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Milí čtenáři,
rok se s  rokem sešel 

a  je tu další speciál na 
téma Praha. Jsem opravdu 
rád, že můžeme představit 
naše hlavní město z méně 
známého úhlu pohledu, 
stejně jako jeho méně 
známé městské části. Jak 
asi tušíte a praxe potvrzu-
je, valná většina agentur 
působících v  oblasti ces-

tovního ruchu zaměřuje svou pozornost především 
na zahraniční návštěvníky. Je to pochopitelné, o to ale 
chvályhodnější je činnost Pražské informační služby 
– Prague City Tourism, která pamatuje nejenom na 
návštěvníky zahraniční, ale jak si můžete sami právě 
ověřit, nezapomíná ani na vás, návštěvníky domácí. 

Díky tomu vám nezůstanou utajeny takové ma-
ličkosti o Praze, jako že mezi ty nejdelší patří barokní 
palácová stavba Černínský palác, eskalátor ve stanici 
metra Náměstí Míru, chrámová loď sv. Víta, Negrelli-
ho viadukt, náměstí Václavské, potok Rokytka či 
ulice Plzeňská. Vedle toho k těm nejhlubším patří 
studna na 3. nádvoří Pražského hradu, k těm nejkrat-
ším zase most Svatopluka Čecha, potok Mariánský 
u Malé Chuchle a ulice Boršov. Potom že mezi ty nej-
menší se řadí dům v Anežské ulici 4 nebo rotunda 
sv. Longina Na Rybníčku. Nejnižším bodem Prahy je 
Suchdol – Drahanské údolí. To ale není vše, k těm nej-
starším náleží barokní zahrada Valdštejnská, hřbitov 
Vyšehradský, kavárna Slavia, meteorologická stanice 
Klementinum, model Prahy od Antonína Langweila, 
most Karlův, nábřeží Smetanovo, nádraží Masarykovo, 
Nemocnice Na Františku, pivovar U Fleků, rotunda 
sv. Martina na Vyšehradě, sídliště Invalidovna nebo 
varhany v Týnském chrámu. Naproti tomu nejužší je 
Hotel Clementin v Seminářské ulici. A mezi ty největší 
řadíme barokní palác Valdštejnský, barokní zahradu 
Valdštejnskou, bronzovou jezdeckou sochu Jana Žižky 
na Vítkově, Chrám sv. Víta, náměstí Karlovo, stadion 
Strahovský nebo zvon Zikmund a zvonkohru v Lo-
retě. Za pozornost jistě stojí i nejvyšší vrch Teleček, 
budova někdejšího Českého rozhlasu na Pankráci, 
chrámová klenba kostela Panny Marie Sněžné nebo 
most Nuselský či televizní věž Žižkovská.

Tak bych mohl pokračovat ještě dlouho. Pokud 
chcete víc, potom navštivte stránky www.prague.eu. 
Najdete tu řadu dalších užitečných informací, včetně 
pražské dopravy, možností ubytování, gastronomie, 
památek a turistických zajímavostí nebo kalendáře 
kultury, sportu či akcí. Nechybí ani komentované vy-
cházky Prahou s průvodcem. Vítejte v Praze…

Luděk Sládek, šéfredaktor

Vychází

 1. 9.

Vych
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Ač slepý,

přec neporažen

Podzimní inspirace

Po fi lmových stopách 

do Hoslovic

Vodáky odnesla 

voda, koho já teď 

budu zlobit?



Narodil se v  roce 

1964 v  Bojnicích, vystu-

doval Teologickou fakultu 

Komenského univerzity 

v  Bratislavě a  po vysvě-

cení v  roce 1988 působil 

v  Levicích, Vráblích či 

Bratislavě. V  roce 1995 

odešel do Čech, kde do-

dnes působí jako farář na 

pražském Žižkově. Kam 

nás pozve v čase adventním?

Když začíná advent, někde uvnitř nás se spíše 

automaticky než uvědoměle ozývá nutkání něco 

dobrého udělat. Pomoct nuzným, navštívit stařenku, 

poslat peníze na nadační fond, koupit dárek do dět-

ského domova.  

Když začíná advent, láká nás to vydat se někam 

na výlet. Jen tak. Jako bychom tušili konec roku nejen 

racionálně, ale i biologicky. Ještě něco stihnout, ještě 

se někam podívat. Jako kněz bych vás měl pozvat na 

nějakou mši anebo aspoň do kostela. Jako Pražan 

bych vám měl napsat něco hezkého o  našem hlav-

ním městě, zejména o rázovitém Žižkově, kde půso-

bím a kde je stále co objevovat. Místo toho se zasním 

a pozvu vás na místo, s nímž nemám nic společného. 

Objevil jsem je vlastně náhodou na svých potulkách 

českou přírodou. Na severním Plzeňsku nedaleko od 

vsi Dolany stojí uprostřed louky, jen pár metrů od řeky 

Berounky, kostel svatého Petra a Pavla. Už dávno ne-

slouží bohoslužbám, stejně jako dávno kolem něj ne-

stojí žádná obec, pro niž byl ve 13. století postaven. 

Chátral již ve století 19. a doslova jen zázrakem přežil 

století 20., kdy se bouralo a ničilo mnohé, co připomí-

nalo náboženství. Možná se nikomu nechtělo na to 

odlehlé místo tahat buldozery a rovnat starobylý sva-

tostánek se zemí. Až poslední roky se našli nadšenci, 

kteří se o  kostel začali starat a  opravovat jej. Dnes 

má opět střechu, zvonici, ba dokonce i funkční zvon. 

A tak – i když je to pouze v představách – se vydám 

spolu s vámi brzy ráno některý adventní den na zdejší 

roráty. Auta zastavíme v bezpečné vzdálenosti a vy-

dáme se úplnou tmou za malým světélkem kousek 

od Dolan. Pod nohama nám bude křupat sníh a my 

budeme mít pocit, že jsme před Vánoci objevili i něco 

důležitějšího než pouze supermarkety na okrajích na-

šich měst… Luděk Sládek

KAM na výlet s:
P. Milošem Szabo
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s Violou Těšínskou, pocháze-

jící z vedlejší větve slezských 

Piastovců. Jejich manželství 

však bylo bezdětné.

V  roce 1306 se Václav III. 

chystal na vojenské tažení 

do Polska, aby zde potlačil 

nepokoje podněcované jeho 

protivníkem Vladislavem Lo-

kýtkem, který se snažil získat 

polskou korunu. Václav tedy 

svolal vojsko do Olomouce, 

odkud měla být podniknu-

ta výprava do Polska. Dne 

4.  srpna 1306 vstoupil do 

olomouckého chrámu, kde 

Václav III. tehdy přebýval, zá-

keřný vrah, který českému králi zasadil tři smrtelné 

bodné rány. I když byl vrah rozpoznán a na místě 

zabit, dodnes se mezi historiky vedou spory o to, 

kdo ve skutečnosti vraždil. Václav III. byl pohřben 

v královské hrobce na Zbraslavi.

 Zorka Dušková

Jak je psáno ve Zbra-

slavské kronice, Václav byl 

ušlechtilým, nadaným a  na 

pohled sličným mladíkem. 

Mluvil plynule čtyřmi jazyky – 

latinsky, maďarsky, německy 

a česky a byl také velmi dob-

rým řečníkem. Kolem roku 

1300 v  Uhrách vymírá pa-

novnický rod Arpádovců, což 

rozpoutalo následnický svár. 

Uherská šlechta však i  přes 

nesouhlas papežské kurie na-

bídla uherský trůn právě Vác-

lavovi III. Ve dvanácti letech 

se tak Václav stává uherským 

králem, ne však na dlouho. 

Poté, co dobrovolně zrušil zasnoubení s uherskou 

dědičkou Alžbětou, přichází Václav o uherskou ko-

runu ve prospěch Oty Bavorského. 

V  pouhých šestnácti letech byl Václav III., po 

předčasné smrti svého otce Václava II., korunován 

českým a  polským králem. Téhož roku se oženil 

Poslední Přemyslovec na českém trůně
Václav III., poslední panovník z rodu Přemyslovců na českém trůně, se narodil 
6. října 1289 českému králi Václavu II. a Gutě Habsburské. Zemřel 4. srpna 1306 za 
dodnes zcela neobjasněných okolností.

Socha Václava III. v Olomouci

www.kamnavylet.info2

Mistr Jan Hus se narodil mezi 

lety 1369–1373 v jihočeském Hu-

sinci. Původně římskokatolický 

kněz, ovlivněný učením Jana Vy-

klefa, vstoupil do světových dě-

jin jako reformátor církve, který 

o celé jedno století předběhl své 

následníky Martina Luthera, Jana 

Kalvína či Ulricha Zwingliho. Od 

roku 1398 vyučoval na pražské 

univerzitě a  v  letech 1409–1410 

byl jejím rektorem. Roku 1411 

ho katolická církev označila za 

kacíře, jeho učení za herezi, byl 

exkomunikován a v červnu 1412 

klatbou z  Prahy vykázán. Před 

600 lety, 11. října 1414, se vydal 

do Kostnice, kde se měl hájit 

před 16. ekumenickým koncilem 

(5.  11. 1414 – 22. 4. 1418). Ten 

svolal papež Jan XXIII. s  cílem 

ukončit papežské schizma (trojpapežství), věrouč-

né problémy a reformovat pořádky v církvi. Koncil 

Husa odsoudil jako kacíře a  vydal světské moci, 

jež rozhodla o jeho upálení na hranici 6. července 

1415. V roce 1999 prohlásil papež Jan Pavel II., že 

lituje kruté smrti Husovy, a uznal jej za reformátora 

církve. Pravoslavná církev přijala Husa za svatého 

mučedníka stejně jako Jeronýma Pražského (upá-

len v Kostnici 30. dubna 1416). Město Kostnice vy-

hlásilo rok 2015 „Rokem spravedlnosti“, jako poctu 

českému teologu Janu Husovi.  -lgs-

Mistr Jan Hus z Husince
Před 625 lety, na den sv. Lukáše 18. 10. 1389, Mistr Matěj z Janova musel se dvěma 
přívrženci svými veřejně v Chrámě sv. Víta odvolat učení svoje. Byl to triumf 
odpůrců tradice milíčovské, ale zároveň povzbuzení všech k novému boji, z něhož 
vzešlo hnutí husitské.   
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Hus na koncilu kostnickém, Václav Brožík (1883)

 Mistr Jan Hus, Jan Vilímek (asi 1882)

KAM to vidí



Otce prakticky nepoznal, protože padl v prus-

ko-rakouské válce, snad v bitvě u Sadové 3. červen-

ce 1866. A to nebyl Luďkovi ještě ani rok. O nece-

lých šest let později přišel o maminku (1875), která 

zemřela na souchotiny. Ujala se ho svobodná bez-

dětná teta Josefa Aloisie Maroldová, maminčino 

dvojče, která jako nezaopatřená dcera důstojníka 

dostala po otcově smrti trafi ku, která ji živila. Lu-

děk chodil do české školy, protože se ale předpo-

kládalo, že půjde ve stopách otce i děda, přešel na 

školu německou a  posléze nastoupil na kadetku. 

Nevalný prospěch a láska k malování však rozhodly 

jinak. V 16 se stal řádným studentem Akademie vý-

tvarných umění a studoval u profesorů Sequense 

a Čermáka. Ale ani tady nevydržel dlouho. Po roce 

byl vyloučen za nekázeň a lenost. 

Odešel na Akademii výtvarných umění v Mni-

chově, kde studoval u prof. Gysise a von Löff tze. Byl 

členem výtvarného spolku Škréta, kam docházeli 

i Mucha, Slavíček, Úprka a další. Bylo mu 19 a stal 

se uznávaným ilustrátorem. Poté, co se v roce 1887 

vrátil do Prahy, vrátil se také na Akademii k  prof. 

Pirnerovi. Za svůj obraz „Vaječný trh“ dostal stipen-

dium do Paříže, kde studoval dekorativní malířství 

u prof. Gallanda. Po půl roce ale ztratil nárok na sti-

pendium a protloukal se sám. Pomohlo mu přátel-

ství s Vojtěchem Hynaisem, u kterého bydlel a který 

mu sehnal první ilustrace. Brzy získal pověst skvě-

lého ilustrátora a pracoval pro přední francouzské 

nakladatele. Na mezinárodní výstavě v  Mnichově 

1892 získal za ilustrace zlatou medaili. V roce 1891 

se oženil se Zdenkou Makovskou, dcerou nájemce 

restaurace v Paříži, a za svědky jim šli Mucha s Vá-

chou. Bydleli ve vile za Paříží a Luděk patřil k paříž-

ské smetánce. Od 30. listopadu 1895 byl řádným 

členem České akademie věd a umění. V roce 1898 

dostal medaili za akvarely. V té době již žil v Praze 

a na Výstavu architektury a inženýrství (1898) chys-

tal dodnes největší obraz u nás – panorama „Bitva 

u Lipan“. Leč srdce oslabené revmatickou horečkou 

neobstálo v boji s tyfem. Zemřel v pouhých 33 le-

tech, 1. prosince 1898, a pohřben byl na Olšanech. 

Manželka Zdenka pět let po Luďkově smrti spá-

chala sebevraždu a  o  jejich syna Ludvíka se opět 

starala Maroldova teta Josefa Aloisie. V Praze dnes 

žije již pátá generace potomků, každá z nich měla 

chlapce, kterému dali jméno Luděk.   
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Jak rychle žil, tak odešel
Narodil se na Malé Straně před 150 lety, 
7. srpna 1865, a při křtu u Sv. Mikuláše dostal 
jméno Luděk. Druhé křestní jméno i příjmení 
dostal po své matce Aloisii Maroldové, chudé 
dceři důstojníka rakouské armády. Byl totiž 
nemanželským synem také důstojníka rakouské 
armády, Chorvata Antonína Paduánského 
Květkoviče, za kterého maminka nemohla složit 
kauci, již monarchie požadovala po nevěstách 
důstojníků. 

9. ledna 1890 (125)

V Malých Svatoňovicích v severovýchodních Čechách 

se narodil významný český spisovatel, novinář, kritik 

a dramatik Karel Čapek. V letech 1921–1923 působil 

jako dramaturg a režisér ve Vinohradském divadle, 

později se stal redaktorem Národních listů a Lidových 

novin. Zemřel 25. prosince 1938 v Praze na zápal plic. 

Je pochován na Vyšehradě.

4. února 1820 (195)

Ve Vídni se narodila Božena Němcová (rozená Bar-

bora Novotná, za svobodna Panklová), významná 

česká spisovatelka a jedna ze zakladatelů novodobé 

prózy v Čechách. Její sociálně zaměřené povídky 

a prózy z vesnického prostředí spolutvoří vrcholné 

období českého národního obrození. Je pochována 

na vyšehradském hřbitově.

7. února 1885 (130)

V Praze se uskutečnilo slavnostní otevření Domu 

umělců, též zvaného Rudolfi num, pojmenované-

ho na počest korunního prince Rudolfa, který se 

ho osobně zúčastnil. Rudolfi num mělo sloužit pro 

provoz koncertních produkcí konzervatoře, galerie 

a muzea. Budova byla postavena Josefem Schulzem 

a Josefem Zítkem. Výstavbu vedl Josef Werich.

