Večerní Prahou aneb jak se v Praze svítí plynem
Trasa od Hradčanského náměstí do cíle pochodu vede místy, kde je obnoveno plynové
osvětlení.
Vysvětlivky:
SK = samokontroly pro doplňovačku (na druhé straně popisu trasy) – pro absolvování trasy nutné
vyplnit nejméně SK3 a SK5

Z náměstí Republiky (metro B) půjdeme ulicí Revoluční (směr k vodě), kde na světelné
křižovatce dáme doleva do ulice Dlouhá. Touto ulicí dojdeme na křižovatku ulic u České
spořitelny, kde je uprostřed strom (platan). Zde se dáme doprava ulicí V Kolkovně a na jejím konci
(SK4) na kruhovém objezdu doleva do ulice Široká, poté druhou ulicí doprava (Pařížská). Míjíme
hotel Intercontinental, přejdeme ulici a pokračujeme rovně přes Čechův most. Před tramvajovou
zastávkou přejdeme ulici a pod schody se dáme šikmo vlevo nahoru. Uprostřed kopce půjdeme
šikmo vpravo nahoru po cyklotrase směr Letná, Dejvice (SK7).
Nahoře u Hanavského pavilonu se dáme šikmo vlevo širokou cestou. Za zděnou zídkou
odbočíme doleva (vlevo vjezd do Kramářovy vily), přejdeme po mostě rušnou ulici a za ním doleva
parkem na jeho okraj s výhledem na Prahu. Odtud pokračujeme po okraji svahu, vpravo je
neosvětlený Pomník Julia Zeyera. Téměř před vysokou zdí Letohrádku královny Anny (Belvedér)
odbočíme doprava a na hlavní ulici (Mariánské hradby) s tram. kolejemi jdeme doleva. Přejdeme
ulici U Prašného mostu a jdeme stále rovně. Před hotelem Jelení dvůr před světelnou křižovatkou
se dáme doleva dolů. Za nápisem jelení příkop jdeme doprava do ulice Nový svět. Touto ulici rovně
podél letní scény Divadla Ungelt, dojdeme na její konec, kde je vpravo roubený dům (SK3).
Zde se dáme doleva nahoru ulicí Černínská. Na Loretánském náměstí stoupáme ulicí mezi
Loretou a Černínským palácem kolem křížku Jana Masaryka na zdi (na kraji ulice před schody
nahoru k paláci). Na konci ulice odbočíme doleva do ulice Loretánská (vpravo na konci ulice je
socha prezidenta Edvarda Beneše). Po cca 200 m dojdeme k osmiramennému litinovému sloupu
pouličního plynového osvětlení (kandelábr). Kolem domu s psaníčky (vpravo) dojdeme na
Hradčanské náměstí (zde další osmiramenný kandelábr, kde v předchozích ročnících tohoto
pochodu jsme potkávali lampáře), kde za sochou T. G. M. se dáme doprava dolů a výhledu na
Prahu opět doprava dolů ulicí (Ke Hradu) a před schody doleva dolů ulicí Nerudova (zde plno
zajímavých domovních znamení a plynové lampy).
Před lékárnou U Černého orla odbočíme doprava a míjíme 27 sloupků s reliéfy mužských
tváří před Lichtenštejnským palácem (upomínka na 27 popravených českých pánů). Za posledním
sloupkem jdeme doleva dolů kolem chrámu sv. Mikuláše (vlevo), přejdeme ulici Karmelitská a
stále rovně (ulice Mostecká). Před Malostranskou mosteckou věží lze udělat malou odbočku
doleva na Dražického náměstí, na kterém do jara 2020 stával čtyřramenný plynový kandelábr (nyní
pouze zbytek podstavce), odtud se vrátit zpět k věži. Podejdeme věž a vcházíme na Karlův most. Za
muzeem Karla Zemana (po pravé straně) je vpravo dole z mostu pohled na Čertovku (SK1).

Přejdeme Karlův most a za ním před světelným přechodem vejdeme vpravo do průchodu s
obchody a za ním (SK6) jdeme rovně po nábřeží (Smetanovo nábřeží). Za cedulí Prague Boats je
vlevo nad balkonem deska s nápisem Bedřich Smetana. Na světelné křižovatce přejdeme ulici
doleva a půjdeme kolem kavárny Slávie, po pravé straně je Národní divadlo a Laterna magika.
Míjíme Akademii věd a za Národní kavárnou jdeme doleva ulicí Karolíny Světlé, po několika
metrech se ulice stáčí nejprve doleva a poté doprava, míjíme rotundu nalezení sv. Kříže, přejdeme
ulici Konviktská a další ulicí odbočíme doprava (Betlémská).
Dojdeme na Betlémské náměstí (vlevo je Náprstkovo muzeum s č.p. 269/1 (SK2)), které
projdeme rovně a za Betlémskou kaplí pokračujeme rovně a po cca 50 m odbočíme doleva do ulice
Husova. Touto ulicí dojdeme až na Mariánské náměstí, kde se dáme doprava, po levé straně je
Magistrát hl. m. Prahy. Na konci ulice doleva (U Radnice) a na nám. Franze Kafky doprava
kolem kostela sv. Mikuláše. Přejdeme ulici Pařížská a jdeme rovně podél Staroměstského náměstí,
za ním odbočíme první ulicí doprava (Týnská ulička). U Týnského chrámu vede tato ulička do
oblouku a vyjde do ulice Celetná, zde se dáme doleva a u restaurace Černá Madona doprava na
Ovocný trh.
Na konci jdeme mezi Stavovským divadlem a Karolinem, poté doprava (ulice Železná), na
jejím konci doleva a u Staroměstské radnice opět doleva nejprve úzkou ulicí Melantrichova. Ta se
po chvíli stáčí doleva a rozšiřuje. Na křižovatce ulic odbočíme doprava do ulice Havelská. Na
konci ulice (vlevo SK5) jdeme doleva (Uhelný trh), přejdeme ulici Rytířská a jdeme rovně ulicí
Perlová až na její konec (křižovatka ulic), kde ukončíme dnešní trasu (kousek od nás se nachází
sídlo Pražské plynárenské, kde bývají starty a cíle pochodu).
Trasu pro vás připravil KČT,

odbor Pohoda Praha.
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SK1 - Co je vidět z mostu.
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SK2 - Opsat část z názvu domu Náprstkova muzea.
SK3 - Opsat název na roubeném domě.
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SK4 - Co vidíte za stavbu na konci ulice před sebou.
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SK5 - Název obchodu po levé straně.
SK6 - Jeden z názvu podniků na Novotného lávce.
SK7 - Napsat jedno z míst na rozcestníku cykloznačení.

