
ProtoÏe nikdo nemÛÏe znát v‰echno,
pÛvodnû jsem se domníval, Ïe by
se snadmohlo jednat o nûjaké po-

zÛstatky velké stfielnice z 19. století, kte-
rá ov‰em byla zru‰ena jiÏ na pfielomu
19. a 20. století. Kolegynû prom. hist. Ale-
na Jirásková byla správkyní sbírky nej-
star‰ích, tj. rakousko-uhersk˘ch písem-
ností a plánÛ. Díky ní jsemmûl moÏnost
prostudovat soubor nûkolika plánÛ, za-
chycujících vojenskou stfielnici, vybu-
dovanou rakouskou armádou údajnû jiÏ
v roce 1823 a nûkolikrát pfiebudovanou.
Rozloha této staré vojenské stfielnice

a zejména její blízkost u Invalidovny mû
fascinovala. Jen obyvatelÛm Invalidov-
ny – váleãn˘m invalidÛm a jejich ro-
dinn˘m pfiíslu‰níkÛm – jsem pfiíli‰ ne-
závidûl, neboÈ stfielnice byla vybudo-
vána doslova pfies ulici a vzhledem
k mnoÏství palebn˘ch stanovi‰È to zkrát-
ka musel b˘t pekeln˘ rachot.

Popravdû fieãeno, písemné materiály
o této stfielnici, pokud se ve fondech a sbír-
kách VÚAvÛbec nacházejí, jsemdoposud
nestudoval a vzhledemk zamûfienímédo-
savadní tvorby to bude s jistotou ãekat na
jiné badatele. Naopak zachovalé nádherné
plány stfielnice mû velmi zaujaly.

LOKALIZACE ST¤ELNICE
Z plánÛ ze 70. aÏ 90. let 19. století jas-

nû vypl˘vá lokalizace b˘valé stfielnice vy-
mezená na severu nynûj‰í ulicí Soko-
lovskou a na jihu Ïelezniãní tratí LibeÀ-
Hlavní nádraÏí. Na v˘chodû ohraniãuje
ãást areálu stfielnice západní trakt budo-
vy Invalidovny, respektive ulice U Inva-
lidovny. Ochrann˘ val pak smûrem ke tra-
ti pÛvodnû procházel stfiedem hfii‰tû
dne‰ní základní ‰koly P. Strozziho. Na zá-
padû byly vybudovány ochranné valy pfii-
bliÏnû na spojnici dne‰ní ulice Urxova –
Lyãkovo námûstí – Korybutova. Zde na

Pfii rekonstrukci povodnûmi zaplaven˘ch archiválií Vojenského historického archivu
jsem náhodou narazil na dva zajímavé dokumenty z roku 1946 o historii vojenské
stfielnice v zahradû Invalidovny, dne‰ního sídla Vojenského ústfiedního archivu Praha.

Stfielnice v Karlínû
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Mapa pravdûpodobnû z roku 1840 s vyznaãením budovy stfielnice a tfií ochrann˘ch valÛ. Dataci ãásteãnû potvrzuje absence Ïelezniãní trati.

Plán Prahy, pravdûpodobnû z roku 1847, kde není
stfielnice u Invalidovny zakreslena; plocha je ozna-
ãena jako cviãi‰tû