27. února 1855 (160)

V Praze se narodil český malíř Jakub Schikaneder. 

Působil jako asistent Františka Ženíška na Umělec-

koprůmyslové škole v Praze. Společně s E. K. Liškou 

vyzdobili královskou lóži Národního divadla. V roce 

1881 však Národní divadlo vyhořelo, a tak byla vý-

zdoba nahrazena malbami Václava Brožíka. Schika-

neder zemřel 15. listopadu 1924 v Praze.

12. března 1915 (100)

V Praze se narodil spisovatel, novinář a překladatel 

Jiří Mucha, syn českého malíře Alfonse Muchy. Po 

nedokončených studiích na univerzitě se přihlásil 

do československé jednotky francouzské armády. 

Později se dostal do Anglie, kde pracoval jako váleč-

ný zpravodaj rozhlasové stanice BBC. Po roce 1945 

pracoval jako novinář.

29. května 1935 (80)

V Benešově zemřel český skladatel a houslista Jo-

sef Suk, žák a zeť Antonína Dvořáka. Byl jedním ze 

zakladatelů české hudební moderny. Po studiích 

na pražské konzervatoři založil roku 1892 České 

kvarteto, které dosáhlo světového významu a zna-

menalo historický mezník v české komorní hudbě. 

Je pochován v rodných Křečovicích.

17. června 1945 (70)

Stavovské divadlo po skončení druhé světové války 

znovu zahájilo provoz představením Jiráskovy hry 

Lucerna. V říjnu roku 1949 dostalo Stavovské diva-

dlo současně s novým divadelním statutem i nové 

jméno – Tylovo divadlo. Dnes je Stavovské divadlo 

druhou scénou Národního divadla v Praze.

Historia 
magistra vitae

Luděk Marold (Vilím Amort, 1889)

Panorama Bitvy u Lipan (1898)

Vaječný trh v Praze (1888) 

Zelinářský trh v Paříži (1889)
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9. října 1839 (175)

Na nejstarším pražském dostihovém závodišti na po-

zemku karlínské Invalidovny se uskutečnily historicky 

první dostihy v Praze. Původně šlo o sázku dvou maji-

telů koní, hraběte Oktaviána Kinského, který patřil mezi 

zakladatele Velké Pardubické, a hraběte Renarda. Konaly 

se zde také selské dostihy a závodilo se o zlaté dukáty. 

9. října 1914 (100)

V Praze se narodil český herec, ilustrátor a malíř Josef 

Hlinomaz. Svůj umělecký talent uplatnil nejen na 

jevišti, ale také ve svých obrazech inspirovaných nai-

vismem. Jako herec hrál v Divadle satiry, v Národním 

divadle a v pražském Realistickém divadle. Od roku 

1958 až do své smrti působil v hereckém souboru 

Filmového studia Barrandov.

9. října 1929 (85)

V Ivančicích u Brna se narodil mimořádně oblíbený 

český herec, lidový vypravěč, bavič a držitel ocenění 

národního umělce Vladimír Menšík. Během své 

herecké kariéry hrál ve 150 fi lmových a televizních 

rolích a účinkoval v řadě zábavných estrád. Zemřel 

v Brně 25. května 1988 ve věku 59 let na těžké astma, 

kterým trpěl celý život.

10. října 1934 (80)

V Praze byl založen Symfonický orchestr hl. m. 

Prahy FOK, dodnes celosvětově uznávané české 

hudební těleso. Zakladatelem byl dirigent a hudeb-

ní organizátor Rudolf Pekárek, který byl roku 1934 

pověřen uměleckým a organizačním vedením právě 

vzniklého orchestru. Orchestr sídlí a koncertuje ve 

Smetanově síni Obecního domu.

3. listopadu 1784 (230)

Letos začátkem listopadu si připomene výročí naro-

zení českého malíře, kreslíře a ilustrátora Antonína 

Mánesa (3. 11. 1784 – 23. 7. 1843). Jako malíř tíhl 

k máchovskému romantismu, ale občas se na jeho 

dílech objevovaly i prvky realismu. Mánes položil 

základy krajinomalby. Mezi jeho nejznámější díla 

patří cyklus 12 obrazů Český rok.

12. listopadu 1989 (25)

V bazilice sv. Petra v Římě byla za přítomnosti téměř 

10 000 poutníků z tehdy ještě komunistického Čes-

koslovenska slavnostně svatořečena Anežka Česká, 

řeholnice a „matka chudých“. Anežka se narodila 

kolem roku 1211 jako dcera krále Přemysla Otaka-

ra I. V Praze založila klášter klarisek, kde pečovala 

o chudé. Zemřela 2. března 1282. 

21. listopadu 1344 (670)

Při slavnostní mši ve staré bazilice sv. Víta na Praž-

ském hradě přijal první pražský arcibiskup Arnošt 

z Pardubic pallium – odznak arcibiskupského dů-

stojenství. Po skončení obřadu byl za přítomnosti 

krále Jana Lucemburského a jeho synů, Karla a Jana, 

položen základní kámen pro stavbu budoucí ka-

tedrály sv. Víta. 

nanční machinací říšského pro-

tektora přišel nakonec o  majo-

ritní podíl a na základě toho se 

rozhodl pro prodej zbytku ma-

jetku. Bylo mu ale umožněno si 

ateliéry pronajímat pro výrobu 

fi lmů. Po celou dobu okupace 

zaměstnával a  podporoval ce-

lou řadu herců a  spisovatelů, 

kterým hrozilo nebezpečí, a umožnil jim pod pseu-

donymy pracovat. Odmítl také propustit židovské-

ho ředitele své společnosti Lavoslava Reichla. Po 

válce byl vyšetřován jako podezřelý z  kolaborace 

s  nacisty, ale pro nedostatek důkazů bylo stíhání 

zastaveno. Přesto byl vyloučen z jakékoliv činnosti 

v české kinematografi i a byl mu zabaven majetek. 

V roce 1949 se pokusil utéct do Rakouska, byl za-

držen a odsouzen ke dvěma letům vězení. V roce 

1952 se mu ale podařilo uprchnout do Mnichova, 

kde 25. února 1968 zemřel. Alice Braborcová

Jeho předkové pocházeli ze 

známé pražské mlynářské rodi-

ny. Otec, stavitel Václav Miloš 

Havel, byl úspěšný obchodník, 

a  tak se jeho rodina brzy zařa-

dila mezi pražskou smetánku. 

Jeho nejvýznamnější stavbou 

byl palác Lucerna, první že-

lezobetonová stavba Prahy. 

Kino, které zde vzniklo, mělo zásadní vliv na další 

směřování Miloše Havla – již v  roce 1913 se stal 

spolumajitelem Lucernafi lmu, který se stal první 

společností pro výrobu a půjčování fi lmů. V letech 

1931–1933 nechal vystavět největší fi lmové ateli-

éry v  republice, kde vznikaly fi lmy, které patří do 

zlatého fondu české kinematografi e. Po začátku 

druhé světové války a  příchodu nacistů do země 

se staly objektem jejich zájmu. Němci opakovaně 

a pod nátlakem nutili Miloše Havla k prodeji akcií, 

bylo mu vyhrožováno i koncentračním táborem. Fi-

Náš nejvýznamnější krajinář, kreslíř a  grafi k 

druhé poloviny 19. století začal kreslit již za stu-

dentských dob. Ve studiích pokračoval na pražské 

akademii u  profesora Maxe Haushofera a  poté 

v  Mnichově u  profesora Leopolda Rottmanna. 

Od roku 1858 pobýval ve Vídni, ale po roce 1887 

se přestěhoval do Prahy, kde mu bylo nabídnuto 

místo profesora na pražské akademii v ateliéru kra-

jinomalby. Založil tzv. Mařákovu krajinářskou školu 

a  mezi jeho žáky patřili například Antonín Slaví-

ček, František Kaván, Alois Kalvoda nebo Otakar 

Lebeda. Mařák se věnoval krajinomalbě celý život. 

Častým námětem jeho děl byla romantická lesní 

zákoutí, která zachycoval na svá plátna v odstínech 

hnědé, zelené a okrové s neobyčejným citem pro 

detail. Vytvořil také stovky kresebných studií v ple-

néru. Stal se naším jediným krajinářem, který svý-

mi pracemi vyzdobil pražské Národní divadlo. Ale 

proslavil se také uhlem kreslenými cykly pro paříž-

ské a  mnichovské nakladatelství Goupil & Kaeser. 

Grafi k E. Willman je převedl do podoby rytin a ve 

své době se staly evropsky proslulé. Mistrovsky 

také ovládal techniku leptu, kterou v 50. a 60. le-

tech 19. století vytvořil cyklus asi třiceti prací, je-

žintenzivně využívají šerosvitný účinek a dokonce 

ještě silněji zachycují detaily lesní krajiny než jeho 

malby. S  osobností Juliovou je nedílně spjat také 

vývoj české moderní krajinomalby. Zemřel v  Pra-

ze před 115 lety, 8. října 1899, a  pohřben byl na 

pražském Vyšehradě. Smutným faktem zůstává, že 

teprve díky adopci jeho hrobu v roce 2013 mohlo 

být o  místo jeho posledního odpočinku konečně 

důstojně postaráno. 

-aba-

Krajinomalíř Julius Mařák
Zakladatel české krajinářské školy Julius Eduard Mařák se narodil 29. března 1832 
v Litomyšli. K výtvarnému umění ho přivedl paradoxně náš největší hudební 
skladatel Antonín Dvořák, který ho vyučoval na litomyšlském gymnáziu.

První český fi lmový magnát
Miloš Havel, narozen 3. listopadu 1899 ve Zderaze u Prahy, byl český mediální 
podnikatel a fi lmový producent, strýc bývalého českého prezidenta Václava 
Havla a jeho bratra Ivana, majitel největší prvorepublikové produkční fi rmy 
Lucernafi lm. Je spjat se vznikem Barrandovských fi lmových ateliérů a s rozvojem 
československé kinematografi e v období mezi oběma světovými válkami i během 
druhé světové války. 
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Říp, studie k výzdobě Národního divadla (1882–1883)
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Jára Kohout se narodil v Praze ještě za rakous-

kého mocnářství. Učil se hrát na housle a od sedmi 

let ochotničil. Jeho otec si ale nepřál, aby byl di-

vadelníkem, a přiměl ho vyučit se zubním techni-

kem. Na jednom studentském večírku se Kohout 

seznámil s Ferencem Futuristou, který ho přizval ke 

společnému účinkování. Tato velmi úspěšná spolu-

práce trvala přes devět let. V  roce 1926 se oženil 

s  baletkou Mimi, se kterou měl tři dcery – Alenu, 

Zuzanu a Danielu. Kohout se stal známým komedi-

álním hercem, který v té době stihl natočit 66 fi lmů. 

Po únoru 1948 se ale rozhodl, že raději emigruje, 

a tak 3. října 1948 během představení pro celníky 

v  Aši uprchl do západního Německa. Prošel ute-

čeneckým táborem, později se celá rodina ocitla 

v Paříži. Když dostal pozvánku k účinkování v Rádiu 

Svobodná Evropa v New Yorku, opustil defi nitivně 

Evropu. Po sametové revoluci se v dubnu 1990 už 

jako vdovec vrátil po 42 letech zpět do vlasti. Ra-

doval se, když ho lidé na ulici poznávali, účinkoval 

v rozhlase i v televizi, točil fi lmy a navštěvoval své 

staré kamarády. 7. listopadu 1992 všechny překva-

pil svou druhou svatbou s o šedesát let mladší no-

vinářkou, kterou si namluvil, když ho zpovídala pro 

časopis Ahoj na sobotu. 

Zemřel 23. října 1994 v Praze, necelé dva mě-

síce před svými devadesátinami. Pochován je na 

Vyšehradském hřbitově. 

-mak-

22. listopadu 1835 (179)

V Cítolibech u Loun se narodil český architekt a re-

staurátor Josef Mocker. Patřil k  nejvýznamnějším 

představitelům neogotiky zastávající puristický přístup 

v restaurování památek. Byl členem České akademie 

věd a umění. Ve Vídni se podílel na restauraci kostela sv. 

Štěpána. V Čechách navrhl rekonstrukci hradu Karlštejn.

26. listopadu 1765 (249)

V Přešticích u Plzně se narodil český hudební skla-

datel přelomu klasicismu a romantismu Jakub Jan 

Ryba. Jeho nejslavnější skladbou je Česká mše vá-

noční, dodnes nejhranější a nejpopulárnější mše 

pro vánoční období. Má český text stejně jako další 

jeho skladby. Dne 8. dubna 1815 byl nalezen mrtev 

s podřezanými žilami.

28. listopadu 1884 (130)

V Praze se narodila legendární herečka Národního 

divadla Růžena Nasková. V letech 1907–1955 byla 

členkou činohry Národního divadla v Praze. Svou 

fi lmovou kariéru zahájila v roce 1915, kdy si poprvé 

zahrála v němém fi lmu Ahasver. Nasková je držitel-

kou ocenění Národní umělkyně z roku 1947. Zesnula 

17. června 1960 v Praze.

1. prosince 1889 (125)

Do provozu byla uvedena městská elektrárna na 

Žižkově, jedna z prvních veřejných elektráren nejen 

v českých zemích, ale i v celé střední Evropě. Elek-

trárna vyráběla stejnosměrný proud, který sloužil 

především k napájení uličního osvětlení na Žižkově, 

což představovalo 32 obloukových lamp. Poté násle-

dovala elektrifi kace průmyslových objektů.

12. prosince 1789 (225)

České Vlastenecké divadlo slavnostně zahájilo 

provoz v sále bývalého kláštera U Hybernů v Pra-

ze. Jeho divadelní soubor se sem přesunul poté, co 

bylo roku 1789 z fi nančních důvodů uzavřeno české 

divadlo Bouda na Koňském trhu (dnešním Václav-

ském náměstí), které hrálo zejména vlastenecké hry 

a pouze v češtině. 

14. prosince 1854 (160)

Ve Vídni se narodil český malíř a grafi k Vojtěch Hy-

nais. Byl členem České akademie věd a umění a od 

roku 1893 působil jako profesor na pražské akademii. 

Patřil do generace malířů Národního divadla, jelikož 

v letech 1881 až 1883 vytvořil hlavní oponu, jež na-

hradila shořelou oponu Františka Ženíška. Zemřel 

22. srpna 1925 v Praze.

21. prosince 1834 (180)

Při premiéře divadelní hry Josefa Kajetána Tyla Fidlo-

vačka aneb žádný hněv a žádná rvačka ve Stavovském 

divadle poprvé zazněla píseň Kde domov můj, jejíž 

první sloka se později stala českou národní hymnou. 

Hudbu k ní složil František Škroup, prvním inter-

pretem se stal zpěvák Karel Strakatý v roli slepého 

houslisty Mareše.

