Česko země příběhů

Cestou králů
Praha | Délka: 3 | Časová náročnost: 1 den
Procházku ve stopách Karla IV. začnete na Staroměstském náměstí v Praze. Prohlédněte si radniční
věž se známým orlojem. Navštivte také kostel Matky Boží před Týnem a prohlédněte si domy kolem
náměstí, zejména Dům u Kamenného zvonu, pozůstatek paláce, v němž svého času pobývali také
Karlovi rodiče Jan Lucemburský a Eliška Přemyslovna. Navštivte také některou z místních
restaurací, z jejichž zahrádek je na historické centrum úplně jiný pohled. Královská Cesta dále
směřuje přes Malé náměstí do Karlovy ulice. V současné době představuje Karlova ulice přitažlivě
klikatou uličku, lemovanou galeriemi či nejrůznějšími obchůdky se suvenýry, zastíněnou velkolepým
komplexem dřívější Jezuitské koleje – Klementinem. Dojděte k památnému Karlovu mostu, dříve
zvanému kamenný, který byl onou spojnicí mezi pravým a levým břehem Vltavy. U malostranských
mosteckých věží starosta obce symbolicky předával klíče od městských bran panovníkovi. Pokračujte
nynější Mosteckou ulicí až na Malostranské náměstí k majestátnímu kostelu Sv. Mikuláše. Podívejte
se dovnitř a nechte se ohromit jeho působivostí. Odtud cesta pokračuje Nerudovou ulicí vzhůru až
k Pražskému hradu. Na konci Nerudovy ulice se původní trasa dělila na silnici pro pěší a jinou,
vhodnou pro jezdce a povozy. Pěší cesta byla velice strmá a stoupala prudce až k Hradčanské
radnici, kde se nyní v těchto místech nacházejí Radniční schody. Jezdci a vozy pokračovali dále na
Úvoz, Pohořelec a Loretánské náměstí. Na Hradčanském náměstí je hlavní vstup do areálu
Pražského hradu. Projděte Matyášovou bránou a zakončete svou cestu ve stopách českých králů
v katedrále Sv. Víta.
Pokud vám bude vyjde počasí, dopřejte si ještě před výstupem na hrad projížďku po řece na lodičce
nebo na šlapadle.

Užitečné kontakty
Staroměstská Mostecká věž: Tel: +420 224 220 569,
Adresa: Staroměstská mostecká věž, Karlův most, Praha 1 - Staré Město, 110 00 , GPS:
50.0861844,14.4135786
Karlův most: Tel: +420 221 714 714, GPS: 50.0864092,14.4119353

Ubytování
Tip na restauraci

