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NedÄ›le, 22 duben 2012

V dne&scaron;ních toulkách Vás pozvu na PetÅ™ín, odkud se vydáme na PraÅ¾ský hrad. PrávÄ› v jarních mÄ›sících, kdy se
v&scaron;e zelená a kvete, mÅ¯Å¾e být tato vycházka pÄ›kným záÅ¾itkem lahodícím oku. Nejprve nÄ›co málo z historie - v
místech dne&scaron;ního PetÅ™ína bývaly kdysi lesy a skály.

Pro rozrÅ¯stající se Prahu v&scaron;ak bylo tÅ™eba velké mnoÅ¾ství základního stavebního materiálu - kamene a ten se
zaÄ•al tÄ›Å¾it právÄ› zde.

Na místÄ› zaÄ•aly vznikat opukové lomy a jelikoÅ¾ se kámen latinsky Å™ekne petra, Ä•asem se 327 m vysoký kopec doÄ•
názvu PetÅ™ín. Do té doby mÄ›l nÄ›kolik názvÅ¯, nejÄ•astÄ›ji Vrch sv. VavÅ™ince podle blízkého kostela.
Také zde v minu
bývalo popravi&scaron;tÄ›, o kterém se mluvilo hlavnÄ› v souvislosti s vyvraÅ¾dÄ›ním SlavníkovcÅ¯. Po vybudování Hladové zd
císaÅ™em Karlem IV. se popravi&scaron;tÄ› pÅ™esunulo na vrch Vítkov.
V období renesance do&scaron;lo na PetÅ™ínÄ›
vysazování stromÅ¯ a místo tak zaÄ•alo pomalu mÄ›nit svou podobu.
Roku 1889 vyrazili Ä•lenové Klubu Ä•eských turistÅ¯ na výstavu do PaÅ™íÅ¾e, kde je nejvíce zaujala Eiffelova vÄ›Å¾. Nadc
my&scaron;lenkou vybudování podobné vÄ›Å¾e v Praze.
Dali dohromady poÄ•áteÄ•ní tisícovku zlatých a oslovili veÅ™ejn
sbírkou na vybudování rozhledny. AÄ• nÄ›kteÅ™í lidé povaÅ¾ovali sbírku pÅ¯vodnÄ› za vtip, brzy se se&scaron;ly potÅ™ebné p
a mohlo se zaÄ•ít se stavebními pracemi. Na projektu se podílel Vratislav Pasovský a inÅ¾enýÅ™i Prá&scaron;il se SouÄ•kem
ÄŒeskomoravských strojíren.
16. bÅ™ezna 1891 zapoÄ•ala výstavba vÄ›Å¾e 63,5 m vysoké, váÅ¾ící 175 tun s 299 sch
výstavbÄ› docházelo na dne&scaron;ní dobu k neuvÄ›Å™itelným pracovním postupÅ¯m, napÅ™. pomocníci, kteÅ™í nahÅ™íva
rozhlednou nýty k sesazování dílÅ¯, je vyhazovali nahoru konstruktérÅ¯m a ti je kovovými kle&scaron;tÄ›mi zachytávali...
NicménÄ› uÅ¾ 2. Ä•ervence byla stavba hotová a slavnostnÄ› 20. srpna 1891 otevÅ™ena pro dychtivé náv&scaron;tÄ›vníky,
kterých tehdy, u pÅ™íleÅ¾itosti Zemské jubilejní výstavy, bylo v Praze mnoho. Je&scaron;tÄ› jeden ménÄ› známý údaj &ndash;
váleÄ•ných letech mÄ›la rozhledna na kahánku, Adolf Hitler totiÅ¾ pÅ™i své náv&scaron;tÄ›vÄ› Prahy v bÅ™eznu 1939 usoudi
rozhledna kazí výhled z PraÅ¾ského hradu a hrozilo její zbourání.
PojÄ•me v&scaron;ak do souÄ•asnosti. Na PetÅ™ínskou rozhlednu se v souÄ•asnosti dostaneme nÄ›kolika zpÅ¯soby.
NejznámÄ›j&scaron;í je asi cesta lanovkou ze stanice Újezd, lze se dojít i od Strahova Ä•i z Vla&scaron;ské ulice.
MÅ¯j tip
pro vás je v&scaron;ak tento &ndash; zkuste se, stejnÄ› jako já, pÅ™ed náv&scaron;tÄ›vou PetÅ™ína obÄ•erstvit ve známém
OC na SmíchovÄ›, vyjet do nejvy&scaron;&scaron;ího patra a odtud pÅ™ejít po lávce do parku Sacré Couer (je sem pÅ™ístup
z Drtinovy, pÅ™íp. HoleÄ•kovy ul.), odtud mÅ¯Å¾ete jít shlédnout klá&scaron;ter s kostelem sv. Gabriela v HoleÄ•kovÄ› ul. (uÅ¾
jsem o nÄ›m zde kdysi psala). Dále do SadÅ¯ Kinských s empírovým letohrádkem zvaným Musaion, kde je umístÄ›na
národopisná expozice.

