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Edice představuje nové pohledy
na vojenské konflikty, jejichž
traumatizující dopad lze sledovat
i desítky let po jejich ukončení.
Příběhy aktérů, svědků, obětí i zločinců
zrcadlí hluboké společenské otřesy,
které zejména Evropě přinesla válka.
Odborně pojaté publikace se zabývají
také každodenním životem
„malých“ jednotlivců stižených válkou,
a to na pozadí přelomových událostí
starého kontinentu.
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9

 Úvod

Mezi rozvíjejícím se Karlínem a sídlištěm Invalidovna, poblíž úpatí vrchu 
Vítkova, se rozkládá rozlehlá budova karlínské Invalidovny  Ač se jedná 
pouze o jednu realizovanou devítinu z původních monumentálních plá-
nů proslulého architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera, přesto nedosta-
věné torzo Invalidovny představuje nejstarší a největší historickou stavbu 
v Karlíně  Zaslouží si tudíž nemalou pozornost a také náš respekt  Ne-
dejme se oklamat opravenou zdobnou barokní fasádou severního traktu, 
jež přitahuje pozornost lidí projíždějících tramvají či korzujících parkem 
v jeho bezprostřední blízkosti  Za novou fasádou, jíž vévodí sochy invali-
dů na vznosných rizalitech a jejich attikách, se skrývá starý svět  Stačí jen 
nahlédnout za roh  Navíc přízemí stavby bylo těžce postiženo srpnovými 
povodněmi v roce 2002 a je ve velmi špatném stavu 

Současný stav Invalidovny je tedy na pováženou a nepříliš vábný, i její 
budoucnost je na vážkách  Potenciální rekonstrukce by vyžadovala obrov-
ské finanční prostředky s miliardovou dotací a také promyšlený architek-
tonický plán  Situace okolo Invalidovny má v zásadě tři reálné alternativy  
Je možné, že o ni projeví zájem určitá státní instituce a Invalidovna jí 
bude bezplatně vydána  Kdysi zamýšlený kampus Filosofické fakulty UK 
by byl přímo ideálním projektem pro samotnou budovu i Karlín  Ve dru-
hém případě, při nezájmu státních institucí a samosprávných celků, bude 
Invalidovna rezortem obrany komerčně prodána a stane se z ní například 
luxusní hotel  To bohužel vypadá v dnešním finančně dravém společen-
ském klimatu jako nejpravděpodobnější varianta  Ve třetím případě bude 
Vojenským ústředním archivem opuštěná budova chátrat a promění se 
postupně v rozpadající se ruinu a sídlo četných bezdomovců 

Ať tak či onak, Invalidovnu čeká nejistá budoucnost a život i pracovní 
ruch z ní může nadobro vyprchat  Právě proto chce tato publikace na bu-
dovu Invalidovny poukázat  Pokouší se především v četných příbězích 
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10 Úvod

nastínit, jak Invalidovna vznikla, co zažila, čím prošla, čemu a komu po-
sloužila  To může totiž představovat určitou inspiraci pro její další reálné 
využití  Tato kniha je také vůbec prvním systematičtěji pojatým pokusem 
dějiny Invalidovny shrnout 

Badatel, který se dějinami tohoto objektu i vojenských invalidů zabý-
vá, stojí ovšem před nelehkým úkolem  O budově, válečných invalidech 
či Strozziho nadaci existuje opravdu jen pár útlých publikací,1 obsáhlej-
ších zmínek,2 článků3 a jedna disertační práce o válečných poškozencích, 
kde je karlínská Invalidovna zmíněna 4 Nejen na internetu se samozřejmě 
nacházejí četné fotografie 5 O to více jsme se snažili vycházet z dochova-
ných archivních materiálů, jež dosud zůstávaly z větší části nepovšimnu-
ty v útrobách Vojenského historického archivu 

Vycházeli jsme přitom z fondu „Vojenská Invalidovna Praha“ (Militärin-
validenhaus Prag, zkratka MIH), který se skládá celkem z 588 kartonů, 
433 úředních knih a 276 podacích protokolů a není v současnosti archiv-
ně zpracován  Přitom jsou prozatím od sebe fyzicky odděleny materiály, 
týkající se starého fondu Invalidovny do roku 1918, a fond meziválečný  

1  Dvě základní publikace jsou: Augusta MÜLLEROVÁ, Jan Bedřich NOVÁK, Kar-
línská Invalidovna, Praha1948; Josef KRUBNER, Invalidní nadace polního podmar-
šálka Petra hraběte Strozziho a přináležející Invalidní asyl v Hořicích, 1901  
2  František KNEIDL, Dějiny města Karlína. Špitálsko za branou poříčskou od dáv-
ných časů do založení Karlína (Kniha první), Praha, Unie, 1923; Zdeněk MÍKA, Kar-
lín. Nejstarší předměstí Prahy, Muzeum hlavního města Prahy, 2011, s  11–19 (staré 
grafiky, akvarely, fotky Invalidovny), 92–93 (hřbitov), 118–120 (pomník zákopníků 
z roku 1890 a báseň na jejich památku); Ladislav MICHÁLEK, Irena MICHÁLKO-
VÁ, Zaniklé pražské vojenské hřbitovy, Praha, 2008 
3  Dr  Antonín POKORNÝ, Péče o vojenské invalidy v Praze do 18. stol., 1948, VÚA 
– VHA Praha; František DOHNAL, Vojenské invalidovny v Čechách (k historii rea-
lizace jedné myšlenky), Vojenské zdravotnické listy, ročník LXXII, 2003, č  5, s  244–
249 
4  Marek RŮŽIČKA, Péče o válečné invalidy v Československu v letech 1918–1938, 
Dizertační práce obhájená na FF UK v Praze v roce 2011 
5  Obsažnou fotogalerii pražské Invalidovny o 185 snímcích čtenář nalezne na 
webových stránkách serveru Aktuálně cz: http://zpravy aktualne cz/domaci/fotoga-
lerie-obrazem-o-prazskeinvalidovne/r~i:gallery:31200/r 
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11Úvod

Starý fond čítá 508 kartonů (1857–1918), 208 cenných evidenčních knih 
(1803–1864), kde jsou kromě obyvatel Invalidovny zaznamenáni i teh-
dejší patentální invalidé, 133 úředních knih různých druhů (například 
cenná řada knih rozkazů z let 1828–1919) a 219 zpočátku mezerovitě 
dochovaných podacích protokolů (1822–1918)  Na jiném místě je sou-
středěn fond meziválečné Invalidovny (1918–1938) o 44 kartonech, který 
nazýváme pracovně pro rozlišení „Vojenská Invalidovna Praha (Hořice)“  
S tímto materiálem jsme pracovali především  Fond vojenské Invalidov-
ny nepředstavuje úplně jednoduchý soubor archiválií  Vyznat se v něm 
vyžaduje jistou dávku trpělivosti a úsilí  Snaha se ovšem vyplácí, neboť 
lze v rámci některých dokumentů nalézt materiály ještě z 18  století či z 1  
poloviny 19  století 

Jak k Invalidovně přistupujeme? Přes jistou izolaci obyvatel a svébyt-
nost karlínského ústavu byla budova se svým okolím včleněna do života 
Karlína, Prahy i celé země  Nemohla se tedy od běhu dramatických udá-
lostí a válek, kterých nebylo během 18  a 19  století málo, nijak uchrá-
nit  Dějiny Invalidovny a příběhy jejích obyvatel vlastně velmi zajímavě 
a z netradičního úhlu pohledu ilustrují osudy naší mnohdy těžce zkou-
šené vlasti a slouží jako citlivý indikátor sociální péče o válečné invalidy 
a poškozence  Invalidovna představovala především místo, kam lidé při-
cházeli, aby nemuseli žebrat nebo živořit v bídě a starobě, kde se lidé ro-
dili, umírali, léčili, učili, modlili, bydleli a pracovali, prostě prožívali v ní 
svůj příběh či jeho část  Kniha tedy rozhodně nepomíjí důležitá rámcová 
témata, snaží se ale především postihnout vybrané a dokumentovatelné 
příběhy konkrétních lidí na pozadí určitého dějinného rámce 

Struktura knihy má svou vnitřní logiku, čtenář však nemusí číst nut-
ně vše, co se mu předkládá  Jaká je tedy nabídka? První kapitola shrnuje 
příběh Strozziho nadace ve vztahu k Invalidovně  Nikoli náhodou, hra-
běcí nadace totiž tvořila nejdůležitější rámec života ústavu  Příběh na-
dace trval 294 let, vybrali jsme tedy jen několik témat  Čtenář tak může 
proniknout blíže k osudům Petra Strozziho a jeho závěti, může sledovat 
vznik samotné Invalidovny nebo problematiku nadačních pozemků zá-
padně i východně od ústavu ve vztahu k urbanismu na konci 19  stole-
tí a ve 30  letech 20  století  Budeme se ale třeba věnovat i karlínskému 
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12 Úvod

fotbalu, nepříliš známým dějinám nadace a Invalidovny za Protektorátu 
Čechy a Morava a skončíme až v roce 1952  Tehdy totiž Strozziho nadace 
zanikla jako právnická osoba 

Stěžejní část knihy představuje její druhá kapitola, která se snaží přiblí-
žit každodennost ústavu, tedy jak se v Invalidovně žilo, kolik chovanců se 
v ní nacházelo, jaká byla struktura obyvatel, co lidé z Invalidovny dělali, 
jak se bavili, jak vypadala duchovní správa ústavu (včetně života duchov-
ního Josefa Vampoly), jak se vyvíjel hřbitov u úpatí Vítkova, jaké bylo 
materiální zabezpečení obyvatel ústavu a podobně  Tato kapitola se snaží 
co nejvíce proniknout ke konkrétním obyčejným i neobyčejným lidem, 
kteří v Invalidovně žili a třeba i zemřeli  Dozvíme se tak leccos o staré 
trafikantce Anně Wurmové, o předválečných invalidech Josefu Velíškovi 
a Janu Wolfovi či o řadě válečných poškozenců a jejich trampotách nebo 
deliktech  Řada příběhů nepostrádá drsnost a tragiku 

