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Když se podíváte s dostatečným přiblížením na Holešovice v aplikaci 
mapy.cz, nejčastěji opakovaným symbolem na mapě je „komín“. Jen 
v námi prozkoumané oblasti je jich dokonce víc než restaurací. Býva-
lý průmyslový charakter Holešovic je kolemjdoucímu připomínán na 
každém kroku. Ať už jsou to zchátralé a polorozpadlé části elektrárny 
nebo obnovené prostory místních podniků. Naše škola se sice přestě-
hovala, ale nikoli z Holešovic, pouze se přesunula ze západní části do 
východního cípu obtékaného vltavským meandrem. Změna to je ale 
výrazná především z hlediska  okolí nové školy, ve kterém nyní bude-
me trávit hodně času. Proto jsme se rozhodli vytvořit tohoto Průvodce 
okolím nové školy, který by vám, kteří jste se ještě nestihli zorientovat, 
měl pomoci poznat tuto část Prahy. A vám, kteří jste se tu už trochu 
rozkoukali, možná přinese další tipy. Za skoro měsíc jsme se pokoušeli 
vytěžit z okolních ulic maximum. Ať už vás zajímají restaurace, kultura, 
kavárny, místa k odpočinku, sportu nebo jen ta na procházku, jistě si 
každý v těchto staronových Holešovicích najde to své.

ÚVOD

Nejstarší nálezy pravěkého osídlení dnešních Holešovic se datují do ob-
dobí středního neolitu (přibližně léta 5935 - 4750 př. Kr.), první písemná 
zmínka však pochází až z roku 1228. Vltavský meandr nabízel obyvate-
lům kromě strategické polohy i obživu rybařením. Holešovice, původně 
Holíšovice (název byl pravděpodobně odvozen z osobního jména Holíš 
neboli bezvousý, holohlavý člověk), si tuto zemědělsko-rybářskou po-
dobu ponechaly až do počátku průmyslové revoluce.
Tehdy začala modernizace Holešovic. Značně přelomové bylo vybudo-
vání rušného přístavu a zavedení železnice v roce 1850, které naplno 
rozjelo průmyslovou výstavbu. Do Holešovic se za prací začali stěhovat 
dělníci, z rybářské vesnice s pár stovkami obyvatel se už v roce 1884 
stala plnohodnotná zastavěná městská část Holešovice-Bubny.

KRÁTCE Z HISTORIE 



kostel sv. Antonína Paduán-
ského byl postaven až v roce 
1911? Přesto jeho novogotický 
historizující sloh věrně připomíná 
středověkou Prahu.

První třetina 20. století se nesla 
v duchu výstavby nových objek-
tů, jako byl Veletržní palác nebo 
Elektrické závody, krach na burze 
a rok 1948 však místnímu podniká-
ní přinesly definitivní zkázu, která 
nechala opuštěné továrny napospas 
zubu času.
Dnes jsou mnohé budovy revitali-
zovány, přesto můžeme ve zdejších 
ulicích stále cítit tu syrovou atmo-
sféru bývalých dělnických kolonií 
a opuštěných továren, jejichž štíhlé 
komíny kdysi zahalovaly holešovický 
meandr namodralým dýmem.
Do současné historie této dnes 
lukrativní, hipstersko - kavárenské 
čtvrti zasáhla především ničivá povo-
deň v roce 2002, která na Ortenově 
náměstí zaplavila budovy až do výše 
jednoho metru.

VĚDĚLI JSTE, ŽE…

se v budově DOXu  od roku 1921 
nacházel provoz továrny na 
hospodářské stroje Rossemann 
a Kühnemann? V 90. letech bylo 
rozhodnuto o revitalizaci budovy 
architektem Ivanem Kroupou, 
který zchátralou fabriku proměnil 
v minimalistické galerijní prostory 
soudobého umění.

Pražská tržnice byla postavena 
roku 1895 jako ústřední jatka? 
Kromě chlévů a chladíren byste 
tam našli i hostinec, hasičskou 
zbrojnici nebo pomník zaměst-
nancům padlým v první světové 
válce. Od roku 1983 slouží jako 
tržnice vietnamským podnikate-
lům, malým obchodům, farmář-
ským trhům, ale i těm větším, 
jako je např. Alza. V roce 2012 byl 
dokonce zvažován přesun radnice 
Prahy 7 do některého z tamních 
objektů.

