
 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST PECKA 

PECKA 

EXTERNÍ 

VÝLET DO PRAHY S NÁVŠTĚVOU 

VÝZNAMNÝCH SAKRÁLNÍCH STAVEB 

MALÝ PRŮVODCE AKCÍ 

VYPRACOVAL Roman Hanuš ml. 

VYŘIZUJE Roman Hanuš ml. 

PECKA 10. 7. 2021  



Výlet do Prahy s návštěvou významných                                   s t r a n a  | 1 

sakrálních staveb                                                                                                 MALÝ PRŮVODCE AKCÍ 

   

ROMAN HANUŠ ml. 

Pecka 170, 507 82 Pecka, e-mail: hanurom@seznam.cz,  

tel.: (+420) 722 122 760 7 / 2021 

 

Záměr:   Výlet pro zájemce z řad farníků Římskokatolické farnosti 

Pecka dne 10. 7. 2021. Odjezd z žel. Stanice Lázně Bělohrad v 6:46 (sraz 6:30 h) 

vlakem směr Chlumec n. Cidlinou s přestupem na rychlík do Prahy hl. nádraží. 

Testování na Covid, které je jedním z prostředků umožňujících návštěvu 

stravovacího zařízení pro eventuální společný oběd umožněno po předchozí 

rezervaci po příjezdu do Prahy. Zájemci o testování se přihlásí cestou vlakem 

pořadateli a proběhne společná rezervace v jednom testovacím zařízení. Platba 

jízdních dokladů předem zajištěných pořadatelem (vlak+MHD) proběhne ve vlaku ve 

prospěch pořadatele cestou tam. Účastníci si nebudou kupovat vlastní jízdní doklady 

zvlášť u průvodčího, platili by dvakrát!!! Při kontrole jízdních dokladů se odvolávejte 

na pořadatele. Cesta zpět je již zaplacena.  Vlakem z pražského hlavního nádraží 

s odjezdem v 18:09 h směr Chlumec n. Cidlinou. 

Pořadatel:   Roman Hanuš ml. 

Kontaktní adresa:  Pecka 170, 507 82 Pecka  

Zhotovil:   Roman Hanuš ml. 

Kontakt mobil:  722 122 760 

Realizace:   Roman Hanuš ml. 

Účel dokumentu:  organizační informace pro účastníky a stručné seznámení 

s cílovými lokalitami  

Datum konání akce:  sobota 10. 7. 2021 

Určeno pro:   účastníky výletu 

ÚVODEM 

Těchto pár řádek má poskytnout základní náhled na program v rámci akce. 

Nenahrazují v žádném případě podrobný harmonogram ani turistické průvodce 

Prahou, spíše připomíná všem aktérům důležité skutečnosti, na které je během akce 

brát zřetel pro hladší průběh. Další informace mají za cíl poskytnout nezasvěcenému 

výletníkovi lepší představu o umístění, podstatě a trochu i historii navštívených 

objektů. Mapka se nachází na zadní straně. 

Roman H. 
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PROGRAM 

 

Příjezd do Prahy        8:50 

 

Testování na covid s pěším přesunem 9:00-9:30  

 

Přesun ze zastávky Masarykovo nádraží na Pohořelec tramvají 

9:34-9:50 

 

Prezentace účastníků a vstup do kláštera   okolo 10:00 

 

Oběd (dle předchozí domluvy) 

 

Odchod na Havelské nám. 

 

Vstup do kostela sv. Havla   okolo 15:00 

 

Volný program   16:00-17:00? 

 

Sraz všech účastníků   dle předchozí domluvy 

 

Odjezd z hl. nádraží   18:09 

 

           *Program může být upraven v závislosti na aktuální schopnosti 

účastníků, vždy však až po úplném obeznámení všech účastníků!!! 
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ZAJÍMAVOSTI Z KOSTELA SV. HAVLA 
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STRAHOVSKÝ KLÁŠTER 
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Královská kanonie premonstrátů na Strahově patří mezi nejstarší doposud existující kláštery premonstrátského řádu na světě. Od 

příchodu prvních premonstrátů v roce 1143 zde řeholní společenství úspěšně rozvíjí řeholní život a v celé své historii hraje 

významnou úlohu v dějinách českých zemí. 

