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Série - Bezbariérové trasy Prahou

Petřínskými sady



Tato trasa je publikována jako součást série bezbariérových tras Prahou,
které jsou vhodné pro bezbariérové cestování




Všechny publikované trasy jsou sestaveny a prověřeny vozíčkáři
Hlavními kritérii při výběru vozíčkářských tras byla bezbariérová dostupnost
MHD, veřejnou dopravou nebo možnost vyhrazeného parkovacího
stání, sjízdnost terénu s minimální pomocí asistence, převážně rovinatý, zpevněný terén s pozvolným klesáním a s minimálním stoupáním.
Dalším kritériem byla síť služeb, jako je bezbariérové sociální zařízení, občerstvení.



Tyto trasy vznikly i díky podpoře společností, které vám v rámci těchto materiálů také představíme.
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Petřínské sady nabízejí široké
asfaltové cesty
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TRASA 3. – Petřínskými sady
Strahov - Petřínské sady - Malovanka
Trasa ze Strahova, přes Petřínské sady na Malovanku se z větší části
věnuje oblasti Petřína a její součástí je i výjezd bezbariérovým výtahem na Petřínskou rozhlednu, odkud jsou nádherné výhledy na Prahu a
v případě dobré viditelnosti i na daleké okolí Prahy. Cesta navazuje na
předchozí trasu z obory Hvězda, je sestavena tak, aby byla nenáročná.
Téměř v celé své délce vede z mírného kopce a kromě jednoho obtížnějšího stoupání v oblasti strahovských vysokoškolských kolejí, zde nenarazíte na žádná podstatnější úskalí.
POPIS ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ O TRASE
Začátek trasy: Autobusová zastávka Stadion Strahov
Konec trasy: Autobusová zastávka linky 217,Malovanka
Délka trasy: 3 km
Čas jízdy: 1 hod 30 min
Zaměření: poznávací - historické, přírodovědné, sportovní
Obtížnost: lehká pro všechny typy vozíků
Cenová hladina: do 50.-Kč
Trasu, která nás zavede
přes Petřínské sady na Pohořelec zahájíme u zastávky
autobusu Stadion Strahov.
Na toto místo je možné dostat se různými bezbariérovými nízkopodlažními linkami pražské MHD. Vycházku
začínáme na místě, kde
jsme ukončili naši poslední
trasu z obory Hvězda. O
Strahovském stadionu se
Cesta kolem Štefánikovy hvězdárny
zde ze stejného důvodu již
zmiňovat nebudeme. Informace o něm naleznete v textu předchozí vycházky. Od autobusové zastávky se rovnou vydáme po pravém chodníku s asfaltovým povrchem
k ulici Jezdecká, kde zatočíme vpravo do areálu vysokoškolských kolejí
Strahov. Téměř na samém začátku ulice Jezdecká se nachází budova
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studentské strahovské menzy. V levé části tohoto objektu je pro veřejnost otevřená bezbariérová restaurace přístupná z ulice po pozvolných
betonových nájezdních plošinách. V objektu je také bezbariérová toaleta. Toto místo na trase doporučujeme pro oběd, nebo malé občerstvení.
Trasa nás dále zavede z mírného kopečka mezi bloky strahovských kolejí až do Petřínských sadů. Na jejich počátku nás čeká dnešní první
úskalí a tím je po téměř 90-ti stupňové zatáčce vlevo krátké prudké
stoupání. Tento přibližně 20 metrů dlouhý úsek pro mechanické vozíky
není možné zvládnout bez pomoci asistenta nebo kolemjdoucích studentů, o něž naštěstí v této oblasti není nouze. Vzhledem k členitosti
Petřínských sadů doporučujeme se v této oblasti přesně držet námi navržené trasy, v opačném případě se vystavujete nebezpečí, že se před
vámi náhle objeví schody, nebo příliš prudké klesání a v tuto chvíli bude návrat na sjízdnou trasu velmi obtížný.
Po úspěšném zdolání krátkého stoupání se před námi otevře pohled do
vrchní části Petřínských sadů, které patří mezi nejrozsáhlejší zelené