…

…

…

Zdejší lokalita nedisponuje tolika „značkovými obcho-
dy“ s potravinami, nicméně do velkého Alberta je to 
kousek, který se za velkou přestávku dá stihnout na-
prosto v klidu. A akutní nedostatky jídla vyřešíte zajisté 
v jedné z mnoha večerek v okolí Ortenova náměstí. 

Albert — 5 min. | Billa — 8 min. | večerky kolem náměstí

POTRAVINY

Holešovice a Bubny v roce 1850«





RESTAURACE

Obecně patří nabídky holešovic-
kých restaurací mezi ty dražší. 
Pro pravidelné návštěvy je snad 
cenově přijatelná jídelna v budo-
vě Nejvyššího kontrolního soudu 
(viz níže), ale jednou za čas je 
hezké někam s přáteli vyrazit. 
Proto jsme navštívili ty nejza-
jímavější podniky v okolí školy 
a snažili  se, aby byl seznam co 
nejpestřejší. Ať už chcete pizzu, 
salát nebo chobotnici.

HARU SUSHI RESTAURANT 
$-$$
Restaurace s příjemným personálem. 
V nabídce najdeme vietnamskou 
polévku pho bo, co vás v zimě zaručeně 
zahřeje, hawajské poke se syrovým lo-
sosem a zeleninou i klasické české kung 
pao. Vše za přijatelné ceny 100 - 150 Kč.

PUZZLESALADS
$$
Salátový bar, kde si můžete vybrat z na-
bídky, nebo si nakombinovat salát vlastní 
podle chuti. Před vámi je vše rozsekáno, 
zamícháno a dochuceno. Během chlad-
nějších dnů si můžete pochutnat i na 
jedné či dvou variantách polévek.

MARINA MARE BISTRO
$$$
Restaurace plná ryb a mořských 
potvor připravovaných na všechny 
způsoby. Na výběr mají i hotová jídla, 
ale doporučujeme si nechat ogrilovat 
čerstvý kus masa a doplnit klidně i více 
přílohami. Jejich chobotnicová chapadla 
se salátem, pečenou zeleninou a šťou-
chanými brambory nás dostala! Jediné 
mínus je cena, která se šplhá k 200 Kč. 
Jednou za čas ale opravdu stojí za to! 

„TÁCKÁRNA“ 
$
V budově Nejvyššího kontrolního úřadu 
se nachází jídelna pro zaměstnance, 
která je přístupná i veřejnosti. V denní 
nabídce najdete kolem šesti jídel pře-
kvapivě dobré chuti i kvality za příznivé 
studentské ceny. 

RESTAURACE POD PÁROU 
$$
Nedávno otevřená restaurace zaměřu-
jící se na českou kuchyni. Jídlo za 
střední peníz neurazí, ani nenadchne. 
V době oběda tam ale bývá celkem 
nabito, tak zřejmě záleží na chuti. 

HOME KITCHEN
$$-$$$
Hezké prostředí, restaurace s ote-
vřenou kuchyní a minimalistickým 
rustikálním designem, ve které je 
možné si plnit kuchařský kurz rov-
nou za provozu. Příjemné venkovní 
posezení. Nabízí kávu i zajímavý 
výběr hlavních jídel, jejichž  
výkon/cena ale nejsou v rovnováze.



Na konci minulého školního roku 
jsme se museli rozloučit se školou na 
Letohradské, a tedy i všemi oblíbenými 
místy na velkou přestávku a obědovou 
pauzu v okolí. Do Billy na Letenském 
náměstí, do Happy Noodles nebo 
do Stromovky na mekáč a kfc už to 
z Ortenova náměstí za obědovou pau-
zu stihnout nejde. Nová lokace však 

Ani kulturní vyžití v této části 
Holešovic není pozadu. Níže jsme 
vybrali ta nejzajímavější místa, která 
nás určitým způsobem oslovila. Pro 
aktuální dění se hodí vždy sledovat 
webové stránky.

KULTURA
DOX - CENTRUM VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
Dox je moderní multifunkční pro-
stor, který se zaměřuje na prezen-
taci současného umění, architektu-
ry a designu. Zabývá se především 
tématy, která utváří a mění dnešní 
svět. Někteří z vás již DOX jistě 
navštívili. Aktuální program najdete 
na: www.dox.cz

PARALELNÍ POLIS
Je název spolku, jehož hlavními 
idejemi jsou technologie, decent-
ralizace a kryptoanarchie. Součástí 
institutu je také jediná kavárna 
v Holešovicích, kde můžete zaplatit 
za kávu bitcoinem. Více informací 
na www.paralelnipolis.cz 

KINO PLÁŽ
Je venkovní kino na severním konci holešo-
vického přístavu, necelých deset minut od 
školy. Kromě promítání se zde konají také 
nejrůznější koncerty. Otevřené je pocho-
pitelně pouze za teplého letního počasí. 
Informace o nadcházejících akcích najdete 
na jejich Facebooku.

