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TRASA B 
Sraz v pasáži Světozor 

 

1. Pasáž Světozor 

Pasáž v původním paláci České banky, postavené v roce 1918, propojuje od roku 1947 

Vodičkovu ulici s Františkánskou zahradou a pasáží Alfa. Je v ní umístěna první velká 

reklama – mozaikové logo firmy Tesla. Kromě obchodů a kanceláří zde bývalo a 

dodnes je i kino – původně Elektra, dnes kino Světozor. 

2. Dům Langhans 

Jan Nepomuk Langhans se z vystudovaného technika stal fotografem. Zařadil se 

mezi průkopníky portrétní fotografie. První studio si vybudoval v Jindřichově Hradci a 

od roku 1880 otevřel svůj ateliér ve Vodičkově ulici. Uměl propagovat svou práci, 

takže jeho klienty se staly nejvýznamnější osobnosti politického i kulturního života. V 

archivu byly také portrétní fotografie Josefa Bohuslava Foerstera. 

3. Vstup do Františkánské zahrady 

Akademický sochař Petr Císařovský osadil v roce 1993 při vchodu do Františkánské 

zahrady dvoukřídlá kovaná vrata s motivy sv. Františka z Assisi. Na bráně je 24 

figurálních reliéfů ze života sv. Františka a 26 hlav - masek. 

4. Františkánská zahrada 

Krásný prostor v centru Prahy. Zahrada patřila františkánům od kostela Panny Marie 

Sněžné. Měli tam svoji bylinkovou, zelinářskou i okrasnou část zahrady včetně 
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ovocných stromů. Zahrada byla zpřístupněna v roce 1950 po vyhnání františkánů, v 

letech 1989-1992 byla rekonstruována a je oázou klidu rušné Prahy. 

5. Kostel Panny Marie Sněžné 

Kostel byl založený pro řád karmelitánů Karlem IV. ještě před vznikem Nového Města 

pražského. Za císaře Rudolfa II. byl zchátralý kostel věnován františkánům, kteří ho 

zrekonstruovali a po nucené přestávce od 50. let byl znovu vrácen tomuto řádu. V 

letech 1889-1892 byl ředitelem kůru Josef Bohuslav Foerster. Jeho bratr Viktor 

Foerster je autorem překrásné mozaiky na průčelí. 

6. Jungmannovo náměstí 

Toto náměstí bylo kdysi stanovištěm pražských fiakristů. Od roku 1878 je zde 

umístěna socha Josefa Jungmanna, který nedaleko bydlel. Na náměstí je také dům, 

kde měla svůj společenský salón Anna Lauermannová-Mikšová, pozoruhodná je 

kubistická lampa. Také zde najdeme restauraci U Pinkasů, která funguje od roku 1843. 

Zajímavé jsou i další budovy tohoto náměstí. 

7. Mozarteum 

Multifunkční dům v Jungmannově ulici postavený v roce 1913 architektem Janem 

Kotěrou pro hudebního knihkupce Mojmíra Urbánka, který vydával především díla 

českých autorů, mj. Josefa Bohuslava Foerstera. Kromě vydavatelství a prodejny 

hudebnin provozoval také víceúčelový sál. Díky jeho výborné akustice se zde konaly 

koncerty, na nichž vystoupili např. Ema Destinnová, České kvarteto. 

8. Kostel sv. Michala 

Gotický kostel založený ve 12. století v Opatovické osadě prošel sice barokní 

přestavbou, byl však v roce 1920 regotizován. V interiéru se dochovaly velmi 

zajímavé prvky unikátní gotické architektury. Na varhany zde hrál v letech 1923 a 

1928 Albert Schweitzer, lékař, varhaník a milovník především Johanna Sebastiana 

Bacha. Na místě hřbitova byla zrevitalizována zahrada. 

9. Černá ulice 

V Černé ulici č. 15 zemřela v roce 1926 po dlouho trvající nemoci Eliška 

Krásnohorská, básnířka, libretistka, spisovatelka, překladatelka, ale především velká 

bojovnice za zrovnoprávnění vzdělání dívek. Založila první dívčí gymnázium Minerva 

v nedaleké Pštrossově ulici. 

10. Kostel sv. Vojtěcha 

Kostel svatého Vojtěcha, patrona jirchářů, tady stával už ve 13. století. Po založení 

Nového Města pražského byl přestavěn goticky a později barokně. Pyšní se vzácnými 

památkami – soškou Panny Marie Zderazské nebo křtitelnicí z konce 15. století. 

Ředitelem kůru byl od roku 1863 hudební skladatel a varhaník Josef Förster, v letech 

1874-1877 zde byl varhaníkem Antonín Dvořák a v letech 1882-1888 Josef 

Bohuslav Foerster. Tady se také konala svatba J. B. Foerstera s Bertou 

Lautererovou. 

11. Foersterova síň 

Se 100. výročím narození J. B. Foerstera získala Foersterova společnost v roce 1959 
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jako působiště bývalý refektář fary kostela sv. Vojtěcha – Foersterovu síň. S aktuálním 

působením dnes již Mezinárodní společnosti J. B. Foerstera na Praze 1 v Husově ulici 

č. 4, je naším stálým úsilím udržovat tradici veřejných koncertů, pořadů a přednášek v 

místech spjatých s životem a dílem Foersterova rozvětveného rodu. 

 


