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Významější stavby v okolí vily Majorka

konec XVI. století – polovina XIX. století : krčma

Krčma  “Pod bábou“

Podbabská krčma stávala v severním konci někdejšího podbabského nádraží u viaduktu směr 
Šárka nebo Lysolaje. 

Někdy před rokem 1585 povolil pražský purkrabí Jan mladší z Lobkovic nebo jeho nástupce 
(1570) Vilém z Rožmberka zřídit u podbabské cesty krčmu a proti proudu Šáreckého potoka 
dvě chalupy a mlýn. Ve zmíněném roce byl prvním doloženým šenkýřem Jan Švenda, zemřelý 
v roce 1591. V roce 1595 probošt Pontán pronajal krčmu Jiříku Mlynářovi z Havlovské chalupy 
č. 36, ale už v dubnu roku následujícího učinil smlouvu o pronájmu s Matoušem Opicem jinak 
Pekařem. V této smlouvě je krčma jmenována „Pod bábou“. Další krčmáři, o kterých se zmiňují  
archiválie, jsou: s rokem 1624 Jan Řezáč, 1678–9 Jan Deguis Francouz, 1681 Jan Tvrdý. V roce 1713  
hospodou vládla Anna Horáková, o té dvě drobnůstky – její host Václav Matoušek, nemocný 
morem, jí odkázal dluh jistého Hory 600 zlatých. Krčmářka si pak roku 1714 stěžovala vrchnosti, 
že nemá koňský potah a hospoda je tak někdy i tři dny bez piva. 

V roce 1719 podnik měl Jan Jiří Opic, majitel nedaleké usedlosti Majorka, leč brzy zemřel a jeho 
sestra Markéta prodala krčmu i s kovárnou a domkem č. 35 Janu Ekhartovi. Ten jako řezník zřídil 
si u hospody masný rám. Jan zemřel roku 1760 a nastoupil syn Václav, který krčmu prodal mlynáři 
Václavu Slavíkovi. Ten hnedle umřel a majetku se ujala vdova Alžběta, později provdaná Hetri-
chová; hospodu pak po dosažení plnoletosti vedl její syn Jan, načež ji roku 1790 postoupil otčímu 
Josefu Hetrichovi. V té době měla krčma číslo popisné 20, které bylo v roce 1805 změněno na 
34. V letech 1796 – 1824 patřila nálevna Václavu Dornovi, pak dvacet let jeho synovi Matějovi 
a pak jeho vdově a jejím dětem. 

V roce 1846 komise, která zakládala podbabské nádraží, krčmu i s domkem č. 35 koupila a ne-
chala zbořit. (Číslo 34 pak v roce 1863 přešlo bez souvislostí na jiný dům.) 

polovina XIX. století : cihelna

XIX. století  -  éra cihelen

Klasické cihlářské hlíny jsou na území Velké Prahy velmi rozšířenou surovinou. Vápnité, jemně 
písčité či prachovité až jílovité sedimenty pokrývají rozsáhlé plochy. Mocné sprašové pokryvy 
a závěje vznikly na závětrné straně kopců, na svazích exponovaných k JV a V. Území vnitřní Prahy 
mělo souvislou pokrývku spraší od Dejvic a Podbaby až na Malou Stranu a na svahy Petřína. 
Na svazích obrácených k jihu se ve středověku rozprostíraly vinice. Po jejich zrušení byly na 
sprašových akumulacích zakládány hliniště a cihelny.

Ve 2. polovině 19. století byly založeny hliniště a cihelny při usedlosti Na Majorce a Strakov-
ce u šárecké cesty v Dejvicích, Na Hubálce ve Střešovicích, Na Konvářce na Smíchově a další 
u Šťáhlavky, na Julisce v Podbabě. V 17. století spojené vinice Na Kvintusce a Knotovská přešly 
do držení Jana Julia Hermanna. Spojeným pozemkům se začalo říkat Juliska. V místech původní 
Kvintusky se nacházela výborná cihlářská surovina. Z cihelny, která zde byla založena, se dodávaly 
cihly na výstavbu nových bytových čtvrtí na Žižkově, Vinohradech a v dalších obvodech. Hliniště 
na Julisce se stalo proslulým archeologickým nalezištěm nástrojů a postupně zde bylo objeveno 
i keltské pohřebiště. Po vyčerpání hlíny na pozemcích cihelny zanikly. Prostor opuštěných hlinišť 
je různě využit: na Julisce byl vybudován sportovní stadion, v Podbabě stojí hotel International 
(Crowne Plaza) a teplárna. 

Další cihelna, založená v r. 1803 v Bubenči u Podbabské silnice, dnešní Dejvická ulice, náležela 
dvornímu staviteli Josefu Zobelovi a přešla na Hergety. V r. 1910 ustoupila stavebnímu ruchu 
a výroba cihel byla přenesena do Sedlce. 

Rozvoj cihelen v 18. a 19. století byl podmíněn čilým stavebním ruchem. Dle údajů F. Hausla 
(1899) bylo ve druhé polovině 19. století v Praze v provozu 56 cihelen! Stavbou kruhových pecí 
a zavedením cihlářských strojů nabývá výroba průmyslové povahy. 

