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Fragmenty původní renesanční kaple (hotel Mandarin Oriental) 
 

 

Adresa: 
Malá Strana, Harantova ulice 1 
 
V těle stavby bývalého dominikánského kláštera jsou do značné míry uchovány obvodové 
zdi původního jednolodního kostela zasvěceného sv. Máří Magdaléně. Tato snad ještě 
románská stavba byla kolem roku 1616 prodloužena k západu do dnešního líce objektu. Po 
roce 1616 vznikl dvoupatrový přístavek při celé severní zdi. Po zrušení kláštera byla kaple 
roku 1788 upravena vložením stropů a příček. Zároveň bylo upraveno průčelí. Klasicistními 
úpravami roku 1831 objekt dostal v podstatě dnešní podobu. Klášter sloužil jako poštovní 
úřad, později zde byla kasárna pražského četnictva. Po roce 1918 došlo k necitlivým 
zásahům provozem tiskárny. V objektu byla provedena řada dispozičních změn, čímž byla 
zdevastována původní architektonická koncepce areálu. Po náročné novodobé rekonstrukci 
slouží historická budova hostům Hotelu Mandarin Oriental. 
Otevřeno: 
11.9.2010 08.00 - 11.00 hod. 
12.9.2010 08.00 - 11.00 hod. 
Vstupné: zdarma 
 

Koncertní sál (Konzervatoř a ladičská škola Jana Deyla) 
 

 

Adresa: 
Malá Strana, Maltézské nám. 14 
 
Renesanční objekt z počátku 17. století nechal Ferdinand Arnošt Hýzrle z Chodů přestavět 
kolem roku 1664 na palác. V letech 1695 - 1748 byl palác v majetku Straků z Nedabylic, 
kteří provedli další úpravy a vyzdobili renesanční prostory prvního patra. Fresky vznikly 
před rokem 1705 a jsou prací Jana Rudolfa Bysse v součinnosti se štukatérem Donátem 
Giuseppem Frisonim. Pozdější klasicistní úpravy objektu jsou z konce 18. století. Na počátku 
17. století byla ve dvoře dílna sochaře Adriana de Vriese. V 19. století sídlo šedivých sester. 
Od roku 1912 Deylův ústav slepců. V současnosti Konzervatoř a ladičská škola. 
Otevřeno: 
11.9.2010 09.00 - 18.00 hod. 
12.9.2010 09.00 - 18.00 hod. 
Vstupné: zdarma 
 

Malostranská radnice (Malostranská beseda) 
 

 

Adresa: 
Malá Strana, Malostranské nám. 21 
www.malostranska-beseda.cz 
 
Někdejší radniční budova prošla renesanční přestavbou v roce 1617 asi podle návrhu Jana 
Campiona de Bossi. Razantní úprava domu, která odstranila štíty a věže do náměstí, byla 
provedena kolem roku 1820. Fasáda do Letenské ulice byla zachována v původní podobě. 
Od druhé poloviny 15. století do roku 1784 sloužil objekt jako radnice Malé Strany. Roku 
1575 zde byla sepsána Česká konfese. MČ P1 v roce 2010 dokončila tři roky trvající velmi 
náročnou rekonstrukci Besedy, která vrátila objektu původní podobu, včetně tří 
historických věží a umístěním 160 kg těžkého zvonu do prostřední z nich. 
Ve dnech EHD 2010 otevřeno: 
11.9.2010 09.00 - 18.00 hod. 
12.9.2010 09.00 - 18.00 hod. 
Vstupné: zdarma 
Doprovodná akce: 
Prohlídka GALERIE v rámci EHD za snížené vstupné 30,- kč 
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Dům U Bílého lva 
 

 

Adresa: 
Hradčany, Nový Svět 21 
 
Měšťanský dům z 18. století raně klasicistně upravovaný, byl postaven na parcele 
lichoběžníkového tvaru patrně po objektu zaniklém v době třicetileté války. Nasvědčuje 
tomu existence sklepa, který zabíhá pod přilehlou zahradu kapucínského kláštera. 
Z barokního objektu se pravděpodobně zachovala ohradní zeď dvora v úrovni přízemí, 
s dodatečně zazděnými okny. K ní se váže východní štítová zeď dnešního domu, pocházející 
patrně rovněž z barokní výstavby. Dnes objekt slouží k bydlení. 
Otevřeno: 
11.9.2010 11.00 - 18.00 hod. 
12.9.2010 11.00 - 18.00 hod. 
Vstupné: zdarma 
 

  
  
Kaple sv. Máří Magdalény 
 

 

