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< ^ Divadlo Edenové
1885 – 1886

Na dnešním Náměstí míru na Vinohradech, 
v místech, kde dnes stojí kostel sv. Ludmily, byla 
postavena velká dřevěná bouda. (...) V létě roku 
1885 se chystal do Prahy světoznámý hamburský 
cirkus a zvěřinec Karla Hagenbecka. (...) Hagen-
beckův zástupce našel si na Vinohradech místo při 
Vršovické silnici (pozn. dnes ulice Francouzská), kde 
odbočovala cesta ke Kravínu. (...)
Nad hlavním vchodem byly nápisy: „Singalové – 
Hagenbeckova cejlonská výprava. Představení se 
konala denně od 13. října po čtyři neděle za velké 
účasti obecenstva.(...)
V letech 1888 – 93 byl na místě vybudován chrám 
sv. Ludmily podle projektu Josefa Mockera. [3]
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< Sady Jakuba Wimmera (Wimmerovy sady)
Část bývalých Wimmerových sadů s pohledem na 
Prahu kolem roku 1908. Na soudobé rytině A. Pucherny 
spatřujeme v popředí terasu Wimmerových sadů, pak 
prostranství ke hradbám městským a v pozadí krásný 
prospekt města.

Na prostranství mezi bývalou Žinou branou, Karlo-
vem a Kravínem rozkládaly se na počátku 19. století 
sady Wimmerovy, zvané tak podle zakladatele svého 
barona Jakuba Wimmera (zemřel 1822), které však 
nedlouho po smrti zakladatele svého zanikly. (...) 
Pěkná stromořadí těchto sadů bývala obíbenou pro-
cházkou tehdejších Pražanů. Ze sadů Wimmrových 
otvírala se velikolepá vyhlídka na Prahu.

< Václavské náměstí na vedutě V. Morstadta
1835

Veduta znázorňuje v popředí promenádní cestu po 
hradbách s vyhlídkovou trasou na Koňské bráně.

Z podnětu Karla Chotka byla od roku 1827 na 
hradbách mezi Novou a Koňskou branou budována 
promenáda, sázeny stromy a zřízeny dvě kavárny.
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< ^ usedlost Štikovna
na mapách z roku < 1818 a ^ 1848

Pozemky této usedosti se nacházely v místech mezi 
Vinohradskou ulicí a náměstím Míru. (...) Roku 1759 
se majitelem stal Jiří Urban s manželkou Alžbě-
tou. Urbanovi patřil na Starém Městě nákladnický 
pivovar U Štiků, proto vinice obdržela nový název 
Štikovna. (...) Od počátku 80. let 19. století začala 
Vinohradská záložna vyjednávat s dědici tehdejších 
majitelů o prodeji vinice. Smlouva byla podepsána 
roku 1902 a ihned poté začala parcelace. Na pozem-
cích vznikly ulice Italská, Římská, část Vinohadské, 
náměstí Míru a později Vinohradské divadlo. [5]
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^ Purkyňovo náměstí (dnes náměstí Míru)
1895

Pohled ze zahrady rodiny Eichmanovy, dědiců bývalé 
usedlosti Štikovna. [6]
ZZn
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^ usedlost Křížovka, Paroubka, později Pštrosska
Aréna ve Pštrossce (1849 – 61)
Švandova aréna ve Pštrossce (1869 – 1910)
výřez z plánu Vinohrad z roku 1851

Roku 1815 koupili usedlost Paroubka manželé Jan 
a Babetta Pštrossovi. Po nich se zde začalo říkat 
Pštrosska, nicméně dům č. p. 35 byl stále nazýván 
Paroubka a č. p. 36 Křížovka po původní vinici.
Jan Pštross byl velmi podnikavý člověk, a tak když 
prozkoumal místní pramen a shledal jej léčivým, 
vybudoval na vinici hostinský dům s lázeňskou 
restaurací a nad studánkou postavil veliký altán 
ve formě antického chrámku. Vinohrad byl zčásti 
přeměněn na park a sad, uprostřed vznikla rozsáhlá 
lázeňská budova s parními lázněmi. [5]
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^ Aréna ve Pštrossce
1849 – 1861

Roku 1849 bylo na Pštrossce otevřeno divadlo, 
které zřídil a vedl ředtiel Stavovského divadla Jan 
Hoffmann. [5]

(...) Znamením pro obecenstvo, že se hraje, byl 
červenobílý prapor, vyvěšený na Koňské bráně. (...) 
Začalo-li pršet do konce prvního jednání, hra se 
skončila, ale vstupenky platily na náhradní předsta-
vení. Byla-li hra pro déšť ukončena v druhém jednání 
nebo později, diváci neměli nárok na náhradu.

