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Před časem jsme se domlouvali s bývalými spolužáky ze střední školy, že se sejdeme v Praze a já jim 

povím něco o historii města a o jeho památkách. Na posledním srazu byl o tento výlet celkem zájem, 

ale dnes jsme se sešli jen tři. Původně to vypadalo, že z procházky úplně sejde, protože jsme se na 

místě srazu, na Hlavním nádraží, sešli jen dva – já a Láďa Lunga, v podstatě organizátoři tohoto srazu. 

Po chvíli čekání jsme už nepředpokládali, že někdo další přijede a tak jsme se rozešli. Naštěstí, krátce 

poté se ozval spolužák Láďa Kreisl a tak jsme se na procházku přece jen vydali. To, že jsme byli jen 

tři, nijak nevadilo.  

 

Sešli jsme se poté u stanice lanovky na Petřín. Já jsem tam byla o něco dřív a tak jsem se zašla ještě 

před jejich příchodem podívat k Pomníku obětem komunismu. Pomník vytvořil sochař Olbram 

Zoubek ve spolupráci s architekty Zdeňkem Hölzlem a Janem Kerelem. Odhalen byl 22. května 2002. 

Na zužujícím se masivním schodišti stojí v jeho horní části sedm mužských postav, které se od sebe liší 

mírou koroze. Symbolicky tak poukazují na postupné fyzické a psychické utrpení politických vězňů v 

50. letech 20. století. V dolní části schodiště jsou umístěny kovové desky s nápisem: "Oběti 

komunismu 1948 - 1989: 205 486 odsouzeno - 248 popraveno - 4 500 zemřelo ve věznicích - 327 

zahynulo na hranicích - 170 938 občanů emigrovalo". 

 

 
Pomník obětem komunismu 



Před několika lety jsem v Praze prováděla turisty, ale teď už tuto práci nedělám. Bohužel jsem ale tím, 

že si informace neopakuji, mnoho zapomněla. Tak mi tato procházka pomohla si mnohé oživit.  Poté, 

co jsme se konečně sešli, vyjeli jsme lanovkou na Petřín. Jak cesta lanovkou s nádherným výhledem 

na Pražský hrad, tak Petřínská rozhledna, jsou dvě atrakce, které přinesla Praze Jubilejní výstava v 

roce 1891.  

 

Práce na lanovce z Újezdu na Petřín začaly v únoru 1891 a první cestující se svezli už v červenci 

téhož roku. Trať měřila 396,5 metru a překonávala výškový rozdíl 102,2 metru. Byla úzkorozchodná, 

tříkolejnicová, pouze ve střední části byla výhybna pro míjení vozů.  

 

  
Spolužáci a vpravo Petřínská rozhledna 

 

Lanovka využívala jako pohon vodní převahu. Princip byl prostý, leč nákladný. Do horního vozu 

lanovky se načerpalo takové množství vody, aby převážilo vůz dole; a řidič lanovky jen brzdil. Voda se 

v dolní stanici pomocí mechanické záklopky vypustila do kanalizace a nahoře se už čerpala nová. 

Pokud byl dolní vůz plně naložen lidmi, muselo se do nádrže napustit 3 600 litrů vody. Problémy 

nastávaly, když Praha trpěla nedostatkem vody, ať už v době letních veder, nebo když v zimě udeřily 

velké mrazy. To pak musel být provoz lanové dráhy dočasně přerušen. K úplnému zastavení pak došlo 

během 1. světové války.  

 

Po několika marných pokusech o obnovu se lanovka znovu rozjela až 5. června 1932 u příležitosti IX. 

všesokolského sletu. To již byla plně elektrifikována. Kolejiště bylo prodlouženo na dnešních 510 

metrů a do horní stanice byl umístěn třífázový motor. Nové vozy, připomínající tehdejší tramvaje, byly 

schopny přepravit až 2 600 osob za hodinu. V této podobě fungovala s menšími přestávkami více než 

třicet let. Její provoz dočasně přerušila mobilizace na podzim roku 1938 a konec války v roce 1945. 

 
Větší problémy však lanovce přivodila v roce 1965 opět voda, tentokrát však proto, že jí bylo až moc. 

Intenzivní a dlouhotrvající deště totiž způsobily rozsáhlý sesuv půdy na Petříně, v jehož důsledku byly 



zničeny dvě třetiny tratě. Pod terasou restaurace Nebozízek tehdy zela pětimetrová jáma. Petřínská 

lanovka pak na mnoho let upadla v zapomenutí. Dobrovolníci však dlouhá léta doufali v její obnovení 

a udržovali podvozky, strojní a elektrické vybavení v bezvadném technickém stavu. Znovu se lanovka 

na Petřín rozjela po dvacetileté přestávce v roce 1985, kdy byla začleněna do systému MHD. Od té 

doby lanová dráha, až na několik málo oprav, funguje dodnes. 

