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MĚSTO A ADRESA

Praha 1, Staroměstské nám. 12

Praha 1, Hradčanské náměstí 2

NÁZEV PAMÁTKY

Palác Kinských

Schwarzenberský palác

VE DNECH EHD OTEVŘENA

08.09.2012-09.09.2012 10.00 - 18.00 hod.
11.09.2012-16.09.2012 10.00 - 18.00 hod.

Národní galerie představuje novou stálou expozici v paláci Kinských, která
vznikla ve spolupráci s Národní muzeem. Rozsáhlý soubor uměleckých děl
ze sbírek Národní galerie v Praze, Národního muzea a Karlovy univerzity
přibližuje sedm tisíc let vývoje umění a zahrnuje na 7000 kultur Starého
světa.

08.09.2012-09.09.2012 10.00 - 18.00 hod.
11.09.2012-16.09.2012 10.00 - 18.00 hod.

Jedna z nejkrásnějších renesančních staveb v Praze.Výstavní činnost zde
byla zahájena již v roce 1910, kdy sem umístilo své sbírky Technické
muzeum. Ve druhé polovině 20. století následovala expozice Vojenského
muzea. 28. března 2008 tu Národní galerie v Praze otevřela expozici
barokního umění.

Valdštejnská jízdárna

11.09.2012-16.09.2012 10.00 - 18.00 hod.

Jízdárna se nachází v zahradě komplexu raně barokního paláce, který pro
Albrechta z Valdštejna vybudovali italští architekti Andrea Spezza a Nicolo
Sebregondi. Prostor je využíván Národní galerií v Praze pro významné
výstavy.

Šternberský palác

08.09.2012-09.09.2012 10.00 - 18.00 hod.
11.09.2012-16.09.2012 10.00 - 18.00 hod.

Barokní palác postavený v letech 1697 - 1707 pro hraběte Václava Vojtěcha
ze Šternberka. V zahradě jsou instalovány ukázky českého sochařství 20.
století.

Klášter sv. Anežky České

08.09.2012-09.09.2012 10.00 - 18.00 hod.
11.09.2012-16.09.2012 10.00 - 18.00 hod.

První klášter klarisek na sever od Alp, založený pravděpodobně roku 1231
sv. Anežkou Českou, dcerou krále Přemysla Otakara I. Stavba je svědectvím
pronikání cisterciácko-burgundské gotiky do Čech.

16.09.12

Synagoga postavena dle návrhu arch.W. Stiassnyho jako náhrada za
synagogy zbourané při asanaci, vysvěcena v r.1906. Je zajímavým příkladem
secesní stylizace maurského slohu. Slouží k bohoslužbám Židovské obce v
Praze, je využívána i ke kulturním programům - koncerty, výstavy. Ve dnech
EHD s provodcem v 11, 13 a 15 hodin.

08.09.2012-16.09.2012 10.00 - 19.00 hod.

Celkem 5 zahrad – Ledeburská, Malá a Velká Pálffyovská, Kolowratská a
Malá Fürstenberská. Vznikly v průběhu 18.stol., na jejich výzdobě se podíleli
významní umělci doby českého baroka a raného klasicismu a množstvím
teras, pavilonů, oranžerií a glorietů připomínají italské renesanční zahrady.

08.09.2012-09.09.2012 10.00 - 18.00 hod.
Praha 1, Valdštejnská 1

Praha 1, Hradčanské náměstí 15

Praha 1, U Milosrdných 17

Praha 1, Jeruzalémská 7

Praha 1, Valdštejnská 14

POPIS PAMÁTKY

Jeruzalémská synagoga

Palácové zahrady pod Pražským
hradem
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Praha 1, ul. Zlatá

Praha 1, Malostranské nám. 13

Pražská křižovatka

Lichtenštejnský palác - sál
Bohuslava Martinů

16.09.2012 12.00 - 18.00 hod.

08.09.2012 10.00 - 18.00 hod.
09.09.2012 10.00 - 18.00 hod.

Praha 1, Kosárkovo nábř. 2

Profesní dům - slavnostní sál

Vodácká klubovna

Palác vznikl jako knížecí rezidence v první pol. 17.stol. spojením několika
středověkých domů, které postupně prošly renesančními a barokními
přestavbami. V r.1791 dostal palác u příležitosti korunovace císaře Leopolda
II. svou monumentální klasicistní podobu, během let docházelo ke změnám
majitelů i funkce paláce. Poslední rekonstrukce paláce byla provedena pro
potřeby HAMU v letech 1990-1993 podle projektu arch.P.Kupky. Velký
koncertní sál nesoucí dnes jméno B.Martinů je nejhonosnějším prostrorem
paláce, jeho navrhovatelem byl s největší pravděpodobností významný
architekt Kašpar Předák.

09.09.2012 10.00 - 18.00 hod.

Na místě současného objektu stávalo původně dvanáct měšťanských domů,
které dostal ve 20.letech 17.stol. do vlastnictví řád Tovaryšstva Ježíšova. V
r.1674 se začalo se stavbou "Profesního domu" jako sídla nejvýše
postavených příslušníků jezuitského řádu. Raně barokní stavba vznikla
podle plánů G.D.Orsiho. V r.1691 stavbu dokončil F.Lurago. Po zrušení
jezuitského řádu v r.1773 budova nalezla různá uplatnění. Od 60.let 20.stol.
budova slouží účelům MAT-FYZ fakulty UK. V r.2000 objekt prošel rozsáhlou
rekonstrukcí. Autorem výzdoby slavnostního sálu, bývalé klášterní jídelny,
je Josef Kramolín.

08.09.2012 10.00 - 18.00 hod.
09.09.2012 10.00 - 18.00 hod.

Domek s dřevěným hrázděním sloužil coby sídlo výběrčího mostného.
Železná lávka byla uvedena do provozu krátce před svým úplným
dokončením 28.11.1869. Akciová společnost získala od města právo vybírat
na lávce mýtné. To inkasoval zřízenec na malostranském břehu právě v
přízemním hrázděném domku, který se zachoval dodnes. Lávka ztratila svou
funkci v březnu r.1914, kdy byl uveden do provozu nově postavený
Mánesův most. Po zrušení lávky domek patřil vojenskému eráru. Od r.1978
stavbu využívá občanské sdružení GEMINI. Sdružení si v domku vybudovalo
originální vodáckou klubovnu.