Z dějin 18  a 19  století se dochovaly opravdu spíše střípky, ve 20  sto-
letí se již daří dávat dohromady ucelenější příběhy a rekonstruovat 
detailnější průběh událostí  Další kapitoly se tudíž věnují problemati-
ce dějin Invalidovny po roce 1918  Třetí kapitola podrobně přibližuje 
převrat v Invalidovně na konci října 1918, kdy se brojilo proti rakous-
kým důstojníkům  Věnuje se hlavnímu hrdinovi převratu, prvnímu ve-
liteli ústavu i nejvíce nenáviděnému rakouskému důstojníkovi a jeho 
 metodám 

Čtvrtá kapitola se snaží podrobně rekonstruovat spor o Invalidovnu 
a o Strozziho nadaci na počátku dvacátých let 20  století mezi Minister-
stvem národní obrany a Ministerstvem sociální péče  V jejím rámci se 
něco dozvíme o životě druhého a třetího velitele Invalidovny (Vladimíra 
Michla a Josefa Mandause) a zařadili jsme zde i medailonek zakladatele 
moderní péče o válečné invalidy a poškozence Ondřeje Kypra  Tato ka-
pitola má spíše odbornější ráz, ale nevyhýbá se pestrým životním příbě-
hům protagonistů či některým peprnějším detailům 

Pátá kapitola shrnuje postupnou ztrátu významu ústavu v době funkč-
ního období jeho čtyř posledních velitelů, věnuje se ubývání invalidů 
a jejich přestěhování do nového azylu v Hořicích v Podkrkonoší; využí-
vá přitom i četné dobové články  Ruku v ruce s tím sleduje postupnou 
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13Úvod

proměnu budovy ve Vojenské muzeum a Vojenský archiv Památníku 
osvobození, po 2  světové válce Vojenský ústřední archiv 

Šestá kapitola se znovu vrací ke konkrétním osudům a pokouší se 
o systematičtější popis vrstvy vyšších invalidních důstojníků, kteří žili 
v karlínském ústavu po roce 1918  Soustřeďuje se zejména na život jed-
noho z nich, na osudy invalidního majora ve výslužbě Jindřicha Bláhy 
(1875–1926)  Tato kapitola je v knize vlastně nejpodrobnější rekonstruk-
cí jednoho individuálního příběhu, neboť k Bláhovi se dochovala celá 
řada emocionálně laděných výpovědí 

Kniha rozhodně celé téma Invalidovny a vojenských invalidů nevy-
čerpává  To ani nemůže a nechce, už vzhledem k rozsáhlosti nezpracova-
ných fondů, dochovaných ve Vojenském historickém archivu, popřípadě 
v dalších archivech  Není ani v silách jednoho člověka všechny materiály 
projít  Velké množství otázek tak zůstává nadále otevřeno, nezodpověze-
no nebo nepoloženo  Čeká tedy na další badatele a zájemce o dějiny kar-
línského ústavu a válečných invalidů z řad odborné i širší veřejnosti 
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Kapitola první

Příběh Strozziho  
nadace a karlínská 

Invalidovna 
(1658–1952)

U rozlehlé karlínské Invalidovny vítá příchozího pomník hraběte Pet-
ra Strozziho z roku 1898 od profesora hořické kamenické školy Mořice 
Černila  Busta byla vytesána z tyrolského mramoru podle vídeňské po-
dobizny šlechtice z roku 1663  Barokně řešenému podstavci posloužil ho-
řický pískovec  Na něm čteme zlatým písmem provedený latinský nápis, 
zdůrazňující šlechticovy velké zásluhy ve prospěch invalidů, s odkazem 
na rok 1658 a Strozziho „pravou lidskost“ (vera humanitas) 6 Právě v roce 
1898 totiž uplynulo 240 let od sepsání závěti hraběte Strozziho, což chtěl 
tehdejší velitel Invalidovny a ctitel historických tradic plukovník Alois 
Viditz von Auenstein pomníkem připomenout  A opravdu, bez kšaftu 
hraběte ze 3  srpna 1658 by nebylo jeho nadace, bez Strozziho nadace, 

6  „Indefessus et fortis Austriae dux Petrus comes Strozzi 1626–1664 vera humanitate 
militi invalido magnis opibus donum dedit 1658“ 
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16 Kapitola první

ať už byly původní záměry hraběte jakékoliv, by nebylo karlínské Invali-
dovny a péče o válkou postižené, zestárlé a chudé vysloužilce a jejich ro-
diny  Jednoduchá rovnice hned na úvod  Právem tedy invalidé každý rok 
6  června kladli před Strozziho pomník věnce a jeho památku si v tento 
den připomínali důstojníci z Invalidovny slavnostní hostinou 

Strozziho nadace nekončí vznikem a prvním obydlením Invalidovny 
v roce 1735, ani postavením a odhalením pomníku hraběti v srpnu 1898, 
či odchodem invalidů do Hořic v Podkrkonoší v květnu 1935  Nadace 
kupodivu přežila i 2  světovou válku a její definitivní konec přichází až 
v roce 1952, příznačně v době komunistické totality, kdy končilo vše ná-
padně svébytné  Nadace tedy trvala celých 294 let  To je jistě úctyhodná 

Karlínští invalidé a zaměstnanci Invalidovny vzdávají ve výroční den 
(6. června) v sadech před touto budovou hold hraběti Petru Strozzimu, 
zakladateli vojenské invalidní nadace trvající téměř 300 let
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17Příběh Strozziho nadace a karlínská Invalidovna (1658–1952)

historie téměř tří staletí českých dějin  Historie plná výkyvů a někdy i ne-
gativních tendencí, které však nemohly nikdy zakrýt v podstatě dobro-
činný a veskrze lidský, pozitivní účel Strozziho odkazu 

Na počátku stál barokní šlechtic a polní podmaršálek z florentské-
ho rodu Strozziů, profesionálních bankéřů a válečníků 7 Jak se florentští 
šlechtici uchytili právě v Čechách? Petrův otec Giacomo (Jakub) Strozzi 
se dostal do naší vlasti poměrně jednoduše  Za prokázané služby za dlou-
hé třicetileté války byl českým králem a římským císařem Ferdinandem 
II  odměněn panstvím Hořice a Třebovětice se vším příslušenstvím  Jed-
nalo se o konfiskovaný majetek proslulého frýdlantského vévody a císař-
ského generalissima Albrechta z Valdštejna, zavražděného, jak známo, 
roku 1634 v Chebu  Jeho četné statky Ferdinand II  rozdával svým věr-
ným, a jedním z nich byl i císařský generál, komoří, polní podmaršálek 
a posléze „zjednaný“ plukovník Jakub Strozzi, jenž se tituloval jako hrabě 
ze Schrattenthalu  V darovací listině z 19  května 1635 tak čteme, že císař 
bere při svém daru: „v úvahu…vytrvalé věrné služby, které nám, našemu 
veleslavnému arcidomu a ku všeobecnému dobru za přerůzných příležitostí 
po mnohá léta co nejvýhodněji konal blahorodý náš komoří polní podmar-
šálek a milý poddaný Jakub Strozzi…a ještě za to se stejnou věrností a pílí 
co nejposlušněji konati chce…“ 8 Inu, věnovaný majetek zavazoval Stroz-
ziho k další službě veleslavnému rakouskému arcidomu 

Petr Strozzi (1626–1664) nakonec otcovské statky darované ve víru 
třicetileté války zdědil (další dědic, jeho mladší bratr Oktavián, zemřel 
v mladém věku) a tituloval se jako hrabě na Hořicích, Třebověticích 
a Třeměšovci  Jaké byly ve stručnosti jeho osudy? Po obvyklé průpravě 
ve šlechtických rodinách se Petr věnoval diplomacii a vojenské kariéře 

7  Stručné dějiny rodu s  medailonky jeho jednotlivých členů shrnuje ve svém 
článku již zmíněný Dr  Antonín POKORNÝ: Péče o vojenské invalidy v  Praze do 
18.  stol.,VÚA – VHA Praha, 1948, s  19–30 (dále jen A  POKORNÝ)  Rukopisný 
spisek o 34 stranách byl zakoupen pro Vojenský ústřední archiv 23  prosince 1948 
a poté přepsán na stroji  Spisek byl znovuobjeven v rámci inventury ve VHA v roce 
2014 
8  Josef KRUBNER, Invalidní nadace polního podmaršálka Petra hraběte Strozziho a 
přináležející Invalidní asyl v Hořicích, 1901, s  59 (dále jen J  KRUBNER) 
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ve službách tří habsburských vládců – předčasně zemřelého Ferdinan-
da IV , dále pak Ferdinanda III  a Leopolda I  Habsburského  Prvoroze-
ný syn Giacoma a Octavie Strozzi se ještě jako mladíček stihl zúčastnit 
dlouhé a pustošivé Třicetileté války  Od roku 1645 působil jako diplomat 
v družině císařského vyslance Maxmiliána z Trauttmansdorfu v Münste-
ru a Osnabrücku, kde se složitě vyjednával Vestfálský mír  Od roku 1647 
nastoupil službu v císařském vojsku proti Švédům v pluku polního pod-
maršálka Viléma Voyta z Hunoldštýna  Ve svých třiceti letech (1656), 
osm let po skončení třicetileté války, zřídil Petr Strozzi vlastní pěší pluk 
o dvanácti setninách, se kterým táhl pod velením polního maršálka hra-
běte z Enkevortu do Itálie 

O rok později došlo k jednomu z klíčových okamžiků pro osud nada-
ce  Strozzi byl vážně raněn právě v Itálii v bitvě u Alessandria della Pag-
lia  V následujících týdnech se ze svého zranění vzpamatovával a přitom 
měl dost času na přemýšlení  Důkazem je první osudově znějící věta 
jeho testamentu: „Poněvadž v tomto pomíjejícím životě nic není jistého, 
než smrt, leč hodina její jest nejistá…“  Text kšaftu má však své nečeka-
né pokračování: „a poněvadž já hrabě Strozzi…jsem toho náhledu, že by 
o dočasný pozůstalý majetek spor a nesrovnalosti mezi příbuznými vznik-
nouti mohly, což často jedny nebo druhé ve zkázu uvádí…tedy k zameze-
ní toho všeho po dobrém a dlouhém uvažování…beze vší překážky učinil 
jsem tímto svůj testament…“ 9 Motivace Strozziho a jeho nadačního od-
kazu má tedy kromě té metafyzické i tuto řekněme poněkud přízemní 
motivaci  Ochránit lidumilným a zbožným odkazem majetek před zis-
kuchtivými příbuznými  Nebo se jednalo jen o dobový zvyk, jak zdů-
vodnit dobročinnou nadaci?

