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Upozornění pro čtenáře  
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hypertextově provázány. 
 
Text poznámky pod čarou je umístěn na dolním okraji každé 
stránky, ve které je v textu zvýrazněno číslo poznámky pod čarou 
(např.: Text0). 

                                                      
0 Text poznámky pod čarou. 
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Předmluva 
Praha nevyniká – jako jiná veliká města – šířkou svých ulic, 

milionovými stavbami moderními, hlukem velikého světa. 
Nepřítomnost dvora, staletý úpadek národa a veskrze nepříznivé 
poměry politické, jevící ohromný vliv i na život hospodářský 
a kulturní, vývoj v tomto směru valně omezily. 

A přece je Praha jedním z nejzajímavějších měst celé Evropy! Je to 
bohatý odkaz dávné, slavné minulosti, je to nádherný plastický 
obraz vzácné ceny umělecké, který podařilo se přírodě, lidstvu 
a věkům vytvořiti na půdě posvěcené historií nad jiné pohnutou 
a slavnou a který Prahu povznáší vysoko nad města nepoměrně 
větší a bohatší! – 

Praha, tisíciletý kulturní střed malého ale činného národa se 
slavnou minulostí a činuplnou přítomností, jest skutečnou knihou 
kultury lidské. Chrámy, paláce, kláštery, školy, knihovny, musea 
jsou zde nakupeny s překvapujícím bohatstvím. 

Vzdor nesmírným pohromám, které stihly Prahu v minulosti, 
připravivše ji téměř o vše, co se odnésti nebo zničiti dalo a čím 
honosí se nyní města v cizině, Praha neklesla. Zůstala jí její slávy 
plná minulost, její nádhera architektury i krása přírody, její vzácným 
způsobem sladěný charakter umělecký. Architekturu možno tu 
studovati ve všech slozích středověkých i novověkých v ukázkách 
ceny a krásy namnoze nevyrovnatelné. Praha zůstala nejkrásnějším 
městem střední Evropy, národním pokladem, jehož ceny nejsme si 
ani dosti vědomi. 

Kdo Prahu navštíví s myslí vnímavou, se srdcem čistým, 
neodejde do hloubi duše nepohnut, neodejde bez vroucího přání 
v srdci, by zůstala jak nám ji věky dochovaly a jak ji milujeme, tu 
naši zlatou, slavnou matičku českých měst! 
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I. 
Část poradná 

Památnosti, knihovny, čítárny, musea atd. 
a doba, kdy jsou přístupny 

Belvedere. (Chotkovy sady, IV.) Přihláška u invalidy, bydlícího 
v pravo u vchodu. Tentýž průvodcem. 

Banka zemská a 
Banka živnostenská, obě na Příkopě, II. V úředních hodinách 

dopoledne. Vstup volný. 
Čítárna akademická. (Mikulandská ul. č. 4 – II.) Přístupna 

každému posluchači vysokých škol. 
Čítárna česk. obch. musea v Plodinové burse. (Havlíčkovo nám. 

II.) Od 9 hod. ráno do 1 hod. odp. Přístupna každému. 
Čítárna, veřejná, Ženského výrobního spolku. (Resslova ulice 

č. 1940 – II.) Volně přístupna každé dámě vždy v neděli a ve svátek 
od 9 hod. do 12 hod. 

Daliborka, v. Purkrabský úřad. 
Divadlo národní. (Ferdinandova tř., II.) Královské místnosti na 

přihlášku u vrátného na Tylově náměstí. Za osobu K 1,–. Schodiště, 
foyer a loggie přístupny při představeních. 

Hrad královský. Sály: německý, španělský, vladislavský, 
kancelář místodržitelská, zelená komora, stará sněmovna, císařská 
kaple. Provádějí zámečtí sluhové od 10–1 hod. Hledat je lze při hl. 
vchodu k císařským pokojům ve 3 dvoře na proti jezd. soše sv. Jiří. 

Hřbitov, starý, židovský. (Hampejská ulice, V.) Každý den 
kromě velikých svátků židovských. Přihlásiti se nutno v kanceláři 
v č. 3. v téže ulici. (40 h). 
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Hřbitovy Olšanské, pak Košířský, na Malvazinkách, vojenský 
a evangelický na Invalidovně, Vinohradský, Vyšehradský 
a židovský v Olšanech po celý den volně. 

Hvězdárna, viz Klementinum. 
Chrám sv. Víta od 5–12 a od 2–5 hod. Jinak přihláška u některého 

z kostelníků, kteří též dle přání provádějí. Chrámový poklad na 
přihlášku u vrch. kostelníka v sakristii. (K 1–2,–). 

Kaple sv. Kříže. (Poštovská ul., I.) Přihl. u kustoda F. Renka 
obuvníka, vedle v domě č. p. 1013 st., 16 n. 

Karolinum. (Železná ul., I.) Arkýřová kaple. Přihl. u pedela. 
Katakomby v kostele Panny Marie Vítězné u Karmelitánů. 

(Karmelitská ul. III.) Přihl. u kostelníka. 
Klementinum. (Karlova ulice, I.) Hvězdárna a sbírka 

archeologická. Přihl. u pedela. Refektář. Přihl. u vrátného 
v semináři. Universitní knihovna, v. t. 

Knihovna městská. (Spálená ul. č. 74, II.) Pro potřebu nejširších 
vrstev. V úterý a v pátek od 3–7 hod., v ostatní dny od 9–1 hod. 
V neděli zavřeno. 

Knihovna Náprstkova průmysl. musea. (U Halánků. Betlemské 
nám., I.) Přihl. v čítárně od 10–12 hod., v sobotu také od 2 do 7 odp. 

Knihovna a čítárna Jednoty ku povzbuzení průmyslu. (Klášter 
Havelský v Rytířské ulici, I.) Denně (mimo čtvrtku) od 10 do 12 a od 
4–8 hod., v neděli a ve svátek od 9–12 hod. 

Knihovna kláštera Strahovského. (Strahov, IV.) Přihl. 
u bibliotekáře v 1. patře od 9–12 hod. Knihovna 
uměleckoprůmyslového musea. (Rudolfinum na Rudolfově nábřeží, 
I.) Každý všední den mimo pondělí od 10–12 hod. a od 3–8 hod., 
v neděli a ve svátek (vyjímaje veliké svátky) od 10 do 12 hod. 

Knihovna universitní a čítárna. (Klementinum, I.) Denně, kromě 
nedělí a svátků, od 9–1 hod. a od 3–8 hod. (V pondělí a ve čtvrtek od 
3–6 hod.) Prohlédnouti knihovnu možno po přihlášce u bibliotékáře 
od 11–12 hod. 
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Knihovna zem. musea království Českého. (V budově musejní 
na Václavském nám., II.) Čítárna přístupna denně (mimo nedělí 
a svátků) od 8–1 hod., ve středu a v sobotu též od 3–6 hod. odpol. 

Knihovna zemědělské rady království Českého. (Václavské 
nám., II.) Ve středu a v sobotu od 9–1 hod. 

Kostel sv. Jiří. (Hrad královský, IV.) Býval přístupen v den 
sv. Jana Nep., Jiří a Václava, jinak na přihlášku u kostelníka v levo 
od kostela. Nyní za příčinou oprav vůbec uzavřen. 

Kostel ruský u sv. Mikuláše (pravoslavné církve. Mikulášské 
nám., I.). Přihláška u sluhy. 

Kostely ostatní v době služeb Božích (od 6–12 hod. a od 2 do 
5 hod.). Jinak na přihl. u kostelníků. 

Loreta. (Loretánské nám., IV.) Chrám, kaple s ochozem a poklad. 
Od května do polovice října v pondělí, ve středu, v pátek a v sobotu 
od 9–11 hod. (Nejvýše 6 osob najednou.) Zazvonit u fortny. (40 h). 

Museum městské. (V parku na Poříčí, II.). Otevřeno bude po 
ukončení instalace sbírek asi o sv. Václavě r. 1900. 

Museum národopisné. (V paláci hr. Sylva-Taroucy na Příkopě, II. 
č. p. 12). Přístup ve středu a v sobotu od 1–4 hod. a v neděli od 9–
1 hod. zdarma, v pondělí od 9–12 hod. a ve svátek od 9–1 hod. za 
20 h, v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 9–12 hod. za 60 h. – Bohatě ill. 
průvodce za 40 h. Šatna 4 h. 

Museum průmyslové Náprstkovo. (U Halánků na Betlemském 
náměstí, I.) O sv. Janě Nep. po 3 dny, o sv. Václavě po 2 dny za 
vstupné 20 h., dítě 10 h. Od června do září v neděli a ve svátek 
dopoledne. – Za vstupné K 1,– na přihlášku v čítárně vždy o 11 hod. 

Museum technologické. (Králodvorská ulice, I., č. 655 st., 29 n.) 
Denně, mimo pátku, od 9–3 hod., v neděli od 9–12 hod. Vstup 

volný. 
Museum umělecko-průmyslové. (Rudolfinum na Rudolfově 

nábř., I.) V úterý, ve středu, ve čtvrtek, v pátek a v neděli zdarma, 
v sobotu za 40 h. za osobu; vždy od 10–3 hod. 

Museum zemské, král. Českého. (Václavské nám., II.) V období 
letním. Zdarma: v neděli od 9–12 hod. dopoledne, ve středu 
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a v sobotu od 2–6 hod. odpol. Za vstupné v úterý, ve čtvrtek 
a v pátek od 9 hod. ráno do 1 hod. odpol (60 hal.); jen s průvodčím: 
ve středu a v sobotu od 9–12 hod. dopol. a v úterý, ve čtvrtek 
a v pátek od 3–5 hod. odpol. (K 1,–.) – V období zimním. Zdarma: 
v neděli od 9–12 hod. dopol., ve středu a v sobotu od 1–4 hod. 
odpol. Za vstupné: v úterý od 9 hod. ráno do 1 hod. odpol, (60 h); 
jen s průvodčím: ve středu, ve čtvrtek, v pátek a v sobotu od 9–
12 hodin dopol. (K 1,–). – Vstupenky u vrátného. Tištěný »Průvodce 
sbírkami« 60 h. 

Obrazárna Nostická (Palác hr. Nostice. Maltézské náměstí, III.) 
Přihl. u vrátného. Katalog 40 h. 

Obrazárna Strahovská. (Klášter na Strahově, IV.) Přihl. 
u vrátného ve fortně. Dámy nemají přístupu. 

Obrazárna vlast. přátel umění. (Rudolfinum na Rudolfově nábř. 
I.) Ve středu, v pátek a v neděli zdarma, v úterý, ve čtvrtek 
a v sobotu 60 h.; vždy od 11–3 hod. 

Orloj staroměstský. (Starom. nám., I.) Bije každou hodinu. 
Přesná doba naznačena na tabulce u hodináře Heinze naproti orloji. 

Palác kn. Fürstenberga. (Valdštýnská ul. III.) Knihovna a sbírka 
mincí. Přihláška u bibliotékáře. 

Palác kn. Lobkovice. (Vlašská ulice, III.) Bibliotéka. Zahrada 
(v úterý, v pátek a v sobotu). Přihlášky u vrátného. 

Palác hr. Valdštýna. (Valdštýnské nám., III.) Veřejně v den 
sv. Jana Nep. a sv. Václava. Jinak přihláška u vrátného. 

Panoráma Nár. Jednoty Pošumavské. (Ferdinandova tř. I.) Od 
9 hodin ráno do 9 hod. večer. Vstupné 40 h. 8 lístků K 2,–. Spolkový, 
studentský, úřadnický, dělnický a dětský lístek 20 h. Každý týden 
jiné obrazy. 

Panoráma klubu českých turistů na Petříně. (Liebscher. Hájení 
Prahy proti Švédům.) Celý den. Vstupné 40 h., děti 20 h. 

Panoráma Maroldovo, kruhové. (Bitva u Lipan.) Na výstavišti 
v Král. Oboře. Čas přístupu a vstupné oznamováno je v den listech. 

Poklad chrámu sv. Víta – v. Chrám sv. Víta. 
Poklad loretánský – v. Loreta. 
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Purkrabský úřad s Daliborkou. (Jirská ul., IV.) Přihl. u sluhy 
v levo u vchodu. Od 11–2 hod. 

Radnice Staroměstská. (Staroměstské nám., I.) Zasedací síně. 
Primátorská síň. Kaple sv. Vavřince. Vězení. Od 9–4 hod., v neděli 
a ve svátek od 9–1 hod. Přihl. u vrátného (60 h). 

Rozhledna na Petříně. Po celý den (jen v létě). Za osobu 40 h. 
děti 20 h. S použitím vytahovadla K 1,–, děti 60 h. V neděli a ve 
svátek (do odvolání) za osobu 20 h, s vytahovadlem 60 h. 

Rudolfinum. (Rudolfovo nábřeží, I.). Koncertní sál v čas 
koncertů. Obrazárna se sbírkou rytin, museum umělecko-
průmyslové v. t. 

Spořitelna městská. (Rytířská ul., I.). V hodinách úředních 
dopoledne. Vstup volný. 

Synagoga reform. církve israel. (Dušní ul., V.). Přihl. u sluhy 
v sous. domě. 

Synagoga (Škola) staronová. (Rabínská ul., V.). Přihl. u sluhy 
v domě č. 7. (40 h). 

Synagoga vinohradská. (Sázavská ul.). V čas bohoslužeb, jinak 
na přihl. u kostelníka (asi K 1,–). 

Věž mostecká, staroměstská. Přihl. v krámě optika p. Šebka na 
Křížovnickém nám. čp. 193.-I. Lístek do 4 osob 60 h, každá další 
osoba 10 h. 

Vyhlídky: odpoledne a podvečer: 
Z Chotkových sadů, z král. hradu: od Černé věže, s rampy před 

hl. vchodem a s balkonu ústavu šlechtičen (40 h), s Letné: 
z pavillonu Hanavského, z altánu a od restaurace, s Petřína; 

dopoledne: 
s Vyšehradu a se Žižkova (vrchu). 
Výstava stálá a tržnice řemeslných výrobků. (Uhelný trh, I.) 

Denně od 9–6 hod. V neděli do 12 hod. v pol. Vstup volný. 
Výstavy umělecké pořádány bývají od polovice března do 

polovice května Krasoumnou Jednotou v Rudolfinu. Otevřeny po 
celý den. (K 1,–, v neděli 60 h). Mimo to pořádají občasné výstavy: 



14 

»Jednota umělců výtvarných« a spolek »Manes«. Bližší vždy 
v novinách a na plakátech. 

Zahrada botanická. (Na Slupi, II.). 
Zahrada kn. Kinského. (Na svahu Petřína na S.) Přihl. 

u vrátného. 
Zahrada kn. Lobkovice, v. Palác kn. Lobkovice. Přihl. 

u vrátného. 
Zahrada královská. (Král. hrad, IV.) Přihl. u hradního 

hejtmanství. 
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Příjezd do Prahy 

Nádraží 

V Praze jsou následující nádraží: 
Nádraží Státní dráhy. (Jezdecká ul., II., příjezd, Hybernská ul., 

II., odjezd). Pro trať společnosti stát. dráh z Vídně přes Brno do 
Prahy a dále do Podmoklí (k Drážďanům), pak pro trať přes Choceň 
do Broumova, konečně pro trať Buštěhradské dráhy do Karlových 
Varů a Chebu. 

Nádraží dráhy císaře Františka Josefa. (Městský sad, II.). Přes 
Veselí a Gmunt do Vídně. Sem ústí také Česká severní dráha – přes 
Bakov a Turnov do Liberce. 

Odtud možno jeti na nádraží Západní dráhy na Smíchově. 
Nádraží Severozápadní dráhy. (Těšnov-Poříč, II.). Do Vídně přes 

Velký Osek a přes Lysou do Děčína, přes Nymburk, Hradec Králové 
do Mittelwalde. 

Nádraží Západní dráhy. (Konec Švarcenberkovy třídy na 
Smíchově.) Přes Beroun a Plzeň do Brodu a Mnichova. Také pro trať 
dráhy Pražsko-Duchcovské do Slaného, Mostu, Duchcova a Hrobů 
a pro dráhu Rakovnicko-Protivínskou. Ze Zdic do Příbrami 
a Protivína; z Berouna do Rakovníka. 

Nádraží Buštěhradské dráhy. (Bruska). Do Karlových Varů 
a Chebu. Možno vsednouti v nádraží Státní dráhy v Hybernské 
ulici. 

Kromě toho jsou ještě nádraží v jednotlivých dílech města 
a předměstích, jako na Vyšehradě (spojovací dráha), Nuslích 
(Františka Josefa), Holešovicích, Bubenči a Libni (státní) a zastávky 
v Karlíně (státní a severozáp.). 

Na všech nádražích nalézají se rozsáhlé restaurace, toaletní 
místnosti, záchody a šatny, kdež možno za nepatrný poplatek 
zavazadla na kratší dobu uschovati. 
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Potravní daň 

Praha náleží k místům potravní dani podrobeným. Dlužno tedy 
z potravin do města (nikoli do předměstí) nesených platiti potravní 
daň. Zavazadla prohlížena jsou na čáře potravní, t. j. na hranicích 
Prahy zvl. zřízenci, na nádraží Státním a Severozápadním, 
poněvadž nalézají se už v obvodu potr. dani podrobeném, hned při 
výstupu s perronu. Z pravidla postačí prohlášení strany, že nic dani 
podléhajícího nenese, úřední zřízenci mohou se však přesvědčiti 
a bylo-li co zapřeno, nutno platiti několikanásobnou pokutu. Nese-li 
někdo z nádraží nebo z předměstí některého něco zdanění 
podrobeného Prahou do jiného předměstí, musí obnos příslušný 
také zaplatiti, obdrží jej však při výstupu z města během 24 hodin 
u kteréhokoli potr. úřadu nazpět, prokáže-li se transitní poukázkou, 
která mu při placení na požádání vydána býti musí. 

Posluhové 

Na všech nádražích ustanoveni jsou zvláštní zřízenci, kteří za 
poplatek 20 h za kus donesou – přeje-li si toho cestující – zavazadla 
k povozu, po případě je mohou i do města dopraviti. Obyčejně před 
nádražím stojí veřejní posluhové, znatelní po červených, 
číslovaných čepicích a ženy s nůšemi, také číslovanými. Tito 
posluhové mají zvláštní sazbu, (za 10 kg ve městě 40 h, za více 80 h, 
na Malou Stranu, Smíchov a do Karlína za 15 kg 80 h, za více K 1,20, 
na Vinohrady, Žižkov a na Západní dráhu do 15 kg K 1,20, za více 
K 2,–), je ale rozhodně nejlépe mzdu napřed smluviti. Neradno 
svěřovati zavazadla chlapcům a různým výrostkům, kteří nejsouce 
k tomu oprávněni, u nádraží často dotěrně se nabízejí. 

Dopravní prostředky 

Před nádražími a na různých místech města stojí veřejné povozy, 
jež k jízdě najmouti lze. Jsou to: 
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Drožky. Jednospřežní. Platí se za čtvrt hod. 80 h, za každou 
násled. čtvrt hod. 40 h. 

Fiakry. Dvouspřežní. Platí se za čtvrt hod. K 1,20, za půl hod. 
K 2,–, za každou násl. půl hodinu K 1,–. 

Byla-li čtvrt hod. (při drožkách) a půl hod. (při fiakrech) 
započata, třeba nedodržena do konce, počítá se za celou. 

Jede-li se na hořejší Malou Stranu, na Hradčany, do Holešovic, 
Buben, na Žižkov nebo do citadelly Vyšehradské, nutno připlatiti 
drožce 40 h, fiakru 60 h. Na nádraží příplatek 60 h a K 1,–. 

Nazpět za čekání a zpáteční jízdu drožce za každou čtvrt hod. 
40 h, fiakru za půl hod. K 1,–. Do vzdálenějších míst v okolí platí 
zvláštní sazba; ostatně celá sazba musí dle polic. předpisů nalézati 
se v každém voze k použití nájemci povozu. 

Od 10 hod. večer do 6 hod. ráno jsou ceny o polovici větší. –
 Zavazadla lehčí zdarma, větší 40 h za kus. 

Omnibusy. Z některých hotelů dojíždějí na nádraží omnibusy, 
které hosty do hotelů a z hotelů ku dráze dovážejí. Za osobu 30 h, 
větší zavazadla rovněž 30 h. 

Dráhy elektrické. Obec Pražská je majetnicí rozvětvené sítě dráh 
elektrických a koňských. Na všech těchto drahách pouličních platí 
jednotná sazba: za 6 stanic 10 h, za jakýkoli počet nad 6 stanic 20 h. 
Přestupovati možno z jedné trati na druhou (třeba s koňské na 
elektrickou a naopak), nutno to však při kupování lístku 
kondukteurovi ohlásiti. Lístek budiž mezi jízdou uschován; 
přestupný lístek platí pouze 30 minut. Každou stanici kondukteur 
vyvolává; na požádání ochotně upozorní, kdy nutno vystoupiti 
nebo přestoupiti a do kterého vozu. Na každém voze při střeše 
nalézá se tabule s označením trati: odkud a kam vůz jede. Nutno 
dáti na to dobrý pozor. Kouřiti se smí jenom na plošině, uvnitř není 
kouřiti dovoleno. 

Trati dráhy elektrické jsou: Sadová třída – Vinohrady – Olšany –
 Žižkov – Sadová třída (okružní); Spálená ulice – Karlovo náměstí –
 Vinohrady – Vršovice – s odbočkami na Vyšehrad a přes Moráň 
k Palackého mostu; Král. Obora – Josefské náměstí – Příkopy –
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 Národní divadlo; Karlín – Poříč – Josefské náměstí – Příkopy –
 Václavské náměstí – Vinohrady (k Nuselským schodům); 
Smíchov – Malá Strana – Silnice pod Letnou – Ústřední jatky –
 elektrická centrála (ve stavbě). 

Dále soukromé tratě Florenc – Karlín – Libeň – Vysočany 
(Křižíkova), pak Smíchov – Košíře a Letná – Král. Obora (Křižíkova). 

Dráhy koňské. Sazby a pravidla jako na drahách elektrických. 
Trati: Františkovo nábřeží – Malá Strana; Žižkov – Hybernská ulice –
 Staroměstské náměstí – Křížovnická ulice; Jezdecká ulice –
 Havlíčkovo náměstí – Jindřišská ulice – Vodičkova ulice –
 Myslíkova ulice – Palackého most – Smíchov; Malá Strana (Újezd) –
 Smíchov. 

Síť městských dráh se právě doplňuje. 
Dráhy lanové. (Jezdí jen v létě.) Na oblíbené výšiny Pražské 

Letnou a Petřín vedou dráhy lanové. 
a) Od mostu císaře Františka Josefa na Letnou: jízdné za osobu 

nahoru 6 h, dolů 4 h, lístek nahoru i dolů 8 h, možno též 
kombinovati s jízdou po dráze elektrické, při čemž se počítá jízda na 
dráze lanové nahoru za 3 a dolů za 1 stanici. 

b) z Újezda (III.) na Petřín – za osobu nahoru 20 h, dolů 12 h, 
nahoru i dolů 24 h, lístek dětský nahoru 12 h, dolů 6 h, oba 16 h. 

Parolodi. Od Palackého mostu a ze Smíchova jezdí kolové 
a šroubové parníky Pražské paroplavební společnosti. 

Jízdní řád řídí se dle roční doby, odkazujeme tudíž na návěští 
u přístavů a na lodích samotných; také v denních listech bývá doba 
odjezdu ohlašována. Stanice jsou: Praha, Smíchov, Podol-Dvorce, 
Zlíchov-Bráník, Hodkovičky-Chuchle, Modřany, Lahovice, 
Zbraslav-Závisť, Vrané, Trnová, Davle, Štěchovice. 

Ceny velmi mírné. Do Zlíchova-Bráníka za osobu 10 h, do 
Chuchle a zpět ve II. tř. 26 h, v I. tř. 40 h, do Zbraslavi-Závisti a zpět 
46 a 80 h, do Štěchovic a zpět 86 h a K 1,36. 
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Průvodčí 

K prohlídce Prahy a její památností může sobě cizinec najmouti 
koncessované průvodce, kteří mají stanoviště na Radeckého náměstí 
(III.) a u král. hradu. Označeni jsou černými šipkami s bílým C. Za 
osobu a hodinu platí se K 1,–, společnost K 1,20,–, za půl dne v létě 
K 3,–, v zimě K 3,40,–, za celý den v zimě i v létě K 6,–. Kromě toho 
jsou ve větších hotelích průvodčí, znalí české, německé, francouzské, 
někdy i anglické řeči. 
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Pobyt v Praze 

Byt a stravování 

Hotelů je v Praze veliký počet. Nejpřednější z nich nalézají se 
v samé blízkosti nádraží – t. j. na dolejším Novém Městě. Ceny za 
pokoj v hotelích I. třídy K 2–8, v hotelích II. tř od K 1,60 do K 5,–. 

Ve všech nalézají se restaurace, někde i kavárny, není však nutno 
právě tam se stravovati. Obědy dle lístku nebo také »table d’hôte«. 

Hotely I. třídy jsou: »U saského dvora« (Hybernská ul., II.) 
»U černého koně« a »U modré hvězdy« (oba Na Příkopě II.), 
»U zlatého anděla« (Celetná ul., I.), »U arcivévody Štěpána« 
(Václavské nám., II.), »Monopol« (Jízdecká ul., II.), »U císaře 
Rakouského« a »U anglického dvora« (oba na Poříčí. II.) »Viktoria« 
(v Jungmannově tř., II.). – Hotely II. třídy »U zlaté husy« (Václavské 
nám., II.), »Garni« (tamtéž), »Platýs« (ve Ferdinandově tř., I.), »Starý 
Ungelt« (v Týnském dvoře, I.), »U města Karlových Varů« (na 
Rybním trhu, I.) a j. – 

Kromě toho jsou v Praze ještě četné hostince zájezdní, kde možno 
velmi lacino bydliti. Za opatření a krmení koně dlužno předem 
zaplatiti. 

Byty soukromé k delšímu pobytu možno najmouti u četných 
rodin. Ceny od K 20–40 měsíčně. Cedule na domech. 

Restaurace nalézáme téměř v každé ulici. Jsou velice četné ceny 
v nich proti jiným velikým městům poměrně menší, jakož je v Praze 
vůbec laciněji. – Různých druhů piva, většiny vynikající jakosti, 
veliký výběr, kuchyně velmi dobrá. Z přemnohých restaurací 
uvádíme jen některé: Choděrova (Ferdinandova tř., II.), Brejškova 
(Spálená ulice, II.), »U Ježíška« a u Donáta (tamtéž), Havlíčkova 
(Celetná ulice, I.), Smíchovského pivovaru v paláci Zemské banky 
(Nekazanka, II.), Petzoldova (Radeckého nám., III.), Sochůrkova 
(Templová ul., I.), »U Pinkasů« (Jungmannovo nám., II.), Měšťanské 
besedy (Vladislavova ul., II.), Pražského měšť. pivovaru 
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(Ferdinandova tř., II), pak na Žofíně a Střeleckém ostrovu 
a v Národním domě na Král. Vinohradech. 

Zahradní restaurace s častými koncerty, nejkrásnější: na 
Žofínském a Střeleckém ostrově, na Letné a Petříně (nádherné 
vyhlídky na město), v Král. oboře (dvě), pod Letnou, v Měšťanské 
besedě (Vladislavova ul., II.), na Fesslové a Měšťanského pivovaru 
na Král. Vinohradech (Korunní třída), »Klamovka« v Košířích a j. 

Kavárny Pražské vypraveny jsou vším komfortem. Prodává se 
v nich kromě kávy také víno i pivo. Kulečníky, hrací salonky, telefon 
k použití téměř všude, namnoze i přes 200 časopisů. Otevřeny 
některé do rána, většina však jako hostince do půlnoci. I kaváren má 
Praha nadbytek. Uvádíme: »Slavia« (naproti Národnímu divadlu) –
 nejpřednější česká kavárna, navštěvovaná kruhy literárními 
a uměleckými, pak »Akademická« a »Národní kavárna« (obě ve 
Vodičkově ulici, II.), »Metropol« (roh Václavského nám. 
a Vodičkovy ul., II.), »U Karla IV.« (Karlovo nám., II.), »Union« 
(Ferdinandova tř., I.), »Caffé Corso« (Na příkopě, I.), zvláště 
nádherně zřízená, ale německá, Demínova, Hlavova a v Národním 
domě (Vinohrady). 

Vináren je rovněž značný počet, ačkoli se v Praze pije mnohem 
více piva. Dobrého, ano výborného vína s dostatek. – Přednější 
vinárny jsou: žernosecká v paláci hr. Sylva-Tarroucy (Na Příkopě, 
II.), mělnická v paláci kníž. Lobkovice (Vlašská ul, III.), Bodega 
(španělská a franc. vína. – Ovocná ulice, II.), Sklep v Příkopě (Na 
Příkopě, II.), »Austria« (u Karlova mostu, I.), beřkovická 
(Havlíčkovo nám. č. 5.–II.). 

Lahůdkáři, cukráři a pekaři mají otevřeno i v neděli odpoledne. 
Přednější závody lahůdkářské najdeme Na Příkopě, ve 
Ferdinandově třídě a jinde, cukráře ve všech živějších ulicích i na 
předměstích. 

Uzenáři. Zboží uzenářské náleží mezi pražské speciality. Jakosti 
je výborné a vyváží se proto do celého světa (zvláště pražské šunky), 
kdež má nejlepší pověst. Ceny levné. Obchody uzenářské jsou skoro 
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v každé ulici; většinou nalézají se u nich Jídelny, kde i pivo obdržeti 
lze. 

Trhy nejživější na Starém Městě. Tu je vaječný, drůbežnický 
a zvěřinářský trh (Rytířská ul. I.), květinový trh (Uhelný trh, I.), 
zelný trh, bramborový trh (V Kotcích, I.), Ovocný trh. v ulici 
Rytířské (I.) »Ústřední tržnice«. Prodává se jen ráno a dopoledne. 
Kromě toho jsou větší trhy na Malé Straně (Tržiště, III.), Novém 
Městě (Vladislavova ul., II.), v Karlíně (Jungmannovo nám.), na 
Smíchově (Kostelní nám.), na Vinohradech (Tylovo nám.), na 
Žižkově (Prokopovo nám.). 

Osobní potřeby 

Lázně vanové a parní, římské i irrské: Eliščiny (Eliščina třída. II.), 
Královy (u Karlova mostu, I.), obecní Žofínské (na Žofíně, I.) –
 nejelegantnější, dále Friedländrovy na Vinohradech (Divišova 
ulice) – konečně »Lidové« v Holešovicích-Bubnech (obecní, Bělského 
tř. VII.). 

Ceny za 1 koupel v parní lázni K 1,–, salonní vanovou K 2,–, 
vanovou I. tř. K 1,–, II. tř. 70 h, III. 50 h. 

Lázně slatinné jsou na Žofíně. Cena celé koupele K 5,–, poloviční 
K 3,–, částečné K 2,– a K 1,20. 

Lázně pražské otevřeny jsou od 7 hod. ráno do 8 hod. večer, 
v neděli do 2 hod., výdej lístků končí o hodinu dříve. Pro dámy ve 
středu a v pátek na Žofíně, v úterý a v pátek u Friedländra 
a v Králových lázních. 

Plovárny (dle toku řeky): na Smíchově, na Žofínském ostrově. 
Vojenská a Občanská pod Letnou, Karlínská (na Velkých 
Benátkách.) Konečně plovárna vojenská u Invalidovny v Karlíně. 

Koupelny říční: pod Vyšehradem (obecní), na Žofínském 
a Střeleckém ostrově, pod Křížovnickým klášterem (obecní), na 
Františku a na V. Benátkách. 
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Holiči a kadeřníci téměř v každé ulici. Obyčejně se platí: za 
holení 20 h, účes 20 h, účes dámy K 1,20, ostříhání vlasů 40 h, 
kadeření 40 h. V ulicích hlavních ceny vyšší. 

Záchodky veřejné a toilletní salonky pro pány i dámy na 
živějších ulicích. Kabina I. třídy 8 h, II. tř. 4 h. Možno tu též upraviti 
oděv, uschovati zavazadla, balíčky a p. za 8 h za kus. – Pro pány 
k volnému použití jsou zřízeny veř. záchodky na náměstích 
i v sadech. 

Lékařskou pomoc poskytne ochranná stanice (Spálená ul., II., 
čís. telefonu 727, Kolárova ul. na Král. Vinohradech čís. telefonu 
1002. – V případech náhlých.) Zdarma také na obou polyklinikách 
(česká ve Vodičkově ul., II., německá na Ovocném trhu, I.), od 1–
1/23 h. odpol. v neděli od 10–11 hod. dopol. (všeobecná porada). Pro 
zvláštní případy viz oznámení na návěštích u vchodů. – Kromě toho 
je v Praze celá řada klinik odborných. 

Lékárny. Na Příkopě č. 39-I., v klášteře Milosrdných bratří (Ulice 
»U Milosrdných« I.), na Malém nám č. 15-I. Na Můstku č. 2-I., na 
Staroměstském nám. č. 19 a 21-I., na Ferdinandově tř. č. 29-I., na 
Václavském náměstí čís. 8-II., na Poříčí č. 15-II., v Marianské ul. č. 6-
II., ve Vodičkově ulici č 2-II., ve Vyšehradské třídě, II., v Ostruhové 
ul. č. 32 a č. 2-III., v Mostecké ul. č. 22-III., na Malostranském nám. 
III., v Bělského třídě VII., v Královské tř. č. 39 v Karlíně, v Kinského 
třídě č. 62 a 18 na Smíchově, v Šafaříkově ulici a v Palackého ul. č. 81 
na Vinohradech, v Husově třídě, v Cimburkově a v Poděbradově ul. 
na Žižkově a j. 