 

Petřínská rozhledna, jedna z neodmyslitelných dominant Prahy, byla postavena v rámci Jubilejní 

výstavy roku 1891 jako volná kopie pařížské Eiffelovy věže (k té je v poměru 1:5). Je vysoká 58,70 m a 

na její vrchol, který je ve stejné nadmořské výšce jako skutečná Eiffelova věž, vede 299 schodů. 

Uvidíte z ní nejen celou Prahu, ale za jasného počasí bezmála celé Čechy. Rozhledna byla postavená 

rovněž v rekordním čase – od března do srpna 1891, kdy byla otevřená pro veřejnost. 

 

Výtah na rozhlednu v současné době nejezdí a po schodech jsme jít nechtěli. Je to pro nás „starochy“ 

přece jen hodně schodů. Pokračovali jsme tedy dál směrem ke Strahovskému klášteru po cestě s 

krásnými výhledy na město.  

 

 
Výhled z cesty ke Strahovskému klášteru 

 
Klášter premonstrátů na Strahově byl založen knížetem Vladislavem II. a jeho manželkou Gertrudou v 

roce 1140. V roce 1143 jej získali premonstrátští mniši z westfálského Steinfeldu. Během své historie 

konvent prodělal několik stavebních úprav. Současná barokní podoba je výsledkem úprav pod vedením 

italského architekta Anselma Luraga.  

 

V areálu kláštera je možné spatřit několik výjimečných sálů, jakými je kapitulní síň s řadou vzácných 

obrazů nebo jedna z nejvýznamnějších středoevropských sbírek gotického malířství, rudolfínského 

umění a barokní a rokokové malby.  Dalším unikátem je klášterní knihovna s více než 200 tisíci 

knih, která je tvořena Teologickým a Filosofickým sálem. 



 
Ještě jeden pohled na Prahu 

 

 
Interiér kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Strahovském klášteře 



Bazilika Nanebevzetí Panny Marie byla založena roku 1140 členy řádu premonstrátů jako románská 

bazilika. V průběhu následujících let prošla několika stavebními úpravami, které změnily její vzhled. 

Dnešní podoba je výsledkem barokní úpravy pod vedením italského architekta A. Luraga. Vnitřní 

výzdoba kostela pochází z období baroka kolem roku 1750. Uvnitř vás ohromí mramorový oltář z roku 

1769 a deset postranních oltářů. Zajímavostí je, že za svého pražského pobytu v roce 1787 zde na 

varhanách improvizoval W. A. Mozart. 

 

Tramvají jsme poté odjeli k Břevnovskému klášteru. Původně jsme tady chtěli jít na komentovanou 

prohlídku, ale bohužel dnes to nebylo možné. Tak jsme se jen areálem kláštera prošli.  

 
Břevnovský klášter benediktinů je nejstarší český mužský klášter, nacházející se v pražské čtvrti 

Břevnov. Založil jej roku 993 kníže Boleslav II. a pražský biskup Vojtěch. Od počátku v něm sídlí 

mnišská komunita benediktinů, která sem přišla z dolnobavorského kláštera Niederaltaich. U 

příležitosti 1000. výročí založení kláštera roku 1993 povýšil papež Jan Pavel II. břevnovské opatství 

na arciopatství. 

 

 
Bazilika sv. Markéty v Břevnovském klášteře 

 

Bazilika sv. Markéty, vrcholné dílo českého baroka, je jednolodní sálovou stavbou s prodlouženým 

chórem. Byla postavena podle plánu Kryštofa Dientzenhofera mezi léty 1708 až 1735. Oltářní obrazy 

jsou dílem Petra Brandla. Archeologický průzkum v letech 1965 až 1969 odhalil v tomto kostele 

předrománskou kryptu z doby kolem roku 1040, která představuje jednu z nejhodnotnějších staveb 

předrománského stavitelství u nás.  

 

Brána do areálu kláštera je dílem Kiliána Ignáce Dientzenhofera z roku 1740. Je zdobená sochou sv. 

Benedikta se znakem kláštera. 



 
Letohrádek Vojtěška 

 

Součástí areálu kláštera je i opatský barokní letohrádek Vojtěška, postavený nad pramenem potoka 

Brusnice, v němž se nachází kaple s raně gotickou klenbou. Dnešní podoba letohrádku pochází z 

období 1722-25. 

 
Barokní oranžerie v severní části zahrady vznikla podle návrhu Kiliána Ignáce Dientzenhofera v roce 

1736. Sloužila jako skleník k pěstování květin, ovoce, zeleniny a subtropických rostlin v chladnějších 

měsících roku. Po roce 1945 byla v havarijním stavu. K její obnově došlo v letech 2009-12 na základě 

pečlivého zaměření z období 2. světové války. Dnes oranžerie slouží jako výstavní prostor. 

