MAPA TURISTICKÉ TRASY PRAGUE CITY LINE PRAHA 3
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Památky na trase:
1. Náměstí Jiřího z Poděbrad
2. Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně
3. Škroupovo náměstí
4. Žižkovská věž
5. Starý židovský hřbitov na Žižkově
6. Telefonní ústředna
ve Fibichově ulici
7. Palác Akropolis
8. Sladkovského náměstí
9. Kostel sv. Prokopa)
10. Bezovka
11. Olšanské náměstí
12. Olšanské hřbitovy
13. Kostel sv. Rocha
14. Podzemní kryt Bezovka
pod Parukářkou
15. Park Parukářka
a vrch svatého Kříže
16. Basilejské náměstí
17. Vítkov
18. Památník na Vítkově
19. Armádní muzeum Žižkov
20. Náměstí Winstona Churchila
21. Dům odborových svazů
22. Vysoká škola ekonomická
23. Stadion FK Viktoria Žižkov
24. Riegrovy sady

Doporučené služby a kde využijete slevové kupóny
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Restaurace (*pod červenými čísly je najdete v mapě):

1

1. Coctail Pub - Pulp Fiction

Jagellonská 2428/17,
130 00 Praha 3
Tel: + 420 775304050,
www.praguecityline.cz/sluzby/cocktail-bar-pulpfiction
Otevírací doba:
Po - Ne: 11.00 - 23.00
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2. Restaurace U Kroužků

-10% 1 1

-5%

Milíčová 412/3, 130 00 Praha 3,
Tel: + 420 731 371 464,
E-mail: info@ukrouzku.eu,
www.ukrouzku.eu
Otevírací doba:
Po - So: 10.00 - 00.00,
Ne: 10.00 - 23.00
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4. Restaurant & Steakhouse Hodovna
Chelčického 14, 130 00 Praha 3,
Tel: + 420 774 765 099, +420 775 785 099,
E-mail: info@hodovnazizkov.cz,
www.hodovnazizkov.cz
Otevírací doba:
Po - So: 11.00 - 23.00,
Ne: zavřeno

5.

4 Kavárna Coffe-no54tu

Koněvova 54,
130 00 Praha 3,
Tel: + 420 267 204 300,
E-mail: bonaserve@cmkos.cz,
www.bona-serva.cz

5

Pivovar Victor

Husitská 72, 130 020 Praha 3,
Tel: + 420 739 054 329, + 420 222 781 291
E-mail: info@pivovarvictor.cz,
www.pivovarvictor.cz
Otevírací doba:
Po - Ne: 12.00 - 23.00
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6. Kredenc Restaurant

Seifertova 6, 130 00 Praha 3,
Tel: + 420 777 602 016,
E-mail: kredencrestaurant@email.cz,
www.kredencrestaurant.cz
Otevírací doba:
Po - Ne: 11.00 - 23.00

Zábava (*pod žlutými čísly je najdete v
mapě):

11. Jump Park

Na Jarově 2424/2, 130 00 Praha 3,
Tel: + 420 712 144 357,
E-mail: praha@jumppark.cz ,
www.jumppark.cz
Otevírací doba:
Po - Ne: 10.00 - 22.00

Ubytování (*pod zelenými čísly je najdete v
mapě):
1.1 Apartmány Jagellonská
Jagellonská 2428 / 17, 130 00 Praha 3,
Tel: + 420 602 287 855, +420 724 333 242
E-mail: admen@admen.cz ,
www.admentour.cz

PAMÁTKY NA TURISTICKÉ TRASE PRAGUE CITY LINE PRAHA 3
1. Náměstí Jiřího z Poděbrad
Náměstí Jiřího z Poděbrad neboli Jiřák by se dnes možná dalo nazvat srdcem Prahy 3. Najdete zde prý
ty nejlepší farmářské trhy v Praze, můžete navštívit množství kavárniček, pekárniček a příjemných
hospůdek. Náměstí bylo založeno v roce 1896 a bylo pojmenováno po králi Jiřím z Poděbrad.
2. Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně
Je právem považován za jednu z nejvýznamnějších českých sakrálních staveb dvacátého století.
V letech 1928 – 1932 jej vystavěl nadaný slovinský architekt Josip Plečnik. Jeho inspirací byly starokřesťanské vzory, i proto mnozí ve stavbě kostela vidí Noemovu archu.

barokní elipsovitou kopulovou stavbu. Poté, co se na Olšanské hřbitovy začali pohřbívat i ti, kteří nepodlehli morové nákaze, začal sloužit jako hlavní hřbitovní kostel.
14. Podzemní kryt Bezovka pod Parukářkou
Podzemní kompex Bezovka je jedním z největších protiatomových krytů na území Prahy 3. Vznikl v letech
1950 až 1955. Bunkr byl vyhlouben pomocí těžké techniky do skály. Byl vyroben ze železobetonové
konstrukce, která místy dosahuje tloušťky až tří metrů. Do podzemních prostor, které jsou schopné
pojmout více než dva tisíce lidí, se dá vstoupit pěti vstupy a i dnes se s ním v případě nouze počítá.

