
                                       Vinohradskými parky na Žižkov. 
 

     Krásný letní den byl jako stvořený pro vycházku čerstvou zelení parků a sadů, na 

pražských Vinohradech. Sešli jsme se na náměstí Jiřího z Poděbrad a právě toto náměstí  
má ve svém sousedství sady Svatopluka Čecha. Městský park založený na pozemcích 
bývalé usedlosti Nigrinka, roku 1890, jako Růžové 
sady. Park byl dále upravován podle zahradního 
architekta Josefa Thomayera. Jméno po Svatopluku 
Čechovi dostal ještě za jeho života v roce 1903, od 

roku 1924 je zde umístěn bronzový pomník 
s kamenným podstavcem od Jana Štursy. Bylo by to 

pěkné místo k odpočinku, nebýt hlučné okolní 
dopravy.  

 

    Park  není nikterak veliký ale i přes problémy 
které zde vznikly s narušením spodních vod při 
výstavbě metra, je významným krajinným prvkem 
uprostřed městské zástavby. Od Štursova pomníku 
je jen kousek k Vinohradské tržnici, další naší 
zastávce. 
 

    Vinohradskou tržnici v roce 1902, z nepotřebné 
tovární haly, navrhl a přetvořil pražský městský architekt Antonín Turek. A tak z podniku 

na výrobu mlýnských strojů se stala tržnice s prodejem zeleniny, ovoce a dalšího 
potravinářského zboží. Tak to šlo s problémy které přinášela doba až do poloviny 
osmdesátých let minulého století. V roce 1986 zachvátil tržnici požár a byla určena 
k likvidaci. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Z obrázků vidí i ti kdo s námi nebyli na vycházce, že ke zbourání nakonec nedošlo a 
to je dobře. Podařilo se zachránit podle dobových fotografií, pro budoucí generace 
cennou industriální stavbu. V kombinaci s moderními prvky jako jsou pojízdné schody 
nebo supermoderní prosklený výtah, vznikl velký, otevřený a členitý prostor, dobře 
využitelný.  



 

     Architekti spolu s památkáři za tuto rekonstrukci obdrželi cenu Czech grand design. 
V současné době zabírá největší plochu prodejní výstava exkluzivního nábytku, textilu a 
dekorací, v přízemí market Albert a ve střední části pěkná kavárna Kafé pavilon.  
      V úterý 20.května naše sedmnácti členná skupina, byla jistě největší skupinou  
„nakupujících.“ S ohledem na ceny vystaveného zboží jsme však zatím váhali s výběrem.  
Zaujali nás však prodejní repliky nábytku významných osobností od našich nejlepších 
architektů jako jsou Pavel Janák nebo Adolf Loos a krásně naaranžované květinové 
dekorace. Tento zajímavý objekt jistě stál za prohlédnutí. 
 

      Vinohrady ale nabízí mnoho dalších zajímavostí na velmi malém prostoru. Na dohled 
od tržnice, stojí na okraji  Riegrových sadů Vinohradská sokolovna. 
  

       

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Tuto nádhernou, monumentální a na svou dobu velmi moderní a se světem 
porovnatelnou stavbu, si Sokolové vlastně vůbec neužili. Začali ji stavět v roce 1937, po 

dostavbě ji v roce 1941 zabrali Němci, po osmačtyřicátém roce ji zase zabrala sjednocená 
tělovýchova, pod názvem Spartak Praha Stalingrad. A tak když ji dostali v devadesátých 
letech zpět, dostali chátrající padesát let starý, nikým neudržovaný objekt v havarijním 
stavu. Na opravu samozřejmě z členských příspěvků desítky milionů těžko vyberou. 
 

          Všechny ulice lemující Riegrovy sady jsou vlastně takovým malým muzeem 
architektury. Co dům to unikát. Zastavili jsme u Krkonošské ulice. 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Auta se v těchto nádherných ulicích stávají nutným zlem. 



 

     Dále nás již čeká procházka Riegrovými sady a Rajskou zahradou. Ta může být pro 
leckoho nezapomenutelným zážitkem. Výhled na Pražský hrad a Malou Stranu asi ani 
lepší být nemůže. 
 

                       Takto jsme se „ kochali „ při odpočinku na lavičkách. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Riegrovy sady jsou rozsáhlý městský park o rozloze 11 ha. Vznikly ve stejném roce 
1902, jako Vinohradská tržnice, sloučením bývalých zahrad Saracénky, Kanálky, 
Pštrosky  a Kuchyňky. Pojmenovány byly po českém politikovi Riegrovi. Pro park  

vytvořil jeho sochu v roce 1913 J. V. 

