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Dosud největší povodeň v historii vily Majorky. Hladina Vltavy se zastavila dva metry před
hlavním vjezdem do ústavního areálu. Z areálu ústavu byla zaplavena velká vodárenská hala
do výše zhruba půl metru. Fotografie dokumentují situaci onoho dne při pohledu ze zříceniny
Baba.

Chod nedávných dějin v okolí vily Majorka

sladovna vyhořela, ale byla opět uvedena do provozu. Synové podnik koncem 19. století
rozšířili, sladovna měla 5 humen a 7 hvozdů a produkovala ročně 9000 tun sladu, který byl
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Fotografie sladovny v popředí
Fotografie sladovny v popředí s bývalým autobusovým depem
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Vpravo téměř stejný pohled ...
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Vlevo téměř stejný pohled ...

Téměř stejný pohled ...

Současný pohled (r. 2011) z ústavu stejným směrem (bez depa a sladovny)

PRVNÍ PRAŽSKÁ SLADOVNA MARIE REISEROVÉ A

SYNŮ
Výtopna Juliska - Původně uhelná
výtopna Juliska byla vybudována v r.

ŽELEZNIČNÍ VLEČKA
V souvislosti s prodloužením tramvajové tratě k plánované železniční zastávce Podbaba byla
snesena od roku 1998 nevyužívaná dvojice železničních mostů přes ulice Podbabská a Pod
Paťankou, sloužící pro vlečku do výtopny Juliska.
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Železniční trať č. 091 Praha – Kralupy nad Vltavou

Podbabské skály – přírodní památka

vedoucí těsně kolem pozemku ústavu je součástí 1. železničního koridoru, otevřena r. 1850

Podbabské skály tvoří výrazný a strmý skalnatý svah nad železnicí mezi
pražskými městskými částmi Bubeneč a Sedlec. Velmi dobře vynikne
zvláště při pohledu z protějšího břehu
od zoologické zahrady. Jako chráněný
přírodní výtvor byly Podbabské skály
vyhlášeny v roce 1982 na ploše pouhých
0,84 hektarů. Přesto představují významné
refugium mnoha vzácných druhů, mimo
cévnatých rostlin jsou to také stepní houby a zejména cenná teplomilná fauna
bezobratlých. Byl zde nalezen i vzácný
Podbabské skály – přírodní památka

Založení sladovny
iniciovala Zemědělská
společnost
k níž se přidal Spolek pražskýc
1955 a zpočátku sloužila k vytápění přilehlého
vojenského
areálu.
S
rozvojem
hostinských. Pozemek usedlosti Juliska v Podbabě ležel v blízkosti železnice a nedalek
oblasti
na levém břehu Vltavy.budov
Stavba začala
roku 1872 pod vedením stavitel
výstavby administrativních, bytových,ječmenářské
ale
také
univerzitních
a
hotelů
Emanuela Brabce, nejdříve byla vybudována cihelna využívající místní zdroje hlíny. Prode
cihel přestavěna
současně financoval na
stavbu.
V roce 1877
sladovnu k
koupila
Marie Reiserová, od rok
v Dejvicích byla výtopna o 10 let později
mazut
a došlo
vybu1884 podnikala pod názvem První pražská sladovna M. Reiserové a synů. Roku 189
dování rozvodné parní sítě. Technickou zajímavostí z té doby je 5 km dlouhá
štola o průměru 3 m, jíž prochází hlavní parovod místy až v patnáctimetrové
stejný pohled ...
aTéměř
pod
stani-cí metra Dejvická dokonce až v pětatřicetimetrové hloubce pod
zemí. V roce 1978 areál rozšířen o Julisku 2, palivo též mazut. V roce 1994
prošla
Juliska 2SLADOVNA
zásadní přestavbou
a plynofikací.
Jako zdroj tepla slouží 3 kotPRVNÍ PRAŽSKÁ
MARIE REISEROVÉ
A
SYNŮ
le
na zemní plyn o celkovém výkonu 52 MWt. Dnes zásobuje okolí Vítězného
Založení sladovnyareál
iniciovala ČVUT,
Zemědělská zástavbu
společnost k níž se
přidal Spolek
pražských
náměstí,
podél
ulice
Jugoslávských partyzánů, část
hostinských. Pozemek usedlosti Juliska v Podbabě ležel v blízkosti železnice a nedaleko
ječmenářské oblastisportovní
na levém břehu Vltavy.
Stavba
začala rokua1872
pod vedením
stavitele okolí. Nejvzdálenějším napoBubenče,
areál
Duklu
jeho
přilehlé
Emanuela Brabce, nejdříve byla vybudována cihelna využívající místní zdroje hlíny. Prodej
cihel současně
financoval stavbu.je
V roce
1877 sladovnu
koupila
Marie Reiserová,
od roku
jeným
objektem
hotel
Praha
v
Sušické
ulici.
1884 podnikala pod názvem První pražská sladovna M. Reiserové a synů. Roku 1892

Podbabské ulice, byla úzkým dopravním hrdlem spojujícím Podbabu a Suchdol.
V průběhu času byla na vlečku připojena výtopna Juliska, kam byly dopravovány
cisterny s mazutem. Od roku 1982 probíhala etapovitá výstavba nové čtyřproudé
komunikace spojující Podbabu a Suchdol přímo pod železniční tratí a vlečkou
novým zahloubeným úsekem, který trať i vlečka překročily železobetonovými
mosty. Provoz byl na tomto novém úseku zahájen dne 14. listopadu 1996. Původní
část Podbabské ulice pod ocelovým mostem získala nový název Pod Paťankou.
Po připojení výtopny na zemní plyn ztratila vlečka smysl a v roce 1998 přestala
být využívána. Oba dva zmíněné mosty, železobetonový se štěrkovým ložem
přes Podbabskou ulici a ocelový přes ulici Pod Paťankou byly na rozmezí let 2010
a 2011 odstraněny.
Na pozemku podél bývalé železniční vlečky mezi oběma odstraněnými mosty
byla v roce 2011 postavena tramvajová smyčka (prodloužení o zhruba 290 m
tramvajové tratě z Podbaby otevřené 19. prosince 1928). Na Vítězné náměstí byly
tramvaje dovedeny v polovině r. 1925.

atlantsko-mediteránní mech Acaulon triquetrum.
Důvodem vyhlášení chráněného území v 80. letech minulého století byly výchozy
proterozoických hornin na levém břehu kaňonovitého údolí Vltavy a významná společenstva skal a skalní stepi s výskytem chráněných a ohrožených druhů.
Převýšení – a tím i strmost skalních stěn – dokumentuje i nadmořská výška mezi
186 až 230 m n. m.
Na Podbabských skalách se v minulosti hojně (podobně jako např. na protějším
Podhoří) vyskytovala společenstva skalních stepí a strmých skal s tařicí skalní
a kostřavou sivou. Bohužel větší část skalního masívu byla zničena při výstavbě
železniční trati mezi Prahou a Kralupy nad Vltavou, a tak dnes tato společenstva
nacházíme pouze ve fragmentech.

