
PRAŽSKÁ ZELEŇ – ŽIDOVSKÉ PECE – KARLÍN – 5. února 2022

DOPRAVA: tramvají do stanice Vozovna Žižkov

DÉLKA TRASY: cca 6 km

NÁROČNOST: nenáročná, bez terénních překážek a velkého stoupání

Za  chladného,  větrného  počasí  se  nás  na
vycházku  sešlo  36! Naše  trasa  vedla  od
tramvajové  zastávky  Vozovna  Žižkov  ulicí
Na vápence až do ulice Jilmové, kde začíná
park  Židovské  pece.  Z druhé  strany  je
ohraničen Nákladovým nádražím Žižkov.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vedle názvu Židovské  pece se v minulosti  používalo  i  pojmenování  Šibeniční  vrch.  Nikdo
přesně neví, z čeho pojmenování Židovské pece pochází. Podle jedněch historických pramenů
je jeho název odvozen od jmen usedlostí, které zde původně stály. Jedna z pověstí říká, že
když císařovna Marie Terezie vyháněla z Prahy Židy (kolem roku 1744), uchýlili se právě do
těchto míst. V okolních skalách a pahorcích si vyhloubili jeskyně a vybudovali v nich skromné
příbytky.

Podle historických dokumentů byl ale tento vršek původně popravištěm (proto také druhotný
název Šibeniční vrch). Poslední poprava se zde konala v roce 1866. Kat tehdy setnul hlavu
sklepníkovi Fialovi, který zavraždil svou milou i s jejím malým dítětem. Na exekuci se prý
tehdy  přišlo  podívat  neuvěřitelných  třicet  tisíc  lidí.  Popravy  byly  často  spojeny
s hodokvasem.  Když  bylo  oběšencovo  tělo  sejmuto  ze  šibenice,  přihlížející  svedli  bitvu
o oběšencův provaz, který prý měl majiteli přinést štěstí.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnes je park místem rekreačního sportování.
V roce  1951  se  zde  nacházel  ještě  pustý
kopec,  v roce  1966  už  park  v podstatě
v nynější  podobě.  V letech  2014  a  2015
proběhla jeho revitalizace. Park má protáhlý
tvar  a  je  rozložen  v délce  cca  600 m  po
hřebenu kopce.

Parkem  jsme  prošli  od  východu  k západu.
Před jeho koncem jsme odbočili do Jeseniovy
ulice,  přešli  ulici  Koněvovu  a  pokračovali
ulicí  Strážní  až do lesoparku Na Krejcárku.

Po pohodlných cestách lesem jsme došli k lávce Na Pražačce, po které jsme přešli rušnou
ulici  Pod Krejcárkem do parku Pražačka,  který se táhne po celé  délce vrchu Vítkova až
k Národnímu památníku na Vítkově.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_pam%C3%A1tn%C3%ADk_na_V%C3%ADtkov%C4%9B


Název  Vítkov  pochází  od  majitele  jedné
z mnoha  rozsáhlých  vinic  na  místních
svazích,  pražského  měšťana  Vítka  z Kutné
Hory.  Celá  oblast  dnešního  Žižkova,
Vinohrad  a  části  Malešic  byla  posetá
vinnými révami.

Za  husitských  válek  se  na  vrchu  Vítkov
odehrála vítězná bitva, která pak dala vrchu
i  přilehlé  obci  jméno  Žižkov.  Husité  pod
vedením  Jana  Žižky  z Trocnova  zde
14. července 1420 porazili křižácké vojsko.

Po  zboření  městských  hradeb  se  Žižkov  oddělil  od  Královských  Vinohrad,  a  stal  se  tak
samostatným městem (1881).  Obrovský  nárůst  obyvatel,  a  tedy i  stavební  činnosti  nastal
právě koncem 19. století. Vznikl mimo jiné i slavný pražský fotbalový klub Viktoria (1903) a
většina žižkovských kluků snila o kariéře fotbalisty právě v tomto milovaném klubu.

V roce 1922 byl Žižkov začleněn do nově vzniklé Velké Prahy a od roku 1960 je téměř celý
součástí městské části Praha 3.
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Žižkov je  čtvrtí  velkých  činžovních  domů
nejčastěji  z přelomu  19.  a  20. století.
V současné  době  dochází  k revitalizaci
některých domů, u mnohých k asanaci a nové
moderní zástavbě. Jak se to daří, jsme mohli
posoudit  sami.  Když  jsme  se  pokochali
vzácnými  pohledy  na  město,  sešli  jsme  po
jižním úbočí Vítkova na Tachovské náměstí a
vydali se 425 m dlouhým tunelem pro pěší do
Karlína.
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Žižkovský tunel, zvaný též Karlínský tunel, je pěší a cyklistický tunel pod kopcem Vítkovem
v Praze spojující Karlín se Žižkovem v severojižním směru. Celý tunel se stejně jako kopec
nachází  v katastrálním  území  Žižkov,  karlínský  portál  je  právě  na  hranici  katastrálních
území. Byl slavnostně otevřen 21. dubna 1951 a dokončen 19. nebo 21. prosince 1953.
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Celou trasu, od místa srazu až ke stanici metra B Křižíkova v Karlíně, jsme prošli pohodlně
cca za dvě a půl hodiny. Kromě řady zajímavostí nám nabídla především mimořádné výhledy
na  Prahu.  Myslím,  že  i  přes  chlad,  který  nás  provázel  po  hřebenu  Židovských  pecí,  a
především  na  Vítkově,  proběhla  vycházka  k všeobecné  spokojenosti.  Mnozí  účastníci
navštívili některá místa trasy poprvé. Dobře jsme se prošli, trochu poučili o historii tohoto
koutu Prahy a pěkně vyvětrali plíce.

Honza Šiml
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