad-
skou. Dvorem v minulosti vedlo rameno 
Botiče k mlýnu, který stál v blízkosti 
křižovatky se Sámovou ulicí. Foto po 
roce 1930.

Hospodářský dvůr
a pivovar     

Podél cesty na Záběhlice bývaly ve Vršovicích v 
okolí Botiče hlavně zahrady, sady, řemeslnické 
dílny a později, přibližně od roku 1750, i pivovar. 
Ten stál mezi dvěma rameny Botiče a byl v té době 
největší stavbou vesnice. Druhé, menší, západní 
rameno Botiče bylo později zasypáno, na plánu 
z konce 19. století už v tom místě vede jen cesta. 
Pivovar stál v místě bývalé vršovické tvrze, která 
byla jeho součástí. Po roce 1930 byl zrušený pivovar 
přestavěn a používán jako dílny, sklady, sodovkárna, 
čistírna, prádelna. Byla zde i provozována „živnost 
hostinská a výčepnická s právem přechovávati 
cizince“. Tyto budovy postupně chátraly a v druhé 
polovině osmdesátých let 20. století byly definitivně
odstraněny. Od té doby je pozemek volný a na jeho 
místě je parkoviště. 

5. Demolice objektů. Foto Antonín Krakeš  ml.
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8. Vršovický pivovar z dnešní Vršovic-
ké ulice, kde jsou vidět tramvajové 
koleje vedoucí na trase z Nuslí do 
Strašnic. Budovy pivovaru stály na 
obou stranách dnešní Petrohradské 
ulice, v pozadí průhlednem vidíme 
činžovní dům v Rostovské č.p. 39.
V sedmdesátých letech 19. století byl 
pivovar modernizován a přestavěn 
na parostrojní provoz, což dokládá 
nápis vpravo na snímku.

10. Pohled z jihozápadu na celý komplex pivovaru a hospodářského dvora, situovaného v prostoru dnešní Vršovic-
ké, Sámovy a Petrohradské ulice, na východě tvoří jeho hranici potok Botič. Na Vršovické ještě nestojí obytné domy, 
stejně jako v dnešní Ukrajinské. V pozadí vidíme výškový dům s věžičkou, což je secesní budova bývalé Občanské 
záložny na Vršovickém náměstí z roku 1912. Smímek tedy vnikl po tomto datu.

9. Snímek pivovaru z dvacátých let dvacátého 
století, pohled ze severní strany, z místa dnešní 
křižovatky Sámova-Petrohradská. Budovy na 
pravé straně obrázku jsou viditelné na snímku 13. 
Posledním majitelem v době provozu pivovaru 
byl Josef V. Novák.
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13. Stejné objekty pivovaru 
jako na předchozích sním-
cích, tentokrát pohled ze se-
veru podobně jako na snímku 
9. Zimní fotografie zřejmě 
vznikla v den jako snímky 11, 
14 - 19.
Foto Antonín Krakeš st.

11. Budova pivovaru, severovýchodní směr 
od křižovatky Vršovická - Petrohradská. 
Nápis na budově: Prodej a koupě ojetých 
Praga automobilů.
Foto Antonín Krakeš st.

12. Pivovar ze západu, dnes vnitroblok 
Petrohradské, Vršovické a Sámovy ulice. 
Vlevo Strnadovy zahrady, nahoře rozlehlá 
budova bývalé usedlosti Rangherka čp. 
120, dnes Vršovický zámeček.
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14. Snímek dobově stejný jako č. 13. 
Pohled ze severní strany, vlevo se do 
prostor bývalého pivovaru tlačí obytné 
domy na dnešní Vršovické třídě. Tato 
strana Petrohradské podlehla záhy de-
molici a ještě před válkou bylo místo 
zastavěno obytnými domy.
Foto Antonín Krakeš st.