28. října 1939, v den 

výročí založení samo-

statného českosloven-

ského státu, proběhly 

v Praze protinacistické demonstrace a nepokoje, 

kterých se Opletal zúčastnil. Demonstrace byly na-

cisty tvrdě potlačeny. Jan Opletal byl v Žitné ulici 

v Praze zraněn střelou do břicha. Ačkoliv byl oka-

mžitě převezen na kliniku profesora A. Jiráska, 11. 

listopadu zemřel. Pohřbu Opletala se 15. listopadu 

zúčastnily tisíce studentů a jejich setkání přerostlo 

v další protinacistickou demonstraci. Opletalovy 

ostatky byly převezeny do Nákla, kde mu byl později 

vztyčen také pomník. Nacisté jako odvetu uzavřeli 

české vysoké školy, zastřelili studentské představite-

le a mnoho dalších deportovali do koncentračního 

tábora Sachsenhausen. 

V řadě českých měst byly po Opletalovi pojme-

novány ulice. Roku 1996 mu byl in memoriam pro-

půjčen Řád T. G. Masaryka I. třídy.

Drahomíra Samková

Narodil se 31. 12. 1915 ve Lhotě nad Moravou 

u Nákla. Do obecné školy chodil poblíž svého ro-

diště v Nákle. Poté studoval gymnázium v Litovli, 

kde složil maturitu v roce 1934 a které dnes nese 

jeho jméno. Původně chtěl studovat leteckou 

školu v Prostějově. Kvůli vadě zraku však byl jako 

maturant zařazen do školy pro záložní důstojníky 

v Hranicích, posléze ho přeložili do dělostřeleckých 

kasáren v Ruzyni. Od roku 1936 pak studoval na Lé-

kařské fakultě Karlovy univerzity. 

Malý velký komik
Jára Kohout, oblíbenec našich prababiček a jeden z nejslavnějších komiků 30. let 
minulého století, by 9. prosince oslavil své stodesáté narozeniny. Splnilo se mu 
jeho největší přání – po čtyřiceti letech emigrace se mohl vrátit do milované Prahy, 
kde nakonec zemřel. 

První oběť okupace
Letos je to přesně 75 let od úmrtí Jana Opletala, studenta 
medicíny, který zemřel na následky střelby při protinacistické 
demonstraci během německé okupace. Jeho jméno je 
v povědomí národa spojeno s odvahou a hrdinským 
vzdorem.
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Svatební fotografi e (7. 11. 1992)

Pohřeb v Nákle

Jan Opletal
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V pražských zahradách a parcích plyne čas tak trochu jinak. Jejich klid, malebné 
výhledy, kašny a sochy, ale i možnost spočinout s přáteli na piknikové dece přímo 
vybízí k tomu, aby člověk na chvíli zapomněl na ruch a shon velkoměsta. 

Jsou ukryty ve spleti malostranských uliček 

za fasádami paláců. Zahrady Vrtbovská, Ledebur-

ská, Fürstenberská a Kolovratská patří k barokním 

perlám Prahy. Vytváří jedinečnou „odpočinkovou 

zónu“ stejnojmenným palácům a jejich terasovité 

uspořádání vzniklo vlastně z  nouze. Pod králov-

skou rezidencí Pražského hradu byl totiž omezený 

prostor a terén příkrý, takže jejich stavitelé neměli 

na výběr. Útulnost a pocit soukromí sem návštěv-

níky vábí snad ze všeho nejvíc. Jediná zahrada, kte-

rá se svou velikostí vymyká, je zahrada Valdštejn-

ská. Zde se hlavně od června do září konají různé 

kulturní akce s volným vstupem, například hudeb-

ní koncerty v rámci Kulturního léta ve Valdštejnské 

zahradě.

Relaxace mimo centrum 
Také obora Hvězda nebo klášterní zahrada na Břevnově 

vybízí k příjemné vycházce, navíc obě leží trochu 

stranou turistického ruchu, takže zde potkáte hlavně 

Pražany. Příjemná, obzvlášť v podvečer, je procházka po 

vyšehradských hradbách. Na královských Vinohradech si 

můžete ověřit, co zbylo z vinic, které daly této části Prahy 

jméno. Zjistíte to nejlépe ve Viničním altánu v Grébovce. 

Holešovická Stromovka je zase vhodná pro různé druhy 

městských sportů – cyklistů a bruslařů zde za hezkého 

počasí potkáte nepočítaně.

Posnídat v trávě
Oblíbený je park na Petříně. V  zimě se tu bo-

buje, na prvního máje proudí zamilovaní k  soše 

Karla Hynka Máchy, jsou tu ale i  dvě pikniková 

místa nebo dětské hřiště. Častým cílem výletníků 

bývá Petřínská rozhledna. Dostat se k ní můžete po 

svých (např. Seminářskou zahradou z  Hellichovy 

ulice) a při výstupu se odměnit výhledy na Hrad-

čany a Malou Stranu. Chcete-li si cestu urychlit, na-

stupte na Újezdě do lanovky a nechte se na vrchol 

kopce pohodlně vyvézt. Návštěva Zrcadlového 

bludiště, které najdete nedaleko rozhledny, zaru-

čeně pobaví děti i jejich doprovod. 

Trochu opomíjená je Kinského zahrada s  pů-

vabným letohrádkem. S  petřínskými zahradami ji 

Zelené poklady Prahy
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spojují průchody v Hladové zdi, kterou nechal zbu-

dovat Karel IV. k  ochraně města. Právě Kinského 

zahrada skrývá jeden z nejzajímavějších kostelíků 

v  Praze. Celodřevěný pravoslavný chrám byl totiž 

do metropole přestěhován z  ukrajinského Muka-

čeva.

Další milé překvapení čeká na Vyšehradě. Ne-

jen Vyšehradský hřbitov, ale také Čertův sloup 

a  Libušina lázeň jsou součástí pražských legend. 

Zkoumat pak můžete, odkud vlastně skočil Šemík 

s Horymírem.  

Odpočinek hodný králů
Nejproslulejší jsou zahrady Pražského hra-

du, které ho obklopují z obou stran. Na severu je 

to zahrada Královská s  originálním Letohrádkem 

královny Anny, Zpívající fontánou, Lvím dvorem 

a Míčovnou. Renesanční architektura letohrádku je 

dílem italského architekta Paola della Stelly, jedno-

ho z největších umělců své doby. A fontána? Stačí 

si poslechnout, opravdu zpívá!

Z jihu Hrad zdobí zahrady Rajská a Na Valech. 

Zatímco renesanční Královská zahrada vznikla za 

Ferdinanda I. Habsburského po roce 1534 jako 

součást královské rezidence, Jižní zahrady bychom 

naopak mohli nazvat prezidentskými. Byly totiž vy-

tvořeny pro prvního československého prezidenta 

Tomáše Garrigua Masaryka v místech středověké-

ho hradního opevnění. Architekt Josip Plečnik, kte-

rý zde intenzivně pracoval po roce 1920, jim svými 

pozoruhodnými stavbami vtiskl nezaměnitelnou 

tvář. Právě on je autorem Býčího schodiště i  za-

hradní vyhlídky, odkud je jeden z  nejkrásnějších 

výhledů na celou Prahu.

Jaroslava Nováková

Kde se dá grilovat
  Vítkov 

  Obora Hvězda 

  Stromovka 

  Petřín 

  Prokopské údolí 

  Divoká Šárka 

Kam za netradičními výhledy
  Vrch Vítkov s památníkem 

a jezdeckou sochou Jana Žižky

  Riegrovy sady

  Park Sacré Coeur

  Letenské sady

www.kartografi e.cz

Kartografi e PRAHA, a. s.

Ostrovní 30, 110 00 Praha 1

tel.: 221 969 446

e-mail: info@kartografi e.cz

Atlasy a plány 

Prahy

149,-Kč

199,-Kč

39,-Kč

49,-Kč 59,-Kč
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Petřínská rozhledna a lanová dráha
Také Praha má svou Eiff elovku. Výstavbu Pet-

řínské rozhledny iniciovali členové Klubu českých 

turistů, které okouzlila Eiff elova věž v Paříži. Mladší 

sestra pařížské dominanty byla na vrcholu Petřína 

vybudována roku 1891. Pro úplnost dodejme, že 

na výstavbu 63,5 metru vysoké rozhledny na Pet-

říně padlo 175 tun železa a do vyhlídkové kabiny 

vystoupáte po 299 schodech. Téměř až k rozhled-

ně se můžete nechat vyvézt kolejovou lanovkou, 

cesta trvá něco málo přes tři minuty.   

Potrubní pošta
Budova hlavní pošty v  Jindřišské ulici skrývá 

technologický poklad světového významu. Přes-

tože je prohlídka pražské potrubní pošty v  době 

internetu a mobilních sítí skoro archaickým zážit-

kem, rozhodně stojí za to. První telegram byl odtud 

odeslán na Malou Stranu už v roce 1887, poslední 

zásilky potrubím putovaly roku 2002, kdy systém 

vážně poškodily povodně. Přesto se stále uvažuje 

o obnově některé z původních tras, třeba o spojení 

s Pražským hradem.Pražský Semmering
Romantiku na kolejích zažijete na trati mezi 

pražskými čtvrtěmi Smíchov a Řepy. Ne nadarmo 

se pro tuto železnici vžil název Pražský Semme-

ring – půvabné výhledy na krajinu, kterou motorák 

projíždí, nabízejí zážitek srovnatelný s  vyjížďkou 

po stejnojmenné rakouské horské železnici. Poté, 

co se vlak přehoupne přes dva obloukové viaduk-

ty v  Hlubočepích, se můžete potěšit nezvyklým 

výhledem na pražské panorama. Zahlédnete ma-

jestátní budovu Podolské vodárny, věže kostela sv. 

Petra a Pavla na Vyšehradě nebo Žižkovskou tele-

vizní věž. 

Muzeum vodárenství v Podolí
Poodhalit tajemství pražského vodárenského 

systému umožňuje expozice Muzea pražského 

vodárenství, které najdete v bývalé úpravně vody 

v  Podolí.  Dozvíte se tu, jak se v  české metropoli 

budovaly první vodovody, jakou funkci měly měst-

ské vodárenské věže, ale uvidíte i artefakty z antiky 

nebo  vodovodní potrubí, které zásobovalo Prahu 

vodou za císaře Rudolfa II. Návštěvu muzea může-

te ukončit prohlídkou jedinečné sbírky vodoměrů 

nebo třeba procházkou podél řeky Vltavy. Voda to-

tiž za všechny ty technologické vymoženosti vlast-

ně tak trochu může.

Šest technických 
památek, které musíte vidět

Přestože jsou mosty, vodárenské věže nebo železnice samozřejmou, a tudíž 
snadno přehlédnutelnou součástí dnešní Prahy, mnoho z nich stojí za pozornost. 
Až prozkoumáte pamětihodnosti, jejichž prohlídka je nepsanou povinností, 
vydejte se objevovat technické unikáty metropole. 

Podolská vodárna vznikla ve 20. letech 20. století podle projektu 

Antonína Engela.

Kdy mají otevřeno

Muzeum Stará čistírna

Informace o aktuální otevírací době naleznete na 

www.staracistirna.cz, případně volejte ve všední dny od 

9:30 do 15:00 hodin na telefon +420 608 330 024.

Muzeum pražského vodárenství

Návštěvníci jsou v podolské vodárně vítáni vždy ve 

čtvrtek ve 13.00, 15.00 a 17.00 hodin a dále každou 

druhou sobotu v měsíci. Prohlídka není bezbariérová, 

vyžaduje určitou tělesnou zdatnost. 

Potrubní pošta

Komentované prohlídky potrubní pošty může objednat 

na www.prazskevychazky.cz.

Petřínská rozhledna

Od října do března je rozhledna otevřena od 10.00 

do 20.00, od listopadu do února od 10.00 do 18.00 

a v dubnu až září od 10.00 do 22.00 hodin. Lze jí zdolat 

sedm dní v týdnu.
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Štvanická kráska
Špici největšího pražského ostrova 
Štvanice vévodí secesní technická 
památka. Vznikla na pozadí koncepce 
splavnění Vltavy, připravované koncem 
19. století. Tehdy se také prvně začalo 
uvažovat o zakládání malých vodních 
elektráren. 

Na Štvanici byly původně postaveny elektrárny 

dvě. Jedna poblíž bývalého nádraží Praha-Těšnov, 

voda se k ní přiváděla podzemním tunelem z Vlta-

vy a odtékala do Rohanského kanálu. V roce 1929 

však bylo rameno zasypáno a elektrárna zrušena. 

Do našich dnů se zachovala druhá vodní elektrárna, 

postavená v letech 1913–1914 v souvislosti s prace-

mi na Helmovském jezu. Projekt provozní budovy 

vypracoval ing. arch. Alois Dlabač, který se inspiro-

val podobou jednoho zámku ve Francii. Elektrárnu 

postavila fi rma Kapsa & Müller a jednalo se o jednu 

z prvních betonových staveb v Praze. Unikátní tech-

nické zařízení, jehož součástí bylo převodové kolo 

s dřevěným ozubením, vydrželo v provozu až do 

roku 1972, kdy byla elektrárna pro úplné opotřebení 

odstavena. V důsledku energetické krize počátkem 

80. let bylo ale rozhodnuto o její rekonstrukci, která 

začala v roce 1984. Podmínkou bylo zachování pů-

vodní podoby provozní budovy a nábřežních zdí. 

Ale zjistilo se, že základy budovy byly uloženy na 

dřevěných pilotách ve štěrkopísku, proto musely být 

postupně vybourány a zajištěny injektáží a pomocí 

mikropilotů. Také věž musela být podchycena oce-

lovými nosníky. Nové zařízení elektrárny je umístěno 

do podzemí i mimo půdorys budovy, kde pracují tři 

turbíny o výkonu 5,7 MW, který přibližně spotřebuje 

pražské pouliční osvětlení. Štvanická elektrárna byla 

nově uvedena do provozu v roce 1988. -red-

?
Jakými turbínami byla elektrárna osazena?

a) původně třemi Kaplanovými a po rekonstrukci 

třemi Francisovými

 b) původně třemi Francisovými a po rekonstrukci 

 třemi Kaplanovými

 c) původně i po rekonstrukci třemi Teslovými

Své odpovědi nám posílejte do 15. března 2015 

z www.kampocesku.cz nebo na adresu redakce. 

Pro pět autorů správných odpovědí máme 

připraveny zajímavé ceny věnované Pražskou 

informační službou – Prague City Tourism.

stroji z roku 1903, kotelna a mnoho jiného připo-

mínají atmosféru průmyslového období přelomu 

19. a  20. století. Památka láká nejen turisty a  ob-

divovatele techniky, ale i  fi lmaře. Interiéry bube-

nečské čistírny důvěrně zná třeba Tom Cruise nebo 

Jack Nicholson.    

Železniční most
I  Praha má most, který se svou konstrukcí na 

první pohled liší od ostatních. Vydáte-li se z centra 

města proti proudu řeky, dojdete na Výtoň, kte-

rou se smíchovským břehem propojuje Železniční 

most. Jeho silueta je již od roku 1872 neodmyslitel-

ně spojena s výhledem na Vyšehrad, podobně jako 

Karlův most žije v  odvěké symbióze s  panorama-

tem Hradčan. Konstrukce Železničního mostu také 

zakončuje oblíbenou vltavskou náplavku, která 

zejména v  létě ožívá farmářskými a  blešími trhy, 

pivními zahrádkami a bary. 

