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PRAÅ½SKÃ‰ TOULKY - OD VÃ•TONÄš K NÃ•RODNÃ•
ÄŒtvrtek, 31 kvÄ›ten 2012

NeÅ¾ zaÄ•nu své obvyklé toulání Prahou, podÄ›lím se s vámi dnes o jeden záÅ¾itek. Na podzim roku 2010 mne pÅ™íbuzní, ja
uÅ¾ mnohokrát, pozvali k sobÄ› do Prahy na prodlouÅ¾ený víkend. Sbalila jsem tedy batÅ¯Å¾ek a hurá smÄ›rem ku Praze - h
nezapomenout foÅ¥ák a pár nutných vÄ›cí.
U AndÄ›la uÅ¾ na mne Ä•ekala dcera, která v Praze studuje a vydaly jsme se ve dvou na procházku. Pro&scaron;ly jsm
trasu po Letné a PetÅ™ínÄ›, o které jsem zde nedávno psala. V páteÄ•ní podveÄ•er k pÅ™íbuzným a na dal&scaron;í den
jsme naplánovali uÅ¾ v plné sestavÄ› prohlídku nového dálniÄ•ního tunelu u Lahovic, dopÅ™edu avizovanou v médiích. V
sobotu ráno jsme stanuli pÅ™ed Smíchovským nádraÅ¾ím, odkud odjíÅ¾dÄ›ly v pravidelných krátkých intervalech zvlá&scaro
autobusy. .
U davu pÅ™ítomných vládla natÄ›&scaron;ená a nedoÄ•kavá nálada. Ta v&scaron;ak dostala první trhlinu ve
chvíli, kdy autobus namísto k LahovicÅ¯m a Zbraslavi namíÅ™il pÅ™es Vltavu do ModÅ™an a dále stoupal vzhÅ¯ru zatáÄ•kami
smÄ›rem k ToÄ•né. PÅ™ekvapením v&scaron;ak zdaleka nemÄ›l být konec ..
Autobus nás sice dovezl aÅ¾ k dálnici,
ov&scaron;em u tunelu uÅ¾ byly zátarasy a nikdo dovnitÅ™ nesmÄ›l. Stavební dÄ›lníci mÄ›li je&scaron;tÄ› plné ruce práce,
hotovo rozhodnÄ› nebylo. Mohli jsme se tudíÅ¾ jen podívat na nezáÅ¾ivný pruh silnice a to bylo asi tak v&scaron;e.
Vládl
chaos, nadávky nespokojencÅ¯, mezi nimi obÄ•as profiÄ•eli mladí lidé na in-linech. Mezitím autobusy vytrvale pÅ™iváÅ¾ely
dal&scaron;í várky nedoÄ•kavcÅ¯. Organizace akce silnÄ› vázla. Po chvíli dorazilo auto jedné komerÄ•ní televize s
redaktorkou a kameramany, aby s nÄ›kolika nespokojenci natoÄ•ili reportáÅ¾.
Zhruba po pÅ¯lhodinÄ› jsme usoudili, Å¾
nebudeme ztrácet Ä•as a vrátili se autobusem na Smíchov, kde jsme mÄ›li zaparkované auto. Vydali jsme se na Zbraslav
obhlédnout situaci, opÄ›t organizaÄ•ní fiasko a poté zpÄ›t na Smíchov.
V&scaron;echno zlé, pro nÄ›co dobré - alespoÅˆ nám
zbylo více Ä•asu na pravidelné záÅ™ijové dny EHD, které jsme téÅ¾ mÄ›li v plánu na odpoledne. PÄ›&scaron;í lávkou pÅ™i
Vy&scaron;ehradském Å¾elezniÄ•ním mostÄ› jsme pÅ™e&scaron;li na VýtoÅˆ, odkud jsme si naplánovali dal&scaron;í trasu pÅ
Emauzy, Karlovo námÄ›stí, VojtÄ›&scaron;skou Ä•tvrÅ¥, Národní tÅ™ídu do PraÅ¾ské kÅ™iÅ¾ovatky a odtud na nábÅ™eÅ¾í
této procházce bude dne&scaron;ní povídání.
VýtoÅˆ bývala kdysi souÄ•ástí zaniklé praÅ¾ské osady Podskalí (osada
&bdquo;pod skálou&ldquo;). Lidé se zde Å¾ivili v&scaron;ím, co souviselo s vodou - plavení dÅ™eva, jeho prodej, ledování,
pískaÅ™ení, chov a prodej ryb.
