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Králñv dvñr

Grandhotel Bohemia stojÇƴ v Krlodvorsk± ulici. Ta je dnes jedinou pâipomÇƴnkou
n³kdejæÇƴ krlovsk± rezidence na Star±m M³st³, kter zde stla pâes «tyâi stoletÇƴ. Jako
krlovsk± sÇƴdlo væak slouāila jen sto let, pak se dostala do soukromých rukou. V 17.
stoletÇƴ Krlõv dvõr zcela vyhoâel a tâebaāe byl vystav³n znovu, postupn³ chtral a
roku 1903 byl strāen. Na jeho mÇƴst³ dnes stojÇƴ pâekrsný secesnÇƴ ObecnÇƴ dõm
(dokon«en 1912).Osud Krlova dvora je pâÇƴzna«ný a podob se osudu sv±ho
zakladatele, krle Vclava IV, syna cÇƴsaâe Karla IV. Na rozdÇƴl od sv±ho otce, nebyl
pâÇƴliæ schopným vladaâem a n³meckou cÇƴsaâskou korunu ztratil pro svou ne«innost.
A tak zatÇƴmco po Karlovi se zachoval most, katedrla sv. VÇƴta, Nov± M³sto a jin±
pamtky, Vclavõv krlovský dvõr je zboâen a zapomenut. Po Vclavovi nm zõstaly
alespoÒ pâÇƴb³hy, jako tâeba ten o lazebnici Zuzan³.B³hem sv± dlouh± vldy (se
svými 42 lety na «esk±m trõn³ se âadÇƴ k nejd±le panujÇƴcÇƴm «eským krlõm) se «asto
potýkal se vzpurnou ælechtou a svými bratry. Tak se stalo, āe byl n³kolikrt zajat.
Naposledy se to prv³ stalo v Krlov³ dvoâe. Legenda pravÇƴ, jak se mu podaâilo
uprchnout. I kdyā byl jejich zajatcem, jeho v³znitel± ho stle ctili jako sv±ho krle a
dopâvali mu veæekrý komfort.A tak si pâi nvæt³v³ starom³stských lznÇƴ naplnoval
svõj ït³k. Z lzn³, kam ho strāe nensledovaly (protoāe nepâedpokldaly, āe by se
odtud dalo prchnout), vedla ïzk âÇƴmsa nad Vltavu. Odsud se smluvil s lazebnicÇƴ,
kter prala dole u âeky pltna, do nichā se halili nvæt³vnÇƴci lznÇƴ. Pohotov³ jedno z
nÇƴch rozprala a hodila Vclavovi, který se po n³m spustil ven na bâeh. Pak spole«n³
na lo®ce pâepluli âeku, lo®ku pâevrhli, aby vzbudili zdnÇƴ nehody a po druh±m
bâehu se proti proudu postupn³ dostali aā na Vclavõv hrdek.Lazebnici Zuzan³ se
krl bohat³ odm³nil a ona se stala majitelkou starom³stských lznÇƴ, kter± væak dnes
nesou jm±no cÇƴsaâe Karla. Po Vclavovi tak zbyl op³t jen pâÇƴb³h.