Divadla, koncerty a plesy 

Národní divadlo. (Ferdinandova třída, II. – Denní pokladna na 
Tylově náměstí v zadní části budovy.) Činohra, veselohra, opera, 
opereta, balet i výpravná hra. – Představení denně o 7. hod. večer, 
v neděli a ve svátek též odpoledne při nižších cenách. Kromě toho 
dávána jsou ve středu a v sobotu odpoledne t. zv. »lidová« 
představení při cenách zvláště nízkých. Pokladny otevřeny jsou 
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hodinu před začátkem představení ve vestibulu ve třídě 
Ferdinandově. Poněvadž však večer přečasto bývá vyprodáno, je 
lépe koupiti si lístek u denní pokladny na Tylově náměstí od 9–
12 hod. dopol. a od 2–4 hod. odpol., v neděli od 8–12 hod. Ceny jsou 
čtvery: operní (také při výprav. hrách), činoherní, odpolední (platí 
v neděli a ve svátek odpoledne) a »lidové« (při představeních 
lidových). 

Švandovo divadlo u Libuše na Smíchově (Kinského třída). Hraje 
se jen v zimě, několikráte za týden. Lože K 5,–, sedadlo v loži K 1,60, 
v přízemí K 1,–, na balkoně 80 h, na tribuně 60 h, na gallerii 40 h, 
k stání v přízemí 60 h, na gallerii 20 h. 

Švandova arena na Smíchově (Nábřeží u Palackého mostu). Ceny 
asi tytéž. 

Ceny míst v Národním divadle 

 Operní Činoher. Odpol. 
Lidové 
činoher. 

Lidové 
operní 

Ceny loží a sedadel K h K h K h K h K h 

Lože v přízemí 
a v prvém pořadí 

20 – 17 – 10 – 5 – 7 – 

Lože v druhém pořadí 
č. 5–8 

16 – 15 – 8 – 5 – 6 – 

Lože v druhém pořadí 
č. 1–4 

12 – 11 – 6 – 5 – 6 – 

Sedadlo v loži 
v přízemí v prvém 
pořadí 

6 – 5 – – – 1 60 2 – 

Sedadlo v loži 
v druhém pořadí č. 5–8 

5 – 4 – 2 50 1 60 1 60 

Sedadlo v loži 
v druhém pořadí č. 1–4 

4 – 3 – – – 1 60 1 60 

Křeslo v přízemí a na 
prvém balkonu 

5 40 4 40 3 – 1 – 1 60 
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Sedadlo v přízemí, na 
prvém balkonu a na 
druhém balkonu 
v prvé řadě 

4 – 3 20 2 – 1 – 1 60 

Sedadlo na druhém 
balkoně v druhé a třetí 
řadě 

3 40 2 60 1 60 1 – 1 60 

Na první gallerii 
v prvé řadě 

2 60 2 – 1 60 – 60 1 – 

Na první gallerii 
v druhé, třetí a čtvrté 
řadě a na postr. gallerii 

2 – 1 60 1 20 – 60 1 – 

Na druhé gallerii 
v první řadě 

1 40 1 20 1 – – 40 – 60 

Na druhé gallerii 
v druhé a třetí řadě 

1 20 1 – – 80 – 40 – 60 

Na druhé gallerii 
postr. I. odd. 

1 – – 80 – 80 – 40 – 60 

Na druhé gallerii 
postr. II. odd. 

– 80 – 60 – 60 – 40 – 60 

Dětské lístky do 
přízemí a na I. gallerii 

– 80 – 80 – 40 – – – – 

Dětské lístky do 
přízemí a na balkon 

– – – – – – – 40 – – 

Dětské lístky na 
gallerii 

– – – – – – – 20 – – 

Ceny míst k stání           

V přízemí 2 – 2 – 1 40 – 40 – 60 

V přízemí pro spolky 1 20 1 – – 80 – – – – 

V přízemí pro vojsko 1 – 1 – – 80 – – – – 

Na první gallerii 1 – 1 – – 80 – 20 – 40 

Na první gall. pro 
spolky, vojsko 

– 60 – 60 – 40 – – – – 

Na druhé gallerii – 40 – 40 – 40 – 20 – 20 
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Pištěkova arena na Kr. Vinohradech (Slezská třída). Lože K 5,–, 
sedadlo v přízemí K 1,–, na I. tribuně K 1,–, na II. tribuně 80 h, na III. 
tribuně 60 h, v kruhu 80 h, na gallerii 40 h, k stání v parketu 80 h, 
v parteru 60 h, na gallerii 20 h. 

Divadlo »Urania« v Král. Oboře (Výstaviště). Řiditel Suk. Hraje 
se jen v létě. Výhodné spojení elektr. dráhou. Lože K 5,–, sedadlo 
v loži K 1,40, v přízemí I. odd. K 1,40, II. odd. K 1,–, na balkoně v I. 
řadě 80 h, v II. a III. řadě 60 h, ve IV. řadě 40 h, k stání v přízemí 
40 h, na balkoně 20 h. 

Německé divadlo zemské (Ovocný trh, I.) Denní pokladna od 9. 
do 2 hod., večer hodinu před započetím představení. Lože K 16, 14 
a 9, sedadla K 5, 3, 2, 1, k stání K 1,60 a 1,40. Při lidových 
představeních: lože K 12, 10, 6, sedadla K 3, 2, 1,20 a 60 h, k stání 
K 1, 60 a 40 h. Každý den se nehraje. 

Nové německé divadlo na Vinohradech (Sadová tř.) Pod toutéž 
správou jako něm. divadlo zemské. Denní pokladna v zem. div. na 
Ovocném trhu. Večer hodinu před začátkem. Lože K 20,–, 16,– a 9,–, 
sedadla K 5, 4, 3, 2, 1,60 a 1, k stání K 1,60 a 40 h. 

Německé divadlo lidové (letní) v Heineově zahradě (Vinohrady, 
Jungmannova tř.) Hraje se při každém počasí. 

Divadlo Variété (růzností) v Karlíně (Palackého tř.) Představení 
specialit, střídavý a pestrý program, skvostná výprava, nádherné 
hlediště. V přízemí se sedí u stolů. Nápoje a pokrmy roznášejí se 
v celém domě. Hraje se jen v zimní saisoně. Začátek o 8. hodině; 
v neděli a ve svátek představení dvě: o 4. hod. a o 8 hod. Lože 
K 12,–, sedadlo v loži u jeviště K 5,–, v loži K 4,–, vyhražené 
v přízemí (čísl.) K 2,–‚ v přízemí K 1,60 (v předprodeji K 1,40), na 
balkoně (čísl.) v 1. řadě K 1,20, v II.–V. řadě (čísl.) K 1,–, na gallerii 
80 h, děti na všechna místa polovic. Rodinný blok do přízemí (12 
lístků) K 14,–. Předprodej v trafice p. Kohouta, na Příkopě č. 3, 
(v neděli jen dopoledne). 

Všechna bližší oznámení, týkající se představení v pražských 
divadlech přinášejí denní listy. Kromě toho lepeny jsou na nárožích 
každodenně plakáty. 



27 

Koncerty. Pro umělecké koncerty ve velkém slohu zřízen je 
v Rudolfinu nádherný koncertní sál. Mimo toho bývají koncerty 
takové v sále Žofínském nebo i v divadle Národním a jinde. 
Koncertů je do roka velice mnoho a oznamovány bývají vždy 
novinami i velikými plakáty. – Koncerty vojenských i civilních 
kapel, kterých je v Praze značný počet, většinou vynikající pověsti, 
jsou v nejrůznějších sálech, hostincích a zahradních restauracích, 
každodenně. Zvláště na Žofíně, v Národním domě na Vinohradech, 
ve Dvorním pivovaře ve Štěpánské ulici (II.), u Labutě na Poříčí (II.) 
a j., v zahradách: v Král. Oboře (v obou restauracích), na Letné, pod 
Letnou, na Klamovce, na Střeleckém ostrově, v zahradě měšť. 
pivovaru a na Fesslové na Vinohradech atd. atd. Oznámení plakáty 
a v denních listech v části insertní. 

Plesů bývá v zimní saisoně nepřehledné množství. Nejpřednější 
na Žofíně (téměř každý den nějaký), v Národním domě na 
Vinohradech a j. Nejoblíbenější jsou »Šibřinky« Sokola Pražského, 
pořádané každoročně koncem masopustu v tělocvičně (Sokolská 
třída II.) a »Národní beseda« v sálech Žofínských. 

Pošta, telegraf, telefon, směnárny 

Pošta. Hlavní poštovní a telegrafní úřad, zároveň: C. k. hlavní 
pošt. a teleg. ředitelství nalézá se v ulici Jindřišské (II.), Filiálek 17. 
Na Malém náměstí (I.), v Eliščině třídě, v Mikulandské ulici (II.), na 
Karlově nám. (II.), v Sokolské tř. (II.), ve Vyšehradské třídě a na 
Hrádku, dále na Malostr. nám. (III.), na Hradčanech, v Bělského 
třídě (VII.), v Karlíně (Jungmanovo nám.), na Smíchově (Kinského 
tř.), na Vinohradech (roh Divišovy ul. a Palackého tř.), na Žižkově 
(Prokopovo nám.), a v ostatních předměstích. 

Pošta pneumatická. Pro rychlé, písemné spojení uvnitř města 
zařízena je pošta pneumatická. Prozatím z hl. poštovního úřadu 
v Jindřišské ulici (II.) na Malé náměstí (I.) a odtud na Malou Stranu. 
Trati do všech částí města a předměstí a ke všem nádražím zřízeny 
budou postupně během několika let. Pro dopisy pneumatické 
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dopravě určené rozvěšeny jsou na určitých místech zvl. schránky, 
menší než obyčejné a nápadně červenou barvou natřené. Dopisy 
vybírány jsou odtud každých 20 minut. Kor. lístek 20 h, s odpovědí 
40 h, zálepka 30 h, obálka na dopis 30 h. Dopisy buďtež pružné 
(ohebné) a ne těžší 10 kg. Také telegramy možno touto cestou 
odeslati. Pneumatickou poštou poslaný dopis obdrží adressát 
zvláštním poslem od chvíle vhození do schránky nejdéle za hodinu. 
Pošta tato funguje od 7 hod. ráno do 9 hod. večer. 

Telegraf. Stanice na hl. poště a při všech filialkách. 
Telefon. V Praze jsou tři telefonní centrály: I. v budově hl. pošty 

(Jindřišská ul. II.), pro spojení meziměstské, II. na Malém náměstí (I., 
Richtrův dům) a III. na hl. poště pro abonentní rozmluvy ve městě. 
Do II. centrály zařaděna jsou čísla a) pod 800, t. j. od 1–800 a b) nad 
800, t. j. od 801–1000, do III. centrály všechna čísla nad 1000. 
Všechny větší hotely, kavárny i hostince mají telefon k volnému 
používání hostí. Veřejné hovorny jsou ve filialkách pošt. úřadu, a to 
na Malém nám. (I.) č. 138. v Haštalské ul. (I.), ve Vyšehradské tř. 
(VI.), na Hlavním náměstí (VI.) č. 51., na Malostranském nám. (III.) 
č. 35., na Karlově nám. (II.) č. 35, v Holešovicích-Bubnech (VII.), na 
Hradčanech (IV.), v Karlíně, (Jungmannova tř. č. 22), na 
Vinohradech (Palackého tř. 384), na Smíchově, (Kinského tř. 
a Václavské náměstí č. 496), v Žižkově, (Prokopovo náměstí čís. 260), 
v Libni, v Nuslích, na Pankraci. Liboci-Hvězdě, pak v plodinnové 
burse (Havlíčkovo nám. II.), a ve sněmovně (Pětikostelní nám. III.) 
po čas zasedání. – Za hovor 3minutový 20 h, platí volající. Za 
trojnásobný obnos hovorného připuštěny jsou hovory nutné, mající 
přednost před obyčejnými. Sazba pro spojení mezi různými městy 
nalézá se v »Seznamu c. k. telefonových a abonentních stanic«, 
zároveň s obšírným návodem používání telefonu. Seznam ten má 
každá veřejná i soukromá stanice. Služba v centrálách pražských 
trvá nepřetržitě ve dne i v noci. 

Směnárny jsou na Poříčí, Příkopě, Václavském nám. a j. 
Doporučujeme směnárnu Živnostenské banky v paláci ústavu 
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naproti Prašné bráně, dále směnárnu čes. Průmyslové banky (č. 35 
n.) a Úvěr. ústavu (č. 13 n.), vesměs na Příkopě. 

Adressy 

Adressy. Ku hledání adress poslouží: »Adressář kr. hl. města 
Prahy«, (ve všech hotelích a čelnějších kavárnách, jakož i v bankách 
a j.). Nové vydání nákladem obecním se chystá. Kde Adressář 
neporadí nutno dojíti na c. k. polic. řiditelství (roh Ferdinandovy 
a Poštovské ulice I.), které na požádání adressu sdělí. 

Policejní strážník poví ochotně cestu do kterékoli ulice nebo 
části města, ulici, ve které se nalézá hledané číslo (popisné) domu a j. 
Na něho nejlépe se obrátiti také v případě nahodilého sporu 
s kočím, posluhou a p. 

Připojujeme adressy redakcí denních listů, nejdůl. škol, úřadů 
a ústavů. 

Redakce denních listů. a) českých: Hlasu Národa. Jindřišská ul., 
II., Katolických listů: Pštrosova ul, II., III. Kurýra: Jindřišská ul., II., 
Národních Listů: Marianská ul., II., Národní Politiky: Václavské 
nám., II., Pražských novin: Nebovidská ul., III., Práva lidu: 
Palackého nám., II., Radikálních listů: Mikulandská ul., II. 

b) německých: Bohemia: Annenský dvůr, I. (v Liliové ul.), 
Deutsch. Abenblatt: Velké nám. I., Politik: Václavské nám. II., Prager 
Abendblatt: Nebovidská ul., III., Prager Zeitung: tamtéž. 

Školy. a) vysoké: technika, c. k. česká: Karlovo nám. II., německá: 
Husova tř., I., universita, c. k. česká (rektorát): Celetná ul., I., 
německá (rektorát) Ovocný trh, I., b) gymnasia:1 nábřeží 
Františkovo, I. (akademické), Truhlářská ul., II., Žitná ul., II., 
Josefská ul., III., Křemecová ul., II. (reálné), Hálkova tř. na 
Vinohradech, Husova tř. na Smíchově (reálné), spolku Minervy 
(dívčí) v budově ob. školy u sv. Vojtěcha, II.; c) reálky: Ječná ul., II., 
Novodvorská ul., III., Platnéřská ul., I., Kollárova ul. v Karlíně, na 

                                                      
1 Kromě vysokých škol uvádíme adressy toliko českých ústavů. 
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Smetance na Kr. Vinohradech. Sladkovského nám. na Žižkově; d) 
odborné: akademie obchodní, českosl.: Resslova ul., II., akademie 
umění, c. k.: Ovenecká ul., VII. (do r. 1900 Rejdišti, I.), konservatoř 
hudby: Sanytrová ul., I., (Rudolfinum), škola, vyšší dívčí: Vodičkova 
ul., II., škola kuchařská, Domácnosti: Lazarská ul., II, škola 
lihovarnická: Karlovo nám., II., škola c. k. státní průmysl.: Betlémská 
ulice, I., škola sladovnická: Marianská ul., II., škola, c. k. umělecko-
průmysl.: Rudolfovo nábřeží, I., spolek výrobní, ženský a jeho 
ústavy: Resslova ul., II., ústav ku vzd. učitelek: Rejdiště, I., učitelů: 
Panská ul., II. 

Úřady a) církevní: konsistoř arcibiskupská: Hradčanské nám., IV. 
(v paláci arcibiskup.); b) městské: kancelář ob. náplavek: Tylovo 
nám. č. 2.-II., elektr. podniků: Rytířská ul. č. 10.-I. (tržnice), 
vodárenská: lávka Novotného č. 201-I., magistrát: Staroměstské 
nám., I., (radnice), rada, c. k. okr. školní a referát školní: Malé nám. 
č. 11.-I., referát taxy vojen. a měst. ubytovací a přípřež. komisařství: 
Malé nám. referát vojenský: Rytířská ul. č. 18.-I., referát 
živnostenský: Malé nám. č. 1.-I., úřad popisní: Rytířská ul. č. 18.-I., 
úřad stavební: Rytířská ul, I., záduší a správa hřbitovní: Starom. 
nám. č. 604-1., ostatní úřady obce Pražské na Starom. radnici, I., 
městský úřad v Karlíně: Jungmanovo nám (radnice), na Smíchově: 
Kinského tř. (radnice), na Vinohradech: Purkyňovo nám. (radnice), 
na Žižkově: Basilejské nám (radnice); c) státní: hejtmanství báňské: 
Kozí. nám., I., okresní: v Karlíně, Královská tř., na Smíchově: 
Komenského tř., na Vinohradech: Karlova tř., na Žižkově: 
Prokopova tř., zámecké: král. hrad, IV., místodržitelství: 
Pětikostelská ul., III., návladnictví, vrch. stát.: Malostranské nám., 
III., pokladna, zem. hl.: tamtéž, prokuratura finanční: Husova tř., I. 
rada, zem. škol.: Letenská ul. č. 4.-III., zem. zdravotní: tamtéž, 
řiditelství, zem. finanční: Josefské nám., II., policejní: ulice Karol. 
Světlé (Poštovská, roh Ferdinandovy tř.), I., pošt a telegrafů s hl. 
centrálou telefonní: Jindřišská ul., II., soud. zem. (civilní); Ovocný 
trh, I., obchodní: Hybernská ul. 8-II, soudy okresní: pro I. a V. část 
města: Celetná ul., I., pro hořejší Nově město: Jungmannova tř. 12.-



31 

II, pro dolejší Nové město a VII. čásť města: Soukenická ul., II., pro 
přestupky: Ovocný trh, I., pro III. a IV. čásť: Malostranské nám., III., 
pro Karlín: Palackého tř., pro Smíchov: Ostrovní ul., pro Vinohrady: 
Palackého tř., pro Žižkov: Karlova tř., soud, zem. trestní: Karlovo 
nám., II., vrchní zem.: Malostranské nám., III., správa evidenční, 
katastru poz. daně: na Poříčí č. 4-II., úřad, hl. celní: Hybernská ul., 
II., důchodkový: na Poříčí, II., kolkovní: Hybernská ul., II., loterní: 
Kozí nám., II., puncovní: Kozí. nám. č. 11-I., poplatkový: na Poříčí, 
II., velitelství, zem. četnické: Karmelitská ul., III., místní: Josefské 
nám., II., sborové a generální: Malostr. nám., III., zastavárna: 
Půjčovní ul., II., zastupitelství státní: Václavské nám, 38-II.; d) 
zemské: výbor zemský: Pětikostelská ul., III.; e) konsuláty cizích 
států: anglický: Štěpánská ul. 69-II., francouzský: Ferdinandovo 
nábřeží č. 3.-III., německý: Havlíčkovo nám. č. 1.-II., Spojených států 
Severoamerických: Bolzanova ul. II., švýcarský: Žižkova tř. (villa 
Tereza), Vinohrady. 

Ústavy: a) humanitní, vychovávací a t. p.: akademie hr. Straky: 
Jesovitská zahrada, III. blázinec zem.: Kateřinská ul., II, filialka: na 
Slupi, II., chorobinec měst.: na Karlově II., chudobinec měst., u st. 
Bartoloměje: Vyšehradská tř., II, nalezinec: u Karlova, II., nemocnice 
Alžbětinek, ženská: na Slupi, II., dětská, česká: Sokolská tř., II., 
německá: Karlovo nám., II., garnisonní: Karlovo nám., II., filialka na 
Hradčanech, V., israel.: Hřbitovní ul., V., milosrdných bratří: ulice 
U Milosrdných. I., fil., milosrdných sester: Vlašské nám., III., 
obchodní: u Karlova, II., všeobecná: Karlovo nám. (ulice 
U nemocnice), II., pensionát, dívčí: Žitná ul., II., sv. Václava: Ječná 
ul., II., pojišťovna úrazová: na Poříčí, II., poliklinika. česká: 
Vodičkova ul., II., německá: Ovocný trh, I., porodnice: Apolinářská 
ul., II., sirotčinec, měst., arciv. Gisely: Pohořelec, IV., stanice, 
ochranná: Spálená ul. č. 21, II. (čís. telef. 727) a Kollarova ul., 
Vinohrady (č. telef. 1002), ústav hluchoněmých: Karlovo nám., II., 
idiotů: Hradčanské nám., IV., Klárův, pro slepce: pod Bruskou, III., 
okr. vychovávací, pro zanedb. a opušť. muž. mládež: Korunní tř., 
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Vinohrady (Fesslová), vychovatelna, pražská pro děti zanedb.: 
v Libni. 

b) obchodní a t. p.: banka, č., eskomptní: na Příkopě č. 39-I., 
hosp., úvěrní: Celetná ul. č. 40-I., hypoteční: Havlíčkovo nám., II., 
čes., průmyslová: na Příkopě, I., čes., Union: tamtéž č. 32-I., pražská 
úvěrní: Ovocná ulice, II., první čes. všeob. zajišťovací: Jáma č. 5-II., 
zemská: na Příkopě, II., živnostenská: tamtéž, II., bursa na zboží 
a cenné papíry: Nekazanka, II. (palác zem. banky), plodinová: 
Havlíčkovo nám., II., fond, zem. pojišťovací: Malostr. nám. č. 3-III., 
kancelář informační »Veritas«: Havlíčkovo nám, 872-II., komora 
advokátní: Spálená ul., II., notářská: Kamzíková ul., I., obchodní 
a živnost.: Purkyňova ul., II. (zatímně), pojišťovna městská: Slarom. 
nám., I., »Praha«: Ferdinandova tř., I, »Slavia«: Havlíčkovo nám., II., 
rada zemědělská: Václavské nám. II, společnosť, ústř., hospodářská: 
Vodičkova ul., II., čes., pro pojišťování na život: Vodičkova ul. č. 33-
II., spořitelna česká: Ferdinandova tř., I., městská: Rytířská ul., I., 
městská na Kr. Vinohradech, ústav I. čes. c. k. priv. ku vzáj. pojištění 
proti škodám z ohňů a krupobití: Vladislavova ul., II., český úvěrní: 
Příkopy č. 13., záložna malostranská: Malostranské nám., III., 
obchodní: Spálená ul., II., první občanská: Palackého ul. II., 
svatováclavská: Velká Karlova ul., I., všeobecná: Václavské nám., II., 
občanská, okr. hospodářská a všeobecná: všechny tři v Královské tř. 
v Karlíně, občanská: Kinského tř. 339 na Smíchově, okres. 
hospodářská: tamtéž (na radnici), živnostenská: Komenského tř. na 
Smíchově, Vinohradská: Purkyňovo nám. (radnice), úv., řemesl. 
živn. spolku: Husova tř. na Žižkově. 
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Čeští zubní lékaři v Praze a v předměstích 

Dr. Robert Faustus, II., Ovocná ul. 
Dr. Jan Jesenský, II., Ferdinandova tř. 
Dr. Ant. Kulhánek, II., Ferdinandova tř. 18. 
Dr. Jan Masák, Vinohrady, Karlova ul. 
Dr. Metuš Paul, VII., Belcrediho tř. 
Dr. Prof. E. Nessel, I., Ferdinandova tř. 
Dr. Jos. Němeček, I., Jilská ul. 3. 
Dr. Gust. Stehlík, III., Mostecká ul. 
Dr. Fr. Svátek, Smíchov, Albrecht. kasárny. 
Dr. Vinc. Schmid, I., Na Můstku. 
Dr. Č. Šimr, I., Ferdinandova tř. 
Dr. Alois Tomášek, Vinohrady, Skřetova ul. 
Dr. Václav Vostrčil, Vinohrady, Palackého tř. 
Dr. Camill Väter, II., Žitná ul. 2. 
Dři. Wachsmannové, II., Ferdinandova tř. 4. 
Dr. R. Wagner, II., Komenského nám. 
Dr. Jos. Bareš, II., Karlovo nám. 
Dr. Fr. Koutník, II., Václavské nám. 72. 
Dr. Jos. Žižka, II., Václavské nám. 23. 

Ordinují vesměs od 9 hod. dop. do 5 hod. odp. 
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Mostné, mýto silniční, zpropitné 

Mostné. Na všech mostech pražských kromě mostu Karlova platí 
se za přejití poplatek 2 h za osobu. Na Žofíně 4 h. Za povoz 
jednospřežní 10 h, dvouspřežní 20 h. Cizince na toto nezvyklé 
zařízení zvlášť upozorňujeme, jakož i na to, že se po mostech chodí 
toliko po pravé straně. 

Mýto silniční (dlažebné) vybírá se na hranicích Prahy z povozu 
jednospřežního 8 h, dvouspřežního 16 h. Platí pasažér. 

Zpropitné. V hotelu pokojské a sklepníkovi asi 40 h za den, za 
více dní K 1,–, za 8 dní K 2,–. Sluhovi a vrátnému 20–40 h. 
Podomkovi 40–60 h, jestliže něco obstarával. 

V restauracích a kavárnách je zvykem platiti číšníkům 4–10 h 
zpropitného. Na pouličních drahách kondukteurům 2–4 h. 

Fiakristům 20–60 h, K 1,–, 2,–, dle doby trvání jízdy. Trvá-li jízda 
celý den nebo jede-li se za město platívá se za kočího řád. 

Při prohlídce budov, kostelů, paláců a p. pokud není udáno 
v »Seznamu památností« provádějícímu sluhovi nebo vrátnému 40–
80 h, Provádí-li úředník, bylo by zpropitné ovšem urážkou. 
V soukromých domech platí se za otevření domu domovníkovi do 
12 hod. 10 h, po půlnoci 20 h. 

Nákup 

Praha je sídlem rozvětveného, čilého obchodu a rozsáhlého 
průmyslu. Některé výrobky pražské požívají pověsti světové. 
Jmenujeme jen zboží uzenářské, rukavičkářské a zlatnické; české 
sklo, jeden z nejproslulejších českých produktů, koupiti tu lze ve 
velkém výběru. Vůbec možno se zde zásobiti cennými a krásnými 
upomínkami, předměty přepychovými i praktickými, za ceny 
poměrně nízké. 

Adressy některých firem viz v příloze. 
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II. Část popisná 

Praha 

Praha (Praga, Prague, Prag) rozložena jest na nerovném terrénu 
po obou březích řeky Vltavy, takořka v samém středu království. 
Dělí se na sedm částí (čtvrtí) a to: Staré město (I.). Nové město (II.), 
Josefov čili Židovské město (V.) a Vyšehrad (VI.) na břehu pravém 
a Malou stranu nebo též Menší město (III.), Hradčany (IV.) 
a Holešovice-Bubny (VII.) na břehu levém. K těmto částem pojí se na 
pravém břehu předměstí: Karlín s Libní, Žižkov, Vinohrady 
s Vršovicemi a Nuslemi-Pankrací, na levém pak Smíchov 
s Košířemi. Dále obkličují Prahu ještě obce Vysočany, Podol-Bráník, 
Břevnov-Tejnka, Střešovice, Dejvice a Bubeneč, tvoříce základ 
budoucích částí sjednocené Prahy. 

Praha spravována jest sborem obecních starších (počtem 90), 
volených poplatníky na 3 roky. Sbor volí ze sebe na 1 rok 24 členy 
městské rady, dále starostu a 2 jeho náměstky. Obce předměstské, 
které mají vesměs úplně samostatné zřízení obecní, spravovány jsou 
podobným způsobem. O připojení obcí těch ku Praze se již delší 
dobu vyjednává. 

Vedle historických upomínek, na něž tu narážíme na každém 
kroku, největší znamenitostí Prahy je bez odporu její panorama, 
velikolepé, úchvatné! Zelený Petřín, majestátní Hradčany, malebná 
klikatina omšených střech malostranských s nádhernou kopulí 
sv. Mikuláše, zelení svítící, široký, lesknoucí se pruh Vltavy 
s četnými ostrovy a mosty a za řekou nespočetné vlny ostatního 
města, z nichž jako pěna, vysoko k nebesům stříkající, zvedají se 
nesčetné věže a báně. A na jihu královského města, jako mohutná 
přední stráž, nahou svoji skálu ve vlnách Vltaviných smáčí šerý 
Vyšehrad – – Toť nevypsatelně krásný obraz Prahy, měnící se 
každou denní dobou! – Prahu lze shlédnouti s četných míst 
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a odevšad je krásná. Nejpohodlnější pohled je s nábřeží Františkova, 
ale kdo nelituje nepatrné námahy a vystoupí na některou výšinu, je 
svrchovaně odměněn překvapením, jaké ho tu očekává. 

Každá »čtvrť« Pražská má svůj osobitý, od jiných lišící se ráz. 
Nové město, nejmladší čásť staré Prahy, sídlo některých odborů 

průmyslových, které sem byly Karlem vykázány a v novější době 
celé řady ústavů humanitních, vyznamenává se širokými, rovnými 
ulicemi a rozsáhlými náměstími Václavským a Karlovým. Sem 
přeneseny také všechny téměř úřady státní, zde jsou veliká nádraží 
a ruch moderní tady nalezl svá působiště. Naproti tomu Staré město 
je zachovaný obraz středověku. Nákladné domy patricijské kupí se 
tu v ulicích těsných, nepravidelných jeden na druhý; o frontách 
úzkých, s vysokými štíty, plny omšené poesie minulosti, tvoří 
skupiny vzácné malebnosti. Tam, kde seskupeno několik budov 
veřejných, jako je tomu na náměstí Staroměstském, utvořeny partie 
svého druhu jediné. A uprostřed, obemknuto Městem starým, nyní 
již na polo zbořené, nalézá se Město židovské, s ulicemi ještě užšími 
a klikatějšími, Ghetto, plné špíny a bídy a přece nesmírně zajímavé. 

Za řekou, spojena se Starým městem nádherným odkazem 
Karla IV., kamenným jeho mostem, rozkládá se Malá strana, vážná 
a zamlklá. Sídlo aristokracie a nejvyšších úřadů státních a zemských. 
Palác vedle paláce – všecky mohutné a nádherné, jako skvělá 
družina královská kupí se pod stupni trůnu. Zde bývalo jindy 
nejživěji, nyní je tu největší klid. Opuštěn hrad, opuštěny z většiny 
i paláce. A ve své opuštěnosti činí dojem snad ještě mohutnější. 
Vážně, zachmuřené, cize hledí okna těchto budov na zmatený vír 
nové doby. V jich čele nádherné sídlo vévody Frydlantského, 
truchlivé, gigantské. Na náměstí před ním roste tráva – – 

Nade vší tou bývalou mocí i pýchou lidskou jako obr-král ční 
hrad, rozpínaje svá křídla jako nesmírná ramena. Modrý vzduch 
proráží stará věž sv. Víta. Vše je tu mohutné, důstojné, opravdu 
královské. I ten tichý smutek působí s nezvyklou vážností. 

A tam dole, za řekou, obkličujíce skvělé dílo otce vlasti, Nové 
město, kupí se lidnatá předměstí, plná života a jeho vření. Karlín se 
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skvostným chrámem, s přímými ulicemi, je město velikých továren; 
sem dochází dělnictvo ze sousedního Žižkova, obydleného hlavně 
třídou dělnickou, kdežto úpravnější a vzdušnější Vinohrady obývají 
třídy střední – hlavně úřednické. 

Nejživějšími ulicemi jsou třídy vzniknuvší na rozhraní města 
Starého a Nového. Je to třída Eliščina (odtud mostem Františka 
Josefa do Holešovic), Josefské náměstí, které tvoří uzel 
nejdůležitějších tepen pražských (Poříč do Karlína, Hybernská ulice 
do Žižkova, Celetná ulice na Staroměstské náměstí), Příkopy, 
(nejeleg. třída s předními obchody, stýká se s náměstím 
Václavským, vedoucím k Vinohradům), Ovocná ulice 
a Ferdinandova třída (přes most na Malou stranu a na Smíchov). 

Procházkami namnoze velice půvabnými je Praha bohata. Jsou tu 
Městské sady (II.), nábřeží (Rudolfovo, Františkovo, Palackého, 
Ferdinandovo), ostrovy (Žofínský a Střelecký), nádherný Petřín 
(III.), jehož návštěvu vřele doporučujeme, zahrada Kinského, Jelení 
příkop, Letná a hlavně rozsáhlá Královská obora. Četné menší sady 
ani nejmenujeme. 
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Ze statistiky Pražské 

Praha leží na 50° 5‘ 19‘‘ sev. šířky = 32° 5‘ 8‘‘ vých. délky dle 
ostrova Ferro na půdě velmi nerovné. Koryto Vltavy měří 190 m nad 
mořem. Karlov 232 m, král. hrad 257 m, vrch Žižkov 274 m, Petřín 
324 m, rozhledna na Petříně 373 m. Bílá Hora na západě Prahy 
380 m. – Území Pražské zaujímá 134/5 km2, s předměstími Karlínem, 
Smíchovem, Vinohrady a Žižkovem, s nimiž ne sice 
administrativně, ale fakticky tvoři jediné město, 304/5 km2. – Ulic 
čítá se v Praze 324, náměstí 27, nábřeží 6, veřejných nádvoří také 6, 
veliké sady 3, ostrovů 5, mostů 10 a přívozy 4. – Domů napočteno 
v r. 1890 4274, r. 1896 4378, s předměstími a okolními obcemi asi 
10.000. – Obyvatelstva bylo v Praze přítomno r. 1890 i s vojskem 
182.530, z toho 150.161 Čechů a 29.504 Němců. Evangelíků bylo 3288 
a Židů 17.635; poněvadž se téměř všichni Židé hlásí k národnosti 
německé, zřejmo, že skutečných Němců je v Praze pouhých 61/2 %. 

S předměstími čítala Praha r. 1890 378.200 obyvatel, v r. 1896 ale 
Praha sama 193.117, s předměstími 426.619 duší. Počtu 500.000 
dosáhne Praha asi r. 1902. – Praha s předměstími platí na přímých 
daních ročně (1896) zl. 6,284.882. 

Úmrtnost zjištěna 27 ‰. – Analfabetů 2 %. 
Praha je hlavním městem království Českého a tedy také sídlem 

nejvyšších úřadů zemských a státních, velitelství 8. armádního 
sboru (posádka 8900 mužů), arcibiskupa, 3 kapitul atd. 