08.09.2012 10.00 - 18.00 hod.
Praha 1, Malostranské nám. 25

Pražská křižovatka, mezinárodní duchovní středisko vzniklé z podnětu
bývalého prezidenta ČR, disidenta, spisovatele a dramatika Václava Havla,
je sugestivním místem nejrozmanitějších setkání, kde jsou pořádány
přednášky, diskuze, koncerty, představení, výstavy, meditace a happeningy.
Pražská křižovatka sídlí v dnes již dávno odsvěceném kostele, který původně
založil v roce 927 sv. Václav. O záchranu Pražské křižovatky se kompletně
stará Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, která tento prostor i
spravuje.
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Praha 1, Nové mlýny

Praha 1, Malá Štupartská 6

Praha 1, Bartolomějská 11

Praha 1, Palackého 7

První zmínka o dřevěné vodárenské věži r.1484. Dřevěná věž několikrát
vyhořela. Proto byla v l.1602-1606 vybudována pozdně renesanční
kamenná věž, která byla poškozena povodní. Část věže se zřítila do vody.
Na zbytcích této věže pak byla v r.1658 postavena věž dnešní v barokním
slohu. Ze všech pražských vodárenských věží byla nejvyšší a nejnákladnější.
Svému původnímu účelu přestala sloužit v r.1877. Několik pokusů o
záchranu památky v minulosti selhalo. Za oživením a opravou věže v
posledních letech stojí Sbor dobrovolných hasičů P1, který v r.2011
slavnostně otevřel u věže svoji základnu.

Novomlýnská vodárenská věž

08.09.2012 10.00 - 18.00 hod.
09.09.2012 10.00 - 18.00 hod.

Klášter minoritů - gotický ambit,
sál Jana Lucemburského

Původní budova z r.1232 byla přestavována po požárech v r.1316 a znovu
po r.1689, kdy byla postupně uvedena do dnešní podoby zároveň se
sousedním kostelem sv. Jakuba, patrně Janem Šimonem Pánkem. V části
ambitu se zachovaly gotické klenby z let 1330-1374. Sál Jana
08.09.2012 10.00 - 12.00 a 14.00 - 17.00 hod. Lucemburského, původně zimní refektář, ve kterém se roku 1311 konala
korunovační královská hostina, zdobí fresky F. Vogeta zobrazující výjevy ze
09.09.2012 a 14.00 - 17.00
života sv. Františka.

Konvikt - taneční sál, dvorana
objektu

Památník Fr.Palackého a
Fr.L.Riegra (Mac Nevenovský
palác)

08.09.2012 10.00 - 18.00 hod.
09.09.2012 10.00 - 18.00 hod.

08.09.2012 10.00 - 18.00 hod.
09.09.2012 10.00 - 18.00 hod.

Středověký komplex, přestavěný jezuity v 17.stol. a upravený v 18.stol., po
zrušení řádu opět rozdělen a jednotlivé budovy klasicistně změněny.
Konviktský refektář se stal už koncem 18.stol. slavným hudebním sálem. Na
přelomu 18. a 19.stol. v sále vystupovalo mnoho hudebních veličin a konal
se zde první český ples. V r.1863 tu byla poprvé tančena Linkova Česká
beseda, vznikla na podnět Jana Nerudy. Po r.1945 v budově působilo studio
loutkového filmu Jiřího Trnky. Roku 1996 Konvikt prošel generální
rekonstrukcí a vrátil se ke své původní podobě a kulturnímu poslání.
Na městišti dvou gotických objektů stojí čtyřkřídlá stavba s nádvořím,
zbudovaná podle návrhu Ignáce Palliardiho v 80.letech 18.stol. Měšťanské
domy byly postupně spojeny v renesanci. V 18.stol. vlastnila dům rodina
Mac Nevenů, později koupil dům advokát Jan Měchura, jehož sestra Terezie
se provdala za Fr. Palackého, který zde do konce života žil. Jejich dcera se
provdala za Fr. L. Riegra, který zde rovněž prožil svůj život. Na přání rodiny
byt zůstal zachován jako památník významných postav českého národního
života 19.stol.
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Praha 1, Slovanský ostrov 8

Praha 1, Újezd 40

Žofín

Michnův palác (Tyršův dům)

08.09.2012 10.00 - 18.00 hod.
09.09.2012 10.00 - 18.00 hod.

Novorenesanční budova podle plánů Jindřicha Fialky z r.1885 vznikla na
místě lázní a restaurace. Slovanský ostrov i novorenesanční budova se
zapsaly do dějin kultury premiérou Smetanovy Mé vlasti. Působila zde
Žofínská akademie, koncertovali věhlasní umělci a přednášeli významní
politici. V r.1994 byla provedena náročná rekonstrukce objektu z
prostředků Městská část Praha 1. Neuběhlo ani deset let od rekonstrukce
objektu a přišla ničivá povodeň. Po povodních r.2002 mohla budova v
r.2004 opět v plném lesku přivítat návštěvníky.

08.09.2012 10.00 - 18.00 hod.
09.09.2012 10.00 - 18.00 hod.

Rozsáhlý stavební komplex, nyní opět využívaný Českou obcí sokolskou.
Západní část při Újezdě vystavěl Oldřich Avostalis v 16.stol. a východní část
směrem k Vltavě dali přistavit Michnové z Vacínova v letech 1625-1650. Ve
20.stol. proběhla přestavba dle projektu Františka Krásného pro
tělovýchovné účely. Česká obec sokolská v roce 2012 slaví 150. výročí svého
založení. Široká základna členů dokazuje správný směr současných
sokolských myšlenek, které jsou postaveny na propagaci zdravého životního
stylu pro všechny věkové kategorie.

Praha 1, Karmelitská 9

Klášter Pražského Jezulátka

08.09.2012-16.09.2012 8.30 - 19.00 hod.

