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Zmizelá místa Vinohrad
Zbořené domy, zaniklé usedlosti, zrušená divadla,
bývalé továrny, nerealizované projekty.
O tom co už není vidět, ale dochovalo se v příbězích
a vyprávění.
Průvodce vznikl k procházce ke Dni architektury
2014.
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1

Antonín Engel

soutěž na druhý katolický kostel na Královských
Vinohradech
podací lhůta 31. srpna 1919

4

V porotě zasedli bývalý starosta města Alois Bureš,
architekt dr. Otakar Bureš, architekt Kamil Hilbert,
architekt Jan Kotěra, architekt Theodor Petřík, prelát
a kanovník Antonín Podlaha, architekt Václav Roštlapil, zástupce městské rady farář Antonín Hoffmann,
farář František Škarda. [8]
5

2

usedlost Cikánka
pohled na okolí Kanálky kolem roku 1893
Pohled z vodárenské věže na právě dostavenou
Pištěkovu arénu. Zcela vlevo stávala Aréna v Kravíně. Nad Pištěkovou arénou je usedlost Kanálka,
6

v níž byl obecní úřad vinohradský, vpravo usedlost
Cikánka. Silnice podél průčelí arény je dnešní Slezská uice, podél Kanálky a Cikánky dnešní Vinohradská ulice. [5]
7

3

< Pištěkova aréna
po 1893
Roku 1893 použil Jan Pištěk kostru Letního divadla
na Královských Vinohradech při stavbě nové arény,
Pištěkovy arény ve Slezské ulici. Roku 1899 byla zastřešena. Po Pištěkově smrti arénu provozovala jeho
manželka a poté různé herecké společnosti. V říjnu
roku 1932 byla pro zchátralost odstraněna. [7]

9

4

Kanálská zahrada na indikačních skicách
1841
Usedlost a zahrada Kanálka získala své pojmenování podle majitele J. E. Canalla de Malbalia. [7]
V přední části zahrady nechal Canall vystavět čtyři
obytné budovy, ve kterých se nalézaly i velké taneční
a přednáškové sály, v zadní partii vznikl hospodářský
dvůr se sídlem pro celoroční obývání. Zahrada byla
zařízena v mnoha stylech – anglickém, čínském,
francouzském. Rostly tu exotické keře a květiny,
nechyběly zahradní pavilonky, můstky, lávky, umělé
jeskyňky, bludiště, jezírka a voliéry s ptáky. [6]
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4

odpočívadlo u pramene v Kanálské zahradě před
jeho definitivním zničením
1908
Roku 1895 došlo k parcelaci Kanálské zahrady a na
jejím místě vznikly ulice od Národního muzea až po
náměstí Jiřího z Poděbrad. Jako náhradu Kanálky
zřídila obec v roce 1902 Riegrovy sady, do nichž byly
pojaty pozemky i některých dalších usedlostí. [6]

partie z Kanálské zahrady >
na rytině A. Pulcherny, 1810 – 20
11

ubytovna
sídliště Vyšný

5

^ Aréna v Kravíně
podle starého obrázku kreslil Alois Charvát, 1868 – 82
Pakliže se v aréně hrálo, byl na domě č. p. 74 na Václavském náměstí, vztyčen červeno – bílý praporek,
stejný praporek byl vztyčen na topolu v zahradě
kravínské. (...)
Při začátku hry vystřelily kanonádu v zahradě. (...)
Po představení svítil jednooký hlídač z Kravína
návštěvníkům na bláto a vydělával si na chléb svůj
vezdejší. [5]
Vloni stála jedna, hm hm,
v Karvíně aréna, hm hm,
letos začli hrát –
Mravenci na hradbách!
Ach, jsou to zlé časy, hm hm!
15

5

Letní divadlo na Král. Vinohradech
(v místě, kde stávala Aréna v Kravíně), vpravo hostinec
Kravín, 1882 – 92
Před koncem 18. století koupil Kravín baron Wimmer
a roku 1817 nechal hospodářskou budovu upravit na
hostinec s tanečním sálem. Kolem vysadil ovocný
a ozdobný sad, a tak se usedlost, od té doby zvaná
Bál (též Kyštil nebo i honosně Saint Cloud), stala
častým místem společesnkých zábav.
Roku 1867 zřídil divadelní ředitel Josef Kramuele
u hostinské zahrady prkennou arénu, ve které hrála
představení jeho divadelní společnost. Roku 1876
arénu převzal divadelní ředitel Jan Pištěk. Starou
arénu nechal roku 1881 odstranit a postavil na
jejím místě novou – Letní divadlo na Královských
Vinohradech. [6]
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6

Vinohradská synagoga v Sázavské ulici byla postavena v letech 1896 – 98
v neorenesančním slohu podle plánů architekta W. Stiassnyho. Měla kapacitu
2000 věřících. V době okupace sloužila jako skladiště pro nábytek zabavený
deportovaným Židům. Zničena byla při bombardování Prahy 14. února 1945, její
původní funkce nebyla obnovena a v roce 1951 byla stržena. Na jejím místě je
dnes škola. [7]

Vinohradská synagoga
průhled k synagoze a budova německé školy, 1898

7

8

usedlost Nigrinka
zbořena 1893

usedlost Hajnovka (Hejnovka)
zaniklá usedlost čp. 51

Spolu s usedlostí Bál tvořila usedlost Nigrinka
komplex tzv. Kravína.