 

V blízkosti Břevnovského kláštera leží Břevnovský hřbitov, který byl založen roku 1739. Hřbitov 

původně sloužil jen jako pohřebiště řeholníků z přilehlého kláštera, avšak během 19. století byl 

dvakrát rozšířen. Je zde pohřbeno několik významných osobností (Jan Patočka, František Tichý,…). 

 

Po této krátké, ale velmi příjemné procházce za slunného počasí kolem baziliky sv. Markéty, pavilonu 

Vojtěška a oranžerie, jsme zašli do klášterní restaurace na oběd. V poslední době mě v restauracích 

moc nechutná, ale dnes jsem byla opravdu velmi spokojená.  

 



 
Oranžerie v Břevnovském klášteře 

 

Po obědě jsme opět tramvají odjeli na Pohořelec a odtud pokračovali kolem Černínského paláce, 

Lorety a kapucínského kláštera přes Nový svět na Hradčanské náměstí.  

 

 
S Láďou Lungou před Loretou 

 

Zašli jsme na hradní rampu, pokochali se výhledem na Prahu a nakonec se vydali do areálu 

Pražského hradu. První hrad zde byl založen asi roku 880 knížetem Bořivojem z rodu Přemyslovců. V 

1. polovině 10. století byly vystavěny kostely sv. Jiří a rotunda sv. Víta. Od tohoto století byl Hrad 



sídlem hlavy státu a nejvyššího představitele církve. Vznikl zde při kostele sv. Jiří i první klášter 

v Čechách. Za vlády Karla IV. se Hrad poprvé stal císařskou rezidencí, sídlem panovníka Svaté říše 

římské. Na dobu rozkvětu navázali Jagellonci, budovali opevnění a rozšířili královský palác. 

Vladislavský sál byl největším světským klenutým sálem tehdejší Evropy. Za Habsburků se Hrad 

změnil v renesanční sídlo. Vznikla Královská zahrada a objekty sloužící zábavě. Přestavba vyvrcholila 

za vlády Rudolfa II., který založil severní křídlo paláce se Španělským sálem. Ve 2. polovině 18. století 

došlo k posledním velkým změnám. Hrad se proměnil v reprezentační sídlo zámeckého typu. 

 

Velkou stavební akcí v novodobých dějinách bylo dokončení katedrály roku 1929, podnícenou 

Jednotou pro dostavění chrámu sv. Víta. Po vzniku samostatného Československa roku 1918 se 

Pražský hrad stal opět sídlem hlavy státu. Nutné úpravy byly roku 1920 svěřeny slovinskému 

architektovi Josipu Plečnikovi. Hrad je dnes kromě sídla hlavy státu také významnou kulturní 

a historickou památkou. Střeží korunovační klenoty, pozůstatky českých králů, vzácné křesťanské 

relikvie, umělecké poklady a historické dokumenty. 

 

 
Pražský hrad 

 
Na Pražský hrad jsem mnohokrát chodívala s turisty a naštěstí si historii celkem pamatuji a tak jsem 

snad spolužákům některé zajímavosti řekla. Zašli jsme se také podívat do katedrály sv. Víta a pomalu 

pokračovali kolem Jiřského kláštera k Černé věži a ven z hradu. Cestou dolů po Starých zámeckých 

schodech jsme se ještě na chvíli zastavili v maličkém bistru nad Fürstenberskou zahradou, založenou 

v polovině 17. století, která je součástí tzv. palácových zahrad pod Pražským hradem.  Seděli jsme na 

místě s krásným výhledem na Prahu a povídali si. Pak už nám zbýval jen kousek cesty na stanici 

Metra a tím pádem byl konec výletu.  

 



 
Výhled z bistra nad Fürstenberskou zahradou 

 

Když mě spolužáci žádali, abych je po Praze provedla, měla jsem trochu strach. Kdysi jsem toho o 

Praze a jejich památkách opravdu hodně věděla, ale moc informací jsem už bohužel zapomněla.  Snad 

jsem jim ale řekla alespoň něco zajímavého, co nevěděli. Před touto procházkou jsem si některé údaje 

musela oživit a musím říct, že jsem se dozvěděla i něco, co jsem dříve nevěděla. Týká se to například 

monolitu na Třetím hradním nádvoří, který byl vztyčen k desátému výročí založení republiky. To, že 

je z jednoho kusu mrákotínské žuly a že měl být původně větší, ale jeho část se při přepravě odlomila, 

ví asi každý. Ale to, že se jedná až o druhý monolit, jsem nevěděla. Z větší části odlomeného prvního 

monolitu byl vytvořen pomník padlým Pražanům za 1. světové války a ten byl poté umístěn před kostel 

v Emauzích a z té menší části vytvořili pomník padlým v Telči. Ale i tento druhý monolit se zlomil. Z 

vylomeného 19 m vysokého kamene se odlomila užší část v délce 3,33 m.  

 

 
S Láďou Kreislem na Petříně 


