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Gulliver
Zepelín přistál v Holešovicích.

Svoboda se šíří z Holešovic
Založili jsme vlastní stát.

10

Cirk La Putyka
Umělci nového cirkusu balancují
na Jatkách.
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Holešovický Montmartre —
Skvost ve vnitrobloku
Nejkrásnější vintage kavárnu najdete 
schovanou mezi růžovými keři.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adi-
piscing elit. Vestibulum erat nulla, ullamcorper 
nec, rutrum non, nonummy ac, erat. Duis risus. 
Nunc dapibus tortor vel mi dapibus sollicitudin. 
Sed ac dolor sit amet purus malesuada congue. 
Pellentesque arcu. Quisque tincidunt sceleris-
que libero. Vivamus ac leo pretium faucibus. In 
convallis. Donec ipsum massa, ullamcorper in, 
auctor et, scelerisque sed, est. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Nunc dapibus tortor vel mi dapibus sollicitudin. 
Integer vulputate sem a nibh rutrum consequat.

Mauris dictum facilisis augue. Fusce dui leo, 
imperdiet in, aliquam sit amet, feugiat eu, orci. 
Nulla quis diam. Integer vulputate sem a nibh rut-
rum consequat. Maecenas ipsum velit, consec-
tetuer eu lobortis ut, dictum at dui. Nullam eget 
nisl. Nam quis nulla. Ut enim ad minima veniam, 
quis nostrum exercitationem ullam corporis sus-
cipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi 
consequatur? Vivamus porttitor turpis ac leo. 
Quisque porta. Temporibus autem quibusdam 
et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus 
saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint 
et molestiae non recusandae. Aenean placerat. 
Nulla pulvinar eleifend sem. Pellentesque arcu. 
Aenean id metus id velit ullamcorper pulvinar. 
Donec quis nibh at felis congue commodo. Nemo 
enim ipsam voluptatem quia voluptas sit asper-
natur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur 

magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi 
nesciunt. Nullam feugiat, turpis at pulvinar vul-
putate, erat libero tristique tellus, nec biben-
dum odio risus sit amet ante. Nemo enim ipsam 
voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit 
aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores 
eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.

Nullam dapibus fermentum ipsum. Aenean 
id metus id velit ullamcorper pulvinar. Donec 
ipsum massa, ullamcorper in, auctor et, sce-
lerisque sed, est. Nullam at arcu a est sollici-
tudin euismod. Nulla turpis magna, cursus sit 
amet, suscipit a, interdum id, felis. Curabitur 
bibendum justo non orci. Aliquam ornare wisi 
eu metus. Phasellus et lorem id felis nonummy 
placerat. Maecenas ipsum velit, consectetuer eu 
lobortis ut, dictum at dui. Excepteur sint occa-
ecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui 
officia deserunt mollit anim id est laborum. In 
rutrum. In convallis. Nullam sit amet magna in 
magna gravida vehicula. Etiam sapien elit, con-
sequat eget, tristique non, venenatis quis, ante. 
Etiam bibendum elit eget erat. Excepteur sint 
occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa 
qui officia deserunt mollit anim id est laborum. 
Etiam ligula pede, sagittis quis, interdum ultri-
cies, scelerisque eu. Nulla non lectus sed nisl 
molestie malesuada.

Maecenas ipsum velit, consectetuer eu lobor-
tis ut, dictum at dui. Aliquam erat volutpat. 

Vivamus luctus egestas leo. Donec vitae arcu. 
Aliquam ante. Vivamus porttitor turpis ac leo. 
Morbi scelerisque luctus velit. Etiam commodo 
dui eget wisi. Integer in sapien. Praesent vitae 
arcu tempor neque lacinia pretium. In dapibus 
augue non sapien. Nulla accumsan, elit sit amet 
varius semper, nulla mauris mollis quam, tem-
por suscipit diam nulla vel leo. Duis condimen-
tum augue id magna semper rutrum. Praesent 
dapibus. Proin mattis lacinia justo. Temporibus 
autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum 
necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates 
repudiandae sint et molestiae non recusandae. 
Pellentesque habitant morbi tristique senectus 
et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 
Aliquam erat volutpat.

