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Neděle 16. 12. 2012 ve spolupráci s Charlie o.s.

Z Břevnova přes Bílou Horu na Petřín

Sraz: 12:40 stanice tramvaje Břevnovský klášter.

Trasa: 11 km

Předběžný popis trasy: Přijdeme k Břevnovskému klášteru, budeme pokračovat podél hřbitovní 
zdi  k  areálu  obory Hvězda  a  půjdeme až  k  letohrádku.  Od něj  sestoupíme parkovou cestou  a 
přijdeme k památníku bitvy na Bílé hoře. Odtud jdeme do Ladronky, kterou projdeme až ke kolejím 
ČVUT na Strahově a přes růžovou zahradu přijdeme do cíle pod Petřínskou rozhlednu.

Zajímavosti na trase: 
Břevnovský klášter benediktinů v Praze–Břevnově je nejstarší mužský klášter v Čechách; založil 
jej roku 993 kníže Boleslav II. a biskup Vojtěch. Klášter, společně s Markétskou zahradou je od 
3.5.1958 chráněn jako kulturní památka České republiky.

Oboru Hvězda v lese Malejově nad vsí Liboc zřídil roku 1530 král Ferdinand I., který ji později 
nechal obehnat zdí. Tehdy byla ještě zvána prostě Nová královská obora. Podle plánů králova 
mladšího syna rakouského arcivévody Ferdinanda Tyrolského, dlouholetého místodržícího v 
Čechách pak byl v letech 1555 až 1558 postaven letohrádek Hvězda. Ferdinand Tyrolský sám 
položil základní kámen k letohrádku 27. června 1555. Stavbu prováděli nejprve Juan Maria 
Avostalis del Pambio a Giovanni Lucchese, po nich Hans Tirol a Bonifác Wohlmut. Dvoupatrový 
letohrádek na unikátním půdorysu šesticípé hvězdy (díky kterému získal své jméno) patří do 
skupiny tzv. filosofických staveb a uvnitř vyniká bohatou štukovou výzdobou. Letohrádek byl v 
roce 1962 zařazen na seznam národních kulturních památek. V současné době je zpřístupněn 
veřejnosti a uvnitř je umístěna expozice o bitvě na Bílé hoře, která se odehrála nedaleko od obory.

Bílá hora - Tato čtvrť je především známa tím, že se zde 8. listopadu 1620 konala bitva na Bílé 
hoře. Ta trvala přibližně 2 hodiny, účastnilo se jí 48 000 bojovníků a znamenala faktický konec 
českého stavovského povstání. V té době už existoval letohrádek Hvězda, který je dnes asi 
nejznámější kulturní památkou Bílé hory. Před válkou se zde, poblíž Vypichu, konaly každoroční 
vojenské přehlídky, které přehlížel prezident Tomáš Garrigue Masaryk na koni. K Praze byla čtvrť 
připojena v 60. letech, ještě před válkou v roce 1937 sem ale byla zavedena tramvajová trať.

Ladronka je jedna z nejznámějších pražských usedlostí, její adresa je Tomanova 1028/1. Stojí 
kousek od břevnovské vilové zástavby, odkud se rozprostírá krásná vyhlídka na motolské stráně. V 
současné době je přilehlý park Ladronka zrekonstruován a slouží pěším, cyklistům a hlavně 
bruslařům; konají se zde různé kulturní akce, jako např. Ladronkafest, Čarodějnice na Ladronce a 
jiné. Na místě dnešní usedlosti stál původně viničního lisu ze 14. století založený Karlem IV. V 
roce 1688 prodal baron Švihovský pozemky hraběti Filipu Ferdinandovi de la Crone, lidově z 
Ladronu. Právě po něm měla být usedlost pojmenována, jiný výklad odvozuje název z italského 
slova "ladrone" (lupič). Hrabě nechal na pozemcích vybudovat zájezdní hostinec, který byl v 
provozu až do 2. poloviny 19. století. Celé tehdejší panství bylo velmi rozlehlé, patřila do něj i 
smíchovská usedlost Ladronka čp. 121 v ulici Pod Kotlářkou.

Petřínská rozhledna je s výškou přes 63,5 metrů jedna z nejznámějších dominant Prahy. Její 
základna se nachází v nadmořské výšce 324 m n.m. na temeni kopce Petřín na Malé Straně v 
městské části Praha 1. Rozhledna byla vystavěna pro Zemskou jubilejní výstavu v roce 1891 na 
podnět zakladatelů Klubu českých turistů Dr.Viléma Kurze a Vratislava Pasovského jako volná 



kopie Eiffelovy věže v Paříži. 1. května 1953 byl na rozhledně uveden do provozu televizní vysílač. 
Tehdy byl zrušen výtah, aby tubus vyplnily kabely a napáječe. Kabina v prvním patře také začala 
sloužit spojům, kterým byla celá věž předána. Místo královské koruny byla na vrchol umístěna 
televizní anténa a později anténní nástavec tubusu. V 60. letech 20. století byly na vrcholu 
rozhledny umístěny další vysílací antény pro televizní a rozhlasové vysílání. V září 1979 byla 
rozhledna uzavřena pro veřejnost pro špatný technický stav. Rozhledna byla znovu otevřena 24. 
března 2002.  Kromě rozhledu na panoráma Prahy včetně blízkého Pražského hradu se z rozhledny 
otevírá za jasného počasí daleký rozhled po Čechách. Na severu lze spatřit Říp a České středohoří, 
na severovýchodě je vidět masiv Krkonoš. Na jihovýchodě je rozhled poměrně omezený, protože 
jej uzavírají Brdy.

Vybavení: Pevná obuv, osobní doklady, svačina. Oblečení přizpůsobte počasí (může napadnout 
sníh).

Upozornění: Akce se koná za každého počasí. Každý se účastní na vlastní nebezpečí a 
odpovědnost.

Zdroj: Wikipedia, mapy.cz
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