ŽIŽKOVSKÉ USEDLOSTI
BAYROVÁ čp. 21
na zaniklé vinici ze 14. století
1883 koupila obec a zřídila tu Rajskou zahradu
zbořena po 1900
BEZOVKA čp. 586
stará hospoda u rybníka zhruba v místech křížení dnešní Rokycanovy
a Prokopovy ulice
1876 postavena nová budova podle projektu Josefa Kalkuse – v úrovni
žižkovské architektury výjimečná stavba
1883 u ní konečná první koňky (spojení na Staroměstské a Malostranské
náměstí
počátkem 20. století kinematograf Dismase Šlambora
1908 zakoupena a upravena žižkovskou obcí na městský dům
1936 zbořena při napřimování Prokopovy
na rozcestí do Olšan dal 1719 postavit Jan Jiří Reismann z Reisenberka
Boží muka – 1891 přenesena na Výstaviště a odtud do Kinského zahrady
BOUDEČKA čp. 15
v místech náměstí W. Churchilla
stala se součástí plynárny a spolu s ní 1931 – 1933 zbořena
ČAPKOVÁ čp. 8
zhruba v místech dnešní Domažlické a Kališnické ulice
DIRIXKA čp. 20
někde v oblasti náměstí W. Churchilla
HRABOVKA čp. 1 - ČÁSTEČNĚ DOCHOVÁNA
vinice Červený lis kolem dnešní Trocnovské ulice od paty Vítkova po
Wilsonovu třídu
usedlost u Husitské ulice směrem k VHÚ, od 1850 zahradní restaurace
při stavbě kolejiště Masarykova nádraží zbořena, zachován malý domek,
kde škola strojvedoucích a později tiskárna lístků
CHMELNICE čp. 75
při dnešní ulici Na chmelnici
zbořena po 1910 při výstavbě na Jarově
KAVKOVÁ č. 44
v těsném sousedství Dirixky na území pozdější plynárny

KOMOTOVKA čp. 32
vinice na styku Příběnické a Řehořovy
hospoda z viničného domku
1872 – 1874 zde fungovala aréna Hofovy a po ní Kramuelovy divadelní
společnosti
KRENOVKA čp. 42
na úpatí Vítkova blízko popraviště kaple sv. Dismase
na popravišti založil 1820 měšťan Kren sad s hostincem
1845 zbořena kaple sv. Dismase
počátkem 20. stol. zanikla v areálu nádraží
LIDMONKA čp. 43
při Husitské ulici
zanikla někdy mezi 1870 a 1910
MIRANKA čp. 3, 4
vinice mezi Trocnovskou a Kostnickým náměstím, usedlost v místech
křižovatky Trocnovské a Husitské, v místech Kostnického náměstí velká
zahrada s glorietem
zanikla na přelomu 19. a 20. století, některé budovy využity (kino Ponec)
OHRADA čp. 11
vinice blízko dnešní Ohrady – název Ohrada pro ni užíván ve viničných
knihách už od 1455
usedlost o třech budovách při dnešní Koněvově západně od Pražačky
po 1908 zbořeny v souvislosti se stavbou tramvajové trati
PARUKÁŘKA čp. 39, Pod Parukářkou 4 – ČÁSTEČNĚ DOCHOVANÁ
v 16. stol. vysazena vinice Hejtmánka
od 1804 výrobna paruk Jana Hrabánka – odtud Parukářka
1825 zřízena kapslovna Sellier & Bellot – odtud Kapslovna
1936 kapslovna přestěhována do Vlašimi
PRAŽAČKA čp. 10
při severní straně Koněvovy za křižovatkou Ohrada
usedlost zanikla po II. světové válce
PROUTKOVÁ, OLŠANSKÝ DVŮR čp. 2
severozápadně od Olšanského náměstí
před pol. 19. stol. továrna na cikorku a lněný olej
dvůr zbořen po II. světové válce

REISMONKA čp. 14
vinice v okolí dnešního Sladkovského náměstí
od 50. let 19. stol. rozprodej pozemků
usedlost zbořena koncem 19. stol., vč. kaple sv. Jana Nepomuckého
ROŽMITÁLKA čp. 9
zhruba proti vyústění dnešní Jana Želivského na křižovatku Ohrada
před polovinou 19. stol. zde továrna na stroje
zbořena na přelomu 19. a 20. století
SKLENÁŘKA DOLNÍ čp. 22
v místě křížení Seifertovy a Krásovy
SKLENÁŘKA HORNÍ čp. 23
při severovýchodní části Mahlerových sadů
uváděna jako zámek a poplužní dvůr
poslední budovy zanikly po 1945
SMETANKA čp. 7
při dnešní Koněvově
ŠEVČÍKOVÁ čp. 5, 6
při dnešní Koněvově mezi Tachovským náměstím a Lukášovou ulicí
ŠUBRTKA čp. 16
mezi dnešní Seifertovou a Řehořovou
VÁCLAVKA čp. 897
někde na styku Vinohradské třídy a Baranovy ulice
VENDELÍNKA čp. 26
někde na styku Slavíkovy a Zvonařovy
VIKTORKA čp. 81
v názvu ulice Na Viktorce uchována paměť na ni
vznikla až 1873
jméno podle majitele z poč. 20. stol. Viktora Kose
zanikla při rozšiřování nákladového nádraží Žižkov po roce 1945
VÝŠINKA DOLNÍ A HORNÍ čp. 24 a 25
v oblasti Kubelíkovy a Krásovy
zanikly po 1910