Praha 1, Hybernská 13

Masarykův salonek v Praze Masarykovo nádraží

08.09.2012-09.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Klášter Pražského Jezulátka přiléhá ke kostelu Panny Marie Vítezné v Praze
na Malé Straně. Ten je zčásti renesanční a zčásti raně barokní sálovou
stavbou římského typu. V kostele je umístěna proslulá vosková soška
Pražského Jezulátka z 16. století. V místním muzeu je vystavena řada
vzácných kultovních předmětů a část šatníčku Jezulátka.
Masarykův vládní salonek, původně dvorní čekárna pamatuje přítomnost
řady významných politických osobností.Je zařízen stylovým nábytkem a na
bočních stěnách jsou umístěny busty T.G. Masaryka a železničního stavitele
J.Pernera. Vyřezávaný krb, zdobený dřevěný strop, lustr a kliky dveří jsou
původní.

12.09.2012 14.00 - 18.00 hod.

První záznam o prodeji domku rybáře je z roku 1401. Pozemek přiléhal ke
zdi paláce krále Václava IV. a byl v průběhu šesti století přebudován na
měšťanský palác atriového typu. V dnešní podobě odpovídá zobrazení na
Langweilově modelu z roku cca 1830. Zbudování muzea umožnilo vrátit
objektu historickou podobu i v intererech.

Praha 1, Jakubská 667

Muzeum gastronomie Praha
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08.09.2012-09.09.2012 11.00 - 18.00 hod.
11.09.2012-12.09.2012 11.00 - 18.00 hod.
13.09.2012 12.30 - 19.30 hod.

Galerie Lapidárium má ve stálé expozici umístěny sochy z období baroka tři originály soch, jejichž autorem je Ottavio Mosto, jednu od Matyáše
Bernarda Brauna a další sochy reprezentující toto i jiná období. Stěny
Lapidária jsou využívány k pořádání výstav současného výtvarného umění,
které v juxtapozici k barokním skulpturám přinášejí ojedinělý estetický
zážitek a pomáhají upozornit návštěvníky na problematiku záchrany
památek.

Galerie Lapidárium

14.09.2012-15.09.2012 11.00 - 18.00 hod.

Praha 10, Kralická 4

Evangelický sbor Strašnice

09.09.2012 11.00 - 18.00 hod.
10.09.2012 08.00 - 12.00 hod.
13.09.2012 08.00 - 12.00 hod.
14.09.2012 08.00 - 12.00 hod.
16.09.2012 11.00 - 18.00 hod.

Praha 10, Dykova 51/1

Husův sbor na Vinohradech

08.09.2012-09.09.2012 10.00 - 16.00 hod.

Praha 10, Moskevská 34

Husův sbor ve Vršovicích

12.09.2012 11.00 - 19.00 hod.

Praha 10, Vršovické náměstí 6

Kostel sv. Mikuláše ve Vršovicích

15.09.2012 14.00 - 17.00 hod.

Současná modlitebna pochází z roku 1930, zvenčí je nenápadná, vchází se
činžovním domem, který nevybočuje z fronty ostatních domů. Interiér však
zaujme architekturou v konstruktivistickém slohu. Prošel sice několika
přestavbami a rekonstrukcemi, na čistotě jeho stylu to však nic neubralo.
Funkcionalistická stavba od Pavla Janáka z roku 1932. Třídílná stavba se
skládá z modlitebny, věže a obytného domu. Sálová modlitebna s freskami,
skeletová otevřená věž s točitým schodištěm. Divadelní sál přestavěn 1940
na naše největší kolumbárium. Z areálu vysílal rozhlas během Pražského
povstání.
Stavba, která je zvláštním příkladem českého konstruktivismu s
funkcionalistickými prvky. Je výjimečná mohutnou čtyřbokou, téměř 26 m
vysokou věží, zakončenou stylizovaným čtverhranným kalichem a křížem. V
roce 1929 byl vybrán projekt architekta Karla Truksy. Budova dokončena v
r. 1930.
Původně zde stála románská kaple, zasvěcená v 1028 Máří Magdaleně.
Jméno sv. Mikuláše nese tento kostel od gotické přestavby a rozšíření v r.
1374. V 1704 byl rekonstruován v barokním slohu. Ve věži jsou dva zvony a
to z r. 1511 a 1671. U kostela stojí socha svatého Jana Nepomuckého z r.
1725.

15.09.2012 14.00 - 17.00 hod.

Dominanta Vršovic – věž 58 m, železobetonový skelet, ve stylu
konstruktivismu z r. 1929, autor Josef Gočár, stupňovitá střecha lodi
kopíruje tvar terénu, loď využívá denního osvětlení, zakončena
půlkruhovým kněžištěm s vitrážemi. V 2010 věž osazena sochou sv. Václava
s přispěním MČ Praha 10.

Praha 1, Rámová 6

Praha 10, nám. Svatopluka Čecha

Kostel sv. Václava
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Praha 10, Vilová 91/11

Trmalova vila

Praha 10, Slovenská 4

Vila Ladislava Šalouna s ateliérem 08.09.2012-09.09.2012 10.00 - 18.00 hod.

Praha 10, Korunní 963/110

Vinohradská vozovna u Orionky

15.09.2012-16.09.2012 9.00 - 16.00 hod.

Praha 10, Vršovická 29

Ďolíček - stadion Bohemians

16.09.2012 9.00 - 16.00 hod.

Praha 10, K Prádelně

Kostel Narození Panny Marie v
Záběhlicích

15.09.2012 9.00 - 18.00 hod.

