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S profesionální průvodkyní ADÉLOU BAROŠOVOU zelenými zákoutími Londýna

OÁZY  
VELKOMĚSTA
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Londýn se může pyšnit téměř 40 procenty 
zelené plochy. Mezi nejznámější parky patří 
bezesporu Hyde Park, kde kromě jezera 
Serpentine však není vcelku nic zajímavého 
k vidění. Já vás zavedu do míst, o kterých 

mnohdy nemají tušení ani rodilí Angličané, udiví vás 
nejen svou krásou, ale i klidem. 

NEJVĚTŠÍ SBÍRKA RŮŽÍ
Regent´s Park na severu Londýna je jedním ze dvou 
nejkrásnějších londýnských parků 
(tím druhým je St. James´s Park 
v bezprostřední blízkosti Bucking-
hamského paláce). Nachází se ne-
daleko slavného muzea voskových 
figurín Madame Tussaud a muzea 
Sherlocka Holmese. Park je to rozsáhlý, se svými 166 
hektary se řadí k největším parkům města. Jeho návštěva 
vám snadno zabere celý den, zvláště pokud se rozhodnete 
navštívit i londýnskou zoo, která je na jeho severním konci. 
Jedná se o nejstarší vědeckou zoo na světě, otevřenou roku 
1828. Zpočátku zde byla chována všechna zvířata v klecích 
uvnitř budov, dokud nezačala hynout a chovatelé neroz-
hodli, že na vině je nedostatek slunce, čerstvého 
vzduchu a pohybu. Teprve potom byly zřízeny 
venkovní výběhy. První návštěvníci prošli 
branami zoologické zahrady roku 1848, a častým 
návštěvníkem býval i sám Charles Darwin. Až 
vás zoologická unaví, vydejte se do tzv. Vnitřního 
Kruhu (Inner Circle). Je to část parku, kde objeví-

Londýňané jsou na své parky a zahrady náležitě pyšní. Ve městě, kde mít svou vlastní 
zahradu je spíše nesplnitelný sen než realita, skýtají obyvatelům města příležitost 
k odpočinku. Jakmile vysvitne první jarní slunce, správný Brit vyzuje boty a ponožky 
a se svým sendvičem se uvelebí na jakékoliv travnaté ploše v dohledu. 

te jedny z nejkrásnějších zahrad ve městě. Jmenují se Queen 
Mary´s Gardens a mají tady kromě jiného i největší sbírku 
růží – voňavých keříků je tady na 12 000 a dohromady bys-
te napočítali na 80 různých druhů, včetně unikátní odrůdy 
Royal Park, kterou tady sami vypěstovali. Celé zahrady jsou 
pečlivě udržované, barevné, voňavé a přístupné zdarma. 
Nejkrásnější jsou začátkem června, ale klid a odpočinek 
tady najdete celý rok. A pokud byste toužili po ještě větším 
klidu, po soukromí vyhrazeném jen pro hrstku zasvěce-
ných, mám pro vás tip. Tajné zahrady v St. John´s Lodge. 

Přesto, že jsou pečlivě zakresleny 
na všech oficiálních mapách 
parku, dovnitř se dostane jen pár 
znalců nebo šťastlivců, kterým se 
podaří najít snadno přehlédnutel-
ný vchod. Ten se nachází na okraji 

Queen Mary´s Gardens, pár metrů od kanceláře parku. 
Projdete-li úzkou uličkou za brankou, ocitnete se v na-
prosto jiném světě. Nádherné zahrady, vytvořené původně 
za účelem meditace pro obyvatele sousední vily (nepřístup-
ná veřejnosti), budete mít velmi pravděpodobně celé pro 
sebe. Dýchá tady nepopsatelný klid, který vás automaticky 
nutí zvolnit krok a vnímat přírodu kolem vás. Spojení nád-

herně udržovaných zahrad a pocitu exkluzivity dělá 
z návštěvy nezapomenutelný zážitek…

DLAŽDICE ZA ZÁCHRANU ŽIVOTA
Nedaleko Museum of London, které mimocho-

dem rozhodně stojí za vidění, leží další z neob-
vyklých parků. Postman´s Park ukrytý mezi 

Zahrady jsou pečlivě 
udržované, barevné, 

voňavé a přístupné zdarma

Velká Británie, Londýn

Jeden z osmi královských parků  
v Londýně, Regent’s Park.
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Pohled na velkolepé budovy na třídě 
Whitehall z parku St. James’s.

