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 Hora zvaná Petřín

1. Újezd (MHD)
2. Dolní stanice lanové dráhy
3. Pomník Karla Hynka Máchy
4. Horní stanice lanové dráhy
5. Štefánikova hvězdárna
6. Kaple Kalvárie
7. Svatý Vavřinec
8. Zrcadlové bludiště
9. Kaple Božího hrobu
10. Petřínská rozhledna
11. Štola č. 17
12. Vojířova štola
13. Lobkovická zahrada
14. Pomník Jaroslava Vrchlického
15. Seminářská zahrada
16. Studánka Petřínka
17. Nebozízek
18. Pevnůstka v Hladové zdi

19. Vyhlídka na bastionu 
sv. Josefa

20. Bývalý zahradní pavilon
21. Jezírko s lachtanem
22. Bývalé skleníky
23. Karpatský kostelík sv. Michala
24. Bývalé zahradnictví
25. Vodopád
26. Národopisné muzeum – 

Letohrádek Kinských
27. Stanice přírodovědců
28. Švýcárna
29. Majordomus zahrady 

Kinských
30. Bastion č. III
31. Deset deka tanku
32. Náměstí Kinských
33. Švandovo divadlo (MHD)

Legenda:

Zdroj: OpenStreetMap®
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Petřínská rozhledna
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Při pohledu ze vzduchu 
je vrch Petřín vlastně jen 
okrajem rozsáhlé rovinaté 
plošiny, která se táhne 
od Strahova po Bílou horu. 
Díváme-li se na něj ale 
od Vltavy, působí dojmem 
mohutného vrchu a tvoří 
neopominutelnou součást 
pražského panoramatu. 
Propojené zahrady na jeho 
svazích vznikaly v různých 
obdobích a navzájem se 
od sebe liší, pokud je ale 
uznáme za jeden celek, 
pak tvoří největší souvis-
lou plochu zeleně v centru 
Prahy. Pod korunami stromů 
se zde ukrývá mnoho star-
obylých památek i přírod-
ních zajímavostí.

Petřín patří spolu s  Pražským hradem, Vyše-
hradem a  Strahovem mezi nejstaroslavnější 
pražské vrchy. Zmiňuje ho totiž ve své kronice 
už Kosmas, který při popisu okolí Hradu píše, 
že se jižně od něj nachází „široká hora velmi 
skalnatá, která se od  skal (latinsky „petrae“) 
nazývá Petřín, převyšuje okolí.“ Dnešní jazy-
kovědci tento Kosmův výklad neuz návají, 
protože není příliš pravděpodobné, že by 
kopec v  převážně  česky hovořícím městě 
dostal latinské jméno, a  soudí spíš, že bude 
pojmenován podle nějakého historií už zapo-
menutého muže jménem Petr. Skaliska tu ale 

každopádně jsou. Vrcholové partie Petřína 
totiž tvoří vrstva opuk, které byly v  román-
ských časech užívány na  stavbu domů. Pod 
nimi se nachází souvrství pískovců usazených 
v druhohorách a utvářejících zárodečná skalní 
města. V  nižších partiích se pak objevují bři-
dlice a  křemence. Všechny tyto horniny zde 
byly těženy v  různých menších lomech, pro-
tože Praha už od  raného středověku hlado-
věla po  stavebním kameni. Ve  středověku se 
tu také dobývala železná ruda a  v  19. století 
na Petříně dokonce probíhaly i pokusy o těžbu 
uhlí, ještě o nich bude řeč. 

Kromě těžby kamene a  stavebního dřeva 
využívali Pražané petřínské svahy i  k  pěsto-
vání vína, zakládání ovocných i okrasných sadů 
a  čerpání pitné vody. Zpočátku se na  tomto 
poli nejvíc činil Strahovský klášter a  také 
cisterciáci z  Kutné Hory a  Plas, kterým pat-
řilo přibližně území dnešní zahrady Kinských. 
Po rozšíření opevnění Malé Strany o Hladovou 
zeď ve 14. století se ale kopec ocitl uvnitř hra-
deb a další části území byly postupně během 
následujících staletí proměňovány v  nobles-
nější zahrady příslušící ke  šlechtickým 