Nic nám nebrání se domnívat, že ve chvílích odpočinku a meditace 
o životě a smrti a její neodvratnosti začal hrabě uvažovat o zabezpeče-
ní válečných invalidů, kterých jistě viděl během své dosavadní vojenské 
služby nemálo a jejich osud mu nebyl lhostejný  To se rozhodující měrou 
promítlo do závěti z 3  srpna 1658 (den nalezení svatého Štěpána)  Strozzi 
ji sepsal, když pobýval na návštěvě na zámku v Dymokurech, ve třicátém 

9  J  KRUBNER, s  63 
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19Příběh Strozziho nadace a karlínská Invalidovna (1658–1952)

druhém roce svého života  V závěti vyjádřil svá přání ohledně pohřbení 
v rodinné hrobce u vídeňských augustiniánů, myslel na svou matku Ok-
tavii, jíž odkázal statek Třebovětice, a také na svou manželku Marii Kate-
řinu, které odkázal všechno své jmění a skvosty  V případě, že by se vdala, 
vstoupily by ve hru ustanovení svatební smlouvy  V sedmém a devátém 
článku závěti pamatoval Strozzi i na své příbuzné, kterým odkázal různé 
finanční hotovosti, takzvané legáty 10

Pro dějiny nadace byl ale klíčový až závěrečný desátý článek kšaftu, 
jehož podstatnou část uvádím v překladu správce hořického velkostatku 
a autora publikace o Strozziho nadaci (1901) Josefa Krubnera  Zaznívá 
tedy stará čeština: „Co přes tyto legáty (odkazy příbuzným) a dluhy po-
zůstalostní zbude a zůstane mým, ať nemovitý, nebo movitý, buď v krá-
lovstvím Českém, buď kdekoli jinde ležící nebo v požadavcích spočívající 
majetek nynější a co bych ještě příště skrze požehnání Boží nabyl, z toho 
nic nebudiž vyňato – ustanovuji ve všem za svého universálního dědice 
pana Arnošta Vojtěcha… kněze kardinála z Harrachů… arcibiskupa v Pra-
ze… jej jako arcibiskupa v Praze s arcibiskupskou kapitulou i arcibiskupy 
po něm následující a primatáře v této říši poslušně prosím a jemu svěřuji, 
aby sestárlí chudí důstojníci a vojáci, kteří ve službách válečných zneschop-
něli, z mého majetku a na něm ve dvou (co do požitku) rozdílných třídách 
potud a tolik – jak statek a majetek můj a výtěžek z toho po zaplacení legá-
tů a obsluha těch vojínův a hospodářství toho dopouštěti bude, zaopatřová-
ni byli jídlem, nápoji, šacením a jinými potřebami, aby na tom žili a nuceni 
nebyli po věrných a dlouholetých službách válečných žebrati nebo docela 
ve zkázu přijíti.

V tento můj pozůstalý nadační ústav nebudiž nikdo přijat, kdo by nebyl 
zároveň římsko-katolického, jedině spasitelného náboženství a toliko tací, 
buďtež vždy ochotně v ústav ten přijati, kdož zmrzačili ne jinak než jedi-
ně ve vojště Nejjasnějšího arcidomu Rakouského. Každý má pokud možno 
společně slyšeti denně mši svatou, ráno a večer před jídlem a po jídle dle 
křesťanského obyčeje se pomodliti, a také v ostatním životě jen život věčný 

10  Jako svědci při kšaftu vystupovali šlechtici Vilém Lamberk, Karel Kryštof Stařin-
ský z Libotova, Václav Záruba z Hustířan a Hynek Bartoloměj Dohalský z Dohalic 
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na paměti míti… prosím svého Nejmilostivějšího Císaře a dědičného krále 
a pána, aby nad touto mou poslední vůlí – zůstane-li v platnosti – Svou 
nejmilostivější ochrannou ruku držeti ráčil…“ 11

To vše platilo v případě Strozziho bezdětnosti  Kdyby měl Strozzi 
právoplatné potomky „…má tento testament ipso jure et facto býti ničím 
a zrušen“ 12 Poslední vůle šlechtice ukazuje úctu vladařskému rodu, více 
však jeho zbožnost a oddanost církvi  Invalidé měli podle závěti vést řád-
ný život, modlit se podle křesťanského obyčeje ráno i večer a společně se 
účastnit každý den mše a pamatovat na život věčný  Ostatně nadace plati-
la jen pro vojáky „jediné samospasitelné katolické víry“ a nadační ústav měl 
spravovat pražský arcibiskup s kapitulou jako univerzální dědic  V závě-
ti je výslovně jmenován arcibiskup Arnošt Vojtěch z Harrachu  Proč byl 
správcem jmenován právě pražský arcibiskup, vysvětluje Antonín Novot-
ný ve svém článku o péči o vojenské invalidy do počátku 18  století jeho 
snahou o rozšíření vlivu v oboru dobročinných a chudinských nadací  
Harrach tak například svolil k založení hospitálu svatého Jana Křtitele 
u Vody na Malé Straně v roce 1661 a o dva roky později schválil přenese-
ní hospitálu svatého Pavla z Poříčí do domu Templ u Týnského chrámu  
Bojoval tak proti „rozpínavosti Jesovitů, v níž správně viděl zmenšování 
své duchovní pravomoci“  Zároveň uplatňoval na nadačních statcích svá 
patronátní práva k farám, což usnadňovalo rekatolizaci, revitalizaci far 
a jeho vliv na farníky 13

Strozzi ve svém odkazu prokázal však kromě jiného především mi-
mořádné sociální cítění a lidskost, která byla vyzdvihována i v pozdějších 
dobách  Jak jsme již uvedli, ne nadarmo čteme na jeho pomníku zlatým 
písmem vytesáno „vera humaninate“ – pravou lidskostí  Hrabě tak poně-
kud boří zažitý stereotyp bezohledných cizáckých a ještě k tomu katolic-
kých barokních šlechticů trýznících a vykořisťujících po Bílé Hoře (1620) 
nebohé české nekatolické poddané  Ostatně, co se týče péče o poddané, 

11  J  KRUBNER, s  64–65 (Zemské desky, Kniha instrumentální - Tomus 262, Pagi-
na 16)  
12  Tamtéž, s  65 
13  A  POKORNÝ, s  17 
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pozadu nezůstala ani Strozziho manželka Marie Kateřina  Ta 22  prosin-
ce 1699 založila zbožnou nadaci u hořického kostela pro chudé na svém 
panství, tedy „…pro ty, kteří nemohou výživu si obstarati a nemají svých 
příbytků a vlastních prostředků k živobytí“  14 Odkaz platil de facto pro 
čtyři chudé muže a čtyři chudé ženy z Hořic, Třeměšovsi a Horní Dobré 
Vody k zabezpečení jejich základních potřeb  Nadace podle zachovaných 
dokumentů z fondu Ministerstva národní obrany (1952) fungovala ještě 
v roce 1947 

Strozziho nadace také mohla vyplnit bílé místo v sociálních službách 
státu  Péče o zestárlé vojáky a invalidy tehdy ještě neexistovala ani ve vy-
spělejší západní Evropě a hrabě svým nadačním odkazem, respektive 
jeho základní myšlenkou, možná předběhl i slavný projekt Ludvíka XIV  
na Hôtel des Invalides v Paříži  Strozzi především reagoval na neutěše-
nou realitu vojenského života  Pokud totiž nedosáhli vážným zraněním 
postižení vojáci či staří chudí vysloužilci na určitou ochranu ve vrch-
nostenských či soukromých službách (například jako ne příliš oblíbení 
biřici či drábi) nebo ve špitálech, starobincích či zvláště v chudobincích 
(lazaretech), byli odkázáni na žebráckou hůl  Nutno poznamenat, že větší 
oblibě se těšil vojenský invalida jako žebrák než jako biřic  Někteří inva-
lidé ale opravdu přicházeli „ve zkázu“ a zemřeli bídou, mrazem, hladem 
či žízní nebo onemocněli a bez péče neměli šanci na přežití  Vždyť jak 
křehké je zdraví lidské ještě dnes, natož v 17  století 

Je sice otázkou, jestli neměla být Strozziho nadace opravdu spíše 
skromněji laděným ústavem pro poddané – vysloužilé a invalidní vo-
jáky z hořického panství a okolí, nebo už od počátku představovala ši-
roce koncipovaný nadační projekt  Autor spisu o Strozziho nadaci Josef 
Krubner zastává spíše první názor a smysluplně ho i zdůvodňuje 15 To, 