V Praze je 55 katol. chrámů (z toho 26 farních), 4 evangelické, 1 
pravoslavný, 30 veřejných i soukromých kaplí, 22 klášterů, 22 
synagog a modliteben. Školství je zde rozvinuto způsobem zcela 
neobyčejným. Jsou zde 2 university (česká a německá), 2 techniky 
(česká a německá), 13 českých a 9 německých středních škol 
(s předměstími), 1 ženské gymnasium, 5 učitelských ústavů (3 české 
a 2 něm.), 2 vyšší dívčí školy (čes. a něm.), 52 obec. a měšť. škol 
českých a 6 ob. a měšť. škol německých, 2 obchod. akademie (čes. 
a něm.) a celá řada soukromých obchodních učilišť, vyšší průmysl. 
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škola. uměl. průmyslová škola, c. k. akademie umění, konservatoř 
hudby a č. j. – Dále je tu akademie věd a umění, společnost nauk, 1 
české a 2 německá divadla, 3 české a 1 německá aréna a 1 divadlo 
růzností, 250 časopisů (přes 200 českých), 17 veřejných i soukrom. 
nemocnic, přes 300 továren, 30 pivovarů, 45 km pouličních dráh, 
přes 1000 spolků, 24 hotelů atd. 

Praha je středem zvláštní sítě železniční, nejpřednějším 
průmyslovým městem v tomto ohledu velice pokročilého království 
Českého, střediskem obchodu. 

Národu českému je skutečnou Metropolí, hlavou i srdcem, kde 
nejušlechtilejší šťávy z těla českého se sbíhají. Zde působí vysoké 
jeho školství, zde pracuje česká věda a rozvíjí se české umění 
v nádherný květ, odtud rozlétá se česká kniha všude tam, kde české 
slovo hlaholí. 
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Z dějin města Prahy 

Dějiny Prahy jsou dějinami celého národa. Nejdůležitější události 
z historie české a často i světové odehrály se mezi zdmi české stolice, 
zde počínaly, zde i končily. Nesčetná místa upomínají tu na 
pohnutou a slavnou minulost. V tom ohledu málo měst je Praze 
rovných. 

O založení Prahy vypravuje toliko báj, dle níž vystavěla Libuše 
naproti Vyšehradu nad potokem Brusnicí hrad a nazvala ho Prahou. 
Pod oběma hrady usazovalo se obyvatelstvo, vzniklo podhradí 
a povstalo jádro nynějšího Starého města. Teprve s křesťanstvím 
počínají přesnější zprávy. Kníže Bořivoj dal se r. 874 
sv. Methodějem pokřtíti a vystavěl na hradě Pražském první chrám 
(Panny Marie), pak kostel sv. Klimenta na Vyšehradě a P. Marie na 
Starém (tehdy Větším) městě. 

Vratislav I. založil romanský chrám sv. Jiří (912). Za vlády 
Václava Svatého hrad rozšířen a na místě kostela P. Marie vystavěn 
r. 931 romanský chrám sv. Víta. Tehdy také spojeny oba břehy 
Vltavy prvním mostem, ovšem dřevěným. Ve století devátém 
usazovali se v Praze ve značném počtu Židé a dosáhli 
provozováním obchodu velikého jmění a pozoruhodné moci. 
Boleslavem II. zřízeno r. 973 biskupství. Dosavadní most dřevěný 
jevil se zvláště za velikých vod zcela nedostatečným a nahrazen 
r. 1160 mostem kamenným, přičiněním královny Judity. V těch 
dobách stála v Praze již řada kostelů, menších sice rozměrů, ale za to 
četnějších počtem. Z nich zachována dosud kaple sv. Kříže menšího 
v ulici Poštovské. 

Před smrtí Václava I. († r. 1253) měla Praha již více než 20 kostelů 
a klášterů. Značného rozvoje dočkalo se město pod žezlem »zlatého 
krále« Přemysla Otakara II. Král ten podnikl různé stavby – rozšířil 
hrad, opevniv ho četnými věžemi (Černou a Bílou věží, Daliborkou 
a j.) a vývoj města vůbec podporoval. Pro kupce cizozemské, kteří 
sjížděli se sem z celého tehdejšího světa, mezi nimi i kupci arabští, 
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zřízen zvláštní dvůr. Týnem zvaný (nynější Ungelt), v němž směli 
zboží vykládati a obchody provozovati. 

Již dříve usazovali se Němci ve zvláštní osadě kolem kostela 
sv. Petra na Poříčí a časem vnikli i na Staré město. Otakar snažil se 
utvořiti v zemi České mocná a bohatá města po vzoru německém 
a za tím účelem kolonisaci německou nejen podporoval, ale sám 
Němce houfně do Čech povolával, uděluje jim rozsáhlá privilegia. 
Němci spravovali se tu dle svých práv a zvyků, které si z domova 
přinesli. Počtem i významem rostli v zemi i v Praze, kde zmocnili se 
správy městské. Rozšířiv a opevniv Malou stranu – tehdy Novým 
městem zvanou – Otakar vypudil odtud obyvatelstvo české a zavedl 
sem Němce (r. 1257). Za něho a z části již za předchůdce jeho 
Václava I., vystavěny rozměrnější kostely a kláštery a Praha nabyla 
tvářnosti skutečného města královského. Pustá místa kolem Vltavy 
zastavěna mohutnými budovami, mezi nimi i proslulým klášterem 
bl. Anežky, sestry Václava I. a kolem kostela sv. Havla vznikly zcela 
nové partie města, rozsáhlé tržiště, zabírající nynější trh Ovocný, 
Vaječný i Uhelný a stavěno tu dle svědectví souvěkého způsobem 
nádherným. Tak doceleno Staré město, k jehož obraně zřízeny 
hradby (asi r. 1235 Václavem I.), táhnoucí se v čáře nynějších ulic: 
Ferdinandovy, Ovocné, Příkopů a Eliščiny – od Vltavy k Vltavě. 
Trpěloť neohražené do této doby město velmi častými vpády 
nepřátelskými; tak r. 928 (Jindřich I.), r. 1003 (Boleslav Chrabrý), 
r. 1041 (Jindřich III.). 

Po vyhynutí Přemyslovců následovavší éra Lucemburků přinesla 
Praze nejskvělejší její epochu. Za Jana Lucemburského (r. 1310), 
který potřeboval k dobrodružnému životu svému nesmírné sumy 
peněz, ale o svoji zemi se nestaral, ani Praze se nedařilo. Teprve 
když stal se spoluvládcem a později králem syn jeho Karel, 
následovala doba rozkvětu před tím i potom nevídaného. Jeho 
působením zvolen r. 1343 biskupem Arnošt z Pardubic, jenž r. 1344 
povýšen na arcibiskupa, čímž diecése česká vymaněna z podruží 
německého. Téhož roku položen základní kámen nynější gotické 
kathedrály sv. Víta; před tím již zavedeno první dláždění a čistění 
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ulic. Po rytířské smrti otcově stal se Karel králem. Jeho činnost, 
směřující ku zvelebení a rozšíření města, byla nesmírná. Ještě dnes 
vzbuzuje nejvyšší podiv a úctu a stěží najdeme v dějinách něco 
podobného. 

Hrad Pražský od r. 1303 po požáru zpustlý, jsa ještě 
spoluvládcem, přestavěl nákladně dle vzoru královského paláce 
v Paříži. V r. 1348 zřídil vysoké učení Pražské – první ve střední 
Evropě – a listem ze dne 8. března téhož roku založil Nové město 
v rozměrech ohromných, s ulicemi širokými a přímými 
s kolosálními dvěma náměstími. Celé toto obrovské prostranství –
 mnohem větší města Starého – kázal obklíčiti hradbami a také 
Malou stranu ohradil zdí, která v partii na Petříně do dnes je 
zachována (Hladová zeď). Na místě povodní zbořeného mostu 
Juditina vystavěti dal proslulý kamenný most, jeden z neslavnějších 
mostů světa. Pro náboženskou potřebu nové části městské založena 
řada chrámů a klášterů: u sv. Jindřicha, Štěpána, na Karlově, na 
Slovanech a j. 

Všechny jeho stavby vyznamenávají se neobyčejnou cenou 
uměleckou. – V době požehnané vlády Karlovy byla Praha prvním 
městem nejen v zemích českých, ale i v celé říši Německé. – Ve 
stavbách otcových pokračoval syn jeho Václav IV. (1378), jenž také 
provedl rovnoprávnost na radnici Staroměstské, nařídiv, aby 
konšelé vždy polovicí z Čech a polovicí z Němců voleni byli. Také 
na universitě odňata cizincům převaha pověstným dekretem 
Kutnohorským, přičiněním hlavně Husovým na králi vymoženým. 
Následkem toho němečtí studenti r. 1409 houfně Prahu opustili. 
Kvašení náboženské, počavší již za Karla, dostoupilo po upálení 
M. J. Husi (1415) vrcholu a zachvátilo celou zemi ohromnými 
bouřemi, které svržením konšelů z oken radnice Novoměstské 
započaly. 

Praha v čele měst vzepřela se po náhlé smrti Václava IV. králi 
Sigmundu, jenž ji r. 1420 oblehl a byl nejprve na hoře Vítkově a pak 
pod Vyšehradem na hlavu poražen. Vyšehrad Pražany dobyt 
a rozkotán. Dlouhými těmi bouřemi město vylidněno, mnoho domů 
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opuštěno a pobořeno a celá řada kostelů a klášterů spálena 
a zpustošena. 

Hrad královský tak zpustl, že až do konce XV. století sídlem 
panovníků byl Králův Dvůr na Starém městě (nynější Králodvorské 
kasárny). 

Roku 1448 ustanoven Jiří z Poděbrad správcem země a r. 1458 
zvolen králem. Staral se poctivě o povznesení města, dokončil 
některé stavby (chrám Týnský) a pomáhal obchodu i řemeslům. 

Nové nepokoje vypukly za Vladislava II. Roku 1483 pokusy 
o potlačení podobojích vyvoláno povstání Pražských, v němž 
konšelé z oken smetáni nebo uvězněni a odpraveni. Lid zmocnil se 
vlády v obci a moc královská nad městy seslabena. 

Vladislav přistavěl ku hradu tak zvanou část Vladislavskou 
s obdivuhodným sálem Vladislavským (1484–1502). Roku 1475 
zbudovali Staroměstští vedle Dvora Králova novou, obzvláště 
skvostnou věž (Prašná brána). 

Dne 24. října r. 1526 v kapli sv. Václava zvolen stavy českými 
králem Ferdinand I. Habsburský a tím položen základ říše 
Rakouské. Ferdinand dal po požáru (1541), který zničil celou Malou 
stranu, Hradčany a velkou část hradu a jímž zmařeny i starodávné 
desky zemské, hrad přestavěti a rozšířiti o sály Španělský 
a Německý. Přes Jelení příkop zřízen tak zvaný »Prašný most«, 
založena královská zahrada, těšící se svým časem pověsti Evropské 
a v ní zbudován letohrádek královny Anny, nejskvělejší dílo vlašské 
renaisance za Alpami. 

Ferdinand r. 1548 přinutil města vzdáti se práv, kterých v bouřích 
předešlých nabyla. Na podporu katolictví povolal r. 1556 první 
Jesuity a daroval jim býv. klášter Dominikánský (na místě nynějšího 
Klementina); zaniklé ve válkách husitských arcibikupství v život 
znova uvedl. – Nová doba zlatá následovala za panování Rudolfa II. 
Praha stala se střediskem umělců a dobrodruhů celého světa. 
V komnatách císařských, hlavně ovšem v sále Německém, 
shromážděny poklady umělecké nesmírné ceny. Nádhera dvora 
a štědrá přízeň krále k umělcům, učencům i různým lidem 
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dobrodružným vrhala svá světla i své stíny do města, v němž 
panoval bujný život. Náboženské třenice zatím stále rostly a r. 1609 
vzbouřenými stavy vynucen na císaři majestát, svobodu 
náboženskou zaručující. 

Nástupce Rudolfův císař Matyáš přestěhoval se r. 1614 s celým 
dvorem a s úřady do Vídně, čímž Praha de facto přestala býti 
residencí. Leč nepokoje náboženské trvaly dále a vyvrcholily 
v pověstné defenestraci dne 18. května 1618, kdy z okna do příkopu 
hradního shozeni královští místodržící Slavata a Martinic a písař 
Fabricius. Následovalo povstání. 

Vláda svěřena třiceti direktorům a na trůn český, po smrti 
Matyáše uprázdněný, zvolen Bedřich Falcký (Zimní král), jenž však 
po nešťastné bitvě na Bílé Hoře (8. listopadu 1620) prchl. Rok na to 
popraveno 27 nejpřednějších pánů českých na Staroměstském rynku 
a ostatní obyvatelstvo trestáno krutě za odboj vyhnanstvím 
a konfiskacemi v ohromném rozsahu. Ve válce 30tileté utrpěla Praha 
nesmírné škody častým obléháním a drancováním. Roku 1620 
vévoda Maxmilian bavorský odvezl pokladů uměleckých na 1500 
vozích, r. 1631 opětně Sasové ukořistili 50 vozů a několik lodí 
a r. 1648 Švédové odváželi ohromný lup z král. hradu i z paláců 
malostranských. – R. 1639 město najatými žháři zapáleno, r. 1680 
a 1713 řádil mor, jenž zahubil na 36.000 lidí. Po míru Westfálském 
následoval 100letý klid. V Praze a v Čechách provedena násilná 
protireformace, katolická víra stala se opět všeobecnou a veřejný 
život opanovali Němci. V době války 30tileté a po ní vznikati 
počaly, hlavně na Malé straně, četné paláce, stavěné v rozměrech 
ohromných a s nádherou někde i královskou. Tak vzniklo obrovské, 
nádherné sídlo vévody Frýdlandského, palác Valdštýnův, palác 
Michnův (Zbrojnice), kollosální palác Černínův (nyní kasárny), na 
Starém městě Clam-Gallasův, na Příkopě Nosticův a j. Malá strana 
nabyla tehdy nynějšího malebného a vznešeného rázu. – Jesuité 
vystavěli ohromnou kolej s několika dvory, kostely a kaplemi 
(Klementinum). 
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Ve válkách francouzských v létech 1740–1748 obsazena Praha 
Francouzi a Bavory a kurfirst bavorský Karel Albrecht prohlášen 
králem i korunován. Byl však Marií Teresií brzy zapuzen. Roku 
1748 města Pražská sjednocena. R. 1757 obléhal Prahu Bedřich II., 
král pruský a z jeho rozkazu vystříleno na město během 21 dní 
80.000 kulí, čímž 880 domů bylo zničeno. Veliký tento král nešetřil 
ani chrámu sv. Víta a kázal do něho svými děly stříleti. 

Za panování Josefa II. zrušeno v Praze 22 řádů, 43 kostelů 
a kaplí, mezi nimi i kaple převzácné ceny historické, jako: Betlémská 
a Božího Těla. Královský hrad byl zcela opuštěn a měl býti 
proměněn v dělostřelecké kasárny. Při té příležitosti způsobem 
přímo vandalským rozšantročeny poslední zbytky proslulé 
klenotnice Rudolfovy. Jen něco málo odvezeno do Vídně. –
 S probuzením národa českého ve století 19. začalo se i město, dosud 
zanedbané, pomalu sbírati. Války Napoleonské se Prahy v celku 
nedotkly, kromě sjezdu velmocí proti Napoleonovi r. 1813 tady 
konaného. Roku 1818 založeno Museum. Nová doba svitla Praze, 
když stal se nejvyšším purkrabím Karel hrabě Chotek, jenž se 
vzácným porozuměním dovedl spojiti moderní potřeby se starým, 
malebným rázem Prahy. Založil sady a silnici Chotkovou, vystavěl 
nábřeží Františkovo, zbudoval řetězový most, upravil Příkopy 
i Novou alej (Ferdinandovu třídu). Roku 1836 konána na 
Hradčanech korunovace Ferdinanda V., posledního korunovaného 
krále českého. Za něho spojena Praha s Vídní první železnou 
dráhou. V roce 1848 viděla Praha po několik dní boje svatodušního 
povstání a r. 1861 dobyta Čechy většina v obecním zastupitelstvu. 
Od té doby živel německý v Praze rapidně klesá. R. 1866 Praha 
obsazena Prusy a zaplatila 900.000 zl. requisice; zde též podepsán 
23. srpna Pražský mír. Po tomto roce zbořeny novoměstské hradby, 
na jichž místě založen park. Již počátkem století vznikla předměstí 
Karlín a Smíchov a po zrušení hradeb, jakoby ze země vyrostla, 
povstala rozsáhlá a lidnatá předměstí Vinohrady a Žižkov. 

Obětavostí národa postaveno Národní divadlo, nákladem země 
Museum a péčí České spořitelny Rudolfinum. Město se nyní 
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kvapem rozpíná a modernisuje. Připojeny obce Vyšehrad 
a Holešovice-Bubny (VI. a VII. část), vystavěna nábřeží, zbudovány 
mosty: Palackého, Františka Josefa a řetězová lávka, zřízeny 
rozsáhlé jatky a tržnice, elektrické, koňské i lanové dráhy, provádí se 
úplná přestavba Josefova a některých částí města Starého i Nového 
za účelem assanace (ozdravění), pracuje se na kanalisaci, splavnění 
Vltavy a jiných velikolepých podnicích. Obě výstavy – zemská 
i národopisná – pořádané r. 1891 a 1895 vydařily se za obecného 
nadšení skvěle a dnes možno říci, že Praze nastává epocha nového 
rozkvětu z přirozené, vlastní síly českého lidu! 
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Prohlídka města 

Kdo prohlídce Prahy věnovati může několik dnů nebo týdnů, 
rozdělí si vycházky svoje zajisté dle osobní své chuti sám, při čemž 
užiti může podrobně našeho popisu jednotl. částí města. Komu 
zbývá jen málo času, den, půl dne, nebo do konce jen několik hodin, 
omeziti se musí nezbytně jenom na věci nejvýznamnější a to při 
pobytu zcela krátkém toliko na zevnějšek budov, kromě chrámu 
sv. Víta, jehož vnitřek v každém případě do prohlídky pojat budiž. 
Pro takové případy radíme cestu od Prašné brány, Celetnou ulicí, 
přes náměstí Staroměstské, Karlovou ulicí, přes Karlův most na 
Malou stranu a odtud ulicí Nerudovou na král. hrad. Zpět pak po 
starých zámeckých schodech, Valdštýnskou ulicí přes Valdštýnské 
nám. a Tomášskou ulicí na Radeckého nám., dále Karmelitánskou 
ulicí na Újezd a přes most k Nár. divadlu, do Ferdinandovy třídy, 
Ovocné ulice, na Václavské nám. a na Příkopy. Při tom dobře 
použiti možno drožky nebo fiakru. 

Každému, komu jen trochu času zbývá, doporučujeme návštěvu 
Petřína pro unášející vyhlídku, jaké není rovno v celé Evropě. –
 Hradčany nejlépe prohlédnouti lze dopoledne, ale vyhlídka odtud, 
právě jako s Petřína, nejpěknější je odpoledne, kdy mlhy a kouř se 
vytratily a paprsky sluneční se strany západní celou Prahu hořícím 
zlatem zalévají. 

Staré město 

Staré město – I. čtvrt – pravém břehu Vltavy, mělo r. 1890 
981 domů a 42.332 obyvatelů. Je plno památných staveb, malebných 
koutů, velkolepých prospektů a historických reminiscencí. 

Staré město je podstatnou částí staré Prahy, do níž v pravdě 
nádherný vstup nad ústím Celetné ul. tvoří Prašná brána. 

Prašná brána je nejkrásnějším květem pozdní, t. zv. české gotiky. 
Byla vystavěna za krále Vladislava Jagellonce r. 1475–1484 jako 
jedna ze 13 hradebních věží Starého města Matyašem Rejskem 
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z Prostějova. Byla spojena chodbou se sousedícím Dvorem 
královým. V minulém století užita za skladiště prachu, odkud jméno 
»Prašná«, dříve slula Novou věží. V letech 80tých nákladem více než 
100.000 zl. obcí pražskou restaurována prací arch. Mockra. Ve věži 
nalézají se nádherné sály. 

V p. od Prašné brány rozlehlé budovy kadetní školy, do dneška 
zvané »Královým dvorem.« 

Králův dvůr byl sídlem českých králů od Karla IV., který zde 
bydlil před znovuzřízením hradu. Dále tu sídlil: Václav IV., 
Sigmund, Albrecht, Ladislav, Jiří z Poděbrad a Vladislav II. R. 1631 
arcibiskup Harrach dvůr přestavěl a zřídil zde seminář. Od r. 1777 
jsou tu kasárny a kadetní škola, která nyní přesídlí do nové budovy 
na Marianských hradbách, kdežto dosav. budovy budou strženy 
a místo moderně zastavěno. 

Ku Královu dvoru přiléhá kostel sv. Vojtěcha ze XVII. stol., nyní 
vojenský. Obrazy od Lišky a Willmanna. Jinak nevyniká – Nedaleko 
odtud, v ulici Králodvorské museum technologické obch. a živn. 
komory, v prozatímných, nedostatečných místnostech. 

Od Prašné brány Celetnou ulicí, která jeví jako vůbec celé Staré 
město starožitný ráz. V ul. na rohu Ovocného trhu budova 
zemského soudu. 

Nápadna portálem a karyatidami (od Platzera z r. 1759). V XIII. 
stol. náležela bohatým patriciům. Později sídlila zde družina 
Václava IV. a pak choť krále Jiřího. V XVII. a XVIII. věku byla tu 
mincovna a v letech 1783–1848 gen. velitelství, kdež r. 1848 
zastřelena manželka velícího generála knížete Windischgrätze. 

Pozoruhodný je dům č. 30. stavěný architektem Ohmannem. 
O něco dále (v p.) velký obchodní dům »u města Paříže« a šlechtické 
kasino. 

Hnedle na to vstoupíme na památné náměstí Staroměstské, 
tvořící nepravidelný čtverec, v jehož středu stojí sloup P. Marie, 
vztyčený r. 1650. Ferdinandem III. na paměť skončení třicetileté 
války. Náměstí ohraničeno je se strany západní mohutnou budovou 
radnice, se strany východní chrámem Týnským, dále palácem knížat 
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Kinských, se strany severní býv. klášterem Pavlánským 
(mincovnou), palácem městské pojišťovny (projektoval arch. 
Polívka) a domy soukromými (Šírovým a Krönovým), na straně jižní 
starožitnými domy patricijskými s domem Storchovým (č. 20), 
postaveným na místě got., později barokisovaného domu u »černé 
Matky Boží« arch. Ohmannem a Krieghamerem. (Malby od Aleše, 
plastiky od Kastnera.) – Celek činí dojem nevyrovnatelně mohutný, 
vážný, imponující. – 

Náměstí Staroměstské bývalo ve středověku tržištěm. Zde 
konány nádherné turnaje a slavnosti, ale také popravy. R. 1437 
popraven tu Jan Roháč z Dubé s 57 soudruhy, r. 1621 27 pánů 
českých pro vzpouru proti Ferdinandu II. a roku 1633 z rozkazu 
Valdštýnova 11 vyšších důstojníků pro zbabělost v bitvě u Lützenu. 
Když postaven sloup Marianský, přeneseno popraviště k řece. 

Z budov, náměstí obklopujících, každá má svoji historii. Před 
chrámem Týnským stojící dům č. 18., se dvěma rázovitými štíty 
renes., jest přes 400 let stará, proslavená Týnská škola; dům vedlejší 
patříval Trčkovi a hostil r. 1589 vyslance pol. krále kard. Radzivila 
a vévodu Krakovského. Za nimi vysoko vznáší své štíhlé věže 
(80 m) chrám Matky Boží před Týnem, vedle sv. Víta nejpamátnější 
chrám pražský, také po stránce umělecké k nejcennějším klenotům 
města náležející. 

Započat za Karla IV. na místě starého, špit. kostela z XI. stol. 
a dokonán po válkách husitských r. 1458 až 1468. Kazateli byli tu 
proslavení: Konrád Waldhauser a Jan Milíč z Kroměříže, pak slavný 
Rokycana, dále Cahera a j. R. 1419–1621 byl chrám Týnský hlavním 
chrámem podobojích. V XVII. a v XVIII. stol. byl velmi poškozen 
a v letech 1876–85 obcí opraven. 

Mezi věžemi bohatě zdobený štít, s velikým kameným křížem. 
V hoř. výklenku tohoto štítu stával pozl. kalich a pod ním socha 
Jiřího z Poděbrad. Kalich byl však v době katol. protireformace 
Jesuitou Plachým a několika studenty v noci tajně sňat a na jeho 
místo postavena socha P. Marie, jejíž záře pozlacena z řeč. kalicha. 
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Dolejší výklenek je nyní prázdný. – Na straně severní nádherný 
portál s reliefem »Umučení Páně.« – 

Kostel má 3 lodi, je 61,6 m dlouhý, 29 m široký a hl. loď 30,34 m. 
vysoká. Na hl. oltáři obraz »Nanebevzetí P. Marie« od Škréty. Levá 
loď zakončena je kaplí sv. Kříže s velikým dřev. krucifixem ze XIV. 
stol. V téže lodi na oltáři obraz »Zvěstování Panny Marie« od Škréty, 
dále oltář sv. Lukáše s krásným got. baldachynem od Rejska (1493), 
zřízeným pův. nad hrobem biskupa podobojích Aug. Luciana, jehož 
ostatky po bitvě na Bílé Hoře vyhozeny a spáleny. Pravá loď končí 
kaplí P. Marie s dřev. got. oltářem od Wachsmanna (1860) a mram. 
sousoším sv. Cyrilla a Methoděje od Maxe, darem Ferdinanda V. 
V p. křtitelnice z r. 1414. Zde jsou též náhrobky slav. hvězdáře 
Tychona de Brahe († 1601) a válečníka Václ. Berky z Dubé a Lipé 
(† 1575). – Got. kazatelna je z XV. stol.; s ní kázával Rokycana. –
 Četné pozoruhodné oltáře, obrazy i náhrobky. – 

Za chrámem nalézá se Týnský dvůr (Ungelt), původem již z X. 
stol., bývalé sídlo cizích kupců. Krásná loggie (č. 3.) s cennými 
starými malbami (z r. 1560). V ulici Týnské za kostelem četné 
starobylé domy tvoří malebné partie čistě středověkého rázu. Na 
proti severnímu portálu Týn. chrámu dům v got. slohu nedávno 
přestavěný, s pamětní deskou K. Škréty. – Vedle starožitného domu 
»U zvonů« na náměstí Staroměstském palác knížat Kinských. 

Stojí na místě domu »U královského stolce«, před nímž král 
Sigmund, pak Albrecht a Ladislav, sedíce na trůně, s korunou na 
hlavě přijímali hold města. Palác vystavěti dal hr. Goltz dle plánů 
Dienzehoferových od Luragha a Ferma. Bohatá knihovna a růz. 
sbírky. 

Dům č. 11 na sev. straně býval dvorem markrabího Jošta, po bitvě 
bělohorské klášterem Pavlánů a po r. 1785 mincovnou. Nyní je tu 
městská čítárna. 

Stranu západní tvoří radnice Staroměstská. 
Radnice skládá se z řady budov. Založena r. 1338 v místech 

nynější věže a po částech rozšiřována. R. 1381 vystavěn arkýř s kaplí 
sv. Vavřince, r. 1474 veliká věž., r. 1490 orloj., r. 1838–1848 nynější 
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vých. křídlo v novodobé střízl. gotice. – Z neobyčejně bohaté 
a pohnuté historie radnice uvádíme: r. 1422 popraven tu kněz Jan ze 
Želiva, načež lid rozbil bránu a útokem vzal síně radní i obydlí 
konšelů, r. 1458 zvolen tu Jiří z Poděbrad za krále, r. 1483 svržen 
s okna purkmistr Klobouk, nepřítel podobojích, r. 1605 sťat ve staré 
síni radní cís. polní maršálek Rosswurm, r. 1621 vězněno tu a pak 
před radnicí popraveno 27 vůdců čes. odboje, a j. a j. – 

Vedle mohutné věže nalézá se arkýř kaple sv. Vavřince (snad od 
Parléře), četnými znaky a sochami zdobený, skvostná drobnější 
stavba gotická, pod níž r. 1621 stála tribuna a lešení popravní, kde 
poslední hrůzný výjev katastrofy Bělohorské dokonán. Na jižní 
straně věže staročeský orloj, sestrojený kolem r. 1490 mistrem 
Hanušem. Rozdělen na 24 i na 12 hodin, okazuje východ i západ 
slunce a měsíce, čtvrti měsíční, znamení nebeská atd. Při odbíjení 
celých objeví se v hořen. okénkách 12 apoštolů s žehnajícím Kristem, 
načež kohout zakokrhá. Postranní figurky se pohybují. Zvířetník je 
Liškova kopie Manesova originálu (v m. museu). Orloj opraven 
a znovu v chod uveden r. 1865. – Portál a několik oken jižního 
průčelí radničního v krásné gotice vladislavské, pak veliké okno 
renesanční, nádherně provedené, jedno z prvních děl renesance ve 
stř. Evropě. 

Uvnitř velká zasedací síň z roku 1880 s kolosálními obrazy 
»Mistr Jan Hus před koncilem« a » Zvolení Jiříka z P. za krále« od 
Brožíka a podobiznou císaře od Canona Straširybky. Vedle stará 
zasedací síň, z doby Vladislava II., v pův. podobě zachovaná 
a obnovená, s krásným, řezaným stropem a trámy na zl. řetězích. 
Pozoruhodny starož. sošky, znaky, obrazy a renes. krb ze XVII. stol. 
Mramor. poprsí krále Jiřího od Seidana. Got. dveřmi na tribunu 
staré síně obecní, rovněž dobře zachované. Pod ní vchod do vězení, 
z něhož r. 1621 odsouzenci na popraviště vyváděni. – Kaple 
sv. Vavřince obnovena v 80tých letech XIX. stol. dle plánů architekta 
Mockra, Beneše a Bauma. Na stěnách objeveny vzácné st. fresky. 
Starobylá socha P. Marie a nové sochy svatých od Dvořáka, Seelinga 
a Šimka. – V síni primatorské podobizny primatorů od stol. XVI. až 
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po dobu dnešní. – V zadní části radnice bohatý a cenný archiv. –
 V době nejnovější pomýšlí se na velikolepé přestavění a rozšíření 
celé radnice. 

S náměstím velkým sousedí Malé náměstí Staroměstské, jehož 
vých. stranu tvoří starobylé domy s loubím. Naproti dům Rottův, 
zdobený malbami dle návrhů Alešových. – Uprostřed studna 
s krásnou, tepanou mříží, vzácné ceny, z r. 1560. – Malou Karlovou 
ulicí vkročíme do třídy Husovy. Hned na rohu velikolepý palác 
hraběte Clam-Gallasa (č. 20). 

Vystavěn r. 1707 až 1712 prosl. Fischerem z Erlachu, roz. 
Pražanem. Karyatidy od Brauna, fresky na schodišti a v komnatách 
od ital. mistrů. Budova tato zvána jest právem perlou pražských 
paláců. 

O něco dále (vlevo) klášter Dominikánů s kostelem sv. Jiljí. 
Chrám vystavěn r. 1733 na místě got. kostela ze XIV. stol. 

Dominikány, sídlivšími tu od r. 1626. Pozoruhodny jsou malby na 
klenbě, pak obraz na hl. oltáři a obraz sv. Václava od Reinera, jenž 
tu (v pravé lodi) pohřben, zpovědnice, křtitelnice z r. 1548 a pomník 
Dra Mráčka od Schwanthalera. Na věži nejstarší zvon pražský 
(z r. 1437). 

Šikmo naproti německá polytechnika (č. 5), založená r. 1806 stavy 
jako první toho druhu ústav v říši. Budova, stavěná 
Dienzenhoferem, bývala jesuitským seminářem (sv. Václava). –
 Vrátivše se k paláci Clam-Gallasovu vkročíme do Velké Karlovy 
ulice, úzké, nepravidelné, se starožit. domy měšť. po jedné 
a budovami Klementina po druhé straně. Asi uprostřed těchto 
budov Vlašská kaple, pěkná rotunda z roku 1590–1600, malebně 
umístěná. Na oltáři kopie dle Tiziana, v sakristii obraz Škretův. –
 Hnedle na to ocitneme se na Křížovnickém náměstí, překvapeni 
jedním z nejnádhernějších prospektů světa. Vykročivše z úzké ulice 
Karlovy, stojíme na nevelikém náměstí, v jehož čele vypíná se 
mohutná mostecká vež. Vedle, uprostřed malého sadu, pomník 
Karla IV. a v pozadí, jako nesmírná dekorace rysují se na obloze 
kontury král. hradu a Malé strany, k níž pne se odtud v mocných 
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obloucích Karlův most s celou gallerií soch. A dole majestátně, 
široce rozlita, hučí Vltava. – – Celý ten obraz objeví se náhle, 
neočekávaně. 

Staroměst. mostecká věž, založená asi za Karla IV., dokončena 
r. 1451. Po krvavé exekuci na Staroměst. náměstí r. 1621 10 let 
s jejího cimbuří trčelo 11 hlav sťatých pánův. R. 1648 utrpěla věž boji 
se Švédy, kteří měšťanstvem a studentstvem na mostě odraženi. 
R. 1874–79 opravena. – Zdobena je sochami sv. Víta, Vojtěcha 
a Sigmuda, dále Karla IV. a Václava IV. a znaky zemí ke koruně 
české tehdy patřivších. Uvnitř prost. sály se sbírkou plastik 
z konkursu o výzdobu Nár. divadla. 

Pomník Karla IV. postaven universitou r. 1848 na paměť jejího 
založení před 500 léty. Modelován Hähnelem. – V pravo klášter 
Křížovníků s červ. hvězdou s chrámem sv. Františka Seraf., 
mistrnou to stavbou vlašské renesance. 

Kostel vystavěn v roce 1679–1688 od Luragha a Ferma. Tvoří 
stejnoram. kříž s vysokou kopulí o 8 oknech a s lucernou. Malby 
v presbyteriu od Lišky, ostatní od Reinera. – Pod chrámem starý 
kostel sv. Ducha se zbytky romanskými ze XIII. stol. Vstup 
z chodby. – Klášterní budovy nynější jsou ze XVII. stol.; přestavěny 
r. 1847. Residence velmistra stojí na 2 pilířích a oblouku starého 
mostu Juditina. – Uvnitř špitál pro starce a stařeny, bohatá knihovna 
a některé obrazy. Prohlédnouti možno na požádání. 

