
Zmizelý Zahradník 
hledačka v lesoparku Cibulka v Praze 

 

 
 

 

 

K usedlosti a lesoparku Cibulka se váže hned několik tajemných příběhů. 

Nemusíte jim věřit, jisté však je, že jsou zde časté bouřky. A za jedné 

takové bouřlivé noci se ztratil z usedlosti zahradník. Hledali všude ale 

marně, jako by se pod ním země propadla. 

 

Šťastnou cestu a choďte s očima otevřenýma! 

 



Vy své hledání začněte u vstupu do parku na Cibulce, který se nachází cca 100 metrů od zastávky 

tramvaje 9, 10 a 16 s názvem Poštovka. Na mapě je to místo označeno číslem 1. 

 

 (1) Stojíte u svatého   

- jediné sochy v celém areálu, která má křesťanský námět.  

 

Vydejte se po schodišti, jež se vine hned nad sochou. S kočárkem či vozíkem jeďte vpravo po 

asfaltce. Přišli jste k žel dost zničenému čínskému pavilonku (2). Zkuste si představit, jak asi 

vypadal, když byl před 200 lety postaven. Na vrcholu střechy stála otáčivá socha Mandarina 

s deštníčkem a po obvodu střechy bylo pověšeno 48 skleněných  

 , které ve větru cinkaly.  

 

Pokračujte po pěšině směrem k usedlosti (3). Prohlédněte si budovu, která míří od hlavní brány 

západním směrem k sadu. Její 2.    je falešné, to znamená zazděné a pouze 

namalované. V tomto okně byla umístěna busta (socha od hlavy po pás) zmizelého zahradníka. 

Kníže-biskup Leopold Linhart Thun-Hohenstein, tehdejší majitel usedlosti a tvůrce romantického 

parku Cibulka, ji nechal zhotovit sochařem Václavem Nedomou.  

 

My však budeme pokračovat v jeho hledání. Sejděte sadem dolů a průhledem mezi stromy ve 

směru od čínského pavilónku zahlédnete sochu (4). Dojděte k ní buď pěšinou přes potok, nebo 

zleva okolo po asfaltce a pak pěšinou na kraji louky. Statný muž drží v ruce blesk a má být 

zobrazením boha Dia.    byl vládcem řeckých bohů a na neposlušné lidi často 

sesílal bouře! Ten nám sice neporadí, kde by mohl zahradník být, ale mohlo by být užitečné 

požádat ho o přízeň při našem pátrání. 

 

Nyní se pustíme hlouběji do lesa. Jděte jednou nebo druhou cestou vzhůru do kopce, obě jsou 

sjízdné. Na vrcholu se dejte vlevo a přijdete ke stavbě (5), kde bychom mohli získat zastání. 

V    sice nikdy nežili opravdoví poustevníci, ale mechanické 

sochy, které každému příchozímu požehnaly. Už však dávno zmizely. 

 

Vydejte se dál po cestě kolem dětského hřiště, za ním pak nezpevněnou, ale sjízdnou cestou 

prudce dolů. Za ohybem uvidíte rybníček a za ním další sochu (6). Představuje římskou bohyni lovu 

Dianu, ke které se lísají dva   . 

 

I tito lovečtí psi se prý kdysi za bouře ztratili svému panu knížeti. A ti právě vyčenichali 

zahradníkovu stopu! Vede proti proudu potoka, který se vlévá do rybníčka pod Dianou. Honem za 

nimi! 
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Došli jste ke   , ze které už by se dnes nikdo nenapil (7). 

 

Stopa však vede do tunelu pod    náspem. Ale 

tamtudy zahradník jít nemohl! Koleje zde byly vybudovány až v roce 1871, tedy půl století po jeho 

zmizení.  

  

Vraťme se nyní k rybníčku a kolem altánku zamiřte ke zřícenině (8), vytvořené  

  v době romantismu.  

 

Nad ní se tyčí nejstarší    v Praze (9). Tak vzhůru nahoru! 

 

Z vrcholku věže již dnes není daleký rozhled, ale není třeba upírat zrak nijak daleko. Přímo pod 

vámi směrem východním je vidět krásně upravenou zahrádku a u ní malý domek. 

 

Je to původní   . Dnes v ní sídlí Spolek Hájovna, který pro vás tuto 

hledačku vytvořil. Kdybyste si s něčím nevěděli rady nebo se třeba ztratili, na tabuli před hájovnou 

je mapa i s popisy jednotlivých zastávek v této hledačce. 

 

Ptáte se však, co se stalo se zahradníkem? Přesně po roce se vrátil a 

nechtěl nikomu věřit, že byl tak dlouho pryč. Dokonce žádal plat za 

poslední týden. Přesvědčily ho až předložené účetní knihy. 

 

A kam se poděla jeho socha, když už zase mohl vyhlížet z okna sám? To 

vám prozradí tajenka, kterou vyluštíte tak, že do okének dole napíšete 

písmena, ze všech doplněných slov výše.  
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