Pohled na Pražský hrad z Petřínských sadů
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plochy ve středu města. Vznik názvu kopce Petřín již ve svých spisech
vysvětluje kronikář Kosmas. Petřín byl dle tohoto pramenu popsán jako
velmi skalnaté místo (latinsky petra - skála), kde se od nepaměti lámala opuka, z níž byla postavena řada staveb v Praze. Od poloviny
14.století byl hřeben Petřína předělen gotickou kamennou hradbou rozšířené Malé Strany, postavenou Karlem IV. a nazvanou podle pověsti
Hladová zeď, protože její stavba měla zajistit živobytí nezaměstnané
chudiny. Skutečné záměry její stavby však byly nepochybně čistě strategické, nehledě na to, že skutečný hladomor do Prahy přišel až po jejím dostavění. Jak šla staletí, vznikaly na petřínských svazích vinice,
později byl Petřín rozdělen do několika zahrad, jejichž kultivování spadá převážně do 30. let 19. století. V sadech byly postupně také stavěny
jeho jednotlivé dominanty a sochy. Roku 1891 byla do tohoto prostoru
vystavěna 60 m vysoká rozhledna a lanová dráha. Nedaleko od rozhledny stojí kostel sv. Vavřince, kaple Božího hrobu a Bludiště.
Naše cesta, která vede po jedné z hlavních asfaltových cest, nás nyní
zavede do petřínské zahrady zvané Růžový sad. Tato zahrada je plná
růží a má velmi pravidelný tvar. Na konci Růžového sadu stojí budova
Hvězdárny Petřín, hl.m. Prahy. Expozice hvězdárny je v současné době
bezbariérově přístupná pouze v přízemí, ale v krátké době zde bude
vybudován bezbariérový výtah, který nám umožní se dostat i k dalekohledům. Od Růžového sadu pokračujeme dál ulicí Strahovskou podél
horní stanice petřínské lanovky.
Lanovka byla vybudována v návaznosti na stavbu Petřínské rozhledny
za účelem usnadnit pražanům cestu k rozhledně. Provoz lanovky byl
zahájen 25. července 1891. V té době to byla nejdelší lanová dráha v
Rakousku-Uhersku. Lanovka jezdí celoročně, jízda trvá 3 minuty (se
zastavením na Nebozízku). Dráha v tomto provedení funguje dodnes.
Přibližně 50 metrů za lanovkou odbočíme cestou vpravo a v mírném
svahu projedeme pod Hladovou zdí až k Petřínské rozhledně. Rozhledna je výtahem bezbariérově přístupná. Jen je zde nutné k výjezdu výtahem přesednout na místní vozíček, který je rozměrově uzpůsoben
stísněné šířce (pouhých 60 cm) vstupních dveří výtahu. Toto chvilkové
nepohodlí se díky příjemné obsluze výtahu rychle překoná a odmění se
jedinečným zážitkem pohledu na Prahu z výšky. Pro pohled na Prahu
doporučujeme zvolit 1.patro rozhledny ve výšce 20 metrů vybavené
dalekohledy. Bezbariérová toaleta je v přízemí rozhledny u venkovního
vstupu do prostor stálé výstavy Járy Cimrmana. Pro její návštěvu je
nutné rozhlednu zprava objet. Tuto cestu doporučujeme absolvovat s
doprovodem, protože cestou zpět nás čeká prudší stoupání.
Růžový sad u Štefánikovy
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Petřínská rozhledna byla vystavěna
pro zemskou jubilejní výstavu v roce
1891 na podnět Klubu českých turistů
kteří se na na světové výstavě v Paříži
tak nadchli pohledem na slavnou Eiffelovu věž, že se rozhodli vytvořit podobnou
dominantu nad městem v Praze. Pro pětkrát menší napodobeninu Eiffelovy věže
byl vybrán vrch Petřín v nadmořské výšce 318 m. Stavba byla zahájena v březnu 1891 podle návrhu arch. Vratislava
Pasovského, autory konstrukce byli ing.
František Prášil a ing. Julius Souček z
Českomoravské strojírny. V neuvěřitelně
krátké době vyrostla celá konstrukce,
28. července 1891 byla zkolaudována a
již 20. srpna 1891 byla rozhledna slavnostně otevřena. Cesta na vrchol má 299
schodů až k vyhlídkové kabině ve výšce
51 metrů, odkud je překrásný rozhled na
město.
Od Petřínské rozhledny se vydáme cestou vlevo a po několika metrech se před
námi otevře prostor, kde po pravé straně
uvidíme Bludiště, za ním kapli Božího
hrobu a vlevo kostel svatého Vavřince. Z těchto objektů je bezbariérové
pouze Bludiště, ale zbylé dva stojí za
prohlídku alespoň zvenčí. Kostel sv. Vavřince, je původně románská jednolodní
svatyně. V blízkosti tohoto kostela se
konaly ve středověku popravy. V
18.století byl kostelík barokizován a tato
jeho podoba mu zůstala dodnes. Kaple
Božího hrobu je z roku 1737. Její čelní
stěna
je
zdobena
sgrafitem
Zmrtvýchvstání Krista. V těsné blízkosti
této kaple je tzv. Bludiště, pavilon Klubu českých turistů z roku 1891, vybudovaný jako miniaturní rekonstrukce tehdejší vyšehradské gotické brány Špička.
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Strahovský klášter