Východní stranu tvoří Klementinum, bývalá jesuitská kolej, nyní 
sídlo různých ústavů universitních. 

Vystavěno Jesuity, kteří r. 1556 býv. zdejší klášter dominikánský 
od Ferdinanda I. darem obdrželi, asi ve 150 letech na místě 2 ulic, 7 
dvorů, 2 zahrad, spáleniště, 3 kostelů a 32 domů. Plocha jeho 
zaujímá téměř 2 ha a má 6 dvorů. Od zrušení řádu r. 1773 náleží 
státu. 

Ohromný ten komplex sestává z různých budov. Jmenujeme: 
kostel sv. Salvatora, renesanční, z r. 1578 až 1602 (72,7 m dlouhý, 
28,5 m široký). Na hlav. oltáři kopie Rafaelova »Proměnění Páně« od 
Häringa. – Kostel sv. Klimenta, barokní, z let 1711–1715. Na oltáři 
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sv. Linharta obraz od Brandla. – Vlašská kaple (viz výše). –
 Zrcadlová kaple ve dvoře (četná zrcadla). – V křídle záp. (k mostu) 
theologický seminář. Refektář letní v přízemí, zimní v I. p. Zde 
konána roku 1791 první prům. výstava na pevnině. Před tímto 
křídlem ve dvoře socha studenta od Maxe (z r. 1848), na pamět 
hrdinství studentů r. 1648. – Ve 2. dvoře hvězdárna z roku 1751 
s věží a se sbírkou cenných strojů hvězdářských 
(Trautmannsdorfské hodiny ze XIV. stol., sextant Tychona de Brahe 
a j.) a c. k. universitní knihovna, založená r. 1560, čítající přes 
230.000 svazků, asi 30.000 obrazů a fotografií, mapy, plány atd. 
Krásný, barokní sál s freskami od Hiebla a Mozartova síň. – Dále 
umístěny jsou tu posluchárny čes. filosof. fakulty a některé sbírky. 

Zpět na náměstí Křížovnické a podjezdem paláce Auers-perského 
(v l.) do ulice Kar. Světlé, kolem Královských lázní 
k Staroměstským mlýnům, několikráte spáleným, r. 1848 
bombardovaným. (Naposled vyhořely r. 1879). – K mlýnům přiléhá 
vodárna s pěknou věží a budovou v čes. renesanci (z r. 1884), se 
sgraffity od Aleše a Ženíška, vztahujícími se k bojům r. 1648. (Viděti 
z mostu). 

Zde počíná nábřeží Františkovo, 590 m dlouhé. 
Úchvatné panorama. V pozadí Petřín, Malá strana s Hradčany, 

Letná, Karlův most, v popředí Vltava s ostrovy. – Na počátku, na 
místě býv. Papouškových lázní, mohutná budova v niz. renesanci 
s kavárnou Bellevue. Uprostřed nábřeží v malém sadě pomník 
císaře Františka, zřízený stavy českými r. 1850. Got. jehlanec, 23,7 m 
vysoký, od Krannera, kovová jízd. socha císaře od Maxe. Kolem 25 
alleg. postav. 

Schody vedle sadu sejdeme do ulice Divadelní a odtud opět do 
ulice Kar. Světlé, kdež spatříme romanskou kapli sv. Kříže 
(rotundu), jednu z nejst. památek pražských (z XI. stol.), v letech 
60tých obnovenou. Kolem rozsáhlé budovy c. k. vyšší průmyslové 
školy, ulicí Betlémskou na Betlémské náměstí, kde na místě domu 
čís. 6 stávala proslulá kaple Betlémská, v níž kázáními Jana Husi 
počátek vzalo hnutí husitské. Kaple zrušena r. 1785 Josefem II. 
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a brzo na to zbořena. Vedle stávalo obydlí kazatele, v němž také 
M. J. Hus bydlil. Pamětní deska Husova zasazena omylem na domě 
č. 7, v jehož průjezdě zazděny kam. veřeje, pocházejíc prý z domu 
Husova. – Na záp. straně náměstí starobylý dům »U Halánků«. 
V něm založili Anna a Vojtěch Náprstkovi s velikými obětmi 
Průmyslové museum. 

Budova musea částečně (ve dvoře) již vystavěna, částečně se staví 
a zaujme jednou celou plochu nynějšího domu. – Bohaté sbírky 
výrobků průmyslových, strojů, surovin, prací textilních (přes 600 
holubinek a 200 zlatých čepců – unikum!), keramiky, skla, papíru, 
výrobků čínských, japonských a indických, přečetné předměty 
ethnografické z celého světa snesené sem téměř všemi čes. 
cestovateli, veliká knihovna (asi 40.000 svazků) a j. – Popel 
V Náprstka (po smrti spáleného) ve zvl. urně. – Museum spravuje 
nyní město. 

Dům č. 258 s krásnou pamětní deskou Jaroslava Čermáka (od 
Maudra) je rod. domem tohoto slavného malíře. – Ulicí Konviktskou 
a průch. domem zv. Konvikt do ulice Bartolomějské. 

Konvikt býval ústavem šl. jinochů (z r. 1660), Jesuity 
spravovaným. R. 1773 zrušen. Z refektáře zřízen taneční sál. 

V Bartolomějské ulici klášter šedivých sester s kostelem 
sv. Bartoloměje z r. 1726–31 (fresky od Reinera) a nová budova c. k. 
policie. – Ulicí na Perštýně do ulice Martinské (v l.), kde nalézá se 
got. chrámek sv. Martina ve zdi z r. 1178. 

Býval vestavěn do hrad. zdi Starého Města. R. 1784 zrušen a nyní 
slouží za místnost obchodní. 

Kolem rozsáhlého domu zv. Plateis (náleží od r. 1580 Platteisům 
z Plattenšteinu) na Uhelný trh, vlastně trh květinový. 

Malebné domy s loubím po celé jedné straně v posl. letech 
strženy a nahrazeny banal. stavbami moderními. V domě čís. 420 st. 
složil Mozart část svého »Dona Juana«. 

Jaksi pokračováním Uhelného trhu jest Rytířská ulice (vaječný 
trh). Po pr. straně staroměstská tržnice, vystavěná r. 1895–1896 obcí 
nákladem více než 500.000 zl. na místě pěkných, starob. domů 
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s loubím. Ohromná její façada (projektoval prof. Fialka) jeví málo 
vkusu. V průjezdě malby od Bartoňka (výjevy z trhů) a pamětní 
deska Aloise Sennefeldera, vynálezce litografie (* 1771). Vedle 
tržnice Stará rychta, býv. soudní dům, r. 1558 renes. přestavěný. 
Naproti, na místě býv. Kotců (tržiště soukenického, vystavěného 
Karlem IV.), monumentální budova městské spořitelny pražské. 

Nádherný palác spořitelny vystavěli arch. Wiehl a Polívka. –
 Zdoben sochami od Hoška, Suchardy a j. Veliká dvorana vyniká 
uměleckou výzdobou. Malby od Aleše a Věšína, nakl. ornamenty od 
Kloučka atd. 

Veliká budova sousední jest býv. klášter karmelitský, též 
Havelský, zvaný tak dle kostela sv. Havla s ním spojeného. 

Klášter zrušen r. 1786. Nyní je v něm umístěna Jednota ku 
povzbuzení průmyslu v Čechách s knihovnou (asi 40.000 svazků). –
 Kostel (z XIII. stol.) Karmelity ve věku XVII. přestavěn slohem 
vlašským. Na hl. oltáři obraz od Reinera; křtitelnice z r. 1523; 
u sakristie hrob malíře Škréty. 

Zadní částí sahá klášter do ulice Železné, v níž spatříme 
Karolinum, pův. sídlo university, nyní práv. fakult české i německé. 

Universita pražská založena Karlem IV. r. 1348 jako první vys. 
škola stř. Evropy. Král Václav koupil pro ni r. 1383 měšťana Rotleva 
a nazval ho Karolinem. Universita měla veliký počet posluchačů (asi 
10.000), leč po vydání dekretu kutnohorského r. 1409 vystěhovalo se 
5.000 Němců, kteří založili universitu v Lipsku. Po té nabyl na 
universitě rozhodujícího vlivu Hus, jenž byl i rektorem. – Naproti 
staré, utraquistické universitě založili Jesuité universitu katolickou. 
R. 1654 spojil Ferdinand III. obě university v jedinou a nazval ji 
Karlo-Ferdinandskou. R. 1773 místo dosav. latiny zavedena němčina 
a r. 1882 zřízena universita česká, kterou navštěvuje asi 2600 
posluchačů (německou asi 1400). – Býv. nádherná budova gotická 
přestavěna r. 1718 a zbyl z ní toliko krásný got. arkýř kaple 
sv. Kosmy a Damiana. – V aule podobizny panovníků, arcibiskupů 
a kancléřů universitních. 

Vedle Karolina král. zem. německé divadlo. 
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Vystavěno r. 1781–1783 hr. Nosticem a r. 1798 zakoupeno stavy. 
Od r. 1824–1862 dávána v neděli a ve svátek odpoledne česká 
představení. R. 1787 poprvé hrána tu Mozartova opera »Don Juan« 
s velikým úspěchem a r. 1827 první česká opera »Dráteník« od 
Škroupa. 

Na Ovocném trhu (za divadlem) dům hr. Kolovrata (č. 570) ze 
XVII. stol. Orig. façadou zajímá dům »U české orlice« (v l.), 
vystavěný v posl. době arch. Ohmannem. – Templovou a Jakubskou 
ulicí ke kostelu sv. Jakuba s klášterem Minoritů. 

Kostel, pův. gotický, přestavěn r. 1702. Jest nejdelším chrámem 
v Praze (79 m). Na hl. oltáři obrovský obraz »Stětí sv. Jakuba« od 
Reinera, na postr. oltářích obrazy od Brandla. V l. lodi nádh. 
mramorový náhrobek hr. Vratislava z Mitrovic († 1712), pracovaný 
Ferd. Prokovem, dle návrhu Fischera z Erlachu. V pravé lodi, blíže 
vchodu, uťatá ruka zloděje, který chtěl (r. 1400) sošku P. Marie na hl. 
oltáři okrásti a byl touto soškou zadržen. – V sakristii zaj. got. klenba 
na jednom sloupu. – V klášteře pěkná křížová chodba s got. 
ozdobami ze XIV. stol. a krásný refektář, v němž konávány 
korunovační hody, slavnosti, ano i sněmy. – V kostele vystavena 
byla mrtvola Karla IV., královny Johanky a císaře Maxmiliana. 

Přes Rybní trh a Rybní ulicí dojdeme na Haštalské náměstí ke 
kostelu sv. Haštala. 

Chrám pochází ze stol. XIII. – Levá loď, dosud gotická, vkusně 
restaurována. Cín. křtitelnice z r. 1558. 

Za kostelem vede Anežská ulička k býv. klášteru Anežskému. 
Klášter tento vystavěn r. 1233 Anežkou, sestrou Václava I. R. 1420 

vypleněn Husity, roku 1689 vypálen a r. 1782 zrušen. – Zcela 
spustlý, obýván chudinou; v chrámech zřízena skladiště. – V nejn. 
době zvl. spolek snaží se klášter Anežský, jednu z nejvzác. památek 
ranné gotiky, zachrániti a důstojně restaurovati. 

Nedaleko, v ulici U Milosrdných, klášter a nemocnice 
Milosrdných bratří s kostelem sv. Šimona a Judy. 

Po bitvě na Bílé hoře odevzdán zdejší kostel českých bratří (pův. 
kaple z XIII. stol.) bratřím Milosrdným, kteří vystavěli klášter 
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a chrám přestavěli (1687–1751). – V kostele na hl. oltáři obraz od 
Reinera. – Schody klášterní vystavěny prý z popravního lešení 
staroměstského z r. 1621. 

Přes Janské náměstí dostaneme se do Sanytrové ulice, po jejíž 
levé straně stojí nová budova Umělecko-průmyslového musea 
obchodní a živnostenské komory. 

Vystavěna s pomocí zemskou značným nákladem v l. 1898–1899, 
dle plánů architekta Schulze. Cvikl. figury nad okny příz. patra, 
znázorňující jednotl. uměl. řemesla, od Poppa a Schnircha. Sbírky 
umístěny jsou dosud v Rudolfinu a přeneseny sem budou v době 
nejbližší. – 

Naproti museu dům umělců Rudolfinum, krásná stavba 
renesanční. Vchod do koncertního sálu z Rejdiště, do místností 
výstavních z nábřeží Rudolfova. 

Rudolfinum vystavěla r. 1876–1884 Česká spořitelna nákladem 2 
milionů zlatých dle projektu arch. Zítka a Schulze. – Budova 
rozdělena je na dvě části. V první, se širokým schodištěm v průčelí, 
nalézá se velká i malá koncertní síň s místnostmi pobočnými, v části 
druhé uměl. průmyslové museum (prozatím), obrazárna Společnosti 
vlast. přátel umění a místnosti pro občasné výstavy. – Kromě toho 
umístěna v Rudolfinu také konservatoř hudby. – Ballustrada 
zdobena je četnými sochami od umělců českých i cizích. Nádherný 
koncertní sál, jehož strop spočívá na 18 sloupech, pojme skoro 1000 
posluchačů. Velkolepé varhany za 20.000 zl. –  

V části severní (vchod z nábřeží) umělecká dvorana (25 m dl. 
a šir., 20 m vys.). Přímo naproti vchodu umělecko-průmyslové 
museum, jehož krásných a bohatých sbírek jenom část je 
vystavena. – Ve dvoraně obrovský obraz Fr. Solimeny (č. 661): 
Phaeton a Apollo (Neapol. škola). Po mramor. schodišti do loggie 
(Myslbekova »Oddanost« a pam. desky) a do síně I. (votivní), zde 
jsou: tři poprsí od Myslbeka, relief Madony ze školy Donatellovy 
(č. 6), dva dřev. reliefy ze školy německé (čís. 4, 5), Suchardova 
»Ukolébavka«, Wurzelova »Oběť víry«, Šimkův »Jan z Weertů« a j. –
 Odtud vchází se na levo do místností pro občasné výstavy, na 
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pravo do obrazárny. – V síni II. česká škola. Dětřich Pražský 
(č. 687). – Gossaert, Sv. Lukáš (č. 230). – Německá škola. Dürer (?), 
Madona (č. 193), Holbein dvě křídla oltářní (č. 377–8) a jiné jeho 
obrazy (č. 379–381). Cranach (č. 158–167). U dveří dva obrazy ze 
školy Byzantské (č. 133–134). – V síni III. devět obrazů české školy 
(krásná Madona). – Síň IV. Ren. škola italská, škola německá 
a nizozemská. Rafael Santi (kopie, č. 605–607), škola M. Angela 
(kopie, č. 127), Snyders (č. 658–9), D. Teniers (č. 682), Ruisdael 
(č. 590), dva veliké obrazy P. P. Rubense (bez čísel): »Zavraždění 
sv. Tomáše« a »Sv. Augustin«, A. van Dyck (č. 196), Bart. Murillo, 
u dveří do síně VII. (bez čísla), Fr. Hals, (bez čísla), K. Škréta (č. 638–
9), Q. Reni (č. 573). – Síň VII. K. Škréta, Sv. Lukáš (č. 627), sv. Václav 
(č. 631 a 632) a řada podobizen, P. Brandl, (č. 106–110), V. V. Reiner 
(č. 565–571). – Síň VIII. Čeští, němečtí nizozemští a francouzští 
mistři 16.–19. stol. – Zpět síní VII. do síně IX. (císařské) a X. Mistři 
XIX. století. Brožík, Čermák, Hynais (lunety z dv. opery), Knüpfer 
(Rozbouř. moře). Liška (Hagar a Ismael). Maixner, Marold (Vaječný 
trh), Mařák, Seifert. Šikaneder, Svoboda a j. Uprostřed Sv. Václav od 
Myslbeka. – Síň XI. Aquarelly, kartony, skizzy a studie. 
Dienzenhofer, Návrh oltáře (č. 55), Jos. Mánes, kresby k R. K. 
a k národ. písním, Führich, Marold (Kmotr Fricek a j.), Čermák, 
»Zajaté Černohorky« (veliký obraz nedokončený). – Síní X., IX. 
a VII. zpět do síně VI. Víd. a pražští mistři 16.–19. stol. 103 miniatur. 
obrazy od N. Grunta. – Síň V. rozdělena na 8 kabinetů. Kabinety d–h 
obsahují 309 obrazů sbírky Dra J. Hosera (italští, francouzští, 
nizozemští a němečtí mistři 16. až 19. stol.); kabinety a–c nizoz. 
mistři 15.–17. stol. (Breughel, Huysmann, A. van Ostade, Rubens, 
Teniers a j.) – Odtud do II. patra, kde uložena všeob. sbírka rytin 
a t. zv. Hollareum, po londýnské největší sbírka rytin slav. čes. 
emigranta V. Hollara (majetek zemský). 

Nábřeží Rudolfovo, s pěkným sadem, právě se dostavuje. Odtud 
malebný pohled na král. hrad, Malou stranu s Akademií hrab. 
Straky, Letnou s Hanavským pavillonem, Karlův most a Vltavu. 
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Naproti Rudolfinu budova uměl. průmyslové školy, dále ústav 
učitelek a obecné školy. 

Kaprovou ulicí přijdeme ke kostelu sv. Mikuláše (k »ruskému 
kostelu«), jedné z nejkrásnějších barokních staveb pražských. 

Chrám nynější vystavěn na místě starého far. klášt. kostela péčí 
Benediktinů slovanských J. K. Dienzenhoferem. R. 1785 klášter 
i kostel zrušen. Po roce 1870 pronajat ruské pravosl. církvi 
a nákladem 30.000 rublů vnitřek jeho vyzdoben (P. Maixnerem). –
 Sousední praelatura (rovněž od Dienzenhofera) před 2 léty 
zbytečně zbořena. 

Přes pusté, rozsáhlé prostranství, které povstalo zbořením 
několika ulic Židovského města, dojdeme do Dušní ulice ke kostelu 
sv. Salvatora, přiléhajícímu k býv. klášteru pavlánskému. 

Vystavěn za Rudolfa II. něm. protestanty, náležel od roku 1625 
Pavlánům a roku 1784 zrušen. R. 1864 koupí získala ho česká ev. 
obec Augšpurská. – Zde tajně pochovány – dle pověsti – hlavy pánů 
r. 1621 sťatých. 

V téže ulici kostel sv. Ducha, pův. gotický, založený r. 1348. 

Poznámka. Ku Starému Městu náleží též jedna strana Příkopů, 
Ovocné ulice a Ferdinandovy třídy. O těchto ulicích v celku viz 
Nové Město. 
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Josefov 

Josefov, V. část města, také Židovským městem zvaná, rozkládá 
se na pravém břehu Vltavy, obemknut Starým městem, s nímž 
takořka v jedno splývá. Roku 1890 měl 254 domů a 11.535 obyvatel. 
Nyní následkem poboření velikého počtu domů obyvatelstva citelně 
ubylo. 

Josefov je pradávným sídlem pražských Židů, kteří měli tu již 
r. 1124 synagogu. Město jejich bývalo ohraženo 7 branami a do roku 
1849 jinde bydliti vůbec nesměli. 

V bouřných dobách často vnikal rozzuřený lid pražský do 
úzkých, křivolakých, páchnoucích těch uliček a působil tu vybíjením 
domů židovských výjevy plné hrůzy. – Jsouce přímými poddanými 
komory královské, které svými penězi často vypomáhali, těšili se 
Židé přízni nejvyšší a obdařeni četnými privilejemi, spravujíce si 
město své z vlastní radnice (do r. 1850). – Přelidnění plochy 
poměrně nepatrné, nečistota a nedostatek vzduchu v těsných ulicích 
bývaly příčinou častého řádění moru a jiných nemocí. Nyní bydlí tu 
většinou jen chudina. – Nepříznivé poměry zdravotní přiměly 
obecní správu k úplné přestavbě celého Židovského a přiléhajících 
partií Starého města. Kromě několika památných budov zbořeny 
zde budou všechny domy (asi 400), většinou staleté, niveau bude 
zvýšeno (trpělať tato část povodněmi) a v nových, přímých 
a širokých ulicích budou moderní domy postaveny. Začátek po 
dlouholetých přípravách učiněn za ruským kostelem pobořením 
několika ulic. – 

Židovské město má jen málo historicky nebo umělecky 
pozoruhodných budov, je však svým celkovým rázem středověkým, 
svým vzezřením skutečného ghetta velice zajímavo. – V ulici Dušní 
naproti chrámu sv. Ducha synagoga reform. církve israelské. 

Vystavěna r. 1868 na místě »staré školy židovské« (ze XIV. stol.) 
dle plánů prof. Niklase ve slohu maurském. Jen vnitřní výzdoba 
stála 100 tisíc zlatých. 
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Josefovskou třídou, do ulice Rabínské, kdež najdeme jednu 
z nejstarších synagog v Evropě t. zv. »Staronovou školu«. 

Synagoga tato náleží k nejzajímavějším památkám ranné gotiky 
(přechodní). Zbudována za vlády Otakara II. na místě synagogy 
r. 1142 požárem zničené. Zevnějšek i vnitřek je nejvýš ponurý. 
Uvnitř jsou stěny pokryty staletou špínou teprve v nedávné době 
z úředního rozkazu odstraněny se stěn krvavé skvrny, pocházející 
z r. 1589, kdy mnoho Židů zde bylo pobito. Prapor, tady chovaný, je 
dar Ferdinanda III. za pomoc Židů proti Švédům r. 1648. 

Naproti býv. Židovská radnice, ze stol. XVI., přestavěná r. 1765. 
Hodiny na věži mají též hebrejský ciferník s ručičkou na zpět jdoucí. 
Hampejskou ulicí dostaneme se na starý židovský hřbitov (beth 
chain). 

Židé tvrdí, že hřbitov ten je starší samé Prahy, ve skutečnosti 
počalo se tu pochovávati asi ve XIV. stol. (Před tím měli židé 
pohřebiště v místech nyn. Vladislavovy ul. II.) Od r. 1780 se tu 
nepochovává – Zachovaný tento kus středověku činí dojem 
naprosto originelní, nevyličitelný a je znamenitostí Evropskou. Je tu 
pochováno mnoho vynikajících židů: hvězdář a učenec Bezalél Levi, 
jenž se stýkal s Rudolfem II., Mardochaj Maizl, známý dobrodinec 
obce židovské († 1601), H. Schmilesová († 1628), dle pověsti lidu 
polská královna a j v. Na náhrobcích znaky jednotl. kmenů: dvě 
ruce – kmen Aronův, konvice – kmen Levi, vinný hrozen – kmen 
Israel. 

U hřbitova synagoga Klausova ze stol. XVI., r. 1694 přestavěná 
a r. 1884 obnovená. – Třídou Josefovskou vyjdeme odtud 
k Rudolfinum, odkudž ulici Křižovnickou a přes Karlův most 
přijdeme na Malou stranu. 
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Malá strana 

Malá strana – III. část města – na levém břehu Vltavy, tísněna je 
na severu vrchem zámeckým, na jihu Petřínem. Západní její část 
vystupuje amfiteatrálně k Pohořelci, tvoříc tak obraz nad míru 
malebný. Roku 1890 měla 534 domy a 20.447 obyvatel. 

Z náměstí Křížovnického na Starém městě vstoupíme na Karlův 
most, po staletí již rušným životem slynoucí. 

Karlův most, zvaný též »kamenným«, založen na místě mostu 
Juditina Karlem IV. dne 9. července r. 1357 a stavěn nejspíše dle 
plánů Mat. z Arrasu, Petra Parléře a syna jeho Jana. Dokončen 
r. 1503. Povodněmi r. 1432, 1784, 1890 poškozen, ale vždy zase 
opraven. R. 1648 marně pokoušeli se Staroměstští v obraně proti 
Švédům a r. 1744 gen. Harsch proti Prusům o zboření jednoho 
oblouku. Měří 502 m délky, 10,3 m šířky; 16 oblouků neseno je 17 
pilíři. 

Most je předmětem neobyčejné úcty čes. lidu a náleží 
k nejpamátnějším a nejznamenitějším stavbám střední Evropy. – Ve 
stol. XVIII. a v první polovici stol. XIX. ozdoben 30 sochami, které 
tvoří originelní gallerii. (Za starých dob nalézal se tu jen kříž 
s Ukřižovaným.) – Dvě ohromná sousoší (sv. Františka a Ig. 
z Loyoly) stržena se třemi oblouky povodní r. 1890 do Vltavy 
a doposud nenahražena. 

Směrem od Starého města jsou tu následující sochy (v závorce 
tvůrce sochy a rok vzniku; čísla lichá vlevo, sudá v pravo): 

1. Sv. Ivo (Braun, 1711). – 2. Sv. Bernard (Jäckel, 1709). – 3. 
Sv. Barbora, Markéta, Alžběta (Prokovové, 1705). – 4. P. Maria, 
sv. Dominik a Tomáš Aq. (Jäckel, 1709). – 5. Bol. Matka Boží (E. Max, 
1859). – 6. Bronz. pozl. kříž s Kristem (post. Ferdinand III. na místě 
dřevěného, r. 1648 rozstříleného. Sochy Jana a Marie od E. Maxe, 
1863). – 7. Sv. Josef (J. Max, 1854). – 8. Sv. Anna, P. Marie s Ježíškem 
(Jäckel, 1707). – 9. Sv. František X. (F. Prokov, 1711). Velkolepé 
skupení toto povodní roku 1890 sříceno. – 10. Sv. Ignác z Loyoly 
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(F. Prokov, 1711). Nádherná skupina stržena povodní r. 1890. – 11. 
Sv. Krištof (E. Max 1857). – 12. Sv. Jan Kř. (J. Max, 1855). Mram. 
deska na zábradlí mezi touto a násl. sochou naznačuje místo svržení 
Jana Nep. – 13. Sv. František Borgiaš (F. Prokov, 1710). – 14. 
Sv. Norbert, Václav a Sigmund (J. Max, 1853). – 15. Sv. Ludmila (? 
přeneš. sem z hradu r. 1784). – 16. Sv. Jan Nep. (F. Prokov, 1683. 
Bronz.) – 17. Sv. František Seraf. (E. Max, 1855). – 18. Sv. Antonín 
Pad. (Mayer, 1707). – 19. Sv. Vincenc Fer. a Prokop (F. Prokov, 
1712). – 20. Sv. Judas Tadeáš (F. Prokov, 1708). – 21. Sv. Mikuláš 
Tolentský (Kohl, 1708). – 22. Sv. Augustin (Kohl, 1708). – 23. Sen 
sv. Luitgardy (dle Brandla mod. Braun, 1710). – 24. Sv. Kajetán 
(F. Prokov, 1709). – 25. Sv. Vojtěch (Prokovové, 1709). – 26. Sv. Filip 
Ben. (Mendel, 1715). – 27. Ss. Jan z Mathy, Ivan a Felix z Valois 
(F. Prokov, 1714). – 28. Sv. Vít (F. Prokov, 1714). – 29. Sv. Václav (dle 
Führicha mod. Böhm, 1857). – 30. Ss. Kosmas a Damian (Mayer, 
1709). 

Most přepíná ostrov Kampu, většinou zastavěný. Zde jsou 
mlýny, nyní vyhořelé, již za starodávna Sovovými zvané. Z mostu 
schodiště. – Na pilíři, z mostu viditelná (v l.), socha Bruncvíkova od 
Šimka, r. 1884 na místě sochy r. 1648 švéd. kulemi rozbité, obcí 
postavená. – V pravo viděti rameno Vltavy, Čertovku, tvořící 
malebné partie: pražské Benátky. – Ústí mostu na Malé straně brání 
dvě gotické věže mostecké. 

Nižší (v l.), »Otakarova«, stála již roku 1249. Za Karla byly tu již 
věže dvě. Spojeny jsou branou. – O věže ty vedeny tuhé boje r. 1249, 
1310, 1419. Opraveny r. 1874–79. 

Z brány vkročíme do ulice Mostecké, nejživější na Malé straně. 
Hned u mostu starob. dům u »Steinitzů«, dříve Saským domem 
zvaný. O něco dále palác hr. Kounice. – Ulicí Lázeňskou (v l.) ke 
kostelu P. Marie u Maltézů. 

Pochází z první polovice XII. stol. R. 1503 vyhořel, načež obnoven 
jen kůr, z něhož zřízen trojlodní chrám. Na hl. oltáři obraz P. Marie 
a v p. lodi sv. Barbory od Škréty. V téže lodi socha velkopřevora hr. 
Kolloreda-Wallsee, obhajce Prahy r. 1648, od E. Maxe. –
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 V sousedním paláci velkopřevorském (vyst. ve slohu barok. r. 1728–
31) bohatý archiv. 

Něco dále, na náměstí Velkopřevorském, palác hrabat z Buquoy 
(č. 2); na náměstí Maltézském socha sv. Jana Kř. od J. Prokova 
a palác hr. Ervína Nostice (31.). 

V paláci (z r. 1660, přestavěn r. 1760) bohatá knihovna (8.000 
svazků), obrazárna (asi 400 čísel), dále sbírky soch (ant.), rytin, 
mincí, předmětů skleněných, křišťálových, kovových, keramiky a j. 
V obrazárně: Bamboccio, Bloemaert, Breughel, Cranach, Dürer, van 
Dyck, van Eyck, Giordano, Holbein, Mostaert, Ostade, Potter, 
Poussin, Q. Reni, Rembrandt, Rubens, Ruysdael, Škréta, Teniers, 
Tintoretto, Tizian, Velasquez, P. Veronese a j. a j. Některé obrazy 
jsou též v komnatách soukromých, přístupných jen v nepřítomnosti 
panstva (v létě). 

Prokopskou ulicí do ulice Karmelitské, kdež stojí kostel P. Marie 
Vítězné, s malým sadem a širokým schodištěm před průčelím (v p.). 

R. 1586 stála tu kaple Jana Husa. R. 1611 něm. Luteráni vystavěli 
chrám sv. Trojice, kterýž r. 1624 obdrželi bosí Karmelitáni. Ti chrám 
přestavěli a zasvětili P. Marii Vítězné. Na hl. oltáři kopie pověst. 
obrazu sv. Rodiny, jímž mnich Jesu Maria v bitvě na Bílé Hoře cís. 
vojáky proti Čechům podněcoval. Obrazy ss. Jáchyma a Anny, 
Josefa a Šimona od Brandla; starož. tabul. obraz Madony 
Mantuanské. – Pod chrámem rozsáhlé katakomby (15 sklepení 
s kaplí) s několika sty otevřených rakví, v nichž viděti zachovalé 
mrtvoly. – Klášter (budovu daroval don Martin de Huerta) zrušen 
r. 1784. 

Kolem četnických kasáren (v l.) v bývalém klášteře 
Dominikánském (z r. 1702), k budově c. k. zbrojnice s velikou 
zahradou, býv. to paláci Švamberků (skonfiskován r. 1629), pak 
Eggenberků, kteří palác přestavěli a konečně Švarcenberků, kteří ho 
r. 1770 státu prodali. – Naproti zbrojnici (v pravo) úzkou uličkou na 
Petřín (Nebozízek), 141 m nad Vltavou, 324 m nad mořem vysoký 
vrch. Lanovou dráhou pohodlně až na horu. Petřín je upraven 



66 

v nádherný veřejný sad a skytá unášející vyhlídku na město, které se 
překvapenému diváku objeví v celé své velikolepé kráse. 

Na Petříně 2 restaurace. Z rozhledny klubu čes. turistů, 60 m vys., 
r. 1891 na způsob věže Eifelovy postav., nesmírný rozhled až 
k hraničním horám (Říp, Milešovka, Bezděz, Sněžka a j.); 
vytahovadlo, dalekohled, camera obscura. Pod rozhlednou diorama: 
hájení Prahy proti Švédům r. 1648 (od Liebschera). – Petřín býval 
pohanským obětištěm. Boleslav II. založil tu prý kapli sv. Vavřince, 
která r. 1770 v nynější kostel přestavěna. – R. 1836 rozestaveno zde 
14 kapliček kříž. cesty (obrazy dle Führicha). Pozoruhodna ještě 
kam. kazatelna, kaple Kalvárská a pěkná Jerusalémská kaple 
Božího hrobu. Konečně na j. straně hladová zeď, část hrad. zdi 
Malostranské, Karlem IV. v době hladu zbudované. Za ní zahrada 
Kinského. 

Odtud sejdeme kolem kapliček a Lobkovicovy zahrady po 
schodech do ulice Vlašské. Po 1. straně klášter a nemocnice 
Milosrdných sester s kostelem sv. Karla Borom. (z r. 1842–1855); 
zahradou sousedí Vlašský špitál, r. 1602–1617 Vlachy vystavěný. Ve 
vel. sále obraz sv. Rodiny od Škréty. – Po straně pravé palác 
hořinské linie knížat Lobkoviců (č. 19). 

Založen r. 1703, přestavěn r. 1769; jest z nejnádhernějších v Praze. 
Fideikom. bibliotéka přes 45.000 svazků, mnoho vzácných rukopisů 
až z XI. a XII. stol., miniatury, inkunabule atd. Z rosáhlé zahrady na 
stráni Petřínské skvostné panorama. 

Nedaleko, již na Tržišti, palác hrabat Schönbornů (č. 15), 
z r. 1705, s freskami v průjezdě a zahradou na Petříně. (Krásný 
pohled na Prahu.) – Podjezdem býv. paláce hrab. Hartiga (na levé 
straně Tržiště) na Malostranské náměstí, v jehož středu spatříme 
sloup nejsv. Trojice z r. 1715 na místě, kde o moru r. 1713 slouženy 
mše. Dle plánů Alliprandiho od Quitainera a J. F. Prokova. Na levo 
c. a k. zem. vojenské velitelství v býv. paláci kn. Lichtensteinův na 
pravo hl. chrám sv. Mikuláše a býv. kolej Jesuitská. 

Chrám, imposantní ozdoba Malé strany, postaven Jesuity na 
místě gotického kostela, již roku 1283 zde stávavšího. Stavba 
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provedena Krištofem Dienzenhoferem a synem jeho Kiliánem 
v letech 1704–1760 v bohatém slohu barokním, o jedné lodi s 8 
kaplemi a s překrásnou, 79 m vysokou kupolí (20 m v průměru). 
Střecha kupole i věže pokryta mědí. Svou výškou, nevyrovnatelnou 
koncepcí architektonickou, jakož i zelení svého krytu dodává chrám 
ten Malé straně rázu neobyčejně malebného a je nejnádhernějším 
květem proslaveného pražského baroku. 