Hora zvaná Petřín
Putování za skrytými památkami největšího parku 
ve středu města

::

Základní informace:

Délka procházky: 4 km

Začátek: tramvajová zastávka Újezd

Konec: tramvajová zastávka 
Švandovo divadlo
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palácům. Dalšímu osidlování hory napomohla 
i parcelace z přelomu 16. a 17. století. Hladová 
zeď ale přestala jako ochrana Prahy a Hradu 
dostačovat nárokům moderního válečnictví, 
takže byla zdejší linie opevnění v  17. století 
rozšířena ještě o barokní fortifikační prvky. 

Velký impuls pro další rozvoj petřínských 
sadů přišel na konci 19. století s Jubilejní zem-
skou výstavou, která podobně jako jiné srov-
natelné dobové podniky konané v  zahraničí, 
demonstrovala vyspělost a průmyslovou zdat-
nost českých zemí. Petřín byl k této příležitosti 
v  roce 1891 korunován známou rozhlednou, 
a  aby se k  ní návštěvníci snáze dostali, byla 
rovnou ve svahu zbudována i pozemní lanová 
dráha. Vrch se defi nitivně stal důležitým rekre-
ačním územím, které sloužilo nejen potřebám 
majitelů soukromých zahrad, ale i všech oby-
vatel hlavního města. Ve 20. letech 20. století 
proto Praha řadu pozemků vykoupila, propojila 
a zvelebila tak, aby mohly sloužit jako veřejný 
park. Tento význam si drží dodnes.

Všichni na Petřín!

Výpravu na  Petřín můžete začít u  tramvajové 
zastávky Újezd. V  raném středověku tady 
poblíž dnešní dolní stanice lanovky bývalo 
pohřebiště, které nejspíš sloužilo blízkým osa-
dám nacházejícím se tehdy ještě za hranicemi 
Prahy. Později zde ve  stínu barokního opev-
nění stávala Újezdská kasárna, kde se narodil 
Jan Neruda a  která byla zbořená roku 1929. 
Za 2. světové války byl pod terasou, na které 
jsou dnes hřiště, protiletecký kryt. Nejvý-
raznějším prvkem je zde ale od  roku 2002 
pomník obětem komunismu, jehož autorem 
je sochař Olbram Zoubek. Má podobu scho-
diště připomínajícího schody koncentračních 
táborů, po kterém kráčejí postupně se rozpa-
dající postavy. Výrazná budova výše v  parku 
sloužila od  roku 1897 potřebám malostran-
ského Sokola. 

Dolní stanice lanové dráhy leží na  sever 
od pomníku. Svézt se odtud až na vrchol kopce 
je vcelku snadné a  levné, protože je součástí 
systému Pražské integrované dopravy. Poprvé 
byla otevřena 25. července 1891. Její pohon 
byl tehdy navržen na úsporném principu vodní 
převahy – na trati byly vždy dva vozy, přičemž 
do  nádrží v  horním voze se načerpala voda 
a  jeho váha pak vytáhla do  kopce vůz dolní. 
Od  1. světové války ale provoz lanovky ustal 
a obnoven byla až roku 1931, kdy ji převzaly 
Elektrické podniky hlavního města Prahy. 
Nechaly trať prodloužit a  přestavět na  pohon 
elektrickým motorem umístěným v horní sta-
nici. Lanovka takto fungovala až do roku 1965, 
kdy došlo na  svazích Petřína k  rozsáhlým 
sesuvům podmáčených hornin, které byly způ-
sobeny zanedbáním údržby hydrologického 
režimu kopce. Mimo jiné se zde negativně pro-
jevily úniky kanalizace ze strahovských kolejí 
a opomenutí významu jímání petřínských pra-
menů. Znovu vyjela až v roce 1985. Přes nej-
rizikovější místo u  restaurace Nebozízek bylo 
tehdy potřeba postavit zvýšený most, na kte-
rém vznikla i nová stanice.