 Queen Mary´s Gardens s největší sbírkou růží.  V Postman’s 
Park odpočívali úředníci z blízké pošty.  Památeční dlaždice.
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vysokými domy na první pohled nevybočuje z typické 
představy o městském parčíku. Pár laviček, stromy a květi-
nové záhonky. Jen je tady o poznání více klidu a celý park 
působí nějak důstojněji. Podíváte-li se na severní stranu 
tohoto parčíku, objevíte důvod tohoto zvláštního klidu. 
Obvodová zeď je zkrášlena desítkami barevných dlaždic. 
Každá z dlaždiček nese jméno člověka, který zahynul 
ve snaze někoho zachránit. První dlaždice tady byly umís-
těny v roce 1880, zasloužil se o to umělec G. F. Watts, který 
toužil vytvořit pomník na počest obyčejných lidí. Dnes je 
tady celkem dvaašedesát tabulek, připomínajících obyčejné 
ženy, muže a děti, kteří přišli o život při pokusu zachránit 
život někomu druhému. Všechny dlaždice nesou kromě 
jména zemřelého také datum narození, věk a při jaké 
příležitosti onen člověk přišel o život. Všechny tabulky jsou 
dojemné, na mě však nejvíce zapůsobily ty dětské. „Henry 
James Bristow, 8 let, 1890, zachránil život své mladší sestře, 
když z ní strhal hořící šaty, sám však vzplál a zemřel na po-
páleniny a šok.“ Každá tabulka je jinak ozdobená, nápisy 
jsou vyvedeny ručně ve stylu připomínajícím viktoriánskou 
Anglii. Celý park působí velmi intimně a rozhodně stojí 
za návštěvu.

PELIKÁNI pro královnu
V roce 1664 VĚNOVAL RUSKÝ VYSLANEC králi Karlovi II. originální dar. Pelikány. Tito opeřenci se 

v královských zahradách zabydleli a z pelikánů bílých se stali slavní REZIDENTI ST. JAMES´S PARK. 
Zásluhu na tom má také Zoo Praha, která královně Alžbětě II. již několik mláďat pelikána bílého věnovala. 
Tento druh patří mezi veslonohé, jeho nohy jsou uzpůsobené pro plavání a mají tvar připomínající veslo. 

Obrovitý zobák pelikána bílého připomíná podběrák. Jakmile lapí kořist, vodu vylije a úlovek rychle spolkne. 
VAK POJME AŽ DVANÁCT LITRŮ VODY. 

PODÍVEJTE SE, jak se v parku St. James´s pelikáni pravidelně krmí: https://www.youtube.com/
watch?v=Ee57ZNwzPtk

ZAHRADNÍ KOSTEL
Kousek od slavného zvedacího mostu Tower Bridge se 
nachází další skvost – zahrady uvnitř kostela St. Dunstan. 
Dostanete se k nim z uličky St. Dunstan´s Hill, necelých 
deset minut chůze od davu turistů shromážděných kolem 
Toweru. V ruinách kostela, poničeného při bombardování 
za druhé světové války, se město Londýn rozhodlo vybu-
dovat unikátní zahrady. Dovnitř kostela zasadili stromy 
a květiny, tam, kde kdysi stával oltář, dnes najdete nizouč-
kou fontánku s příjemně bublající vodou. Kostel si zachoval 
jen obvodové zdi a hlavní věž, podlahu dnes pokrývá 
pečlivě udržovaný trávník a zdi jsou porostlé popínavými 
rostlinami. Přes týden tady potkáte úředníky z okol-
ních kanceláří, jak si na lavičkách pochutnávají na svých 
sendvičích. Zahradní kostel je přístupný zdarma a nejlíp 
uděláte, pokud se k němu vydáte o víkendu, kdy jsou okolní 
kanceláře zavřené a celé City, včetně této kostelní zahrady, 
je jakoby vylidněné. 

ZELEŇ Z PTAČÍ PERSPEKTIVY
Jen kousíček od kostelní zahrady se nachází další 
unikát – nejvýše položené zahrady v Anglii. Najdete je 

 Zahrada v kostele St. Dunstan in the East byla pro veřejnost otevřena v roce 1972.
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ADÉLA BAROŠOVÁ
Původem ze severní Moravy, v roce 2011 se odstěhovala do Londý-
na. Nejprve zde pracovala jako průvodce pro cestovní kanceláře, 
později založila společnost S Adélou v Londýně, která si klade za cíl 
ukázat Čechům to nejlepší a nejzajímavější z britské metropole. 
Více informací najdete na webu www.sadelouvlondyne.cz nebo 
na facebooku pod heslem S Adélou v Londýně.

v horním patře mrakodrapu Walkie 
Talkie, ve výšce 160 metrů nad 
Londýnem. Přestože jsou zdarma, 
lístek je třeba zarezervovat dopředu 
přes internet, a to až tři týdny do-
předu. Návštěva Sky Gardens však 
stojí za trochu plánování. Jakmile 
projdete bezpečnostní kontrolou, 
výtah vás za třicet sekund vyveze 
do osmatřicátého patra a před vámi 
se otevře nádherný výhled na vel-

Náprstkovo muzeum    
Betlémské náměstí 1, Praha 1

www.nm.cz    

The Story of Tibet

TIBETU

výstava / exhibition
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koměsto, které nikdy nespí. Pod 
vámi bude netečný Tower Bridge 
a katedrála svatého Pavla, líně se 
táhnoucí Temže, a další mrakodrapy 
včetně slavné Okurky se budou krčit 
pod vámi. Nezapomeňte se vydat 
také na otevřený balkon, který se 
táhne po celé jedné straně budovy. 
Pozorovat odtud západ slunce je tou 
nejlepší tečkou po dni stráveném 
v životem pulzující metropoli.   

 Vrchní tři patra mrakodrapu Walkie Talkie pokrývají zahrady Sky Gardens. 
Lákají nejen na impozantní výhledy, ale i na výtečné jídlo.