DIVADLO LA FABRIKA 
Vyhlášené pražské divadlo s pest-
rou nabídkou představení. Aktuální 
dění sledujte na www.lafabrika.cz 

POHLEDEM

MÍSTNÍHO PRŮVODCE

VNITROBLOCK
Prostor s kavárnou a dokonalým in-
dustriálním prostředím, které můžete 
využít ke scházení nebo k přípravě 
projektů. Součástí je i cvičební sál 
a postupně rozrůstající se skupina 
značkových obchodů. Dá se sedět 
i venku, nic se ale nevyrovná přátelské 
atmosféře vnitřního prostoru, kde jde 
na rychlé wifině práce od ruky. 



Kam jít na procházku 
nebo kde trávit volný 
čas po škole s ka-
marády? Tyto otázky 
jsme si pokládali 
při výběru následu-
jících míst. Přede-
vším jsme hledali 
zeleň, parky, hřiště. 
V tomto ohledu není 
pozice naší školy 
vůbec příhodná. 
Jediný hezký park 
máme před školou, 
ale stojí za to se jít 
projít k holešovické-
mu přístavu.

MÍSTA

PARK ORTENOVO NÁMĚSTÍ
Ten jistě už skoro všichni 
známe, nicméně ho sem 
přidáváme proto, že se 
jedná snad o jediný hezký 
kus zeleně v okolí školy. 
Rozhodně je největší. 
Proto máme výhodu, že je 
hned před naší školou. 

PŘÍSTAVNÍ NÁBŘEŽÍ
Hezky upravené nábřeží 
u Holešovického přístavu 
vybízí k promenádě nebo 
posezení na okraji za zá-
bradlím. Procházku můžete 
spojit s návštěvou některé 
z mnoha restaurací, vydat 
se na průzkumnou cestu 
na protější cíp přístavu 
nebo sejít z upravené 
cesty a jít podél vody až 
do Stromovky.

LADISLAVŮV PARK
V mapě hezky vyznačený park, skoro jediný cíp 
zeleně v celých Holešovicích, ale moc od něho  
nečekejte. Park není skoro upravený, pár laviček 
zarůstá plevelem. Jedinou výhodou jsou snad 
provizorní beachvolejbalová hřiště, nicméně i tam 
bych se trochu bál střepů a nečistot v písku. Pro 
lepší orientaci ještě uvedu, že při procházce nám 
před nohama přeběhla obrovská krysa!

nabízí mnoho nových míst, kam mohou 
studenti chodit na rychlé svačiny a obědy. 
Spolu s expertem na kafe Bedřichem 
Satrapou jsme během expedičního týdne 
několik těchto míst prošli a přinášíme 
vám zhodnocení každého z nich.
Přímo na Ortenově náměstí se nachází ně-
kolik večerek. Největší a nejlevnější z nich 
je na rohu Osadní a Plynární, tedy v jiho-
východní části náměstí. Paní u pokladny 
byla příjemná a prodejna je velikostí 
přirovnatelná k Movaxu na Strossmayerově 
náměstí. Pokud ale chcete za větším ná-
kupem, můžete jít do supermarketu Albert 
v ulici Komunardů, přibližně 250 metrů od 
školy. Je ale lehké ho přehlédnout, proto 
si ho raději najděte na mapě. 
Teplé jídlo si v okolí školy můžete koupit 
samozřejmě taky. Nejvíce očividný je 
kebab přímo u tramvajové zastávky. Ke-
bab je levný, za oběd tam víc než stovku 
nenecháte, fronty rychle odsejpají, ale 
obsluha je děsně nepříjemná a vypadá 
jako moldavská mafie. Kebab máte v ruce 
do minuty a stihnete si ho v klidu sníst 
před začátkem další hodiny, a to i o velké 
přestávce. Kousek vedle je nově otevřený 
obchod s pizzou. Pizza je spíše průměrná 
než dobrá,  cena 40 korun za kus je moc, 
a navíc mají podle Bedřicha hnusný kafe. 
Nabízí se také McDonald‘s v  Holešovicích 
(bývalá Fučíkova), kam je lepší jet tram-
vají, protože pěšky to trvá moc dlouho.
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