První zmínky o Podskalí pochází z 12. století. BohuÅ¾el r. 1420 byla osada vypálena a
lep&scaron;ích Ä•asÅ¯ se doÄ•kala aÅ¾ po dlouhých staletích, v období baroka. Tehdy do&scaron;lo k rozkvÄ›tu Podskalí, byly
vystavÄ›ny nové domy. R. 1890 pÅ™i&scaron;la zlá povodeÅˆ, coÅ¾ uspí&scaron;ilo rozhodnutí ohlednÄ› regulace vltavských
bÅ™ehÅ¯, Ä•ímÅ¾ Podskalí zaniklo a zdej&scaron;í lokalita podstatnÄ› zmÄ›nila svou podobu.
NÄ›mými svÄ›dky za&s
Podskalí tak zÅ¯staly pouze dvÄ› památky &ndash; Podskalská celnice na Výtoni Ä•. 412 a kostelík sv. Trojice v ul. Trojické.
V budovÄ› Podskalské celnice dnes sídlí velmi pÄ›kné muzeum patÅ™ící do majetku Muzea hl. mÄ›sta Prahy.
Celnice k
slouÅ¾ila k vybírání cla z pÅ™iplaveného dÅ™eva z horního toku Vltavy, clo se vybíralo tzv. vytínáním dÅ™eva, odtud pojmeno
VýtoÅˆ. --- O udrÅ¾ení tradice plaveckého Å™emesla se stará i spolek Vltavan zaloÅ¾ený na konci 19. století. Za zmínku
secesní budova limnigrafu (výtoÅˆského vodoÄ•etu) z roku 1907. ,
Opou&scaron;tíme muzeum a Vy&scaron;ehrads
stoupáme ke Karlovu námÄ›stí.
Tady fotoaparát zacvakal u pamÄ›tní desky BoÅ¾eny NÄ›mcové na domÄ› Ä•. 45, kde
spisovatelka urÄ•itý Ä•as Å¾ila a dokonÄ•ila BabiÄ•ku.
Dále mne zaujal rozsáhlý komplex budov se sochaÅ™skou výz
sídlí nÄ›jaké ministerstvo.
Po návratu z vycházky jsme tedy zalovili v hlubinách internetu a zjistili, Å¾e se jedná o
Ministerstvo spravedlnosti.
Jedna z budov patÅ™í gymnáziu BotiÄ•ská. V 16. aÅ¾ 19. století zde stával &scaron;pitál s
kostelem, po jeho zboÅ™ení vznikl v letech 1882-1884 neorenesanÄ•ní komplex tÅ™í budov, pÅ¯vodnÄ› zamý&scaron;lený jako
chudobinec pro Ä•tyÅ™i stovky muÅ¾Å¯ a Å¾en.
Za první svÄ›tové války se zde nacházel lazaret, následnÄ› r. 1930 budovu
získalo Ministerstvo zdravotnictví. Ministerstvo spravedlnosti zde sídlí od roku 1939.
Z Vy&scaron;ehradské ulice se také dostaneme k místu s pohnutou historií a tím je klá&scaron;ter s kostelem Na
Slovanech &ndash; Emauzy.
Karel IV. ve snaze dodat svému sídelnímu mÄ›stu urÄ•ité proslulosti, navázat tÄ›snÄ›j&scaron;
styky s Balkánem a koneÄ•nÄ› odstranit rozpor mezi západní a východní církví, se rozhodl (se svolením papeÅ¾e) roku 1347
zaloÅ¾it na vyvý&scaron;eninÄ› nad vsí Podskalí nový klá&scaron;ter s kostelem.
Klá&scaron;ter byl hotov r. 1360, kostel r.
1372, náklady si vyÅ¾ádaly tyto stavby stejné jako KarlÅ¯v most.
ZasvÄ›cení kostela je pomÄ›rnÄ› ob&scaron;írné. JiÅ¾
dokonÄ•ením obou staveb pÅ™i&scaron;li do Prahy pozvaní chorvat&scaron;tí mni&scaron;i z benediktinského opatství poblíÅ
Zadaru, aby v zemi &scaron;íÅ™ili vzdÄ›lanost. A tuto my&scaron;lenku se podaÅ™ilo naplnit, neboÅ¥ klá&scaron;ter se brzy
stal centrem vzdÄ›lanosti.
V prostorách se nacházela písaÅ™ská dílna, opisovaly se zde knihy. MnichÅ¯ pÅ™ibývalo a to
z Å™ad ChorvatÅ¯. Klá&scaron;ter pÅ™estál husitské války, jeho zdmi pro&scaron;li v prÅ¯bÄ›hu staletí mni&scaron;i
&scaron;panÄ›l&scaron;tí i nÄ›meÄ•tí, jejichÅ¾ pÅ™iÄ•inÄ›ním interiér klá&scaron;tera mÄ›nil svou podobu.
NejpohnutÄ›j&s
historie klá&scaron;tera se zaÄ•ala psát bÄ›hem II. svÄ›tové války, kdy klá&scaron;ter obsadila okupaÄ•ní vojska za
úÄ•elem zÅ™ízení vojenského lazaretu. Spojeneckým náletem r. 1945 byl celý objekt, hlavnÄ› kostel, poniÄ•en, shoÅ™ela stÅ™
interiér.
