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Vyšehrad. Po dvou měsících museli ustoupit. Přitáhli ještě v

roce 1757. Krutě bombardovali město, to však i s Vyšehradem
odolalo.

S novou vojenskou technikou ztrácel Vyšehrad coby vojens-
ká pevnost důležitost. Znovu se rozrostlo Město hory Vyšehra-
du, které bylo v roce 1848 zbaveno poddanství a v roce 1850 se
stalo samostatnou obcí. Také kanovníci se vzpamatovali a v
roce 1849 se vrátili do nově vybudované klasicistní rezidence.

Když Prusové v roce 1866 opět obsadili Prahu, nedotklo se
to příliš ani města, ani Vyšehradu. Ten ještě formálně zůstával
po vojenskou správou. Kapitula (přímá podřízenost papeži byla
zrušena 1763) nabývala znovu na důležitosti. V 2. polovině 19.
století se stali probošty dva významní čeští vlastenci. První z
nich, Václav Štulc, se mj. přičinil o přeměnu starého hřbitůvku
v národní hřbitov. Obstaral a dal instalovat sochy sv. Václava a
sv. Ludmily, dal postavit nové děkanství a kanovnické domy,
založil sdružení k zajištění přestavby kostela sv. Petra a Pavla.
Dalším významným proboštem byl Mikuláš Karlach. Rozšířil
hřbitov, vyprahlou západní část přeměnil v sad a vykoupil od
vojáků rotundu sv. Martina i kapli Panny Marie šancovní. V
roce 1895 byl na hřbitově vybudován Slavín a v roce 1903
dokončena novogotická přestavba chrámu. V roce 1911 se
armáda Vyšehradu konečně vzdala. Malé domky v podhradí
postupně nahradily činžáky. V roce 1902 město vybudovalo
vysoké nábřeží a prorazilo skálu tunelem pro uliční provoz. Na
místě barokní zbrojnice, které vyhořela v roce 1927, byl zalo-
žen sad, kam byla po roce 1945 přenesena Myslbekova souso-
ší s náměty z české mytologie. V roce 2003 papež Jan Pavel II.
povýšil vyšehradský chrám na basiliku minor.

Dnes nám Vyšehrad kromě krásné procházky v zeleni nabíd-
ne nádherné výhledy na pražský hrad, Petřín a Prahu vůbec.
Můžeme naštívit rotundu sv. Martina, basiliku minor, shlédnout
další kapitulní objekty a četné sochy. Na národním hřbitově se
můžeme poklonit památce Karla Čapka, Jana Nerudy, Božena
Němcové a nesčetné řadě dalších českých spisovatelů, dirigen-
tů, hudebníků, herců, malířů, sochařů, pěvců, vědců, lékařů a
pod. V severních hradbách je umístěna letní scéna, na nejvyš-
ším bodě západních hradeb galerie. Můžeme si prohlédnout
kasemata a zastavit se v některém vkusně upraveném objektu
na kávu či oběd.

Jitřenka Svobodová, Praha

(folytatás a 63. oldalról)
Talán pénzhiány miatt nem építették meg a középső nagy tor-

nyot. A Pankrác felőli, egyetlen megközelíthető oldalon az erő-
dítés különösen alapos volt. A Tábor- és a Lipót-kapuval ellátott
kettős erődfal között árkot mélyítettek ki (ma teniszpályák).
Csak a templom maradt meg, amelyet a káptalan tagjai és az
alattvalók használhattak.

Minden erőfeszítés ellenére az erőd nem volt túlságosan haté-
kony védmű. 1741 novemberében a franciák elfoglalták Prágát
Vyšehraddal együtt, de már 1742 decemberében, miután Lotha-
ringiai Károly kiéheztette őket, elhagyták a nagyvárost. 1744
szeptemberében a poroszok támadták meg Prágát, és Vyšehradot
is megszállták. Két hónap múlva vissza kellett vonulniuk. 1757-
ben visszajöttek. Ádázul bombázták a várost, mely azonban
Vyšehraddal együtt kivédte a támadást.

Az új katonai technikával Vyšehrad mint katonai erőd elvesztet-
te jelentőségét. Újból növekedett Vyšehrad hegyének városa,
melyet 1848-ban felszabadult alávetett helyzetéből, és 1850-ben
önálló községgé vált. A kanonokok is föleszméltek és 1849-ben
visszatértek újraépített klasszicista rezidenciájukra.

Amikor a poroszok 1866-ban újból megszállták Prágát, ez nem
igen érintette sem a várost, sem Vyšehradot. Az utóbbi formáli-
san még katonai igazgatás alatt maradt. A káptalan (amelynek
közvetlen pápai alárendeltsége 1763-ban megszűnt) újból visz-
szanyerte fontosságát. A XIX. század második felében két pré-
post jelentős cseh hazafi lett. Václav Štulc a többi között azon
fáradozott, hogy a régi kis temetőt nemzeti temetővé alakítsa át.
Megszerezte és felállíttatta Szent Vencel és Szent Ludmilla szob-
rát, új esperességet és kanonoki házakat építtetett, társulást ala-
pított a Szent Péter- és Pál-templom átépítésének biztosítására. A
másik jeles prépost Mikuláš Karlach volt. Bővítette a temetőt, a
kiszáradt nyugati részt díszkertté alakította át, kiváltotta a kato-
náktól a Szent Márton-rotundát és a Sánc melletti Szűz Mária-
kápolnát. 1895-ben a temetőben felépítették a Slavínt (a Dicső-
ség Helye), és 1903-ban befejeződött a templom neogótikus áté-
pítése. 1902-ben a város magas rakpartot épített ki és alagúttal
átfúrta a sziklát az utcai közlekedés számára. A barokk fegyver-
tár helyén, amely 1927-ben kiégett, díszkertet létesítettek, ahová
1945-ben átvitték Myslbeknek a cseh mitológiai témákra alkotott
szoborcsoportjait. 2003-ban II. János Pál pápa a vyšehradi temp-
lomot basilica minor rangra emelte.

Vyšehrad ma a szép, parki sétákon kívül csodálatos kilátást
kínál a prágai várra, a Petřínre és Prágára. Látogathatjuk a Szent
Márton-rotundát, a basilica minort, megnézhetjük a többi kápta-
lani épületet és számos szobrot. A nemzeti temetőben fejet hajt-
hatunk Karel Čapek, Jan Neruda, Božena Němcová és számtalan
sorban további cseh írók, karmesterek, zenészek, színészek, fes-
tők, szobrászok, énekesek, tudósok, orvosok emléke előtt. Az
északi erődfalakon nyári színpadot helyeztek el, a nyugati sán-
cok legmagasabb pontján galériát létesítettek. Megtekinthetjük a
kazamatákat és megállhatunk egy kávéra vagy ebédre valame-
lyik ízlésesen rendbe hozott létesítményben.

Jitřenka Svobodová
(For dí tás: Mol nár Éva)
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