Zřízen okolo roku 1795. Nejstarší náhrobek z roku 1828. Uzavřen 1945,
hřbitovní kaple v 1955 svěřena Církvi čsl. husitské. Ze známých osobností je
zde pohřben železniční stavitel August Gröbe, hudební skladatel Ludwig
Grünberger či lékař Hugo Rex. V roce 1998 bylo na hřbitově 598 hrobů a 54
hrobek.
Secesní vila z 1902 od Jana Kotěry. Je ukázkou špičkové vilové architektury
první poloviny 20. století, jako Müllerova, Bílkova a Rothmayerova vila. Vliv
angl. stylu, propojení se zahradou. Prvky české lidové architektuty v
ornamentice. Dnes se zde pořádají výstavy o architektuře rodinného
bydlení.
Secesní architektura z 1908, svou koncepcí ve spojení se zahradou,
plastickou výzdobou a výtvarným pojetím intriérů se blíží architektuře
symbolistní. V ateliéru se scházeli mj. F. Bílek, O. Březina, A. Mucha, E.
Destinnová, J. Kubelík či J. Váchal. Rekonstrukce získala cenu primátora hl.
m. Prahy.
Šlo o jednolodní vozovnu o pěti kolejích pro 25 vozů s administrativní
budovou, v níž sídlilo vedení Městské elektrické dráhy Královských
Vinohrad. V roce 1930 se provoz vinohradské vozovny omezil jen na
vypravování vlečných vozů a 1. května 1933 zde byl tramvajový provoz
ukončen. Od 1. října 1935 byly v bývalé vozovně garáže a dílny vrchního
vedení, v roce 1949 byly odstraněny odstavné koleje – až na jednu a od 25.
února 1949 do 2. dubna 1955 byla jižní loď vozovny využívána jako vozovna
trolejbusů.
27. března 1932 byl u Botiče slavnostně otevřen moderní stadion
s kapacitou 18 000 diváků, po jednom ze svých zakladatelů, řediteli
Vršovické záložny, nazvaný Dannerův stadion Bohemians. Autorem Ďolíčku
byl známý vršovický architekt A. Vejvoda.
Záběhlický kostel byla původně románská stavba z 12. století. Ve století 14.
přistavěli místo původní půlkruhové apsidy nynější gotický presbytář. V
letech 1876-80 byl kostel opraven a zčásti přestavěn. Při tom byly nalezeny
pod dlažbou zbytky polokruhové apsidy. V průčelí bývala do té doby
románská věž, která byla zbořena a nynější věží nahrazena. V základech
věže nalezená bronzová noha románského svícnu, která uložena jest ve
sbírkách zemského muzea.

Praha 2, Rašínovo nábřeží 412

Podskalská celni ce na Výtoni

08.09.2012 10.00 - 18.00 hod.

Stálá expozice - Historie zaniklého Podskalí, Voroplavba na Vltavě, Z dějin
Podskalí, Nákladní plavba na Vltavě, Pražská osobní paroplavba.

Praha 10, Vinohradská 218

Německý evangelický hřbitov
Strašnice

09.09.2012 10.00 - 16.00 hod.
13.09.2012 10.00 - 18.00 hod.

16.09.2012 10.00 - 18.00 hod.
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Praha 2, Rašínovo nábřeží 412

Praha 2, Sokolská 1437/43

Praha 2, Ke Karlovu 453

Praha 2, Resslova 9a

Praha 2, Resslova 9a

08.09.2012 10.00 - 18.00 hod.

Stálá expozice: Historie zaniklého Podskalí, Voroplavba na Vltavě, Z dějin
Podskalí, Nákladní plavba na Vltavě, Pražská osobní paroplavba

07.09.2012-08.09.2012 10.00 - 16.00 hod.

Budova Sokola Pražského byla jednou z prvních pražských
novorenesančních budov druhé poloviny 19. století a je současně první
sokolskou tělocvičnou. Bydleli zde zakladatelé Sokola Jindřich Fügner s
rodinou a jeho zeť Miroslav Tyrš. Stavbu sokolovny Fügner z velké části
financoval. Historický sál nese jeho jméno. - Slouží i nadále ke sportovní
činnosti.

15.09.2012-16.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Areál pražského Karlova byl založen v roce 1350 Karlem IV. pro
augustiniánský klášterní řád. Ten byl Josefem II. zrušen a areál připadl státu.
Byl zde erární sklad, později špitál a chudobinec, za 1. světové války
středisko pro válečné rekonvalescenty. V roce 1960 získalo objekt MV pro
státní oblastní archiv, nyní je zde muzeum. Stálá expozice v přízemí
seznamuje s historií, vznikem, vývojem a činností bezpečnostních sborů na
území našeho státu od roku 1918 do současnosti včetně kriminalistiky a
známých kriminalistických případů. V 1. patře jsou mimo stálých expozic i
krátkodobé výstavy.

11.09.12

Autentické místo úkrytu a boje čsl. parašutistů a nekomunistického odboje
po splnění vojenského úkolu llikvidace R. Heydricha dne 27.5.1942 18.6.1942. Nabízí prohlídku českého pravoslavného chrámu s ikonami a
vzácnou Dienzenhoferovu památkou barokní architektury, dále expozici v
hale a v kryptě s bustami parašutistů - pietní místo.Pro školy s programem
/film,výklad/.

Český pravoslavný chrám sv. Cyrila
11.09.12
a Metoděje

Unikátní kostel spojující západní a východní křesťanské umění.Barokní
chrám,spoluautor K.I.Dinzenhofer, 1730-1740 s kryptou pro řím. katol.
duchovní.Dále muzeum.Od r.1933 český pravoslavný chrám sv. Cyrila a
Metoděje s ikonostasem a česk. ikonami,pravosl. zpěvy,zal. biskupem
Gorazdem.18.6.1942 místo úkrytu a boje 7 čsl. parašutistů/ Kubiš, Gabčík/
za heydrichiády.Dne 4.9.42 bisk. Gorazd,duchovní Petřek,Čikl a Sonnevend
popraveni,církev zakázána.Mezinárodní pietní akt každoročně 18.6. v 10
hod.zde.1987 Gorazd svatořečen-v chrámu oltář mučedníků.Na nádvoří
Pomník 294 popraveným v Mauthausenu

Podskalská celnice na Výtoni

Sokol Pražský

Muzeum Policie ČR

Národní památník hrdinů
heydrichiády
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Praha 2, Štěpánská ul.

Praha 2, Vyšehradská 320/49

Kostel sv. Štěpána

Benediktinské opatství Panny
Marie a sv. Jeronýma v Emauzích

08.09.2012 10.00 - 18.00 hod.
09.09.2012 13.30 - 18.30 hod.

