
Exkurze kurzu Lucemburkové a Jagellonci 

Staré Město Pražské a Lucemburkové 

Součástí učebního plánu kurzu Lucemburkové a Jagellonci je i exkurze „po pražských stopách 

českých králů“. Vzhledem k tomu, že posluchačů je víc, byly v letošním roce zvoleny dvě trasy. 

První skupina se v úterý 10. května 2022 zaměřila především na tematicky odpovídající sakrální 

objekty Starého Města.  

I přes dopravní nepřízeň jsme se v plném počtu včas sešli na Jungmannově náměstí. Naše první 

kroky směřovaly do chrámu Panny Marie Sněžné, založeného při příležitosti korunovace Karla 

IV. Přestože nebyl nikdy dostavěn, překvapuje svou monumentalitou. Díky skvělé průvodkyni, 

farní asistence Z. A. Rebcové, jsme se seznámili s historií kostela i přilehlého františkánského 

kláštera, obdivovali jsme nejvyšší pražský oltář a dostalo se nám cti prozkoumat i „zákulisí“ 

presbytáře. Mohli jsme si prohlédnout také sakristii, klášterní rajskou zahradu s památným tisem, 

prošli jsme se ambity i refektářem. Klenotem byla návštěva nádherné barokní klášterní knihovny.  

Naše další kroky směřovaly ke kostelu sv. Havla, jemuž Karel IV. daroval vzácnou relikvii a kde 

byl farářem i Jan Nepomucký, a odtud jsme pokračovali na Staroměstské náměstí. Zde jsme si 

připomněli hlavní události lucemburské, poděbradské i jagellonské doby spjaté s „Velkým rynkem“ 

a okolo domu U Kamenného zvonu, údajného Karlova rodného domu, jsme zamířili do chrámu 

Matky Boží před Týnem. Díky vstřícnosti zdejší správy jsme mohli usednout do lavic a zabývat 

se bohatými dějinami kostela i jeho výzdobou. Uchvátilo nás mnohé, Týnská madona i kalvárie, 

Rejskův baldachýn, sedile s „hlavičkami“ krále Václava IV. a jeho ženy Žofie, ale i náhrobky, 

především Tychona de Brahe a Šimona Abelese.  

Po zaslouženém poledním odpočinku jsme zamířili do Ungeltu, neboť toto zákoutí prožívalo 

údajně svůj největší rozkvět právě v době lucemburské, a odtud k domu U Štupartů (možná se 

Karel IV. narodil tady) a bazilice sv. Jakuba Většího. Přes počáteční nejistotu, zda se nás 

některý z bratří přilehlého kláštera minoritů ujme, jsme se dočkali příjemného překvapení. 

Zpřístupněn nám byl nejen chrámový prostor, ale mohli jsme se projít také klášterními ambity, 

prohlédnout si klášterní kapli sv. Anny, sakristii i kněžiště. Přidáme-li dojmy z chrámové lodi, z 

pověsti o Pietě a zloději či umělecké hodnoty Brandlových obrazů a náhrobku Václava V. 

z Mitrovic, nelze než konstatovat, že i tento objekt nás zcela uchvátil. Od Jakuba jsme se vydali 

částí Královské cesty k radnici a poté ke kostelu sv. Martina ve zdi. I tady jsme měli velké 

štěstí, dočkali jsme se fundovaného výkladu správkyně kostela M. Vrškové, a tak jsme si 

připomněli minulost slavného kališnického kostela, ale mnohé jsme se dozvěděli i o přítomnosti 

zde působící CČBE. Naší poslední zastávkou byla Betlémská kaple, zde se ale do interiéru 

podívali již jen neuondaní nadšenci.   

Tematická exkurze nesporně splnila svůj cíl: s odkazem našich králů jsme se setkali na všech 

navštívených místech. Připomněli jsme si mnohé z toho, čemu jsme se v průběhu celého roku 

věnovali na přednáškách, a poznali jsme několik skrytých „pražských perel“, jež jsou běžným 

turistům skryty.         
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