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 Při procházce Královskou cestou většinu lidí přepadnou jakési „nábožné pocity“, jimž se lze při pohledu 

na živoucí historii a takřka ze vzduchu dýchající majestátnost jen ztěžka vyhnout. Do mozaiky dojmů 

z procházky zejména Karlovou ulicí ale náleží i další zážitky - spousta obchodníků, strkání se s auty i dalšími 

turisty, sem tam nějaký ten dealer... Tohle všechno k historickému centru patří. 

 

 Já ale při cestě těmito místy zažívám i něco jiného. V době své docházky do základní školy jsem totiž 

tudy denně cestovala ze školní budovy na Uhelném trhu až do Křížovnické ulice do jídelny. Trasa přesunu, 

přesně určená závaznou vyhláškou ředitele školy, vedla z Uhelného trhu Michalskou ulicí, domem Železná vrata, 

Husovou ulicí, několika zákruty ulice Karlovy až k přechodu u Karlova mostu a pak už jen několik kroků po 

Křížovnické. Na několika místech, která podle ní leží, se dnes zastavuji zvlášť ráda.  

 

Při ústí ulice Michalské do Melantrichovy stojí kostel sv. Michala. Já ho pamatuji jako víceméně ruinu, 

když jsme o přestávce na oběd vyšetřili trochu času, chodili jsme s kamarády oplakávat tu krásnou památku 

gotiky a raného baroka, naprosto jedinečnou svým zakomponováním do okolní zástavby. Dneska už není nutné 

hrozit se možného zřícení stěn, ale dech se tají stejně: náročná rekonstrukce po mnohaletém chátrání se musí 

zaplatit, a tak v interiéru kostela je k vidění multimediální show pro turisty.  

 

I když poslání kostela není mně jako spoustě jiných lidí příliš po chuti, průchod před jeho hlavním 

vchodem je stále jedním z nejkrásnějších zákoutí staré Prahy - stejně jako třeba nedaleká Kožná ulička vypadá 

nejspíš velmi podobně jako před několika stovkami let. Jako by tam člověka historie chtěla přitáhnout do sebe, 

umožnit mu si sáhnout na vlastní minulost. Bez simulátoru virtuální reality, bez elektronických efektů filmové 

techniky. Něco takového se nedá nikdy zažít v kině. Možná při četbě nějakého poutavého historického románu 

pod peřinou u babičky na chalupě je možné se takhle nechat zasáhnout minulostí. 

 

Na rohu ulic Karlovy a Liliové v domě U zlatého hada je dnes čínská restaurace. Jako znalec pražské 

historie se u něj vždycky zastavím a smutně si vzpomenu na jeho minulost. Právě v tomto domě se podávala 

první káva v Praze v kavárně jistého rodilého Turka. Tradice, trvající s přestávkami od roku 1714, byla ukončena 

po roce 1990. Celé generace našich předků sem chodily na kávu. I já tu kavárnu pamatuji, lákala k návštěvě 

všechny, nezletilou mládež nevyjímaje. Vždycky jsem se těšila, že až budu větší, někdy tam s tatínkem zajdu a 

budeme si pod vlivem místního genia loci u kávy povídat o historii. Ale asi už na to nedojde - bojím se, že 

s tyčkami v rukou a nudlemi na talíři bychom chuť k exkurzu do minulosti nenašli. 

 

V ulici Seminářské, která lemuje Klementinum na východní straně, jsme zase už před lety obdivovávali 

dům, který byl nejužší, co jsme kdy viděli. Vždycky jsme si s kamarády představovali, jak se asi dá bydlet 

v pokoji, který měl podle našich odhadů dva metry šířky a ještě se k němu muselo vejít schodiště do dalšího 

poschodí. Podobných domů je sice v Praze poněkud víc, tenhle jsem ale vždycky toužila udělat povinnou 

zastávkou pro všechny turisty, kterých bych se mohla nadneseným hlasem zeptat: Máte taky něco takového? 

Japonce bych zřejmě neohromila, ale jinak asi ledaskoho. 



