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Fišpanka
Nad takovými názvy ulic, jako U kabelovny, nebo Nádražní se nikdo nepotřebuje zamýšlet. Ale co
třeba ulice K Fišpance, kterou najdeme na katastrálním území Prahy 9? Kdo dnes ví, jestli Fišpanka
byla usedlost, hospoda, nebo snad vinice? Navíc se mi vybavila nadlouho zapomenutá větička mojí
babičky: „Bohuško, nadělej nějaké fišpánky na zátop!“
Slovo fišpánek pochází z němčiny. Stačí dohledat výraz Fischbein, spisovnou němčinou vyslovovaný „fišbajn“ a v některé spolkové zemi také jako „fišpajn“. Fischbein = kostice.

A máme tu Fischbeinfabrik – továrnu na zpracování velrybích kostic do šněrovaček. Oficiálně se
používal zkrácený název Fischbein. Protože „ta“ fabrika, byla z toho česká „Fišpanka“. Stávala
v Podskalí na úpatí svahu pod klášterem Emauzy. Na současném zjednodušeném výřezu z plánu
Prahy je poloha celého objektu vyznačená čtvercem. Obrázek kláštera je současný. Od původního
vzhledu se liší tvarem věží, dostavěných po bombardování Prahy v roce 1945.
Pro úplný začátek příběhu si však nejdřív musíme „odskočit“ na Dobytčí trh, tj. na Karlovo náměstí,
kde stojí Novoměstská radnice.
Jako správní budova sloužila Novoměstská radnice do roku 1784. V tomto roce, za panování Josefa
II., došlo ke sjednocení čtyř pražských měst a veškerá správa města se soustředila do Staroměstské
radnice. Budova Novoměstské radnice se změnila v sídlo kriminálního soudu, kancelářské prostory
a (v přízemí byl) žalář. Pro tyto potřeby byla v letech 1806–1811 podle projektu Karla Schmita část
radnice přestavěna v empírovém slohu. (Wikipedie)
Použila bych vhodnější výraz šatlava. Byli sem zavíráni buřiči, tuláci a lapkové. Trestnice stačila
jen pro krátké pobyty omezeného počtu provinilců. Byla zrušena v roce 1862, kdy pražská obec
zakoupila komplex budov Fischbeinu, tedy Fišpanku, a to pro dvojí účel. Byl tu zřízen zaopatřovací
ústav a část komplexu sloužila jako vězení. V kancelářské budově úřadovalo komisařství, které zadržovalo tuláky bez domovského práva v Praze. Ti dostali hnanecký pas a v doprovodu četnictva
byli „postrkem“ odvedeni do domovských obcí.
Do ústavu byli chovanci předáváni pražským policejním ředitelstvím a městským chudinským úřadem. Také toto vězení, stejně jako dřív novoměstské, sloužilo hlavně ke krátkodobému pobytu provinilců, anebo zadržených, kteří čekali na rozsudek, po kterém měli nastoupit trest do nedaleké Svatováclavské trestnice, případně do polepšovny. Sem byli také převáženi propuštění vězni bez prostředků, nalezenci, notoričtí tuláci i prostitutky.
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Pohled na budovy a dvůr Fišpanky, foto Z. Reach, nedatováno. (vysehradskej.cz).
Dole: Snímek se „zeleným antonem“ okolo roku 1900 (https://reportermagazin.cz/).

Fišpanka sice přežila hlavní vlnu podskalské regulace, ovšem po výstavbě moderních ministerských
budov pod Emauzy nevyhovovala estetickým nárokům nové doby. Věznice s komisařstvím se přestěhovala na okraj Prahy do Vysočan (kam si s sebou odnesla i své jméno) a zchátralé budovy se roku
1933 poroučely k zemi. (https://vysehradskej.cz/)
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