Zábavná zrcadlová chodba vede do prostoru, v němž je iluzivní malba
bojů Pražanů se Švédy na Karlově mostě roku 1648. Malba je dílem K.
a L.Liebscherů a V.Bartoňka. Bludiště, jak jsme již uvedli je bezbariérové, ale jeho vstupní brána má šířku jen 76 cm. Tento problém pro elektrické vozíky je možné vyřešit tím, že po ohlášení obsluze, do Bludiště
vstoupíte jeho východem, který je dostatečně široký.
Pro naši další cestu je nutné se vrátit zpět do ulice Strahovská, odkud
jsme odbočovali k Petřínské rozhledně. Nyní nás čeká delší zábavná
projížďka podél Hladové zdi po asfaltu z mírného kopce téměř až na
Pohořelec. V jejím závěru se změní povrch cesty na historickou dlažbu
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z kočičích hlav, kterou je potřeba
překonat pomalu a po silnici. Po pár
metrech se nám vpravo otevře
vstup do areálu Strahovského kláštera. Strahovský klášter není bezbariérový. Při prohlídce exteriérů
jeho budov je nutné jet velmi pomalu a obezřetně, protože je zde
opět historická dlažba tzv. kočičí
hlavy, která je značně rozestoupená. Tuto prohlídku nedoporučujeme
mechanickým vozíkům bez doprovodu. V areálu je bezbariérová toaleta.
Komplex bývalého Strahovského
kláštera jak rozlohou, tak i umístěním nad Prahou je jedním z výrazných památníků církevní rozpínavosti na pražském území. Byl
prvním premonstrátským klášterem
u nás. Byl založen roku 1140 poblíž
cesty vedoucí ke knížecímu hradu,
v místě, kde se strahovalo (držela
se stráž) - tedy Strahov. Premonstráti, jimž klášter náležel, sehráli
ve středověku významnou úlohu ve
vnitřní i zahraniční politice feudálního českého státu a na sklonku
předbělohorského období vytvořili v
klášteře důležité ohnisko protireformace. Od nejstarších dob až do
svého zrušení patřil Strahovský
klášter k nebohatším církevním institucím. Areál kláštera byl patrně
rozsáhlejší než tehdejší Pražský
hrad, byla to největší románská
stavba v Čechách a snad i v celé
Evropě. Pobývaly v něm významné
osobnosti a konal se tu zemský
sněm. Po požáru románského kláštera v r. 1258 byl obnoven již v ra9
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ně gotickém duchu. Za husitské doby klášter upadal a nový vzestup
nastal až koncem 16. a začátkem 17. st. Roku 1603 - 12 vznikl nalevo
od vstupní brány goticko-renesanční votivní kostel sv. Rocha. Byl obnovován konventní chrám Nanebevzetí Panny Marie a klášter dále přestavován. Vyvrcholením bylo přenesení ostatků sv. Norberta r. 1627 z
magdeburského premonstrátského kláštera P. Marie na Strahov. Sv.
Norbert založil r. 1120 klášter ve Francii v údolí Premontré a později se
stal biskupem v Magdeburku. Jeho původní hrob na Strahově byl v mřížové kapli uprostřed kostela, dnes v kapli sv. Voršily. Roku 1648 byl
klášter vyrabován Švédy a následovala raně barokní přestavba. R.
1671 vznikl Teologický sál, starší reprezentační místnost Strahovské
knihovny. V barokních skříních jsou zde uloženy staré rukopisy a prvotisky, nejstarší pergamenový evangeliář z 9. st. V sále jsou umístěny
holandské globy z 17. až 19. st. Byl přestavěn vlastní konvent a zakončením stavebního vývoje byla výstavba nové klasicistní knihovny s velkým Filozofickým sálem. Z hospodářských budov je nejvýznamnější
strahovský pivovar, v němž se vařilo pivo až do začátku 20. st. Od 30.
let 19. st. dochází k budování Strahovské obrazárny s pozoruhodnou
kolekcí středoevropského umění. Vývoj kláštera byl v roce 1950 přerušen násilným obsazením komunistickou mocí. Po roce 1989 dochází k
restituci klášterního majetku a k návratu klášterní komunity. Klášter
patří opět premonstrátskému řádu, jehož komunita se ujala své pastorační funkce i starosti o strahovský areál.
Od komplexu Strahovského kláštera se vydáme ulicí Dlabačov po jejím
levém chodníku až k autobusové zastávce nízkopodlažní linky č.217
Malovanka, kde naší dnešní procházku zakončíme.
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RAŽSKÝ HRAD

