
Parky na Vinohradech 

 

Všichni, co v Praze bydlíme, víme o známých a krásných parcích, jako je 

pražská Stromovka, Petřínské a Letenské sady, malostranské zahrady a našla by se další 
vyhlášená místa odpočinku. My jsme ale v poslední čtvrteční vycházce navštívili dva parky, 
které jsou trochu stranou zájmu. Jsou to Bezručovy a Havlíčkovy sady na pražských 
Vinohradech. 

Bezručovy sady jsou vlastně malý městský park, založený v roce 1895 na 

odkoupené ploše zemědělské usedlosti Šafránka, a byl upravován současně s rozvíjející se 
okolní výstavbou. Hned po příchodu jsme si nemohli nevšimnout dvou velmi zajímavých 

objektů: Vodárenské věže z roku 1891 a dále kostela 
Husův sbor, významného funkcionalistického projektu 

architekta Pavla Janáka z roku 1930, s unikátní věží a 
kolumbáriem, upraveným architekty studia MCA 
Pavlou Melkovou a Mirkem Cikánem, připomínající 
svojí atmosférou spíše meditační prostor. Vnitřní 
prostory modlitebny jsou tak trochu malou galerií s díly 
známých malířů a sochařů. Je zde také vynikající 
akustika, vhodná pro koncerty. Krátkou dobu se 
prostory kostela dokonce používaly jako nahrávací 
studio.  Za okupace se odtud krátce šířilo ilegální 
vysílání rozhlasu.                                              

Také Vinohradská vodárenská věž na 

druhém konci parku je krásný objekt se zajímavým 
příběhem. Byla navržena architektem Antonínem 
Turkem, původně jako čtyřicet metrů vysoká rozhledna. 
Čtyřboká novorenesanční věž byla později součástí 

systému zásobování pitnou vodou tehdejšího města Královské Vinohrady. Řekli jsme si pár 
zajímavostí o zásobování vodou, během let s rozvíjející se výstavbou totiž došlo 
k obrovskému nárůstu její spotřeby. Původně Vinohradská vodárna čerpala vodu přímo 
z Vltavy, později již přečištěnou vodu z podolských zásobníků. 

Věž byla později dozdobena novorene-

sanční fasádou a na římse v sedmém patře sochami 

troubících andělů, hodinami a znaky Královských 
Vinohrad. Časem ale již nestačila na stále rostoucí 
spotřebu a jejích sedm pater bylo přebudováno na 
byty. V současnosti jsou pod věží a nedaleko kolem 
Flory velké podzemní nádrže a z nich je zásobování 
vodou zajištěno silnými elektrickými čerpadly. 
Původní čerpadla byla totiž parní. Od roku 1991 je věž 
vodárny na Vinohradech prohlášena kulturní pa-

mátkou. 
 

 

Vinohradská vodárna, 
vyplatí se zastavit a podívat se vzhůru! 

 



Na Bezručovy sady navazuje Dykova ulice, domy s krásnými fasádami a 
balkony zdobenými secesním kováním byly mezi prvními, kde všechny byty, i ty nejmenší, 
měly koupelny a pokojík pro služku. Královské Vinohrady byly a i dnes jsou prestižní 
adresa, i když to již nejsou ty Královské. V sousedící vilové zástavbě se proto usazuje 

mnoho významných osobností, umělců, vědců, podnikatelů.  
Nejprve jsme se zastavili u bysty ing. Františka Křižíka na nároží Dykovy ulice.   

František Křižík, elektrotechnik, vynálezce i držitel mnoha patentů, se zde sice nenarodil ani 
nebydlel, zato je strůjcem první pravidelné 
tramvajové linky v Praze, z Náměstí Míru 
právě na Vinohrady. Byla dlouhá 3,5 km a již 
v té době byla provozována celodenně, od 5:44 
do 23 hod. 

A právě na místě, kde stojíme, 

musel Křižík postavit malou elektrárnu 

a transformovnu pro potřeby této linky. Dnes 
tohoto vynálezce kromě bysty na snímku 

připomínají alespoň názvy ulic a stanic metra. 

Kdo zde ale dlouhou dobu bydlel a 

žil, byl básník a politik Viktor Dyk. Také zde 
u pamětní desky na jeho pobyt jsme se 
zastavili. Ulice tedy nese jeho jméno.   

V navazující Hradešínské ulici 
jsme se podívali na vilu č. 6, kterou si Jan 

Kotěra, vynikající český architekt a malíř, 
nechal postavit pro svoji uměleckou 
školu. 
Hned proti ní je výstavná Kolbenova vila, 
která patřila podnikateli a spolumajiteli 

známé strojírny Českomoravská Kolben 

Daněk. Ten si zde bydlení příliš neužil, v 

prvních dnech okupace byl zatčen a v 

koncentračním táboře po několika dnech 

zemřel hrůzou v důsledku toho, co viděl 
kolem sebe. Dnes je zde po celkové 

rekonstrukci Litevská ambasáda. 

 

Na cestě do Havlíčkových sadů je ještě jedna významná stavba, ateliér českého 
sochaře Josefa Šalouna, představitele české secese. Šaloun je autorem slavného pomníku 

mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí. A právě vítězství v soutěži o tento významný 
projekt, bylo příčinou výstavby tohoto klenotu secesní architektury. Zde byl pomník 
vytvořen a v roce 1915 na Staroměstském náměstí slavnostně odhalen. 

Ateliér se stal oblíbeným místem schůzek českých umělců: Bílka, Březiny, Alfonse 

Muchy, ale i Emy Destinnové a mnoha dalších.  



U Eteliéru, před reliefem                                         Šalounův secesní ateliér 

       Pozdrav slunci                                                   s reliéfem u vchodu 

 

Ulicemi Koperníkova a U Havlíčkových sadů, jedněmi z nejkrásnějších v Praze, jsme 

došli do Havlíčkových sadů, takzvané Gröbovky. V roce 1870 průmyslník Moritz Gröbe 
nechal ze dvou zemědělských usedlostí významnými architekty vybudovat anglický park 

s jezírky, umělými jeskyněmi, kašnou se sochou Neptuna a množstvím vzácných dřevin. 
A také pro vlastní potřebu velkou vilu s terasou s výhledem na jižní části Prahy. Dnes je 

celý park po celkové rekonstrukci v perfektním stavu. 

Potěšili jsme se výhledem z terasy a kolem vinic a viničních sklepů jsme sešli do 
spodní části parku, na který navazuje nový, a také jeden z nejmodernějších domovů seniorů 

městské části Praha 10, v ulici Sámova.  
Celou cestu nás provázelo teplé, pro tuto dobu neobvyklé počasí se sluníčkem na 

obloze a to vždy přispěje k dobré náladě a také neuvěřitelné účasti.  
   

   Tak tedy na příští vycházku se budou těšit Mirek a Eliška Muzikářová, autorka fotek.  

 

  

Skalní Gröseto zatím bez Neptuna                                   U vodopádu s jezírkem 


