
ZAJÍMAVOSTI NA TRASE 
 

Stanice metra Střížkov 
Unikátní je především stavba nad vlastní stanicí, která je 
v hloubce pouze 6,3 metru, ale skleněná budova stoupá vysoko 
nad ní a připomíná buď velrybu nebo kapku vody. Součástí 
architektonického řešení stanice jsou i různé můstky, výtahy, 
vzpěry, fontány atd. Rozpětí kovových nosníků, které drží celou 
stavbu, je 150 metrů. Autorem návrhu stanice je architekt Patrik 
Kotas. 
  

Park Přátelství 
Park vnikl v letech 1976 až 1978 v souvislosti s výstavbou 
sousedního sídliště. Má rozlohu 11 hektarů a jeho páteří je 
umělá říčka, která vytváří zákruty, jezírka, peřeje a dokonce  
i vodopád. V roce 2008 byla provedena celková oprava parku, 
včetně vodního díla. V parku naleznete řadu laviček  
a neobvyklých zákoutí k odpočinku. 
  

Naučná stezka Prahou 9 
Přes osm km dlouhá naučná stezka provází po přírodních  
a kulturních zajímavostech Prahy 9. Na trase stezky je celkem 21 
zastávek s informačními panely, které vás seznámí se 
zajímavostmi pražských čtvrtí Vysočany, Prosek a Střížkov. 
  

Kostel sv. Václava 
Kostel sv. Václava byl dle legendy založen již v roce 970, ale ve 
skutečnosti je původní románská bazilika až z druhé poloviny 11. 
století. Současnou podobu získal kostel v roce 1931. Barokní 
výzdoba byla odstraněna v roce 1965. Ke kostelu patří i sousední 
raně klasicistní fara a zrušený hřbitov. 
  

Flajšnerka 
Původně zemědělská usedlost, která vznikla na místě vinic ze 14. 
století. Další dějiny této usedlosti nejsou známy, až záznamy z 19. 
století, kdy k Flajšnerce patřilo 61 hektarů pozemků. Vlastní 
budova byla v 19. století přestavěna na neorenesanční vilu, a tak 
se dochovala dodnes. 
 

Park Podvinní 
Park s mnoha zajímavými prvky vznikl v období 1997 až 1998. 
Naleznete zde nejen dětská hřiště, altánek, jezírka, ale také 
mohutný kamenný útvar Ještěrčí hřbet s vyhlídkou nad 
vodopádem, hradištěm a amfiteátrem. 
  

Přírodní památka Prosecké skály (zajímavost na variantě trasy) 
Pískovcové skály na Proseku jsou chráněny od roku 1968 
(rozloha je 1,67 hektaru). Součástí přírodní památky jsou  
i podzemní prostory, které vznikly těžbou písku, a které jsou nyní 
obývány některými zvláště chráněnými druhy netopýrů. 

Park Pod korábem 
I v těchto místech stávala původně viniční usedlost. V roce 1879 
zde založil podnikatel Hermann Grab velkou továrnu na voskové 
plátno, která zanikla až po 2. světové válce. Dlouhou dobu zde 
byl jen zaplevelený pozemek, až v roce 1960 bylo rozhodnuto  
o parkové úpravě pozemku. 
  

Grabova vila 
Budova vznikla v 90. letech 19. století jako sídlo rodiny 
podnikatele H. Graba, který vlastnil sousední továrnu na koberce 
a voskované plátno. V důsledku hospodářské krize musela být 
vila prodána a následně zde byl luxusní pension pro mladé dívky. 
Po válce zde byl dětský domov, střední škola  
a v současnosti zde působí některé odbory Úřadu m. č. Praha 8. 
  

Libeňský zámek 
Zámek stojí na místě tvrze z roku 1437, postupně přestavěné na 
zámek, který však roku 1632 zcela vyhořel. Raně barokní stavba 
však byla poničena v průběhu válek v letech 1756 až 1763. 
Současná stavba začala vznikat po roce 1770, jako dílo architekta 
J. J. Prachnera. 
  