15. Park Parukářka a Vrch svatého Kříže
Parukářka je místem, kde si můžete užít zeleně a pěkné výhledy na Prahu. V minulosti bývala viničnou a
zemědělskou usedlostí. V 19. století se stala majetkem známého pražského parukáře Jana Hrabánka,
3. Škroupovo náměstí
čímž získala oblast název Parukářka. V roce 1825 zde francouzští podnikatelé Sellier a Bellot zavedli
Za dobu své existence neslo náměstí mnohá pojmenování a všechny názvy byly inspirovány hudebními výrobu střelných zápalek ve známé továrně Kapslovna. I zde si můžete projít naučnou stezku.
skladateli. V době svého vzniku se nazývalo Smetanovo, v období protektorátu, Sukovo, nyní Škroupovo.
Dne 10. prosince 1988 se tu uskutečnila první komunisty oficiálně povolená manifestace opozičních 16. Basilejské náměstí
seskupení. Účastnilo se jí několik tisíc lidí včetně pozdějšího presidenta Václava Havla.
Název Basilejské získalo toto žižkovské náměstí v roce 1932. Právě v tomto roce se náměstí zformovalo
do podoby, jak jej vidíme dnes. Název byl odvozen, stejně jako jiná žižkovská pojmenování, z husitství.
4. Žižkovská věž
Tehdy, v letech 1431 – 1448 zasedal ve švýcarském městě Basileji církevní koncil, který veřejně uznal
Žižkovský vysílač je se svými 216 m vůbec nejvyšší pražskou stavbou. Díky 360° vyhlídce budete mít
tzv. basilejská kompaktáta neboli čtyři pražské artikule.
Prahu z výšky 97 m jako na dlani. Autory projektu z 80. let 20. století jsou architekti V. Aulický a J. Kozák.
Na konstrukci věže je umístěno 10 obřích soch miminek tzv. Babies od Davida Černého.
17. Vítkov
Ve středověku zde bývali lesy. Tyto lesy nechal císař a král Karel IV. vykácet a založil zde vinice. Jedním
5. Starý židovský hřbitov na Žižkově
z jejich mnoha majitelů, byl také pražský konšel Vítek z Hory, podle kterého byl vrch Vítkov pojmenován.
Málokdo dnes ví, že pod žižkovským vysílačem se nachází hřbitov, který byl založen v roce 1680 jako
Známé je datum 14. 7. 1420, kdy se zde odehrála bitva na Vítkově, při níž husité zvítězili nad vojsky
morové pohřebiště pro pražskou židovskou obec. Bylo zde pohřbeno na 40 000 osob, mezi nimi řada
křižáků.
významných rabínů a učenců.
18. Památník na Vítkově
6. Telefonní ústředna ve Fibichově ulici
Budova památníku na vrchu Vítkově byla postavena v rozmezí let 1928–1938 k poctě československých
Ojedinělé žižkovské panorama utváří, kromě Žižkovské televizní věže, také budova Mezinárodní telefonní legionářů. Expozice Křižovatky české a československé státnosti zachycuje významné zlomy v dějinách
a telegrafní ústředny. Byla postavena v letech 1922 – 1925 a vznikla pod dohledem významného české- 20. století. Součástí památníku je hrob Neznámého vojína, monumentální jezdecká socha Jana Žižky a
ho architekta Bohumíra Kozáka.
bývalé Mauzoleum Klementa Gottwalda.
7. Palác Akropolis
Stavba paláce Akropolis je z roku 1927 od architekta Rudolfa Svobody. Ten zde vybudoval dům
s kavárnou a divadelním sálem, ve kterém mělo svoji scénu i Divadlo Komedie. V roce 1948 bylo uzavřeno a začalo sloužit jako sklad a jídelna pro dělníky. Od roku 1991 je opět jedním z nejvýznamnějších
center hudebního a divadelního života v Praze. Ročně se zde uskuteční přes 900 akcí.

19. Armádní muzeum Žižkov
Armádní muzeum nabízí výlet do historie novodobého vojenství. Prohlédnete si zde expozice věnované
období od I. světové války až po současnost. Najdete zde nejen přesný popis jednotlivých vojenských a
historických událostí, ale také velké množství dobových zbraní, výbavy a maket. Chcete-li znát historii
našeho vojenství – Armádní muzeum je to pravé místo.