V první polovině 20. století se začaly v pražském okolí těžit spolu s pokryvnými útvary - se 
sprašemi, sprašovými a svahovými hlínami - též zvětralé podložní proterozoické a spodnopaleo-
zoické břidlice. Strojně vybavené cihelny spotřebují při roční výrobě několika milionů cihel velké 
množství suroviny. Pro ruční výrobu zůstaly i nadále hlavní surovinou většinou spraše a sprašové 
hlíny. Při velkovýrobě bylo možné zpracovat i suroviny, které jsou obtížněji zpracovatelné než 
normální cihlářské hlíny. V letech 1930-1942 bylo v Praze a v jejím okolí v provozu ještě asi 20-25 
cihelen, které zpracovávaly současně i navětralé jílovité břidlice a svou výrobou představovaly 
50-60 % celkové produkce. 

Starší vinici z 16. století koupil roku 1628 Eliáš Magaur z Greinfenalu, staroměstský 
měšťan a úředník. Podle něj se nazývala vinice a pak usedlost Magourka či Ma-
kourka, dnes Majorka, pocházející z konce 18. století. Patřily k ní rozsáhlé pozemky.  
Usedlost utrpěla stavbou železnice, pozdější majitelé zde zřídili cihelnu (1864). 
Kolem roku 1900 tu fungovala továrna na obuv. 

Současný pohled na vilu Majorka (od r. 1977 památkově chráněný objekt, r. 1981 
odešli poslední nájemníci), v popředí španělská jedle (na území České republiky  
velice vzácný strom).

Na cestě výzkumné pamětlivi buďme co nejpečlivěji o zachování zdraví svého, jež 
bychom neopatrností v takových časech sobě velmi snadno poškoditi mohli. Dbejme 
především o pořádek v jídle, pití a odpočinku. Strava naše nechť je vždy silná, řádná 
a chutná, nápoje pak sílící a ne zeslabující. Lihové silné nápoje nemohou odporučiti se 
při výzkumu, kde všechny nervy naše již samy sebou jsou rozčileny a rozechvěny.

Jednotlivci se vydati do vědy jest sice možno, ale nikdy nemůže se takový výzkum 
odporučiti za příjemný, neboť ve společnosti, byť sestávala z několika jen členův, je vždy 
veseleji a živěji; tu sdílí jeden s druhým city radostné a milé dojmy; i hledí všemožně 
věděním svým k celkovému se přidružiti a tak ubíhá výzkum ještě více a stává se čím 
dále příjemnější a zábavnější, kdežto jednotlivec odkázán jest pouze na sebe a svého 
ducha a není mu předce tak volno, když se sám musí bráti vědou jako ve společnosti 
známých již kolegů.

vila Majorka - dobová fotografie z roku 1928

vila Majorka - dobová fotografie z roku 2010

Dříve truhlárna, dnes plynová kotelna.

Tzv. domeček, dříve zasedací místnost ústavu, později přestavěn na truhlárnu.

Pohled na ústav z ulice Podbabská, dnes z přibližně stejného místa, ulice však již nese jméno 
Pod Paťankou.

Pohled na zadní trakt ústavu s hromadou koksu pro kotelnu, v pozadí vila Majorka, dnes nad bývalou 
kotelnou (nyní knihovnou) a bývalou truhlárnou (nyní plynovou kotelnou) nová zasedací místnost 
ústavu.

Pohled na tzv. velkou vodárenskou halu s „věží“ pro výzkum hydrotransportu uhlí, dnes  
s moderní experimentální trasou pro výzkum toku suspenzí v uzavřených profilech.

Pohled na ústav z ulice Podbabská, dnes z přibližně stejného místa, ulice však již nese 
jméno Pod Paťankou.

Pohled na ústav z ulice Podbabská, dnes z přibližně stejného místa, ulice však již nese 
jméno Pod Paťankou.

Dosavadního výzkumu výsledky: určitého něčeho arciť ani tu říci možno není.

Vstup do ústavu, dříve Ústavu pro hydrodynamiku ČSAV, nyní Ústavu pro hydrodynamiku  
AV ČR, v. v. i.

Španělská jedle: 

Rozšíření: 

Jihošpanělský horský endemit, v přírodě se vyskytuje pouze ostrůvkovitě ve formě malých po-
rostních skupin, na malém území jihošpanělského teplého mediteránu poblíž Malagy. Roste 
především v pohoří Sierra de Ronda ve 3 reliktních horských arelách: Sierra de Las Nieves, Sierra 
del Pinar a Sierra Barmeja (Los Reales). Celkový areál se rozkládá na ploše pouhých 1 200 ha, ve 
vertikálním rozmezí od 1 000 do 1 800 m n. m. V ČR poprvé vysazena v roce 1845 na Sychrově.

Popis: 
Hustě větvený strom dorůstající do 30 m výšky a kolem 1,5 m v průměru. Koruna pravidelná, kuželovitá, hustá, s odstálými větvemi. Borka v mládí hladká, šedavá, později rozbrázděná, 
drsná. Letorosty lesklé, lysé, červenohnědé, s lehkým purpurovým nádechem. Pupeny vejčité, tupé lesklé, oranžově hnědé, smolnaté. Druh se svým tvarem jehlic i jejich rozmístněním 
výrazně odlišuje od jiných jedlí. Rostou téměř kolmo k větévkám, a také je spirálovitě obrůstají. Jehlice jsou tuhé, dužnaté, v průřezu kosočtverečné, 8-20 mm dlouhé 1,5–2,5 mm široké, na 
konci zašpičatělé, s velmi výrazně diskovitě rozšířenou bází, nejčastěji tmavě zelené (nebo i našedlé), s řadami světlejších průduchů na spodní straně.  

Ústav pro hydrodynamiku na fotografiích  
před 40-ti lety a nyní (r. 2011)
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