Od 50. let zde sídlily ústavy ÄŒSAV. R. 1964 vznikla výrazná dominanta kostela &ndash; dvÄ› betonové vÄ›Å¾e.
Jinak ale objekt celkovÄ› chátral, chybÄ›ly peníze i koncepce vyuÅ¾ití, vznikaly i bizarní plány - napÅ™. vybudování garáÅ¾í.
Je&scaron;tÄ› hÅ¯Å™e dopadla starobylá, pÅ¯vodnÄ› románská kaple sv. Kosmy a Damiána, stojící v bezprostÅ™ední blízkosti
Emauz, ve které pobývali ve 14. stol. mni&scaron;i pÅ™ed dostavbou Emauz. Za totality slouÅ¾ila jako skladi&scaron;tÄ›
v&scaron;eho moÅ¾ného, v poniÄ•eném interiéru nezÅ¯stalo z pÅ¯vodního mobiliáÅ™e naprosto nic. .
Na&scaron;tÄ›
pÅ™i&scaron;el listopad 1989 a rok poté byl celý objekt vrácen BenediktinÅ¯m, kteÅ™í jej dodnes opravují. A je se opravdu na
co dívat. MÄ›li jsme &scaron;tÄ›stí na sympatického prÅ¯vodce, který nás seznámil s historií, v KÅ™íÅ¾ové chodbÄ› jsme si
prohlédli výstavu dobových fotografií, úchvatný kostel i CísaÅ™skou kapli. Navíc v dobÄ› na&scaron;í náv&scaron;tÄ›vy zde
probíhala výstava historických plechových hraÄ•ek.
Fota interiéru bez blesku nic moc, ale zvenÄ•í jsem se ke své nemalé
radosti vyÅ™ádila.
Stavební opravy probíhaly i naproti Emauzskému klá&scaron;teru u barokního kostela s. Jana na
Skalce. ÄŒlovÄ›k by tÄ›Å¾ko hádal, Å¾e právÄ› zde stávala kdysi jedna z praÅ¾ských vinic, Svato&scaron;ova. Zastavili jsme
téÅ¾ krátce u Faustova domu. Po obÄ›dÄ› na KarlovÄ› námÄ›stí jsme se vydali Resslovou ulicí. O kostelech v ResslovÄ› ulici
jsem psala uÅ¾ v Ä•lánku o Zderaze.
Pomalu se dostáváme do VojtÄ›&scaron;ské Ä•tvrti, jejímÅ¾ stÅ™edem je kostel s
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VojtÄ›cha s pÅ™ilehlou farou. Bývala zde Ä•tvrÅ¥ jircháÅ™Å¯, tj. Å™emeslníkÅ¯, kteÅ™í nahrubo vydÄ›lávali zvíÅ™ecí kÅ¯Å¾e
hanlivÄ› také smradaÅ™i, smraÄ•o&scaron;i. ÄŒtvrÅ¥ sama mÄ›nila pojmenování - Opatovice, Podzderazí, SmradaÅ™e Ä•i V
(podle Karla IV., který povolal jircháÅ™e z Kalábrie).
StejnÄ› jako Podskalí a Zderaz, i tuto Ä•tvrÅ¥ trápily Ä•asté povodnÄ
tak bylo rozhodnuto o její asanaci, kdyÅ¾ pÅ™edtím bylo rovnÄ›Å¾ rozhodnuto o vybudování kulturního stánku Prozatímního
divadla (1862), posléze ND.
Kostelík sv. VojtÄ›cha stál na svém místÄ› jiÅ¾ ve 13. stol., tedy pÅ™ed zaloÅ¾ením
v prÅ¯bÄ›hu staletí se postupnÄ› zvÄ›t&scaron;oval.
Kostel mÄ›l a dosud má vedle tradice duchovní i tradici hudební.
Kd
zde pÅ¯sobil Josef Foerster a jako varhaník v letech 1874 - 1876 samotný Antonín DvoÅ™ák.
Foersterovo jméno nese
koncertní síÅˆ v budovÄ› fary s velmi pÅ¯vabným interiérem.
Dále cestou ke kostelu zmíním je&scaron;tÄ› dva blízké ob
&ndash; budovu Mánesa a &Scaron;ítkovskou (&Scaron;títkovskou) vodárenskou vÄ›Å¾.
Ale o nich, stejnÄ› jako o tom, c
pÄ›kného jsme je&scaron;tÄ› vidÄ›li na vycházce onu záÅ™ijovou sobotu, zase pÅ™í&scaron;tÄ›.
Doufám, Å¾e se vám dne&scaron;ní procházka líbilaVa&scaron;e MIA
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