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cihelna kotlářka byla ve své době významným podnikem, o čemž svědčí i rozsah obou hlinišť. 
horní se nacházelo v západním okolí usedlosti, dolní pak v místě dnešního stadionu kotlářka, 
kde byly i objekty vlastní cihelny. hlína či surové cihly z  horního hliniště se ke kruhové peci 
dopravovaly spojovacím tunelem probíhajícím od západu k východu pod uličkou na kotlářce. 
kromě spraší, sprašových hlín a jílovitých svahovin se zde k výrobě cihel využívaly navětralé 
a zvětralé jílovité břidlice šáreckého souvrství ordoviku. k vytěžení zásob cihlářských surovin 
a uzavření podniku došlo v roce 1942 (obr. 10). 

také na několika dalších místech se v minulosti podařilo nalézt cihly, které lze díky kolkům přiřa-
dit k jiným zaniklým cihelnám vyrábějícím pálené zboží na území dnešní Prahy 6. 

cihlu s kolkem B H nalezenou sběratelem J. Zelenkou v torzu zahradní zídky v ulici na Vlčovce 
můžeme s  velkou pravděpodobností spojit s  osobou bedřicha hofmana – majitele usedlosti 
a cihelny Juliska v dejvicích. Výroba cihel v místech dnešního armádního stadionu dukly Praha 
začala v roce 1878 a trvala celých 50 let (obr. 11). místní cihlářskou surovinu zde tvořilo mohutné 
souvrství vátých spraší. 

Obr. 9. nejmladší z kolkovaných 
cihel z cihelny kotlářka, vel. 
28,5 × 14 × 6,5 cm, negat. reliéf  
(foto J. Zavřel, 2014).

Obr. 10. hliniště, komín cihelny 
a obytné domy postavené 
J. kuchtou v okolí cihelny 
kotlářka v dejvicích, 20. léta 
20. století (archiv J. Zavřela).

Obr. 11. cihla s kolkem b h  
(bedřich hofman?), vyrobená patrně 
v cihelně Juliska (horní Juliska), 
vel. 30 × 14,5 × 7 cm, negat. reliéf. 
nalezeno: rozpadající se zahradní 
zídka v ulici na Vlčovce (foto  
J. Zavřel, 2016).
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V areálu bývalé sladovny v Podbabě, v ruinách císařského mlýna, na parcele zbořeného domu 
čp. 9 v gotthardské ul. v bubenči i jinde se vyskytly cihly s kolkem REISER ze zaniklého prů-
myslového areálu rozprostírajícího se mezi dnešními ulicemi Paťanka a Pod Juliskou v Podbabě 
(k. ú. dejvice; obr. 12). První cihelna spolu se sladovnou začala v  tomto místě vznikat v  roce 
1872. Stavebníkem a iniciátorem staveb se staly Zemědělská společnost a První pražská akcio-
vá společnost pivovarská. V roce 1877 koupila celý areál marie reiserová. Po její smrti (1897) 
byly vlastníky rozšířené cihelny a sladovny společníci emil a robert reiserovi (obr. 13).

Obr. 14. cihelna Josefa urbánka 
na Jenerálce v dejvicích (dříve 
k. ú. nebušice), 20. léta 20. století 
(archiv J. Zavřela).

Obr. 12. cihla z podbabské 
cihelny rodiny reiserů, vel. 
29,5 × 14, 5 × 6,5 cm, negativní 
reliéf nápisu v kartuši, vlevo 
číslice 17 v kartuši. nalezeno: 
zaniklý podchod pod železniční 
tratí v bubenči (foto J. Zavřel, 
2014).

Obr. 13. cihelna a sladovna ro-
diny reiserů v Podbabě, 20. léta 
20. století (archiv J. Zavřela).


