
Od nejstaršího pražského mrakodrapu k nejmladšímu 

 

Na vycházce 14. listopadu jsme se sešli na rušné křižovatce Prahy 10 u 

stanice metra Želivského, pod jednou z nejstarších výškových staveb v Praze, 

s novým názvem Casablanca INT.  
Objednal si ji podnik zahraničního obchodu Strojimport a podle návrhu českých 
architektů ji v roce 1971 postavila italská firma Feal. Moderní objekt má 
unikátní konstrukci, na osmnácti nosných sloupech jsou ukotveny podlahy, 

opláštění i střešní část ve výšce 90 m. Je zde k dispozici osmnáct kancelářských 

pater, několik technických, na obvodovém plášti je neuvěřitelných 1 600 oken a 

za nimi klimatizovaný prostor. 
Ale ne vše je na této křižovatce super moderní. Asi 250 m od mrakodrapu 

stojíme před hlavním vchodem do Nového židovského hřbitova založeného 
v roce 1891. Tento vůbec největší ze židovských hřbitovů ukrývá za mohutnou 
zdí 100 000 hrobů, které však nikdy nebudou všechny naplněny, o to se 
postarala německá „důslednost“ za druhé světové války. 

U hlavního vchodu vidíme modlitebnu, obřadní síň, technické zázemí 
k rituálním přípravám židovských pohřbů, všechno krásné novorenesanční 
stavby. Celý hřbitov byl prohlášen národní kulturní památkou a je cílem i mnoha 
zahraničních turistů, ti většinou nevynechají návštěvu hrobu spisovatele Franze 

Kafky, pocházejícího z rodiny německého židovského podnikatele.  
I my jsme se u jeho hrobu zastavili a nemuseli jsme ani projít hřbitovem. 

Je na něj dobře vidět u třetího, dnes nepoužívaného vchodu. Jako spisovatel, byl 

Kafka velmi sebekritický, mnoho napsaného 

ještě před dokončením sám zničil, a dokonce 

ve své závěti požadoval totéž. Zemřel ještě 
mladý, v jednačtyřiceti letech na tuberkulózu. 
Sláva Franze Kafky vrcholila po druhé 
světové válce a zájem o Kafku nepoklesl ani 

dnes.  Přímo proti hrobu Franze Kafky je 

území strašnického Hagiboru. Jsou to 
rozsáhlé pozemky, které vlastnila pražská 
Židovská obec. Zde byl v roce 1910 postaven 

domov, kde byla poskytována sociální péče 
potřebným, a rozsáhlá sportoviště, využívaná 
židovským obyvatelstvem. Vše bylo 
v roce 1944 za okupace obsazeno Němci. Byl 
zde zřízen tábor nucených prací pro lidi 

z takzvaných smíšených manželství. Byli zde internováni třeba spisovatel 
Ondřej Sekora nebo herec Oldřich Nový, kteří se odmítli rozvést se svými 
židovskými manželkami. Po roce 1948 byly tyto pozemky, včetně domova, 
vyvlastněny podruhé, nastupujícím novým režimem. 



V posledních letech je opět vše navráceno a v roce 2008 je domov 

rekonstruován, a ještě rozšířen o moderní přístavbu. Nyní slouží jako domov 
seniorů pro rodiny nejvíce postižené holokaustem. Určitě je také nejstřeženějším 
domovem seniorů na území Prahy, jako ostatně všechny židovské objekty.  

Na území Hagiboru je i další důkladně střežená stavba, sídlo rádia 

Svobodná Evropa. Svobodná Evropa začala vysílat pro země východního bloku 

v květnu 1951 z Mnichova v tehdejším Západním Německu, v červenci 1994 se 
přestěhovala do Prahy, do budovy bývalého federálního shromáždění a v roce 

2009 z bezpečnostních důvodů do nové budovy na Hagiboru. V překladu 
z hebrejštiny znamená slovo hagibor „hrdina“. 

Naše cesta pokračuje od těchto zajímavých objektů souborem 

prvorepublikových vil, z nichž některé jsou rekonstruovány podle možností do 
původního stavu. Parkem jsme došli k tajemnému hliněnému valu na Třebešíně. 
Za ním se skrývá cyklistický stadion. I přes zákaz vstupu jsme si jej prohlédli 
díky tomu, že řemeslníci pracující na rekonstrukci za sebou zapomněli zavřít 
vchod do stadionu. 

Velodrom Na Třebešíně, byl dostavěn ve válečném roce 1941, ovál je 
dlouhý 333 m a má klopené zatáčky. Po válce zde byly velmi oblíbené závody 
„Za motorovými vodiči“. 

Od velodromu jsme prošli malým školním areálem. Hned v sousedství 
velodromu je střední průmyslová škola a vedle ní střední odborné učiliště oborů 
kuchař, cukrář a číšník. Jsou to několikanásobní vítězové mezinárodních soutěží 
v těchto oborech. 

Cílem naší vycházky, je devítihektarový malešický park. Ten prošel 
v posledních dvou letech revitalizací po vzoru městských parků v Paříži. Částka 
117 milionů korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj se jeví jako dobrá 
investice. Od září, kdy byl slavnostně předán do užívání, slouží skutečně všem, 
dětem, seniorům, sportovcům a i handicapovaným a je plně bezbariérový. Je zde 
bezpočet zajímavých herních prvků, vodních atrakcí poháněných větrem, vlastní 
silou nebo fyzikálními zákony. Nechybí jednoduché hudební a zvukové hříčky. 
K odpočinku je připraveno 320 laviček, je zde sociální zázemí, solární osvětlení 
a důležitá je i trvalá ostraha parku. 

Naši vycházku jsme nazvali od nejstaršího pražského mrakodrapu 

k nejmladšímu. 

K tomu nejmladšímu scházíme z nejvyššího bodu parku. Tentokrát se 
jedná o dvacetipodlažní bytový dům vysoký 70 m, který je součástí celého 
komplexu staveb a byl nedávno dokončen.  

Pod ním jsme se trochu zmrzlí, ale snad s dobrou náladou u MHD 
rozloučili.  

Co jsme cestou viděli, se pokusil napsat Mirek. 