15. Záběr tentokrát z jihozápadu, dnešní Vršovická ulice. V místě stojících dvou postav dnes protíná 
Vršovickou Petrohradská, na její levé straně již začíná demolice. Štít s nápisem je rozebírán. Je vidět 
dělníka na dlouhém žebříku. Foto Antonín Krakeš st.

16. Stejná budova jako na sním-
ku 15. Foto Ant. Krakeš st. 
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17. Roh dnešní Vršovické a Petrohradské.

18. Jižní strana z Vršovické. 

19. Budovy pivovaru, pohled ze 
severu, Petrohradská ulice. Na 
vývěsním štítu: Čistírna peří, pro-
dej a koupě - Josef Šindelář. 
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21. Záběr na statek s pivovarem od 
jihovýchodu. Vpravo most přes Botič v 
sousedství dnešního stadionu Bohemians 
1905. Na štítu hospodářské budovy je 
nápis Společnost Demobil legionářů...  
dostavěn. Zcela vlevo opět vidíme patro-
vé činžovní domy na Vršovické - jako na 
snímku  14. Foto Antonín Krakeš st. 

20. Prostor mezi dvěma štíty, kudy kdysi vedlo rameno Botiče k mlýnu, je zastavěno a na záběru vidíme prvore-
publikovou živnost vršovického kadeřníka. V dostavbě vpravo je ještě čitelný nápis Pivovarská restaurace, Výčep 
piva přes ulici, obědy od 2,50. Na pravém štítu vidíme nápis Svoborárna Fr. Hornof. LP 1928. Pokoje Kč 20-25, 
vpravo od dveří Pokoje 5 Kč. Zcela vlevo je reklama na zřejmě Baťovu obuv a nad ní cedule názvu Třída Krále 
Jiřího. Foto Antonín Krakeš st., 1939.

22. Pohled z mostu přes Botič směrem
k vršovické sokolovně z roku 1933 - na sním-
ku zcela vpravo. Dole východní křídlo tvrze, 
uprostřed fotografie věž občanské záložny. 
Foto Ant. Krakeš st., 1958.
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26 -27. Bourání pivovaru. Pohled z Vršovické, v té době 
to byla třída SNB - Sboru národní bezpečnosti. Levou 
část pivovaru nahradily obytné domy v Petrohradské, 
která za socialismu nesla název Leningradská.
Foto Antoním Krakeš ml. 
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25. Pohled z mostu na rozvodněný Botič. 
Foto Antonín Krakeš st., 4. červenec 1958.

23. Most přes Botič, záběr z dřívější doby než sní-
mek číslo 22, kde je ubouraná zadní část hospo-
dářské budovy před tvrzí. 

24. Štít hospodářské budovy z přelomu 70. - 80. let 
20. století, kdy zde mělo provozovnu Autodružstvo 
Praha - Akumulátory. Prodej a oprava autobaterií. 
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28. Záběr posunut doleva. Foto Antonín Krakeš st., 1939.

27. Objekty pivovaru v Petrohradské ulici, s plakátovací plochou, poválečná doba.
Foto Antonín Krakeš st., asi 1967
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31. Foto Antonín Krakeš ml., 1967.

29. Fotograf se 
opět natočil více 
doleva. Vidíme 
zřejmě obytný dům 
s klasicistní fasádou 
v místech dřívějšího 
vodního mlýna, 
který byl součástí  
pivovarského dvo-
ra. Zcela vlevo tvrz.
Foto Antonín Kra-
keš ml., 1967.

30. Na travnatém plácku vpředu stával dům  
„V Mlýnku“ s č.p. 3. Za ním budova bývalé 
tvrze ve tvaru písmene L a stožár osvětlení 
stadionu Bohemians.
Foto Antonín Krakeš ml., 1967.
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Dům čp. 3  „Ve Mlýnku“

32. Architektonicky působivý dům „V Mlýnku“ č.p. 3 v místech dnešní křižovatky Sámova - Petrohradská. 
Petrohradská se v té době jmenovala Brožíkova, dříve Pivovarská, za éry socialismu Leningradská. Vpravo 
komíny pivovaru. 
Foto první polovina 20. století. 