Chrám sv. Štěpána, gotický, trojlodní 1351-1400, farní kostel horního
Nového města pražského. Věž z r. 1401, pozdější dostavby - na jižní straně
(uvnitř kostela) barokní kaple 1686. Prohlídka volná nebo s průvodcem.
Možnost prohlídky varhan s podrobným výkladem a malou varhanní
přehrávkou.

08.09.2012 11.00 - 17.00 hod.
10.09.2012-15.09.2012 11.00 - 17.00 hod.

Benediktinský klášter založen 1347, barokně přestavěn a upraven
novogoticky po roce 1880. Aktuální výstava v ambitu: Jedno světlo.
Fotografie Jindřicha Štreita a keramické kachle mentálně postižených
autorů na téma "živly".

Praha 2, Karlovo náměstí 1/23

Věž Novoměstské radnice

Dominanta Novoměstské radnice byla dostavěna roku 1456, je vysoká 70 m
a vede na ni 221 schodů. Od 15. stol. věž plnila funkci protipožární
„strážnice“ pro Nové Město a později z ní hlásný vytruboval hodiny. V 1.
patře se nachází gotická kaple zasvěcená Nanebevzetí Panny Marie a sv.
Václavovi, zdobená nástěnnými řezbami a freskou Práva a Spravedlnosti. Na
věži je upevněn kamenný znak Nového Města, na nároží je umístěn pražský
loket (59,14cm) určený k veřejnému měření, na východní straně najdeme
fragment řetězu, který sloužil k uzavření ulice a zajištění nočního klidu.
Národní kulturní památka.

Praha 2, Wilsonova 8

Vládní salonek Železniční stanice
Praha Hlavní nádraží

08.09.2012-09.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Vládní salonek slouží jako čekárna a zázemí pro význačné osobnosti
cestující do/z Prahy nebo pro tiskové konference představitelů Českých
drah.

09.09.2012 14.00 - 16.30 hod.

Neogotický kostel sv. Prokopa je poslední stavbou architekta Josefa
Mockera, dokončený jeho žákem Františkem Mikšem roku 1903. V kostele
se nachází cenný obraz Karla Škréty "Sv. Václav jako obránce Prahy proti
Švédům".

Praha 3, Sladkovského náměstí

Kostel sv. Prokopa

Praha 3, Olšanské náměstí

Kostel sv. Rocha, Šebestiána a
Rozálie

14.09.2012 16.00 - 22.00 hod.

Praha 3, Izraelská 1

Nový židovský hřbitov

09.09.2012 9.00 - 16.30 hod.

Kostel sv. Rocha, Šebestiána a Rozálie - barokní stavba pravděpodobně
podle plánu J. B. Mattheye vznikla jako morový kostel roku 1682, po zákazu
pohřbívání uvnitř města Prahy. Kostel byl v nedávné době rekonstruován a
jeho součástí jsou také unikátní barokní varhany.
Nový židovský hřbitov byl založen v r. 1890,slouží do dnešních dnů. Na
největším židovském hřbitově u nás naleznete zajímavé náhrobky různých
stylů. Je zde pohřbena řada představitelů židovských obcí, rabínů,
obchodníků,průmyslníků a také významní umělci.
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15.09.2012 10.00 - 14.00 hod.

Na hřbitově bylo v letech 1680–1890 pohřbeno na 40 000 osob, mezi nimi
řada významných pražských rabínů a učenců. Lze tu sledovat vývoj od
barokně tvarovaných náhrobků přes reprezentativní náhrobky empirové a
náhrobní kameny zdobené v duchu historizujících slohů až po běžné tvary
2. pol. 19. stol.
Českobratrský kostel postavený v bývalém vápencovém lomu na břehu
Vltavy byl dán do užívání v květu 1948. Jako dřevěná provizorní stavba měl
sloužit 10-20 let, dokud nebude vybudován kostel kamenný. K této tavbě již
nedošlo a tak bohoslužebným, kulturním i společenským účelům slouží
dodnes.
Funkcionalistický objekt HYDROXYGEN, byl postaven podle
architektonického návrhu významného českého architekta první poloviny
20. století Františka Alberta Libry, stavba byla dokončena v roce 1939.
Nachází se v zajímavé lokalitě Hlubočepského údolí v Praze 5. Je jedinou
industriální stavbou F.A.Libry, která se zachovala do dnešních dnů. Zásluhu
na tom mají místní občané, kteří v roce 1989 zabránili zbourání stavby poté,
co byl již vydán demoliční výměr a společnost Promi v.o.s. (dnes
Hydroxygen v.o.s.), když objekt v roce 2000 zrekonstruovala pro svoje
podnikatelské potřeby.

08.09.2012 9.00 - 15.00 a 18.30 - 20.00 hod.

Trojlodní novorenes.basilika s dvojicí věží v průčelí. Dílo Ant. Barvitia, r.18811885, stavitelé J. Linhart, V. Milde. Nad portály reliéfy L. Šimka, bar.mozaika
od J. Trenkwalda, 4 výjevy ze života sv.Václava - Frant. Sequens, malby M.
Pirnera, Z. Rudla, plastiky Č. Vosmík, S. Sucharda, L. Šimek.

08.09.2012 9.00 - 16.30 hod.

Sálová stavba s nízkou boč. lodí na již. straně, s půlkruhovou apsidou a
čtyřhrannou věží. Klášterní kostel postavený spolu s klášterem r. 1888-1891
podle plánů beuronských řádových architektů Gislaina Bethuna a
Hildebrandta Hemptirna. Vnitřek kostela bohatě zdoben malbami
beuronské malířské školy.

Praha 3, Fibichova ul.

Židovský hřbitov na Žižkově

12.09.2012 11.00 - 15.00 hod.

Praha 4, Modřanská 118 118

Evangelický kostel v Praze 4 Braníku

09.09.2012 9.30 - 18.00 hod.

08.09.2012 10.00 - 14.00 hod.

Praha 5, Hlubočepská 418/70

Praha 5, Štefánikova

Praha 5, Holečkova ulice

Továrna Hydroxygen

Kostel sv. Václava

Kostel sv. Gabriela - unikátní
památka beuron. umění
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08.09.2012 10.00 - 12.00 hod.

Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, sálová neorientovaná neogotic. stavba,
vybudován v letech 1882 - 84 při řeholním domě podle projektu
benediktina B. Gislaina Bethuna, stavbu vedl stavitel Ferdinand
Zehengruber. V interiéru hodnotné nástěnné malby. Památka bude
zpřístupněna v sobotu dne 8. září 2012 pouze dle provozní možnosti
majitele památky, které nelze předem určit, vzhledem k tomu, že zde o
sobotách probíhají např. svatby a jiné soukromé akce. V neděli dne 9. záři
bude kostel určitě zpřístupněn v souvislosti s vystoupením pěveckého
sdružení Cantuta (15.30 - 16.50 hod.).
Kostel s plochostropou lodí má apsidu sklenutou konchou. Na západní
straně předsíň sklenuta plackou. Sákristie má segmentovou klenbu s
výsečemi. Z román. stavby poslední čtvrtiny 11. stol. se zachovalo
kvádříkové zdivo a 2 okénka, upravován r. 1571 na konci 18. stol.,
pseudoromán. přest. z r. 1894.

08.09.2012 13.00 - 17.00 hod.

Kostel středověkého původu v dominantním krajinném postavení, obdélná
stavba s pravoúhlým presbytářem a hranolovou věží, původně raně gotická
stavba ze 13. století přestavěná barokně v r. 1713, loď je plochostropá.
Před kostelem umístěna v ose presbytáře socha sv. Jana Nepomuckého z
18. stol.

08.09.2012 10.00 - 14.00 hod.

Továrna na výrobu kyslíku a dissous plynu, dílo architekta Františka Alberta
Libry z r. 1937. V březnu r. 1942 byl k 2. patru přistaven nový sklad
materiálu podle projektu architekta Karla Pelíška. Původnímu účelu sloužila
továrna do r. 1948, kdy byl provoz zastaven. Pak byl objekt využíván
částečně jako sklad pro sousední Technoplyn. Z důvodu zanedbané údržby
objekt zchátral a teprve na prahu 21. století byl rekonstruován jako
technická památka dle projektu architektů Vladimíra Hrona a Františka
Prajera z ateliéru VJH.

09.09.2012 9.00 - 10.30 a 12.30 - 16.30 hod.

Jednolodní podélný hřbitovní kostel na Malostranském hřbitově v průčelí s
věží, prostá pozdně klasicistní stavba z let 1831-1837. Stojí na místě kaple,
zbudované za epidemie moru roku 1713. Na hlavním oltáři obraz od
Františka Horčičky. Prohlídka s průvodcem je součástí prohlídky Malostr.
hřbitova.

Praha 5, Holečkova ulice

Kostel Sacré Coeur (v sobotu dne
8.9.2012 bude otevřen pouze dle 08.09.2012 11.00 - 12.00 hod.
provozních možností majitele !!!) 09.09.2012 15.30 - 16.50 hod.

Praha 5, Vavřinecká ulice

Kostel sv. Vavřince

Praha 5, Zlíchovská ulice

Praha 5, Hlubočepská 418

Praha 5, Plzeňská ulice

Kostel sv. Filipa a Jakuba na
Zlíchově

Továrna Hydroxygen

Kostel Nejsvětější Trojice na
Malostranském hřbitově
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Praha 5, Plzeňská ulice

Praha 5, Park Klamovka
Praha 5, Podbělohorská (park
Klamovka)

Malostranský hřbitov

Novogotický altán Klamovka

09.09.2012 9.00 - 16.30 hod.

Vznikl jako morový hřbitov spolu s lazaretem r. 1679. Soubor klasicistní a
romantické funerální plastiky zasazené do architektonicky řešené zeleně.
Nejhodnotnější náhrobky vytvářeli členové rodiny Platzerů, J.Malínský,
F.X.Lederer, V.Prachner, F.X.Linn, bratři Maxové a další sochaři.

09.09.2012 14.00 - 18.00 hod.

Usedlost Klamovka - r. 1757 ji koupili hrabata Clam-Gallasové (po nich
název), kteří zde koncem 18. stol. postavili několik romantických staveb
:skleník, chrámek noci, altán a upravili zahradu ve stylu anglického parku. V
19. stol. na Klamovce zřízen veřejný park.

Chrámek Noci

09.09.2012 14.00 - 16.00 hod.

Praha 6, Papírenská 6 6

Čistírna odpadních vod

09.09.2012-11.09.2012 10.00 - 17.00 hod.
14.09.2012 10.00 - 17.00 hod.
16.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Praha 6, Patočkova 4

Muzeum městské hromadné
dopravy v Praze

15.09.2012-16.09.2012 9.00 - 17.00 hod.

Praha 7, Dukelských hrdinů 47

Veletržní palác

08.09.2012-09.09.2012 10.00 - 18.00 hod.
11.09.2012-16.09.2012 10.00 - 18.00 hod.

Praha 7, U Trojského zámku 3

Soubor historických vozidel muzea je jedinečnou sbírkou dopravních
prostředků MHD,která ukazuje,jak se vyvíjela vozidla pro potřeby
hromadné dopravy v Praze.
Funkcionalistická budova byla postavena podle projektu Oldřicha Tyla a
Josefa Fuchse v letech 1925-1929. Do roku 1951 se zde konaly veletrhy,
později palác sloužil jako sídlo podniků zahraničního obchodu. Od roku
1995 je zde umístěna Sbírka moder. a souč. umění.

Zámek Troja

14.09.2012-00.00.0000 13.00 - 18.00 hod.
15.09.2012-16.09.2012 10.00 - 18.00 hod.

Stavba raně barokního zámku Troja zahájena v roce 1679 hrabětem
Václavem Vojtěchem ze Šternberka. Autorem projektu byl architekt
francouzského původu Jean Baptiste Mathey. Nyní zámek spravuje Galerie
hl. města Prahy. Výstavy: Vincenc Vingler - Sochy zvířat, Emil Filla - Ze sbírek
GHMP.

