
 

 
 

Čtvrteční patnáctý listopad, bylo možné naší skupinu turistů, potkat v podzimním Břevnově. Na 
poměrně malém území jsme prošli místy, kde se psala historie Prahy. Pomyslnou přímkou mezi 
letohrádkem Hvězda, kaplí na Břevnovském hřbitově, Břevnovským klášterem a chrámem sv. Víta, 
pravděpodobným pokračováním bývalé Královské cesty z pražského hradu na Bílou horu. Bělohorskou 
bránou jsme  vešli do bývalé lovecké obory, v době naší návštěvy lehce ojíněné, se zastávkou u 
památného buku. Takových památných stromů je ve Hvězdě několik, ale jenom jeden je v nočních 
hodinách osvětlen, stejně jako letohrádek. 
 

                                                           
 

 
My však, po opuštění obory Břevnovskou branou, míříme po této pomyslné přímce kolem 
plochodrážního stadionu Na Markétě, ke vchodu do Břevnovského hřbitova. Původně malý hřbitůvek 
který ze začátku sloužil pouze pro potřeby řeholníků z nedalekého kláštera, se časem rozrostl v  jeden 
z nejhezčích pražských hřbitovů, hlavně pro svoji vyjimečnou svažitou polohu. Je zde také pochováno 
mnoho významných osobností. Našli jsme alespoň dva z nich, náhrobek z přírodního kamene, 
písničkáře Karla Kryla a velmi skromný hrob Anastaze Opaska, bývalého opata Břevnovského Kláštera, 
který se významně zasloužil o jeho znovu obnovení. Je pochován hned vedle neobyčejné stavby, 

hřbitovní kaple sv. Lazara, slavného barokního architekta Anselmo Lurága, která je právě tou 
pomyslnou osou, mezi klášterem a letohrádkem ve Hvězdě. 
 

                                    
 
 

Podle hřbitovní zdi a klášterních zahrad jsme došli do areálu Břevnovského kláštera, perly pražského 
baroka. Je potřeba říct že se nám podařilo v co jsme moc nevěřili. Díky úpravám v klášterních 
zahradách, které v těchto měsících bývají již uzavřeny, jsme jimi prošli k bývalému skleníku, dnes 
přeměněném na galerii, měli jsme možnost alespoň nahlédnout do kostela sv. Markéty a do třetice 



jsme si mohli prohlédnout v klášteře benediktínů atrium, s trojicí slunečních hodin, z nichž jedny jsou 

natočeny k východní straně, aby mohly ukazovat pro mnichy důležitý ranní čas. 
Z klášterní hradební vyhlídky jsme si prohlédli vlastně poslední místo naší vycházky, kompletně 
zrekonstruovaný břevnovský park, se dvěma jezírky a ke staletým stromům, vzácným velikánům, 
doplněný novou výsadbu zeleně a krásně upravených cest.  
 

 

 
 

 
  

 
 

 
Znovu a znovu si uvědomujeme, že kamkoliv  se u nás vydáme, je stále co obdivovat a že naše Praha 
je ze všech měst nejkrásnější. 
                                                                                                                                                                 

Mirek.B. 