V roce 1861 byla aréna byla pro zchátralost zbořena 
a odklizena. Aréna stála těsně při Vinohradské ulici, 
zatímco následující Švandova aréna stála uvnitř 
zahrady, poblíž ulice Anny Letenské. [3]
ZZn



14

^ Švandova aréna ve Pštrossce
1869 – 1910, fotografie z roku 1905

Pohled z křižovatky ulic Italská a Vinohradská smě-
rem na křižovatku ulic Mánesova a Anny Letenské. 
V popředí Švandova aréna ve Pštrossce. [6]
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^ Plakát Arény ve Pštrossce
1849

< Švandova aréna ve Pštrossce
pohled z doby krátce před zbořením, tedy kolem roku 
1910 
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^ Strojírna J. Kameníček a spol.
po 1919

Na rohu dnešní Vinohradské a Balbínovy ulice stála 
jži od roku 1857 továrna Karla Jockela, specializující 
se na výrobu menších obráběcích strojů (zejména 
soustruhy, frézy vrtačky) a strojů gravírovacích pro 
dílenskou práci s kovem a dřevem. (…) Jocke-
lovu strojírnu odkoupil v roce 1919 podnikatel 
Jiří Kameníček, který pod novým jménem firmy 
pokračoval v témže výrobním programu. (…) Provoz 
ve stísněných podmínkách neumožňujících rozvoj 
přiměl majitele v roce 1927 k přemístění továrny 
do Hostivaře. (…) Objekt na Vinohradech byl krátce 
poté zbořen a na jeho místě byla vystavěna budova 
Československého rozhlasu, který zahájil vysílání 
v roce 1932. [1]
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^ těžební jáma pro III. vinohradský tunel
místo rozpletu III. vinohradského tunelu

V těchto místech byla vybudována těžební jáma III. 
vinohradského tunelu, která ústila do Anglické ulice 
č. p. 20. Kvůli těžební jámě byl na této parcele zbou-
rán dům, na jehož místě nyní stojí administrativní 
budova z roku 1995.
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Teatro salone italiano
1875 – 1880

Ignát Herrmann popisuje budovu Averinova divadla 
jako rozsáhlou dřevěnou boudu, podobající se 
ohromné stodole nebo sýpce, s hlavním vchodem 
obráceným k Vršovicím a několikerými vraty po 
stranách, s nápisem Teatro salone italiano, který byl 
dobře čitelný až od Můstku. (...)

Divadlo je vystavěno ze dřeva, kryto lepenkou. 
Hned nad vchodem nalézá se velký hostinec. 
Vnitřní úprava divadla samého jest jednoduchá, ale 
elegantní. Světlehnědá barva na stěnách převládá, 
strop je modrý a pozacenými šestihrany s růžemi 
rozdělený. U přízemí po obou stranách při vchodu 
jsou prostranné síně, v nichž vlevo bude kredenc 
cukrářská a vpravo bufet. V přízemí nalézají se od 
jeviště až ku vchodu v šesti řadách stoly, u nichž 
obecenstvo mezi představením bude seděti. (...) Do 
celého divadla vejde se 2000 diváků. [3]
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^ Teatro salone italiano
1877

Pohled od Můstku směrem k místu, kde stávala do roku 1875 Koňská brána. V pozadí je vidět rozložitou budovu Teatro 
salone italiano (s nápisem Cirkus Salomonski – cirkus tam pořádal představení v srpnu roku 1877). Zcela vpravo vyční-
vá nad budovy jevištní část Nového českého divadla. [3]
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^ Teatro salone italiano
1877

Pohled od Můstku směrem k místu, kde stávala do roku 1875 Koňská brána. V pozadí je vidět rozložitou budovu Teatro 
salone italiano (s nápisem Cirkus Salomonski – cirkus tam pořádal představení v srpnu roku 1877). Zcela vpravo vyční-
vá nad budovy jevištní část Nového českého divadla. [3]



Novoměstské hradby – Bastion XXVII sv. Františka 
Xaverského

V roce 1866 byla Praha vyhlášena otevřeným měs-
tem a císař František Josef I. souhlasil, aby „stará 
zeď hradební města Prahy byla rozbořena“. Ovšem 
na rozdíl od Vídně, která o deset let dříve získala 
hradební pás jako císařský dar, musela Praha za 
území uvolněné „pro obecnou radost“ a „pro budoucí 
se rozvinutí měst“ draze platit a to dokonce s pod-
mínkou, že v případě války zřídí vhodné opevnění. 
Z tohoto důvodu se v Praze nepodařil zrealizovat 
scénář pražská Ringstrasse.

Bastion XXVI společně s následujícím bastionem 
XXVII zajišťoval obranu Žitné brány, která byla 
tradičně umístěna uprostřed spojovací kurtiny mezi 
nimi, před níž by předsunut zemní ravelin. Prostor 
bývalého bastionu XXVII dnas zaujímá náměstí I. P. 
Pavlova. [4]
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celkový plán zachycující 
části pražského  

bastionového opevnění
detail



bourání hradeb v novoměstské části bastionového 
opevnění u Nové brány (neboli také brána Horská, 
Šibeniční, či Vídeňská)
1875
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tunelová ulice – ulice Londýnská (pův. Hálkova) >
kolem 1890 
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vinohradské železniční tunely
svah pod Zvonařkou, výjezd Vinohradského tunelu

