
Milí turisté, ve čtvrtek jsme se vydali hledat na Petřín stopu jednoho z našich 
nejslavnějších básníků, prozaistů, dramatiků a překladatelů. Podle fotky zůstal 
nepoznán. Je to Jaroslav Vrchlický! Takže se podívejte, jak pan Vrchlický 
stárnul. 

        

Původně jsme chtěli jet lanovkou na Nebozízek, ale bohužel, byla upravována 
její trať a tak byla mimo provoz. No, jsme turisté, tak jsme šli pěšky, nejdříve 
zahradou Nebozízek. První, co nás zaujalo, byla budova stejnojmenné 
restaurace. 

 

Historie této budovy sahá do roku 1677, kdy přilehlé vinice koupil královský 
komorník Karel Maxmilián Lažanský a postavil zde dvoukřídlý letohrádek. 

Roku 1809 letohrádek odkoupil staroměstský knihtiskař Bohumil Haas a změnil 
letohrádek na výletní restauraci. 



Na Nebozízek navazuje Seminářská zahrada, která se řadí mezi nejrozlehlejší 
ze zahrad. Prochází jí hlavní petřínská vyhlídková cesta, po které jsme 
pokračovali dál, až jsme došli ke studánce zvané Petřinka.  Studánka je 
obklopena schodovitou zídkou, kde z mosazné trubky vytéká voda do 
kamenného bazénku a poté stéká zářezem ve stěně bazénku do kanálu. Studánka 
byla upravována  
v 70. letech, v dnešní podobě je z roku 1982. V létě 1997 pramen údajně přestal 
vyvěrat - dnes již opět v pořádku. 
 

 

Po pravé straně jsme pak míjeli Restaurant Petřínské terasy, který se nachází 
na jednom z nejkrásnějších a nejromantičtějších míst Prahy. Restaurant je 
posazen uprostřed východního svahu Petřínského kopce s naprosto 

neopakovatelným výhledem na celou Prahu. 

  

Dále jsme došli k zídce, která odděluje Seminářskou a Lobkovickou zahradu. 

Zídka je v místě cesty přerušena, a tak jsme vešli do třetí zahrady. Lobkovická 
zahrada patří k Lobkovickému zámku a je rozdělena do dvou částí. Severní 



zahrada velvyslanectví je koncipovaná symetricky v ose zahradní fasády paláce 
a podstatně větší jihozápadní část, která je přístupná veřejnosti, je tvořená 

zalesněným parkem na severním svahu Petřína. Po stále stejné cestě jsme došli 
k soše básníka Jaroslava Vrchlického od sochaře Josefa Wagnera a architekta 

Jana Sokola 

 

Socha znázorňuje postavu stárnoucího velikána unaveného tvůrčími zápasy, 
který je podpírán ženskými alegoriemi Poezie a Dramatu a píše svůj umělecký 
testament: "Já v duši celé lidstvo nosil, vír jeho tužeb, muk a snů." Pomník měl 
původně stát na Karlově náměstí, ale v roce 1951, kdy byl dokončen jeho 
sádrový model, bylo rozhodnuto o jeho umístění na Petříně. 
 

Ještě než jsme k soše Vrchlického došli, zopakovali jsme si život a dílo tohoto 
úžasného člověka. Tak jen „pár“ zajímavostí: 

První literární práce mu k tisku zprostředkovala redaktorka Sofie Podlipská, 

sestra Karolíny Světlé, do níž se Vrchlický podle dochované korespondence 
zamiloval. Podlipská byla o dvacet let starší a tak mu k životnímu vztahu   

i sňatku nabídla svou, tehdy patnáctiletou, dceru Ludmilu což akceptoval. 
 

Vrchlický jako první literát s oblibou užíval slova pábit, když si odcházel 
zakouřit. Toto slovo později posunul dále Bohumil Hrabal, jenž je používal ve 
svých dílech (Pábitelé). 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Vrchlick%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Wagner
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Sokol_(architekt)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sofie_Podlipsk%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bohumil_Hrabal
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%A1bitel%C3%A9&action=edit&redlink=1


V roce 1901 jej, spolu s Antonínem Dvořákem, rakouský císař František Josef I. 
povýšil do šlechtického stavu a jmenoval jej členem Panské sněmovny říšské 
rady ve Vídni. Vrchlický zde vystupoval a obhajoval požadavek všeobecného 
hlasovacího práva. Jako člověk byl nesmírně činný, mj. byl členem Královské 
akademie v Padově, členem tovaryšstva polského v Paříži a také čestným 
občanem mnoha českých měst. Roku 1893 byl jmenován profesorem evropské 
literatury na Univerzitě Karlově. Byl také členem České akademie věd a umění 
(jmenován císařem 20. dubna 1890). 

Vrchlický psal básně jak lyrické, tak epické, prózu i divadelní hry. Rovněž řadu 
světových literárních děl přeložil do češtiny z 18 jazyků!!! Přeložil např. 
Andersenovy pohádky 

Z jeho divadelních her je nejznámější Noc na Karlštejně, která byla i zfilmována 
v roce 1973 režisérem Zdeňkem Podskalským 

Jelikož se výletu zúčastnily i členky Týnky, zazněly i dvě Vrchlického básně, 
jedna lyrická a jedna velmi realistická, ale jen pro zúčastněné.  

Nedaleko pomníku J. Vrchlického je stará kruhová vodní nádrž s hloubkou  

3 m. Sloužila pro napájení původní petřínské lanovky vodou. Ta fungovala na 

principu vodní převahy, kdy se do nádrže horní kabiny napustila voda a stáhla 
kabinu do údolí. 
 

Kousek dál byl vchod do jedné z podzemních štol, nyní nazvané po loni 
zesnulém speleologovi Vladimíru Vojířovi. Ten měl na parte napsaný citát 
 z Karla Čapka: "Člověk by vlezl i do pekla jen proto, aby je poznal."Petřínský 
vrch je celý prošpikován 18 podzemními štolami a nejdelší z nich je dlouhá 365 
metrů. Štoly vznikali od středověku dík dobývání uhlí, železných rud a 
keramických surovin, většina ale slouží k odvádění vody. 

Nakonec jsme si ještě prohlédli z obou stran exteriér Lobkovického paláce a 
nahlédli do nepřístupné části zahrady. Lobkovický palác, dříve též palác 

Přehořovských z Kvasejovic je barokní stavba nacházející se v ulici 
Vlašská 347/19 v Praze na Malé Straně. Společně s Lobkovickou zahradou je 

chráněn jako kulturní památka České republiky. Palác byl postaven podle 
návrhu proslulého architekta českého baroka Giovanni Battisty Alliprandiho. 

Jak vidíte, další italský architekt žijící v Čechách… 
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V té veřejnosti nepřístupné části zahrady je umístěna socha od Davida Černého 
kráčející trabant s názvem Quo vadis? Připomíná útěk občanů NDR na Západ  
v roce 1989, právě přes zdi Lobkovického paláce. 

 

   

Lobkovický palác /pohled z ulice/ a Lobkovický palác / pohled ze zahrady/ 

 

Kráčející trabant 

My jsme se na trabant i na druhou stranu zámku šli podívat z dětského hřiště  
u jednoho z vchodů do přístupné části Lobkovické zahrady naproti nemocnici 
pod Petřínem.  
 

Vycházku jsme jako vždy zakončili obědem, tentokrát v čínské restauraci na 
Andělu. 

Kroniku napsala Dana Hyklová 

 



 