Míjení vozů lanové dráhy pod Nebozízkem
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Dříve, než se svezete nahoru, můžete se 
zajít podívat ke  známému pomníku Karla 

Hynka Máchy, který stojí při křižovatce par-
kových cest nad budovou sokolovny, zhruba 
v  úrovni prvních mostků, pod kterými vede 
trať lanovky. Autorem sochy z  roku 1912 je 
Josef Václav Myslbek, Mácha zde jednou 
rukou píše báseň a  druhou se snaží přivonět 
si ke  kytici šeříku. Pomník se stal oblíbeným 
místem dostaveníček milenců, podle kritické 
obce ale nevystihuje rozervaného romantic-
kého buřiče zrovna nejlépe. Například Franti-
šek Xaver Šalda o soše napsal, že „je to sice 
práce příjemná, ale nic více“. Radikálněji vyjá-
dřil svůj názor v eseji o přírodě Petřína a jejích 
kulturních rozměrech biolog Jiří Sádlo: „Ze 
soklu se na  nás okrouhlou tváří špulí jakýsi 
sladký a přitloustlý eféb, estetický napapanec. 

U  nožky vavřínový věnec připraven k  nakop-
nutí a kolem sochy okrasné zídky – jakési tělo-
cvičné nářadí. Naštěstí je tu čerstvě nasprejo-
váno několik tagů a nápis Anarchy – nu, aspoň 
něco trochu máchovského v  té citové poušti 
měšťanského salonu.“ Lucie Bílá, která v 90. 
letech zpívala o  podobách lásky na  Petříně, 
zde kupodivu zatím sochu nemá.

Koruna Petřína

V  sousedství horní stanice lanové dráhy se 
nedaleko od sebe nachází několik významných 
objektů, které je možné poeticky označit za kle-
noty v  koruně vrchu obepnutého hradbami. 
Jižně od stanice v Růžovém sadu mezi ně patří 
Štefánikova hvězdárna se třemi kopulemi, 
která byla pro veřejnost otevřena 4. května 
1929 na desáté výročí úmrtí tohoto významného 
politika a  astronoma. Sloužila jak výzkumné 
činnosti České astronomické společnosti a Uni-
verzity Karlovy, tak i k popularizaci astronomie. 
V  roce 1945 byla poškozena při revolučních 
bojích, obsadil ji totiž wehrmacht a  její kopule 
bojujícím vlasovcům příliš připomínaly dělo-
střelecká postavení. Jinak ale konec války 
přestála a v provozu vydržela i v následujících 

Skutečná podoba Karla Hynka Máchy 
není známa, při tvorbě portrétů a pomní-
ků se tak otevírají široké možnosti pro 
interpretaci Štefánikova hvězdárna
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desetiletích, kdy bylo Štefánikovo jméno „na 
indexu“. Za  přiměřený vstupní poplatek ji 
můžete navštívit i dnes. Okolní Růžový sad je 
mladší, jeho vznik inicioval až Všesokolský slet 
v roce 1932 a dokončen byl teprve roku 1937. 

Vrátíte-li se k horní stanici lanovky a budete 
pokračovat skrz branku a  podél Hladové zdi 
k severu, dorazíte nejprve ke kostelu svatého 

Vavřince. Jeho vznik podle legendy souvisí 
s  dávnými pohanskými kulty. Podle kroniky 
Hájka z Libočan a  jeho následovníků (kteří si 
ale bohužel často s  historickou věrností tolik 
hlavu nelámali, pokud stála v  cestě dobrému 
příběhu) zde měl v  roce 990 nechávat kníže 
Boleslav II. kácet dříví a  těžit kámen. Zje-
vil se mu přitom strážný duch posvátného 
pohanského háje, který nesl knížecí počínání 
s  nelibostí a  v  jedné jámě zapálil velký oheň 
na  počest pohanských bohů. Zvěst se rychle 
roznesla po  okolí a  místo s  nehasnoucím 
plamenem, v  němž se zjevovaly různé tváře, 
začali navštěvovat lidé z  okolí, kteří se ještě 

zcela nevzdali náboženství svých předků. 
Kníže zde proto dal na radu svatého Vojtěcha 
postavit kostel zasvěcený svatému Vavřinci, 
který byl zaživa upečen, a tudíž i kvalifikován 
pro to, vypořádat se s ohněm. Křesťanská víra 
se ukázala jako silnější a pohany se podařilo 
z  Petřína zase vystrnadit. Původní román-
ský kostel byl zhruba o  dvě třetiny menší, 
jeho dnešní podoba je především důsledkem 
barokní přestavby z  18. století, která byla 
provedena podle plánů Kiliána Ignáce Dient-
zenhofera. V  současnosti slouží jako hlavní 
katedrální chrám starokatolické církvi.