Po své pouti do Svaté země v roce 1138 pojal olomoucký biskup Jindřich Zdík myšlenku založit v Praze klášter řeholních kanovníků. 

S pomocí pražských biskupů a panovníků byl na místě zvaném Strahov založen klášter řeholních kanovníků, který však nepříliš 

prosperoval. Roku 1143 přišli na Strahov premonstráti z porýnského Steinfeldu a začínají rozvíjet život řeholního společenství. 

Premonstráti zbudovali nejdříve dřevěné stavení kláštera a započali se stavbou románské basiliky. Pravděpodobně již od roku 1149 

stál zde kamenný kostel, či alespoň jeho chór. Po dokončení stavby basiliky pokračovala stavební aktivita vybudováním kamenných 

klášterních budov, které byly v roce 1182 téměř hotovy. Po požáru v roce 1258 byl klášterní objekt znovu obnoven. Hmotný a 

duchovní rozvoj kláštera přerušili husité v roce 1420, kdy byl klášter vypleněn. 

Období až do konce 16. století znamenalo pro klášter dobu úpadku a doslovného živoření. Obrat nastal s příchodem Jana Lohelia. V 

roce 1586 se stává strahovským opatem a začíná s obnovou kláštera jak po stránce stavební, tak i duchovní. Nechává přestavět 

zchátralý kostel, buduje klášterní dílny, obnovuje budovy opatství a konventu, zřizuje nové zahrady. V roce 1594 žila v klášteře 

dvanáctičlenná komunita bratří. Když byl v roce 1612 Lohelius jmenován pražským arcibiskupem, na opatský stolec zasedl Kašpar 

Questenberg, který pokračoval v jeho díle. Dokončil přestavbu dolních ambitů a prelatury. Kromě toho staví špitál sv. Alžběty na 

Pohořelci, klášterní pivovar, na Novém Městě pražském zakládá kolej sv. Norberta pro studium řádových bratří a znovu přestavuje 

kostel, tím, že jej prodlužuje směrem k západu. Mezi jeho největší činy patří přenesení ostatkůzakladatele premonstrátského řádu sv. 

Norberta z Magdeburku na Strahov, kde odpočívají dodnes. 

Ke konci třicetileté války je klášter znovu vypleněn a vyloupen, a to finským plukem švédské armády. Mnoho precios z kostela a 

rukopisů a knih z knihovny vzalo při této události za své. Stavební obnova kláštera započala po skončení války, opat Vincenc Makarius 

Franck přestavil poškozenou prelaturu a postavil nový špitál sv. Alžběty. Za opata Jeronýma Hirnheima byl v roce 1672 dokončen 

knihovní sál, dnes nazývaný Teologický. V barokním stylu pokračuje v 18. století přestavba kláštera: vzniká nový letní refektář, 

přestavuje se pivovar a hospodářské zázemí kláštera. Ještě jednou zasáhla do dějin kláštera válka. V roce 1742 byl celý areál poničen 

bombardováním za francouzského obléhání Prahy. Po něm byla obnovena původní středověká stavební substance v barokním 

duchu. 

Poslední velkou stavební aktivitou v areálu kláštera byla stavba nového knihovního sálu, dnes nazývaného Filosofický, za opata 

Václava Mayera (sál byl dokončen roku 1797). V této podobě vydržely objekty v podstatě až do padesátých let minulého století, kdy po 

násilném zrušení klášterů komunistickým režimem začal důkladný archeologický průzkum celého areálu a zároveň byla velice citlivým 
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způsobem obnovena alespoň zčásti románská podoba kláštera. 

Po roce 1989, když se do kláštera opět vrátili premonstráti, byla započata nákladná rekonstrukce celého areálu, která vlastně 

pokračuje dodnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


