
UH
avlí
čko
výc
hsa
dů

Šmil
ovsk

ého

Čerm
ákov

a

Mác
hova

Koperníkova

Rybalkova

Kozácká Donská Sevastopolská

Charkovská

Na
Krá
lovc
e

Koš
ická

Voroněžská

Rybalkova

Černom
ořská

Krýmská

Francouzská

Francouzská

Perucká

Pe
tru
sk
ouNaK

leov
ce

Na
d

Perucká

U
Vr
šo
vic
ké
ho

ná
dr
až
í

Rybalkova

SZTUCZNA
GROTA

PAWILON

GRÖBEHO
VILA

ALTANKA WINNICA

(strumień)
Botič

wejście do parku
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Park założył niemiecki biznesmen Moritz Gröbe (1828 – 1891) na terenach, gdzie pierwotnie
znajdowały się winnice. Pan Moritz kupił ziemię w 1870 i zaczął realizować swój plan.
A jaki on był? Chciał stworzyć tu raj. Zaczął od wybudowania sobie willi, a potem przez osiem
lat urządzał sam park. Posadził rzadko występującą roślinność, postawił szklarnię i wzniósł
Grotę (sztuczną jaskinię). Skałki z roślinkami powstały według projektu praskiego rzeźbiarza
Josefa Vorlíčka. Park założono w stylu romantycznym, angielskim, a grota dopełniła projekt.
W kształtowaniu parku pracowało kilku architektów, wykorzystali oni naturalne ukształtowanie
terenu, zboczy.. . na jednym z nich pięknie wychylają się krzaczki winorośli w stronę słońca.

Powstał park całoroczny z atrakcyjnymi miejscami i malowniczymi zakątkami. Gröbe zadbał o to,
by w parku była cudowna różnorodna roślinność. Dzięki niemu rosły tu m.in. jabłonie, grusze,
które zasilały park w słodkie owoce.

Pan Gröbe zmarł w 1891 roku, a wtedy jego spadkobiercy.. . udostępnili park dla zwiedzających,
jednak już w 1902 wynajęli willę, przez co teren znowu został zamknięty dla ogółu.
Ale, ale: czter y lata później Královské Vinohrady (w tamtym okresie Vinohrady funkcjonowały
jako odrębne miasto, przyłączyły się do Pragi w 1922 r.) odkupiły całą posiadłość od wdowy
po panu Moritzu. I. . . tak, park ponownie - i tym razem już "na zawsze" - otworzono dla mieszkańców.
Jednak pod nową nazwą. Tą, którą dzisiaj znamy, czyli Havlíčkovy Sady .

HISTORIA PARKU

Gröbe był ogromym miłośnikiem przyrody. Jednym z ciekawszych tu miejsc jest sztuczna
grota, przed którą znajduje się fontanna z rzeźbą przedstawiającą Neptuna z
gadami. Postać klęczy, a na jej ramieniu spoczywa wielka muszla. W niej - leży krokodyl
z otwartą paszczą. To właśnie z jego głowy tryska woda, która opada na rzeźbę. Nie
wiemy kiedy dokładnie wykonano statuę, eksperci szacują lata 1873-1877. Oczywiście:
rzeźba, która stoi w parku nie jest oryginalna, to jej wierna kopia. Autentyk
przechowywany jest w Ratuszu Nowomiejskim mieszczącym się na Karlovo náměstí.

SZTUCZNA GROTA

Drewniany budynek postawiony w latach 80 XIX w.
miał od początku rekreacyjny charakter. Dzisiaj
w jednym skrzydle znajduje się kawiarnia, w drugim -
kiedyś mieściła się kręgielnia. Można zorganizować
tu ślub, wesele czy inną uroczystość.

PAWILON

Urocza, drewniana altanka zachęca do zatrzymania
się, by odpocząć i zamówić kawkę. Można również
kupić tu wino produkowane z tutejszych winogron.

ALTANKA

Polecam odwiedzić Pragę, jak i ten park we wrześniu.
Odbywa się tu wtedy winobranie (dokładną datę
znajdziemy na stronie www.prague.eu bliżej
wydarzenia). Na pewno nie zaznasz w tym czasie
spokoju. Podczas winobrania Czesi zbierają się
i piją młode winko - burčák. Piją. Jedzą przekąski.
Jest tu wtedy bardzo zabawnie i beztrosko.

WINNICA

Willa, którą wybudował Moritz Gröbe, należy do grupy praskich budowli najbardziej
inspirowanych włoskim renesansem . Trzy kondygnacje nadziemne, podłużny plan, niski
dach, boniowany parter, pięcioosiowy filarowy podjazd - a nad nim taras. Zwróćmy
również uwagę na lunetowy gzyms zdobiony freskowym pasem z motywami dzieci
wykonany przez wiedeńskiego malarza - Kuglera. Zachęcam obejść willę i popatrzeć
jak prezentuje się od strony winnic. Elewacja tutaj jest o wiele ciekawsza.

GRÖBEHO VILA

GRÉBOVKA

HAVLÍČKOVY SADY - PARK NA VINOHRADACH
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