První vinohradský tunel na trati z nádraží Františka 
Josefa do Vídně byl postaven v letech 1869–1871. Na 
jeho stavbě se podílel podnikatel Moritz Grőbe, vytěžená 
zemina byla použita při terénních úpravách Grébovky. 
V letech 1940–1944 probíhala stavba II. vinohradského 
tunelu a vzápětí byl rekonstruován tunel I., který se me-
zitím dostal do špatného technického stavu. Do tunelu 
pronikalo velké množství vody, proto bylo pískovcové 
obložení vyměněno za žulové. Stavba III. tunelu byla za-
hájena společně s II. tunelem, ale bylo dokončeno pouze 
290 metrů. Slepý tunel poté sloužil pro manipulační kole-
je a jako vinný sklep až do roku 1989, kdy byl dokončen. 
Jeho trasa je z důvodu nestálosti horniny a komplikacím 
způsobeným kolizí s tunelem metra vychýlena do oblou-
ku. Všechny tunely jsou dvojkolejné, III. tunel se v místě 
bývalé těžební šachty dělí na dva jednokolejné.

9
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usedlost Zvonařka
První česká továrna na šunky a uzenářské zboží 
Antonín Chmel
1898

Původní viniční usedlost je poprvé zmiňována ve 12. 
století. V polovině 16. století zde sídlil zvonolitec a 
konvář Brikcí z Cinperka, autor až osmdesáti zvonů, 
po kterém dostala usedlost jméno. Později usedlost 
vlastnil mj. hrabě Canal, který ji chtěl spojit se za-
hadou Kanálka. Tento cíl neuskutečnil a brzy vinici 
prodal Jakubu Wimmerovi.
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Syn řezníka Antonín Chmel (1855 – 1898) založil 
svoji uzenářskou firmu v roce 1879 v dnešní Jugo-
slávské ulici na Vinohradech, ale po deseti letech 
již potřeboval produkci rozšířit, a tak zakoupil v roce 
1889 pozemky v lokalitě po bývalé viniční usedlosti 
Zvonařka. Na hraně svahu nad Nuselským údolím 
vybudoval nejmodernější uzenářskou továrnu a nad 
ní novobarokní budovu s nárožní věží a velkým 
nápisem „Antonín Chmel“. Továrna byla v roce 1989 
dokončena, ale Antonín Chmel zemřel a výrobu 
převzala jeho manželka Josefa.

Nejvýznamnější exportní komoditou se stala tzv. 
pražská šunka, vyvážená v konzervách do celého 
světa.

Koncem dvacátých let měl závod 300 zaměstnanců 
a 10 obchodů v Praze. V roce 1977 byla výroba 
zastavena, obytná část továrny nyní slouží jako 
hotel.

Úspěch pražské šunky spočíval v dodržení mimo-
řádně přísného speciálního technologického popisu, 
který byl založen na výběru kvalitního masa vepřů 
určitého chovu a určitého stáří i na speciálních pod-
mínkách při několikatýdenním naložení ve sklepech 
se stabilním klimatem. [1]

pro výrobu pražské šunky se používá pouze maso >
z oblasti 1
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< První česká továrna na šunky a uzenářské zboží 
Antonín Chmel
1898

10
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Nuselské schody
před 1928

Schodiště bylo vybudováno na místě bývalé stezky 
podél Kaple svaté Rodiny. V dnešní podobě vzniklo 
v souvislosti s výstavbou portálů vinohradských 
železničních tunelů.
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vila Josefa Janečka
současný stav

Dům byl postavený v letech 1921 – 1922 jako roube-
ná stavba s prostorovým uspořádáním vily. Autorem 
je architekt Maxmilián Duchoslav, investorem ředitel 
dolů na Kladně Josef Janeček. Původně měla stav-
ba sloužit jen 20 let, dnes je památkově chráněná. 
Za války dům sloužil jako ubytovna Hitlerjugend, v 
minulém režimu zde byli ubytováváni prominentní 
studenti z Afriky a Arábie, v devadesátých letech zde 
sídlil prognostický ústav.
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nádraží Královské Vinohrady
kolem 1905

Nádraží zahájilo svůj provoz v roce 1888. V roce 
1904 byla k nádraží prodloužena tramvajová trať a v 
roce 1912 bylo započato s výstavbou nové budovy a 
nadjezdu dle plánů architekta Jana Heindla a ižený-
ra V. Němečka. Nádraží fungovalo do roku 1944 kdy 
bylo po dostavění II. vinohradského tunelu zrušeno.
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Arény na Vinohradech 
a Žižkově [3]

1 Aréna ve Pštrosce
(1849 – 61)
2 Švandova aréna ve Pštros-
ce (1869 – 1910)
3 Novoměstské divadlo 
(1859 – 85)
4 Aréna v Kravíně
(1868 – 82)
5 Letní divadlo na Králov-
ských Vinohradech
(1882 – 93)
6 Aréna na hradbách
(1869 – 76)
7 Aréna na Komotovce
(1872 – 74)
8 Teatro salone italiano 
(1875 – 80)
9 Národní aréna (1876 – 81)
10 Nové české divadlo
(1876 – 85)
11 Divadlo Edenové (1885)
12 Pištěkova aréna
(1893 – 1932)
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