Víte, že...

… česká starokatolická církev se 
oddělila od katolické církve v 19. století 
po I. vatikánském koncilu, zejména 
kvůli nesouhlasu s novou doktrínou 
papežské neomylnosti? Podobně 
jako její sesterské církve v zahraničí 
považuje za základ katolické víry učení 
přijatá v 1. tisíciletí po Kristu a další 
změny uznává jen, pokud s nimi 
nejsou v rozporu. Od katolické církve 
se liší mimo jiné tím, že zachovává 
přijímání podobojí, nevyžaduje celibát 
a faráře a další představené vybírá 
prostřednictvím voleb.

Kostel svatého Vavřince byl v minulosti cílem 
četných náboženských poutí a nelze se proto 
divit, že v  jeho sousedství najdete další cír-
kevní památky. Při konci křížové cesty zde 
stojí kaple Kalvárie z roku 1737, v roce 1934 
vyzdobená sgrafitem podle návrhu Mikoláše 
Alše, a  kaple Božího hrobu dokončená rov-
něž roku 1737. Jako prakticky všechny kaple 
tohoto zasvěcení je postavena podle vzoru 
původního Božího hrobu v  Jeruzalémě. Její 
okna jsou nasměrována tak, aby zde o  Veli-
konocích kolem třetí hodiny dopadal sluneční 
paprsek na obětní kámen umístěný uvnitř.

Kostel svatého Vavřince na vrcholu Petřína. 
Kostelík stejného zasvěcení, dnes už 
zakrytý další zástavbou a využívaný jako 
koncertní síň, se nacházel také na jeho 
úpatí v Hellichově ulici
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Mezi Kalvárií a  Božím hrobem stojí histo-
rizující budova Zrcadlového bludiště, která 
napodobuje dnes již zaniklou bránu Špičku, jež 
stávala na Vyšehradě. Stavba původně sloužila 
roku 1891 jako pavilon Klubu českých turistů 
na  pražském Výstavišti a  obsahovala pano-
rama se stereoskopickými průhledy na  různá 
turisticky významná místa v  Čechách a  dio-
rama zhotovené malíři bratry Liebschery zpo-
dobňující obranu Mostecké věže před Švédy 
v roce 1648. Po přenesení na Petřín byl pano-
ramatický sál nahrazen zrcadlovým labyrintem 
inspirovaným vídeňským Prátrem.

Poslední – a zdaleka nejznámější – stavbou 
na  vrcholu Petřína je Petřínská rozhledna, 

v  hrubých rysech inspirovaná architekturou 
slavné pařížské věže Eiffelovy. I  ona je dílem 
Klubu českých turistů a  byla rovněž vysta-
věna k  příležitosti Jubilejní výstavy v  roce 
1891, a to během pouhých několika týdnů. Je 
vysoká 60 metrů a  má elegantní osmibokou 
příhradovou konstrukci. Nahoře ji zakončuje 
vyhlídková kabina, ze které máte výhled téměř 
na celou Prahu. Při přestavbě na televizní vysí-
lač ve 2. polovině 20. století přišla o původní 
korunu s vlajkovou žerdí. Otevřena je po celý 
rok, vstup je zpoplatněn.