Kateřina Bártová

Stará čistírna odpadních 
vod v Bubenči

Na začátku 20. století měřila pražská kanali-

zační síť zhruba 90 kilometrů. Splašky tehdy ústily 

do nové moderní čistírny v  Bubenči, kterou pro-

jektoval slavný anglický inženýr William Heerlein 

Lindley. Ačkoli rozrůstajícímu se velkoměstu pře-

stala čistírna brzy stačit, sloužila až do roku 1967 

a v 90. letech 20. století se stala kulturní památkou 

(od roku 2010 je národní kulturní památkou). Pod-

zemní prostory s  dochovanou technologií na čiš-

tění odpadních vod, unikátní strojovna s  parními 
V prostorách čistírny odpadních vod v Bubenči často točí 

zahraniční fi lmaři.

Železniční most byl postaven v letech 1871 až 1872 a byl součástí 

tzv. Pražské spojovací dráhy. Ta propojovala tehdejší nádraží 

Františka Josefa (nynější hlavní nádraží) a Západní nádraží (dnes 

Smíchovské nádraží). 
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Praha pivu zaslíbená
Přestože jsou pivnice U Fleků, U Medvídků nebo U Tygra stálicemi pražské pivní 
scény, přibývá podniků, kde pivo vaří podle vlastních receptur. Součástí výpravy 
každého pivního labužníka jsou ale i hospody a bary, kde mají na čepu tolik 
rozmanitých druhů, že nevíte, které pivo ochutnat dřív.  

Historie Únětického pivovaru sahá do roku 

1710 a je spojena s životem malebné obce Úněti-

ce, kam vás doveze autobus 355 z Dejvic. Výčepní 

Únětická 10° a ležák Únětická 12° zachutnaly toli-

ka lidem, že je točí takřka po celé Praze. Za výlet 

rozhodně stojí také Pivovarský dvůr Chýně, první 

český restaurační minipivovar založený roku 1992. 

Dojet sem můžete třeba po oblíbené třináctikilo-

metrové cyklostezce. 

Pivo se svatozáří
Fenomenální jsou i pražské klášterní pivovary. 

Ten břevnovský, který nese jméno sv. Vojtěcha, byl 

obnoven v roce 2013, a navázal tak na tradici z roku 

993. Je to vlastně nejstarší pivovar v celé zemi. Po 

procházce tajuplnými klášterními zahradami si vy-

chutnejte Břevnovského Benedicta v  příjemném 

Klášterním šenku. 

Také strahovští premonstráti vařili pivo už od 

středověku. Zdejší pivovar byl po letech znovu 

otevřen v prostoru bývalé kočárovny. Pivo značky 

Sv.  Norbert vyrábí sládek Jan Martinka v  mnoha 

obměnách.

Na pivní mapě Prahy je dnes už víc než 25 ma-

lých pivovarů. Tradice některých sahá hluboko do 

historie, jiné vznikly teprve nedávno. Sídlí v centru 

města, na sídlištích, ale i na periferii. Třeba Staňkův 

rukodělný pivovárek je turistickým magnetem Tře-

bonic, vesnice nedaleko Zličína. Domovem pivova-

ru je rozlehlý statek z  poloviny 17. století a  sládek 

Staněk, který se vyžívá v experimentování, má skoro 

každý den na čepu jiný druh červě uvařeného piva. 
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Základní pivní typologie 
ALE [ejl] – Pivo vyrobené z kvasinek svrchního kvašení; 

má charakteristickou vyzrálou chuť. 

TMAVÉ PIVO – Existuje mnoho druhů. Používá-li se pivo 

bez značky, obvykle jde o tmavý ležák mnichovského 

typu.

LAGER – Ležák – Druhový termín pro pivo vyrobené 

spodním kvašením. Pravé ležáky se vyrábějí a zrají při 

teplotách blížících se bodu mrazu. Celosvětové oblibě se 

těší zvláště díky své jemnosti a čistotě.

PILSNER / PILSENER / PILS – Volně lze jako tento druh 

popsat jakékoliv pivo zlatavé barvy, suché, spodně 

kvašené a střední síly, ačkoliv správně přináleží výrobku 

v nejvyšší kvalitě, vyznačujícímu se chmelovostí květové 

vůně a suchým dozvukem. Zraje ve dřevě, je tradičně ze 

všech ležáků nejsvětlejší.

PORTER [pórtr] – Pivo vařené v londýnském stylu, 

které prakticky zaniklo, ale slaví svůj návrat. Původně 

vzniklo k uspokojení poptávky po řezaném pivu typu ALE 

a STOUT v poměru 1:1, jeho tmavě hnědý odstín pochází 

z pražení ječmene před zahájením vaření piva. Světlejší 

bratr piva STOUT má méně výraznou chmelovou chuť než 

ALE a je těžší než většina piv, s lehkým náznakem sladké 

příchuti.

STOUT [staut] – Mimořádně tmavé, téměř černé spodně 

kvašené pivo vyráběné se silně praženým sladem.

Barva rubínu, chuť citrusů
Z tradičních pivovarů v centru města si zaslou-

ží pozornost pivovar U Tří růží. Jeho vyhlášenými 

speciály jsou červené pivo Vienna red nebo osvě-

žující svrchně kvašený Weissbier s příchutí banánu 

a citrusu. V sousedství pivnice U Bansethů, proslulé 

nadívanými kachnami, byl nedávno založen Sou-

sedský pivovar Bašta. Tam v kádích zraje populární 

polotmavý ležák 12° i kroužkový speciál. 

Moderní pivovar nedávno vyrostl v Hostivaři, 

kde vaří pivo Hostivar se stupňovitostí 8–15°. Z ně-

kdejší kotelny vznikl v roce 2010 Jihoměstský pivo-

var. Ve stylovém prostředí pivnice se čepuje pivo 

Jihoměšťan 11°. 

Pivotéky pro fajnšmekry
Vedle pivovarů je v metropoli nespočet pivních 

barů a pivoték. Pestrou nabídku s více než 40 lahvový-

mi speciály mají například v Pivkupectví, které je sou-

částí ochutnávkové pivnice Zlý časy. Z pípy o osma-

čtyřiceti kohoutech tu točí pivo z domácích malých 

a středních pivovarů, ale ochutnáte tu i raritní piva ze 

zahraničí. Nedaleko Žižkovské televizní věže stojí už 

léta hostinec U Vodoucha, kde se na devíti pípách mě-

síčně protočí 40 až 50 druhů piv z malých regionálních 

pivovarů. Vyhledávaná je také vinohradská pivotéka 

Pivo a párek, kde k točeným i lahvovým speciálům 

nabízí výborné uzeniny z malých lahůdkářství. Ještě 

o kousek dál vznikl v průmyslovém areálu u nádraží 

Vršovice pivní bar Zubatý pes s 15kohoutkovou pípou, 

zaměřený na těžko dostupná česká i zahraniční piva. 

Z muzea do pivních lázní
Pokud se chcete dozvědět více o  historii 

a tradici vaření českého piva, zajděte si na audio-

vizuální interaktivní exkurzi do Návštěvnického 

centra Staropramen na Smíchov nebo do nově 

založeného Muzea piva v Husově ulici. Vyzkoušet 

blahodárné účinky piva doslova na vlastní kůži 

můžete v  pivních lázních – v  Praze v  současné 

době fungují hned troje. Vykoupat se tak můžete 

v pivu Budweiser Budvar, Bernard nebo Krušovi-

ce. Další informace a tipy na pivní výlet najdete 

v novém Pivním průvodci Prahou nebo na webu 

www.prague.eu.
Kristýna Bzenecká

www.kamnavylet.info   11



Učím se na cestách…
Narodila se u Vltavy, v turistickém ruchu působí od 70. let. Nejvíc se naučila 
v městě u Dunaje, ve Vídni, kde pracovala sedm let. Během té doby se 
Nora Dolanská poprvé přihlásila do výběrového řízení na ředitelku Pražské 
informační služby (Prague City Tourism). Vyšlo to o pět let později. 

Co jste převzala do své profesní praxe z Vídně?

„Na cestách“ jsem se skutečně hodně nau-

čila. Profesně i  lidsky. Rakušané dělají cestovní 

ruch opravdu špičkově. Mají podobně krásnou 

zem a krásná města jako my a umějí dotáhnout 

věci do konce. Od nich jsem se naučila, jak jed-

notlivé věci vypracovat do podrobností. Jen 

namátkou: oni dokážou vystavět přístupy bez 

bariér, posílit městskou dopravu o prázdninách, 

kdy do města míří nejvíc turistů. Rakušáci se do-

kážou radovat ze života, ale v tomhle ohledu se 

atmosféra s Prahou už vyrovnává. 

Jste narozená v Praze, můžete něco prozradit 

o svých láskách – pražské architektuře, oblí-

bených čtvrtích, odrazu města v kultuře, tře-

ba v obrazech…

Jsem křtěná Vltavou. Jsme prostě rodina, 

která sem několik generací patří. Vyrůstala 

jsem v  Libni, pak jsme se přestěhovali do Ho-

lešovic, ale nejvíc se mi líbilo na Letné, kam 

jsem chodila na Gymnázium Nad Štolou. To je 

nejen poutavá čtvrť, ale myslím, že jsem tady 

prožila jedno z nejhezčích období svého života. 

Postupně jsem se zamilovávala do různých ar-

chitektonických slohů – byly sezony, kdy jsem 

upřednostňovala středověk, pak přišlo období, 

kdy mě okouzlila secese. V současné době jsem 

při výběru „nej“ exteriérů nebo interiérů stylo-

vě jednodušší, lineárnější. To, co se mi líbí, bývá 

rovné a jasné... Geniální mi připadá konstrukti-

vismus, takové domy a vily se stavěly na Babě, 

na Letné – třeba Veletržní palác vypadá přepy-

chově ve své jednoduchosti. A  lásky umělec-

ké? Jen v  umění by šlo o  hodně dlouhý výčet 

– Hollarovy rytiny, Slavíčkovy nebo Šetelíkovy 

obrazy, umělecké fotografi e… A z vážné hudby 

Dvořák, Mahler, Grieg…

Praha je v současné době v první desítce nej-

oblíbenějších turistických cílů. Je to málo, 

nebo moc?

Neznám krásnější město, než je Praha. 

A  pořád platí, že magnetem je pro turisty 

právě ona. Ale jenom s  Hradčany vše nestojí 

a  nepadá. Jde „jen“ o  skvělý odrazový můs-

tek do světa elitních metropolí. Konkurence 

v  Evropě je tak velká, že o  sobě prostě musí-

me dávat vědět. Nemůžeme mlčet. Skvěle se 

prodávat celému světu znamená mimo jiné 

víc si uvědomovat skvělé bonusy z cestovního 

ruchu, třeba existenci exkluzivních obchodů. 

A  víc asijských turistů zase do Prahy přiláká 

další investory. Městská turistika zase „jede“. 

Jak na to, aby Praha pořád lákala?

Musíme ji umět lépe „prodávat“. Najít další 

možnosti a způsoby, jak si město užít. Přáli by-

chom si, aby se k nám turisté z dálek i ti tuzemští 

vraceli znova. Musíme jim nabídnout daleko větší 

kulturní záběry, novinky, nové budovy… Kromě 

stabilně stejné „top“ desítky nejvyhledávanějších 

míst v Praze se dnes návštěvníci zajímají nejen 

o centrum, ale také o další čtvrti, Žižkov, Holešo-

vice, Strašnice nebo o technické památky – táhne 

Ekotechnické muzeum v Bubenči, muzeum v Po-

dolské vodárně. Oblíbené jsou i pražské pasáže. 

Trendové jsou na první pohled lokální záležitosti, 

ty v sobě ovšem nesou silnou autentickou výpo-

věď. Připravujeme vycházkové trasy, které pěším 

pomohou poznat Prahu „jinak“, vytipovat atrak-

tivní místa, třeba poznat město z výšky. 

Cestovnímu ruchu se může dařit tam, kde se 

líbí život domácím…

Zatím jsme pro „naše“ turisty vytvořili dva 

projekty. Zveme je do Prahy, snažíme se ná-

vštěvníkům vytvořit vycházkové trasy, které je 

osloví. Specifi ckou skupinu chceme vždy oslovit 

s ohledem na věk nebo zájmy.

Velmi oblíbené se stávají koncerty pod širým 

nebem. Letos za velké účasti posluchačů zahrála 

Česká fi lharmonie i orchestr FOK. Proběhl Rato-

lest Fest – zážitkový festival pro rodiny s dětmi 

na pražské Náplavce, kde se podobné aktivity 

výborně rozvíjejí. Na podzim se uskuteční druhý 

ročník festivalu světla Signál – zařadil se hned 

po své premiéře mezi deset nejúspěšnějších 

festivalů, které představují místa uměleckým 

způsobem, tzv. videomappingem, audiovizuál-

ním uměním. Netušené metamorfózy Prahy se 

hned napoprvé zúčastnilo čtvrt milionu lidí! Tě-

šíme se, že i letos tuto akci svou účastí podpoří. 

Turistický ruch musí mít také své výhledy. Co 

zajímavého se bude dít v Praze?

Příští jaro budeme otvírat město ve velkém 

stylu na Staroměstském náměstí… Celý rok 

2015 proběhne ve znamení sportovních aktivit, 

volného času a aktivní turistiky. V Praze se usku-

teční také velká klání v hokeji nebo lehké atleti-

ce. A rok 2016 bude věnován Otci vlasti, Karlu IV. 

– plným právem. Ale o tom zase jindy.

Michaela Zindelová

Nora Dolanská
Od února 2013 je ředitelkou Pražské informační služby 

– Prague City Tourism. Předtím působila na pražském 

magistrátu jako koncepční specialistka pro kulturu 

a cestovní ruch, sedm let vedla pobočku agentury 

CzechTourism ve Vídni. Bohaté zkušenosti má i z Asociace 

českých cestovních kanceláří nebo Německé centrály pro 

cestovní ruch, jejíž českou pobočku v 90. letech v Praze 

založila a 5 let úspěšně řídila.
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je to se Střeleckým ostrovem, kromě Hradu a Kar-

lova mostu se můžete kochat pohledem na Novot-

ného lávku, majestátní budovu Národního divadla 

nebo na Sovovy mlýny, dnešní Museum Kampa. 

K  ostrovu navíc rády připlouvají labutě a  kachny. 

Potěší je, budete-li pro ně mít něco na zub, nejlépe 

starý rohlík nebo chleba. Pakliže cestujete s dětmi, 

nechte je zaskotačit si na zdejším hřišti s důmysl-

nými prolézačkami a  lanovou dráhou. Toužíte-li 

prozkoumat Vltavu zblízka, pak si pronajměte šla-

padlo nebo loďku. Půjčovny najdete třeba na Slo-

vanském ostrově neboli Žofíně. 