Stěny uvnitř i oltáře mramorové. Fresky na klenbě od Krakera, 
v kupoli od Balka, v kapli sv. Barbory (v p.) obraz Ukřižovaného od 
Škréty, v kapli sv. Jana Nep. (v levo) obraz P. Marie od Cranacha (?), 
v kapli sv. Františka X. obraz téhož sv. od Balka. Sochy od 
Platzera. – V sousedním býv. domě professním, současně 
vystavěném, umístěny od roku 1784 c. k. úřady. 

Kolem budovy c. k. místodržitelství (č. 18) na dolejší část 
Malostranského náměstí, v jehož středu stojí pomník marš. 
Radeckého. 

Pomník, 10 m vysoký, postaven roku 1858 Společností vlast. 
přátel umění. Dle návrhů Rubenových modeloval E. Max sochu 
Radeckého a J. Max sochy vojáků. Sochy ulity z ukořistěných děl 
piemontských (100 ctů), císařem darovaných. 

Dům »U Montáků« (č. 19), se dvěma věžemi, je býv. palác 
Smiřických, později Albrechta z Valdštýna. R. 1618 umluveno 
v jedné jeho věži shození místodržících z oken hradu. Vedle palác 
Šternberský (č. 20) a býv. radnice Malostranská (č. 22) 

Budovou Malostranské záložny, na rohu ulice Mostecké, 
postavené tu přes protesty umělců v nepěkném slohu činžovním, 
s banální vížkou a zbořením dvou starobylých domů na straně jižní 
těžce a zbytečně znesvařeno malebné toto náměstí. 

V severovýchodním koutě náměstí, v ulici Josefské kostel 
sv. Tomáše s klášterem Augustiniánů. 

Pův. got. kostel vystavěn s klášterem r. 1285–1379. Vyhořel 1420 
(spálen Husity) a r. 1503 a přestavěn ve slohu barokním r. 1710–
1727; gotickou zůstala sakristie (s pěknou klenbou na pilíři) a kaple 
sv. Barbory z r. 1338 (v klášteře). – Uvnitř chrámu fresky Reinerovy 
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a některé obrazy od Škréty. Na hl. oltáři obrazy »Mučednictví 
sv. Tomáše« a »Sv. Augustin« od P. P. Rubense, r. 1637 převorem 
Svitavským přímo objednané. (Od nedávna jsou tu jen kopie, kdežto 
originály umístěny v Rudolfinu). V klášteře knihovna (přes 10.000 
sv.). 

V téže ulici ještě kostel sv. Josefa a řeholní dům Anglických 
panen z r. 1686–1692. V kostele obrazy od Brandla. – Vedle palác 
knížete Oettingen-Walersteina (býv. Lobkovický). – Letenskou ulicí 
a uličkou Pavelskou k řetězové lávce a k akademii hrab. Straky 
v býv. Jesuitské zahradě. 

Hrabě Jan Petr Straka z Nedabylic a Libčan závětí z 18. února 
r. 1710 věnoval panství Okrouhlice, několik statků a dům v Praze ku 
zřízení akademie, v níž by chudá mládež stavu vyššího, národu 
českého, cvičena a opatřena byla. Nadační listina schválena až 
r. 1814 a teprve r. 1894 uskutečněn celý ústav zbudováním 
rozsáhlého a nádherného paláce dle plánů archit. Roštlapila. Pro 
chovance, kteří jsou tu buď zdarma, za polovici neb i za plný plat, 
zřízeno i čes. a něm. gymnasium. 

V ulici Pod Bruskou (od akademie ulicí U řetěz. lávky) ústav 
slepců, zal. r. 1832 A. Klarem. 

V kapli sv. Raefaela fresky: v absidě dle Führicha od Kandlera 
a Lhoty, na stěnách boč. od Lhoty, Lišky, Sequense. Obraz »Kristus 
v zahradě Get.« od Lišky a socha arch. Rafaela z karar. mramoru od 
E. Maxe. 

Na druhé straně, poněkud výše, staré zámecké schody z r. 1560, 
vozová cesta na král. hrad a Chotkova silnice kolem Jeleního 
příkopu. 

Silnici založil posl. purkrabí hr. Chotek. Krásný pohled na nejst. 
část kr. hradu nemotorně činžákem zastavěn. Vrátivše se, vejdeme 
naproti ústavu slepců do ulice Valdštýnské. Po 1. straně palác 
Valdštýnský, po pravé palác kníž. Fürstenberka (čís. 10, 14, 16, 18) 
s fid. bibliotékou, sbírkou mincí a krásnou, terassovitě stoupající 
zahradou, palác kníž. Hanavského (čís. 12) a palác kníž. 
Windischgrätze. Ulice ústí do Valdštýnského náměstí. Na jeho 
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severní straně palác hr. Ledeboura, nad nímž viděti severových. část 
hradu, na straně západní palác kníž. K. Auersperga, kdežto stranu 
východní tvoří hlav. průčelí paláce Valdštýnského. 

Palác vystavěn dle plánů Mariniho Albrechtem z Valdštýna 
r. 1621–1630 a je bez odporu nejslavnější residencí šlechtickou 
v Praze. Prostírá se na místě 20 domů a zahrad, ozdoben předními 
umělci vlaskými, nizozemskými a německými. 

V sídle svém rozvinul vévoda Frýdlandský nádheru přímo 
královskou, kterou i lesk samého dvora pražského zastíniti se 
snažil. – Z doby jeho života zůstaly beze změny: veliký sál v průčelí 
s freskami na stropě (Valdštýn triumfator), kaple (s obrazy 
Q. Reniho a Dürera), astrolog. komnata, spojená taj. schody 
s koupelnou, zdobenou krápníky a do zahrady otevřená velikolepá 
síň – sala terrina – snad největší a nejkrásnější v Evropě. Vedle 
komnata s vycpaným koněm vévodovým z bitvy u Lützenou. –
 V soukr. komnatách cenné obrazy a sbírky. V rozsáhlé zahradě 
vodomety, klece, skal. stěny, veliký (nyní vypuštěný) rybník 
a jízdárna. – Po zavraždění Valdštýnově celý jeho majetek 
skonfiskován (r. 1634), ale palác opět r. 1639 rodinou vykoupen. 

Uličkou v severozáp. koutě náměstí dostaneme se do ulice 
Pětikostelské, v níž nalézá se budova zem. sněmu království 
Českého. 

Budova je bývalým palácem hrabat Thunů (z r. 1696). V l. 1779–
1794 bylo ve vel. sále divadlo, r. 1794 palác vyhořel, r. 1801 
zakoupen stavy a r. 1861 upraven pro sněm. Účelu svému v ohledu 
praktickém ani representačním dostatečně nevyhovuje. 

V ulici Thunovské palác hrabat Thunů Žehušických (č. 12) 
s bránou se střílnami, s věží, obrazárnou a kaplí sv. Kříže. Odtud 
vedou do král. hradu Nové zámecké schody (počtem 203). 
Zámeckou uličkou do ulice Nerudovy (do nedávna Ostruhovou 
zvané). Domy na příkré, staré této cestě do hradu jsou skoro vesměs 
starožitné, s pěknými, většinou barokními fasadami. V l. palác 
hraběte Morzina (č. 5), z r. 1670, s karyatidami mouřenínů od 
J. F. Prokova. Naproti palác hrabat Thunů Děčínských, pův. pánů 
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z Hradce, pak Slavatů, ze stol. XVII. (přední část). Obrovské orlice, 
střežící bránu, od M. Brauna. Na schodišti (od Zítka) malby od 
Scheiwla, Ženíška a j. Výše, po téže straně, kostel P. Marie 
(u Kajetánů) z r. 1691–1717, s býv. klášterem Theatinův z r. 1672. 
(Od r. 1869 jsou tu Redemptoristi.) – Na samém konci ulice (v l.), na 
domě řečeném »U sluncí«, v němž trávil mladá svoje léta Jan 
Neruda, pamětní jeho deska od Smolíka. – Z těchto míst vítají nás 
král. Hradčany mohutnou silhouetou Švarcenberského paláce, který 
s povýšeného svého místa hoření časti ulice majestátně vévodí. 
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Král. Hradčany 

Hradčany – IV. část města – situovány nad Malou stranou, jsou 
nejtišší částí Prahy. Svou skromnou výstavností domu měšťanských 
ostře kontrastují s mohutnými, velikolepými stavbami král. hradu. 
R. 1890 měly 203 domy a 5805 obyvatel. 

Na konci ulice Nerudovy, pod palácem Švarcenberským, vede 
sjízdná cesta (rampa) ku hradu, směrem opačným Radnické schody 
do Loretánské ulice. – Jaksi pokračováním Nerudovy ulice jest Úvoz 
čili Hluboká cesta, s vysokými domy po pravé straně, kdežto po 
levé, přes nízkou zeď a zahradu Strahovskou, rozevírá se 
velepůvabný pohled na zelený Petřín a na Prahu. Tudy dostaneme 
se kolem Strahovského špitálu (z r. 1622; na schodišti skupina 
Kalvarie) na Pohořelec, náměstí, obklopené prostými domky. V čele 
rozsáhlé budovy zeměbraneckých kasáren, vystavěné obcí 
v posledních letech. 

Na jich místě stávaly do nedávna hradby s branou Strahovskou. 
Při bourání těchto hradeb objevena stará brána z dob Karlových, 
kterou vojsko české po bitvě na Bílé Hoře prchalo. Bohužel zbořena 
též. 

Na levé straně náměstí vchází se do nádvoří slavného kláštera 
Premonstrátů Strahovských. 

Založen Vladislavem II. r. 1140, vypálen Husity r. 1420, 
vydrancován Švédy r. 1648 (mnoho vzác. děl z knihovny dodnes ve 
Štokholmě a Upsale), konečně i v l. 1742 a 1757 utrpěl. Kostel, pův. 
romanský, pak gotický, přestavěn barokně koncem XVII. 
a počátkem XVIII. stol. dle plánů Mat. z Burgundu. 

V nádvoří, hned u vchodu (v l.), kostel sv. Rocha, v pozdním 
slohu gotickém, zal. Rudolfem II. a opatem Lohélem (r. 1603–1612) 
jakožto farní. R. 1784 Josefem II. zrušen a r. 1881–1882 obnoven. 

Proti bráně opat. chrám nanebevzetí P. Marie, v základech 
z r. 1140 ještě románský. Uvnitř malby na stěnách i klenbě. V kůru 
na p. zdi náhrobek krále Vladislava. V kapli P. Marie Passovské 
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pochován gen. B. I. Pappenheim († v bitvě u Lützenu r. 1632), 
v kapli sv. Voršily tělo sv. Norberta. Varhany z největších v Čechách 
(asi 3.100 píšťal). 

Vedle kostela bohatě zdobené průčelí knihovny, čítající přes 
72.000 svazků knih a přes 12.000 rukopisů a listin, namnoze velice 
vzácných. Knihovna jest uložena v 5 síních a 2 chodbách. Dva veliké 
sály s krásnými malbami, zvl. síň filosofická, vynikají bohatou 
úpravou. – Branou za chrámem do budovy konventní (kříž. chodba 
s mnohými obrazy a 2 refektáře). Zde jest umístěna obrazárna, zal. 
op. Zeidlerem (r. 1834–1870). Přes 1100 obrazů: Dürer (nejslavn. jeho 
dílo »Slavnost růžencová«), Van Dyck, Corregio, Cranach, Holbein, 
Q. Reni, Rubens, Leon. da Vinci a j. Z oken skvostná vyhlídka na 
Prahu. Obrazárna jest v klášt. klausuře a proto dámám nepřístupna. 

Kolem m. sirotčince arciv. Gisely na Pohořelci přijdeme na 
Loretánské náměstí, na jehož levé straně grandiosní palác hrabat 
Černínů, nyní kasárny cís. Františka Josefa. 

Vznikl asi v l. 1668–1704. Průčelí, 150 m dlouhé, členěno je 32 
obrovskými polosloupy. Při proměně v kasárny r. 1852 velmi utrpěl 
tím, že zřízeno více pater, čímž povstala malá nyn. okna, fresky 
Reinerovy, »Boj Titanů«, nejlepší prý jeho dílo, na velikolepém 
schodišti, zabíleny, sochy odstraněny a palác vůbec zpustošen. 
Krásná a mohutná je také façada zahradní. – Stavbě této náleží 
vynikající místo v dějinách baroku celé Evropy. 

Naproti paláci loretánská kaple s ochozem, kostelem Narození 
Páně, klášterem Kapucínů a kostelem P. Marie. 

Klášter založen r. 1600 Kapucíny, přivedenými sv. Vavřincem 
z Brindisi, kteří vystavěli též prostý kostel P. Marie, královny 
Andělů (obraz Krista od špan. malíře Morales il divino; knihovna asi 
12.000 svazků). 

V l. 1626–1631 vystavěla kn. Ben. Kat. Pop. z Lobkovic na místě 
domů vyhnaných protestantů kapli Loretánskou dle pověstné kaple 
»Santa Cassa« v Loretě, v Italii, s bohatými reliefy na zdích. 

R. 1661 vystavěn ochoz se 7 kapličkami a r. 1718 kostel Narození 
Páně (fresky od Reinera). Vše nákladem čes. šlechtičen, které 
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v trudné době pobělohorské sebraly nejznamenitější klášterní 
poklad v Čechách a Kapucínům zdejším ho věnovaly. Poklad uložen 
je v příz. komorách ochozu a obsahuje přečetné, drahocenné 
monstrance, kalichy, kříže, kasule, mitry, pacifikály, obrazy (Dürer, 
Madona) a j. Nade vše vyniká monstrance se 6.222 diamanty (ve 3. 
komoře), darovanými r. 1695 hrab. L. E. Kolovratovou. 

Nad průčelím ochozu věž se strojem zvonkovým, hrajícím 
každou hodinu píseň Marianskou (z r. 1694). 

Loretánskou ulicí kolem zem. káznice, v býv. 
Trautmansdorfském domě, voj. nemocnice v býv. klášteře Uršulinek 
s voj. kostelem protestantským (dříve sv. Jana N. – stavitel 
K. Dienzenhofer, fresky od Reinera) a kolem býv. radnice nad 
Radnickými schody na Hradčanské náměstí, pokryté sadem, v jehož 
středu stojí Marianský sloup morový (z r. 1736 od J. F. Prokova 
a Quitainera). Na straně západní palác Toskánský (č. 5.), majetek 
císaře, na straně jižní kostel sv. Benedikta s klášterem bosých 
Karmelitek (v kostele neporušené tělo první abatyše Elekty) a palác 
Švarcenberský (č. 1. a 2.). 

Vystavěn v stol. XVI. vlašským stavitelem pro Jana ml. 
z Lobkovic ve slohu florentinském s českými vlivy. Ozdoben štíty, 
lunetovou římsou a pokryt sgraffity, byl vzorem četným stavbám 
v tak zv. české renesanci. 

Skonfiskován r. 1594 dostal se v držení Rožmberků (r. 1600), 
Eggenberků (r. 1631) a konečně Švarcenberků (r. 1719). R. 1871 
opraven. Přední budovy jsou z počátku XIX. stol. 

Pod palácem zmíněná již rampa (z Nerud. ulice) stýká se na 
konci s novými zámeckými schody. Zde, na místě zboř. kostelíka, 
terassa, se které viděti lze nádherné panorama Prahy. Na druhé 
straně náměstí (severní) palác arcibiskupský (č. 16). 

Ferdinand I. obsadiv po 140letém osiření stolec arcibiskupský, 
daroval r. 1562 arcibiskupu Brusovi dům kdysi p. Fl. Grispeka, který 
přestavěn koncem XVI. stol. a pak r. 1765, kdy obdržel nyn. barokní 
podobu. Opraven před několika léty (sochy od Seidana). 
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V dom. kapli (z první přestavby) malby od D. A. z Květné 
z r. 1599. – Knihovna, archiv. 

Za arcibiskupským palácem býv. palác Šternberský, nyní ústav 
idiotů. – Celou východní stranu zaujímá královský hrad, 
nejpamátnější místo Prahy, sídlo panovnické, jemuž se rozsáhlostí 
a polohou málo která residence vyrovná. 

Hrad, založený dle pověsti Libuší na vrchu Opyši, pův. zajisté 
dřevěný, byl mnohokráte přestavován. Otakar II. dal mu opevnění 
(věže: Daliborku, Mihulku), Karel IV. po požáru r. 1303 hrad 
nákladně přestavěl a Vladislav II. částí Vladislavskou (zachovanou) 
rozšířil. R. 1541 opětně vyhořel a byl Ferdinandem I. a Rudolfem II. 
opraven a rozšířen. Také Matyáš provedl některé stavby (hl. brána 
zachována), ale residenci přenesl do Vídně. 

Vzkvétaje v dobách klidu, pustl v časech bouřných a byl tak 
zrcadlem českých dějin. – Nejvíce mu uškodil Bedřich II., král 
Pruský, jenž bombarduje Prahu, hrad téměř v ssutiny proměnil. 
Marie Terezie dala pak (r. 1757 až 1775) provésti přestavbu (záp. 
částí), kterouž obdržely budovy král. paláce nynější podobu. 

Josef II. chtěl hrad proměniti v dělostřelecké kasárny, ale na štěstí 
úmysl ten proveden nebyl. Královský palác má 3 patra o 704 
prostorách (468 komnat, 106 kabinetů, 29 předpokojů a j.). 

Z Hradčanského náměstí vstoupíme branou s obrovskými 
sochami zápasníků od Platzera do I. nádvoří, kde nalézá se hl. stráž. 
Druhou, mohutnou bránou v průčelí paláce (vystavěna za císaře 
Matyáše r. 1614 Scamozzim) do II. nádvoří. Uvnitř brány schodiště 
(v p.) ku královským pokojům. Uprostřed II. dvora kam. kašna od 
Heidlbergera (r. 1681) a na pravo zámecká kaple sv. Kříže. 

Založena pův. Ferdinandem III. (1639), přestavěna za Marie 
Terezie, opravena a vyzdobena Ferdinandem V. (r. 1852–1858). 
Obrazy od Balka, nást. malby od Kandlera. 

Na druhém konci nádvoří (na severu) vychází se na Prašný most 
branou, nad níž jsou sály španělský a německý. 

Sály tyto vznikly za Ferdinanda I. – Rudolf II. v nich uložil část 
svých pokladů uměleckých nesmírné ceny, o jichž bohatství 
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nemůžeme si učiniti správné představy – nevyrovnáť se jim žádný 
ze současných kabinetů Evropských, které skoro všecky ze sbírek 
Rudolfových se obohatily. Při smrti Rudolfově ceněny sbírky ty na 
17 milionů zl. (asi 85 mil. našich zlatých), ano franc. archeolog 
Roulanger odhadl jen předměty zlaté a stříbrné na sumu řečenou. 
Sbírky rozmeteny do celého světa lupy válečnými (r. 1620 
Maxmilian Bav., r. 1631 Jiří Saský, r. 1648 Švédové, r. 1741 
Francouzi, r. 1744 Prusové), ze zbytku odvezeno mnoho – zvl. 
obrazů – do Vídně (dnes ve dv. museu) a ostatní prodáno za Josefa 
II. v dražbě jako staré haraburdí!2 – Nynější úprava sálů pochází 
z r. 1867–1868. Sál německý je delší, ale ostatní rozměry jsou menší 
španělského, který jde třemi patry, měří 48 m délky, 24 m šířky 
a náleží k největším sálům v Evropě. Mnohonásobná ozvěna. 
Branou ve vých. křídle vejdeme do III. nádvoří právě naproti 
novému průčelí velechrámu sv. Víta. – Asi ve středu tohoto dvora 
(největšího) nalézá se kašna, nad níž umístěno jedno 
z nejvzácnějších uměleckých děl celé Evropy: jízd. socha sv. Jiří, 
ulitá r. 1373 bratry z Klussenberka pro Karla IV. – Jižní část dvora 
ohraničena je mohutným křídlem král. paláce, v jehož středu nalézá 
se hl. vchod do pokojů J. V. císaře v I. patře (13 pokojů stále 
připraveno). Četné obrazy, mezi nimi posl. zbytky sbírek 
Rudolfových. – Pod balkonem na vých. straně vchází se do 
nejstaršího a nejznamenitějšího křídla, do tak zv. části Vladislavské, 
vystavěné za Vladislava II. Benešem z Loun (r. 1484–1502) ve slohu 
pozdní t. zv. české (Vladislavské) gotiky. 

Sál Vladislavský v tomto křídle pro obdivuhodnou svoji klenbu 
síťovou (největší gotická klenba vůbec) počítán jest k nejpřednějším 
památkám stavitelským. Jest 68 m dlouhý, 19 m široký a 13 m 
vysoký. Okna jsou již renesanční. 

Zde přijímal nový král hold stavů, zde konány korunovační 
hostiny (naposled r. 1836), ano i turnaje a ryt. hry. Pro jezdce zřízeny 

                                                      
2 Tak proslavená antická socha Ilionea, koupená Rudolfem II.  v Římě za 34.000 
dukátů, prodána jako mram. kámen nárožní za 51 kr.! – Viz též Nástin dějepisný. 
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zvl. sjízdné schody s krásnou klenbou. V době sněmů a soudů 
v sous. místnostech – zvl. za Rudolfa II. – vykládali a prodávali tu 
kupci rozmanité zboží (klenotníci, zbrojíři a j.). Sál je spojen také 
s kostelem Všech Svatých. 

Dveřmi v sev. stěně do staré zemské jizby (sněmovny) s krásnou 
got. klenbou a renes. řečništěm. Zde zasedal nejvyšší zem. soud a od 
Leopolda II. do r. 1847 stavovský sněm. Na stěnách veliké 
podobizny Marie Terezie, jejího chotě cís. Františka, Josefa II., 
Leopolda II., Františka I. a 11 praporů čes. legií z francouz. válek. Ve 
skříni u vchodu památky z korunovace Ferdinanda V. 

Za řečništěm vchod do býv. místností zemských desk, r. 1541 
požárem tady zničených. Zbyla zde jediná, krásná skříň. Na stěnách 
a stropě erby a jména úředníků desk. 

Znaky zdobenou předsíní vstoupíme do úřadu důchodenského 
s erby na stěnách (znaky pánů r. 1621 odsouzených zabíleny). 

Zelená světnice, v části přiléhající, rovněž erby krášlená, bývala 
poradní síní rytířstva pod obojí v l. 1618 až 1620. 

Ve II. patře křídla k městu obráceného tak zv. česká kancelář, síň 
s klenbou Vladisl. gotiky. Odtud (a ne jak se obyčejně tvrdí ze III. 
patra) svrženi dne 23. května r. 1618 král. místodržící Slavata 
a Martinic s písařem Fabriciem pány českými z oken do příkopu 
(16,5 m – dvě pyramidy na památku tam postavené z okna lze 
viděti). Tím zahájena osudná válka třicetiletá. 

O patro výše položena síň říšské dvorní rady s úplně 
zachovaným nábytkem. Strop trámový, věkem zčernalý, podlaha 
cihlová. U vchodu obrovská kamna, za nimi 2 dřev. štíty 
z korunovací Maxmiliana a Rudolfa II. Obrazy panovníků 
(Habsburků), vykládané dvéře, z okna unášející vyhlídka. 

Ve světnici této soudil K. z Lichtensteina r. 1621 náčelníky čes. 
povstání. (Poprava na Starom. náměstí 19. června r. 1621.) 

Vyšedše opět na dvůr upoutáni jsme velikolepou kathedrálou 
sv. Víta, chrámem v Čechách nejen nejkrásnějším ale 
i nejpamátnějším. 
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Václav Svatý založil r. 973 rom. kostelík sv. Víta, na jehož místě 
Spytihněv postaviti kázal chrám větší. Karel IV. položil základ 
k nynějšímu chrámu, zbudovanému ve franc. slohu kathedrálním 
(21. listop. roku 1344). – Stavbu prováděl Mat. z Arrasu, (do r. 1352), 
pak Petr Parléř z Gmündenu a jeho syn Jan (asi do r. 1406) a po něm 
mistr Petrlík. Bouře husitské další stavbu zarazily a chrám (t. j. loď 
a veliká věž) nikdy nedokončen, ač se o to Vladislav II. a Leopold II. 
pokoušeli. Teprve r. 1859 založena »Jednota k dostavění hl. chrámu 
sv. Víta«, která starou čásť chrámu (kůr) opravila a na nové lodi dle 
plánů a vedením arch. Krannera (do r. 1871) a Mockra (do r. 1899) 
pracovati počala. Nyní je stavitelem K. Hilbert. Práce dospěly tak 
daleko, že nová čásť (loď dlouhá i křížová) už je pod střechou, 
vystavěny dvě nové 82 m vysoké věže a veliká věž opravena. 
Dokončení stavby lze očekávati asi v 8 letech. – Kůr (stará čásť 
chrámu) jest 55,4 m dlouhý, 42,6 m široký, hl. loď 36,67 m a veliká 
věž 99 m vysoká. 

Chrám byl mnohokráte vyloupen a přečasto těžce poškozen. 
R. 1420 obrán Zikmundem, r. 1421 zpustošen luzou, r. 1541 vyhořel, 
r. 1620 mnoho škod v něm nadělal kazatel zim. krále Scultetus, 
r. 1757 Bedřich II. 20.000 kulí do něj vystřílel. Přes to je naplněn 
nesčetnými památkami. 

V přízemí veliké věže kaple zv. Hasenburská z r. 1396, v I. patře 
zvonice (zvon Zikmund 270 centů). Vchod do chrámu nalézá se 
proz. na jižní a severní straně. V lodi (vlastně kůru) got. hl. oltář 
z opuky dle nákresů Krannera a Mockra a královské mausoleum, 
s krásnou, kovanou mříží nákladem Rudolfa II. (30.000 dukátů) roku 
1589 od Alexandra Colina z mramoru a alabastru zhotovené. 
V hrobce této pochováni: Ferdinand I., choť jeho Anna a Maxmilian 
(jich sochy na vrchní desce), dále Karel IV. a jeho manželky, 
Václav IV., Ladislav Pohr., Jiří z Poděbrad, Rudolf II. a Marie 
Amalie, vévodkyně Parmská. – Na triforiu (nepřístupném) 21 
starých kam. poprsí (Karla IV. a čtyř jeho manželek, Václava IV., 
arcibiskupů, Mat. z Arrasu, P. Parléře a j.). – Kolem lodi ochoz a 13 
kaplí. Stojíme-li čelem proti hl. oltáři tedy jest po levé ruce: 1. kaple 



78 

sv. Sigmunda (též Černínská). Náhrobek Zig. Bathoryho († 1613), a j. 
Okna od Sequense a Mockra. – Následuje: 2. kaple sv. Michala (nyní 
sakristie). Nad ní komora s pokladem (meče sv. Václava a Štěpána, 
16 listů evangelia sv. Marka z V. stol., dle pověsti od něho samého 
a m. j.) – 3. Kaple sv. Anny (Nostická). Fresky od Swertse, oltář od 
Mockra, sochy od Šimka. Drahocenný reliquiář z Treviru z r. 1266. –
 Naproti kapli stará řezba »útěk Bedř. Falckého z Prahy po bitvě na 
Bílé Hoře« od Bendla. – 4. Kaple Pernštýnská (Kinských). Náhrobek 
Vratislava z Pernštýna († 1582), hrobka 6 praž. arcibiskupů 
(Šwarcenberk, Schönborn). – 5. Kaple sv. Jana Kř. Náhrobek 
Břetislava II. (v l.) a Bořivoje II. (v p.). Oltář od Krannera a Mockra, 
socha sv. Jana Kř. od Levého, Cyrilla a Methoděje od Myslbeka. – 6. 
Kaple císařská (nejsv. Trojice). Na příč. trámu krucifix a sochy 
P. Marie a sv. Jana z r. 1621. Náhrobek Spytihněva II. (v l.) 
a Břetislava I. (v p.). Oltář od Krannera, socha sv. Ludmily od Maxe. 
Na oltáři hlava sv. Ludmily. Starob. svícen, zv. Jeruzalemský, dle 
pověsti z chrámu Šalamounova, ve skutečnosti asi byzantského 
původu (spodek), jest vál. kořistí Čechů v Miláně (r. 1162). – Před 
kaplí hrobka 14. biskupů praž. (1067–1301). – Naproti, v ochozu, 
oltář sv. Víta s ostatky a sochou od Maxe. – 7. Kaple Saská 
(Šternberská). Náhrobek Otakara II. (v l.) a Otakara I. (v p). Kule na 
pilíři zavěšená je z r. 1757. – 8. Kaple Vlašimská (sv. Jana Nep.). 
Náhrobek arcib. J. Očka z Vlašimi († 1380), bronz. náhr. deska 
L. Berky Thurnovy. Zbytky maleb z doby Karla IV. Kov. rakev 
s ostatky sv. Vojtěcha umístěna tu prozatím než zřízen bude hrob ve 
středu nové části chrámu. Stříbrné sochy čes. patronů z r. 1729. 
Obraz P. Marie od Brandla. Naproti kapli stříbrný náhrobek sv. Jana 
Nep. z r. 1736–1771. (37 centů stříbra v ceně asi 210.000 zl.) Vedle 
řezba: kazatel Scultetus pustoší chrám r. 1619. – 9. Kaple 
Valdštýnská (sv. Maří Magd.), Hrobka hrabat Valdštýnů. – 10. 
Prozat. postranní vchod. Nad ním krásné královské oratorium 
Benešem Lounským r. 1493 pro Vladislava II. vystavěné. – 11. Kaple 
sv. Sylvestra (Šimona a Judy). Kříž na oltáři, pův. z Milána, stával 
před král. mansoleem. Obraz Kristovy tváře »vera icon« (na l.) jest 
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kopií starob. obrazu byzantského (prý sv. Lukášem malovaného), 
Karlem IV. roku 1368 v Římě objednaná. – 12. Kaple Martinická 
(sv. Ondřeje): Hrobky Martinicův a Lobkovicův. Mram. oltář 
z r. 1875 od Achtermanna. – Vedle kaple ve zdi náhrobek Jiřího Pop. 
z Lobkovic († r. 1590), naproti němu náhrobek hr. Leop. Šlika 
(† r. 1723). – 13. Kaple sv. Václava, nejpamátnější místo chrámu, 
nádherně drahokamy a malbami z dob ještě Karlových ozdobená. 
Vystavěna Karlem IV. dříve než vlastní chrám jako samostatná 
kaple a teprve později pojata do nového chrámu, jehož půdorys ruší. 
Na dveřích lví hlava (dle pov. ze Staré Boleslavi) s kruhem, kterého 
prý se sv. Václav umíraje zachytil. – Barokní oltář je z r. 1673. 
(Zlatou rakev světcovu uloupil cís. Sigmund). Za oltářem přilba 
a drát. košile sv. Václava. Svícen Svatováclavský (u dveří) lit. 
v Norimberce r. 1432. Starož. got. sanktuarium na způsob věže. 
Obraz zavraždění sv. Václava ze školy Cranachovy (1543). Za 
varhanami dvéře na schody ke korunní komoře, kde chovány jsou 
korunovační klenoty české. 

Podél severní strany chrámu Vikářská ulička s domy kanovníků 
a Mihulkou (Bílou věží), býv. to vězením, nyní v byty proměněným 
(č. 4). Na náměstí sv. Jirském (za chrámem) got. dům proboštský od 
Mockra (1879). – 

Vedle proboštství na vých. straně náměstí baroková façada 
nejstaršího zachovaného chrámu pražského, kostela sv. Jiří. 

Založen Vratislavem (asi r. 912). R. 973 zřídil tu Boleslav II. první 
ženský klášter (Mlada, abatyše). Po požáru r. 1142 vystavěna nynější 
rozměrná basilika, která častými opravami velmi sice utrpěla, ale 
celkem přece v pův. slohu se zachovala. Klášter zrušen r. 1782. 
Právě nyní provádí se důkladná rekonstrukce chatrného již chrámu: 
tak zejména barokní, těžká klenba odstraněna a nahrazena bude 
pův. stropem dřevěným. – V historii čes. umění má tento chrám 
velmi důležité místo. 

Uvnitř, v hl. lodi náhrobky Boleslava II. a Vratislava I., – abatyše 
Mlady a j., kaple sv. Ludmily s náhrobkem světice (ze XIV. stol.), 
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starož. malby z XII.–XIV. stol., kam. oltář s reliefy (z XII. stol.) a j. –
 Nyní, za příčinou oprav, chrám není přístupen. – 

Na jižní straně náměstí Terezianský ústav šlechtičen. 
Ústav založila Marie Terezie r. 1855 a umístila ho v býv. domě 

Rožmberském (ze XVI. stol.). 
Po zrušení kláštera sv. Jiří přešlo právo spolukorunovati české 

královny na kněžnu-abatyši ústavu, kterou je vždy některá 
arcikněžna Rakouská. 

Mezi ústavem šlechtičen a Vladisl. partií král. hradu stojí kostel 
Všech svatých. 

Býv. královskou kapli (za Otakara II.), založenou roku 1263, 
přestavěti kázal Karel IV. v nádh. got. chrám (P. Parléřem), zřídiv 
zde kolleg. kapitolu. Chrám ten r. 1541 vyhořel a r. 1580 prostě 
obnoven. Na hl. oltáři obraz od Reinera, na oltáři v sev. lodi tělo 
sv. Prokopa, r. 1588 tady uložené. 

Jirskou ulicí v I. za kasárnami do Zlaté uličky, zajímavé malými 
domky, v nichž dle pověsti za Rudolfa II. sídlili alchymisté; ve 
skutečnosti jsou to obydlí červených zám. střelců z dob Karla VI. V l. 
kulatá věž, býv. vězení (lidem zvaná též Bílou). 

V Jirské ulici na pravo dům knížat Lobkoviců (Roudnických), 
pův. Rožmberků, do něhož uprchli Slavata a Martinic po svržení 
oknem (r. 1618). Fresky z r. 1690. – Naproti znaky zdobená brána do 
dvora býv. úřadu purkrabského. 