14  J  KRUBNER, s  73  
15  Například Josef Krubner zajímavě poznamenává (ovšem v kontextu úsilí o zří-
zení nového invalidního azylu v Hořicích): „…aby příslušný pan arcibiskup nadaci 
tu spravoval, dal tím (Strozzi) zajisté najevo, že při tom neměl v úmyslu zařídi-
ti všeobecný zaopatřovací ústav invalidní, nýbrž že se mu jednalo pouze o zřízení 
útulku na jeho statku, a to pro jistý počet starých a nemajetných invalidů ve vojště 
jeho veličenstva císaře rakouského – a to v mezích čistého výnosu panství hořického 
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jak přesně a jak široce hrabě svou nadaci zamýšlel, už se asi nedozvíme  
Pro stát začínala být nadace atraktivní až později, když její jmění utěše-
ně rostlo a lákalo tureckými válkami ždímaný centrální fiskus habsbur-
ského státu  Ten ho využil pro lidumilné účely a zbavil se tak nelehké 
sociální otázky, která se už v ostatních evropských zemích dávno ře-
šila  Koneckonců není právě toto na lidských dějinách zajímavé, když 
původně skromný účel a záměr se může v jiných souvislostech a s ča-
sovým odstupem proměnit ve velký projekt? Strozziho daleko menší 
busta mohla ale stejně tak dobře stát před malou invalidovnou v Ho-
řicích 

V rámci přemýšlení o Strozziho nadaci jsme úplně zapomněli na sa-
motného hraběte a jeho život  Strozziho další osudy po sepsání testa-
mentu se odehrávaly plně v rytmu jeho diplomaticko – vojenské kariéry  
Ke konci padesátých let 17  století se účastnil pod hrabětem Montecuc-
colim válečného tažení proti Švédům v Polsku a pomocného výpadu 
ve prospěch dánského krále  V roce 1660 se stal hrabě císařským vyslan-
cem u braniborského kurfiřta a podílel se na vyjednání Olivského míru 
(3  května 1660), který švédsko-polskou válku ukončil  Již v hodnosti pol-
ního podmaršálka byl pověřen v roce 1663 diplomatickou misí do Paříže  
Možná se na dvoře krále Slunce Strozzi zmínil o své závěti ve prospěch 
invalidů a přiměl barokní kavalíry z okruhu Ludvíka XIV  ke stejným 
myšlenkám  Po návratu se Strozzi účastnil pod vedením hraběte Zrinyho 
obléhání Turků v hradu Kanizsa, kde utrpěl 20  května 1663 při výpadu 
nepřátel nepříjemné zranění ramene 

V šedesátých letech 17  stol již operovala na habsburské půdě vojska 
tureckého velkovezíra Ahmeda Köpröliho, a to se stalo Strozzimu osud-
né  Po zprávách o blížící se armádě velkovezíra bylo od obléhání Kani-
zsy upuštěno a vše se chystalo ke střetům s Turky, kde Strozzi nakonec 
nalezl svou smrt  Mladý šlechtic zemřel 6  června 1664, a to poněkud 
nešťastně zbloudilou kulkou po vítězné bitvě u řeky Mur, kde se tvrdě 
bojovalo o malý říční ostrov  Jak se mohlo stát, že právě po vítězné bitvě? 

– na kterémžto panství oni invalidé žíti a zaopatřeni býti měli“; srov  J  KRUBNER, 
s  16 
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Strozzi děkoval svému vojsku za vítězství a odvahu v boji s Turky, defi-
loval přitom před shromážděnými vojáky a byl nečekaně skolen z koně 
kulí jakéhosi skrytého Turka  No řekněme dosti netypická smrt vedoucí 
k myšlence, že ani po vítězné bitvě by si člověk neměl být příliš jistý ži-
votem 

Petr Strozzi byl pohřben na vlastní přání vyslovené v závěti u vídeň-
ských augustiniánů v rodinné hrobce v dvorním farním chrámu svatého 
Augustina  Bylo mu 38 let  Chtělo by se říci pouhých 38 let, ale vezměme 
v úvahu, že šlo o válečníka, který musel s variantou náhlé smrti v boji re-
álně počítat, jen její hodina byla nejistá 

Strozziho manželka Marie Kateřina rozená Khevenhüllerová z Fran-
kenburku zemřela až v roce 1714, tedy padesát let po svém muži! Po-
druhé se již nevdala, zemřela tudíž bezdětná, čímž byl nadační majetek 
uvolněn  Dvanáct let před svou smrtí, v roce 1702, navíc paní Kateřina 
učinila důležitou poslední vůli, v níž ve dvacátém článku svého kšaftu 
odkázala nadaci statky Třeměšoves, Horní Dobrou Vodu a dvůr Mlázo-
vice a vše své movité i nemovité jmění „… pro ony ubohé a nemajetné 
vojíny a důstojníky, a po způsobu a ve formě, jak to můj v Bohu odpočí-
vající manžel byl ustanovil a nařídil“16 (v případě úhrady dluhů věřite-
lům určila hraběnka k prodeji statek Třeměšoves)  Ale nejen to  Již rok 
po nešťastné smrti svého manžela odkoupila vdova Kateřina od univer-
zálního dědice a správce nadace kardinála a arcibiskupa Harracha určité 
manželovy statky, které byl prelát nucen prodat, aby vyrovnal Strozziho 
odkazy a nemalé dluhy za finančně náročné vedení jeho pluku  Výtěžky 
z nadačních statků se tak nejen dobročinným zásahem věrné manželky 
shromažďovaly 

Nadaci totiž navíc štědře obdarovávali další donátoři  Hrabě Maxmi-
lián Vavřinec ze Starhemberka věnoval v roce 1688 ve své závěti z 8  říj-
na nadaci celých 40 000 zlatých a několik odkazů učinil ve své závěti ze 
7  srpna 1721 i císařský komoří hrabě Bernard Jiří Mikosch (celkem té-
měř 24 000 zlatých)  Ty byly vyplaceny nadaci až v roce 1753 a 1780, kdy 

16  J  KRUBNER, s  18  Samotný text kšaftu paní Marie Kateřiny srov  týž, s  69–70 
(Zemské desky – Tomus 277, K 20) 
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karlínská Invalidovna již sloužila svému účelu  Strozziho nadaci podpo-
rovali nadále různí donátoři  Finanční obnos tedy utěšeně rostl, avšak 
Strozziho nadační záměr zůstával nerealizován 

Mezitím v Evropě vznikají první Invalidovny, především vzoro-
vý a proslulý Hôtel des Invalides v Paříži (Léonel Bruant, Hardouin 
Mansart), ústavy v Hesensku (1706) a na britských ostrovech v Londýně 
(Chelsea) či v Dublinu  Proto český král a císař římský Karel VI  Habsbur-
ský nechtěl zůstat pozadu a 27  května 1728 rozhodl o vzniku Invalidov-
ny, a to právě z prostředků bohaté Strozziho nadace  V duchu ostatních 
evropských invalidoven, kdy budova stojí v těsném sousedství centra me-
tropole, bylo vytipováno takzvané Špitálské pole poblíž hlavního města, 
pozdější první pražské předměstí Karlín (původně Karolinenthal, 1817)  
Hořické panství bylo z důvodů odlehlosti zamítnuto, a to i přes Strozziho 
výslovné přání, aby invalidé byli živeni „na jeho statku“, což budou vždy 
zdůrazňovat zastánci invalidního azylu v Hořicích 

V Praze kromě Špitálského pole přicházel v úvahu i Smíchov či 
 zahrada a prostory Michnova paláce na Újezdě  Nesmíme opomenout, 
že ještě před samotným rozhodnutím císaře Karla VI  o zřízení Inva-
lidovny rozvažovalo pražské místodržitelství použít Strozziho nadaci 
na zřízení Všeobecného ústavu pro chudé a sirotky po vzoru vídeňské-
ho General Armen- und Waisenhaus  Díky rozvážnému odporu  správce 
nadace arcibiskupa Ferdinanda Khünburga a komisařů nadace Jana 
Arnošta hraběte Schaffgotsche a Václava Arnošta Markvarta z Hrádku 
k tomu nakonec nedošlo  Samostatnost Strozziho nadace tak zůstala 
uchráněna 17

Právě pražský arcibiskup Ferdinand Khünburg, který se tolik zaslou-
žil o svatořečení českého barokního idolu Jana Nepomuckého (1729), 
zakoupil jako „testamentární administrátor Strozziho nadace“ vytipo-
vaný pozemek za špitálskou branou  Ten patřil od roku 1217 pražským 
křižovníkům s červenou hvězdou, zastoupených velmistrem řádu Fran-
tiškem Böhmem, a pěti dalším soukromým majitelům, kteří na něm měli 
ovocnářské či zelinářské zahrady, vinice, lom, studny a pole  Arcibiskup 

17  A  POKORNÝ, s  13–14  Chudobinec nakonec vznikal po roce 1733; tamtéž, s  15 
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přitom složil sumu přes 35 000 zlatých  Svědky odkoupení byli významní 
šlechtici – císařští komisaři Strozziho nadace – již zmíněný Jan Arnošt 
hrabě Schaffgotsch, František Josef hrabě Černím z Chudenic, Václav 
Hložek ze Žampachu, taktéž zmíněný Václav Arnošt Markvart z Hrádku 
a dva svědci z řad měšťanů  Pro přehled zhotovil zvláštní mapu dotyč-
ných pozemků zemský zeměměřič Jan Jakub Knittel 18

Stavební plány budovy předložili vídeňský architekt Tommaso Er-
hardo Martinelli (pozdější stavitel invalidovny v Budapešti) a zejména 
vynikající a tehdy velmi populární architekt Kilián Ignác Dientzenho-
fer  Ten od roku 1730 po Tomáši Haffeneckerovi zastával funkci dvor-
ního stavitele (Hofbaumeister) na Pražském hradě  Kilián Ignác neváhal 
zavést svůj monumentální projekt, z něhož se zachovaly v archivu kři-
žovníků s červenou hvězdou tři velmi zdařilé a precizní výkresy tuší, 
císaři Karlu VI  do Vídně osobně  A nakonec „překvapivě“ vyhrál  Jeho 
velkorysé plány byly schváleny císařem 16  května 1731  V té době prá-
vě Dientzenhofer, samostatně činný od roku 1716, realizoval barokní 
chrám Maří Magdalény v oblíbených lázních Karlovy Vary, proslulý 
kostel svatého Mikuláše u kláštera benediktinů na Starém Městě nebo 
svůj soukromý letohrádek na Smíchově (Portheimka) a profesní dům 
u kostela svatého Karla Boromejského na Karlově náměstí  Byl tedy 
opravdu nesmírně pestře pracovně vytížen na různých místech, což pro 
něj bylo typické 