Hudební maraton
Každý rok v červnu se pražské ostrovy mění 

v  hudební kluby pod širým nebem. Probíhá na 

nich totiž multižánrový festival United Islands, 

jehož plnohodnotnou součástí jsou tvůrčí dílny 

a další atrakce pro děti i dospělé (vstup na ostrovy 

bývá zdarma). Pohupovat se v rytmu swingu, re-

ggae nebo world music jde také na náplavce mezi 

Palackého a Železničním mostem. Jste fanoušky 

elektronické scény? Pak směřujte do podniku Bike-

azyl, v létě zde zpravidla každý večer roztáčí vinyly 

hlavně čeští DJs. Zdatní i méně zdatní hudebníci si 

mohou protáhnout prsty na klávesách piana, jež 

patří ke stálému mobiliáři baru stejně jako zázemí 

pro cyklisty (kolo vám tu půjčí, ale i opraví). Pravi-

delné hudební akce ale pořádají i na lodi (A)VOID 

Floating Gallery (zajděte sem i na výstavu nebo 

v zimě do sauny) a Lodi Tajemství bratří Formanů, 

kde se divadelní představení střídají s hudebními 

večírky. Každou sobotu na náplavku míří farmáři 

se svými stánky. Kromě čerstvé zeleniny, pečiva, 

Jak fantastické jsou výhledy na starobylou 

Prahu z  výšky, tuší snad každé malé dítě. Ovšem 

z perspektivy Vltavy, jejích ostrovů a břehů, získává 

metropole zcela jinou dynamiku. Silueta Hradčan 

focená z Karlova mostu je snad nejžádanějším fo-

tografi ckým úlovkem turistů z domova i ze světa. 

A  vlastně se není čemu divit, takové kráse odolá 

málokterý fotograf. Chcete-li se však doma pochlu-

bit méně ikonickými snímky, stačí jít z Křižovnické-

ho náměstí po proudu řeky a Platnéřskou ulicí pro-

jít až k útulné říční promenádě, odkud je pohled na 

hlavní symbol Prahy neméně působivý. Podobné 

Inspirace Vltavou 
Praha bez Vltavy by byla jako orchestr bez dirigenta. Hladina řeky vytváří vizuální 
ozvěnu Hradčanům i Vyšehradu, její mosty propojují Smíchov s Novým Městem 
nebo Holešovice s Libní. Od jara do podzimu ji brázdí parníky a lidé na šlapadlech, 
v ranních mlhách vyplouvají na její vody osamělí rybáři. A chcete-li poznat 
současnou tvář Vltavy, projděte se po náplavce mezi Mánesem a Výtoní. V sezoně 
tu nakoupíte na farmářském trhu, pobavíte se v místních barech a v zimě si můžete 
na jednu z kotvících lodí zajít i do sauny.
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domácích sýrů a uzenin tu ochutnáte i palačinky, 

ryby, pražský cider nebo lahodnou kávu. Jednou 

za dva týdny farmářské trhy ozvláštní trh bleší, kde 

nakoupíte vše od knih přes oblečení až po drobný 

nábytek. 

Kolmo i po svých
Také levý břeh Vltavy je dobrou volbou pro 

nenáročnou vycházku nebo kulturní a  sportov-

ní vyžití. Zkuste třeba promenádu mezi mostem 

Legií a  Palackého mostem. Zpestřením pro děti, 

ale ostatně i  pro dospělé může být pozorování 

provozu ve zdymadlech, díky kterým výletní lodě 

a parníky překonávají pražské jezy. Mimochodem 

– plavba parníkem do trojské zoo nebo naopak na 

Slapskou přehradu také stojí za to, chce to jen vy-

mezit si na takový výlet nejlépe celý den. Atrakcí 

bývá i svatováclavské sjíždění pražských jezů, kdy 

se Vltava zaplní kánoemi a rafty, odvážnější jedinci 

překonávají úsek mezi Císařskou loukou a  ostro-

vem Štvanice i na paddleboardech. 

Půjdete-li dál proti proudu řeky, budete míjet 

Smíchovskou pláž. V létě se tu přes den hraje volej-

bal nebo badminton, po setmění promítá nedale-

ké Výletní kino Smíchov kultovní snímky i fi lmové 

novinky. 

Tok řeky kopíruje i několik cyklostezek. Jedna 

z  nich vás zavede k  soutoku Berounky s Vltavou, 

odkud můžete pokračovat až na hrad Karlštejn, 

stezka na protilehlém břehu je přívětivá i pro maji-

tele kolečkových bruslí nebo koloběžek. Až bude-

te mít všeho toho sportování dost, vypravte se do 

Žlutých lázní v Podolí, kde se dá bez okolků lenošit. 

Jak jinak než opět u vody. Praha totiž Vltavou do-

slova žije.

Kateřina Bártová

Pražské přívozy 
Přívoz P1: Sedlec – Zámky

Přívoz P2: V Podbabě – Podhoří

Přívoz P3: Lihovar – Veslařský ostrov

Přívoz P5: Kotevní – Císařská louka – Výtoň

Přívoz P6: Lahovičky – Nádraží Modřany

Na přívozech platí tarify MHD.

Vltava v číslech
7 ostrovů

14 mostů

3 vodní elektrárny

31 km je délka toku v Praze

Strahovská knihovna
Strahovský klášter je nejstarší 
premonstrátský klášter v Čechách 
a jedna z nejvýznamnějších 
architektonických památek naší země. 
Jeho nejznámější součástí je proslulá 
Strahovská knihovna. 

Královská kanonie premonstrátů na Strahově 

byla založena v roce 1143 olomouckým biskupem 

Jindřichem Zdíkem a králem Vladislavem II. Dneš-

ní barokní podobu získal klášter ve  2. polovině 

17. a v 18. století. 

Nashromážděné knihy nalezly v 17. století útoči-

ště v nově vybudovaném sále, který se dnes nazývá 

Teologický. Hlavní klenutý sál Strahovské knihovny, 

nazvaný Filosofi cký, o rozměrech asi 10 x 32 metrů, 

sahá přes dvě patra budovy a má zhruba v polovině 

výšky ochoz. Vznikl úpravou původní sýpky v letech 

1783−1785 s  novým průčelím od I. A. Palliardiho 

a sochami z dílny Ignáce Platzera. 

Roku 1950 byl klášter uzavřen a  řeholníci de-

portováni do sběrných táborů. V letech 1992−1993 

byl Strahovský klášter obnoven a  následně opra-

ven. Především Filosofi cký sál prošel nákladnou 

rekonstrukcí, trvající jeden a půl roku. 

Strahovská knihovna je jednou z  nejcenněj-

ších historických knihoven u  nás. Uchovává přes 

200 000 svazků, z toho přes 3 000 rukopisů a 1 500 

prvotisků. Knihy jsou uloženy nejen v obou sálech, 

ale i v přilehlých depozitářích.

Můžeme zachránit knižní skvosty

CZK 2105746158/2700

IBAN CZ41 2700 0000 0021 0574 6158

Sbírka na rekonstrukci Strahovské knihovny

Povoleno Magistrátem hl. města Prahy

www.strahovskyklaster.cz
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Víkend s dětmi v Praze? 
Chce to plán!
Není lepší školy života než rodičovství. Fakt. Člověk v sobě jaksi „za letu“ objeví 
zcela netušené talenty a dovednosti. Kupříkladu já s překvapením zjistila, že jsem 
schopná mnohem efektivněji plánovat a zároveň pozoruhodně improvizovat. 
Jsou však situace v životě rodičovském, kdy se na improvizaci raději nespoléhám 
a zodpovědně plánuji. 

a přestane dělat rozruch před muzeem, kde byste 

za rodinný výstup mohli pomalu vybírat vstupné. 

Lákadlem v zoologické zahradě jistě nebudou 

jen gorily či pavilon „Indonéská džungle“, ale také 

lanovka nebo dětská tramvaj. 

Divadlo pro začátečníky
Velkou výhodou Prahy je, že existuje opravdu 

velké množství „institucí“, které mi v  té eliminaci 

„dramatických scén“ poměrně účinně pomohou. 

Třeba divadla. Zatím jsem na vlastní a  dcer-

činu kůži vyzkoušela pouze představení v  rámci 

festivalu Letní Letná, ale právě to mi vlilo poměrně 

velký optimismus do žil. Divadlo ji baví! A já s vel-

kým nadšením a očekáváním věcí příštích plánuji 

návštěvy dalších sídel Thálie. A že jich po Praze je! 

Začnu klasikou: Divadlo Spejbla a Hurvínka. Kdo by 

neznal taťuldu, jeho ušatého synka, Máničku, bá-

binku – o psu Žerykovi nemluvě! To se musí! Další 

tradiční scénou, která myslí i na nejmenšího divá-

ka, je bezesporu Říše loutek, která nabízí předsta-

vení i pro tříletá pacholátka, která zabaví kašpárek 

a další pimprlátka.

Na co se těším já osobně, je divadlo Minor. 

Pravda, moje dcerka je na většinu jeho představení 

ještě trochu malá, tak nebudu předbíhat, abych jí 

místo lásky k divadlu nevypěstovala fobii. Nicméně 

představení Moje encyklopedie je vhodné již pro 

děti od tří let, tudíž i zde počítají s „divákem začá-

tečníkem“.Vezměte si třeba takový víkendový výlet s dět-

mi do Prahy. Matka měst skýtá nepřeberné množ-

ství vyžití pro rodiny s dětmi. Pokud hodláte všech-

ny možnosti vytěžit na maximum – chce to plán! 

Začnu zdánlivou banalitou. V pondělí mají muzea 

a  galerie zavřeno. Pokud se tedy chystáte víkend 

v Praze protáhnout do pondělí a slíbili jste potom-

kům edukativní zábavu v  Národním technickém 

muzeu, rozhodně pamatujte na zavírací den. Bre-

čící dítě, které se dožaduje avizovaných „autíček, 

mašinek a letadýlek“, není právě žádoucím zpestře-

ním výletu. Zde je prostor pro improvizaci. Vyrazte 

do zoo! Tam mají v pondělí otevřeno a rozhodně tu 

bude menší nával lidí než třeba v neděli. Pokud se 

vám nebude dařit odtrhnout ječící děcko od vrat 

zavřeného muzea, nalákejte ho na možnost cesty 

do zoo parníkem. Třeba ho tato vidina obměkčí 
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Prahou s dětmi
Tipy na místa a aktivity, které 

budou bavit hlavně nejmladší 

návštěvníky hlavního města, 

předkládá mapa „Prahou 

s dětmi“. Rodičům doporučuje 

třeba plavbu parníkem do zoo, 

prohlídku vybraných muzeí či 

jízdu historickou tramvají. Je 

zdarma k dispozici na všech 

turistických informačních 

centrech Pražské informační 

služby – Prague City Tourism 

nebo volně ke stažení na webu 

www.praguecitytourism.cz. 
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Kdo si hraje, nezlobí
Rovněž krásných hřišť s  nejrůznější-

mi houpačkami, kolotoči a  podobnými 

hejblaty je na území Prahy požehnaně. 

Cílem procházky po pražské náplavce ne-

jsou oblíbené pivní zahrádky, ale Dětský 

ostrov. Odtud mířím na Kampu, kde jsou 

hřiště dokonce dvě. Se starším dítětem je 

možné podnikat i  heroičtější kousky než 

jen zdolávat prolézačky na hřišti. Co třeba 

vyšplhat na Petřínskou rozhlednu? Nicmé-

ně Petřín nabízí i další povyražení. Nejen že 

na něj vyjedete lanovou dráhou, ale může-

te zde navštívit třeba Zrcadlové bludiště. 

Váš deformovaný obraz v zrcadle jistě po-

tomky pobaví a vy si budete moci konečně 

oddechnout, že kila navíc jsou jen optický 

klam. Tamtéž naleznete i Štefánikovu hvěz-

dárnu. Pokud je však vaše dítě ještě příliš 

malé na astronomické poznatky, pak není 

nic jednoduššího než seběhnout z  kopce 

dolů do Kinského zahrady, kde na vás čeká 

hřiště. Pro změnu.

Na jídlo v centru města
Máte-li chuť na rychlý oběd, večeři či 

snídani v  centru, pak navštivte Kavárnu 

Muzeum, která se nachází v nové budově 

Národního muzea na Václavském náměstí. 

Dětský koutek je plný hraček a na plazmo-

vé obrazovce běží animovaná pohádka. 

Znáte dítě, které nemá rádo těstoviny 

a pizzu? Já ne. Pro vás i pro ně je skvělou 

volbou restaurace Pizza Nuova skupiny 

Ambiente, která se nachází v bezprostřed-

ním sousedství obchodního domu Kotva. 

Zdejší italské speciality jsou vynikající 

a místo dětského koutku zde mají pořádný, 

pěkně vybavený kout, který je navíc strate-

gicky umístěn v zadní části restaurace, da-

leko od vchodu, takže nehrozí spontánní 

odchod dítěte bez povšimnutí rodiče.

Pakliže chcete v  samém centu Prahy 

zajít na oběd a  vaším primárním cílem je 

udržet dítě u  stolu a  zároveň ho zabavit, 

pak je řešením restaurace Výtopna na Vác-

lavském náměstí. Na stolech jsou zde ko-

lejnice, na které přijíždí vláček, který vám 

přiveze objednané nápoje. Z mé zkušenos-

ti to děti zabaví natolik, že budou chtít do-

plňovat pitný režim častěji, než je obvyklé. 

Víkend v Praze s dětmi jakéhokoli věku 

si můžete parádně užít vy i vaše ratolesti. 

Jen to chce plán! Stačí tak málo, aby foto-

grafi e v  rodinném archivu s  Hradčany na 

pozadí vzbuzovaly příjemné vzpomínky, 

a nikoliv nervový tik. HanKa
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Národní technické muzeum nadchne všechny zvídavé děti. Ve zdejších expozicích se 

seznámí s vývojem dopravy nebo stavitelství, mohou navštívit rudný a uhelný důl nebo 

fotografi cký ateliér.
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Hrad, jak ho 
miloval Masaryk
Pražský hrad tvoří spolu s Karlovým mostem a Staroměstským náměstím triádu, 
bez níž se žádná turistická návštěva Prahy neobejde. Prohlídka Hradu pak hlavně 
v sezoně vyžaduje jistou dávku psychické odolnosti – místa jako katedrála sv. Víta, 
Starý královský palác či Zlatá ulička bývají zaplněna návštěvníky z celého světa 
do té míry, že je někdy těžké si prožitek zdejší impozantní architektury a barvité 
historie vychutnat. 

kultur Plečnikovým stavbám propůjčují působi-

vost i jistou enigmatičnost; symboly zvířat i rostlin 

se potkávají se  vznešenou geometrií, zdobnost 

s  jednoduchostí a  monumentalitou. Plečnik kladl 

důraz jak na vnitřní smysl celé koncepce Hradu, or-

ganické začlenění nových prvků do starší architek-

tury i fyzického prostoru města, tak i na maximální 

kvalitu použitých (především domácích) materiálů 

– a to vše Jižní zahrady dokonale zosobňují.