V purkrabské budově sídlíval nejvyšší purkrabí. – Zde konávány 
soudy nad vyššími stavy a rozsudky křtem v předsíni hned 
vykonávány. Zejména po bitvě Bělohorské bylo tu mnoho lidí 
vězněno a popraveno. – Úřad purkrabský zrušen r. 1848. V budově 
jsou nyní úřady správy zem. statků. 

V pr. přiléhá Černá věž (z XI. stol.), přestavěná Otakarem II. 
v nynější podobě. Bývala vězením. Karty vězňů (z r. 1606), ve věži 
nalezené, ukazují v Daliborce, kulaté věži, ku které ze dvora 
purkrabského domu malou zahrádkou přijdeme. 

Daliborku vystavěti dal Vladislav II. r. 1496, jako vězení. Jméno 
má po prvním vězni ryt. Daliboru z Kozojed, vězněném pro 



81 

pobuřování sedláků (sťat r. 1497). O něm různé pověsti. Z vrchního 
vězení (okny pohled do bujně zarostlého Jeleního příkopu) po 
schodech do vězení spodního, v jehož středu nalézá se okrouhlý 
otvor do hladomorny zv. Džbán. 

Brána vedle Černé věže uzavírá vchod do hradu. Před ní bývalo 
popraviště šlechticů (socha sv. Barbory). S bašty úchvatná vyhlídka 
na malebné střechy domů a paláců malostranských a celou Prahu –
 Tady ústí starod. cesta vozová a staré schody zámecké. – 

Vrátivše se do II. dvora projdeme branou (v p.) pod Španělským 
sálem a ocitneme se na Prašném mostě (nyní vl. hrázi), dělícím údolí 
potoka Brusnice, zvané Jelením příkopem, ve dví. Příkop ten býval 
za Rudolfa jelení oborou. Záp. část (v l.) je přístupna. – O něco dále 
(v l.) jízdárna (z r. 1694) a naproti ní vchod do královské zahrady. 

Ferdinand I. založil zahradu (Vlachy), která za Rudolfa II. 
dosáhla pověsti Evropské. Zde pěstěny první tulipány a div. kaštany 
z Cařihradu sem přinesené (posl. Busbekem). V severní části (domek 
č. 51) zřídil Rud. pov. lví ohradu, nejv. znamenitost parku. 

Ve válce 30tileté i později zahrada velmi utrpěla, přece však 
zachovala se tu zpívající fontana (od V. Kříže, litá Tom. Jarošem 
z Brna r. 1554), obdivuhodné dílo umění lijeckého, pak socha 
Herkula od Bendla (z r. 1670). Nad Jelením příkopem králov. 
míčovna, krásná stavba renesanční v době Ferdinanda I. od Vlachů 
postavená. Josef II. zřídil v ní sklad vojenských potřeb, při čemž 
otevřená loggie zazděna, sgraffita poškozena a celá budova 
zpustošena. 

Na vých. konci král. zahrady »architektonická báseň« Belvedere, 
letohrádek královny Anny, k němuž dostaneme se též obešedše král. 
zahradu alejí podél severní její strany. 

Ferdinand I. dal pro svoji choť Annu Jagellonskou vystavěti 
(r. 1535–1563) vlašskými staviteli (Giov. de Spazia, Paolo di Stella 
a Ferrabosco di Lagno) letohrádek, který jest nejkrásnější stavbou 
renesanční v Evropě severně Alp, ba, pokud se ornam. výzdoby 
týče, nejkrásnějším plodem renesance vůbec. 
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Budova jest jednopatrová, obklíčena překrásnou loggií a reliefy 
bohatě zdobená. Uvnitř hrad jediný sál (v nové době upravený), 
v němž dala Společnost vlast. přátel umění nákladem 50.000 zl. 
vymalovati (r. 1850) 14 obrazů z dějin českých dle návrhů 
K. Rubena. S pavlánu velepůvabný pohled na Jelení příkop, hrad 
a Prahu. – V zahradě před letohrádkem kovová vot. socha kard. 
Švarcenberka od Myslbeka, určená pro chrám sv. Víta. 

Na vých. straně letohrádku zříditi dal hrabě Chotek. r. 1830 
pěkný sad. – Na býv. Marianských hradbách, podél výše zm. aleje 
skupina rozsáhlých budov kadetní školy, vystavěných r. 1899–1900 
stav. Nekvasilem. 
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Holešovice-Bubny 

Holešovice-Bubny jsou nejmladší – VII. – částí Prahy. Rozkládají 
se na břehu Vltavy a jsou sídlem velikého průmyslu. V posledních 
létech kvapně vzrůstají. Roku 1890 měly 570 domů a 15.352 
obyvat. – Ze sadů Chotkových dostaneme se Píseckou branou 
(Bruskou) na cestu kolem příkopu Marianských hradeb, které teď 
postupně se boří. Brzo dojdeme do sadů korun. prince Rudolfa, 
rozložených na stráni Letenské. 

Stráň tato bývala pokryta vinicemi, pak zpustla a v letech 
šedesátých XIX. věku obcí Pražskou proměněna v pěkný sad. 

V sousedství bašty XIX. pavillon knížete Hanavského, v bohatém 
slohu barokním, na vyvýšeném místě malebně umístěný. Pavillon 
pochází z Jubil. výstavy r. 1891 a byl knížetem Hanavským obci 
darován. Nyní je v něm kavárna. Rozhled z něho na Vltavu, mosty 
přepásanou a na Prahu je velikolepý. 

O něco dále, uprostřed sadů, obelisk korunního prince Rudolfa 
a nad mostem cís. Frant. Josefa u stanice lanové dráhy zahradní 
restaurace (časté koncerty). Na jejím místě stával v XVIII. stol. 
zámek hrab. Valdštýna (později Černína), který byl r. 1742 francouz. 
maršálkem Brogliem prachem vyhozen. 

Pod Letnou nová silnice s elektr. drahou, spojující Malou stranu 
se VII. částí města. U silnice, blíže obč. plovárny, kulatá kaple 
sv. Maří Magdaleny ze XVII. stol. (zrušená). Monum. vchodem 
bude možno z této silnice vejíti do 2200 m dlouhého tunelu, 
vedoucího pod celou plání Letenskou do Král. Obory a sloužícího 
účelům právě prováděné kanalisace. 

Po levé straně sadů Letenská pláň, býv. voj. cvičiště, nyní k různ. 
sportovním hrám užívaná. (R. 1261 konána tu korunovační hostina 
Otakara II.) Pláň tato bude lidovým hrám zachována, z většiny v sad 
proměněna a jen z menší části letohrádky zastavěna. 
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V pozadí, u silnice Belcrediho, vypíná se vkusná věž obecní 
stanice čerpací. – Kostelík sv. Klimenta se hřbitovem, nedaleko 
sadů (na vých.), pochází z r. 1234. Nedávno rozšířen. 

Od restaurace, podél Křižíkovy elektr. dráhy, Oveneckou ulicí, 
k rozměrné, pěkné budově c. k. akademie umění z r. 1899–1900 
(arch. Roštlapil) a mřížovou branou do Královské Obory, nalézající 
se vl. již na území sousední obce Bubenečské. 

Královská Obora (Stromovka) je majetkem zemským. Za 
Ferdinanda I. bývala skutečnou oborou (pův. sáhala až po Petřín, 
Hvězdu a Šárku). R. 1804 proměněna hr. Chotkem ve veřejný park. 
Bývalý lovčí zámeček got. (ze XVI. stol.) je letním sídlem 
místodržitele. Pod ním restaurace (třikráte týdně voj. koncerty). 
Nedaleko veliký rybník, r. 1559 ve větších ještě rozměrech založený 
a zvl. štolou pod Letnou, zv. Rudolfovou, z Vltavy napájený a druhá 
restaurace. 

Král. Obora je nejrozsáhlejším a nejkrásnějším sadem pražským, 
navštěvovaným zvl. při koncertech šlechtou a eleg světem 
v equipagích. S městem spojena je elektr. drahou. 

Ve vých. části Král. Obory jest výstaviště, památné řadou 
velikých výstav, od r. 1891 zde pořádaných. 

V přední části budovy zachované z Jubil. výstavy r. 1891. Vchod 
pěknou dřev. branou. Po l. straně budova pošty a býv. výstavy 
umělecké, nyní v ateliery proměněná (Brožík, Hynais), po pr. straně 
budovy administrace a výstavy retrospektivní. V této jsou některé 
archeolog. předměty zem. musea a oddělení lidových staveb musea 
Národopisného. 

Pěkný prospekt této části uzavřen jest mohutným palácem 
ústředním, dle plánů arch. Münzbergra nákladem asi 500.000 zl. ze 
železa a skla vystavěným. Stř. část (Ústř. síň) je 70 m dlouhá a 40 m 
široká, křídla jsou 95 m dlouhá a 50 m široká, celý palác měří 238 m 
délky (12.870 m2). Nade středem věž s českou korunou na vrcholu 
(51 m). Na průčelí obr. aleg. sousoší od Hergesela a Procházky, 
v nikách věží sochy Leopolda I. a Frant. Josefa I. od Strachovského. 
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Zde umístěn r. 1891 průmysl, r. 1895 národopis, r. 1898 architektura. 
V ústřed. síni krásný barok. královský pavillon od arch. Ohmanna. 

Nedaleko vých. křídla panorama bitvy u Lipan, pro výstavu 
architektury r. 1898 † L. Maroldem malované. 

Ve spodní části výstaviště, na rozsáhlém prostranství před 
fontainou divadlo Urania (z r. 1898 arch. Polívka); nyní hraje tu 
v létě společnost Sukova. Na l. konci tohoto prostranství, mezi 
stromy vesnice Valašská, r. 1895 Jurkovičem a Urbánkem ze Vsetína 
postavená. Odtud vejdeme přímo na náves českoslovanské výstavní 
dědiny, složené z typických staveb všech krajů českoslov. Jsou tu 
(počínaje v levo): chalupa Tvrdoňská (od Břeclavi), slovácká vinná 
búda, horácký a hanácký grunt, Opavský statek, chalupa Lašsko-
Těšínská, chalupa Oravců, jizba Kopaničárská, Čičmanské 
gazdovstvo, kovárna, mlýn, statek z Blatska, chalupa Jaroměřská, 
statek z vých. Čech, Chodský a Pojizerský statek a uprostřed pěkný 
dřevěný kostelík. 

Na výstavišti pořádány bývají veliké národní slavnosti. 
Za výstavištěm, v Palackého třídě, Ústřední elektrická stanice 

pražská (z r. 1898–1899. Náklad asi 2,000.000 zl.). Jmenovanou 
třídou došli bychom k velikému, nyní ještě nepoužívanému přístavu 
(asi na 250 lodí), který nabude významu po dokončení splavnění 
Vltavy, nákladem mnoha milionů právě prováděného. 

Nedaleko odtud městská plynárna, měšťan. pivovar, četné 
továrny, veliké nádraží dráhy státní a Buštěhradské a konečně 
u samé Vltavy (hl. vchod z ulice Vltavské) Ústř. jatky, před několika 
roky obcí Pražskou značným nákladem zbudované a nejmoderněji 
zařízené. Po stranách hlav. brány dvě mohutná sousoší od Vosmíka 
(v l.) a Schnircha (v pr,). Vltavskou ulicí dojdeme do Bělského třídy, 
nejživější ulice VII. části města a na most císaře Františka Josefa. 
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Nové město 

Město Karlovo – II. čtvrť – je středem moderního ruchu a snažení. 
Obemyká město Staré, dělí se na hořejší a dolejší a mělo r. 1890 1597 
domů a 75.734 obyvatele. 

Ze třídy Eliščiny vede přes Vltavu (do Holešovic-Buben) železný 
most císaře Františka Josefa, postavený obcí r. 1865–1868 
(632.000 zl.) a r. 1897–98 rekonstruovaný (320.000 zl.), leč 
nemotornými uzly a ocelovými lany eleg. jeho vzhled porušen. –
 V ulici Klimentské (na l.) kostel sv. Klimenta české církve helvetské 
(od r. 1850), nedávno restaurovaný, původem asi ze XIV. století. 

Z Eliščiny třídy přímo na Josefské náměstí, po jehož pravé straně 
je zeď Králova dvora (viz Staré město), po levé kasárny Josefské ve 
slohu tudorském a vedle nich kostel sv. Josefa a hospic kapucínský. 

Kostel vystavěn r. 1633–53 zároveň s klášterem, na jehož místě 
jsou nyní kasárny. – Uvnitř dva obrazy od Škréty a náhrobek marš. 
hr. Max. Browna († v bitvě u Prahy r. 1757). 

Konečně je tu byv. klášter Hybernů s chrámem P. Marie, v němž 
jsou nyní umístěny úřady finanční a celnice. 

Irští Františkáni (Hybernové) vystavěli kostel s klášterem v l. 
1637–59 na místě pův. kláštera Ambrosianů a kostela sv. Ambrože 
Karlem IV. r. 1356 založeného. Klášter zrušen r. 1786 a r. 1810 pro 
úřady finanční přestavěn. 

Třídou Poříčskou (v l.), vedoucí do Karlína, podél voj. jízdárny 
a paláce úrazové pojišťovny (v l.) do ulice Biskupské (vl. pěkná farní 
budova v čes. renesanci od Wiehla) ke kostelu sv. Petra. 

Založen německými osadníky asi r. 1092 ve slohu románském 
(zachovány dvě věže v průčelí, ovšem gotisované) a goticky 
přestavěn ve XIV. stol. Zvonice vystavěna Husity r. 1598. R. 1876 
kostel opraven. – Nade vchodem tympanon od Šimka, uvnitř obraz 
sv. Petra od Reinera, sv. Maří Magd. od Škréty a j. Křtitelnice 
z r. 1544. 



87 

Ulicí Petrskou na Těšňov, kde nalézá se osobní nádraží 
Severozápadní dráhy. Krásné průčelí jest napodobením římské 
triumfální brány. Rampou (na l.) přijde se na ostrov Rohanský (nyní 
nádraží dráhy Severozáp.), potom Korunní a posléze na ostrov 
Velké Benátky (Štvanici), 1000 m dlouhý, se 3 restauracemi, ale 
zanedbaný. 

V XVII. a XVIII. věku pořádány zde štvanice. – Přes ostrov, který 
jest majetkem obce Pražské, má být do konce r. 1900 zbudován proz. 
dřevěný most do Holešovic Buben. Ostrov bude definitivně upraven 
s provedením uplavňovacích prací na Vltavě. 

Ulicí u Ratejny do sadu Poříčského (na místě hradeb a brány 
Poříčské). V sadě kamenný lev od Maxe na paměť vojínů, r. 1848 
padlých a pěkná renesanční budova Musea král. hl. města Prahy. 

Museum založeno r. 1881. Budova, postavená r. 1898 dle plánů 
arch. Balšánka, bude časem ještě rozšířena a bočními risality 
zakončena. – Tympanon a socha Prahy nad ním od Šalouna, cvikl. 
figury od Stránského, medailony králů od Smolíka, výplň v nice 
postr. façady od Hergesela, medailony na absidě od Šaffa. – Uvnitř: 
kulatá tympana od Suchardy (Libuše) a Stránského (Karel IV.), cvikl. 
figury cechů od Amorta, Hergesela, Procházky a Wurzla. Na 
schodišti velké panorama Prahy od Sacchetiho, pohledy ze staré 
Prahy v lunetách od Jansy a K. Liebschera, ve zbrojní síni 
»Apotheosa slav. minulosti Prahy« od Klusáčka. V souterrainu 
lapidarium (v levém křídle), sbírka kamenných památek 
románských, gotických, renesančních, barokních i moderních 
a středověká mučírna (v  pr. křídle) s některými památkami 
v předsíni. – V přízemí: praehistorie, keramika, sklo, kovové práce, 
míry a váhy, církevní oddělení, nábytek, štíty z praž. domů. – V I. 
patře oddělení historické a zbrojní síň, v traktu zadním: oddělení 
cechovní (unikum!) a pohledy na Prahu z růz. věků. – Ve sbírkách 
musejních (25.000 čísel) jsou některé předměty neobyčejné 
zajímavosti a ceny, na příklad: vz. inkunabule, důl. listiny majestátní 
a panské, rytiny a j., zbytky pův. rom. chrámu sv. Víta, orloj 
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Staroměstský a prapor (sv. Jiří) od Manesa, mram. sargofag od 
Myslbeka, obrazy atd. 

Vynikající zvláštností musea jsou sbírky prací zámečnických, 
sbírky kamen a kachlů, pražských pohledů, bohaté oddělení 
církevní (got. oltář z hradu Rabí a j.), oddělení cechovní, jemuž 
podobné jinde nenajdeme a konečně i mučírna s prav. got. žebry 
v klenbě, s pravými mučícími nástroji, pranýřem a krásnou, starob. 
soškou Krista (z radnice). Stropy 2 sálů pr. křídla v I. patře 
sestaveny jsou ze zachovaných, starobylých stropů starých 
pražských domů. – Skoro všecky předměty pocházejí z Prahy nebo 
na Prahu nějak se vztahují.  

Přes Florenc do ulice Havlíčkovy, dříve Jezdecké (v domě č. 3 –
 Hotel Royal – zemřel K. Havlíček – pam. deska) a Hybernské. Zde je 
nádraží státní dráhy z r. 1845, palác knížat Lobkoviců (v l.) a býv. 
palác hr. Schweerts-Sporků (v p.), nyní sídlo fin. úřadů. – Ulicí 
Dlažební na náměstí Havlíčkovo (Senovážné). – Náměstí tvoří 
nepravidelný trojúhelník se skupinou domů a zvonicí Jindřišskou 
uprostřed. Na vých. konci, směrem k měst. sadu palác hypoteční 
banky král. Českého, v severozáp. rohu náměstí budova obilní 
bursy. – U zmíněné skupiny domů počíná ulice Jindřišská. Hned na 
počátku (v l.), uprostřed malého sadu, býv. hřbitova; chrám 
sv. Jindřicha a sv. Kunhuty. 

Vystavěn Křížovníky v I. polovici XIV. stol. ve slohu gotickém 
a zachoval se celkem v pův. podobě. Vyzdoben ovšem barokně. –
 Na hl. oltáři obraz sv. Jindřicha a sv. Kunhuty od Heintsche. 
Z četných obrazů jmenujeme ještě: sv. Trojice od Škréty, P. Marie od 
Reinera, Krista a M. Magdaleny od Brandla, sv. Rodiny od 
Trevisaniho. Křtitelnice z r. 1487 s čes. nápisem. Četné náhr. 
kameny. – Zvonice opodál stojící (z XV. stol.), r. 1879 Mockrem 
opravená, je 70 m vysoká, velmi pěkná gotická věž. Ze tří zvonů 
jeden z r. 1518. – 

O něco dále (v l.) palác hr. Harracha a na rohu ulice Bredovské 
rozlehlé budovy c. k. poštovního a telegrafického řiditelstva, 
s rozsáhlou dvoranou pro obecenstvo. 
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Ve XIV. stol. byla tu lékárnická zahrada, od r. 1736 do r. 1782 
klášter Celestinek. 

Bredovskou ulicí přijdeme do městského sadu, roku 1876–78 obcí 
na místě zbořených hradeb zřízeného (1,150.000), s rybníkem 
a vodopádem. Průčelím do sadu a ulice Bredovské hledí nové 
německé divadlo. 

Dle plánů Fellnera a Helmera vystavěno r. 1883 až 1887 (asi za 
750.000 zl.). Figurální výzdoba façady od Friedla a Menzla (poprsí). 
Vnitřek elegantní. Na stropě hlediště krásné malby, opona od 
Weitha. Divadlo pojme asi 2000 osob. 

Nedaleko odtud nádraží dráhy císaře Františka Josefa, které 
ustoupiti má v brzku velikolepé budově nádraží ústředního. – Zpět 
kolem německého divadla na náměstí Václavské (býv. Koňský trh). 

Václavské nám. je největší volnou prostorou Prahy, měříť 682 m 
délky a 50–60 m šířky. Uprostřed stávala socha sv. Václava (nyní na 
Vyšehradě), u níž 12. června r. 1848 sloužena prosl. mše 
Svatováclavská (počátek revoluce). V r. 1894 náměstí předlážděno, 
opatřeno širokými promenádními chodníky a elektr. osvětlením (40 
obl. lamp). Asi uprostřed hoř. části postaven bude zemí pomník 
sv. Václava dle modelu J. V. Myslbeka. 

Velikolepý prospekt náměstí uzavřen je na hořejším konci 
nádhernou budovou Musea království Českého, nejmohutnější to 
stavbou pražskou XIX. století. 

Museum založeno r. 1818 hrabaty A. Kolovratem, 
P. Hartmannem a K. Šternberkem, kteří novému ústavu darovali 
svoje sbírky. R. 1845 koupen palác hr. J. Nostice na Příkopě (na místě 
nyn. zem. banky), kdež sbírky musejní uloženy až do přestěhování 
do nynější budovy. – Přičiněním prvého presidenta hr. Kašp. 
Šternberka vyvíjelo se museum zprvu jen ve směru 
přírodovědeckém a teprve později, zásluhou Palackého, všímáno si 
též sbírek historických, které však zůstaly daleko za prvějšími. 

Budova vystavěna zemí nákladem více než 2 milionů zlatých, na 
místě býv. Koňské brány (r. 1883–1891) dle plánů prof. J. Schulze. Je 
104 m dlouhá, 75 m široká, o 2 patrech, s přízemím a zvýšeným 
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přízemím. Ve středu hl. průčelí mohutný risalit a nad ním věž 
s kupolí (70 m). Celek proveden v ušlechtilé renesanci. Ku hl. 
vchodu vedou rampy a široké schodiště, zdobené fontainou s alleg. 
skupinou Čechie, Vltavy, Labe, Moravy a Slezska od Wagnera. 
U vchodu sochy historie a přírodovědy od Maudra. Čtyři skupiny 
na nárožích věže od Snircha, tympanon od Poppa, reliefy v risalitě 
od Wagnera. V nikách nárožních alleg. figury od Wagnera, Poppa, 
Seelinga, Hergesela, Wurzla, Royta a Menzla. Na ballustradě od 
Šaffa, Seidana, Procházky a Strachovského. Pod okny 2. patra 
pamětní desky se jmény mužů o Čechy zasloužilých – 

V přízemí (z vestibulu v pravo) jsou čítárny bibliotéky, čítající asi 
160 tisíc svazků, kromě mnoha tisíc rukopisů, hudebnin a map. –
 Archiv uložen ve zvýš. přízemí levého traktu a čítá pův. listin asi 
60.000, namnoze velice vzácných. – Z vestibulu na levo nádherná 
zasedací síň (nepřístupna) a kanceláře musejní, dále místnosti čes. 
akademie věd a umění a Společnosti musejní. 

Prošedše vestibulem octneme se na velkolepém schodišti 
mramorovém, obklopeném trojím ochozem sloupovým. Medailony 
čes. králů a bronz. poprsí vyn. mužů (dosud ne všechna) od Poppa. 
V ochoze I. patra 4 obrazy čes. hradů od Mařáka. 

V I. patře Pantheon (slavnostní síň), nádherná místnost o 400 m2. 
Mram. stěny a podlaha, gallerie, skvostná, skleněná báň (11 m 
v průměru), 8 bronz. soch hist. osobností českých od Schwanthalera, 
Komenský a Palacký od Poppa (řada jiných bude ještě postavena), 
mram. poprsí císaře a císařovny od Wagnera, bronz, poprsí vyn. 
mužů od růz. autorů. V lunetách malby (založení university, 
Komenský v Amsterodamě) od Brožíka, ve cviklech od Hynaise. 
Zde konává akademie věd svá slavn. shromáždění. – Odtud v pr. do 
síně I., kde je vyložen výběr rukopisů, tiskopisů a listin z bibliotéky 
a archivu. Listiny Vladislava I. a II., Otakara I. (skříň 5.), Karla IV., 
arcib. J. Očka, J. Žižky (skříň 20.), rukopis Králové-Dvorský (skříň 
15.), spisy M. Husi (skříň 25.) a Komenského (skříň 53.) a č. j. Mram. 
poprsí Čecha a Vrchlického od Amorta. – V síni 2. sbírka mincí, 
medailí a pečetidel. Ze sbírky (asi 23.000 kusů) vyloženo jen 2480 
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mincí z českých zemí. – Síně 4., 5. a 6. chovají bohaté, vědecky 
spořádané sbírky archeologie praehistorické, vykopávky hlavně 
z Čech – V síni 7. a 8. archeologie historická. V síni 7. dvě 
staročeské lékárny ze XVII. a XVIII. stol., krásná, dřevěná gallerie 
z r. 1617, a veliká, starož. koule nebeská. V síni 8. četné zbraně, snad 
největší sbírka cepů husitských a z růz. selských povstání, 9 husit. 
štítů, got. oštěpy, dvě kam. pamětní desky ze zboř. kostela Božího 
Těla v Praze, s českým a latinským nápisem o udělení kompaktát 
(r. 1437), meče z XI.–XVIII. stol. (ve skříni): meč Gust. Adolfa, meč, 
kterým r. 1621 popraveno 11 vůdců českého povstání (jména na 
čepeli), zbraně národů balkánských: krunýř a pam. šavle srb. gen. 
Kničanina z r. 1850, hudební nástroje: harfa choti Palackého, 
vyšívané památky: pohř. štít Petra Voka z Rožmberků z r. 1611, 
některé památky egyptské a římské, rozl. vzácnosti čínské, japonské, 
indické a j. – V síni 9. a 10. národopis. V síni 9. česká selská síň 
a v 10. selská síň moravsko-slezsko-slovenská. – Síň 11. a 12.: 
botanika. (Síň 11., obsahující sbírky herbářní, není veřejnosti 
přístupna.) V síních 13, 14, 15, 16, 17 bohaté sbírky mineralogicko-
petrografické. V síni 13. a 14. české minerály, v 15. broušené 
drahokamy a šperkové kameny, v 16. soust. sbírka petrografická 
a sbírka meteoritů (z nejúplnějších), v 17. soust. sbírka 
mineralogická. Pantheonem a ochozem na schody v pozadí (skvost. 
kov. zábradlí, obrazy od Mařáka) a do II. patra. Ochozem zpět do 
předního traktu do síně 1. Zde, pak v síních 2., 4.–8. jsou sbírky 
zkamenělin a hornin (palaeontologické a geologické) a to v síni 1. 
Barrandeum, horniny prahorní a silurské (odkaz prosl. učence 
Barranda); vyložena jen asi 1/4 originálů k jeho dílu o čes. siluru, 
v síni 2. Sternbergeum, originaly k dílu hr. Šternberka, »Flora d. 
Vorwelt«, ve 4. útvar kamenouhelný, permský a jurský, v 5. křídový, 
v 6. třetihorní (hnědouhelný), v 7. starší a mladší naplaveniny – vše 
původu českého. V síni 8. všeob. sbírka geologická z celé 
zeměkoule. – V síních 9, 10, pak 12–17 sbírky zoologické. (V síni 11. 
sbírky herbářní veř. nepřístupny.) – V síni 9. zvířena česká, v 10., 
12.–17. všeobecná a to: v síni 10. ssavci (kostra velryby, samice, 23 m 
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dl., 4030 kg, za 2500 zl.), ve 12. a 13. ptáci, ve 14. plazi, obojživelníci 
a ryby, v 15. pracovna (nepřístupna), v 16. věd. sbírka hmyzu, v 17. 
všeob. sbírka nižších živočichů. 

Na jihu obkličuje museum sad Čelakovského. 
Náměstí Václavské je zároveň s Příkopy nejživějším korsem 

pražským a novými stavbami stále se zdobí. Jdeme-li od Musea 
najdeme (v l.) budovu zemědělské rady, na rohu ulice Vodičkovy 
nádherný dům arch. Wiehla v čes. renesanci s kavárnou Metropol 
(malby od Aleše), na rohu ulice Jindřišské (v p.) veliký palác 
Assicurazioni Generali, dle plánů prof. Ohmanna arch. Polívkou 
postavený, s plastikami od Procházky, Šnircha a Suchardy, dále 
budovu Politiky, naproti zajímavý dům (č. 12.) v moderním slohu 
od arch. Kotěry s plastikami od Pekárka a Nováka a vedle budovu 
Všeobecné záložny (č. 10.) v pražském baroku od arch. Dlabače 
s plastikami od Šalouna. 

Dolejším koncem stýká se náměstí s ulicí Na Příkopě, 
nejelegantnější a nejživější to třídou pražskou, tvořící s ulicí 
Ovocnou, Ferdinandovou, s nábřežím cís. Františka, pak s náměstím 
Václavským řetěz eleg. promenad, večer elektr. skvěle osvětlených. 

Jdouce od náměstí Václavského máme po pr. ruce obch. dům fy. 
Fil. Haase a synové v ušl. renesanci, palác víd. úvěrního ústavu 
a krásný, barokní palác hrab. Sylva-Taroucy (dříve Nostický), 
J. K. Dienzenhoferem stavěný, v němž prozatímně umístěno 
Českosl. museum národopisné (v I. patře). 

Museum založeno z předmětů zachráněných z Národopisné 
výstavy r. 1895. Místnosti, které ovšem daleko nestačí, tak že 
vyložena jen asi 1/3 sbírek, velikomyslně na 10 let propůjčil majitel 
paláce. 

V I. síni srovnávací oddělení slovanské, v síni II. nábytek, psané 
modlitby, práce řezané a lid. hudba, v síni III. kroje, vyšívání a j. 
z Čech, v síni IV. a V. totéž z Moravy, Slezska a uher. Slovenska, 
v síni VI. česká keramika. 

Oddělení lidových staveb umístěno v budově retrospektivní na 
výstavišti. 
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Na rohu Panské ulice kostel sv. Kříže (z r. 1824), ve slohu 
pseudoklassickém a na rohu Nekazanky, na místě staré budovy 
zem. musea, nádherný palác Zemské banky království Českého, 
v české renesanci arch. Polívkou r. 1896 zbudovaný. 

Fig. skupení na attice od Kloučka, mosaiky ve výklencích 
lunetové římsy dle návrhů Alešových, contrareliefy ve výši 
mezzaninu od Suchardy, výzdoba ornamentální od Kloučka, 
Suchardové a Folkmanna, od něhož jsou též kovová vrata s bronz. 
reliefními výplněmi. 

Ve vestibulu fresky od Švabinského, pod sloup. schodištěm 
bronz. světlonoši od Šnircha, na chodbě v I. patře 6 lunet od Maška, 
v II. patře obrazy od Klusáčka. V nádh. dvoraně se skleněným 
stropem 12 figur čes. krajů od Hergesela, Procházky, Šnircha 
a Suchardy. V zased. síni malby od Holárka a podobizna císaře od 
Ženíška. 

Vedle Zemské banky německý dům (kassino) s několika sály 
a zahradou, na místě, kde stával dům Jana Žižky, dále hotel 
»U černého koně« a renesanční palác Živnostenské banky od arch. 
Polívky (z r. 1898–1900). 

Genius se lvem na střeše kopule od Poppa, skupina pod ním od 
Šnircha, figury nad portálem od Suchardy. Mosaikové výplně 
v meziokní dle návrhů Urbanových. Ve vestibulu kovová socha od 
Šalouna. 

Konečně na téže straně, průčelím již na Josefské náměstí, hotel 
»U modré hvězdy«, se skladem proslulého českého skla ze skláren 
hr. Harracha na Nov. Světě. – 

Na druhé straně (Staroměstské) poutá pozornost mod. façada 
kavárny Corso od arch. Ohmanna, se skleněnou římsou a malbami 
dle návrhu Olivova provedenými. O něco dále dům br. Kolovrata 
(č. 17). – Ulicí Ovocnou do třídy Ferdinandovy a na náměstí 
Jungmannovo, v jehož středu stojí pomník Jos. Jungmanna od 
Šimka, r. 1878 Svatoborem postavený. Pozadím pomníku jest prostá 
budova obecné školy, za níž vysoko pne se chrám P. Marie Sněžné 
s klášterem Františkánů. 
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Karel IV. založil tu r. 1347 klášter Karmelitský. Stavbu 
velkolepého chrámu zarazily bouře husitské. Od r. 1606 jsou tu 
Františkáni. – Zachovaný chrám je pouze kůrem pův. zamyšlené, 
obrovské stavby. Je nejvyšším chrámem pražským, dosahujeť 35, 
původně 41 m (!) výšky; dlouhý je 35,5 a široký 12,6 m, – Ren. oltář 
ohrom. rozměrů s velecenným obrazem od nezn. mistra. Před ním 2 
svícny z r. 1550. Olt. obraz »Zvěstování P. Marie« od Reinera. 
Křtitelnice z r. 1459. – Velká a krásná věž zbořena r. 1434. – 

Dále, na l. straně Ferdinandovy třídy, eleg. restaurace Choděrova 
a palác hr. Šlika (z r. 1848). Na rohu ulice K. Světlé (Poštovské) 
budova c. k. policejního řiditelstva a naproti klášter Uršulinek 
s kostelem sv. Uršuly (z r. 1702–1704) od Canevaliho. Dále, na 
pravo, veliký palác České spořitelny. 

Vystavěn r. 1858–61 dle plánů arch. Ullmanna a rozšířen r. 1895–
96. V novém křídle dvorana s mram. karyatidami a vestibul se 
sochami lvů od Myslbeka. 

V paláci hr. Lažanského (na rohu nábřeží) oblíbená kavárna 
Slavie. Protější strana (levá) třídy zakončena je monumentální 
budovou Národního divadla. 