Zámecká zahrada Trojského
zámku

08.09.2012-09.09.2012 10.00 - 18.00 hod.
11.09.2012-13.09.2012 10.00 - 18.00 hod.
14.09.2012-00.00.0000 13.00 - 18.00 hod.
15.09.2012-16.09.2012 10.00 - 18.00 hod.

Kompozice zahrady je italského typu, což dokládá konvergentní hlavní osa,
řešení zahradních parterů, hvězdicové členění štěpnice i širší provázanost s
okolní krajinou.

08.09.2012-09.09.2012 10.00 - 18.00 hod.
11.09.2012-13.09.2012 10.00 - 18.00 hod.
Praha 7, U trojského zámku 1

Centrální stavba se zasklenými otvory v kopuli, vyvolávajícími zevnitř dojem
hvězdné oblohy. Fasáda antikizující, ukončená atikou s vázami, postaven
kolem r. 1790 jakou součást vybavení parku.
Bývalá čistírna odpadních vod (Národní kulturní památka) je unikátním
dokladem historie architektury, techniky a čištění odpadních vod. V areálu,
který byl postaven v letech 1901-1906 (provoz ukončen v roce 1967) jako
součást systematické stokové sítě v Praze, jsou zpřístupněny původní
prostory s pozůstatky původní technologie. Dodnes funkční kotelnu a parní
stroje (1903 Breitfeld – Daněk) je možné vidět při provozu při kulturních
akcích.
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Praha 7, Pod Havránkou 7

Panský dvůr

15.09.2012 10.00 - 15.00 hod.

Statek v sousedství bývalé osady Rybáře patřil k základnímu
hospodářskému zázemí trojského panství. Obytná budova po severní straně
vstupní brány vznikla asi současně se zámkem,koncem 17.st. Protější
budova, známá jako stará trojská pošta patrně konec 18. stol. Vleklé
restituční spory.

Praha 7, Povltavská 5

Trojský mlýn

15.09.2012 14.00 - 18.00 hod.

Praha 7, Podhoří 284

Kaple sv. Václava

15.09.2012 10.00 - 18.00 hod.

Trojský mlýn zřejmě podtstaně staršího založení než zámecký areál, v jehož
jihozápadním sousedství se nalézá. Svému účelu sloužil ještě v první
polovině 19. století, kolem 1845 přestavěn na mohutnou sýpku.V mapách z
r. 1846 je mlýnský odpadní kanál značen jako suchý, tedy se již nemlelo.
Kaplička vystavěna 1865 manželi Vrzákovými, tehdejšími majiteli Lysolaj.
1.písemná zmínka 1905 (in Ant. Podlaha: Posvátná místa Království
českého). Absolutní devastace koncem 80. let minulého století, obnoveno
1996 Společností pro obnovu kaple sv. Václava a zvelebení kaple sv. Kláry v
Praze-Troji.

08.09.2012-16.09.2012

Ozdobný viniční sloup z časů rozkvětu trojského vinařství z 18. století.
Původně stával v Trojské ulici nad křižovatkou u zámku, později přenesen
na dnešní místo.

15.09.2012 10.00 - 14.00 hod.

V půdorysu původního statku z doby před rokem 1840 vyrostla později
menší stavení, dosud obývaná. Původně sloužila jako sezónní obydlí, v patře
byla i sýpka. V 19. století byla přestavěna víceméně do současné podoby. V
tomto vývoji usedlosti může být viděn odraz změn Trojské kotliny.

08.09.2012-16.09.2012 9.00 - 18.00 hod.

Gočárovy domky pocházejí z 20. let minulého století. Původně byly
navrženy pro správu letiště ve Kbelích, kde sloužily do 70. let. Pak je ředitel
ZOO Praha prof. Veselovský nechal přemístit do Troje. Po povodni v roce
2002 je ZOO pomocí Evropských fondů zrekonstruovala přesně podle
Gočárových plánů.

Praha 7, Trojská 162

Praha 7, K Bohnicím 59

Praha 7 , Trojská 120

Praha 7 - Troja, Povltavská

Viniční sloup

Usedlost Hrachovka

Gočárovy domky

Vesnická památková zóna - Osada
15.09.2012 10.00 - 13.00 hod.
Rybáře

Bývalá rybářská osada Rybáře, ze které se dochovalo pouze pár posledních
stavení, byla prohlášena za památkovou zónu v roce 1991. Její výjimečnost
spočívá především v tom, že je posledním dokladem osad tohoto typu v
Praze a okolí. Vznikla při východní zdi zámku Troja, pod Panským statkem.
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Praha 8, Sokolovská 24

Invalidovna

15.09.2012 8.00 - 17.00 hod.

Praha 8, Na Poříčí 52/1554

Muzeum hlavního města Prahy hlavní budova na Florenci

08.09.2012 9.00 - 18.00 hod.

Praha 8, U Školské zahrady 1264

Kostel U Jákobova žebříku

15.09.2012 9.00 - 18.00 hod.

Pražská - Karlínská Invalidovna, vystavěná v letech 1732 - 1737 z prostředků
nadace hraběte Petra Strozziho dle plánů Kiliána Ignáce Dienzenhofera.
Přístupné bude přízemí, zdevastované povodněmi v r. 2002 a 1. patro sídlo Vojenského ústředního archivu/Vojenského historického archivu.
Prohlídky se uskuteční po skupinách (max. 40 osob), v intervalu po 15
minutách, vše s odborným výkladem. Celková doba prohlídky cca 90 minut
(6 stanovišť - např. kaple, technické zázemí Invalidovny-odvšivovací kotel,
vězení, ubytování invalidů, empírová kašna a nádvoří, apod.) Fotografování bez omezení
V budově umístěna stálá expozice Pravěká a středověká Praha, Praha na
přelomu středověku a novověku, barokní Praha. Langweilův model Prahy z
let 1826-1837. Unikátní model Prahy vyrobený ručně z papírové lepenky. 3
kino - virtuální průlet Langweilovým modelem Prahy. Muzeum pro děti vítejte ve středověkém domě. Stálá expozice slouží pro děti jako herna a je
koncipována jako náznakový interiér pražského středověkého domu z
období 14. - 15.století. Slabikář návštěvníkům památek - hmatová expozice
pro vidoucí a nevidomé.
Sborový dům s kostelem nazvaným U Jákobova žebříku stojí v tichém
sousedství několika domků na okraji nevelkého lesoparku asi 8 minut chůze
od stanice metra C Kobylisy. Ve své době velmi moderní stavba od
švýcarského architekta Ernsta Gisela z roku 1971 je jedinou církevní stavbou
ČCE postavenou v době komunistické normalizace po roce 1968. V roce
1995 byla zahájena rekonstrukce a dostavba podle projektu pražského
ateliéru Schaufler-Roskovec. Na Jákobův žebřík upomíná jednoduchá
ocelová zvonice, která je díky své výšce dobrým orientačním bodem i
jakýmsi zvukovým majákem.