Invalidovna se měla v Dientzenhoferových monumentálních předsta-
vách stát obrovským sociálně vojenským ústavem pro téměř 4000 osob  
Měla se skládat z devíti rozsáhlých dvorů, jimž měl vévodit ústřední kos-
tel, respektive barokní chrám s kupolí propojený se sousedními křídly 
jednotrakty chodeb  Ostatně chodby v podobě otevřených loggií by le-
movaly všech devět uzavřených dvorů  Severnímu průčelí dlouhému 
tři sta metrů by dominoval velký vstupní rizalit (spíše však malý pa-
lác)  Součástí projektu byly velké jídelny (refektáře) a kuchyně, rozlehlé 

18  František KNEIDL, Dějiny města Karlína. Špitálsko za branou poříčskou od dáv-
ných časů do založení Karlína (Kniha první), Praha, Unie, 1923, s  267 (dále jen F  
KNEIDL) 
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nemocnice s výklenkem pro oltář, společenské sály, dvory s kašnami a za-
hradní úpravou  Základem půdorysu všech křídel kromě severního trak-
tu byla specifická – devíti poli klenby zaklenutá – obytná jednotka pro 
četu invalidů  Z ní se dalo vstoupit na takzvaný galeriový byt pro invalidy 
s rodinami či velící poddůstojníky 

Dientzenhofer se samozřejmě mohl formálně inspirovat paříž-
ským vzorem čili Bruantovou dvorovou dispozicí s otevřenými ar-
kádami a Mansartovým centrálním kostelem  Náplň jeho projektu 
v brožuře o karlínské Invalidovně velmi podrobně rozvádí architektka 
Augusta Müllerová 19 Dientzenhoferovo pojetí invalidní jednotky pro 
více než třicet lidí je ale naprosto specifické a originální a i celkové di-
menzování a rozvržení obrovské budovy nemá obdoby  Pokud by byl 
Dientzenhoferův projekt realizován, vyrostla by v Praze největší Invali-
dovna v Evropě a snad i na světě 

V roce 1731 po schválení plánů se upravoval terén stavby na zákla-
dě měření zemského měřiče Jana Jakuba Knittela  Základní kámen k In-
validovně pak položil sám vládce Habsburské monarchie Karel VI  dne 
15  srpna 1732  Stalo se tak měsíc poté, co při lovu v Brandýse nad La-
bem omylem zastřelil svého tajného radu knížete Adama Františka ze 
Schwarzenberka 20 Poklepání kamene tedy patřilo ke šťastnějším činům 
barokního Habsburka v Čechách  Karel VI  se v Praze zastavil vlastně 
bez slavnostního uvítání, „na zapřenou“, vyprovázejíc svou choť na léčení 
do tehdy i dnes oblíbených Karlových Varů 

Stavělo se nakonec až do 17  května 1737, i když stavba byla použi-
telná a obyvatelná již o dva roky dříve, kdy se do ní nastěhovalo prvních 
dvě stě obyvatel neboli „churavců“  Datum 1735 bylo prý na památku 
napsáno na kachel na jednom ze světlíků Invalidovny, což dnes již nelze 

19  Augusta MÜLLEROVÁ, Jan Bedřich NOVÁK, Karlínská Invalidovna, Praha, 
1948, s  9–14 (dále jen A  MÜLLEROVÁ, J  B  NOVÁK) 
20  Patronem Schwarzenberků byl Jan Nepomucký  Karel VI  i vzhledem k této ne-
šťastné události štědře obdaroval mohutné barokní stříbrné mauzoleum právě ke cti 
svatého Jana Nepomuckého (a Schwarzenberků), které vznikalo podle plánů Anto-
nia Corradiniho do roku 1736 ve Vídni (Jan Josef Würth) a své místo našlo v pres-
bytáři svatovítského chrámu, kam bylo v doprovodu armády z Vídně převezeno 
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dohledat  Účty stavebních prací, vedené finančním úředníkem pražské-
ho arcibiskupství Janem Adamem Oeserem, zůstaly zachovány pro léta 
1731–34  Podle nich se dovážel stavební kámen z Proseka a ze svahu Žiž-
kova, vápenec k pálení vápna z Bráníka a dříví z Berouna  Pod vedením 
projektanta řídil stavbu zednický mistr Kašpar Mayer a tesařský mistr 
Ondřej Seits  Do roku 1737 se prostavělo necelých 170 000 zlatých a do-
končen tak zůstal jen jeden severovýchodní dvorec z plánovaných devíti  
Stavební komise vypočítala, že celý realizovaný projekt by podle Dient-
zenhoferových plánů stál přes milión zlatých a stavělo by se ještě přibliž-
ně čtyřicet let 21

Po dokončení by barokní Invalidovna pohltila obrovský prostor  Jako 
virtuální čtverec o délce stran tři sta krát tři sta metrů by se v současné 
době táhla až na kraj revitalizovaných Kaizlových sadů k činžovním do-
mům, jež by zčásti obsáhla, a odtud dále v pravém úhlu jižně až k úpa-
tí Vítkova  A to nemluvíme o přilehlých zahradách, parcích či hřbitovu 
v jejím okolí…

Původní plán musel být tedy projektantem upraven, zvolila se jiná 
střecha, centrální kostel byl nahrazen skromnou dvoulodní kaplí svaté-
ho Kříže na místě původně zamýšleného refektáře  Do budovy se včlenila 
do západního traktu nemocnice, do přízemí napravo od vchodu kantýna, 
krámy, důstojnické kasino, herna a salón  Průčelí se dostalo méně plastic-
ké výzdoby bez vstupů se sochami a sloupy s volutami  I tak je ale karlín-
ská Invalidovna svými rozměry úctyhodnou stavbou, nejvýznamnějším 
a největším světským projektem jednoho z nejvýraznějších architektů 
českých dějin, který podle odhadů historiků architektury mohl projek-
tovat až na dvě stě staveb 22 Už jen proto je Invalidovna hodna záchrany 

21  Antonín PODLAHA, Památky archeologické XXXIV, 1925, s  608 
22  Ke Kiliánu Ignáci Dientzenhoferovi například - Mojmír HORYNA, Jaroslav KU-
ČERA, Dientzenhoferové, Praha, Akropolis, 1998  Horyna uvádí, že Invalidovna je: 
„…nepochybně nejmonumentálnější zakázkou v celém jeho (Dientzenhoferově) díle“, 
navíc jí dominovaly: „…strohé a přísné klasicistní formy, v té úplnosti v podobě zcela 
vyjímečné v jeho díle“ (tamtéž, s  142)  K Dientzenhoferovi též Milada VILÍMKOVÁ, 
Stavitelé paláců a chrámů: Kryštof a Kilián Ignác Dientzenhoferové, Praha, Vyšehrad, 
1986, s  169, 173–174 
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a úcty  Nezapomeňme, že je také nejvýznamnějším plodem Strozziho na-
dace, k jejímž dějinám se opět vrátíme  Dějiny nadace totiž tvořily důle-
žitý vnější rámec vývoje v samotné Invalidovně 

Správu nadace měl nejdříve na starosti pražský arcibiskup, jak jsme 
již dříve viděli v případě kardinála Harracha a arcibiskupa Khünburga  
Ke změně došlo v rámci centralizačních reforem za vlády první ženy 
na habsburském trůně – Marie Terezie  Tehdy byl roku 1743 ustanoven 
významný český šlechtic Štěpán Kinský ředitelem veškeré péče o invalidy 
ve státě  Následně byl 28  března 1750 v duchu osvícenského absolutismu 
a unifikačních tendencí zaveden generální systém invalidní  Vlastníkem 
všech nadačních nemovitostí zapsaným v zemských deskách a gruntov-
ních knihách se stal „c. k. invalidní ústav“  Jen dosazování kněží k farám 
na hořickém panství zůstalo pražskému arcibiskupovi  Vrchní správu 
všeho nadačního jmění převzala státní invalidní komise a správa Inva-
lidovny byla svěřena vojenskému veliteli  Prvním z nich se stal 10  lis-
topadu 1750 generální strážmistr František z Gallhau, který spravoval 
Invalidovnu spolu s komisí  V ní působili dva podplukovníci, setník-
-auditor (soudce), setník-účetní (finance), vojenský polní komisař jako 
pokladník, 6 dalších důstojníků a tři chirurgové  Tato komise, na níž se 
invalidé hojně obraceli,23 se v dobových pramenech nazývá „Invaliden-
haus -Kommando“ 

Nadace tvořila v tomto systému vlastně jen vedlejší pramen příjmů 
státního invalidního fondu, její jmění bylo vykazováno alespoň formál-
ně vždy odděleně  Po finanční krizi v roce 1811 a zmenšování příjmů 
z nemovitostí, se nadační jmění vtělilo 4  srpna 1814 definitivně ve státní 
invalidní fond (takzvaná inkamerace fiskem)  Výnosy nadačního jmění 
a úroků totiž nestačily na finanční pokrytí nadačních míst, vypomoci tu-
díž musel stát, jenž celkem logicky neviděl důvod evidovat nadaci nadále 
odděleně 

