
Milí turisté. Ve čtvrtek jsme se neohroženě vydali do deštivého počasí, projít se nejdříve 
Areálem volného času Ladronka a potom se přes Petřín vrátit zpět do naší Prahy 1.  

Výlet jsme zahájili na stanici tramvaje č. 22 Obora Hvězda. Na to, že mírně pršelo, se 

nás sešlo dost. Nejdříve jsme vešli do parku, kde jsme obdivovali perfektní asfaltovou 
bruslařskou dráhu, jejíž délka se rovná přesně jedné desetině dráhy maratonu. Cesta pro 
chodce vedla podél této dráhy, takže jsme se nemuseli bruslařům vyhýbat, jen jsme se 

podivovali, kolik mladých lidí má ve čtvrtek dopoledne volno na bruslení…Naše cesta vedla 
podchodem, před kterým byl tedy pěkný sešup. Pro bruslaře, kteří by to neubrzdili, tam bylo 
záchytné zábradlí, pro nás chodce, schody.  

 

 

 

Při cestě jsme viděli postupně dvě kapličky, které jsou pozůstatkem Hájecké cesty, která byla 

mariánsko-františkánskou poutní cestou o délce asi 14 km spojující Pražskou Loretu na 

Hradčanech s Loretou ve františkánském klášteře Hájek, který se nachází na území obce 
Červený Újezd nedaleko Unhoště. 
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Dalším objektem našeho zájmu byla usedlost Ladronka, na kterou jsme se nejdříve dívali 
z vyhlídkové plošiny. Ačkoliv byla usedlost prohlášena v roce 1964 kulturní památkou, areál 
chátral, a v roce 1993 ho obsadili squateři – aktivisté Anarchistické federace z okruhu 
časopisu Autonomie – s cílem vybudovat zde Autonomní kulturně sociální centrum. Ti se pak 
o usedlost v rámci svých omezených finančních možností starali až do 9. listopadu 2000, kdy 

byli násilně vystěhováni městskou policií ve spolupráci se soukromou bezpečnostní 
agenturou, což jsme viděli v televizních novinách. Později začala rekonstrukce za 74 milionů 

korun, která byla dokončena v roce 2004, a v září 2005 zde bylo otevřeno nové kulturně-

společenské centrum.  
 

 

 

Usedlost jsme si prošli, vystoupali po schodech na terasu, kde je kavárna s proutěnými 
křesílky a hlavně s překrásným výhledem, bohužel, na sezení ještě nebylo vhodné počasí,  
i když už nepršelo.  
 Další usedlostí, kterou jsme míjeli, byla Spiritka. Je to bývalá klášterní usedlost, která 
od roku 1988 slouží Ministerstvu vnitra.  Byl zde poslanci vyslýchán David Rath. 
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Dále jsme již míjeli jen moderní domky, z nichž nejzajímavější byly terasovité vilky 
v Atletické ulici. A jak je podle názvu patrné, bylo to již blízko Strahova, kde jsme sešli 
z kopce podél zchátralé tribuny. Dole stojí dvě záhadné věže, z dálky to vypadá jako jedna, 
ale jsou to dvojčata s uličkou uprostřed. Po dlouhém hledání jsem se dopátrala, že ony dvě 
věže vysoké 49 m jsou komíny pro výfukové plyny z tunelu, který spojuje Smíchov  
s Břevnovem 

 
 

 

 

Za těmi komíny je moderní budova dispečinku strahovského tunelu, ze které je pěkná 
vyhlídka z ochozu v prvním patře, čehož jsme využili, a viděli jsme odtud  mimo jiné 
travnatou střechu obchodního centra na Andělu. 

 



 

Z vyhlídky jsme sešli na Petřín, kde jsme došli k jezírku s lachtanem, u kterého jsme již byli 
na výletě za slunečními hodinami, které jsme si znovu prohlédli. 

Poslední zajímavou stavbou našeho výletu byl pravoslavný kostel svatého Michaela 
archanděla.  Dřevěný kostel byl do Prahy přenesen v roce 1929 z Medvedovců u Mukačeva 
na Podkarpatské Rusi. 
  

 

 

Tento celodřevěný pravoslavný chrám byl postaven v obci Velké Loučky u Mukačeva na 
Ukrajině a to ve druhé polovině sedmnáctého století. Je známý jako kostelík svatého Michala, 

ale často bývá označován jako Karpatský chrám svatého archanděla Michaela. V roce 1929 

byl na Ukrajině rozřezán na malé části a převezen do Prahy. Zde byl v Kinského zahradě opět 
postaven do původní podoby. Od roku 2008 tento dřevěný chrámek využívá Pravoslavná církev  

v Českých zemích a na Slovensku, která zde každou neděli a pondělí pořádá svaté liturgie. 



V Kinského zahradě jsme si ještě něco pověděli o Kinského letohrádku, ve kterém v současné 
době sídlí Národní muzeum a je zde umístěna část výstavy Monarchie: Krmě – jídlo – žrádlo 

Dovnitř jsme se podívali jen do vstupní haly na schodiště, lustry a svícny, na výstavu jsme již 
neměli čas. 
 

 

. 

 

Od letohrádku jsme to už měli jen kousek na tramvaj, kde jsme se rozjeli do různých směrů 
s vidinou dobrého a zaslouženého oběda. 
 

Dana Hyklová 
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