15.09.2012 14.00 - 18.00 hod.

Typická dominanta Libně. Nejstarší část z konce 16. stol., dnešní rokokovou
podobu získal při rozsáhlé přestavbě v r. 1770, kterou navrhl a provedl
pražský stavitel Jan Josef Prachner. Původně byl sídlem majitelů libeňského
panství, později letním sídlem pražských primátorů. Dnes sídlo ÚMČ Praha
8.

15.09.2012 14.00 - 18.00 hod.

Objekt byl postaven v roce 1921 jako vila podnikatele Dr. Huga Graba s
rodinou. V roce 1932 byl objekt prodán a nová majitelka zde zřídila penzion
pro zámožné dívky "Victoria College". Během druhé světové války sídlila ve
vile Hitlerjugend, těsně po válce polní četnictvo.

Praha 8, Zenklova 35

Praha 8, Na Košince 1

Libeňský zámek

Grabova vila
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Praha 8, Zenklova ul.

Kostel sv. Vojtěcha

15.09.2012 10.00 - 17.00 hod.

Praha 8, Ludmilina 601

Nová Synagoga (Synagoga na
Palmovce)

15.09.2012 13.00 - 18.00 hod.

Praha 8, ul. Ke Kouli

Libeňský plynojem

15.09.2012 11.00 - 17.00 hod.

Římskokatolický kostel, unikátní dřevěná secesně-folklórní budova byla
postavena Matějem Blechou v letech 1904-05 původně jako provizorní
stavba.
Vystavěna v novorománském slohu v letech 1846-58, společně se školou a
špitálem. K jejímu zrušení došlo za nacistické okupace. Dnes je využívána ke
kulturním účelům.
Libeňský tlakový plynojem byl postaven v r. 1932. Byl postaven pro posílení
zásobování průmyslové oblasti Libně a Vysočan plynem, protože dodávka
potrubím ze vzdálené Michle byla ve špičkových odběrech problematická
pro značné tlakové ztráty. Ke svému účelu sloužil až do konce druhé
světové války.

15.09.2012 9.00 - 18.00 hod.

Svou velikostí náleží kostel mezi největší církevní stavby v Čechách. Základní
kámen byl položen 10.6.1854 za účasti císaře Františka Josefa I. a jeho choti
císařovny Alžběty. Chrám je postaven ve stylu pozdně románské baziliky.

Praha 8, Karlínské náměstí

Kostel sv. Cyrila a Metoděje

Praha 8, Žernosecká x Bojasova

Kobyliská střelnice

15.09.12

Praha 8, Zenklova 2/37

Libeňská Sokolovna

15.09.2012 8.00 - 18.00 hod.

Praha 8, U Parkánu 30/4

Praha 8, Ústavní

Kaple Nejsvětější trojice a sv.
Václava, Ďáblice

15.09.2012 14.00 - 18.00 hod.

Kostel svatého Václava

08.09.2012 13.00 - 18.00 hod.
15.09.2012 13.00 - 18.00 hod.

Kobyliská střelnice sloužila za německé okupace k represivním popravám.
Podle neúplných seznamů zde bylo v období od 30.9.1941 do 7.5.1945
popraveno více jak 755 osob. Nejvíce poprav však zde proběhlo hlavně po
atentátu na R. Heydricha v období tzv. II. stanného práva.
Základní kámen byl položen 10. října 1909 a za 10 měs. dne 14.8.1910 byla
budova otevřena slavnostní sokolskou akademií.Od roku 1990 po
znovuobnovení sokolské činnosti byla uskutečněna oprava fasády, střech a
střešních teras. Dne 13. srpna 2001 byla budova sokolovny prohlášena za
kulturní památku.
Do 70. let dvacátého století (do r. 1976) sloužila kaple k pravidelným
bohoslužbám a k oslavám církevních svátků. Po odvozu inventáře pak
postupně chátrala. Do r. 2006 patřila Římskokatolické farnosti u kostela sv.
Václava na Proseku. Od prosince téhož roku je kaple opět majetkem Řádu.
Začali se zde konat pravidelné měsíční nedělní bohoslužby.
Kostel nacházející se v areálu Psychiatrické léčebny v Bohnicích byl
postaven v letech první světové války stavební firmou V. Nekvasil.
Významné dílo architekta a projektanta Václava Roštlapila, mj. autora
Strakovy akademie, dnes sídla vlády ČR, bylo zbudováno v secesním stylu a
je zasevěceno sv. Václavovi. Kostel byl předán do užívání věřícím nejen v
léčebně, ale i v Bohnicích a širokému okolí po slavnostním vysvěcení v roce
1919.
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Praha 9, Bohdanečská 1

Zámecký areál Ctěnice

08.09.2012 10.00 - 18.00 hod.

Zámecký areál Ctěnice přístupný veřejnosti po generální rekonstrukci, je
jednou z mála dochovaných středověkých tvrzí na území Velké Prahy.
Současná podoba zámku je barokní, ale pod dnešní fasádou je zachována
gotická vodní tvrz se vstupní věžovitou branou. Několikaleté restaurační
práceodhalily v interiéru freskyz různých období výstavby. Součástí areálu
je rekontruovaný rozsáhlý park. Výstavy a expozice: Chaloupka na vršku Šárka Váchová (loutky), Světové dědictví v houbkách země - výstav v rámci
akce "Dny jeskyní v Praze", Krajina her - Stanislav Holý a Studio kamarád.
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