Krásnou tuto stavbu zbudoval ve vlašské renesanci arch. Zítek 
v l. 1868–1881, a po požáru (12. září 1881) do r. 1883 přestavěl arch. 
Schulz. Do třídy Ferdinandovy vystupuje otevřená loggie 
(v lunetách malby Tulkovy). Sochy 9 mus s Apollinem na 
ballustradě jsou od Šnircha, Záboje a Lumíra v nikách postr. věží od 
Wagnera. Na nábřeží, před 1. risalitem, podjezd. Skupiny na attice 
(opera, drama) od Wagnera, sochy nad portálem od Myslbeka. Do 
Divadelní ulice krásná oblouková chodba. – Z vestibulu (vchod ze 
třídy Ferdinandovy) po mram. schodišti do spoj. chodby I. patra 
(malby od Liebsehera) a hl. foyeru. Malby na stěnách a stropě od 
Aleše a Ženíška (Alešův cyklus »Vlasť« ve 14 lunetách), bronz. 
poprsí Smetany a J. J. Kolára od Myslbeka, Klicpery a Tyla od 
Poppa. – Z vestibulu při podjezdu na mram. schodiště ku královské 
loži a poboč. místnostem. Na schodišti malby Hynaisovy, v předsíni 
histor. krajiny české od Mařáka, ve dvoraně obrazy Brožíkovy 
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(Přemyslovci, Karel IV. a Rudolf IV.) a poprsí Rafaela od Wagnera, 
v budoiru »roční časy« od Hynaise. – Na stropě hlediště 8 alleg. 
postav od Ženíška, tympanon nad prosceninem od Šnircha. 
Překrásný lustr s čes. korunou. – Celé divadlo osvětleno je elektricky 
(přes 3000 žárovek), pojme na 2000 osob a stálo asi 3,200.000 zl., 
většinou národem sebraných. –  

Z nábřeží u Národního divadla na Malou stranu přes Vltavu 
a Střelecký ostrov vede proz. dřevěný most. Na místě zbořeného 
řetězového mostu císaře Františka staví obec nový, monumentální 
most kamenný, 16 m široký, dle plánů inž. Soukupa a arch. 
Balšánka, nákladem přes 1,500.000 zl. 

Na Střeleckém ostrově pěkný sad, zahr. restaurace se 2 sály pro 
plesy a zábavy a střelnice sboru ostrostřeleckého. 

Z náměstí Tylova, za Národním divadlem, po železném mostě 
(4 h) na ostrov Žofínský, střediště eleg. české společnosti. 

Na Žofínském (dříve Barvířském) ostrově konán r. 1848 
slovanský sjezd. – Ostrov ten náleží městu a vyniká skvostně 
upraveným sadem a nádhernými sály plesovými. V zimě jsou zde 
skoro denně plesy a koncerty. Krásná restaur. zahrada, lázně 
a plovárna. 

V blízké ulici Vojtěšské zajímavý kostel sv. Vojtěcha. 
Got. tato památka, v XVIII. stol. copovými přístavky rozšířená, 

pochází asi z r. 1300 a byla r. 1875–81 opravena. V sev. lodi socha 
Matky Boží Zderazské z poč. XVI. stol. Křtitelnice z r. 1493. 

Kostel sv. Michala v Jirchářích, pův. romanský (z r. 1115), náleží 
německé církvi Lutheránské. – Myslíkovou licí do ulice Spálené, 
kdež najdeme barokní kostel nejsv. Trojice (z r. 1712–13). Na domě 
číslo 26 pam. deska Jos. Manesa a na domě č. 28 deska Jana 
E. Purkyně (od Myslbeka). – Ulicí Purkyňovou přijdeme do 
Vladislavské ulice přímo naproti domu a zahradě Měšťanské besedy 
(2 sály). – V Lazarské ulici, na místě býv. kláštera Trinitárů, dům 
kuchařské školy »Domácnosti« (z roku 1899). – Odtud k budově 
české vyšší dívčí školy v ulici Vodičkově, v jedné z nejživějších na 
Nov. městě. Mohutná façada školy, vystavěné r. 1867 obcí dle plánů 
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Ig. Ullmanna, zdobena je sgraffity. – V Palackého ulici (z Vodičkovy 
na levo) na domě č. 7 deska a bronz. poprsí Palackého od Myslbeka. 
Dům náleží nyní Dru. Fr. L. Riegrovi. Na domě čís. 5 (vedle) pam. 
deska Vít. Hálka. – Kolem vyšší dívčí školy vede ulice Školská, 
kterou dostaneme se do ulice Žitné a Štěpánské. Zde stojí kostel 
sv. Štěpána a naproti, v ulici Na Rybníčku, stará, románská kaple 
sv. Longina. 

Kaple, původem z XI. stol., bývala před založením Nov. města 
farním chrámem starobylé osady Rybníka. – Kostel pochází ze stol 
XIV. Dne 30. 7. r. 1419 zmocnili se kostela násilím Husité a týž den 
vyhozeni konšelé z oken Novoměstské radnice. R. 1879 kostel i věž 
opraveny. 

Chrám náleží k nejcennějším památkám gotickým. Krásná věž. 
Barokní kaple na severu presbyteria od Kil. Dienzenhofera. – Na 
oltáři v l. lodi převzácná památka čes. umění malířského: Obraz 
Madony ze XIV. stol. Obraz sv. Štěpána na hlav. oltáři od 
Cimprechta († r. 1680). Obrazy sv. Jana Kř., sv. Rosalie a sv. Václava 
od Škréty. Got. kazatelna. Křtitelnice z r. 1462. – Zvony z r. 1490–
1526. 

Ječnou ulicí vzhůru na náměstí Komenského a do třídy Sokolské. 
Tělocvična pražského Sokola (vystavěl Fügner r. 1864), naproti 
obecní dvůr. Na druhém konci dlouhé této ulice, která vznikla se 
soub. ulicí Táborskou, se dvěma náměstími a řadou ulic příčních 
v posl. létech na místě hradeb městských, nalézají se stavby české 
nemocnice dětské císaře Františka Josefa, v l. 1898–1900 nákladem 
skoro 1,000.000 zl. ve slohu pavillonovém dle plánů K. Starka 
zbudované. Nemocnice bude po svém dokončení největším 
a nejkrásnějším ústavem toho druhu v říši. – Z ulice U Karlova 
vchází se do dvora měst. chorobince a odtud do kostela Nanebevzetí 
P. Marie a Karla Vel. na Karlově, jehož červené, barokní báně kryjí 
jedno z nejznamenitějších děl slohu gotického. 

Chrám ten založen s král. klášterem řehol. kanovníků 
Lateranských Karlem IV. r. 1350 dle plánů M. z Arrasu nebo Parléře. 
Opravován byl za Vladislava II. roku 1498 a roku 1720 
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(K. Dienzenhoferem). V klášteře, zrušeném r. 1785, zřízen 
chorobinec. 

Neobyčejně smělá, kupolovitá klenba chrámu, měřící 23,7 m 
v rozpjetí, jest v gotice unikem! Žebra tvoří krásnou hvězdu o 8 
paprscích a zdivo mezi nimi jest jen 16 cm silné, stavitelský výkon 
v pravdě virtuosní! – Ve dvou oknech lodi malby z r. 1502 až 1506. 
Ostatní výzdoba barokní. – Po svatých schodech (ostatky svatých) 
dovoleno jen klečmo vystupovati; pod nimi Betlémská kaple, přesně 
dle půdorysu pův. kaple Narození Páně v Betlémě zřízená. 

V téže ulici je dále nemocnice obchod. gremia a miniaturní ukázka 
velikého umění Kil. Dienzenhofera: rozkošný barok. letohrádek 
»Amerika« (z r. 1725), první to jeho práce. Sochy od Brauna, fresky 
uvnitř od Schora. – V Apolinářské ulici zemská porodnice (z r. 1867–
75), dle plánů J. Hlávky v got. slohu z cihel bez omítky vystavěná –
 nejrozsáhlejší, nejpřiměřenější a nejpěknější toho druhu ústav ve stř. 
Evropě. Naproti porodnici nalezinec a nedaleko – na Větrově –
 kostel sv. Apolináře, dobře zachovaný a nedávno restaurovaný. 

Vystavěn Karlem IV. na místě kaple sv. Jiljí, ku kteréž král 
převedl kapitolu sv. Apolináře ze Sadské (r. 1362). Kapitola 
připojena roku 1503 ku Svatovítské. – Uvnitř staré malby; v bývalé 
děkanské budově filialka blázince. – 

Na sever vede odtud ulice Viniční (něm. ústav přírodovědecký), 
ústící do ulice Kateřinské. Zde kr. zem. ústav choromyslných v býv. 
panen. klášteře s kostelem sv. Kateřiny. 

Kostel i klášter založil Karel IV. r. 1355, ale zachovala se toliko 
pěkná, osmiboká, got. věž. Chrám přestavěn r. 1678–1735 slohem 
barokním. Vnitřek s krásnými freskami od Reinera, neobyčejně 
imposantní. – Přístup s dovolením správy ústavu. 

Dále je tu anatomicko-pathologický ústav čes. university (č. 32) 
a v ulici U nemocnice, která jest pokračováním Kateřinské, anatom.-
pathologický ústav, pak (naproti) ústav anatomický a ústav 
chemický němec. university a po celé levé straně ulice prosté, 
nepěkné průčelí všeobecné zemské nemocnice, založené r. 1790 
Josefem II. a r. 1839 rozšířené (přes 1000 postelí). – Západní částí 
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vystupuje všeobec. nemocnice na Karlovo náměstí (dříve Dobytčí 
trh), největší v Praze (531 m dlouhé, 152 m široké, 80.552 m2), 
pokryté krásným sadem, na jehož konci jižním stojí jednoduchý, ale 
pěkný pomník B. Roezla (od Zouly z r. 1898), kdežto severní konec 
sadu zdobí pomník V. Hálka (od Šnircha z r. 1881/23). 

Na jižní straně náměstí, na rohu Vyšehradské třídy, malebná 
barokní budova ústavu hluchoněmých (č. 43), v ústech lidu »Faustův 
dům«. 

Za Karla IV. stával zde palác knížat Opavských, kdežto v době 
Rudolfa II. bydlil tu pověstný angl. alchymista Kelley, z čehož asi 
vznikly různé pověsti o doktoru Faustovi. Ústav založen v XVIII. 
stol. svobodnými zednáři. 

Nedaleko, na straně západní, něm. dětská nemocnice cís. Frant. 
Josefa (č. 1). Celou východní stranu jižní polovice náměstí zaujímá 
vojenská nemocnice s kostelem sv. Ignáce z Loyoly. 

Kostel vystavěli Jesuité r. 1665–1678, kteří r. 1866, zakoupivše 
v Ječné ulici dům, opět zde se usadili. – Uvnitř 8 kaplí a některé 
cenné obrazy. – Sousední veliká budova vojenská nemocnice bývala 
Jesuitskou kolejí. 

Rozsáhlému prostranství dominuje pěkná, got. věž novoměstské 
radnice, která uzavírá severní stranu náměstí. 

Radnice založena v době Karlově, věž přistavěna r. 1451 a měla 
původně orloj, podobný staroměstskému (zničen požárem). –
 R. 1419 počaly tady bouře husitské vyhozením konšelů z oken. Také 
roku 1483 sběhla se tu podobná událost. R. 1619 scházeli se tu Čeští 
stavové. – R. 1806 za císaře Františka I. přestavěna radnice pro 
potřeby státní v nynější nevkusnou budovu; z pův. stavby zbyla 
toliko věž a klenba nyn. síně porotní. – Ve zdi věže starý, železný 
právní loket český a část řetězu, kterým bývala ulice zavírána. Ve 
věži kaple Nanebevzetí Panny Marie z r. 1622 a zvon z r. 1565. –
 Nyní jest v radnici c. k. zem. trestní soud. 

                                                      
3 Kostel Božího Těla, který stával uprostřed a v němž prohlášena kompaktáta, 
zbořen r. 1791. 



99 

Nároží náměstí a ulice Resslovy tvoří budova c. k. české techniky. 
Přední, moderní část (sochy od Poppa) z r. 1874 (arch. Ulmann). –

 Zadní budovy jsou býv. domem pro sestárlé kněze s kostelem 
sv. Karla Boromejského. Na rozsáhlém dvoře zrušený kostel 
sv. Petra a Pavla na Zderaze, proz. skladiště dekorací Nár. divadla. 

Kolem techniky a zmíněného kostela sv. Karla Borom. (z r. 1732), 
pěkné barokní stavby od J. K. Dienzenhofera, Resslovou ulicí 
k českoslovanské obchodní akademii a ke kostelu sv. Václava (ze 
XIV. stol.), zajímavé, ale zbědované budově ranné gotiky, jedinému 
to zbytku z bývalé trestnice Svatováclavské, jejíž nevlídné zdi se tu 
do nedávna na místě několika ulic kupily. 

Trestnice bývala klášterem, od r. 1785 kasárnami a od roku 1809 
vězením. Nyní přeložena na Pankrác. Kostelík sv. Václava bude 
nejspíše zachován a restaurován. 

V téže ulici ještě nová budova ženského výrobního spolku. –
 V sous. ulici Václavské událostmi z r. 1848 památné 
Svatováclavské lázně, od r. 1870 fysiolog.-ústav něm. university. –
 Odtud na Palackého nábřeží (z r. 1876–78). Na pravo věž novom. 
vodárny (z r. 1489). Pod nábřežím (přístup schodištěm) přístaviště 
parníků. Současně s nábřežím vystavěn Palackého most, dle plánů 
ing. Reitera, nákladem 1,157.620 zl. 

Most (229 m dl., 10 m šir.), stavěný z červené, bílé a modré žuly, 
ozdoben znaky čes. měst a kolosálními skupinami od Myslbeka 
(Libušino proroctví, Lumírova píseň Ctirad a Šárka, Záboj a Slavoj). 

Před mostem nové, dosud necelé, náměstí Palackého, kde r. 1898 
položen základní kámen Palackého pomníku. 

Mezi nábřežím a třídou Podskalskou a pak na jih až k Vyšehradu 
Podskalí, karakterist. partie městská, od nepaměti sídlo dřevařů, 
rázovitých a bodrých Podskaláků. Regulací rychle počíná Podskalí 
mizeti. – V ulici Soudní býv. radnice, na Výtoni býv. celnice (renes. 
portál se znakem) a v ulici Trojické prostý kostelík sv. Trojice 
z XVIII. stol. 
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Podle trati elektrické dráhy přes Moráň vrátíme se na Karlovo 
náměstí a vejdeme odtud do třídy Vyšehradské, po jejíž l. straně stojí 
proslulý klášter a kostel na Slovanech (v Emauzích). 

Klášter založil pro slovanské mnichy Benediktiny r. 1346 
Karel IV., obdržev svolení papeže Klimenta VI. – Chrám (dle plánů 
M. z Arrasu?) vysvěcen r. 1372 v pondělí velikonoční (odtud název 
»v Emauzích«). – R. 1419 zmocnili se kláštera podobojí a zřídili tu 
jedinou svoji řeholi. Slovanská liturgie udržela se do roku 1591. –
 V klášteře zdejším pěstovány horlivě vědy a umění. Odtud pochází 
t. zv. Remešské evangelium (Texte du sacre), na něž králové 
francouzští skládali korunovační přísahu. – R. 1635 uvedl sem 
Ferdinand III. Benediktiny z Mont Serratu, od roku 1880 jsou tu 
Benediktini z Beuronu. 

Kostel zasvěcen je P. Marii a ss. patronům českým. Je to 48 m 
dlouhá a 24 m široká basilika o 3 lodích. Mnichy Beuronskými 
v posl. létech důkladně opraven a uvnitř polychromií a četnými 
malbami vyzdoben (většinou prací samotných mnichů). – V p. lodi 
na stěně legendy ze života P. Marie a vlys »Výjevy ze života 
sv. Benedikta«. V kůru nový got. oltář a výklenek opatského trůnu. 
V lodích řada pěkných got. oltářů. – Mnichy Montsseratskými 
rozvěšeno tu 300 praporů z bitev u Nördlingen, na Bílé Hoře a j. 
Poslední zbytky nedávno z nejvyššího rozkazu odvezeny do 
Vídně. – Ohromné varhany. – V královské kapli, zřízené 
Ferdinandem III. roku 1636 (vchod z p. lodi), slouží opat jednou za 
rok mši za královskou rodinu. – V budově klášterní dosti dobře 
zachovaný ochoz (z doby Karla IV.), na jehož stěnách o 26 polích 
jsou malby ze XIV. stol. (výjevy biblické). Je to největší a také 
z nejvzácn. památek starého umění českého. Nejstarší obrazy jsou 
na stěně záp., dle všeho umělci italskými malované, ostatní jsou od 
malířů českých. 

Malebným protějškem klášteru na Slovanech je barokní kostel 
sv. Jana Nepom., s efektním, dvojramenným schodištěm. 

Vystavěn r. 1730 Kil. Dienzenhoferem. Na hlav. oltáři pův. 
dřevěný model sochy sv. Jana Nep. na mostě Karlově od J. Prokova. 
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V dolejší části Vyšehradské třídy nalézá se městský chudobinec 
sv. Bartoloměje (plastiky od Myslbeka a Hergesela), který východ. 
křídlem a zahradou sahá do ulice na Slupi. Na samém počátku této 
ulice botanická zahrada čes. i něm. university (v l.), dále klášter 
a ženská nemocnice Alžbětinek s kostelem P. Marie Bolestné (od 
K. Dienzenhofera) a filialka zem. ústavu choromyslných v býv. 
klášteře Servitů s kostelíkem Zvěstování P. Marie (na Trávníčku). 

Kostel i klášter založen Karlem IV. r. 1360. Klášter r. 1783 
zrušen. – Malý kostelík se štíhlou, nahoře osmibokou věží je 
z nejvzácn. památek architektury gotické v Praze. – Klenbu 
čtvercové lodi nese jediný pilíř. Zvl. krásná je klenba presbyteria. 

Odtud vidíme již vysoké hradby citadelly Vyšehradské. 
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Vyšehrad 

Král. Vyšehrad, na nejjižnějším konci Nového města položený, 
připojen ku Praze r. 1883 jako VI. její část, která měla r. 1890 117 
domů a 4546 obyvatel. 

Vyšehrad býval sídlem panovníků českých již před Libuší. 
Založením Prahy na významu sice pozbyl, ale neklesl docela, 
bývaliť tady panovníci až do X. stol. nastolováni. Bořivoj II. vystavěl 
tu v IX. stol. první chrám (sv. Klimenta), pak vznikla řada jiných 
kostelů a r. 1070 založil Vratislav kapitolu a kol. chrám sv. Petra 
a Pavla. Ve XII. stol. byl však palác knížecí již pustý. 

Znovu vzkvetl za Karla IV., jenž vystavěl hradeb. zeď s cimbuřím 
a věžemi a nový palác královský. Té doby bylo tu 12 kostelů a kapií. 
R. 1420 Pražané, porazivše Sigmunda, dobyli Vyšehradu a obrátili 
ho v ssutiny. Tím sláva jeho zanikla. V XVIII. stol. proměněn 
v pevnost. 

Město Vyšehrad, byv. podhradí »Psáře«, rázu maloměstského, je 
beze všech památek. 

Z Vyšehradské třídy býv. radnicí po skále nebo silnicí do 
citadelly. Hradby pocházejí ze XVII. stol., velkou bránu, zvanou 
francouzskou, vystavěli Francouzi r. 1742. 

Uvnitř, při silnici, kaple sv. Martina, románská rotunda, založená 
prý sv. Vojtěchem – (opravena r. 1878). 

Od brány po schodech (v p.) přímo k domu proboštskému, před 
nímž stojí jízd. socha sv. Václava (z r. 1678 od Pendla), přenesená 
sem r. 1879 z Václavského náměstí. 

Kolem hrad. zdi ku kapit. chrámu sv. Petra a Pavla. 
Založen r. 1070 ve slohu románském, byl památný tento chrám 

přečasto přestavován. Ve XIV. stol. goticky, r. 1723–30 barokně 
a v nové době (od r. 1885) restauruje se dle plánů arch. Mockra opět 
ve slohu gotickém. V průčelí vystavěny budou 2 věže, jak tu 
původně stávaly. 
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Vnitřek je nyní opět důstojně vyzdoben, ale kromě idealního 
obrazu Vyšehradu ze XIV. stol., vzácného tabulového obrazu 
P. Marie, kdysi majetku Karla IV. a některých starých maleb, nemá 
památek. 

Podle chrámu rozkládá se malý hřbitov, na němž v dojemné úctě 
ukládá lid český k věčnému spánku své nejlepší syny a dcery. 

R. 1890 založil tady P. M. Fischer krásnou hrobku pro vynikající 
muže české, zvanou Slavínem, zdobenou sochami od Maudra 
(dosud prázdnou). 

Hroby zdobeny jsou většinou pěknými náhrobky. Z dlouhé řady 
drahých mrtvých uvedeni buďtež: Václav Beneš Třebíz., 
Dr. Brauner, Ehrenberger, Fr. Doucha, J. V. Frič, Vítězslav Hálek, 
V. Hanka, A. Chittussi, Bol. Jablonský, Ed. Jelínek, J. Jireček, 
V. Levý, A. Lindner, J. Mařák, A. Marek, V. Nebeský, Bož. Němcová, 
Jan Neruda, Dr. I. B. Pichl, J. E. Purkyně, Sequens, Bedř. Smetana, 
V. Štulc, K. Vinařický, Václ. Zelený, Dr. Vl. Zelený, Zoubek a m. j. 

V sadě za hřbitovem postaven v několik kusů přeražený sloup 
(dříve na hřbitově), dle pověsti lidu ďáblem z Říma sem přenesený. 

Kapitola zdejší chová bohatou knihovnu a archiv (přes 15.000 
listin). 

Zbytek zdi na skále nad Vltavou, zvaný Libušinou lázní, pochází 
ze XIV. století. – S hradeb krásná vyhlídka do Vltavského údolí a na 
Prahu. 
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Předměstí 

Karlín-Libeň 

Na p. břehu Vltavy, na východ od Nového města, v údolí s jedné 
strany řekou, s druhé památným vrchem Žižkovem ohraničeném, 
rozkládá se Karlín, s přímými, elektr. osvětlenými ulicemi 
a s četnými továrnami. Roku 1890 měl 381 domů a 21.540 
(s vojskem) obyvatel. 

Karlín vystavěn jest na prostranství, zvaném původně 
Špitálském, dle špitálu řádu Křížovnického, kterému pozemky 
zdejší náležely. 

Počátkem století XIX. vzniklo tu něco domů a továren a pořízen 
plán ulic. Roku 1817 obdrželo nové předměstí úřední název 
»Karolinenthal«, na počest císařovny Karoliny Augusty, lidem 
zváno však Poříčským předměstím a teprve od let čtyřicátých 
Karlínem. Nedostatek prostory činí další rozšiřování nemožným, 
teprve v nejnovější době spěje záležitost zastavění Invalidovny 
k příznivému rozřešení. 

Hlavní ulice jsou Královská a Palackého třída. V Královské třídě 
před viaduktem pěkná budova Občanské záložny, jednoho 
z největších toho druhu ústavů v Čechách, stavěná dle plánů arch. 
Bauma stavitelem Brabcem s malbami od Scheiwla a se sochami od 
Čapka. Viadukt pražsko-drážďanské trati státní dráhy, ze státního 
nádraží přes celou šíři Karlína a přes Vltavu do Holešovic-Buben 
vedoucí a na 87 obloucích spočívající, jest z největších podobných 
staveb železničních, měříť 1327 m délky. 

Ve třídě Palackého divadlo Varieté (před viaduktem, v p.), pro 
představení specialit, s nepěkným zevnějškem, ale s nádherným 
hledištěm, r. 1898 dle plánů prof. Ohmanna přestavěným (malby na 
stropě). Za viaduktem obrovské kasárny cís. Ferdinanda. 
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Ve středu města rozsáhlé náměstí Jungmannovo, pokryté 
půvabným sadem. Zde vypíná štíhlé své věže, od zeleného pozadí 
vrchu Žižkova malebně se odrážející, chrám sv. Cyrilla a Methoděje. 

Chrám vystavěn z veřejn. sbírek v l. 1854–1863 dle plánů arch. 
Rössnera, řízením Ulmannovým, ve slohu románském. Je to 
trojlodní, rozměrná basilika, 75,23 m dlouhá, 31 m široká a 27,5 m 
vysoká. (Věže 75 m.) Reliefy na portálu od Levého. Trojí kovové 
dvéře s reliefy dle návrhů J. Manesových od Šimka. 

Apsida hlav. lodi malována Trenkwaldem, ostatní malby jsou od 
Lhoty, Maixnera, Rudla a Sequense; okna od Sequense a Ženíška. 
Celý chrám je nádherně polychromován. Hlavní, ciboriový oltář 
s tabernaklem, zdobeným zlatem a drahokamy, je skvělou ozdobou 
chrámu, který náleží mezi nejkrásnější v Praze. 

Krásná kazatelna a varhany (postavil Petr r. 1899), největší 
v Čechách. 

Za kostelem radnice s alleg. figurou od Čapka a řada budov obec. 
a měšť. škol, jakož i c. k. čes. vyš. škola reálná. 

Na konci Karlína veliké voj. cvičiště, které bude zastavěno 
a Invalidovna s parkem v popředí. V parku pomník na paměť 
zákopníků o povodni r. 1890 utonulých a pomník hrab. Strozziho. 

Invalidovna založena císařem Karlem VI. a měla se rovnati 
pařížské. Dostavěna (Dienzenhoferem) však jen asi čtvrtina pův. 
plánu. Místa je v ní pro 2000 osob. 

V pozadí přední části voj. cvičiště, pod samým vrchem 
Žižkovem, býv. evang. a voj. hřbitov, nyní zrušený, s množstvím 
pěkných a zajímavých náhrobků. 

Ke Karlínu přiléhá město Libeň. (Z Karlína elektr. drahou 
Křižíkovou.) V Libni je mnoho továren, rozsáhlé nádraží státní 
dráhy, v minulých letech nákladem přes 1,000.000 zl. zřízené, 
s pěknou budovou staniční, přístav a historicky památný zámek, 
v němž r. 1608 Rudolf II. svému bratru Matyáši postoupil Rakousy 
a Uhry. Zámek náleží městu Praze. 
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R. 1890 měla Libeň 12.536 obyvatel. Vyjednávání o připojení 
Libně ku Praze jako VIII. její části je provedeno a potřeba jen 
schválení sněmu. 
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Žižkov 

Město Žižkov, podle jižního boku vrchu Žižkova, dříve část 
Vinohrad, od r. 1875 samostatná obec, je sice nejmladší, vzniknuvší 
v posledních 25 letech, ale počtem obyvatelstva největší, úžasně 
stále rostoucí předměstí pražské. R. 1890 měl Žižkov 728 domů 
a 41.236 obyvatel, oproti 21.212 obyvatelům r. 1880; nyní čítá na 
70.000 duší. 

Nerovný, stavbě města málo příznivý terrén, špatné plány, 
nedostatek smyslu esthetického jakož i ziskuchtivá spekulace 
zavinily, že ulice Žižkova nečiní dojem příznivý. Obydlen je z větší 
části třídou dělnickou. 

Památností nemá žádných, nepočítáme-li vrch Žižkov, porostlý 
sadem, ale s nepěkným přístupem, zastavěným obecním činžákem. 

Vrch ten slul dříve Vítkovem a teprve když tu Žižka dne 14. 
července r. 1420 slavně porazil křižáky Zikmundovy, přezván 
jménem slepého hrdiny. 

S vrchole, na němž někdy státi má Žižkův pomník, široký 
rozhled. 

V Karlově třídě pražská obecní plynárna a c. k. okr. soud. Na 
Sladkovského náměstí rozsáhlý obecní dům, (z r. 1899), v němž 
umístěna c. k. čes. reálka. Před ním, na místě stísněném, málo 
vhodném, budují neveliký chrám sv. Prokopa, dle plánů arch. 
Mockra. Na náměstí Basilejském radnice. 

K Žižkovu náleží nyní býv. obec Olšany s rozsáhlými pražskými 
hřbitovy. 

Hřbitovy určeny jsou pro části města na pr. břehu Vltavy, pak 
pro Karlín a Žižkov. Založeny r. 1680 pro morem zemřelé a r. 1787 
staly se všeobecnými. Zároveň (r. 1680) založen okrouhlý chrám 
sv. Rocha a sv. Rosalie, který je od r. 1847 farním. 

Hřbitovy zdejší často rozšiřovány; r. 1896 obnášela jich rozloha 
27.892 ha, ale r. 1898 opět značně zvětšeny a připojen nový obecní 
hřbitov pro osoby bez rozdílu vyznání. 
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Na hřbitově VI. ústřední síň umrlčí, rovněž tak na novém 
hřbitově obecním. Pochován je tu veliký počet vynikajících mužů 
a žen, jichž hroby namnoze krásnými náhrobky jsou zdobeny. –
 Jmenujeme některé4: Josef Barák (II. 6.–258.), náhrobek od 
Strachovského, V. Blodek (IV. 13.–33.), Bolzano (II. 9.–107.), 
Fr. L. Čelakovský (III. 4.–278.), J. Čermák (IV. 7.–1a.), Fügner a Tyrš 
(V. 8.), náhrobek od Šnircha, J. Grégr (VII. 11.–39.), náhrobek od 
Šnircha, K. Havlíček (II. 10.–68.), Š. Hněvkovský (IV. 14.–121), 
J. Jungmann (III. 8.–28a.), V. K. Klicpera (II. 5.–123.), J. J. Kolár (IV.), 
náhrobek s bustou od Myslbeka, Jos. a Q. Manes (V. 7.–23.), 
L. Marold5, A. Náprstková (II. 7.–28.), I. S. Presl (II. 1.), 
K. Sladkovský (I. V. 6.–135.), náhrobek od Myslbeka, Kar. Světlá (IV. 
9.–226.) a j. 

Za Olšanskými hřbitovy je dále (po l. straně) hřbitov židovský, 
s krásnou pohřební síní a četnými náhrobky a evangelický, doleji 
pak (u Strašnic), po pravé straně silnice hřbitov Vinohradský 
s pěknou got. kaplí hřbitovní (z r. 1899). 

                                                      
4 Římská čísla značí hřbitov, arabská oddělení a číslo hrobu. 
5 Proz.  v hrobce zápůjční (VIII. 19a.–3.). Definitivní hrob  s pomníkem od Amorta 
zřízen bude nejspíše na hřbitově VI. 
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Vinohrady. Vršovice. Nusle-Pankrác 

Na jihu sousedí se Žižkovem Král. Vinohrady, které ze všech 
předměstí měly poměrně nejpříznivější podmínky vývinu. Svědčí 
o tom rovné, široké ulice, prostranné náměstí a sady. R. 1890 bylo 
zde 716 domů a 34.531 obyvatel, většinou z třídy úřednické, 
professorské a obchodnické. Do r. 1872 byla tu jen role, četné 
zahrady a něco domů a vil. R. 1875 prohlášeny Vinohrady městem, 
které mělo roku 1880 již 14.831 obyvatel. 

Mladé město vyvíjí se rychle a je nejúpravnějším ze všech 
pražských předměstí, ale jen několik novějších staveb provedeno 
s intencemi uměleckými. 

Na Purkyňově náměstí pěkné sady, radnice z r. 1877 a vot. chrám 
sv. Ludmily, ve slohu ranné gotiky cihlové, dle plánů arch. Mockra 
r. 1891–1893 zbudovaný. 

Relief na portále od Myslbeka, socha sv. Ludmily na štítě od 
Šimka. Vnitřek je pěkně polychromován a malbami od Jobsta 
vyzdoben. Malby na oknech od Sequense, Urbana, Ženíška. 

Za kostelem Národní dům, dle plánů arch. Turka obcí nákladem 
přes 800.000 zl. vystavěný. 

Plastiky od Poppa. – Uvnitř 3 sály, restaurace, kavárna a četné 
místnosti spolkové. Nástropní malby ve velkém sále od Liebschera. 

V ulici Sázavské nová synagoga se dvěma věžemi a nádherným 
vnitřkem (obrovské varhany). 

V široké, přímé a dlouhé ulici Korunní, kterou projíždí elektr. 
dráha, najdeme reservoir měst. vodárny s vysokou věží, rest. 
zahradu Fesslovou, okres. vychovatelnu a měšťan. pivovar s velikou 
a pěknou host. zahradou. 

Z četných školních budov vyniká jedině c. k. čes. realka (dříve 
měšť. škola) na Smetance. 

V městských sadech (ve třídě Slezské) Pištěkova aréna. 
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K Vinohradům přiléhá na jihovýchodě městýs Vršovice s 8624 
obyvateli (r. 1890), na jihu obec Nusle-Pankrác, s 11.740 obyvateli 
(r. 1890), s velikým akc. pivovarem, nádražím a rozsáhlou c. k. zem. 
trestnicí (na Pankráci), vystavěnou r. 1890. 
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Smíchov. Košíře 

Na levém břehu Vltavy, před bývalou Újezdskou branou, na 
jižním konci Malé strany, leží nejstarší předměstí pražské Smíchov. 
R. 1890 napočítáno tu 697 domů a 32.646 obyvatel. 

Novou hrad. zdí (hladovou) Karla IV. r. 1360 oddělena část 
Újezda a splynula s vesničkou Smíchovem, jižněji položenou, čímž 
vznikla obec předměstská, kdež za cís. Rudolfa II. vystavěny četné, 
bohaté letohrádky, později opět zaniklé. Klášter Kartouzský 
s kostelem Panny Marie, králem Janem tady založený, zničen 
r. 1419, kostelíček ss. Filipa a Jakuba (ze XIII. stol.) zbořen před 
nedávnem. – R. 1850 povýšen Smíchov na město, jež stále roste. Je 
sídlem četných velikých podniků průmyslových (továrna bar. 
Ringhoffera, rozhlášený akc. pivovar a j. a j.). 

Na samém prahu Smíchova zdobí jižní svah Petřína zahrada 
knížete Kinského. 

Zahradu založil r. 1829–30 kníže Rud. Kinský. – Dole pěkný 
letohrádek (socha Psyché od Canovy, Vlasty od Maxe). Zahrada je 
velikolepým, nádherným sadem, z něhož otevírají se překrásné 
vyhlídky na Prahu. 

V sadech, naproti vchodu do zahrady Kinského, před kasárnami 
Albrechtovými, fontána z býval. paláce Slavatova, z něhož zachoval 
se jen krásný portál (na Ferdinandově nábřeží). – Na náměstí 
Václavském chrám sv. Václava. 

Zbudován dle plánů arch. Barvitiusa ve slohu basilikálním 
r. 1881–1885. Má tři lodi, apsidami zakončené a kassetový strop 
v lodi hlavní. V celku působí vnitřek dojmem velice lahodným. –
 Mosaikový obraz v hl. kupoli dle kartonů Trenkwaldových, ostatní 
malby od Pirnera, Rudla a Sequense. Křížový oltář od Šimka 
a Suchardy. – Nade vchody majolikové reliefy Šimkovy. 