23  Jejich žádosti z let 1880–1914 jsou dosud ve VHA zachovány  Jedná se o žádosti o 
přijetí do Invalidovny, o žádosti o podporu, jednorázové přídavky, invalidní penze, 
žádosti o kvitance přiznaných podpor, výkazy stavů a podobně  Fond o více než 230 
kartonech není archivně zpracován a čeká v nových krabicích na prostudování, jež 
však tak trochu přesahuje síly jednoho člověka…
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To bylo podrobeno po necelých šedesáti letech od zestátnění Stroz-
ziho nadace kritice na poslaneckém jednání rakousko-uherské delega-
ce v roce 1871  Císařským rozhodnutím z roku 1879 se tak nadace opět 
obnovila a její jmění bylo ze státního invalidního fondu vyloučeno  A to 
s nemalým celkovým kapitálem 1 129 990 zlatých ve „státních papírech“ 
a kmenovým jměním, jež se skládalo z panství Hořice s Třeměšovsí, 
Dobrou Vodou a dvorem Mlázovice a samozřejmě z pražské Invalidovny 
a jejích rozsáhlých pozemků na východ i západ od budovy  Hospodář-
ský správce hořického nadačního panství Josef Krubner to ve svém spise 
o nadaci, agitujícím zejména pro výstavbu nové invalidovny v Hořicích, 
právem nazývá „obrozením“ Strozziho nadace 

Nová nadační listina byla uveřejněna okružním výnosem Říšského 
ministerstva války z 18  března 1882, který je zachován ve fondu Stroz-
ziho nadace, a to v tištěné podobě jako cirkulář i ve formě strojopisu  
Zachovala se rovněž i další verze výnosu – slavnostní nadační listina vel-
kého formátu s připojenou pečetí v kruhovém kovovém obalu, po jehož 
otevření zavane i po 132 letech libá vosková vůně  Četné slavnostní lis-
tiny vojenských nadací se dokonce prováděly ve stylu středověkých pí-
semností na pergamenu, tato je na zvláštním papíru, dnes ovšem notně 
znečištěném…

Cirkulář potažmo obnovená nadační listina z roku 1882 je význam-
ným pramenem o tom, jak Strozziho nadace na konci 19  století prak-
ticky fungovala 24 Začíná obsáhlou citací Strozziho závěti z roku 1658 
a stručným uvedením v problematiku znovuobnovení nadace a mimo 
jiné vypočítává i veškerý nadační movitý a nemovitý majetek  V cirkulá-
ři jsou kromě přesného názvu uvedena všechna platná pravidla nadace  
Okružní výnos obsahuje informace o výši příspěvku pro důstojnictvo 
a mužstvo k jejich pravidelné invalidní penzi, dále základní přehled 
všech kategorií nadačních míst podle hodností  Také shrnuje předpisy 
o tom, jak nadačního požitku nabýt či pozbýt (například i odstoupením 
od katolické víry), za jakých okolností a kdo má na nadační místa vů-
bec právo  Nadace se přitom dělila ve dvě oddělení, jedno financované 

24  J  KRUBNER, s  89–101 
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z výnosů cenných papírů a druhé z nemovitostí, tedy z výnosů hořické-
ho panství a pozemků Invalidovny v Karlíně 

Na konci 19  století se rychle a bouřlivě rozvíjelo právě první pražské 
předměstí Karlín a blížilo se k atraktivním pozemkům Strozziho nada-
ce s rozlehlou Invalidovnou, střelnicí, cvičišti a „cvičilištaty“, hřbitovem 
a různými sklady jak samotné Invalidovny, tak ženistů neboli pionýrů 25 
Dostáváme se tudíž k zajímavému okruhu písemností a plánů z konce 19  
a začátku 20  století  Jde o dobu, kdy v bohatém Karlíně začínají vznikat 
honosné secesní či neo-slohové činžovní domy v okolí dnešního Lyčko-
va (tehdejšího Riegrova) náměstí a rozšiřuje se i známá průmyslová fir-
ma Breitfeld-Daněk (později ČKD) u úpatí Vítkova  I dnes se haly bývalé 
ČKD pozoruhodně mění podle projektů katalánského architekta Leonar-
da Bofila 

Pozemky Strozziho nadace se stávaly pro Karlín velmi lákavou loka-
litou již dříve a jednání o ně, sice bez výsledku, začala obecní rada s mi-
nisterstvem války už na počátku sedmdesátých let 19  století  Spouštěcím 
mechanismem obnoveného zájmu na konci 19  století byla snaha firmy 
F  I  Heine o stavbu činžovních domů, ke které byl podle zákona nut-
ný polohopisný a upravovací (regulační) plán  Ten se opravdu zachoval 
ve fondu Ženijního ředitelství Praha k roku 1893 i s mapkou (vizuálním 
plánem) z následujícího roku 26

V podrobném polohopisném plánu, který vydal purkmistrovský 
úřad v Karlíně v čele se starostou Janem Topinkou 5  dubna 1893, se na-
chází výčet čtyřiceti čtyř pozemkových i stavebních parcel  Konkrétně 

25  Právě jejich žulový pomník z roku 1890 s úpravami Františka Úprky stojí spolu 
se Strozziho monumentem v sadech před budovou ústavu (dispozici sadů tvoří dva 
stylizované vojenské kříže tvořené cestami a centrální elipsa se dvěma pomníky)  
V roce 1890 zahynulo dvacet ženistů, zákopníků (pionýrů) 3  c  a k  polního praporu 
při záchranných pracích během velkých povodní  Srov  Zdeněk MÍKA, Karlín. Nej-
starší předměstí Prahy, Muzeum hlavního města Prahy, 2011, s  118–120: pomník 
zákopníků z roku 1890, s  119: báseň na jejich památku (dále jen Z  MÍKA) 
26  VÚA – VHA Praha, fond Ženijní ředitelství (GD Praha I), Polohopisný plán 
s mapkou (1893–1894), č  736, karton č  10 
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šlo o soubor hřbitovů, větší počet pastvin, park u střelnice, samotnou 
střelnici, zahrady, role, cesty, mýtný domek, stavení pro hrobaře, bu-
dovu střelnice, skladiště pionýrů a podobně  Všechny tyto pozemky 
a větší či menší stavby nesou souhrnné označení malá neboli první in-
validní louka („kleine Invalidenwiese“)  Ta představovala nepravidel-
ný čtverec o nemalé rozloze 1200 krát 400 metrů  Sahala od tehdejší 
Poděbradovy ulice (dnešní Šaldovy) na západě až k budově Invalidov-
ny se střelnicí a sadem na východě, na severu byla ohraničená silnicí 
do Libně a Vysočan (nynější Sokolovská ulice, tehdejší Královská třída) 
a na jihu úpatím vrchu Vítkova a státní železniční dráhou ze čtyřicá-
tých let 19  století 

Plán obsahuje i návrh na rozdělení nadačního majetku na ulice a jed-
notlivé stavební parcely podle vzoru velkorysého pravoúhlého regu-
lačního plánu z roku 1816  Na jeho základě vznikalo okolo tehdejšího 
karlínského náměstí s ještě starým kostelem první pražské předměstí – 
Karolinenthal  Důraz se kladl jak v první třetině, tak i na konci 19  stole-
tí především na široké ulice, prostorné dvory činžovních domů, rozlehlá 
náměstí a parky, tak, „…aby zabránilo se přespřílišnému zastavení ploch“ 
a byl zajištěn zdravotní standard, tedy „…volný proud vzduchu a světla“  
Jak moderní!

Kupní smlouva z 1  dubna 1901 zachovaná ve fondu Strozziho nadace 
definitivně zpečetila prodej pozemků západně od Invalidovny karlínské 
obci za celkem 1 600 000 korun (800 000 zlatých) ve výměře 14 hekta-
rů, a to z celkové výměry všech nadačních pozemků okolo Invalidovny 
47 hektarů  Hořický úředník Josef Krubner si od této nemalé finanční 
hotovosti sliboval příspěvek na stavbu nového nadačního invalidního 
azylu v Hořicích v Podkrkonoší, k čemuž ale k nelibosti Hořic nedošlo  
Pozemek invalidní louky byl vyjmut ze zemských desek27 a vložen nově 
do katastru obce karlínské  Smlouvu uzavřelo s karlínskou obcí jmé-
nem Strozziho nadace c  a k  Zemské finanční ředitelství  Součástí čes-
ko-německy formulovaného kontraktu je i plán a tabulka s přehledem 

27  V deskách zemských šlo o vložku č  1115: „Prager Invaliden-Haus – Felder sammt 
Steinbruch“ (pražská Invalidovna – pole včetně lomu) 
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stavebních a pozemkových parcel s detailními výměrami  Tento situač-
ní plán zhotovil žižkovský geometr profesor Matějovský na podzim roku 
1900  Musel přitom počkat, až spadne všechno listí, které mu – stejně 
jako i různé valy či zákopy z bývalé střelnice, později rozvezené na vyrov-
nání plochy Riegrova náměstí a Kaizlových sadů – překážely v měření 

Jako podmínku si vojenský erár stanovil zachování parku v severní 
části střelnice  Ten se opravdu proměnil v Kaizlovy sady  Bývalá a od roku 
1874 stále rozšiřovaná a vylepšovaná posádková střelnice se přesunula 
do Kobylis  Tam za 2  světové války bohužel posloužila za heydrichiá-
dy k popravám mnoha československých občanů  Náhradou za ztrace-
né cvičiště v Karlíně koupil vojenský erár pozemky pro nové cvičiště 
ve Strašnicích  Dalšími podmínkami smlouvy, které kolovaly v bohaté 
a dobře zachované korespondenci mezi purkmistrovským úřadem v Kar-
líně a vojenským erárem,28 bylo také postupné vyřešení otázky vojenské-
ho vodovodu a jeho budoucího rozšíření 

Zároveň byl v korespondenci vyjádřen i slib, že soubor bývalých hřbi-
tovů nebude zastavován v časovém rozmezí 1  dubna 1905 až 1  dubna 
1906  Tedy do té doby, dokud nebudou důstojně exhumovány a na Olša-
ny přesunuty desítky hrobů především významných rakouských důstoj-
níků, k čemuž opravdu nakonec došlo 