Maecenas fermentum, sem in pharetra pellen-
tesque, velit turpis volutpat ante, in pharetra 
metus odio a lectus. Nullam eget nisl. Ut tem-
pus purus at lorem. Etiam posuere lacus quis 
dolor. Nulla accumsan, elit sit amet varius sem-
per, nulla mauris mollis quam, tempor suscipit 
diam nulla vel leo. Nullam feugiat, turpis at 
pulvinar vulputate, erat libero tristique tellus, 
nec bibendum odio risus sit amet ante. Morbi 
scelerisque luctus velit. Vestibulum erat nulla, 
ullamcorper nec, rutrum non, nonummy ac, 
erat. Quisque porta. Nunc dapibus tortor vel 
mi dapibus sollicitudin. Aliquam erat volutpat. 
Pellentesque habitant morbi tristique senectus 
et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 
Maecenas aliquet accumsan leo. Nullam fauci-
bus mi quis velit. Phasellus rhoncus. Sed ut per-
spiciatis unde omnis iste natus error sit volupta-
tem accusantium doloremque laudantium, totam 
rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore 
veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta 
sunt explicabo.
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Gulliver
odpočívá
uprostřed
Holešovic

Hlavní téma

Panorama Holešovic získalo nový objekt, který 
je svou specifičností jediný v České republice. 
Unikátní vzducholoď Gulliver je architektonic
kou intervencí majitele a ředitele Centra sou
časného umění DOX Leoše Války a mezinárodně 
uznávaného architekta Martina Rajniše.
 Za vznikem giganta, který od prosince 2016 
obsadil střechu multifunkčního komplexu DOX, 
stálo právě přání Leoše Války narušit architek
tonický koncept budovy organickou strukturou, 
která tak bude kontrastovat s postindustriální 
strohostí DOXu.
 Zároveň měl monumentální objekt poskyt
nout další prostor pro umělecké aktivity. 
Postupně došlo k  náčrtům několika variant, 
až Leoš Válka došel k zásadnímu rozhodnutí: 
„Navrhněte mi zepelín tak, jak si ho představuje 
dvanáctiletej kluk, co chce vzlítnout!“ 
 Více než dva roky trvalo společné stvoření 
návrhu na 42 metrů dlouhou a 10 metrů širokou 
konstrukci, inspirovanou elegantními oblými 
tvary vzducholodí z počátku 20. století. Konečně 
v březnu 2016 začala samotná realizace, kterou 
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umožnilo fantastické nadání konstruktéra a sta
tika Zbyňka Šrůtka. 
 Projekt byl dlouhou dobu udržován v  taj
nosti a kolemjdoucí tak mohli pouze hádat, co se 
na střeše DOXu odehrává.  Skoro roční výstavby 
55 tun těžkého zepelínu se zúčastnila široká 
paleta odborníků na zpracování dřeva a oceli 
a cena dosáhla více než 25 milionů. Právě orga
nický, času podléhající dřevený materiál je kon
trastem k železobetonové současnosti, povrch je 
chráněn tenkou patentovanou fólii, vytvářející            
dojem slupky.
 Úsměvnou je i charakteristika Gullivera, pod 
jakou je zanesen na katastrálním úřadě. Jelikož 
se jedná o stavbu, která nemá v České republice 
obdoby a tedy podobný precedent, oficiálně je 
vedený jako rozhledna naležato.
 Přistávající Gulliver splňuje účel jak prak
tický, tak metaforický. V jeho interiéru o kapa
citě 120 osob budou pravidelně pořádány 
přednášky, věnující se umění a  literatuře, či 
další aktivity rozvíjející témata výstav centra 
DOX. První program, odehrávající se ve vzducho

lodi, posvětili během oficiálního křestu světově 
známí spisovatelé, íránská autorka Azar Nafisi 
a Patrik Ouředník. 
 Svým vzhledem také Gulliver symbolizuje 
odvěkou touhu člověka létat, tedy dříve nedosa
žitelný ideál technologického pokroku. Vzducho
lodě byly prvními prostředky, které tuto touhu 
učinily reálnou a  pohled na  vzducholoď jako 
takovou je instantním prostředkem ke snění. 
Název Gulliver je odvozen od  známé postavy 
cestovatele z utopického románu z 18. století.  
 Současně bude až do konce června 2017 pro
bíhat doprovodná výstava, odhalující koncept 
vzniku vzducholodě, celý proces od myšlenky 
až po výstavbu a její technické řešení, dobové 
fotografie a postřehy spisovatele Hermana He
sseho, který cestoval vzducholodí v roce 1911. 
Samotnou vzducholoď je možné navštívit s plat
nou vstupenkou do  Centra DOX, objekt pře
mosťuje volný prostor mezi terasou kavárny 
a protější střechou a je v zimních měsících během  
akcí vytápěný.
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