Síla v detailech
Zahrady se rozkládají po celé délce hradního 

komplexu od Hradčanského náměstí až po vyhlíd-

ku na Opyši. Je možno do nich vejít z několika míst 

– z Hradčanského náměstí monumentálním scho-

dištěm do Rajské zahrady, vchodem do zahrady 

Na Valech z Opyše za jižní branou Hradu, anebo 

– což lze obzvlášť doporučit – nenápadným Býčím 

schodištěm, jež se nachází v rohu třetího hradního 

nádvoří zhruba naproti mozaice Posledního sou-

du na Svatovítské katedrále. Ze schodiště se totiž 

otevírá jeden z  nejimpozantnějších pohledů na 

Prahu a zároveň i na obě propojené zahrady: vpra-

I Pražský hrad však má několik míst, která zů-

stávají lehce stranou zájmu návštěvníků i  mno-

hých Pražanů, ač jejich návštěva poskytuje nevšed-

ní zážitek a nevztahuje se na ně vstupné. Mezi ně 

patří Jižní zahrady, které jsou důležitou součástí ar-

chitektonické koncepce hradního komplexu. Před 

několika roky byly kompletně zrekonstruovány do 

podoby, kterou jim ve dvacátých letech 20. století 

vtiskl Jože Plečnik. Jak známo, tohoto geniálního 

slovinského architekta si pro novodobou úpravu 

Pražského hradu vybral – k  nelibosti mnoha čes-

kých architektů – sám T. G. Masaryk. Plečnik byl sa-

mouk, jehož osobitý styl vychází z dávných kultur, 

od egyptské přes etruskou až po krétskou, je ovliv-

něn i benátskou a  římskou architekturou, avšak 

je zcela svébytný a  moderní. Ozvěny starobylých 
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kliky ve tvaru vlčí hlavy. Jsou to také tyto prvky 

a drobné stavby, jež oběma zahradám propůjčují 

jejich specifi cké kouzlo, jež je násobeno nádher-

ným panoramatem Prahy. V Rajské zahradě jsou 

to například protáhlá kamenná váza, plochá váza 

z černého syenitu a pod schodištěm pod ní drob-

ná kašna. 

vo je to menší, jednoduše řešená Rajská zahrada, 

jíž dominuje monumentální schodiště a neméně 

monumentální mísa z  jediného kusu žuly, která 

spočívá na žulových kvádrech; vlevo se rozprostí-

rá protáhlá zahrada Na Valech. Až budete scházet 

Býčím schodištěm do úrovně zahrad, všimněte 

si detailů, krétských dolů se zužujících sloupů či 

Josip Plečnik 
(23. 1. 1872 – 7. 1. 1957)

Slovinský architekt Josip 

neboli Jože Plečnik přichází 

v roce 1910 do Prahy, 

aby zde na Vysoké škole 

uměleckoprůmyslové vyučoval 

dekoru v architektuře. O deset 

let později ho československá vláda ustavila hlavním 

architektem Pražského hradu. Na úpravách hradního 

komplexu pracuje až do poloviny třicátých let. Je povolán 

také do Lán, projektuje stavby v domovské Lublani a ve 

Vídni, kde společně s českým architektem Janem Kotěrou 

absolvoval Akademii výtvarných umění.   

Jednoduše řešené Rajské zahradě dominuje monumentální schodiště a neméně monumentální mísa 

z jediného kusu žuly, která spočívá na žulových kvádrech.
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Egypt, antika i český folklor
V  zahradě Na Valech je těchto objektů ješ-

tě více. Zahrada vznikla za Marie Terezie, kdy byl 

hradní val před jižním průčelím přeměněn na alej. 

Plečnik zachoval zdejší vzrostlé stromy, snížil úro-

veň obranného valu, čímž zahrady opticky propojil 

s  městem, přestěhoval sem starou barokní kašnu 

z  centra Rajské zahrady a  v  důležitých pohledo-

vých osách vybudoval vyhlídkové stavby. Zahra-

dou vedou dvě cesty: výše položená hlavní cesta 

a cesta po obvodu někdejších hradeb, jež návštěv-

níka zavede k jednotlivým vyhlídkám. 

Snad nejpůvabnější z nich je drobný vyhlídko-

vý altánek zvaný Malá vyhlídka či Malá bellevue. 

Obdélníková stavba je vymezena sloupy, jež nesou 

rovnou kamennou stříšku, dlažba altánku je zdo-

bena mozaikou s hravým motivem českých svateb-

ních koláčků. (Jen pro zajímavost, kruhy po obvo-

du koláčů pocházejí z nařezané kanalizační trubky 

– jeden z mála případů, kde Plečnik na Hradě využil 

toho nejobyčejnějšího materiálu.) 

Panoramatický výhled pak nabízí opravená 

půlkruhová Plečnikova vyhlídka, jež se rozkládá 

na příčné cestě od Býčího schodiště. Zde najdeme 

Plečnikovu čtyřmetrovou opukovou pyramidu, je-

jíž symbolika zůstává nejasná, ač její materiál i tvar 

odkazují na podobné prvky na bazilice sv. Jiří.

Poslední vyhlídkou v  zahradách směrem 

k Opyši je Moravská bašta. K tomuto pavilonku kry-

tému dřevěnou pergolou Plečnik umístil elegantní 

kamennou jehlu s jónskou hlavicí a oválný žulový 

stůl, kde Masaryk sedával se svými přáteli.

Kateřina H. Pavlitová
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Přestože galerie v Praze nedosahují věhlasu Louvru nebo newyorského Muzea 
moderního umění, i zdejší obrazárny vystavují díla proslulých domácích 
i zahraničních autorů. Sbírky Národní galerie prezentují průřez uměním napříč 
staletími, zejména současnou tvorbu vystavují v Galerii Rudolfi num, v Centru 
současného umění DOX nebo v Galerii Trafačka.

jako českého krále), který se na císařovo naléhání 

dokonce přestěhoval na pražský dvůr. Je zde za-

stoupena i  tvorba Tintoretta (Bičování) či Petera 

Paula Rubense (Shromáždění olympských bohů). 

Nedaleko odtud, v Lobkowiczkém paláci, je k vidě-

ní famózní Senoseč od Pietera Breughela staršího 

nebo neméně fascinující Velázquezova Španělská 

infantka Markéta Tereza. 

Nejstarší sbírkou obrazů v  Česku disponu-

je  Obrazárna Pražského hradu. Na konci 16. sto-

letí ji založil mecenáš a  obdivovatel umění císař 

Rudolf II. Habsburský a traduje se, že šlo v té době 

o  vůbec nejrozsáhlejší kolekci umění v  Evropě. 

Dodnes tu můžete obdivovat mistrnost Tizianova 

šerosvitu (Toaleta mladé ženy), oleje Hanse von 

Aachena (Hlava dívky, Podobizna císaře Matyáše 

5 výstav, které budou stát za to

JIŘÍ KOLÁŘ

kdy: 25. 9. 2014 – 31. 1. 2015

kde: Museum Kampa

Výstava u příležitosti 100. výročí narození Jiřího Koláře 

představí přes sto autorových nejdůležitějších děl.

JOSEF FÜHRICH (1800–1876): 

Z CHRASTAVY DO VÍDNĚ

kdy: 17. 10. 2014 – 25. 1. 2015

kde: Salmovský palác (Národní galerie v Praze)

Souborná výstava malíře je první soubornou prezentací 

tvorby tohoto vynikajícího umělce, představitele 

náboženské malby u nás.

THIS PLACE

kdy: 24. 10. 2014 – 2. 3. 2015

kde: Centrum současného umění DOX

Za plátny starých mistrů 
i současným uměním
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Od antiky po baroko
Rozsáhlé sbírky umění naleznete také ve stá-

lých expozicích Národní galerie. Ve Šternberském 

paláci na Hradčanském náměstí si prohlédnete ev-

ropské umění od antiky až po baroko. Stěžejní sou-

část zdejší sbírky tvoří díla italského, vlámského, 

holandského nebo rakouského malířství. Největší 

chloubou je bezpochyby olejomalba Růžencová 

slavnost, kterou na dřevěnou desku v  polovině 

16. století zpodobnil Albrecht Dürer. 

Návštěva sbírek Schwarzenberského paláce 

představuje zlatý věk barokního umění v  podání 

českých mistrů – jsou tu mimo jiné zastoupena díla 

od sochařů Matyáše Bernarda Brauna i Ferdinanda 

Maxmiliána Brokoff a, jejichž sousoší patří mezi nej-

větší atrakce Karlova mostu. 

Těm, kteří chtějí poznat vznešenost a  půvab 

středověkého umění, lze doporučit expozici Kláš-

tera sv. Anežky České. Kromě deskových oltářních 

obrazů jsou zde vystaveny i  cenné sochařské pa-

mátky. Vrcholný zážitek zaručují exponáty z doby 

císaře Karla IV., zejména obrazy Mistra Theodorika. 

Budova samotného kláštera je skvělým příkladem 

gotické architektury v Praze. Pakliže vás zajímají ar-

tefakty antiky a dalších starověkých kultur (Egypt, 

Mezopotámie, Asie), pak by vaše kroky měly vést 

na Staroměstské náměstí do Paláce Kinských.

Kupka, Picasso, Munch i Lautrec
Hold modernímu umění skládá sbírka ve 

Veletržním paláci v  Holešovicích. Mezi nejobdi-

vovanější exponáty patří Dvoubarevná fuga od 

Františka Kupky, jenž je právem považován za 

jednoho z otců moderního abstraktního malířství. 

Autoportrét Pabla Picassa, Tanec na břehu Edvarda 

Muncha nebo obraz V  Moulin Rouge od Henriho 

de Toulouse-Lautreca patří mezi další povinné za-

stávky v expozici. 

V dolní dvoraně Veletržního paláce je vystaven 

také soubor dvaceti monumentálních obrazů Slo-

vanská epopej od génia secese Alfonse Muchy. 

Na ostrově Kampa najdete stejnojmenné mu-

zeum, které sdružuje nejucelenější sbírku výtvar-

ných prací Františka Kupky (obzvláště působivé 

jsou obrazy Katedrála nebo Teplá chromatika). 

V  Museu Kampa ovšem nechybí ani tvorba Kup-

kova mladšího souputníka – sochaře Otto Gutfre-

unda. Jeho Úzkost je považovaná za první kubistic-

kou sochu na světě.

Současnost v obraze, fotografi i 
a videoartu

Na současné umění se zaměřuje hned několik 

kulturních institucí – pojmem se během několika 

let stalo Centrum současného umění DOX v  Ho-

lešovicích, jména světových tvůrců se nejednou 

objevila na plakátech s logem Galerie Rudolfi num 

(např. David LaChapelle, Herbert Tobias, Damien 

Hirst a další). 

Mezi výstavní prostory, které si svou dramatur-

gií získaly stabilní okruh příznivců, patří také Meet-

factory, Drdova Gallery, Polansky Gallery, Trafačka, 

Galerie NoD nebo Dvorak Sec Contemporary.

Jiří Kulhánek

Světová premiéra monumentálního uměleckého 

projektu, který představí práce 12 světových fotografů 

a jejich pohled na Izrael.

„OTEVŘI ZAHRADU RAJSKOU.“ 

BENEDIKTINI V SRDCI EVROPY 800–1300

kdy: 7. 11. 2014 – 15. 3. 2015

kde: Valdštejnská jízdárna (Národní galerie v Praze) + 

Galerie Klementinum

Výstava bude prostřednictvím vybraných exponátů 

především z oblastí užitého umění, sochařství, knižní 

malby a architektury prezentovat vysokou duchovní 

a uměleckou kulturu benediktinského řádu ve střední 

Evropě v době raného středověku.

GIOVANNI BATTISTA PIRANESI (1720–1778)

kdy: 21. 11. 2014 – 1. 2. 2015

kde: Clam-Gallasův palác

Rozsáhlá výstava představí dílo jedné z nejvýraznějších 

postav světové grafi ky.

fo
to

 ©
 N

ár
od

ní
 g

al
er

ie
 v

 P
ra

ze
, 2

01
4

www.kamnavylet.info   21



Vršovice jsou hipsterská 
líheň s dělnickým základem
Jestliže pražská Letná se svými trendy kavárnami trochu připomíná berlínský 
Prenzlauer Berg a hospodsky ušmudlaný Žižkov je zase takový pražský Kreuzberg, 
pak Vršovice musejí být… A víte co? Co takhle se pro jednou na tahle srovnání 
vykašlat? Pražská čtvrť svažující se od parku Grébovka dolů ke stadionu 
Bohemians, kolem kterého se vine říčka Botič, se stejně k žádné jiné přirovnat 
nedá.

měšťáckých Vinohrad a  octli jste se v  dělnických 

Vršovicích, jste poznali ihned. Za posledních pět let 

se ale tahle část Prahy 10 hodně zvedla. Změnila se 

v  jednu z pražských čtvrtí, kam se stahují umělci, 

různí kavárenští intelektuálové a hipsteři.

Na večírky přes půl Prahy
Největší koncentrace vršovického kulturního 

milieu se nachází v ulici Krymská a přilehlých uli-

cích. Jedním z  prvních lidí, kteří z  okolí Krymské 

udělali místo, kam se dnes jezdí na večírky třeba 

i přes půlku Prahy, byla zakladatelka Café Sladkov-

ský Kateřina McCreary. Na rohu ulic Sevastopolská 

Vršovice měly ještě celkem nedávno pověst 

mokré čtvrti, kam se slušná holka v noci neodváží 

sama. Temné kouty bez lamp, rozmlácené chodní-

ky, spousta nonstop heren a volné parkování bez 

modrých pruhů… Že jste překročili hranici nóbl 
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chodíval na pivo třeba člen Plastic People of The 

Universe Vráťa Brabenec. A pokud přijdete hladoví, 

zdejší domácí hamburgery patří k  tomu lepšímu, 

co Praha v tomto ohledu nabízí.

To bylo před čtyřmi lety. Kavárna si našla své 

stálé hosty, existovala ale celkem v tichosti a nená-

padně. Zástupy mladých lidí do tohohle kouta sta-

rých Vršovic přivedl až dnes už legendární kavárník 

Ondřej Kobza, který v prostorách bývalé expatské 

kavárny/knihkupectví nazvané Shakespeare and 

Sons otevřel podnik Café v Lese. Ten se neuvěřitel-

ně rychle stal jedním z kultovních pražských klubů. 

Určitě za to do velké míry může marketingový gé-

nius zakladatele, který uspěje se vším, na co sáhne. 

Ondřej Kobza dnes v Praze provozuje několik kavá-

ren a klubů, po Praze a celém Česku rozmístil piana 

a šachovnice, které může použít kdokoli, a teď pro 

pražské kolemjdoucí chystá veršomat s  instantní 

poezií. Nebyl to ale jen marketing a  facebookový 

hype, který z Café v Lese udělal hipsterskou líheň. 

Ondřej Kobza v  rozlehlém sklepě kavárny přede-

vším začal pořádat neotřelé hudební akce. Z kavár-

ny udělal jedno z mála míst, kde člověk mohl snad 

každý den slyšet živou hudbu mnoha žánrů, ať už 

třeba folk, indie-kytary nebo okrajovou elektroniku. 

Zadáno pro bohému
Po úspěchu Café v Lese kolem jako houby po 

dešti vyrostly další podniky: naproti zmíněné kavár-

ny je bar, kde se můžete opít a u toho nechat ostří-

hat, o pár domů nahoře je raw-veganská restaura-

ce Plevel, za rohem v bývalém kině Pilot se občas 

konají slušné parties. Pro uvědomělejší občany je 

tu potom prostor Družina, kde se domlouvají růz-

né veřejné happeningy a politické akce. A jednou 

za čas se celá Krymská a okolí promění v pouliční 

festival s  blešákem a  farmářským trhem, všechna 

ta nashromážděná bohéma a energie se vylije na 

dlažbu a  je veselo jako v  Paříži na Montmartru... 