Thomayerovy sady 
Park vznikl po roce 1898 na místě starší zámecké zahrady. 
Původní zámecká zahrada byla založena současně s přestavbou 
gotické tvrze na zámek v polovině 17. století a následně byl 
rokokově upravován. Současnou podobu parku založil návrh 
významného českého zahradního architekta Františka 
Thomayera (1856 až 1938). 

Podrobnější popis této trasy i dalších vycházek po 

pražské přírodě naleznete na adrese: 

http://portalzp.praha.eu/zaprirodou 
 

Připravil Odbor městské zeleně a odpadového 

hospodářství MHMP v lednu 2015. Neprodejné. 

Autor textu, fotografie: Jiří Juřík. 

Sada tras „Pražská příroda, známá, neznámá“ 

č. 4: Střížkov – Palmovka 
aneb Parky a skály Prahy 8 a 9 

Průběh trasy: 
Stanice metra Střížkov – park Přátelství – bobová 
dráha – U Pekařky – park Pod Korábem – 
Thomayerovy sady – metro Palmovka. 
  

Celková délka trasy je okolo 7 km, záleží na tom, jak 
důkladně budete procházet jednotlivé parky na 
trase. Trasa prochází méně známými přírodními 
lokalitami, které z velké části jsou lidským dílem. Jde 
především o parky a bývalé usedlosti. 

Na fotografiích: Grabova vila, Stanice trasy metra C Střížkov, Vyhlídka 
Ještěr v parku Podvinní, Kostelík sv. Václava. Na titulní straně: Podzimní 
pohled na park Přátelství. Foto: Jiří Juřík. 

http://portalzp.praha.eu/zaprirodou
http://portalzp.praha.eu/zaprirodou


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 km – stanice metra Střížkov 
Trasa začíná přímo u pozoruhodné stanice metra Střížkov, na 
kterou směrem na východ navazuje volná plocha 
s parkovištěm, podél které vede ulice Jablonecká. Za 
parkovištěm a ulicí Jiřetínskou začíná příjemný park Přátelství, 
kterým projděte takřka na opačnou stranu, k přechodu do ulice 
Litoměřické. 
  

1,2 km – Litoměřická ulice 
Trasa kolmo přechází rušnou ul. Vysočanskou a dále pokračuje 
klidnější ulicí Litoměřickou. V těchto místech se setkáte 
s typickým značením naučné stezky Prahou 9 (bílý čtverec se 
zelenou úhlopříčkou) a jejími informačními tabulemi. Značení 
naučné stezky vás bude následující část trasy doprovázet  
a hledejte jej nejčastěji na sloupech veřejného osvětlení. Hned 
na začátku ulice je po levé straně budova TJ Sokol Praga  
a rovněž i příslušná informační tabule, kde je rovněž zakreslen 
průběh stezky, klikatící se Prahou 9. Další cesta vede vlevo 
bokem, do zklidněné zóny. 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2,8 km – konec stoupání 
Na konci stoupání se odbočuje na cestu vlevo. Celou dobu 
stoupání jste měli po své pravici za plotem bobovou dráhu. 
  

3,4 km – zahrádkářská osada 
Mírně z kopce dojdete k zahrádkářské osadě, kde odbočíte 
vpravo do ulice Na Labuťce I, která vás dovede k hlavní ul. 
Prosecké. Zde přejděte na opačnou stranu a mírně vlevo do 
ulice U Pekařky. 
  

3,9 km – lom, varianta trasy 
Na konci ul. U Pekařky budete mít před sebou starý lom, jehož 
území je oploceno. 
  

Zde máte možnost volby mezi dvěma způsoby pokračování 
trasy. Nejprve popíšeme kratší a méně náročnou variantu. 
 
 
 

Kratší varianta: 
Pokračujte vlevo podél oplocení a nových obytných domů. Na 
konci chodníku dojdete do parku s altánkem, který je nad ulicí 
Františka Kadlece. 
 

