Zahrada Strakovy akademie

Malá Strana čp. 128, nábřeží Edvarda Beneše 4
Novobarokní budova se zahradou rozkládající se na levém břehu Vltavy pod Letenskou
plání byla postavena v roce 1896 podle návrhu
architekta Václava Roštlapila a sloužila jako
studentská kolej pro potomky šlechtických rodin. Zahrada, jejíž úpravou byl pověřen František Thomayer, se rozkládá na ploše 17 000
m2. V ose rizalitu hlavní budovy je umístěn
snížený parter s dekorativními vázami. Obíhající cesty jsou lemovány alejemi. V oplocení je
dvoukřídlá mřížová brána, která má v nástavci
tepaný znak císařského tajného rady Straky
z Nedabylic, který svou závětí ustanovil zřízení akademie pro „cvičení mládeže chudé,
stavu vyššího národu českého“. Strakova akademie slouží od roku 1945 k vládním účelům.
Zahrada i budova je veřejnosti přístupná jen
výjimečně.

Zahrada sester řádu sv.Voršily

Nové Město čp. 139, Národní 8, Voršilská 3 a 5,
Ostrovní 11
Raně barokní klášterní komplex čp. 139
a školní budovy včetně kostela sv. Voršily
vznikly v letech 1674–1679. Areál se rozkládá
mezi Národní třídou a ulicemi Voršilskou
a Ostrovní. Kostel vysvěcený 6. července 1704
se nalézá mezi klášterním konventem a školní
budovou. Hlavní průčelí s vchodem směřuje do
Národní třídy. Původní plocha klášterní zahrady vznikala zároveň s klášterním komplexem.
Konventní zahrada s řadou vzrostlých stromů
byla přetvořena novějšími zásahy upřednostňujícími prospěšnost a užitek. V roce 1991 byl
celý areál vrácen Římské unii řádu sv. Voršily.
Sestry Voršilky se tak opět mohly ujmout své-
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NOVÌ OTEVØENÝ KOKTEJLOVÝ
BAR – KAVÁRNA – RESTAURACE.

Školní zahrada ZŠ Jindřišská

Nové Město čp. 974, Jindřišská ulice 32
Významný renesanční objekt datovaný
chronogramem na portálu do roku 1358 má
uvnitř zachované původní klenby a původní
renesanční krov. Objekt byl pronikavě upraven v klasicismu. Vznik školy je datován k roku
1358. V době vzniku školy bylo zvykem, že při
farních kostelech byla zřízena škola. V roce
1351 byl povýšen nedaleko nově vystavěný křižovnický kostel sv. Jindřicha a sv. Kunhuty na
farní kostel. U kostela byl založen okolo dneš-

Unikátní moderní dvanáctimetrový
koktejlový bar s virtuálním 3D designem
(jediným v Èeské republice) v pùvodním
gotickém prostøedí, pod vedením Mistra
Evropy (Moskva 2004) Ondøeje Slapnièky. V Èeské republice jedinì v našem v
baru dostanete drink od mistra Evropy!
Jako bonus barmanské show!
Pestrá škála snídaòových menu zaèíná
od 7:30, pokraèuje svìtovou kuchyní v
restauraci a konèí luxusními koktejly až
do ranních hodin.
WIFI pøipojení zdarma k dispozici.

Školní zahrada ZŠ Karmelitská

Malá Strana čp. 546, Karmelitská 13
Zrekonstruovaná školní zahrada se nachází
na severním svahu Petřína. Je vymezena od východu vstupem od kostela P. Marie Vítězné
a školním objektem. Západně sousedí s Colloredovskou (Schönbornskou) zahradou, severně
s Vrtbovskou zahradou a na jihu navazuje na
Seminářskou zahradu v Petřínských sadech.
Majitelem pozemků je Hlavní město Praha,
svěřenou správu vykonává MČ Praha 1. Městská část byla zároveň investorem a hlavním
iniciátorem rekonstrukce školní zahrady. Zrekonstruovaná školní zahrada a hřiště bylo předáno do užívání Malostranské základní škole
v roce 2005. Architektem rekonstrukce byl ing.
arch. I. Březina.

↓

ho historického majetku. Okamžitě v duchu
tradice opět rozvinuly pedagogické aktivity
a otevřely tu základní i mateřskou školu. Také
začala rekonstrukce a úprava zahrad, které
byly v minulých letech zanedbávané. Podle návrhů zahradního architekta se sestrám podařilo vrátit zahradě původní podobu.
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snad podle I. J. Palliardiho. Roku 1860 byla
upravena spodní rovinná část v anglickém stylu (arch. Liebl). Další dílčí úpravy proběhly ve
20. stol. Spodní rovinatou část zahrady udržuje a spravuje velvyslanectví Polské republiky.
Po roce 1989 prošly všechny palácové zahrady
pod Pražským hradem komplexní rekonstrukcí. Největší s těchto zahrad, Velká Fürstenberská, se rehabilitace dočkala až jako poslední.
Rok a půl trvající přestavba, která byla částečně financována z evropského investičního
fondu, byla dokončena. Velká Fürstenberská
zahrada v celé své nově nalezené kráse byla
zpřístupněna veřejnosti 1. 6. 2008.
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Nádnerné prostøedí, perfektní servis a
pøíjemná obsluha – to je Cathedrale.

Oranžerie v Královské zahradě Pražského hradu
ní zvonice rozsáhlý hřbitov a směrem jihozápadním farní zahrady (až k dnešním ulicím
Růžové a Jeruzalémské), přičemž budova fary
stávala v místě dnešní křižovatky ulic Růžové
a Jindřišské. Části zahrad byly postupně odprodávány na stavební parcely. Zahrada, která nám zůstala jako vzpomínka na krásu
a rozlehlost tehdejších farních zahrad, leží
mezi budovou základní školy Jindřišská 32
a ulicí Růžovou. Dnes je využívána žáky I.
stupně základní školy k dětským hrám, hlaholu a radosti z pohybu.

Otevírací doba:
Po – Pá: 7:30 – 2:00
So + Ne: 10:00 – 2:00

Zahrada Nemocnice Na Františku

Staré Město čp. 847, Na Františku 8
Na místě dnešní nemocniční budovy stával
již od roku 1357 takzvaný špitál Bohuslavův,
založený Bohuslavem z rodu Olbramoviců.
Komplex dříve zvaný U Milosrdných, jehož nejstarší částí je trakt někdejší lékárny bývalého
konventu a staré nemocnice, byl budován od
1. pol. 17.stol. do roku 1751. V roce 1761 zde
byla zřízena první posluchárna anatomie u nás
a byly tu prováděny první cvičné pitvy. Dnes je
věnována maximální péče nejen rekonstrukci,
modernizaci technického vybavení nemocnice, ale i samotné historické budově. V zahradě
umístěné ve východním nádvoří s převážně
barokními prvky vzniklo po rekonstrukci příjemné zátiší parkového typu s lavičkami a hisRED
torickou kašnou.
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Adresa:
Truhlářská 23 (vedle obchodního centra
Palladium)
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Kontakt:
tel. +420 773 77 233
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