 

Nejbáječnější místo na cestě je ale bezesporu Křížovnické náměstí. Kdysi mi tatínek říkal, že je to jedno 

z nejkrásnějších náměstí v Evropě, a já s ním musím úplně souhlasit. Zvláště po skončení rekonstrukce západního 

průčelí Klementina je radost posedět na lavičce u nohou Otce vlasti a symbolů čtyř jím založených fakult: na 

všechny strany je nádherný výhled. Na Karlův most, na Vltavu a na Pražský hrad, na kostel sv. Františka 

Serafínského a na klášter křížovníků s červenou hvězdou, na Klementinum. Mívám tu vždycky pocit, jako když 

dějiny města jdou kolem mě; hlavně v noci, nebo spíš nad ránem, kdy se kolem nemotají davy turistů. Vyhlídka 

je mi tím bližší, že monumenty, které jsou vidět, vytvořili lidé. Že je to, na rozdíl třeba od přírodních scenérií, 

památka lidí a časů, které už jsou pryč, a přesto zůstávají.  

 

Na místě cíle hladových školáků v Křížovnické dnes je stejná, snad jen o něco zaprášenější budova, jsou 

tam i stejné dveře, mříž na nich je ovšem trvale zavřená. Po ceduli s nápisem ŠKOLNÍ JÍDELNA zbyl jen 

vybledlý obdélník na omítce. Bývalému žákovi možná trochu zjihne oko při vzpomínce na „koulovačky“ rýží, 

bramborami a jinými „poživatinami“, ale co se dá dělat, časy se mění. 

 

Když vzpomínám na ty doby, uvědomím si, že paradoxně právě tady děti nejméně scházejí. Když tu 

není jídelna, co by tu dělaly? Ale v uličkách Královské cesty nějak chybí. Bývaly tu jako doma, ty kolem deseti 

let se motaly pod nohama dospělých, starší čtrnáctileté si už cestu spíš rozhrnovaly. Není možné zapomenout na 

udivené, překvapené a pobavené pohledy turistů na skupinku dětí, které se s aktovkami pomalu většími než ony 

samy hnaly jako honicí psi Starým Městem. Prodavač vaflí v Karlově ulici, kterého dnes vytlačila prodejna 

s tričky, nás už znal od vidění a sem tam jsme od něj vyškemrali nějakou tu slevu na „moučník“ při cestě zpátky 

do školy. Uhelňácké děti byly součástí všedního folklóru téhle trasy.  

 

Dnešní žáci mojí bývalé školy si mohou sníst oběd v klidu, beze spěchu v jídelně přímo v suterénu své 

školy, nemusí utíkat a riskovat přejetí autem či jinou újmu na zdraví. Přicházejí ale o moc. Nikdy nezapomenu na 

to, jak jsem poznávala Prahu svýma nenasytnýma dětskýma očima, jak jsem se radovala z každé nalezené 

zajímavosti, z toho, když jsem na dokonale známé trase objevila něco, co jsem dosud jen míjela. Denodenní 

procházky centrem mě naučily všímat si věcí, které se okolo mě dějí - nejen proto, že bylo nutné stále být ve 

střehu před auty. Naučily mě radovat se z maličkostí, z nově opraveného domu, z jasné oblohy a svítícího slunce, 

z usmívajících se prodavačů a kolemjdoucích - právě takové drobnosti osvěžovaly tu zdlouhavou, únavnou a 

„neměnnou“ cestu.  

 

Tehdy mě i všechny mé spolužáky nutnost docházet neuvěřitelně rozčilovala a záviděli jsme 

modernějším školám; dneska je to pro mě jedna z nejkrásnějších vzpomínek a jsem za ni vděčná. Vždycky, když 

tudy procházím, ať už za jakýmkoli účelem,  vrací se moje dětské oči a trocha nostalgie. Dělám to moc ráda. A 

jestli tudy někdy půjdete, zkuste si představit houf dětí kolem sebe - nezdá se vám taky, že je s nimi veseleji?  