Delší varianta: 
Z ul. U Pekařky na jejím konci odbočte vpravo ke stadionu AC 
Sparta 1890, který obejděte a za ním vstoupíte do přírody. 
Cesta se klikatí serpentinami vlevo nahoru, minete malé jezírko 
a stále stoupáte lesem po neznačené cestě až ke značce 
přírodní památky Prosecké skály. Na vrcholku stoupání se 
setkáte s lákavou pěšinkou, která vede po vrstevnici, vlevo 
kolmo k cestě, po které jste přišli. Pokud si chcete prohlédnout 
nejhezčí partie Proseckých skal, musíte odbočit asi 200 metrů 
vpravo. V případě, že byste pokračovali tímto směrem, vrátíte 
se do míst, kde jste před nedávnem šli, tedy k ulici Na Jetelce. 
Ovšem jdeme dále, tj. vlevo od Proseckých skal po vrstevnici. 
Po své levé ruce budete mít zbytky oplocení zaniklého lomu, po 
pravici uslyšíte hluk provozu v ulici Na stráži. Pokud se budete 
držet pěšinky směrem dolů a vlevo, dojdete na konec předchozí 
varianty, tedy k ul. Františka Kadlece. Tato varianta je delší asi  
o jeden km. 
  

4,3 km – Zenklova ulice 
Obě varianty se sešly na konci parku, nedaleko ulice Františka 
Kadlece, kterou přejděte do ulice Na Sypkém, která ústí 
v rušnou ul. Zenklovu. Tu přejděte do protější ulice Na Vrchu, 
kterou dojděte na její konec. 
  

4,6 km – Park Pod Korábem 
Před vámi je poměrně rozsáhlý svah, na kterém je vybudován 
park Pod Korábem. V parku je geologická expozice, dětská 
hřiště, vede tudy naučná stezka. Parkem projděte dolů, do jeho 
protilehlého konce, kde je podchod pod tratí, ale i ulicí 
Povltavskou. 
  

5,3 km – Grabova vila 
Na opačném konci vás čeká ul. U Meteoru, po jejíž pravé straně 
je zelená plocha a za ní Grabova vila s pěknou a přístupnou 
zahradou. 
Trasa vede stále rovně k hlavní ul. Zenklově. Po pravé straně 
minete kostel sv. Vojtěcha a zanedlouho i Libeňský zámek, za 
kterým láká k prohlídce park pojmenovaný Thomayerovy sady. 
Jste na konci vycházky, protože z Elsnicova náměstí můžete 
dojít po Zenklově ulici ke stanici metra Palmovka. 
 
 

Orientační mapa a popis trasy 
1,4 km – kostel sv. Václava 
Z ul. Litoměřické se odbočuje vlevo do 
ul. U Proseckého kostela, kde po levé 
straně opravdu stojí kostel sv. 
Václava, naproti kterému roste 
památná lípa. 
 

Další cesta vede rovně, přes bývalou 
náves Na Proseku, kolmo pod ul. 
Proseckou a dolů mezi domky po 
schodech do komunikace Na Jetelce. 
Po pěšince s asfaltovým povrchem 
budete klesat okolo bývalé usedlosti 
Flajšnerka. 
  

1,8 km – Flajšnerka 
Procházíte zaniklou zahradou, která 
dříve patřila k usedlosti, ta je ukryta 
vlevo. Na konci klesání podejdete pod 
estakádou ul. Vysočanské. Před vámi 
je podchod k železniční stanici Praha 
Vysočany. Zde odbočte vpravo do 
slepé komunikace U vinných sklepů. 
  

2,5 – podjezd pod tratí 
Na jejím konci je vlevo podjezd pod 
tratí a na jeho opačné straně si 
můžete prohlédnout pěkný park 
Podvinní. Cesta vede dále do kopce po 
schodech vpravo, po značkách naučné 
stezky. 


