Z Troje do Libně stezkou bezdomovců

Popelářka
je usedlost v Praze 7-Troji na rohu ulic Trojská a Pod Lisem. Je chráněna jako kulturní
památka České republiky.
Již za vlády Karla IV. zde bývaly vinice. Jakub Popelář držel vinici v 16. století, první viniční lis
je doložen v 17. století. Na vinici se pěstovala burgundská réva.
V 19. století sloužila klasicistní budova Pomologickému ústavu. Později byla při ústavu
založena vinařská a ovocnářská škola. Zásluhy o její zřízení měl ředitel ústavu Karel Němec,
syn spisovatelky Boženy Němcové.
PP Jabloňka (Černá skála) rozloha: 1,25 ha
od: 1968
Nepřístupné skalní stěny jsou tvořeny prvohorními usazeninami, které vznikaly v období
ordoviku před více než 470 miliony let. V průběhu hercynského vrásnění, které začalo před
370 miliony let, byly vrstvy vytvarovány do současného strmého sklonu.
Na nejprudších místech rostou teplomilné rostliny s kostřavou sivou, bělozářkou liliovitou,
zjara žlutě kvetoucí tařicí skalní nebo vzácným jestřábníkem hadincovitým. Na mírnějších
svazích naleznete kostřavu walliskou a ojediněle rostoucí pelyněk pontický, který se na
Jabloňku rozšířil z jihoukrajinských a jihoruských stepí. Zde je nejzazší výběžek jeho výskytu.
Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy
vznikla 1. srpna 2000 z Institutu základů vzdělanosti. Je nejmladší z fakult univerzity. Díky
tomuto postavení je již od svého založení moderní a inovativní institucí, která reflektuje
nejnovější tendence v oblasti univerzitního vzdělávání.
Odborně se zabývá širokým spektrem věd o člověku a lidské společnosti. Působí jako
mezioborový spojovník filosofie, sociálních a humanitních disciplín s přírodními a lékařskými
vědami o člověku na Univerzitě Karlově. Soustřeďuje se na výzkumná témata z oblasti
filosofie, sociálních a humanitních věd, realizuje a podporuje projekty základního i
aplikovaného výzkumu v těchto disciplínách.
Kolej 17. listopadu Universita Karlova
Jedna budova má 16 a druhá 20 pater, celkem přes 800 pokojů. Převažují jedno a
dvoulůžkové pokoje se sociálním zařízením na buňce nebo na chodbě.
Kolej nabízí ubytování pro české i zahraniční studenty a hosty školy. Zajišťuje pořádání
konferencí, sympozií či seminářů a poskytuje cateringové služby.
Plastický objekt s figurálními reliéfy
Plastiku vytvořil v roce 1987 Olbram Zoubek.
Pomník pražských barikádníků
Bronzová socha od Josefa Malejovského, který ji vytvořil v roce 1984.
Prométheus
Bronzová plastika antického hrdiny z roku 1979 je dílem Václava Frýdeckého.
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
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Z Troje do Libně stezkou bezdomovců
je jednou z fakult Univerzity Karlovy v Praze. Její budovy se nachází na pěti místech v Praze –
v profesním domě na Malé Straně, na Karlově, v Karlíně, Troji (Holešovičkách) a Hostivaři.
Kampus MFF UK v Tróji (Holešovičkách) je vyhrazen vybraným fyzikálním oborům:
Astronomický ústav, Katedra didaktiky fyziky, Katedra fyziky povrchů a plazmatu, Katedra
fyziky nízkých teplot, Katedra makromolekulární fyziky, Katedra geofyziky, Ústav částicové a
jaderné fyziky, Katedra fyziky atmosféry, Ústav teoretické fyziky.
Kromě ústavů a kateder se v budovách také nachází posluchárny, laboratoře a vývojové
dílny.

PP Bílá skála
rozloha: 7,75 ha
od: 1988
Památka je tvořena skalním ostrohem Bílá skála s bývalým lomem ve střední části a
ostrohem Koráb se zářezem železniční tratě. Oba ostrohy odděluje rokle, kterou vede ulice
Pod Bulovkou. Důvodem vyhlášení byla nutnost ochrany významného krajinného prvku ve
skalnatém údolí řeky Vltavy, v němž se vyskytují význačné druhy organismů. Pojmenování
oblasti dal román Lovci mamutů, jehož autorem je český pedagog a spisovatel Eduard Štorch.
Na území se vyskytují černé břidlice, křemence, pískovce a jílovce. Na vrcholu je malý porost
bikové doubravy se starými statnými duby a ochuzené teplomilné trávníky. Ke zvláště
chráněným druhům patří bělozářka liliovitá, hvězdnice zlatovlásek, dále otakárek fenyklový,
ještěrka obecná, slepýš křehký a rorýs obecný.
Výrazné lavice jemnozrnných křemitých pískovců a hrubozrnnějších křemenců jsou většinou
10-50 cm mocné, místy však dosahují až 200 cm. Na jejich vrstevních plochách můžeme najít
čeřiny od mořského příboje, četné stopy po lezení mořských živočichů a také ústí chodbiček
a rourek, které zde zanechali.
Křemence se zde těžily do začátku 20. století a využívaly se pro stavební účely a na dláždění
komunikací. Jílovce a váté hlíny se využívaly v cihlářství.
Železniční tunel pod Bílou skálou
se nachází v Libni mezi stanicemi Praha-Holešovice na straně jedné a Praha Hlavní nádraží či
Praha-Libeň na straně druhé. Navazuje na holešovicko-libeňský železniční most a vede
obloukem, jímž se trať vrací zpět k souběžné Povltavské ulici. Trať dále pokračuje k uzlu na
Balabence. Tunel byl vyprojektován firmou Sudop Praha, jeho výstavba probíhala v letech
1967–1974 a v provozu je od 23. prosince 1980.
Modlitebna Na Košince
muslimská
Grabova vila
Reprezentativní vila byla postavena pro rodinu továrníka Hermanna Graba v polovině 90. let
19. století karlínským stavitelem a architektem Josefem Blechou. V letech 1928-29 původně
jednopatrová vila prošla rozsáhlou přestavbou, která jí vtiskla současnou podobu.
Můžete tak obdivovat zdobené západní průčelí s přízemní terasou s tvarovaným zábradlím a
lucernami. Rizalit protínají dva vysoké iónské sloupy, které nesou balkón.
Po roce 1932 byla rodina nucena z finančních důvodů vilu pronajmout. Vznikl tu tak dívčí
domov pro zámožnější chovanky. Vzhledem k židovskému původu byl za německé okupace
objekt zabaven a sloužil Hitlerově mládeži. Po skončení 2. svět. války zde vznikl útulek pro
děti do tří let a poté ošetřovatelská škola. Dnes vila slouží pro potřeby Městské části Prahy 8.
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Z Troje do Libně stezkou bezdomovců
Kostel sv. Vojtěcha
je secesní sakrální stavba z let 1904-05 zbudovaná nákladem Spolku sv. Bonifáce. Dílo
architekta Emila Králíčka z projekčního ateliéru stavitele Matěje Blechy. Objekt je
pozoruhodný systémem zděných svislých konstrukcí a dřevěných, složitě tvarovaných
střešních vazníků, s výrazným použitím dřevěných dekorativních i architektonických prvků.
Libeňská sokolovna
je sídlo TJ Sokol Praha-Libeň. Jedná se o zajímavou secesní budovu architekta Emila Králíčka z
let 1909–1910. Rozlehlá stavba byla postavena z peněz, které byly získány z rozsáhlé veřejné
sbírky.
kpi, 5. 1. 2022
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