
 

Milí turisté, ve čtvrtek jsme měli v plánu projít si zase jednou pražské zahrady. Sraz 

jsme měli na stanici Královská zahrada v 9 hod, ale dopadli jsme jako řada škol, zahrady se 
totiž otevírají  až v 10 hod. Obešli jsme tedy Královskou zahradu venkem a šli jsme si sednout 

do kavárny se zahradou, název nevím, vedle Jízdárny pražského hradu. Tam nás nechali 
posedět až do otevírací doby, aniž nás nutili k nějaké objednávce! Potom jsme Královskou 
zahradu obešli kolem dokola. Zahrada je na svém západním cípu ohraničena cestou vedoucí 
přes Prašný most do Hradu, na opačné jižní straně pak Letohrádkem královny Anny, 

nesprávně označovaném jako Belvedér. Na jižní straně hraničí s Jelením příkopem, který ji 
odděluje od Pražského hradu. Na severní straně se nachází zeď. V zahradě je řada objektů, 
soch, fontán, vodotrysků a zahradnických prvků. 

 Nejdříve jsme prošli kolem Prezidentského domku (též Vily Dr. Eduarda Beneše) 

 

 
 

Další překrásnou budovou při cestě je Míčovna – původně renesanční stavba dokončená 
německým architektem Bonifácem Wohlmutem v druhé polovině 16. století sloužila  
k míčovým hrám. Vnitřek zničen bombardováním v roce 1945. V současnosti občasně 
využívána ke kulturním účelům. 
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Před míčovnou jsme obdivovali barokní sochu Alegorie noci z dílny Matyáše Bernarda 
Brauna  

 

Na konci zahrady jsme si prohlédli Letohrádek královny Anny – renesanční stavbu z 

poloviny 16. století sloužící původně manželce Ferdinanda I. Anně Jagellonské. Později za 
vlády Josefa II. Tu byl muniční sklad a od 50. let je zde občasná galerie.  

 

 

Před letohrádkem jsme si poslechli zpívající fontánu – renesanční fontánu od italského 
umělce Francesca Terza, ulitou v dílně zvonaře Tomáše Jaroše. Zpívající se jí říká proto, že 
dopadající voda do měděné misky vytváří melodický zvuk. 
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Okolo ozdobných zděných plotů jsme se vrátili zpět ke vchodu. 

 

Bylo již pořádné horko, tak jsme se rozhodli, že vycházku zkrátíme a projdeme pouze 
zahradou Na Valech na stanici Malostranská. 
 Zahrada Na Valech patří do komplexu jižních zahrad Pražského hradu a táhne se až  
k Opyši. Na západní straně navazuje na Rajskou zahradu a končí na východní straně  
u dělostřelecké bašty – Černé věže. Severní strana je lemována areálem Pražského hradu, jižní 
navazujícími zahradami nad Valdštejnskou ulicí. V rámci areálu Pražského hradu je roku 

1962 chráněna jako národní kulturní památka České republiky. Část téhle zahrady vznikla na 

zasypaných valech mezi příkopy Pražského hradu. Ze severu byla chráněna domy - jižním 
křídlem Hradu - a otevírala se slunci na jih. Takže tam mohly být pěstovány teplomilné 
rostliny. 

 
 

Párkrát jsme se zastavili, abychom se ze shora podívali na Prahu a na další překrásné zahrady 
v sousedství. Na stanici Malostranská jsme sešli po Starých zámeckých schodech. 
 

Dana Hyklová 
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