Vody nadzemní a vody 

podzemní

Od rozhledny se můžete vydat podél kří-
žové cesty směrem ke  schodišti, které vede 
do malostranské Vlašské ulice. Ze země tady 
nahoře ve  svahu občas vystupují pískovcové 
skalky, ve kterých byly v minulosti v rámci par-
kových úprav vytesány odpočinkové komůrky 
a v minulosti i v době nedávné občas sloužily 
také jako útočiště lidí bez domova. Většinou 
nejsou v  příliš dobrém stavu a  část je jich 
uzavřena mřížemi a slouží třeba jako kumbály 
na  zahradnické náčiní. Petřín má ale i  hlubší 
podzemí – jeho svah je ve svých pískovcových 
a  jílovcových částech protkán několika desít-
kami štol, které sloužily zejména k jímání pra-
menů a  nepříliš úspěšným pokusům o  těžbu 
uhlí.

Část vstupů do podzemí je velmi nenápadná, 
mají třeba jen podobu studánky nebo kanali-
začního poklopu poblíž cestičky. Jiné jsou ale 
zase opatřeny dekorativními portály. Všechna 
známá petřínská důlní díla jsou také pravi-
delně kontrolována, aby bylo možné zabránit 

Pavilon zrcadlového bludiště

Na schodech do Vlašské ulice
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podmáčení svahu a následným haváriím. První 
štola, které si můžete povšimnout, má v  evi-
denci důlních děl na Petříně číslo 17 a nachází 
se vlevo vedle schodů těsně nad místem, kde 
schodiště kříží parkovou promenádu nesoucí 
jméno zachránce Židů před holocaustem, 
diplomata Raoula Wallenberga. Je necelých 
50 metrů dlouhá, ale obvykle bývá zavřená. 
Až na tuto křižovatku dorazíte, nescházejte níž 
na Malou Stranu a místo toho se vydejte širo-
kou cestou vpravo po  vrstevnici. Zanedlouho 
dojdete na plácek, kde stojí betonový portálek 
Vojířovy štoly. Pod evidenčním číslem 22 se 
tu skrývá dvouramenná štola o celkové délce 
90 metrů, kterou vyrazily v  roce 1989 Vojen-
ské stavby jako součást plánovaného odvod-
ňovacího systému. Po  revoluci už se v  ražbě 
nepokračovalo, protože se zvolená metoda 
odvádění vody ukázala být neefektivní – vrty, 
které ji měly stahovat do štoly, se ucpávaly hlí-
nou a  jílem. Namísto toho zde začal pořádat 
výstavy fotografií z  pražského podzemí pan 
Vladimír Vojíř (1946–2016), zasloužilý jeskyňář 
a montanista, který se ve své odborné činnosti 
zaměřoval také na  ochranu památek tohoto 
typu. Zda budou pravidelné letní výstavy obno-
veny i po jeho smrti, bohužel zatím není jisté.

Montanista (odvoz. z lat.): Člověk, 
který se zabývá teorií, technikou, 
dějinami či dalšími aspekty hornické 
činnosti. V češtině je výraz užíván 
buď pro báňské odborníky, nebo 
pro badatele, kteří se věnují výzkumu 
starých důlních děl.

Cesta v těchto místech prochází Lobkovickou 

zahradou, která je koncipována ve stylu ang-
lického parku. Tato její podoba je ale až novější 
a pochází z přelomu 18. a 19. století. Původní 
barokní tvář, kterou zahradě vtiskli umělecký 
zahradník Jan Jiří de Capaula v letech 1696–
1700 a po něm roku 1769 Jan Ignác Palliardi, 

směřovala spíše k  podobě terasovitého, ote-
vřeného a  méně „divokého“ parku italského 
stylu. Jednou ze  stop po  starších podobách 
zahrady je například prázdná kruhová vodní 
nádrž ve  svahu nad pomníkem Jaroslava 

Vrchlického. 
Vrstevnicová promenáda zanedlouho projde 

malou brankou do Seminářské zahrady, která 
má podobu otevřenějšího sadu. Původně zde 
byly vinice, které patřily ke  klášteru bosých 
karmelitánů při kostelu Panny Marie Vítězné 
v  dnešní Karmelitské ulici. Sadem se stala 
v 18. století, kdy také přešla do majetku arci-
biskupského semináře. Velkou rekonstrukci, 
která ji přiblížila současné podobě a  funkci 
veřejného parku, prodělala v několika etapách 
v 1. třetině 20. století. Při cestě zde stojí samo-
statná budova restaurace čp. 393. Archeolo-
gický výzkum doložil, že se tady minimálně už 
na přelomu 12. a 13. století nacházel román-
ský kamenný dům, který byl nejspíš součástí 
hospodářského dvora pražské kapituly a slou-
žil jako zázemí pro chov koní. Ve 14. sto letí ale 
hřebčín vyhořel a  desítky koní někdo rozpor-
coval a snědl. V podezření jsou loupeživí vojáci 

