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WEJŚCIE DO OGRODU

Ogród otwarty jest cały rok,
zamykany jedynie na noc:

kwiecień - wrzesień: 6:00 - 22:00
październik - marzec: 6:00 - 19:00

Do Ogrodu Franciszkańskiego prowadzi 5 wejść:
- z Placu Jungmana (Jungmannovo náměstí)
- pasażem wiodącym z Placu Wacława
- pasażem Světozor od ulicy Vodičkovej
- przejściem z ulicy Palackého
- przejściem z ulicy Jungmannovej

Františkánská zahrada to barokowy ogród w stylu francuskim (osie, symetria, alejki, drzewka
i krzewy równo przycinane), na środku stoi kwadratowy mały pawilonik, a wokół niego
ziołowy ogródek, wszystko to ogrodzone niskim płotkiem. Na północy ogrodu znajduje się
plac zabaw, czyli dětské hřiště.

Nad ogrodem góruje kościół Św. Matki Bożej Śnieżnej. To najwyższa gotycka budowla
sakralna w Pradze. Kościół miał być prawie tak samo duży jak katedra św. Wita, jednak
prace budowlane zostały przerwane przez wojny husyckie, a do tego czasu zdążono
wybudować jedynie prezbiterium.

KRÓTKA HISTORIA O OGRODZIE
W 1347 r. zaczęto budować kościół Św. Matki Bożej Śnieżnej, tuż obok założono klasztor
karmelitów, przy którym powstał ogród. Początkowo był to ogród użytkowy (rosły tu drzewa
owocowe, zioła, kwiaty). Od 1604 r. klasztor był w posiadaniu franciszkanów, którzy ogród
mocno odświeżyli.
W trakcie II wojny światowej niemieccy okupanci wybudowali tu wielki zbiornik przeciwpożarowy.
W 1950 r. mnisi zostali wygnani z tego miejsca i otwarto ogród dla zwiedzających.
W latach 1989-1992 ogród został zrekonstruowany.