A kruci, zas mi nechtěně ujelo srovnání!

a  Černomořská založila kavárnu se šmrncem sta-

rých časů. Černobílé fotografi e kníratých mužů, 

pastelové tapety a  těžké secesní závěsy, to vše 

navozuje lehce dekadentní atmosféru trochu jako 

z fi lmů od Wese Andersona. Kromě hezkých holek 

a vášnivých diskutérů na libovolné téma tu můžete 

potkat i různé pražské legendy. Ještě nedávno sem 

TAXI    ALL INCLUSIVE

Vršovice ale nejsou jenom trendy Krymská. 

Když se spustíte dolů z  kopce, dojdete k  nepříliš 

hlubokému potoku Botiči. Dáte-li se proti jeho 

proudu, dovede vás k  továrně Koh-i-Noor, kde se 

před vámi otevře dlouhá řada normalizačních be-

tonových paneláků, a  pak ještě dál, až ke slávis-

tickému stadionu Eden. Až tehdy pochopíte, co 

to jsou Vršovice. Totiž jedna z posledních opravdu 

dělnických čtvrtí, kde se stále ještě vyrábí. Třeba 

gumárna Mitas sídlící v sousedních Strašnicích zá-

sobuje pneumatikami celý svět, řeknou vám její za-

městnanci v restauraci čtvrté cenové skupiny, když 

jim skončí směna. Právě tenhle proletářský základ 

nechává vyniknout lesku míst, jako je Krymská. 

Snad nezmizí příliš rychle…

Saša Blau
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Café Sladkovský

restaurace Plevel
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Holešovice – novodobé 
kulturní srdce metropole 
Holešovice a Bubny byly před 130 lety připojeny ke královskému městu Praha. 
Čtvrť lemuje ze tří stran Vltava a Letenské sady skýtají panoramatické výhledy na 
město jako z plátna geniálního malíře.

stavbou Národní knihovny podle návrhu Jana Kap-

lického. Po zbytcích monumentálního schodiště 

dojdeme k místu, kde se tyčila obrovitá kamenná 

hmota pomníku J. V. Stalina (až do demolice roku 

1961). Zbyly po něm jen výstupy a kamenná čelní 

zeď... V roce 1991 bylo na pustý vrchol instalováno 

obří kyvadlo sochaře Nováka, jehož kovové rame-

no nám připomíná neúprosný rytmus času. Blízký 

Letenský zámeček, dnes restaurace, byl postaven 

roku 1863 po vzoru italských vil. 

Za městskou kratochvílí
Letná zůstává oblíbeným výletním cílem Pra-

žanů, bruslí se tu, žongluje, na konci léta zde kaž-

doročně rozestaví svá šapita protagonisté festivalu 

nového divadla Letní Letná. Před ústím do Muzejní 

ulice, s  bohatě navštěvovanými „dvojčaty“ Země-

dělského a Národního technického muzea, zaujme 

černobílá mozaika na větracích komínech Leten-

ského tunelu, stavbě povýšené na umělecký ob-

jekt výtvarníka Sýkory. Parkem a  Platanovou alejí 

sejdeme k původní restauraci Praha Expo 58. Zají-

mavá realizace podkovovitého tvaru na sloupcích 

byla vytvořena na Světovou výstavu v Bruselu, kde 

zažila fenomenální úspěch.

Současný tep Prahy 7 vypovídá o  počátcích 

průmyslu v Čechách. K vzestupu této činžovní a to-

vární čtvrti přispěla mimořádná koncentrace vzdě-

lávacích institucí (Akademie výtvarných umění, 

Národní technické muzeum) a unikátní architektu-

ry. Zastavme se nyní u  těch nejpozoruhodnějších 

holešovických staveb. 

Letná v běhu staletí
Začneme na Letné u  Hanavského pavilonu 

přeneseného na své současné stanoviště z jubilej-

ní výstavy 1891. Stavba navržená v  bohatém ba-

rokyzujícím stylu původně sloužila jako „katalog“ 

českých litinových výrobků. Vydáme se dál po Le-

tenské pláni, kde už čas odvál vojenská tábořiště, 

nablýskané vojenské přehlídky a prvomájové prů-

vody. Vzpomínky přivolají také mimořádná shro-

máždění v  listopadu 1989. Naposledy se o  této 

lokalitě vášnivě diskutovalo v  souvislosti s  novo-
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Souzvuk 19. a 20. století 
Než sejdeme na Strossmayerovo náměstí s no-

vogotickým kostelem sv. Antonína, zastavíme se 

u  domů na třídě Milady Horákové a  Dukelských 

hrdinů. Ty novorenesanční se pyšní uměleckými 

detaily, včetně Alšových sgrafi t. Za pozornost sto-

jí i  funkcionalistický blok nájemních domů Molo-

chov nebo cenný objekt známý jako Malý Berlín 

(ulice U Smaltovny). V další jedinečné budově (uli-

ce Františka Křížka) sídlí originální Bio Oko s  dra-

maturgií typu art cinema. Ve Veletržním paláci na 

třídě Dukelských hrdinů architekti Tyl a Fuchs vy-

tvořili jednu z prvních konstruktivistických staveb 

v Evropě. V posledních dvaceti letech nese budova 

logo Národní galerie v Praze a jsou zde vystaveny 

sbírky moderního umění.

Pocta industriálu
Jen stovky metrů nás dělí od Královské obory, 

lidově zvané Stromovka, a Výstaviště s  Průmyslo-

vým palácem, unikátní stavbou z oceli a skla. Byla 

postavena při příležitosti Zemské jubilejní výstavy 

(1891) a  přes nedávný katastrofální požár levé-

ho křídla dál pokračuje ve výstavních projektech. 

Hned na začátku Stromovky nalezneme jednu 

z  mála vynikajících ukázek socialistického realis-

mu, Fragnerovu stavbu Planetária, která po inova-

cích dál slouží k astronomickému bádání. 

Pokud si nevyberete jednu z mnoha tras Stro-

movkou, o něco dál, směrem k Libeňskému mostu, 

můžete zhlédnout ukázkové přestavby někdejších 

továren. Na třídě Komunardů jde o kulturní cent-

rum La Fabrika, v roce 2008 bylo v Poupětově ulici 

otevřeno Centrum současného umění DOX. 

Michaela Zindelová

Kam zajít na kávu 
Kafé Liberál, Heřmanova 6 – káva na mnoho způsobů

Čokoládovna, Janovského 38 – 

specialitou jsou domácí dorty

Erhartova cukrárna, Milady Horákové 56 – 

doporučujeme jedinečnou kokosovou laskonku 

Kafé jedna, Dukelských hrdinů 47 – 

voda zdarma, dětský koutek

Cukrárna Alchymista, Jana Zajíce 7 – 

nejen originální interiér

Ouky Douky Coff ee, Janovského 14 – 

součástí je i antikvariát

Záletná, Kostelní 44 – restaurace a kavárna 

rodinného typu

Letenský zámeček, Letenské sady – kavárna 

s bonusem prvotřídního výhledu na město

Centrum současného umění DOX je vyhledávaným místem nejen pro skvělé přehlídky současného umění. 

Můžete sem přijít i tvořit, výtvarné dílny jsou otevřené dospělým i dětem.

DOX
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Říká se jí stověžatá a zcela po právu. Praha má opravdu stovky věží či věžiček. 
Většina z nich patří kostelům, kaplím a dalším svatyním. Jen málokteré město na 
světě se může pochlubit tak zajímavou církevní architekturou. Ať jde o chrámy, 
poutní místa nebo třeba křížové cesty.  

ském kostele zasvěcena kaple, která bohatstvím 

své výzdoby, gotickými malbami i množstvím po-

lodrahokamů udivuje návštěvníky dodnes, ačkoli 

byla vybudována již za vlády císaře Karla IV.

O několik století mladší mariánské poutní mís-

to s kopií Svaté chýše (Santa Casa), barokním kos-

telem Narození Páně, patrovým ambitem a  šesti 

kaplemi je známé jako pražská Loreta. Dnešní po-

dobu získal komplex postupně, ale opravdu slav-

ným se stal díky zvonkohře. 27 loretánských zvon-

ků umístěných ve věži zní nad střechami Hradčan 

hodinu co hodinu.

Za výhledy i Jezulátkem
Dominantou Malé Strany, dosahující výšky 

74 metrů, je naprosto nepřehlédnutelná barokní 

kupole a  věž kostela sv. Mikuláše. Zatímco histo-

rické osudy původně jezuitského chrámu i  účast 

významné stavitelské rodiny Dientzenhoferů jsou 

dobře známé, teprve nedávno byla ve věži objeve-

na zcela utajená pozorovatelna STB. Když Anselmo 

Lurago v  roce 1755 věž dostavěl, neměla, co se 

výšky týkalo, v Praze konkurenci. Vyšplhat se až na 

vrchol znamená zvládnout 215 schodů. Krásnější 

pohled na Prahu byste však těžko hledali.

Na Malé Straně je ještě jeden poklad, který 

stojí za objevení. Je jím kostel Panny Marie Vítězné 

a v něm Pražské Jezulátko. Jen 49 centimetrů vysoká 

vosková soška, která byla kdysi přivezena do Prahy 

jako svatební dar, šíří slávu Prahy do celého světa.

Krása známá i neznámá
Další zajímavé pražské kostely jsou na Starém 

Městě, třeba hned v  těsném sousedství Karlova 

mostu. Tady sídlil jediný původně český katolický 

řád křižovníků s  červenou hvězdou. Jejich kostel 

svatého Františka se může pochlubit typickým ba-

rokním půdorysem díky staviteli, kterým byl Fran-

couz Jean Baptiste Mathey.  

V  průběhu minulých staletí byla Praha nejen 

hlavou království, ale také duchovním centrem 

české společnosti, pestrým, mnohokulturním 

a  poměrně tolerantním. Stala se sídlem arcibis-

kupství, významné školy talmudu, pravoslavného 

patriarchátu, starokatolíků, Církve československé 

husitské a  zejména mnoha církevních řádů. Díky 

tomu skrývá každé z historických pražských měst 

opravdové poklady, téměř na každém kroku je co 

objevovat. 

Nad střechy města
Panorama Pražského hradu by bylo nemys-

litelné bez věží Svatovítského chrámu. Když byla 

katedrála v  roce 1929 dostavěna, slavilo se právě 

milénium nejvýznamnějšího zemského patrona 

– svatého Václava. Jemu je také v největším praž-

Posvátná místa Prahy
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Skrytá tvář 
Loretánského pokladu
Kdo by neznal loretánskou klenotnici 
se sbírkou monstrancí závratné ceny. 
Snad každý už někdy zaslechl pojem 
Pražské slunce, jímž lidé tradičně 
nazývají nejvzácnější Diamantovou 
monstranci. 

První zmínky o  pokladu se datují již k  roku 

1636, od 60. let 20. století je část pokladu vysta-

vena v  moderní klenotnici. Loreta letos svým ná-

vštěvníkům připravila velmi zajímavou výstavu, 

představující onu „skrytou tvář“ pokladu, kterou 

veřejnost naposledy spatřila za první republiky. Zá-

vratné množství diamantů však nečekejte – výstava 

především rozkrývá velkou pestrost a různorodost 

votivních darů, které poklad po staletí vytvářely. 

Těšit se můžete na drobné hříčky ze slonoviny, 

misky a  poháry z  drahých kamenů, manýristické 

obrazy, barokní a  renesanční šperky, medaile, ko-

runy milostné loretánské sošky. Zblízka si můžete 

prohlédnout také nádherný stříbrný svatostánek 

loretánského kostela z  dílny L. Liechtenschopfa 

a  stříbrné antependium malostranského zlatníka 

J. Zellera. Restaurována byla řada uměleckých děl, 

většina z nich je vystavena v moderní historii vů-

bec poprvé. Aby byl dán prostor co největšímu po-

čtu návštěvníků, bude výstava otevřena výjimečně 

dlouho, a to až do konce roku 2015.

Loreta Praha
Loretánské nám. 7, 118 99 Praha 1
www.loreta.cz
www.facebook.com/loretapraha

Unikátní architektura ale nemusí pocházet jen 

z  dávné minulosti. Jedna z  nejobdivovanějších 

pražských svatyní je stavba architekta Josipa Pleč-

nika na pražských Vinohradech. Návštěva kostela 

Nejsvětějšího Srdce Páně je opravdovým zážitkem. 

Vždyť je to nejvýznamnější církevní stavba 20. sto-

letí v  Praze. Prostorný sálový interiér je zdobený 

originálními fi gurami od Damiána Pešana a  zají-

mavé jsou také kazatelny i další detaily, včetně vý-

zdoby oken. 
Jaroslava Nováková

Taky uprostřed Staroměstského náměstí se 

vypíná impozantní stavba. Chrám Matky Boží před 

Týnem hrál v minulosti vždy důležitou roli. Město 

odtud naslouchalo husitským kazatelům, stoupen-

cům české konfese i luteránské reformy. Osmdesát 

metrů vysoké věže tvoří dominantní kulisu celému 

náměstí. Bohatě zdobený interiér kostela připomí-

ná spíše muzeum či galerii, dokladem toho je i re-

nesanční náhrobek slavného dánského hvězdáře 

Tycha Braha, který je v kostele opravdu pochován. 

Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech je mistrným dílem slovinského architekta Josipa Plečnika.
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Mezi rušnými ulicemi Smíchova leží nenápadný Malostranský hřbitov. Nebývá sice 
přístupný každý den, ale o to větší zážitek se vám naskytne, projdete-li jednou 
jeho branami. Mezi koberci z břečťanu ční náhrobky mnoha hudebních velikánů 
Mozartovy éry, a znalci proto sebevědomě tvrdí, že právě toto pohřebiště zaujímá 
výsadní postavení v dějinách české i světové hudby. 

Bachových skladeb. Také jeho budoucí manželka 

Josefi na Hambacherová byla jednou z jeho žaček, 

vyučoval ji hře na klavír i zpěvu.

V Salzburku, kam už coby manželé odcestovali 

vyřizovat pozůstalost po Josefi nině dědečkovi, se 

seznámili s  rodinou Leopolda Mozarta. Společen-

ský vzestup manželů Duškových podpořil nejen 

jejich nebývalý hudební talent, ale i koupě tehdejší 

usedlosti Bertramka, která se stala „pražským do-

movem“ skladatele Wolfganga Amadea Mozarta. 

Na podzim 1787 právě tady dokončil svou nej-

slavnější operu Don Giovanni. Mozart pro Josefi nu 

Duškovou složil mnoho pěveckých skladeb, na-

příklad recitativ Ah, lo previdi nebo árii Bella mia 

fi amma addio.

Na Malostranském hřbitově, který byl v  běhu 

dějin Prahy postupně vklíněn mezi dnešní Plzeň-

skou a Vrchlického ulici, jsou kromě významných 

duchovních hodnostářů pochovány osobnosti 

české hudby 19. století. Chcete-li vzdát poctu jejich 

dílu a skutkům, pak právě zde máte jedinečnou pří-

ležitost... 

