
Největší park v Londýně -  Hyde park 

Když jsme letos v září vyrazili do Anglie v rámci poznávacího zájezdu všech osmých tříd, naše 

očekávání bylo veliké, přesto mohu přiznat, že mě tento výlet nad očekávání ohromil a jsem velmi 

ráda, že nám naše škola umožnila do zahraničí vyrazit! Program byl nabitý a během několika dní jsme 

v Anglii, a hlavně v Londýně viděli mnoho zásadních objektů a budov jak historických, tak moderních. 

Prošli jsme některé parky, ale na jeden nám nezbyl čas - Hyde Park – největší park v Londýně. Proto 

jsem si o něm něco zjistila.  

Zajímavé na něm je, že je přímo v centru města, ve čtvrti Westminster. Park je velký téměř 

kilometr a půl a nachází se v něm jezero. V parku se odehrálo několik významných koncertů, 

například Rolling Stones (1969), Pink Floyd (1970), Queen (1976) a Red Hot Chilli Peppers (2004). 

Později  se zde konal slavný koncert Live 8, který byl živě vysílán téměř po celém světě, a vystoupili na 

něm všichni hudebníci zdarma. Celý výtěžek z tohoto benefičního koncertu putoval na podporu 

chudých zemí.  

Ale to je současnost. Jak to bylo s Hyde Parkem v minulosti? Nejstarší část parku patřila k 

panství Ebury a měla plochu, která byla v té době označována jednotkou hide. Právě podle této 

staroanglické jednotky pochází i pojmenování parku -  Hyde park. V roce 1536 pozemek získal Jindřich 

VIII. od mnichů Westminsterského opatství a rozhodl, že na místě bude královský park. Nejprve park 

dlouho  sloužil jen jako přírodní obora, až teprve v 19. století architekt Decimus Burton navrhl většinu 

jeho současného vybavení. V Hyde parku najdeme například  Speakers' Corner, kde se můžete stát 

řečníkem a vyjadřovat se k čemukoliv, co máte na srdci. V parku je ale také pomník věnovaný 

princezně Dianě. 

 Doufám, že vás Hyde park okouzlil stejně jako mne, i když jsme ho nenavštívili, jen jsme 

kolem něj projížděli při okružní jízdě Londýnem nebo ho ve spěchu míjeli při putování za památkami. 

Rozálie Turková, 8.A 
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