Plochu hřbitova poté opravdu „spolkla“ firma Breitfeld-Daněk  Bu-
dovy pozdější ČKD včetně vlečky se na tomto pozemku nalézaly až 
do povodně v srpnu roku 2002, kdy byly v rámci popovodňových úprav 
odstraněny  Dnes na převážné části bývalých hřbitovů, kam se pohřbívalo 
„průměrné“ mužstvo, nalézaly se hromadné hroby a nacházela se i evan-
gelická sekce, má vzniknout velké byznys centrum na základě projektu 

28  K problematice prodeje pozemků malé invalidní louky Karlínu se ve VHA zacho-
valy objemné složky z roku 1900 a 1901 ve fondu stavebního oddělení 8  sborového 
velitelství  Jedná se převážně o korespondenci mezi samotným 8  Korps-komman-
dem (8  sborovým velitelstvím) a jeho stavebním oddělením (Bau-Abtheilung), 
Zemským finančním ředitelstvím a purkmistrovským úřadem v Karlíně  Ve stejném 
fondu se nalézá i polohopisný plán z roku 1893  Četné dokumenty jsou zachovány i 
ve fondu Strozziho nadace (například samotná smlouva a prohlášení o předkupním 
právu obce Karlín)  
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izraelské společnosti  A to i přes velké protesty, nechuť karlínských obča-
nů a celkovou nevhodnost umístění do této lokality  Jediné, co po rozleh-
lém souboru hřbitovů zůstalo, je zrestaurovaná pozdně barokní kaplička 
z roku 1751, vysvěcená ke cti Korunování Panny Marie o dva roky poz-
ději velmistrem řádu křižovníků s červenou hvězdou Juliem Františkem 
Váhou  Skončí možná mezi plánovaným byznys centrem a parkovištěm  
Po roce 1906, kdy byla vtěsnána do areálu bývalého ČKD,29 dokonce 
uvnitř kaple pracoval dieselový motor  Dějiny této sakrální stavbičce pro-
stě nepřejí, ale ona stojí dále a třeba jí potká někdy v daleké budoucnosti 
lepší osud…

Zpět k prodeji  I karlínská obec si stanovila v rámci prodeje malé 
invalidní louky určité podmínky  Jednou z nich byla například mož-
nost nechat na nově nabytých pozemcích hlídače, který se měl starat 
o pořádek v areálu parku bývalé střelnice, bránil by pokoutnému sklá-
dání rumu, kamení a odpadků a odvážení písku  Obec rovněž navrho-
vala zřízení výstražných tabulek, zakazujících tuto karlínskými občany 
asi hojně provozovanou činnost  Nesmíme zapomenout zmínit, že 
ke smlouvě z 1  dubna ještě patřilo prohlášení ze 13  dubna 1901, kde 
bylo stanoveno předkupní právo obce karlínské na celý pozemkový 
komplex malé invalidní louky podle polohopisného a regulačního plá-
nu, a to na 25 let s tím, že obec z 90% realizuje plány stavebního pro-
jektu  Obec Karlín měla naopak povinnost každých pět let informovat 
vojenský erár, tedy hlavně 8  sborové velitelství, o průběhu stavebních 
prací podle plánu 

Za 1  světové války, ale i ve dvacátých a třicátých letech 20  století kar-
línská Invalidovna jako největší část Strozziho nadace nadále fungovala  
Zejména na počátku dvacátých let o ní byl velký zájem, jakož i o bohatý 
nadační ústav hraběte Strozziho ze strany nově vzniklého Ministerstva 
sociální péče  Tomu se budeme ostatně velmi podrobně věnovat  I když 
se invalidé respektive poslední skupinka postižených a zestárlých vojen-
ských invalidů stěhovala v roce 1935 do Hořic v Podkrkonoší do nového 

29  F  KNEIDL, s  272; Z  MÍKA, s  93 
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azylu, Strozziho nadace jako i jiné vojenské nadace různých typů přežíva-
ly ve třicátých a čtyřicátých letech 20  století jako správní a právní jednot-
ka dále a řešily různé praktické problémy, které navál čas 

Jedním z nich byly například pronájmy pozemků Strozziho nadace 
v Karlíně  Jednalo se o různé prodejní stánky a budky na pozemcích In-
validovny, dokonce se řešily pronájmy ze strany cirkusů a různých zábav-
ných lidových společností (nechyběla ani loutková divadla v provizorních 
dřevěných budkách)  Samozřejmě v neposlední řadě šlo o finanční zá-
vazky rozličných firem a jednotlivců, malých i větších podnikatelů a řady 
sportovních družstev, spolků a klubů  Jistým evergreenem v oblasti pro-
nájmů byl v tomto směru ve třicátých letech 20  století známý fotbalo-
vý klub SK Čechie Karlín, který hrál za 1  republiky na svém hřišti vedle 
vojenských cvičišť nejvyšší soutěž a nemohl si tedy na úplný nezájem 
diváků stěžovat  Přes dokumenty Strozziho nadace se tak nečekaně do-
stáváme k fotbalu, a to hned k nejvyšší soutěži! Přestože Čechie „kopala“ 
první ligu, neustále žádala správce nadace o slevu, neplatila nájem včas, 
po několika urgencích ho sice zaplatila, ale pozdě  Prostě byly s ní pro-
blémy  Vedení nadace například v roce 1934 hrozilo tříměsíční výpovědí 
smlouvy a následnou soudní exekucí, ale nakonec klub vždy své závazky 
splnil a již probíhající výpověď odvrátil 30

Jádro problému tkvělo ve výši nájmu za pronajatou plochu, který se 
od ledna 1933 pohyboval pro všechny sportovní kluby a spolky na po-
zemcích nadace východně od Invalidovny v ceně 1 Kč za m² (pro Čechii 
činil ročně 12 600 Kč)  Předchozí praxe paušálů byla opuštěna již v roce 
1929  Například podle smlouvy z roku 1923 platil klub pouhých 1500 Kč 
ročně a třeba po převratu v říjnu 1918 měl dokonce nájem zadarmo  Zá-
stupci Čechie argumentovali tím, že další profesionální kluby AC Sparta 
a SK Slavia platí pouze 10 haléřů za m²  K jádru členů klubu Čechie pa-
třili dělníci a úředníci, tedy nižší a střední vrstvy, často bez zaměstnání 

„Horentní nájemné“ již tedy nebylo možné splácet a klubu s pětatři-
cetiletou historií a s úspěchy doma i v zahraničí tak hrozil zánik  Klub 

30  VÚA – VHA Praha, fond Vojenské nadace a nadační fondy (Strozziho nadace), 
karton 15 
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umožňoval sportovní aktivity ostatním sportovním spolkům v Karlíně 
a podle smlouvy i vojenským útvarům a podílel se zdárně na předvojen-
ské výchově mládeže  Sám zástupce velitele a šéflékař Invalidovny plu-
kovník zdravotnictva Ignát Kauders ve svém dobrozdání ve prospěch 
Čechie (byl tedy asi jejím fanouškem) uváděl nepříliš velké návštěvy oko-
lo 150 diváků, což se opravdu nedalo srovnávat s 10 000 fandů na zápa-
sech Sparty či Slavie  Kauders rovněž poukazoval na to, že samotné hřiště 
zabírá pouze necelých 7500 m² z celkové výměry pronajímané plochy 
12 858 m²  V případě Čechie se také jednalo o průměrně velký klub, kde 
velká finanční režie zápasů nemohla být kryta chabým výnosem ze vstup-
ného  Kauders tedy navrhoval platit paušál 8000 Kč ročně 

Správce Strozziho nadace si však zjistil, že malé nájemné velkých klu-
bů se kompenzuje velkými dávkami ze zábav, jež se pohybují v případě 

Pouťové atrakce a cirkus Kludský, který působil ve dvacátých a třicátých  letech 
20. století i na velkém vojenském cvičišti východně od Invalidovny a platil 
za to nájem Strozziho nadaci. Pohled směrem k tehdejší Královské třídě s alejí 
(dnešní Sokolovská ulice).
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AC Sparta okolo 450 000 Kč ročně a k tomu je nutné ještě připočítat ceny 
za vodu, elektřinu a podobně  Německý fotbalový klub D F C  zase pla-
til 45 000 Kč ročně ze svého pozemku na Letné, který byl s tím v Karlíně 
co do rozlohy srovnatelný  Hlavním argumentem zástupců nadace však 
zůstala obava z Nejvyššího účetního kontrolního úřadu, který cenu 1 Kč 
na m² od ledna 1933 stanovil, a také snaha zamezit „nebezpečnému preju-
diciu“  O snížení nájmu by jistě žádaly další kluby a spolky mající prona-
jaté plochy na pozemcích nadace a nebylo jich zrovna málo 

Neutěšená finanční situace klubu se dále prohlubovala, většina členů 
klubu, funkcionáři i samotní hráči byli na konci září 1938 mobilizováni 

Cirkus Kludský nepřinášel jen zábavu. Karlínská rada si například velitelství 
Invalidovny v červnu 1929 stěžovala (a žádala nápravu), že přístup k cirkusu 
je neupraven a za deštivého počasí musí obecenstvo chodit loužemi a blátem. 
Po odchodu cirkusu místo nebylo vyčištěno a zbylo mnoho slámy a močůvka, 
která otravovala po mnoho dnů vzduch dalekého okolí. Na snímku je dobře 
vidět, jak velký prostor cvičiště východně od Invalidovny zaujímalo.
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do armády a předem stanovené zápasy se tudíž musely zrušit  Podzimní 
sezóna 1938 se pod tlakem nepříznivé situace státu a následující „blbé 
nálady“ po odstoupení části republiky říši zhroutila  Čechie sestoupila 
v roce 1938 z ligy do divize, což financím rozhodně nepomohlo, a tak se 
ocitl klub na počátku roku 1939 opět ve velmi prekérní situaci, kdy hro-
zila výpověď a soudní exekuce jako v roce 1934  Vše bylo nakonec vyře-
šeno přímluvou osobního pobočníka předsedy vlády štábního kapitána 
jezdectva Otakara Voláka u divizního generála Františka Hrabčíka  Če-
chii bylo poté Ministerstvem národní obrany uděleno dvouleté moratori-
um na splácení dluhů 31