Usedlost se nacházela mezi současnými ulicemi
Korunní a Dykovou. Název kolísal mezi Hajnovka
a Hejnovka. Někdy byla zvaná také Horní Hajnovka
a Dolní Hajnovkou byla pak míněna vinohradská
Šafránka. Kdysi to snad bývala vinice, kolem
poloviny 19. století je však uváděn jen poplužní dvůr.
Kolem přelomu 19. a 20. století patřila rodině Vávrů,
po první světové válce ji koupila obec Vinohrady. Nějaký čas byla na Hajnovce umístěna obecní infekční
nemocnice a v rozsáhlé zahradě měl Sokol letní
cvičiště, později zde cvičila Federovaná dělnická tělocvičná jednota. V nároží objektu do ulic Nitranské
a Dykovy vystavěly Elektrické podniky hl. m. Prahy
v roce 1925 transformační stanici. [6]

Na pozemcích usedlostí Nigrinka, Cikánka a Bál
byl koncem 80. let 19. století zřízen Městský sad
nebo též Růžové sady. Dnes sady Svatopluka Čecha
a Bezručovy sady .
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21

9

9

usedlost Feslová, okresní vychovatelna
1895

zahradní hostinec na Feslové
1895

Název Feslová se objevuje po polovině 18. století,
podle tehdejšího držitele Josefa Vössla, v počeštěné
podobě Fesla.

Ve 20. letech byl dům značně přestavěn. Za druhé
světové války náležel gestapu, které zde věznilo
těhotné ženy, kterým byly po porodu odebrány děti
a předány do Německa na výchovu. Matky pak byly
odeslány do koncentračního tábora. Dnes je tu
penzion. [6]

V roce 1883 koupila Vinohradská záložna všechny
pozemky patřící Feslové. Pozemky byly rozparcelovány a zastavěny. Horní část byla na konci 19. století upravena na restauraci s velkou zahradou.
V budově usedlosti byla v roce 1884 zřízena okresní
vychovatelna acivévodkyně Alžběty pro chudou,
opuštěnou a zanedbanou mládež. [6]
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V letech 1920 – 1933 v dřevěné budově sídlili ateliéry české filmové společnosti A – B. V roce 1933
se ateliéry přesunuly do nově vzniklých budov na
Barrandově.

24

zahradní restaurace měšťanského pivovaru
kolem roku 1900

10

Filmové továrny A – B
Původně pavilon z výstavy Národopisné výstavy konané roku 1895 a přenesený do pivovarské zahrady.
Nejprve v něm byla umístěna zahradní restaurace
pivovaru.

10

(...) Na konci té kouzelné zahrady stála stavba se
špičatými vížkami, podobala se švýcarskému letohradu,
v průčelí měla tři veliká, štíhlá, nahoře zakulacená
okna, v lomenici bylo těch oken ještě víc, ale ta dolejší
byla zakryta neprodyšnými závěsy, zvyšujícími ještě
tajemnost objektu, o kterém jsem už dávno věděl, že je
to ateliér. Nedávno ještě zahradní restaurace. (...) [3]
str. 126

zahradní restaurace měšťanského pivovaru
kolem roku 1900

(...) Impozantní prostor bez podpěrných sloupů
přirovnaný jedním z producentů k hangáru, druhým
ke kostelu, byl až k obnaženým dřevěným stěnám
využit pro kašírovaná zákoutí a místnosti, rozříznuté
na půl i na čtvrt a podobající se obrovským dětským
pokojíčkům pro obrovské panenky. [2] str. 475
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Měšťanský pivovar
1895
Měšťanský pivovar byl založen v roce 1893, v letech
1894 – 95 ho vystavěla firma Nekvasil.
28

Proslavil se jednak velkovýrobou sladu, který byl
vyvážen do celé republiky, a vařením znamenitého
piva, zejména černého ležáku. Roku 1942 byl provoz
pivovaru zastaven. [7]
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Továrna na orientálské cukrovinky A. Maršner
1898, ulice v pozadí, s tramvají, je dnešní Korunní
V roce 1890 přesunuli manželé Maršnerovi z Kladna
na Vinohrady svoji výrobu cukrovinek. V roce 1897
začal stavitel K. Horák výstavbu nové továrny v
neorenesančním slohu na Korunní třídě vedle měšťanského pivovaru. Od roku 1914 se továrna jmenuje
Orion. [7]
> V roce 1902 byla registrována “Maršnerova
reformní čokoláda”. Kromě chuťových vlastností
čokolády se zdůrazňoval obsah vápníku, železa,
theobrominu, ale i obsaženého cukru pro výživu
zejména dětí, mladistvých a osob v rekonvalescenci.
Výživnost 85 g čokolády se v té době srovnávala s
výživností 100 – 250 g masa nebo 4 vajec. [9]
> Design Kofily byl zaspán k ochraně 9.5.1923, v téměř nezměněné podobě byl využíván do roku 1990.
30
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Roku 1913 realizoval směrem do ulice Korunní stavitel J. Domek objekt v duchu
moderny, jehož fasáda se roku 1925 adaptovala pravděpodobně dle plánů
Otakara Novotného. [1]

Orion
1925
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Regulační plán Vinohrad
1891
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litografie (Farský) [7]

Plán Vinohrad
stav po roce 1905
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Vinohradské usedlosti
1818

Arény na Vinohradech a
Žižkově [5]
1 Aréna ve Pštrosce
(1849 – 61)
2 Švandova aréna ve Pštrosce (1869 – 1910)
3 Novoměstské divadlo
(1859 – 85)
4 Aréna v Kravíně
(1868 – 82)
5 Letní divadlo na Královských 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)
40

poznámky
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ORIENTAČNÍ PLÁN Královských Vinohrad
kolem roku 1922, výřez
48