V Kinského třídě, hlavní to ulici Smíchova, naproti chrámu 
radnice, ve třídě Švarcenberkově (pokračování Kinského) akc. 
pivovar a nádraží záp. dráhy, od něhož na východ prostírá se na 
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břehu Vltavy královská louka, kde r. 1297 pořádána velikolepá 
korunovační hostina Václava II. Nyní staví tu stát rozsáhlý přístav 
vorový. – Na hořejším Nábřeží, uprostřed malého sadu, Švandova 
aréna. – Z ulice Preslovy vchází se do bývalé botanické zahrady 
universitní, založené Jesuity r. 1563, s pěknými budovami 
barokními. Z nábřeží Ferdinandova železný můstek umožňuje vstup 
na Židovský ostrov. – 

Vysoké stráně na západě města pokryty jsou četnými býv. 
vinicemi. Zde nalézá se villa Bertramka (Plzeňskou třídou 
a Mozartovou ulicí), v níž r. 1787 Mozart (host Frant. Duška) 
komponoval velikou část svého »Dona Juana«. Jeho pokoj s úplným 
zařízením se zachoval (poprsí Mozartovo od Seidana). Přístup 
s povolením majitele. – Nedaleko odtud Malostranský hřbitov 
(z r. 1786) s kostelíkem sv. Trojice (z r. 1831–37). 

Na hřbitově pochováni: K. J. Erben, Ferd. Mikovec. Gust. Pflegr-
Mor, a j. Pěkný pomník (socha od Prachnera) posl. kníž. biskupa 
Pasovského L. hrab. Thuna z Hohensteina. 

V těchto místech souvisí se Smíchovem obec Košíře, spojená 
s ním elektr. drahou a jako Smíchov elektricky osvětlená. R. 1890 
měly Košíře 5126 obyvatel. Pozoruhodna je tu zahr. restaurace 
Klamovka, býv. nádherný park šlechtický. 
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Okolí 

Okolí pražskému často vytýkáno bývá, že je málo zajímavé 
a hodně zanedbané. Výtka tato může však činěna býti nanejvýše 
okolí nejbližšímu a to ještě ne celému a jen do jisté míry. Zasluhujeť 
okolí Prahy pozornosti z ohledů mnohých a několik jen kroků za 
městem nalézáme partie plné půvabů přírodních. Se stanoviska 
přírodovědeckého, archeologického a historického nalézáme 
poutavých míst bez počtu. – Zvláštní knížky příruční (Kafka, Okolí 
Prahy; Turnovský, Z Prahy do Svatojanských proudů a j.), k nimž 
tuto odkazujeme, poslouží těm, kdož by chtěli okolí pražské poznati 
důkladněji. Sami uvádíme podrobněji toliko partie bližší: rozkošný 
zámeček Troju, romantické údolí Šárecké, král. oboru a letohrádek 
Hvězdu, truchle proslulou Bílou Horu, Břevnov, překrásné údolí 
Vltavské s četnými krásami přírodními a upomínkami historickými 
a ze vzdálenějších jedině Karlštýn, jehož návštěvu pro veliký 
význam jeho historický a umělecký vřele doporučujeme. – Vděčné 
jsou výlety západní dráhou (ze Smíchova nebo z nádraží cís. Frant. 
Josefa), kteréž použiti lze k návštěvě násl. výl. míst: Chuchle, 
Radotína (Zbraslavi), Černošic, Dobřichovic (let. sídla), Řevnic 
(pout. místo Skalka), Budňan (Karlštýn, sv. Ivan), Berouna, Hořovic, 
Křivoklátu, Plzně. Podél Vltavy na sever možno státní dráhou 
navštíviti: Roztoky (let. sídla), Klecany (dva pomníky V. Beneše-
Třeb.), Žalov, Levý Hradec, Kralupy, Nelahozeves (zámek), Veltrusy 
(zámek a park), Mělník, Roudnici n./L. (odtud asi 6 km. Řip) 
a konečně i Podmokly (v neděli velice levné záb. vlaky). Státní 
drahou na východ Český Brod (Lipany), Kolín, Kutnou Horu, 
Pardubice (Kunětická Hora) atd. Drahou severozápadní Toušeň 
(lázně), Brandýs n./L. (cís. zámek), Starou Boleslav, Houšku (lázně) 
a j. – Krajinářsky nejvděčnější partie stř. Čech nalezneme 
v Posázaví, kdež možno podniknouti a kombinovati celé serie 
1/2denních a celodenních výletů. (Viz Kafka, Posázaví.) Drahou cís. 
Fr. Jos. do Říčan, Mnichovic nebo Čerčan anebo parníkem do Davle, 
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kterážto místa jsou vesměs východišti turistů v rozkošném údolí 
Sázavy. Pěšky nebo drahou (nádr. cís. Fr. Josefa) možno navštíviti 
ještě Krč (les, villy, restaurace – asi 3/4 hod.) a odtud lesem do 
Kundratic (asi 1 hod.), kde stával hrad Václava IV. – Do všech skoro 
výl. míst dojíždějí v létě každé neděle a ve svátky levné záb. vlaky. 
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Troja 

Král. Oborou k cís. mlýnu, přes přívoz (2 h), přes cís. ostrov 
a opět přes přívoz (4 h). Od Prahy asi tři čtvrtě hodiny. – Do Obory 
drahou elektrickou, nebo státní drahou do Bubenče, odtud pěšky. 

Od Bruské brány obcí Bubenčí (četné villy a restaurace) dojdeme 
do Král. Obory a zde v l. za krátko k císařskému mlýnu, oblíbenému 
místu cís. Rudolfa II. (písmeno R s korunou nade vchodem do 
dvora). Nyní je zde restaurace a různé továrny. Přes dvojí přívoz 
a cís. ostrov dostaneme se odtud na sever do Troje, kde nalézá se 
pomolog. ústav, vinařská škola a rozsáhlé vinice. U zámku 
restaurace (dobré víno). 

Zámek Troju vystavěl koncem XVII. století Dienzenhofer pro 
hraběte V. V. Šternberka. Komnaty a veliký slavnost. sál malbami 
pokryli Abraham Godin, A. Marchetti, a j. – Vnitřní zařízení dobře 
zachováno. – Nejpřednější ozdobou zajímavé této stavby barokní 
jest schodiště, vedoucí ze sálu do rozsáhlé zahrady. Jest o 2 
ramenech, s prolamovaným zábradlím a celou řadou soch a reliefů 
(od Hermanna), effektně dekorováno. Sochy představují svržení 
Titanů s Olympu do Tartaru. Pod schodištěm, v hloubi asi 6 m, 
podsvětí se svrženými Titany. – Ve válce sedmileté zámek zpustl 
a nikdy už se zcela nepovznesl. Nyní náleží dědicům Židlického. 
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Šárka, Hvězda, Bílá Hora, Břevnov 

Drahou (státní nádraží) do Podbaby, odtud pěšky celým údolím 
do Liboce (Hvězda) a dráhou do Prahy, nebo pěšky ještě na Bílou 
Horu a po říš. silnici přes Břevnov ku Praze (celý den). Na půl dne 
možno drahou či pěšky (Král. Oborou) do Podbaby, údolím ku 
Generálce a přes Dejvice do Prahy nebo přes Dejvice ku Generálce 
a odtud divokou Šárkou do Liboce nebo Veleslavín a drahou zpět. –
 V neděli levné záb. vlaky. 

Pěkná jest procházka údolím Šáreckým (asi 2 hod.), které se dělí 
v Šárku utěšenou (od Podbaby ku Generálce), mírnou (po Kuprův 
mlýn) a divokou (až do Vokovic). Asi uprostřed Šárky utěšené na 
vysoké stráni kostelík sv. Matěje (z r. 1770), na jehož místě stávala 
kaple založená Boleslavem II., jenž prý tu zachráněn byl před 
medvědem. (Vyhlídka.) Údolím, sady, letohrádky a hostinci 
oživeném protéká potok, v divokých partiích přes balvany cestu si 
klestící. Šárka je zajímava i z ohledů přírodovědeckých 
a archeologických. Byly zde učiněny četné nálezy zbytků předvěké 
fauny, jakož hrobů praehistorických. Údolí končí t. zv. Džbánem, 
divokou, romantickou roklí s pustými, rozeklanými skalami. –
 Polními cestami dojdeme odtud do vsi Liboce (letní sídla) a rozlehlé 
král. obory Hvězdy (procházky, restaurace, koncerty) s proslaveným 
letohrádkem téhož jména. 

Letohrádek, známý hlavně svým orig. půdorysem (tvaru vysoké 
hvězdy), navrženým prý samotným arciknížetem Ferdinandem 
Tyrolským (r. 1555), manželem Filipíny Welserovy, stavěn nejspíše 
Vlachy. Zevnějšek je zcela bez ozdob, za to pokryty jsou stropy 
místností přízemních mistrně provedenou ozdobou štukovou, 
s překvapujícím bohatstvím motivů ornamentálních i figurálních. 
Výzdoba tato je znamenitostí Evropskou, nemať co do bohatství 
tvarů, jemnosti v provedení a ceny umělecké ani v Italii konkurence. 
V prvním patře je ústřední sál a síně v pěti paprscích hvězdy. 
V patře druhém jest jediný veliký sál. 
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Letohrádek, u něhož dobojován poslední zoufalý boj bitvy 
Bělohorské, používán později za prachárnu. Nyní jest prázdný. 

Přihláška k návštěvě v domě v pravo od zámku (s louky po 
schodech dolů). 

Asi čtvrt hodiny na jih leží Bílá Hora, nepatrná obec, 
s poutnickým kostelem P. Marie Vítězné (z r. 1706), postaveným na 
paměť nešťastné bitvy, na širé pláni zdejší dne 8. listopadu r. 1620 
svedené, v níž za jedinou hodinu ztracena téměř celá budoucnost 
českého národa. Kostelík obklíčen je ambity. Ve zdi zazděny jsou 
dělové kule tady nalezené, na oltáři kopie obrazu Rodiny Páně, 
kterýmž mnich Jesu Maria vojsko císařské rozplameňoval. Malby 
v klenbách od Assama, Reinera a Schöpfa. 

Silnice vede odtud na východ ku Praze. Asi v polovici cesty 
Břevnov se zajímavým klášterem Benediktinů, založeným z popudu 
sv. Vojtěcha Boleslavem II. (r. 993). Nynější stavby jsou z r. 1701–
1736. 
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Vltavské údolí 

Parníkem z Prahy až do Štěchovic (asi 4 hod., zpět 2 hod.), 
západní drahou možno jeti (nádraží cís. Františka Josefa nebo ze 
Smíchova) do Chuchle nebo do Radotína a odtud na Zbraslav; 
dráhou (nádr. cís. Františka Josefa) do stanice Trnová-Měchenice, 
odtud parníkem nebo pěšky do Štěchovic. Cesta parníkem je 
pěknější. 

Vděkuplná je cesta po hořejším toku Vltavy, po jehož obou 
stranách střídají se malebné scenerie přírodní s utěšenými osadami, 
většinou místy výletními a letními sídly Pražanů. 

S nábřeží Palackého sestoupíme na některý z pěkně zařízených 
parníků (doporučujeme parníky velké), s jehož paluby oddati se 
můžeme pozorování. 

Propluvše obloukem mostu Palackého mineme po l. straně 
mohutnou skálu Vyšehradskou, po pravé straně Smíchov a louku 
královskou, dále Podol, Dvorce a Bráník (lomy), vše na l. straně 
a spatříme po straně pravé Zlíchov, s kostelíčkem sv. Filipa a Jakuba 
na vápen. skále nad řekou malebně umístěným a horu Děvín (nad 
Zlíchovem), kdež stával prý hrad odbojných dívek (dívčí boj). 
O něco dále, za obcí Hlubočepy, táhnou se geologicky velezajímavé 
silurské skály (pásmo Hlubočepské), jejichž profil jeví několik různě 
sprohýbaných vrstev horních (četné zkameněliny). Deska se jménem 
Barrande, v těchto skalách zasazená, hlásá paměť francouzského 
učence, který 53 roky pracoval na prozkoumání českého siluru, 
o němž vydal dílo o 22 svazcích. Bohaté sbírky odkázal museu 
království Českého († 1883). 

Na levé straně viděti Hodkovičky (les, četné villy), kdežto na 
břehu pravém rozkládá se Malá a Velká Chuchle, jedno 
z nejnavštěvovanějších výlet. míst a letních sídel (lázně, restaurace). 
Na vysokém kopci hřbitov a kostel sv. Jana Nep. Odtud imposantní 
rozhled. 
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Následují Modřany (cukrovar) a Komořany s pěkným zámkem 
(v l.), v pravo Lahovice a konečně Zbraslav, místo v dějinách 
českých často jmenované. 

Otakar II. postavil si na Zbraslavi lovčí zámek. Václav II. založil 
tu klášter Cisterciaků a nazval Zbraslav »Aula regia« (něm. 
Königssaal). Zde také r. 1305 pochován. Nad jeho hrobem opat 
Konrád syna jeho, Václava III. napomínal (r. 1306). 

Pochovány tu skoro všechny děti Václava II., královna Eliška, 
posl. Přemyslovna, Markéta, dcera Jana Lucemburského, Johanna, 
manželka Václava IV. a konečně pak i Václav IV. (r. 1419). 

Klášter zdejší povznesl se bohatstvím i významem na první místo 
v koruně České a vynikl zejména nádherným chrámem P. Marie. Byl 
však r. 1420 zástupem Pražanů (vůdcem Koranda) vydrancován 
a spálen, při čemž i hrobky královské zpustošeny a mrtvola krále 
Václava IV. potupena. (Později převezena do chrámu sv. Víta na 
hrad Pražský.) 

Klášter byl pak obnoven, přestavován, ale bývalého lesku 
nenabyl a r. 1785 zrušen. Od r. 1827 náleží zboží jeho knížeti 
z Oettingenu-Wallersteinu, jenž upravil z kláštera zámek. V parku 
zám. farní chrám sv. Jakuba (z r. 1650 až 1654) s obrazem 
Bohorodičky na dřevě (památka po Václavu II.) a se třemi lebkami 
Přemyslovců zde kdysi pochovaných. 

Nad městem vrch Havlín s kostelíkem sv. Havla, kdež stával prý 
hrad Kazín. – Ve městýsi dobré hostince. 

Přívětivě hledí sem s druhé strany Závisť s romantickými 
partiemi v údolí potoka (cesta do Břežan se zámkem arcibiskupa), 
kde postaven studentstvem r. 1876 pomník V. Hálkovi a r. 1874 
zasazena pam. deska přírodozkumci prof. Nickerlovi. Několik vill 
a restaurací. 

Krajina nabývá nyní rázu divoce romantického. Parník míjí ves 
Záběhlice, samotu Jarov (vrch Homole 400 m – vyhlídka), samotu 
Strnad, dále (v p.) obec Vrané (papírna), ves Skochovice, pak 
Měchenice, kamž možno jeti také drahou a dále cestovati parníkem 
nebo pěšky. 
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Naproti ústí Sázavy (v levo) leží městec Davle (asi 1000 obyv.), 
s pěknou barokní kaplí (z r. 1898), něco dále pak osada Svatý Kilian 
s gotickým kostelem téhož světce (ze XIV. století). 

Na ostrově, Vltavou v těchto místech tvořeném, založil 
Boleslav II. r. 999 bened. klášter sv. Jana Křtit., zvaný Ostrov, dávno 
již zbořený. Na místě někdejšího chrámu stojí kříž. 

Hnedle potom doplujeme k poslední stanici parníků ve 
Štěchovicích (asi 800 obyv.). Odtud konají se vycházky ku 
proslulým Svatojanským proudům, obyčejně v celé tlupě. 
Společnost ubírá se, vedena průvodcem, lesem nebo přes vesnici 
Slapy (cesta pohodlnější, ale delší), dojde asi za 11/2 hod. opět 
k řece, vstoupí zde na prám a plaví se nazpět do Štěchovic. 

Vltava proudí tu prudce přes četná skaliska, pod vodou ukrytá 
a tvoří dva slapy. Císař Ferdinand III. dal nejnebezpečnější útesy 
prachem odstraniti a řeku tak splavnější učinil. Na památku toho 
postaven tu sloup. Dle sochy sv. Jana Nepom., opodál stojící, 
nazvány proudy Svatojanskými. Divoce romantická plavba po 
rozčeřených vlnách řeky a nádherná scenerie na obou březích rychle 
se měnící činí tuto plavbu (asi 1 hod.) z nejkrásnějších partií 
výletních. K různým místům proudů vztahují se přečetné pověsti. 
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Karlštýn 

Západní dráhou (ze Smíchova nebo z nádraží cís. Františka 
Josefa). V neděli a ve svátek levné zábavní vlaky. 

Karlův Týn (Karlštejn) leží na levém břehu Berounky, na trati 
Čes. západ. dráhy, 28 km od Prahy, obklopen zalesněnými vrchy. 
Pokud se stránky historické a umělecké týče, náleží 
k nejznamenitějším památkám střed. Evropy. 

Aby získal bezpečné místo k uschování korunovačních klenotů 
říšských, založil Karel IV. r. 1348 hrad Karlštýn, jehož stavbu do své 
smrti r. 1352 vedl M. z Arrassu a který byl dostavěn neznámo kým 
r. 1357. 

Karel IV. a Václav IV. často zde přebývali. Klenoty říše Římské 
chovány tu do r. 1414 a od r. 1419 až do r. 1619 uschovány zde 
korunovační klenoty království Českého. 

Nádherně hrad vyzdobiv, snesl sem Karel přečetné relikvie 
svatých a bohaté poklady hmotné, kteréž však syn jeho Zikmund 
r. 1420 pobral. R. 1422 byl hrad po několik měsíců Pražany marně 
obléhán. 

Od r. 1625 byl stolním statkem českých královen. R. 1755 
císařovnou Marií Terezií darováno panství Karlštýnské 
Terezianskému ústavu šlechtičen, kterému dosud naleží. 

Hrad opravován dosti často, nejdůkladněji r. 1579 až 1585 
a r. 1888–1897 (arch. B. Schmidt a J. Mockr), bohužel ne zcela 
šťastně. 

Dvěma branami dojdeme k budově purkrabské a třetí branou 
k císařskému paláci. Zde v I. patře ryt. síně, byt vrchn. purkrabí 
a kaple sv. Mikuláše s malbami z doby Karlovy. V II. posch. 
komnaty královy (5 světnic) a ve III. pokoje královniny. 

Nad palácem (severně) kolleg. kaple P. Marie s freskami (prý od 
Wurmsera) a krásnou mram. soškou P. Marie. Vedle kaple 
sv. Kateřiny, 1132 hlaz. drahokamy ve stěnách a freskami zdobená. 
V čas velikonoční prý se císař Karel v kapli této zavíral. 
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Nejvýše stojí veliká věž (zdi až 6 m silné). Uvnitř ve II. patře 
kaple sv. Kříže, vlastní schránka korunovačn. klenotů »relikvií 
a privilegií říšských«, jakož i (po r. 1541) opisů zem. desk. Kapli 
osvětlují 3 okna, v nichž kdysi drahokamy místo skla byly zasazeny; 
také stěny vykládány drahokamy (2267). Got. železná mříž odděluje 
presbyterium, kdež v prázdném nyní výklenku uloženy bývaly 
říšské svátosti. Stěny ozdobeny 126 (původně 132) obrazy od 
Dětřicha Pražského, na stropě pak připevněny skleněné hvězdy. 

Ve zvl. budově nalézá se studně, kdysi 157, nyní 97 m hluboká. 
Z Karlštýna uloupili četné památky r. 1648 Švédové; nejpěknější 

obrazy odvezeny do Vídně a nejlepší části tabulování stěn 
přeneseny do cís. zámku Laxenburku u Vídně. Vzdor tomu působí 
Karlštýn dojmem mohutným. 

Nyní, po dokončení zevnějších prací restauračních, upravuje 
a zdobí se vnitřek, v němž zřízeno bude historické museum. 
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Zkratky 
I. = Staré město, 
II. = Nové město, 
III. = Malá strana, 
IV. = Hradčany, 
V. = Josefov, 
VI. = Vyšehrad, 
VII. = Holešovice-Bubny 
č. = číslo, 
h = haléře, 
hod. = hodina, 
K = koruny, 
m = metr, 
v. = viz, 
v l. = v levo, 
v p. = v pravo, 
v. t. = viz totéž, 
přihl. = přihláška. 
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P. T. navštěvovatelům Prahy 
doporučujeme následující 

knihkupectví 

Na Starém městě: 

Brandejs, Jak. B., Celetná ul. č. 10 n. 
Calve, J. G., Malé náměstí č. 12. 
Cyrillo-Methodějské knihkupectví, v paláci městské spořitelny, 

Rytířská ul. 
Hynek, Alois, Celetná ul. č. 11. 
Pascheles, S. W., Celetná ul. č. 4. 
Pospíšil, Jaroslav, Na Perštýně č. 12. 
Springer, Josef, Jilská ul. č. 24 n. 
Steinhauser, A., Ferdinandova tř. č. 13. 
Storch, A., syn, Staroměstské nám. č. 20. 
Sturz, Karel, Křižovnické nám. č. 193. 
Taubeles, J., Havířská ul. č. 2. 
Taussig, J., Malá Karlova ul. č. 150. 
Topič, F., Ferdinandova tř. č. 9. 

Na Novém městě: 

Bačkovský, Dr. Fr., Žitná ul. č. 55 n. 
Baštecký, J. Školská ul. č. 24 n. 
Bursík a Kohout, Václavské nám, č. 24 n. 
Grosman a Svoboda, Ferdinandova tř. č. 40. 
Haerpfer, Fr., Ferdinandova tř. č. 17. 
Hejda a Tuček, Karlovo nám. č. 26 n. 
Hovorka, Fr., Žitná ul. č. 14. 
Kober, I. L., Vodičkova ul. č. 17. 
Neugebauer, Gustav, Na Příkopě č. 20. 
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Reinwart, A., Vodičkova ul. č. 23. 
Řivnáč, Fr., Na Příkopě, v paláci Zemské banky. 
Srdce, Alois, Spálená ul. č. 24. 
Storch, Alexander, Ferdinandova tř. č. 12. 
Stýblo, B., Václavské nám. č. 30. 
Urbánek, Fr. A., Ferdinandova tř. č. 4. 
Weinfurter, Ed., Vodičkova ul. č. 37. 

Na Malé straně: 

Kytka, F., Mostecká ul. č. 3. 

V Karlíně: 

Knapp, M., Královská tř. č. 52. 
Storch, Rudolf, Královská tř. č. 43. 

Na Smíchově: 

Kotík, Jan, nároží Kinského a Palackého tř. č. 284. 

Na Král. Vinohradech: 

Tůma, Frant., (A. Sobek), Palackého tř. č. 11. 
Voleský, K., Palackého tř. č. 14. 

Na Žižkově: 

Jirman, Josef, Husova tř. č. 48. 
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Adresy doporučení hodných firem 

Atelier houslařský 

Bohuslav Lantner, houslařský mistr, Praha, II., Václavské nám. 
č. 22. 

Banky a záložny 

C. k. priv. Česká banka Union v Praze, na Příkopě č. 31. 
Živnostenská banka pro Čechy a Moravu v Praze, II., na Příkopě. 
Občanská záložna v Karlíně, Královská třída. 

Brašnář 

Antonín Fallada, největší sklad kufrů, brašen, tobolek a rukavic, 
Král. Vinohrady, Palackého tř. č. 2 a 12, Karlín, Královská tř. 
č. 37. 

Cukrář 

Jos. Porket, cukrářství v Praze, II., na Poříčí. 

Hotely 

Hotel »Myška«. Praha-Žižkov, Husova tř. Telefon 1015. 
Hotel »Platýz«, Praha, I., Ferdinandova tř. 
Hotel »Šebek«, Praha, II., na Poříčí. 
Hotel »U arcivévody Štěpána«, Praha, II., Václavské nám. 
Hotel »U bažantů«, Praha, II., Poříč. 
Hotel »U císaře Rakouského«, Praha, II., Poříč. 
Hotel »U černého koně«, Praha, II., Na Příkopě. 
Hotel »U saského dvora«, Praha, II., Hybernská ul. 
Hotel »U zlatého anděla«, Praha, I., Celetná ul. 
Hotel »Victoria«, Praha, II., Jungmannova tř. 
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Humorista 

Josef Šváb, hlavní sklad žert. kupletů, písní a pohlednic, Praha, 
III., Mostecká ulice č. 4 n., u věže. 

Kavárny 

Kavárna »Akademická«, Praha, II., Vodičkova ul. 
Kavárna »Bristol«, Praha, II., Jindřišská ul. 
Kavárna »Corso«, Praha, I., Na Příkopě. 
Kavárna Hlavova, Král. Vinohrady, Palackého tř. 31. 
Kavárna »Metropol«, Praha, II., Václavské nám. 
Kavárna »Na Proutkové«, Žižkov, Husova tř. 
Kavárna »Slavia«, Praha, I., Ferdinandova tř., v paláci hr. 

Lažanského. 
Kavárna »Sport«, Praha, II., Komenského nám. 
Kavárna »U červeného orla«, Praha, I., Celetná ul. 
Kavárna »U české koruny«, Karlín, Královská tř. 
Kavárna a zahradní restaurant »U Holubů« na Smíchově, blíže 

kostela, radnice a pošty. 
Kavárna »U Karla IV.«, Praha, II., Karlovo nám. 
Kavárna »U Karlova Týna«, Praha, II., Biskupská ul. 1752. 
Kavárna »U města Petrohradu«, Karlín, Kralovská tř. 
Kavárna »U Radeckého«, Praha, III., Radeckého nám. 

Klempíři 

Fučikovský, ornam. a stavební klempířství, výroba plynoměrů 
a ražených ornamentů, Karlín, Havlíčkova ul. č. 223. 

Julius Hanuška, hotovitel šablon a kovových písmen, Praha, I., 
Štupartská ulice č. 647, »U Štupartů«. 

Klenotníci 

Václav Němec, klenotnictví a velkovýroba stříbrného zboží, 
Praha, II., Eliščina tř. 1634. 
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J. Reimann, klenotník, výrobce českých granátových šperků, 
Praha, Na Příkopě č. 10. 

Josef Tuček, prodej zlatého a stříbrného zboží, jakož i hodin, 
Praha, II., Poříč 1045. 

Kloboučníci 

K. Dodal, dříve K. Werner, vlastní výroba hedvábných 
a plstěných klobouků, Smíchov, nároží Palackého a Kinského 
tř. 66. 

Šíp a Bartoš, továrna na klobouky, Praha, II., Ferdinandova tř. 

Knihkupectví 

M. Knapp, knihkupec a nakladatel, Karlín, Královská tř. č. 52, 
naproti Obč. záložně. 

Knihtiskárna 

M. Knapp, knihtiskárna, Karlín, Královská tř. č. 52, naproti Obč. 
záložně. 

Koberce, záclony atd. 

Jan Stoupa, velkozávod koberců, záclon, pokrývek atd., Praha, 
II., Václavské nám. 32. 

Konfekce pro dámy 

František Friml, závod s dámskou konfekcí, Praha, I., Celetná ul. 
č. 30. 

Kožešníci 

Filip Havlík, závod kožešnický, Praha, II., na Poříčí, naproti 
hotelu »U angl. dvora«. 

Josef Švanda, kožešník, Karlín, Královská tř. č. 2. 
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Květináři 

G. Dittrich, cís. a král. dvorní obchod květinami a rostlinami, 
Praha, II., Ferdinandova tř. 24, palác hr. Šlika. 

Kalina a Králíček, květinová síň, Praha, II., na Poříčí 16. 
Josef Matuna, květinová síň, Praha, I., Celetná ul. 40 n. 
Josef Novák, továrna umělých květin, Praha, I., Zelený trh č. 510. 

Materialista 

J. Pexider, materialista, Král. Vinohrady, Palackého tř. 299. 

Modní zboží. Prádlo 

L. Jarsch, obchod modním zbožím. Vlastní výroba prádla. Praha, 
Poříč II. 

Nábytek 

Bratři Thonetové, továrny na ohybaný nábytek, Praha, II., 
Ovocná ul. 16. 

Obchod s vínem 

Hlavní sklad Beřkovického vína pro Prahu v Hybernské ul. č. 12 
n., II. 

Obuv 

R. Taussig, továrna na obuv, Praha, II., Hybernská ul. 

Opisování 

Kancelář k opisování, Praha, I., Staroměstské nám. č. 28. 

Optikové a mechanici 

V. Klíma, optik, Praha, I., Staroměst. nám. 482, proti orloji. 
Josef Šebek, opticko-mechanický závod, Praha, I., 
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Křižovnické nám. č. 194. 
J. Vejtroba jun., závod optický a mechanický, Praha, I., Malé 

Staroměstské nám. č. 459. 
Karel Vejtruba st., závod optický a mechanický, Karlín, 

Královská tř. 

Ozdobné a modní zboží 

V. K. Vyhlas, Praha, I., Ferdinandova tř. 33. 

Papír 

Hynek Fuchs, c. a k. dv. velkoobchod papírem. Sklady a pisárna: 
Michalské náměstí 460-I., závod detailní: Melantrichova ul., I. 

Hynek Votoček, velkoobchod papírem a výroba školních sešitů, 
Praha, II., Havlíčkovo nám. č. 23. 

Piana, harmonia atd. 

Filiálka firmy Al. Hugo Lhota v Hradci Králové, Král. Vinohrady, 
Karlova tř. č. 8. 

Plodiny italské, jižní ovoce, zelenina 

Ferdinand Wandas, obchod ital. plodinami, jižním ovocem, tu- 
i cizozemskou zeleninou, Praha, II., Jungmannova tř. č. 32. 

Plovárny 

Plovárna na ostrově Velkých Benátkách v Karlíně. 
Plovárna na ostrově Žofínském. 
Plovárna na Smíchově. 

Pojišťovna 

»Slavia«, vzájemně pojišťovací banka, Praha, II., Havlíčkovo 
nám. 
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Potřeby pro knih- a kamenotiskárny 

B. Fr. Zrnka, odborný závod pro knih- a kamenotiskárny 
a knihařství, Praha, II., Hálkova ul. č. 1. 

Prádelna 

Ant. Lissala dříve K. Lissala chemická pradelna, Praha, II., Žitná 
ul. č. 32, I., Skořepka č. 7. 

Prýmkář 

Jar. Král, výroba prýmkářského zboží, Praha, I., Melantrichova 
ul. 30 n. 

Razítka 

Josef Kubias, výroba kaučuk. razítek, Praha, II., Ferdinandova tř. 
čp. 58, 30 n. 

Restaurace 

Velkorestaurace »Bezovka«, Žižkov. Josef Rejzek, restaurateur. 
Brejškova plzeňská pivnice, Praha, II., Spálená ul. 
Restaurace Choděrova, Praha, II., Ferdinandova tř. 
Grandrestaurant Kolář, Praha, I., Celetná ul. 
Restaurace v Nár. domě, Král. Vinohrady, Korunní tř. 
Restaurace Pecoldova, Praha, III., Radeckého nám. 
Restaurace prvního pražského měšť. pivovaru. Praha, II., 

Ferdinandova tř. 
Restaurace Šebkova, Praha, II., Poříč. 
Pivovar »U bílé labutě«, Praha, II., na Poříčí. Representační 

místnost pivovaru pražských sládků. 
Zahradní restaurant a kavárna »U Holubů« na Smíchově, blíže 

kostela, radnice a pošty. 
Hostinec »U kominíčků«, smíchovské akc. pivo, Smíchov. 
Restaurace »U města Petrohradu«, Karlín, Královská tř. 
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Restaurace »U Montáků«, Praha, III., Malostranské nám. 
Velkorestaurace Frant. Brabce »U Pinkasů«, Praha, II., 

Jungmannovo nám. 
Karel Vodička, restaurateur akc. pivovaru na Smíchově. 
Restaurace v Zemské bance, Praha, II., Nekazanka. 

Rybářské náčiní 

J. Beiwl, největší sklad specielním rybářským náčiním v Čechách, 
Praha, II., Petrská ul. č. 15. 

Sál Konviktský 

Konvikt (sál pro plesy, zábavy, schůze atd.) Karel Šindelář, 
hostinský, dříve řiditel I. č. orfea »Variété«, Praha, I., 
Bartolomějská ul. 

Uzenáři 

Josef Cífka, řezník a uzenář, Žižkov, Husova tř. 705. 
M. Cífka, parostr. uzenářství, Žižkov, Poděbradova tř. 158. 
J. Dlouhý, velkozávod uzenářský a vývoz, Praha, I., Celetná ul. 
Karel Hruška, parostr. výroba uzenářského zboží a vývoz šunek, 

Žižkov, Husova třída č. 790. 
Cyril Zd. Zvěřina, velkouzenářství, Praha, II., Jindřišská ul. 31. 

Velocipedy 

Šubert, Tombo a spol., I. praž. továrna na velocipedy, Praha, II., 
Ferdinandova třída č. 24 n. (Šlikův palác, I. p.) 

Vinárny 

Vinárna »Austria«, Praha, I., Ulice Karoliny Světlé, proti 
královým lázním. 

Beřkovická vinárna, Praha, II., Havlíčkovo nám. č. 5. 
»Bodega«, Praha, II., Ovocná ulice. 
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Frenzlové vinárny, Praha, II., Nekazanka č. 9 a I., Celetná ul. č. 17. 
Vinárna mělnická, v paláci kníž. Lobkovice, Praha, III., Vlašská 

ul. 
Sklep v Příkopě, Praha, II., Na Příkopě. 
Vinárna Žernosecká, Praha, II., Na Příkopě, v paláci hrab. Sylva-

Taroucy. 

Vodoléčebný ústav 

Dr. Vratislav Kučera, majitel vodoléčebného ústavu, Praha, II. 
Řeznická ul. 14. 

Vojenské záležitosti 

C. k. setníka v. z. Janouškovce, I. kancelář voj. záležitostí, Praha, 
Eliščina tř. 1080-II. 

Zámečník 

A. Šedivý, strojní a stavební zámečnictví, (vodo- a plynovody), 
Smíchov, Kinského tř. 321. 
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