
Milí turisté, tak jsme konečně vyrazili na první výlet v tomto kalendářním roce. Byl 
první jarní den, ale počasí to nerespektovalo. Foukal ledový vítr a po cestě ještě byly úseky 
tajícího ledu, mezi kterými jsme hledali bezpečné cestičky, ale na výlet nás vyrazilo deset 

nedočkavců. 
  Sraz jsme měli na stanici tramvaje Hlavní nádraží. Odtud jsme se vydali na 
cyklostezku Pod Vítkovem. Ta byla vybudována na místě bývalé jednokolejné Vítkovské 
železniční trati, postavené na jižním úpatí vrchu Vítkov roku 1872 jako součást pražské 
odbočky Turnovsko-kralupsko-pražské dráhy. Stezka začíná poblíž křižovatky u Bulhara, u 
mostu trati přes Seifertovu ulici, vede pod Příběnickou ulicí a za zadní stranou bloku domů v 
Řehořově ulici, po rekonstruovaném železničním mostu překlenuje Husitskou ulici a pak jde 

podél úpatí vrchu Vítkova po hranici zástavby souběžně s Husitskou a Koněvovou ulicí, poté 
prochází do Vítkovského tunelu a karlínskou stranou kopce (stále po území Žižkova) 
pokračuje podél železničních tratí a ulice Pod Krejcárkem na Krejcárek. 
 Při cestě jsme si prohlíželi domy po naší pravé straně. Pár prvních bylo nádherně 
zrekonstruovaných, další pak byly totálně zdevastované. Podél cyklostezky se nacházelo 
několik „občerstvovacích stanic“ pro cyklisty. Ti ale dnes nevyrazili, potkali jsme za celou 
dobu jen jednoho. Zaujala nás hospoda Bajkazyl, ve které se čepuje nám dobře známé 
Únětické pivo. Také název hospody je vtipný. Zážitkem, který jsme si užili, byla cesta 
tunelem. 

 

Na fotografii je tunel ještě zavřený… 

Za tunelem bylo to tající náledí, ale byl odtud pěkný výhled na novou železniční trať, značně 
rozšířenou oproti té původní. Vedou tu tři dvojkolejné tratě, nad dvěma jsou tunely, třetí jde 
po úpatí.  
 Z cyklostezky jsme pak odbočili na schody, vedoucí na Vítkov. Po levé straně vede 
tramvajová trať. Prošli jsme pod žižkovskou estakádou, kde mají sídliště bezdomovci. Jednou 

je ukazovali v televizních novinách. Na Vítkov k Národnímu památníku jsme pak vyšli po 
trojích schodech  krásně upraveným parkem s lavičkami.  

 Národní památník na Vítkově je funkcionalistický památník, jehož hrubá stavba byla 
postavena v letech 1929–1933[1] na vrchu Vítkově v Praze podle projektu Jana Zázvorky. 

Hlavním účelem mělo být uctění památky československých legionářů a československého 
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odboje v období 1. světové války (1914–1918), rozšířen byl v letech 1946–1949. Mezi lety 

1954 –1962 tu bylo umístěno i mauzoleum Klementa Gottwalda. Dnes jsou v památníku 
uloženy ostatky neznámého vojína z bitvy u Zborova a z dukelské operace. Zároveň byla v 
památníku instalována expozice Křižovatky české a československé státnosti.  
 V současné době je v památníku část výstavy Monarchie, nazvaná „ Sportsmeni 
v zemích českých“. Jelikož i my jsme sportsmeni, šli jsme se podívat, jak se sportovalo za 
Rakouska-Uherska. Hned na začátku nás zaujal dobový dámský turistický oděv.  Krásný, ale 

tak na procházku po parku, ty naše výlety bychom v tom nezvládli, obzvlášť by nešly 
dohromady naše hole se slunečníkem, i když někdy vlastně máme s sebou deštníky.  
 

 
 

No a pak jsem neodolala neopsat si alespoň začátek definice turistiky: „Turistika slove 
cestování za účelem zábavy, která spočívá najmě v rozkoši z pobytu v přírodě vůbec a pak ve 
vyhledávání méně známých a krajinářsky vynikajících končin…“ No, myslím, že naše výlety 
zcela této definici odpovídají! 
 A ty krásné medaile, co dostávali sportovci za vítězství, to už stálo za to zvítězit. 
 

 
 

Stříbrná medaile s českými granáty, Skullerské mistrovství Rakouska, 4000m, rok 1896 
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 Po prohlídce výstavy jsme si šli prohlédnout památník zepředu. Když jsme procházeli 
kolem hrobu neznámého vojína, pozvala nás paní, která ten prostor hlídala, ať se jdeme 
podívat dovnitř. Byly tam vyvěšené vojenské standardy, uprostřed v uzavřeném prostoru je 

hrob neznámého vojína ze dvou bitev a to u Zborova a na Dukle. Vzadu za ním je hrob 
popraveného generála Eliáše, zrovna minulý týden v pondělí dávali na ČT2 film Generál Eliáš 
s Luďkem Munzarem v hlavní roli. V předsálí bylo také na svitcích z bronzu umístěno znění 
tří vojenských přísah a to z roku 1914, 1919 a současná z roku 1993.  

 Nakonec jsme se šli podívat dopředu na památník, protože na výstavu jsme šli ze 
zadní strany, odkud jsme také přišli. Vepředu je pomník padlým s nápisem „Sláva hrdinům 
padlým za vlast“a nahoře jezdecká socha Jana Žižky od Bohumila Kafky, která je třetí 
největší bronzovou jezdeckou sochou na světě. 
 

 
 

 

Po schodech jsme pak už jen sešli dolů na stanici autobusů, kde jsme se rozešli.  

Dana Hyklová 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_%C5%BDi%C5%BEka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bohumil_Kafka
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b1/Praha,_V%C3%ADtkov,_pam%C3%A1tn%C3%ADk.JPG