PokraÄ•ujte po krásnÄ› obnovených a upravených cestách sady aÅ¾ k dÅ™evÄ›nému kostelíku sv. Michala (i o nÄ›m uÅ¾
resp. Ä•lánek). Poté vzhÅ¯ru po cestiÄ•kách, kolem &Scaron;tefánikovy hvÄ›zdárny pÅ™es RÅ¯Å¾ový sad aÅ¾ k rozhlednÄ›.
PÅ™estoÅ¾e mám fobii z vý&scaron;ek, výstup nahoru na rozhlednu jsem si neodepÅ™ela, stejnÄ› jako náv&scaron;tÄ›vu
známého bludi&scaron;tÄ›. Stojí zde i nÄ›kolik sakrálních památek. KromÄ› jiÅ¾ v úvodu zmínÄ›ného kostela sv. VavÅ™ince i
kaple BoÅ¾ího hrobu z r. 1737, tzv. jeruzalémského typu s kamennou kopulí a osmi sloupy a kaple Kalvárie z r. 1735.
WintonÅ¯v pramen
Po náv&scaron;tÄ›vÄ› bludi&scaron;tÄ› pokraÄ•ujeme cestiÄ•kami ke Strahovskému klá&scaron;teru.
vidÄ›ní je mnoho &ndash; Nebozízek, sochy známých osobností, pÅ™írodní památka PetÅ™ínské skalky. 22. 5. 2009, u pÅ™íl
stých narozenin sira Nicholase Wintona, byl na jeho poÄ•est ve Velké strahovské zahradÄ› otevÅ™en Sad zachráncÅ¯ dÄ›tí
pÅ™ed holocaustem. A pramen, který zde vyvÄ›rá, nese jméno stateÄ•ného zachránce.
V Lobkovické zahradÄ› mÅ¯Å¾
nav&scaron;tívit &scaron;tolu XXII, kde je výstava fotografií z podzemní Prahy. V tÄ›chto místech je dle mého soudu jeden z
nejkrásnÄ›j&scaron;ích výhledÅ¯ na PraÅ¾ský hrad. Dále se dostáváme do areálu Strahovského klá&scaron;tera.
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MÅ¯Å¾ete zde nav&scaron;tívit téÅ¾ muzeum miniatur. Odtud na PohoÅ™elec a následnÄ› doputovat ke slibovanému cíli
na&scaron;í vycházky &ndash; PraÅ¾skému hradu. I kdyÅ¾ tuto trasu od PohoÅ™elce na HradÄ•anské námÄ›stí miluji, mám
pro vás je&scaron;tÄ› jiný tip na neménÄ› krásnou a zajímavou trasu. Z PohoÅ™elce zamiÅ™te do prostoru mezi Keplerovou a
Myslbekovou ulicí (tramvají Ä•. 25 - Hládkov), kde se nachází starý vojenský hÅ™bitov.
Byl zaloÅ¾en roku 1786, poté, co cís
Josef II. zakázal pohÅ™bívat mrtvé uvnitÅ™ mÄ›sta. SlouÅ¾il dÅ¯stojníkÅ¯m hradÄ•anské dÄ›lostÅ™elecké posádky a jejich ro
pÅ™íslu&scaron;níkÅ¯m. Zanikl roku 1906, aÅ¾ do II. svÄ›tové války byl udrÅ¾ován. PozdÄ›ji docházelo k jeho chátrání a 1. 1.
1987 byl vyhlá&scaron;en kulturní památkou. Já jsem toto místo nav&scaron;tívila na konci devadesátých let, souÄ•asný
stav dle fota z netu bohuÅ¾el nic moc. PÅ™esto doporuÄ•uji.
PokraÄ•ujeme na Nový svÄ›t. PÅ™estoÅ¾e se nacházím
PraÅ¾ského hradu, zde se zastavil Ä•as. Pokochejte se krásou líbezných domeÄ•kÅ¯ a zaboÄ•te smÄ›rem k LoretÄ› a odtud na
PraÅ¾ský hrad.
Dal&scaron;í zajímavosti v tÄ›chto místech &ndash; z Nového SvÄ›ta do ulice Kanovnické, zde kostel s
Nepomuckého z let 1720-1729, první stavba K. I. Diezenhofera. Z Nového svÄ›ta do Kapucínské ulice, zde
klá&scaron;ter kapucínÅ¯ s kostelem. V Kapucínské ulici 214/2 HradÄ•anský domeÄ•ek (nepÅ™ístupný), bývalá muÄ•írna gesta
a obávané sídlo StB.
Pokud jste milovníky divadla mÅ¯Å¾ete na Novém SvÄ›tÄ› v dobÄ› 24. 6. &ndash; 1. 9. nav&scaron;tívit letní scénu Divadla
Ungelt. NezapomeÅˆte si ov&scaron;em vÄ•as rezervovat vstupenky.

Krásné jarní toulky Prahou pÅ™eje
MIA
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