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— Park
Fidlovačka
Fidlovačka je parková plocha, která vznikla zároveň v kontextu s ne-
dalekými Jiráskovými sady /arch. K. Skalák/. Nyní je bývalý městský 
sad po kompletní rekonstrukci. Jeho obnova však poměrně citlivě 
respektuje původní uspořádání a společenský charakter místa. Roste 
zde mimo jiné poměrně vzácný, původem americký strom, ořešák 
černý (foto č. 1).

Fidlovačka patří na území Prahy 4 spolu s Jiráskovými sady, Roztyl-
skými sady a Jezerkou, k historickým parkovým plochám nejvyšší 
kategorie, dle zařazení v celoměstském významu. Platí zde proto 
řada omezení upravených vyhláškou o ochraně veřejné zeleně, kte-
ré jsou přísnější než v běžných městských parcích a ostatní městské 
zeleni.

Divadlo Na Fidlovačce (foto č. 2 a foto č. 3)
Srovnáme-li začátky ochotnického divadla s Braníkem nebo Pankrá-
cí, začalo se v Nuslích ochotnicky hrát poměrně pozdě. První ochot-
nické kroužky se tvořily v 70. letech 19. století, ale všechny zanikly 
nebo splynuly s pozdějšími spolky. Čtenářsko-ochotnická jednota 
Hálek v Nuslích byla založena v roce 1903 a zřídila si jeviště v Národ-
ním domě. Rovněž na počátku století vznikly spolky Družstvo diva-
delních ochotníků v Michli, Beseda Budoucnost v Nuslích a další.

Když se ředitel divadelní společnosti Stanislav Langer rozhodl po-
stavit vlastním nákladem v Nuslích divadlo, bylo od počátku jasné, 
že ponese název Tylovo. V dubnu 1921 začala stavba divadelní bu-
dovy (mimochodem první ve svobodné republice) a již 5. listopadu 
téhož roku se konalo slavnostní otevření hrou J. K. Tyla Drahomíra 
a její synové, kterou o den později následovala Fidlovačka. Dřevěná 
stavba na zděné podezdívce podle plánů architektů Josefa Dnebov-
ského a Aloise Zimy, kteří stavbu také provedli, si vyžádala náklady 
1 900 000 Kč. V roce 1940 byla divadelní budova stavebně upravena, 

některé dřevěné části byly nahrazeny zděnými a celé divadlo omít-
nuto.

Název Tylovo neslo divadlo až do roku 1943. Za okupace bylo pře-
jmenováno na Divadlo pod Vyšehradem, ale po osvobození se opět 
vrátilo ke svému původnímu názvu. V roce 1948 v souvislosti s pře-
jmenováním Stavovského divadla na Tylovo dostala nuselská scé-
na název Divadlo Na Fidlovačce (s Tylem se tak nerozloučila úplně) 
a později – v sezoně 1963/1964, kdy došlo ke sloučení nuselského 
divadla s karlínským pod jedno vedení, vznikl název nový – Hudeb-
ní divadlo v Karlíně a Nuslích. Je pochopitelné, že takový název se 
nikdy nevžil a divadlo pro všechny své četné příznivce zůstalo Tyláč-
kem. První ředitel a zakladatel Langer chtěl Tylovo divadlo profilovat 
jako scénu českého klasického repertoáru s výrazným, téměř ná-
rodně probuzeneckým posláním (Tyl, Klicpera, Bozděch, Mrštíkové 
apod.), záhy ale zjistil, že chce-li divadlo a hlavně návštěvníky udr-
žet, jenom s tímto repertoárem nevystačí.

Podle herce Jaroslava Štercla znamenala krize a hrozba fašismu ve 
30. letech 20. století změnu repertoáru, ale také opětovný příliv ná-
vštěvníků. Také likvidace smíchovské Arény měla za následek, že nu-
selské divadlo začalo přebírat její diváky, ale i herce. Roku 1976 bylo 
divadlo v Nuslích zavřeno. S ukončením divadelní sezony 
31. července byl – údajně dočasně – ukončen i provoz divadla s tím, 
že bude provedena rekonstrukce. K ní ale nikdy nedošlo, peníze na 
opravu se nenašly. Až do roku 1993 byla „Fidlovačka“ státním ma-
jetkem pod správou Hudebního divadla v Karlíně, poté se dostala 
do vlastnictví obce. A když už se zdálo, že nastaly poslední dny kdysi 
tak populárního Tyláčku, vstoupila v lednu roku 1995 na scénu Na-
dace Fidlovačka v čele s herci Tomášem Töpferem a Eliškou Balze-
rovou. Za finanční pomoci městské části Praha 4 a řady sponzorů se 
stal zázrak – divadlo vstalo z mrtvých v ještě krásnější podobě než 
kdy před tím. A do jeho hlediště si už zase našli cestu věrní diváci. 
Slavnostní premiéra proběhla v rekonstruovaném divadle 
28. října 1998, samozřejmě Fidlovačkou.

Autory projektu přestavby divadla byly scénograf doc. Miroslav 
Melena a ing. Přemysl Sadil. Divadlo má kapacitu 516 diváků, jmé-
na dárců, kteří se zasloužili o jeho znovuotevření, jsou uvedena na 
čestných místech ve foyeru. Na oponě mohou návštěvníci obdivovat 
závěrečnou scénu z Fidlovačky, vytvořenou podle fotografie I. Látala 
pořízené při představení uspořádaném ještě v průběhu rekonstrukce.

Ořešák černý je veden v kultuře 
od roku 1683. U nás byl poprvé 
zaznamenán, stejně jako ořešák 
popelavý, roku 1835 v pražské 
Královské oboře. Jeho ořechy 
jsou vynikajícím materiálem pro 
tvorbu přírodních šperků, náhr-
delníků a náramků.
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