33. Dům „V Mlýnku“ č.p. 3 v pozdější době s hladkou bílou fasádou bez říms. Nad vjezdem do bývalého poplužního 
dvora čteme: Urban - Sedlák, TEL 56037, Strojní a stavební zámečnictví. Autodílny, Kozel. Vpravo na budově č.p. 22 
(viz. foto 29 - 31) nápis: Výrobní družstvo pekařské, výroba luxusního a bílého pečiva, Výroba domácího samožitné-
ho chleba. Foto první polovina 20. století. Foto Antonín Krakeš st.
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34. Barikáda na horním konci Petrohradské ulice. Za ní po levé 
straně vidíme dům „V Mlýnku“, za ním budovu pivovaru. Vpravo 
ještě bez obytného domu č.p. 233/37, zcela vlevo vila Jitřenka.
Foto Antonín Krakeš st., květen 1945.

35 - 36. Bourání domu č.p. 3 v šedesátých letech 
20. století. Dům měl půdorys písmene L. Na přilo-
žené mapce je vidět koryto rameno Botiče, které 
protékalo za ním.
Foto Antonín Krakeš ml.
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37. Pohled na dům „V Mlýnku“ č.p. 3 z jihu,
tudíž z opačné strany než na snímku 34. V pozadí 
dům Rostovská č.p. 39/21 s bohatou klasicistní 
fasádou. Foto Antonín Krakeš ml.

38. Dům „V Mlýnku“ č.p. 3 po demolici, 
záběr téměř ze stejného místa.
Foto Antonín Krakeš ml.

38. Unikátní fotografie Sámovy ulice, kdy ještě nestály domy na levé straně. Vpravo vidíme mohutnou hospodářskou 
budovu s číslem popisným 1 a je zakreslena na mapce u snímku 39. Za ní vpravo je dům „V MLýnku“, vlevo domy v 
Petrohradské, které vidíme na snímku 41. Levý z trojice domů č.p. 430 stojí dodnes, ale již s hladkou fasádou. Úplně 
vlevo budova sokolovny. Foto Antonín Krakeš st.14
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39. Petrohradská ulice, dříve 
Leningradská. Stejný pohled 
jako na snímku 37 a 38. Boční 
stěna pavlačového domu 
č.p. 390/46, který čeká na 
demolici. Dům je vidět na 
fotografii číslo 38, kdy ještě 
nestály domy na křižovatce 
se Sámovou.
Foto František Vrbecký, 1989.

40. Petrohradská ulice, dříve Le-
ningradská. Průčelí pavlačového  
domu č.p. 390/46, s půdorysem 
ve tvaru písmene L. Vývěsný do-
chovalý štít s nápisem U Šindelářů. 
Mnozí z nás si pamatují mandl a 
žehlení prádla.
Foto František Vrbecký, 1989.

41. Petrohradská ulice, dříve Leningradská. Stejný směr 
pohledu  jako na snímku 34. Domy č.p. 315 a 390 před 
blížící se demolicí, viz. popis u snímku 38. V pozadí už ne-
stojí dům „V mlýnku“ ani velkostatek s pivovarem. 
Foto František Vrbecký, 1989.

42. Snímek ze stejného místa o 20 let později. 
Foto František Vrbecký, 17.11. 2009.
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43. Petrohradská ulice, 
dříve Leningradská.  
Domy č.p. 315 a 390 
před blížící se demolicí, 
viz. popis u snímku 38. 
Foto František Vrbecký, 
1989.

