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PRAÅ½SKÃ‰ TOULKY - KARLOV
PondÄ›lÃ-, 18 Ãºnor 2013

V dne&scaron;ních toulkách Vás zvu ke krátké vycházce z Karlova do ulice Na Slupi. Z míst, kterými budete
procházet, se naskýtají zajímavé výhledy na Nuselský most, do údolí BotiÄ•e, na Vy&scaron;ehrad i VÄ›trov. Navíc mÅ¯Å¾ete
vycházku spojit s náv&scaron;tÄ›vou kostela Nanebevzetí P. Marie a Sv. Karla Velikého a také Muzea Policie ÄŒR.

Na Karlov se nejsnadnÄ›ji dostanete metrem ze stanice I. P. Pavlova nebo Vy&scaron;ehrad.
Mezi mni&scaron;skými Å™ády , které uvedl Karel IV. do Prahy, ve snaze utvoÅ™it z ní centrum kultury a vzdÄ›lanosti , byl i
Å™ád augustiánÅ¯-kanovníkÅ¯. Za sídlo urÄ•il císaÅ™ tomuto Å™ádu horu Karlovu, mons Caroli, nejvy&scaron;&scaron;í bod
novomÄ›stského území. Dne 13. záÅ™í 1350 císaÅ™ slavnostnÄ› poloÅ¾il základní kámen ke stavbÄ› kostela ve tvaru oktago
jehoÅ¾ zasvÄ›cení je naprosto neobvyklé a v ÄŒechách jediné.
Relikvie darovaná Karlem IV. kostelu byla v podobÄ› tÅ™
Karla Velikého.
Kostel je dominantou Nového MÄ›sta, zdaleka viditelnou ze v&scaron;ech praÅ¾ských návr&scaron;í.
Stavitel znám není. K slavnostnímu vysvÄ›cení do&scaron;lo za pÅ™ítomnosti Jana OÄ•ka z Vla&scaron;imi roku 1377. Nutno
Å™íci, Å¾e kostel, na rozdíl od pÅ™ilehlého klá&scaron;tera, nebyl pÅ™i této pÅ™íleÅ¾itosti úplnÄ› kompletnÄ› dostavÄ›n,
zastÅ™e&scaron;ení bylo provizorní. V letech 1733 aÅ¾ 1740 se kostelu dostalo barokizace podle návrhu F. M. KaÅˆky.
Roku 1785 Josef II. v rámci reforem kostel i s pÅ™ilehlým klá&scaron;terem zru&scaron;il. OdsvÄ›cený kostel nebyl
na&scaron;tÄ›stí vyuÅ¾it k jiným úÄ•elÅ¯m a tak u&scaron;el devastaci. JiÅ¾ roku 1789 v&scaron;ak byl v klá&scaron;terních
budovách zÅ™ízen chorobinec pod císaÅ™skou správou a kostel byl znovu vysvÄ›cen.
Roku 1781 do&scaron;lo k regotizac
presbytáÅ™e a zÅ™ízení nového oltáÅ™e. PoÄ•átkem 20. století byla zvaÅ¾ována regotizace celého objektu (Mocker, Hilbert
Mik&scaron;), na&scaron;tÄ›stí bylo od této my&scaron;lenky upu&scaron;tÄ›no.
KromÄ› kostela stojí za pozornost i
výklenková kapliÄ•ka se sochou Karla IV. od Josefa Maxe z roku 1837 pÅ™enesená sem z nádvoÅ™í Neureutterova domu v
KarlovÄ› ul. 14.
Do kostela se mi ve v&scaron;ední den dostat nepodaÅ™ilo, vy máte moÅ¾nost dostat se sem kaÅ¾dou n
ve 14 &ndash; 16.30 hod. (V dobÄ› komentované prohlídky ve 14.30 hod. je údajnÄ› moÅ¾nost shlédnutí Lateránských
schodÅ¯).
Z Ä•asových dÅ¯vodÅ¯ jsem odloÅ¾ila i náv&scaron;tÄ›vu policejného muzea v budovÄ› klá&scaron;tera.
Nevynechala jsem ov&scaron;em moÅ¾nost fotografování jak kostela, tak zajímavých detailÅ¯ fasády, klik, dveÅ™í apod.
Také se zde naskýtají zajímavé pohledy na Nuselský most.
MénÄ› líbivý je ov&scaron;em pohled na sprejerské výtvory,
kterými je poseta jiÅ¾ní zeÄ• areálu. Na&scaron;tÄ›stí hned naproti, na opraveném Bastionu XXXI, se Vám naskytnou opÄ›t
krásné pohledy. Tady lidské ruce odvedly velký kus práce, stejnÄ› jako v pÅ™ilehlé revitalizované zahradÄ› nesoucí jméno
Ztracenka.
Barokní bastion je souÄ•ástí opevnÄ›ní Nového MÄ›sta praÅ¾ského. Vznikl navázáním barokních hradeb na
pÅ¯vodní gotické opevnÄ›ní. MÅ¯Å¾ete se obÄ•erstvit i v restaurantu zajímavÄ› zasazeném do terénu. Já jsem dala pÅ™ednos
zajímavým pohledÅ¯m na Vy&scaron;ehrad, Nuselák, dÄ›tské hÅ™i&scaron;tÄ› Folimanka.
PÄ›kný výhled je i na vÄ
PetÅ™ín. Na severu pak na Albertov, VÄ›trov, nemocnici u ApolináÅ™e.
Zahrada Ztracenka se nachází na Albertovských svazích. PÅ¯vodnÄ› zde stávala vinice a sad, za socialismu dÄ›tské
hÅ™i&scaron;tÄ›. Nedávná revitalizace je velice zdaÅ™ilá. V kvÄ›tnovém dopoledni jsem zde byla prakticky sama a kochala
se klidem. Jen obÄ•as se tu mihl nÄ›jaký student, spÄ›chající zÅ™ejmÄ› na pÅ™edná&scaron;ku v blízké UK....
Pak uÅ¾ zbývá jen pomalu sejít Horskou ulicí do ulice Na Slupi.
Zde stojí za pozornost kostel p. Marie Na TrávníÄ•
pravoslavný kostelík je raritní tím, Å¾e jeho &scaron;tíhlá vÄ›Å¾ je mírnÄ› naklonÄ›na, taková malá obdoba italské vÄ›Å¾e.
Blízko kostela je zastávka tramvaje s hustou sítí spojÅ¯, mÅ¯Å¾ete tedy pokraÄ•ovat v&scaron;emi moÅ¾nými smÄ›ry k
dal&scaron;ím cílÅ¯m.
Jinou moÅ¾ností je uhnout z Horské ulice do ulice StudniÄ•kovy a pak vystoupat na VÄ›trov, do
ApolináÅ™ské ulice.
Vyjdete v místech, kde se mj. kdysi nacházela proslulá Jedová chý&scaron;e...
AÅ¥ tak Ä•i tak, pÅ™
v&scaron;em pÅ™íjemné toulání Prahou. MIA
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