F. X. Dušek a Josefi na Dušková
Procházka Malostranským hřbitovem nemůže 

začít jinde než u  hrobu manželů Duškových. Vý-

znamný hudební pedagog a klavírní virtuos Fran-

tišek Xaver Dušek se v mládí těšil podpoře hraběte 

Šporka, díky kterému studoval hudbu v Praze a ve 

Vídni. Brzy proslul zejména svými interpretacemi 

Kontemplace
uprostřed velkoměsta

V roce 2007 byla z usedlosti Cibulka na Malostranský hřbitov 

přemístěna restaurovaná stéla od Václava Prachnera 

„Mir eine Weile“.
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Jan Václav Tomášek
Zcela zásadní se pro tvorbu skladatele, klavíris-

ty a  hudebního pedagoga Jana Václava Tomáška 

stalo představení Mozartovy opery Don Giovanni 

a pražský koncert Ludwiga van Beethovena v roce 

1798. Vlivem těchto silných hudebních zážitků se 

začal věnovat naplno vlastní tvorbě a pro své na-

dání se stal soukromým skladatelem hraběte Jiřího 

Františka Augusta Buqoye. Tomášek, kterému lidé 

přezdívali „pražský hudební papež“, osobně znal 

i Niccolu Paganiniho, Richarda Wagnera či Hectora 

Berlioze. V Mariánských Lázních se seznámil s Goe-

them a následně zhudebnil jeho básně Král duchů 

a Mignon. Na skladatelově náhrobku, který je jed-

ním z  nejkrásnějších na Malostranském hřbitově, 

je německy psáno: „Pravda sama je diadémem 

 umění.“  

Josef Hrabě 
Josef Hrabě byl zakladatelem hry na kontrabas 

na Pražské konzervatoři a  zároveň dlouholetým 

členem orchestru Stavovského divadla. Jako kon-

trabasový virtuos vystupoval doma i  v  zahraničí 

a významně se zasloužil o reformu techniky hry na 

kontrabas, čímž přispěl k jeho povýšení na úroveň 

koncertního nástroje. Hrabětovým žákem byl také 

František Šimandl, kterého si Richard Wagner po-

važoval natolik, že si ho osobně vyžádal jako před-

ního člena operního orchestru do Bayreuthu. 

Kateřina Bártová

Malostranský hřbitov 
Za morové epidemie roku 1680 zakoupili představení 

Vlašského špitálu od malostranských dominikánů vinici, 

kde zřídili pohřebiště, morový špitál a kapli Narození 

Panny Marie. Od roku 1786 byli na hřbitov pohřbíváni 

lidé z obcí na levém břehu Vltavy, tedy ze Smíchova, 

Malé Strany a Hradčan. Na konci 19. století začal hřbitov 

chátrat a regulační plán z roku 1910 dokonce počítal 

s jeho likvidací. Proti tomuto záměru protestoval 

spisovatel Jakub Arbes, historik František Táborský 

i Klub za starou Prahu. Hřbitov dnes patří mezi nejvíce 

ohrožené pražské památky. V roce 2011 začala Správa 

pražských hřbitovů s jeho postupnou záchranou.

Malostranský hřbitov je možné navštívit po předchozí 

dohodě nebo v rámci kulturních a společenských akcí, 

které zde pravidelně organizuje Sdružení pro záchranu 

Malostranského hřbitova. Více informací naleznete na 

www.malostranskyhrbitov.cz.

Kam za hrobkami slavných osobností
Olšanské hřbitovy jsou vůbec největším pohřebištěm 

v Praze. Podle odhadů zde byly za celou dobu jejich 

existence (byly založeny roku 1680) pohřbeny přibližně 

2 000 000 lidí. Lidé sem chodí uctít památku Jana Palacha, 

jehož prostý hrob zdobí reliéf sochaře Olbrama Zoubka. 

Jsou zde pochovány další významné osobnosti českého 

společenského a kulturního života – např. Viktor Dyk, 

Karel Jaromír Erben, Karel Havlíček Borovský, Josef Mánes, 

Oldřich Nový, Miroslav Tyrš, Jiří Voskovec nebo Jan Werich.

Otevírací doba:

Leden–únor:  8.00–17.00

Březen–duben: 8.00–18.00

Květen–září: 8.00–19.00

Říjen: 8.00–18.00

Listopad–prosinec: 8.00–17.00

Nový židovský hřbitov tvoří samostatnou součást 

Olšanských hřbitovů. Jde o vůbec největší židovské 

pohřebiště v České republice co do plochy i počtu 

náhrobků. Svou rozlohou je přibližně desetkrát větší 

než Starý židovský hřbitov na Josefově. Najdete zde 

hroby spisovatelů Franze Kafky nebo Oty Pavla, jsou zde 

pohřbeni také příslušníci významných podnikatelských 

rodin Petschků a Waldesů. Autory zdejších náhrobních 

kamenů jsou přední čeští architekti a sochaři – Jan 

Myslbek, Antonín Balšánek, Josef Fanta, Jan Kotěra nebo 

Jan Štursa. 

Otevírací doba (neděle–čtvrtek): 

Duben–říjen: 9.00–17.00 

Listopad–březen: 9.00–16.00 

V pátek celoročně: 9.00–14.00

V sobotu a židovské svátky zavřeno.

Vyšehradský hřbitov a Slavín se rozprostírají 

v bezprostředním okolí kostela sv. Petra a Pavla. 

Jsou tu pohřbeny osobnosti, jež se ve své době 

zasloužily o rozvoj české kultury, vzdělanosti, 

národního sebeurčení i státní samostatnosti. Součástí 

vyšehradského pohřebiště je Slavín, společná hrobka 

zemřelých osobností české literatury, která byla zřízena 

koncem 80. let 19. století. Je zde hrob Jana Nerudy, 

Bedřicha Smetany, Jana Evangelisty Purkyně, Vlasty 

Buriana, Karla Čapka a mnoha dalších.

Otevírací doba (pondělí–neděle):

Leden–únor: 8.00–17.00

Březen–duben: 08.00–17.00

Květen–září: 8.00–19.00

Říjen: 8.00–18.00
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Na půvabném náhrobku skladatele Jana Václava Tomáška stojí 

psáno, že „Pravda sama je diadémem umění“.
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Berliner Philharmoniker & Sir Simon Rattle – Klavírní 

festival Rudolfa Firkušného – www.fi rkusny.cz

Lesk koncertu k 25. výročí pádu Berlínské zdi dodá 

kromě Berlínských fi lharmoniků a Sira Simona Ra-

ttla také přítomnost hvězdného kvarteta pěvec-

kých sólistů.

15. 11. 2014

Tommy Emmanuel – Kytara napříč žánry – 

www.kytaranapriczanry.cz

Australský kytarista Tommy Emmanuel, považo-

vaný za nejlepšího akustického kytaristu světa, 

připravil pro Prahu to nejlepší ze svého repertoáru.

29. 11. 2014

Poklady staré Číny – www.kulturanahrade.cz

Unikátní výstava, která v takovémto rozsahu neby-

la v České republice a ani ve střední Evropě dosud 

představena, přibližuje pět tisíc let dějinného vý-

voje Číny. Mezi její největší lákadla patří dvě fi gury 

vojáků ze slavné „hliněné armády“ prvního císaře 

dynastie Čchin.

8. 8. – 9. 11. 2014

Designblok – www.designblok.cz

Každoroční přehlídka novinek z  oblasti designu, 

módy a životního stylu, skvělá příležitost k nakou-

pení designových dárků.

7.–12. 10. 2014

Signal festival – www.signalfestival.com

Světelné instalace v  historickém centru města od 

předních českých i  zahraničních audiovizuálních 

umělců jsou zážitkem, na který se nezapomíná.

16.–19. 10. 2014

TOP akce roku 2014 a 2015 

Vybíráme pro vás to nejlepší 
z nabídky kulturních, sportovních 
a společenských akcí, kvůli kterým stojí 
za to přijet do Prahy.  

Díky Carnevale Praha metropole ožívá pestrobarevnými 

kostýmy a maskami.
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Velká vánoční show pro děti – www.hybernia.eu

V  jubilejním 600. představení pořadu pro děti pl-

ném her a písniček s tradicí od roku 1991 účinkují 

známí zpěváci a herci, každý divák obdrží jako dá-

rek CD s vánočními písničkami. 

14. 12. 2014

Carnevale Praha – www.carnevale.cz

Masopustní veselí je barvitou přehlídkou karneva-

lových průvodů, rafi novaných chutí a oslňující kre-

ativity. Škrabošky s sebou!

6.–17. 2. 2015

Katy Perry – Prismatic World Tour – www.o2arena.cz

Superstar Katy Perry vystoupí v  Praze se svým 

ohromujícím programem „Prismatic World Tour“.

23. 2. 2015

Halové mistrovství Evropy v atletice – 

www.praha2015.org

Tato vrcholná atletická akce se po dlouhých 37 letech 

vrací do České republiky. Fanděte českému týmu 

a přijďte se podívat na evropskou atletickou špičku.

5.–8. 3. 2015

Mistrovství světa v ledním hokeji – 

www.mshokej.wbs.cz

Po jedenácti letech se mistrovství světa v  ledním 

hokeji vrací zpět na území České republiky, a  na-

bídne tak jedinečnou příležitost fandit české repre-

zentaci v domácím prostředí.

1.–17. 5. 2015 

Pražské jaro – www.festival.cz

Nejvýznamnější festival klasické hudby v ČR s ple-

jádou mezinárodních i domácích hvězd.

12. 5. – 3. 6. 2015

Prague Food Festival – www.praguefoodfestival.cz

Svátek české gastronomie – skvělé pokrmy, špičko-

ví šéfkuchaři a báječná atmosféra v malebné Krá-

lovské zahradě na Pražském hradě.

29.–31. 5. 2015

Velikonoční trhy – www.velikonocevpraze.cz

Široká nabídka velikonočního zboží a  ukázky tra-

dičních zvyků na řadě míst v Praze.

21. 3. – 12. 4. 2015

Pražské Quadriennale 2015 – www.pq.cz

Největší světová akce, která zkoumá oblast scéno-

grafi e v celé její šíři a jejíž významnou součástí jsou 

kromě výstavy také živé akce – tisíce profesionálů, 

diváků a studentů se mohou setkávat při diskuzích, 

dílnách, přednáškách a živých představeních.

18.–28. 6. 2015

United Islands – www.unitedislands.cz

Stylově rozmanitý hudební festival pod širým ne-

bem a v samém srdci Prahy. 

18.–20. 6. 2015

Vánoční trhy – www.vanocevpraze.cz

Okouzlující vánoční atmosféru zimní Prahy si nej-

lépe vychutnáte na jednom z  mnoha vánočních 

trhů. Voňavé cukroví, svařené víno a vánoční melo-

die jsou spolehlivým magnetem pro dospělé i děti.

29. 11. 2014 – 1. 1. 2015

Abyste se v Praze neztratili…

Mapa památek a architektury představuje 

ucelený výčet všech architektonických skvostů 

Prahy.

Hudební mapa Prahy doporučuje vše, co vás 

kolem hudby v Praze může zajímat – osobnosti, 

památky, festivaly i nejrůznější zajímavosti. 

Praha do kapsy je základní informační brožurkou 

o metropoli. Představuje nejvýznamnější pražské 

památky a zahrady, tradiční i méně tradiční 

kulturní prostory i oblíbená veřejná prostranství. 

Nechybí ani praktické informace o veřejné dopravě 

a důležité kontakty.  

Pivní průvodce Prahou vás zavede na místa, 

kde pivo teče proudem a stojí za to ho pít. 

Najdete v něm tradiční pivnice, minipivovary 

i specializované pivotéky.

Materiály jsou zdarma k dostání 

v turistických informačních centrech PIS – PCT 

a zdarma ke stažení v sekci Média 

na www.praguecitytourism.cz.

Praha do kapsy
Váš praktický průvodce

Pivní průvodce 
Prahou
Přes 80 tipů  
na pivní zážitky v Praze 
a blízkém okolí

Festival světla Signal je pastvou pro oči a zároveň poctou kráse 

pražských památek.
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Správné odpovědi a výherci

Tajenku křížovky a odpovědi na 
fotohádanku nám zašlete 

do 15. března 2015 na adresu redakce nebo 
z www.kampocesku.cz. Dvakrát pět autorů 

správných odpovědí získá od Pražské 
informační služby – Prague City Tourism

zajímavé ceny.

a)  náměstí 

Republiky 

1914 

b)  Arbesovo 

náměstí 

1914

c)  Kostnické 

náměstí 

1914

Poznáte 

místo na 

fotografi i?

Soutěže ze Speciálu Cyklo 2014
Celkem došlo 2 604 odpovědí, z toho 2 527 z internetu a 77 dopisů

KARTOGRAFIE Praha
otázka: Přes území ČR vedou celkem 4 trasy evropské sítě EuroVelo. Víte, 

jaká číselná označení mají?

odpověď: b) 4, 7, 9 a 13

soutěžilo: čtenářů 489; správně 483; špatně 6

výherci: Hana Somrová, Veselí nad Moravou; Jaroslav Jeřábek, Česká Lípa; 

Petr Krause, Jablonec nad Nisou 

ČD Bike
otázka: Víte, že České dráhy provozují také půjčovny kol? V kolika krajích 

tyto půjčovny kol najdete?

odpověď: c) 9

soutěžilo: 523 čtenářů; správně 505; špatně 18

výherci: Věra Jírová; Nové Město pod Smrkem; Jaroslava Jouzová, 

Chropyně; Hana Pavlásková, Frýdek-Místek; Věra Snášelová, Šumperk; 

Jan Běhounek, Praha; Václav Čáp, Česká Skalice; Petr Čekal, Třeboň; 

Ladislav Spáčil, Jihlava

333 výletů po rozhlednách Čech, Moravy a Slezska
otázka: Podle čeho jsou řazeny rozhledny v  knize 333 výletů po 

rozhlednách Čech, Moravy a Slezska?

odpověď: a) podle krajů

soutěžilo: 459 čtenářů; správně 351; špatně 108

výherci: Ivana Juchelková, Ostrava-Dubina; Václav Rojík, Plzeň; David Fogl, 

Studená

Křížovka
… dodnes je zde zachovaná hladomorna

soutěžilo: 374 čtenářů; správně 361; špatně 13

výherci: Inka Babáková, Hradec Králové; Markéta Suchá; Praha; 

Josef Dunovský, Železná Ruda 

Fotohádanka
otázka: Poznáte místo na fotografi i?

odpověď: a) Národní park Podyjí

soutěžilo: 314 čtenářů; správně 220; špatně 94

výherci: Marcela Dubinová, Kvasice; Jindra Dvořáková, Bernartice; 

Pavel Hruzík, Nový Jičín

Fotohádanka
otázka 1: b) parkovací cyklověž 

otázka 2: a) Hradec Králové

soutěžilo: 445 čtenářů; správně 437; špatně 8

výherci: Miloslava Kárová, Benešov; Edita Urbánová, Majdalena; 

Jiří Štěrba, Přerov

Všem výhercům srdečně blahopřejeme.
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