Seznámení s historií
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ww
. p r a gprohlídku
u e c i thlavní
y l i n dominanty
e . c o m nejen města Prahy,
Před tím, než se vydáme
naw
samotnou
ale celé naší republiky, měli bychom se seznámit s historií památky, která je spojena se
současností ale i minulostí státu. Patří mezi velice důležité symboly, a proto pojďme
společně nahlédnout za zdi Pražského hradu, a seznamme se s historickými událostmi,
které ovlivňovaly dějiny České republiky, protože právě na Hradě se utvářela velká část
naší historie.
Prague City Line turistům a návštěvníkům Prahy nabízí:

Počátek



Doporučené a přehledně zpracované turistické trasy po Praze

Pražský hrad byl dle dochovaných historických pramenů založen přemyslovských knížeTématicky
zaměřené
turistické
průvodce
po Praze
k volnému
stažení
v PDF a
tem Bořivojem
roku
880. Toto
středověké
hradiště
bylo poté
opevněno
příkopem
formátuapřímo
internetových
valem z kamení
hlíny.z Poté
na územístránek
hradu vyrostly kostely, nejprve kostel Panny
Marie, a v první polovině desátého století kostely zasvěcené svatému Jiří a svatému
 Tématicky zaměřené tištěné turistické průvodce po Praze ZDARMA
Vítu. Píše se tedy desáté století a Pražský hrad se stává sídlem hlavy státu, knížete
a později
krále. Kromě
hlav státu
zdekteré
všakdoporučujeme
působil i nejvyšší
církve,
 také
Informace
o zajímavým
místech,
v Prazepředstavitel
navštívit v širopražský biskup. Později byla v místě původní rotundy postavena bazilika svatého Víta, jež
kých souvislostech, zpracovaných s originálními texty, řadou kvalitních fotose stala hlavním hradním kostelem. A čím byla také velmi významná? Byly zde totiž
doplněných
uchovány grafií
relikvie
světců mapami.
a patronů Země. Nutno zmínit svatého Víta, Václava a také
Vojtěcha.
 Nabídku a informace o ubytování a dalších službách, které Praha nabízí

 krážem
SLEVENKY,
průvodce který šetří vaše peníze
Křížem
staletími
Co přinesla vláda Lucemburků?
Dalším historickým mezníkem, důležitým v historii stavby, je období čtrnáctého století, kdy
na český trůn usedá rod Lucemburků. V té době se Pražský hrad, díky osobě Karla IV.,
poprvé stává císařskou rezidencí a zároveň sídlem panovníka Svaté říše římské.
Hrad v té době prodělal rozsáhlé rekonstrukce, kdy byl přestavěn královský palác a
posíleno hradní opevnění. Stavební práce se nevyhnuly ani chrámu svatého Víta, který
začal získávat gotickou podobu.
Od husitství kontakt:
k Jagelloncům
ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU o.s.
Nastává období husitských válek,
které nebylo pro
Hrad nijak příznivé. Po desetiletí neJagellonská
2428
byl nikým obýván, což se výrazně podepsalo na hradních budovách a na opevnění, které
130 00 Praha 3
začaly pomalu chátrat. V roce 1483 začalo opět svítat na lepší časy. Na trůn usedá
Telefon:
+420
724Chátrající
333 242
dynastie Jagellonců, která se na Hradě
usídlila.
zdi byly opět opraveny a doE-mail:
praguecityline@gmail.com
konce vyrostly nové obranné věže Prašná věž, Nová bílá věž a také Daliborka. Dále došlo
k přestavbě a rozšíření královského paláce. Zajímavostí je, že v té době byl nádherný
Vladislavský sál považován za největší světský klenutý sál tehdejší Evropy.
Na trůn usedají Habsburkové
Renesanční háv si Hrad oblékl díky další vládnoucí dynastii, tedy Habsburkům. V té
době byla založena Královská zahrada, která se dočkala největšího rozmachu
v šestnáctém století. Z tohoto období pochází stavby, které měly sloužit především pro
zábavu panstva, jimiž byl letohrádek, míčovna, střelnice a také lví dvorek. Jistých

12