44. Petrohradská ulice. Po demolici domů 
č.p. 315 a 390. Stejný směr pohledu jako 
na předchozím snímku 43. Dvanáct let zde 
bylo prázdné místo.
Foto František Vrbecký, 2002

45. Petrohradská ulice, na pozemku 
zbořených domů roste nový bytový 
komplex.
Foto František Vrbecký, 1. 5. 2004

46. Petrohradská ulice, Nový obytný dům. 
Je otázkou, zda zaoblený tvar střechy při-
náší architektonickou hodnotu do tohoto 
historického prostředí.
Foto František Vrbecký, 13.12. 2009
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50. Prostor bývalého pivovaru. Začátkem devadesátých let minulého 
století zde bylo škvárové hřiště zvané „Katovna“, pak trávník, přes který 
si lidé zkracovali cestu. Foto František Vrbecký, 2002

51, 52, 53. Trávník ze snímku 50 
pak několik let sloužil pro veřejná 
kulturní vystoupení, v říjnu 2008 zde 
na pódiu vystupovali zpěváci jako 
Lucie Bílá, Kamil Střihavka, Vašo 
Patejdl. Své šapitó zde stavěl cirkus 
Humberto i Berousek.
Foto František Vrbecký, 18.11. 2006

47. Stejné místo jako na snímku 37.
Foto František Vrbecký, 13. 12. 2009

Co ZŮSTALO? 

48. Na místě domu „U Mlýnku“ č.p. 3 
je vjezd do podzemních garáží.
Foto František Vrbecký, 2. 7. 2005

49. Po demolici všech budov. Foto František Vrbecký, 1989.
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Co bude dál?

54. Na místě bývalého vršovického pivovaru a tvrze je v současné době parkoviště pro 350 aut. Je to poslední 
volný veřejný prostor, který radnice Prahy 10 vlastní a který by si měla uchovat. V pátek 16. května ale Rada 
Městské části Prahy10 schválila směnu těchto pozemků v držení města s majitelem Ďolíčku (Bohemians Real, a.s.) 
a doporučila tento krok ke schválení Zastupitelstvu Prahy 10, které zasedalo 26. května 2014. Po odsouhlasení se 
tento bod přesune k Radě Hlavního města Prahy, která bude zasedat zřejmě koncem června a prostranství bude 
mít neodvolatelně nového majitele, který zde jistě bude chtít stavět. Foto František Vrbecký, 11. 6. 2014

56. Nová stavba svým nepřiměřeným 
objemem navždy zahladit historii a 
ducha tohoto místa. 

55. Již existuje několik projektů 
na výstavbu a mnozí milovníci 
starých Vršovic budou asi hodně 
zklamaní. 
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Doslov a Poděkování

Vážení čtenáři a milovníci starých Vršovic, 

    dostává se Vám do ruky první část souboru fotografických dokumentů o 
proměně starých Vršovic za období zhruba 100 let. Jedná se zatím o malou pu-
blikaci v surovém stavu a bez potřebných korektur, ale záměr co nejvíce ukázat 
minulost Vršovic se již začal naplňovat. Budou následovat další kapitoly jako 
Vršovická stráň, Rostovská a Košická ulice, Tržíček a jeho okolí, dále proměny 
lokality kolem Vršovické náměstí, také ulice Krymská, Pod Stupni, a zřejmě i vla-
kové nádraží s jeho okolím. 

    Mé poděkování patří hlavně Věře Olahové rozené Krakešové, která mi po-
skytla vzácné a mnohdy ještě nepublikované fotografie svého otce i dědečka. 
Také ohledně budoucí zkvalitnění práce s historickými daty a dokumenty velice 
vítám nabídnutou odbornou a poradenskou pomoc básníka, spisovatele, histo-
rika, znalce a milovníka Vršovic PhDr. Petra Kovaříka, který na mě silně zapůsobil 
svými vědomostmi a zaujetím pro věc. 

    Rád bych oslovil další pamětníky a patrioty, kteří by se chtěli podílet na vzniku 
fotografické knihy o historii a proměnách Vršovic. 

František Vrbecký

tel.: 602231491
frantisekvrbecky@seznam.cz
http://www.foto-vrbecky.estranky.cz/

           11. června 2014
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