Technické řešení vnitřku Vojířovy štoly i její 
velké rozměry dosvědčují, že jde o moderní 
důlní dílo
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Fridricha Míšeňského, kteří drancovali okolí 
Prahy během válek o český trůn po konci Pře-
myslovců roku 1310.

U  cesty nad restaurací je malá studánka 
Petřínka. Její voda není uváděna jako pitná, 
ale není ani vysloveně zdraví nebezpečná. 
Jinak tomu ale bylo v 90. letech, kdy tu pro-
bíhal archeologický výzkum výše uvedeného 
domu. Část archeologů si tu uhnala ukrutný 
průjem, protože do  pramene zase jednou 
prosakovala kanalizace strahovských kolejí. 
Za  zmínku také stojí, že skutečný pramen 
s krátkou štolou, kterou mimochodem objevil 
Vladimír Vojíř, se nachází o něco výše ve svahu 
pod úrovní terénu a voda je odtud do studánky 
svedena. 

kterému zrovna vypadávaly mléčné zoubky, se 
zamyslel a povídá: „Asi klálíka... nebo zízek.“ 
Oba autoři této knížky zaslechli tento příběh 
na  rodinných výletech, občas se objevuje 
i v literatuře, ale nikdy snad není myšlen zcela 
vážně. V  dobách Karla IV. zde samozřejmě 
ještě restaurace nebyla, pojmenování je 
zřejmě odvozeno od  cesty klikaté jako nebo-
zez, která se vinula zdejší úzkou vinicí dolože-
nou už k roku 1433. 

Nebozez: Druh ručního vrtáku užívaný 
k hloubení úzkých kruhových děr 
do dřeva.

Koncem 15. století zde byl doložen viniční 
domek s  lisem, pohostinství si na  jeho místě 
zřídil až roku 1783 knihtiskař Bohumil Haase, 
po  němž se domu začalo říkat i  Hasenburg. 
Podnik byl původně spíše ztrátový, značně 
mu ale pomohla výstavba lanovky na  konci 
19.  století. V  60. letech 20. století jej hodně 
poškodily sesuvy půdy a  byl dlouho zane-
dbáván, takže se jeho následná rekonstrukce 
stala spíše dostavbou. K místu se příliš dobře 
nechovali ani jeho porevoluční majitelé, kteří 
při úpravách budovy a  jejího okolí někdy 
postupovali proti přání památkářů  – sporné 
byly například některé bourací práce nebo 
nepovolená dostavba moderní zasklené terasy. 

Vpravo od  budovy u  trati lanové dráhy si 
také můžete povšimnout sklepa, na  jehož 
konci vede do  tmy černý otvor další petřín-
ské štoly s  evidenčním číslem 9. Veřejnosti 
není přístupná a se svou délkou pouhých 14,5 
metru beztak příliš tajemství nenabízí. Je ale 
pravděpodobně jedním z  dokladů činnosti 
„petřínského uhlobarona“ Františka Šusty, 
který v  této oblasti doloval uhlí ve 40. letech 
19. století a mimo jiné vyhloubil asi 50 metrů 
dlouhou štolu za  Nebozízkem, která je dnes 
zazděna. Místní uhlí nebylo kvalitní ani ho 

Studánka Petřínka

Nebo zízek?

Původ názvu Nebozízek označující výrazný 
dům, který se nachází u lanovky v horní části 
svahu Petřína, vysvětluje svérázná a humorně 
laděná pověst. Prý do místní restaurace kdysi 
zašel král Karel IV. se synem Václavem, a když 
se následníka trůnu zeptal, co by si dal, Václav, 
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