8. Sladkovského náměstí
Náměstí vzniklo v roce 1890 na místě usedlosti, zvané Reismanka. Název Sladkovské náměstí souvisí
s významným českým politikem a novinářem, Karlem Sladkovským, který žil v letech 1823-1880 a aktivně
se účastnil revoluce v roce 1848, jako mluvčí studentů.

20. Náměstí Winstona Churchila
Náměstí je pojmenováno podle bývalého britského premiéra W. Churchilla,, jehož sochu zde také najdete. Tento název náměstí přijalo až po roce 1989, dříve byste jej našli jako Antonína Zápotockého, Gustava Klimenta nebo U Pensijního ústavu. Dříve byste zde také našli Pražskou obecní plynárnu, která začala
osvětlovat 16.9.1867 celou Prahu plynovými lampami, nebo se přišly podívat na jedny z prvních letů
horkovzdušným balónem u nás.

9. Kostel sv. Prokopa
Stavba kostela byla zahájena dne 30. října 1898 k příležitosti 50. výročí vlády císaře Františka Josefa I.
Podíleli se na ní Josef Mocker a František Mikš. Kostel dlouhý více než padesát metrů a vysoký přes
sedmdesát metrů je schopen pojmout přes dva tisíce lidí a tvoří jednu z dominant Žižkova.

21. Dům odborových svazů
V roce 1929 vyšel v platnost zákon o penzijním pojištění, a to vyžadovalo zcela novou reprezentativní
budovu pro nový Pensijní ústav, tak se otevřela cesta pro první pražský mrakodrap. Náklady na stavbu se
10. Bezovka
vyšplhaly na neuvěřitelných šedesát milionů tehdejších korun. Od roku 1951 budova sloužila Ústřední
Od roku 1875 zde stávala překrásná usedlost. Byla významným kulturním a společenským místem celé radě odborů, později Revolučnímu odborovému hnutí, a v současném domě je sídlem Českomoravské
Prahy. Konaly se zde plesy, koncerty a byla centrem české kinematografie. Filmy zde promítal i slavný konfederace odborových svazů.
Viktor Ponrepo. Původní Bezovka byla zdemolována v roce 1936 z důvodu rozšiřování Žižkova.
V současné době nese jméno překrásné původní stavby panelový dům s nákupním centrem.
22. Vysoká škola ekonomická
V roce 1919 na tomto místě byla založena Vysoká škola obchodní. Ta fungovala až do roku 1939, kdy
11. Olšanské náměstí
byla uzavřena nacisty. Po válce svoji činnost obnovila a v roce 1953 na její činnost navázala Vysoká
Olšanské náměstí začalo vznikat v době překotné výstavby Žižkova, kolem roku 1919. Dnešní podobu, škola ekonomická. V současné době je VŠE nejdůležitější ekonomickou školou v republice s více než 20
ale získalo až v 70. a 80.letech 20 století, kdy se rozjela moderní asanace pražského Žižkova a snaha o tis. studenty.
jeho zmodernizování panelovou výstavbou.
23. Stadion FK Viktoria Žižkov
12. Olšanské hřbitovy
Toto místo je domovský stadion jednoho z nejstarších fotbalových klubů v Čechách, FK Viktoria Žižkov .
Olšanské hřbitovy byly založeny roku 1678, jako morové. K rozvoji hřbitovů, jak je známe dnes došlo po Klub byl založen roku 1904 a tvořili jej především studenti ze Žižkova. Hráči si společně zvolili vlastní
roce 1787, kdy císař Josef II. zakázal pohřbívání lidí v centru Prahy a tak se Olšanské hřbitovy staly dresy, které byly tvořeny červenou a bílou barvou a ty jsou na dresech zachovány do dnes.
hlavním pražským hřbitovem a to platí dodnes. Zabírají plochu 5 ha a bylo zde pochováno téměř 2 mil.
osob včetně řady významných umělců, učenců i podnikatelů. Jejich hroby vás provede naučná stezka.
24. Riegrovy sady
Ne každý si pod názvem Riegrovy sady představí rozlehlý městský park, který se rozprostírá nedaleko
13. Kostel sv. Rocha
centra Prahy na rozloze přes jedenáct hektarů. Riegrovy sady vznikly v roce 1902 a dodnes patří mezi
Kostel sv. Rocha je nejstarším žižkovským kostelem. Byl postaven roku 1682 podle projektu významného nejkrásnější odpočinková místa na rozhraní Prahy 2 a Prahy 3.
barokního architekta J.B.Matheye. Je velmi často špatně označován jako rotunda, ale správě se jedná o
Více najdete v turistickém průvodci Prague City Line - Praha 3