Myslbek. Ve stejném roce byla 
slavnostně odhalena.  
     

     V parku je ještě velká zahradní 
restaurace, bývalá rozhledna slouží 
jako kavárna a travnatých ploch je 
možné využívat ke slunění. 
     Také zde má být  pískovcový 
obelisk s ptačími motivy, ten je 
zřejmě dobře ukrytý v zeleni , ten 

jsme tedy neobjevili. 

 

 

     Na nás již čeká poslední z parků : Rajská zahrada. Ta je oddělena od Riegrových sadů 
oplocením. Po velké rekonstrukci je přístupná veřejnosti od dubna do října. 



 

 

     Rajská zahrada byla v minulosti používána jako zásobní zahrada pro doplňování 
pražských parků a květinovou výzdobu města. Byly zde postaveny velké skleníky podle 

návrhů F.J.Thomayera. Pěstovaly se zde dokonce orchideje. Zároveň to bylo také místo 
určené pro průkopníky balonového létání. 
     

    V průběhu posledních šedesáti let došlo 
téměř k jejímu zániku, na jejích pozemcích 
byly postaveny vysoké školy, budova Čezu, 
několik mateřských školek a další budovy. 
    V hodině dvanácté, na zbytku pozemku 

proběhla rekonstrukce a její výsledek je nutné 
vidět. Vodní kaskáda, jezírko s vodními 
rostlinami , pergoly s popínavými růžemi, 
bylinkami porostlé záhony a na vrcholu vodní 
kaskády jsme si užili výhled na Prahu jako 
z letadla. 

     

    Rajskou zahradou jsme se pomalu přemístili 
z Vinohrad na  Žižkov a přímo pod ní, je dům 
Odborových svazů, dříve Všeobecný penzijní   
 

 

   V roce 1929 vyšel zákon o všeobecném 
penzijním pojištění a proto bylo 

rozhodnuto pro jeho úředníky postavit 

tuto budovu. A není to jen tak ledajaká 
stavba. Je v ní více než 700 kanceláří se 
specielním klimatizačním systémem . Její 

zrod  i tehdy provázely stejné problémy jako provázejí nové stavby v Praze dnes. Různá 
odvolání firem které neuspěly ve výběrovém řízení a hlavně protesty ochránců 
panorámatu Prahy, pro její údajně nadměrnou výšku. Přesto po úpravách projektu došlo 
ke stavbě a dnes je hlavní dominantou náměstí Winstona Churchilla na Žižkově. Je 

jednou z nejvýznamnějších funkcionalistických budov v Praze a zároveň prvním 
pražským mrakodrapem. 
 

          Méně se již dnes ví, že aby mohla být tato stavba postavena, musela být zbourána 
první obecní plynárna postavená zde v roce 1865, aby zajistila pražské veřejné osvětlení.  
 



          Pohled na tuto doslova továrnu na okolní znečištění je dnes nepředstavitelný. 
Výroba plynu probíhala karbonizací z černého uhlí v sedmi spalovacích kotelnách. Celý 
objekt mněl devět komínů a připomínal takové malé peklo. 
 

 

                    Žižkovská obecní plynárna – zatím pouze pro osvětlení města. 
 

      

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Je neuvěřitelné že byla zbourán teprve ve dvacátých letech minulého století. 
Nahradila ji moderní plynárna v Michli. Přesto ještě do dnes se zachovala část jejího 
východního oplocení. 
 

       Poslední naše zastavení je u sochy významného britského státníka Winstona 
Churchilla na stejnojmenném náměstí. Příběh této sochy by vydal na několika stránkový 
článek. Alespoň krátce. Autor britský sochař Roberts-Jones (jeho jméno se nám na soše 
podařilo vyhledat) bohužel zemřel v době když měl hotovou pouze hlavu státníka. Ta je 
uložena na radnici Prahy 3.  
 

       Na Žižkově tedy stojí kopie slavné londýnské  sochy právě od  Robertse – Jonese ve 

vojenském kabátci, tak jak 

navštěvoval britské jednotky na 
frontě. 
 

    Myslím, že na této představě jsme 
se i my většinou shodli a po dvanácté 
hodině naší procházku Vinohrady a 
Žižkovem ukončili. 
                                    Mirek. 


