
Z Libně do Karlína 

 

Během další vycházky naší turistické party jsme se opět přesvědčili, že kamkoliv 
v Praze zavítáme, nacházíme zajímavá místa, památky kulturní, industriální nebo 

chráněné přírodní lokality. 

Sešli jsme se v samém historickém centru Libně, kde je na jednom plošném 
kilometru soustředěno několik významných památek a také pěkná příroda kolem Vltavy. 
Ani napodruhé se nám nepodařilo prohlédnout zevnitř neobvyklou sakrální dřevostavbu 

kostelíka svatého Vojtěcha od architekta Emila Králíčka z roku1904, objekt musí být 
trvale uzamčen, protože vandalové jsou neúnavní. Přesto je to zajímavá stavba 
i z venkovního pohledu. 
 

 Svatý Vojtěch, V tomto libeňském gymnáziu prožila svá 

 dřevěný unikát studentská léta naše kamarádka Šárka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

Přímo v sousedství oddělují budovy sokolovny a gymnázia v parku pěkně 
umístěný libeňský zámeček.  

Od Marušky Kučerové, která naši vycházku vedla, jsme se dozvěděli něco z jeho 

historie. Počínaje Marií Terezií, několika císaři, zařízením pro mravně narušenou mládež 

až po morový špitál.  
Tak to jsme se radši rychle klidili do parku Františka Thomayera, kde nic takového 

nehrozilo. Prošli jsme po vrcholcích parku nedávno zbudovanou naučnou stezkou, 
věnovanou přírodě i historii těchto míst, nad mrtvým ramenem Vltavy. Je smutné, že ani 

tady ruka vandalů nezahálela. 
Pokud jsme chtěli pokračovat do Karlína, museli jsme přes vodu. K tomu jsme 

použili mohutný železobetonový most, který je součástí rozsáhlých protipovodňových 
staveb. Tady nám Maruška přečetla z infotabule, proč a koho toto zařízení chrání. Do 

Vltavy se zde vlévá nám dobře známá Rokytka. I ta dokáže při velké vodě v Libni 

způsobit velké škody. Hodně o tom ví i Divadlo pod Palmovkou, které se kvůli Rokytce 

během posledních záplav změnilo v jedno velké akvárium. 
       



    Toto betonové monstrum má ochránit 
            desítky tisíc lidí v Libni 

                     proti vodě 

 

Přešli jsme tedy na Libeňský ostrov, prošli kolem zahrádkářů, kteří v těchto 
místech bojují nejen s vodou ale i s developery o holé přežití. 

I zde jsme našli zajímavé místo, ateliér designu a urbanismu Olgoj Chorchoj. 
Mladí architekti použili jméno strašného mýtického červa z mongolské části pouště Gobi, 
kterého nikdo nikdy neviděl, ale všichni o něm mluví. 
 

Všemožné sochařské fantazie se sportovní 
         tematikou jsou volně přístupné  
                  v okolí ateliéru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Ukázka designu Olgoj Chorchoj 
 

 

 

Ateliér vznikl v roce 1990 a v širokém spektru designu v oboru sklářství, 
porcelánu, výstavnictví, nábytku a stavebních projektů ve své dvacetileté historii získal 
mnoho mezinárodních ocenění a Grand Prix Obce architektů. 

Cestou míjíme tréninkové golfové odpaliště, to je zatím jediná upravená plocha 
budoucí rezidenční čtvrtě, která se zde bude stavět. Před námi je již šňůra 
supermoderních karlínských kancelářských budov a hotelů.  



       Jan Žižka na vrchu Vítkově by se asi  
           divil, v jaké společnosti se ocitl 
 

 

 

Jednu z nich, takzvanou „Pastelku“, 

budovu Kooperativy, použijeme pro 
přechod přes rušnou pravobřežní 
komunikaci. 

 

A když jsme zde, podíváme se alespoň do recepce této zajímavé stavby. 
Obdivujeme stěny porostlé živými rostlinami, skrytě živené hydroponií. Odnášíme si 

pozvání velmi ochotného 
pracovníka recepce na  naprosto 

unikátní výstavu obrazů světových 
mistrů. Ty nakoupila Kooperativa 

jako investici a bylo rozhodnuto, že 
nebudou někde uloženy, ale budou 

nabídnuty k prohlídce na této 
výstavě. Kruhový prostor v prvním 
patře je nádherný, dokonce i bez 

obrazů, jeho součástí je i kavárnička 
s pěkným výhledem. Vstup do 

galerie je v úterý a ve čtvrtek 

zdarma. Všem doporučuji. 
      

    

Na dohled je již Karlínské náměstí a v jeho parku kostel sv. Cyrila a Metoděje. 
Jedna z největších sakrálních staveb v republice a také výrazná pražská dominanta byla 

slavnostně otevřena na podzim před 150 lety. 

Slavnostní mši k tomuto výročí celebroval letos v říjnu kardinál Dominik Duka za 

přítomnosti představitelů města. 
Základní kámen v roce 1854 položil sám císař František Josef I. a na stavbu byla 

uspořádána celonárodní sbírka. Ta byla ukázkou občanské hrdosti. 
Plány na stavbu této trojlodní pozdně románské baziliky se dvěma věžemi 

vypracoval vídeňský architekt Karl Rösner. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chrámové věže jsou vysoké 78 m, jsou tedy o 14 m vyšší než petřínská rozhledna. 
V každé z věží jsou umístěny zvony. V levé dva ocelové, přes jeden metr v průměru, 
v pravé menší bronzový.  

V roce 1914 byly instalovány nové monumentální varhany s více než třemi tisíci 
píšťal, vůbec největší varhany v českých zemích. 
             

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Měli jsme vypočítáno, že přijdeme chvíli před začátkem polední mše svaté, kdy je 
již kostel rozsvícen, a tak si v klidu prohlédneme jeho nádhernou vnitřní výzdobu.  

Kostel svatého Cyrila a Metoděje se řadí k nejvýznamnějším památkám jak 

tehdejší doby, tak současnosti. S tímto vědomím jsme se také po dvanácté hodině 
rozloučili. 

Připravili Maruška Kučerová, Jiřina Žipková a Mirek Bernát 
 Puška 