Řetězová reakce na sebe ovšem nedala dlouho čekat  V lednu 1940 
již o snížení nájemného za „mimořádných poměrů“ žádaly kromě Čechie 
Karlín i další sportovní výchovné spolky a kluby, a to Sokol (od roku 1941 
převzal jeho závazky sportovní klub Praga), Klub táborníků v Karlíně, 
Český klub sportovní Karlín, Dělnická tělocvičná jednota, Jednota Orel 
a Athletický fotbalový klub Stráže bezpečnosti (ten platil nájem Zemské-
mu úřadu pro péči o válečné poškozence)  Obsažná žádost všech klubů, 
v níž nalezneme zprávy o jejich hospodaření, byla vyřízena kladně a ná-
jemné se stanovilo podle ceny před rokem 1933 – tedy 75 haléřů za m²  
Nicméně mimořádné poměry trvaly dále, takže sport v Karlíně za Pro-
tektorátu Čecha a Morava na pozemcích Strozziho nadace z finančního 
hlediska spíše skomíral 

U pozemků východně od Invalidovny nadále zůstaneme  Věnova-
li jsme se podrobně takzvané malé invalidní louce západně od ústavu 
invalidů a jejímu prodeji v roce 1901 bouřlivě se rozvíjejícímu Karlínu  
Ve třicátých letech 20  století se začíná řešit regulace, tedy zastavění velké 
invalidní louky neboli velkého cvičiště (Grosse Exerzierplatz), tentokrát 
na východ od Invalidovny  Na velkém prostoru Exerzierplatzu, jak se tato 
plocha na starých plánech nazývá, stálo i zmiňované hřiště fotbalového 
klubu SK Čechie Karlín  Ve dvacátých letech zde kromě cirkusových 

31  V seznamu dlužníků je Čechie i v roce 1943, kdy byla Strozziho nadace již zru-
šena  Součástí agendy zrušení nadace se stal seznam všech dlužníků včetně inkrimi-
novaného fotbalového klubu 
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představení, fotbalových, tenisových a jiných zápasů a samozřejmě pra-
videlných vojenských cvičení (v blízkosti stála od počátku století kromě 
ložního skladu jezdecká kasárna a jezdecká cvičiště) probíhala též řada 
slavnostních vojenských přehlídek, a to i za účasti prezidenta Masaryka  
Četné slavnosti a přehlídky či polní mše ovšem probíhaly u Invalidovny 
hojně již za starého Rakouska  Tou nejznámější se stala korunovační slav-
nost na počest Ferdinanda I  z roku 1836 32

Ve fondu „Vojenské nadace a nadační fondy“ se zachovalo velké 
množství cenných materiálů týkajících se projektu Státní regulační ko-
mise právě na regulaci, úpravu zmíněných východních prostor směrem 
od Invalidovny 33 Tam později v šedesátých letech vzniklo známé sídliště 
Invalidovna, před kterým stál směrem do Sokolovské ulice až do povodní 
v roce 2002 Státní statistický úřad  Ale již dříve, od roku 1931, se v těch-
to místech počítalo se sídlištním projektem  Místo současných typizo-
vaných socialistických paneláků by tu však ve třicátých letech vyrostly 
typizované několikapatrové činžáky pro přibližně 6000 lidí (1500 rodin)  
Své místo měly mít budovy pro státní úřady, veřejné sady, parky, obchod-
ní domy a vznikly by nové široké ulice 

Veřejné soutěže ohledně regulace východní invalidní louky se účastnili 
tehdejší významní architekti, mimo jiné Kamil Roškot a především zná-
mý kubistický architekt Josef Chochol, jehož návrh se líbil komisi nejvíce  
Nutno připomenout, že regulace této louky představovala velkou urba-
nistickou výzvu, jednalo se totiž po Letné o poslední velký nezastavěný 
prostor tehdejší vnitřní Prahy  Úsilí Státní regulační komise a její plány 
ovšem troskotaly na protestech MNO potažmo Strozziho nadace, která 
požadovala zastavět co nejvíce plochy, aby se jí prodej pozemků vyplatil  
Na druhé straně zase protestovali samotní občané a také samosprávné cel-
ky, jež se zasazovaly o co největší podíl sadů a zeleně na celkové realizaci 

Plánované zastavění celé plochy vyvolávalo obecně mezi tehdejšími 
pražskými obyvateli značný odpor a až hysterické reakce, jak o tom svědčí 

32  Z  MÍKA, např  s  32–33, 104 
33  VÚA – VHA Praha, fond Vojenské nadace a nadační fondy (Strozziho nadace), 
karton 16 
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například článek „Zohyždění Prahy navrženým zastavěním vojenského cviči-
ště u Karlínské Invalidovny“ z deníku Expres z 23  listopadu 1932 34 Projekt 
nových činžáků vyvolával podle deníku pobouřené reakce na plány Státní 
regulační komise  Obyvatelé mínili, že nová zástavba čtvrti bude „k smrti 
fádní“ a ulice úzké, domy nevzhledné, budou to prostě: „jakési kamenné 
posady na lidi, nastavěné vedle sebe jako známé klece s husami libušských 
košářů“ 35 Co bychom dnes za tyto kamenné posady dali  Co by tehdejší 
lidé řekli, kdyby viděli v křišťálové kouli dnešní sídliště Invalidovna…

Realizace Státní regulační komisí schválená již v roce 1934 se tak 
stále kvůli protestům Strozziho nadace a občanů odkládala a nakonec 
v roce 1938 v souvislosti s podzimním neblahým vývojem státu vyšumě-
la do prázdna  Ještě počátkem dubna 1938 však apeloval pražský primá-
tor Baxa na ministra národní obrany Františka Machníka, aby Strozziho 
nadace s regulací souhlasila  K plánované realizaci velkorysého projektu 
tedy nedošlo opravdu jen o pověstný „fous“ 

S regulací prostoru velkého cvičiště souvisí zajímavý spisek Ondře-
je Hanuše, stálého soudního znalce v oboru architektury a pozemních 
staveb  Jeho Odhad Invalidovny36 pro MNO z roku 1934 se netýkal jen 
budovy samotného ústavu  Řešil právě i podobu budoucího zastavění 
východních pozemků a vliv této regulace (její první i v roce 1934 druhé 
– aktuální verze) na cenu samotného ústavu, která podle Hanuše činila 
12 260 000 Kč, po započítání regulačního plánu více než 17 300 000 Kč  
Druhou verzi, platnou ještě v roce 1938, považoval Hanuš pro Invalidov-
nu za méně výhodnou, ale vzhledem k první verzi ta druhá procentuálně 
více využívala zastavitelných ploch, což se Strozziho nadaci hodilo více  
O regulačních plánech soudní znalec napsal v roce 1937 ještě další samo-
statný odborný spisek, dobře využitelný pro studium moderního urbani-
smu a jeho praktických kritérií 

34  VÚA – VHA Praha, fond Vojenská Invalidovna Praha (Hořice), Deník 
Invalidovny, Přílohy II  dílu, Příloha č  25, karton č  44
35  Tamtéž 
36  VÚA – VHA Praha, Vojenské nadace a nadační fondy, Strozziho nadace, signa-
tura Df 1, karton č  29 
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40 Kapitola první

Vraťme se však k první-
mu dílku  Hanušův posudek 
a odhad Invalidovny velmi 
precizně shrnoval stav ob-
jektu a jeho polohu, obsa-
hoval architektonický popis 
s řezy stavbou a detailními 
výměrami chodeb, místnos-
tí a podlah  V neposlední 
řadě v brožuře najdeme po-
pis toho, jaké úřady v roce 
1934 v budově kromě samot-
ného oddělní pro invalidy 
a vojenské gážisty v I  patře 
západního a jižního trak-
tu působily  Šlo o Zemský 
úřad pro péči o válečné po-
škozence, Vojenskou pod-
kovářskou školu, Vojenskou 
leteckou revisní správu, část 
sbírek Památníku osvoboze-
ní Hanuš se zajímavě roze-
psal i o možnostech dalšího 
využití objektu  V prvním případě by budova mohla sloužit jako Vojen-
ské muzeum, přičemž v adaptovaném severním traktu přístupném ve-
řejnosti by byly umístěny muzejní sbírky a v ostatních menších traktech 
zázemí muzea, sklady, dílny a v prosvětlených místnostech jižního traktu 
kanceláře  Ostatně Vojenské muzeum Památníku osvobození v budově 
od roku 1925 již své sbírky mělo 37 Ve druhém případě by Hanuš v Invali-
dovně zřídil vojenské školy, v severním traktu by byly učebny a ubytování 
pro žáky a v ostatních vedlejších traktech augmentační sklad pro Velkou 
Prahu  Myšlenka adaptovat budovu pro školské potřeby byla tedy živá 

37  Viz kapitola Soumrak invalidů v Karlíně 
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41Příběh Strozziho nadace a karlínská Invalidovna (1658–1952)

již ve třicátých létech, ostatně v objektu působila Vojenská podkovářská 
škola  Jako vhodný k ubytování Hanuš doporučoval pouze dvoupatrový 
severní trakt s plochými stropy  Potom, co se invalidé přestěhovali roku 
1935 do Hořic, byla budova Invalidovny vojenskou správou, která celý 
objekt převzala, pro různé školy opravdu částečně využita 

Otázka využití respektive prodeje nadačních pozemků východně 
od Invalidovny měla ještě jednu zajímavou, pravděpodobně nepříliš 

Podélné řezy a půdorysy z publikace Ondřeje Hanuše Odhad Invalidovny 
(1934) ilustrují základní dispozice celé budovy i jednotlivých invalidních obyt-
ných jednotek s dominantním barokním oknem
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