Adresa: 
Malá Strana, Nábř. Edvarda Beneše 
 
Původně vinařskou kapli nechal Jan Chrysostom Trembský, probošt kláštera cyriaků, 
postavit roku 1635. Autorem stavby bývá označován italský stavitel Giovanni Baptiste de 
Barrifis. Elipsovitá raně barokní centrála je jednou z prvních barokních staveb v Praze. Při 
úpravě pobřežní komunikace v roce 1956 byla podle projektu akademika St. Bechyně 
posunuta o 32 m jižně od původního místa (prvé technické dílo tohoto druhu v Praze). 
Od roku 1908 kapli používá starokatolická farnost. 
Otevřeno: 
11.9.2010 09.00 - 18.00 hod. 
12.9.2010 11.00 - 18.00 hod. 
Vstupné: zdarma 
 

 
 

Kovárna 
 

 

Adresa: 
Staré Město, Kozí ulice 10 
 
Nejstarší zpráva o stavbě pochází z roku 1404. Městiště sahalo už tenkrát od nároží Kozí 
k ulici U Milosrdných. Kolem roku 1650 byl dům pustý a na pozemku byla vedle zahrady 
zmiňována pouze kůlna. V roce 1726 na mestišti dvou domů při nároží Kozí ulice stál již 
opravený jednopatrový dům se zahradou částečně ozdobnou. V letech 1799 - 1800 došlo 
k přestavbě předního domu podle plánů K. Schmidta, následovala přestavba zadního domu 
v Kozí rovněž podle plánů K. Schmidta z let 1803 - 05. Stav z počátku 19. století odpovídá 
zhruba dnešnímu. Uprostřed metropole v historickém centru města tu dnes naleznete 
bytový dům a plně funkční kovářskou dílnu. Kováři Vám tu nabízí zámečnické práce i 
restaurování uměleckých předmětů. 
Otevřeno: 
11.9.2010 09.00 - 18.00 hod. 
12.9.2010 09.00 - 18.00 hod. 
Vstupné: zdarma 
 



 

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ  11. - 12. 9. 2010 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 

www.praha1.cz 
 

 
Knihovna bývalého Kláštera Servitů (koncertní sál Collegium Marianum) 
 

 

Adresa: 
Staré Město, Melantrichova ulice 19 
 
Klášter Servitů se zčásti zachovanými interiéry je pozoruhodným komplexem městské 
klášterní budovy. V roce 1627 byl servitům předán starší farní kostel sv. Michala, při kterém 
řád vystavěl klášterní budovy a připojil i některé další původní měšťanské domy, které 
zakomponoval do areálu kláštera. Roku 1786 byl klášter zrušen. V bývalé klášterní 
knihovně je zachována rozsáhlá nástropní freska Josefa Hegera patrně z 60. let 18. století. 
Od roku 1990 působí v bývalém klášteře instituce Collegium Marianum, která navazuje na 
ideje pražských středověkých vzdělávacích institucí. V objektu uskutečňuje hudební a 
výtvarné vzdělávací programy. 
Otevřeno: 
11.9.2010 09.00 - 17.00 hod. 
12.9.2010 09.00 - 17.00 hod. 
Vstupné: zdarma 
 

 
 
Rotunda Nalezení sv. Kříže 
 

 

Adresa: 
Staré Město, křižovatka ulic Karolíny Světlé a Konviktské 
 
Stavba z doby kolem roku 1100 je jedna z nejstarších dochovaných pražských rotund, která 
je pozoruhodná dokonalou stavební technikou a zbytky gotických maleb. Ve 14. století farní 
a později filiální kostel byl zrušený roku 1784. V josefínské době rotunda sloužila jako 
skladiště. Rotunda byla stavebně rekonstruována v letech 1864 - 1876 podle projektu 
Ignáce Ulmanna stavitelem Fr. Havlem za účasti Josefa Mánesa. V současné době rotunda 
slouží jako farní kostel pražské farnosti starokatolíků. 
Otevřeno: 
11.9.2010 09.00 - 18.00 hod. 
12.9.2010 11.00 - 18.00 hod. 
Vstupné: zdarma 
 

 
 
Huťský mlýn, mlýnice a mlýnské kolo 
 

 

Adresa: 
Malá Strana, park Kampa při cestě od Újezda 
 
Původně mlýn a mlýnice s obytnou částí jsou patrně renesančního původu. Budova do ulice 
je raně barokní s úpravami na sklonku 18.  století. Řadou novodobých přestaveb ztratila 
budova svou historickou podobu, například na východní straně v přízemí trakt někdejšího 
mlýna na Čertovce. Mlýnské kolo bylo nově osazeno a zprovozněno v roce 1995. Radikální 
rekonstrukcí prošel mlýn i bytový dům po ničivých záplavách v roce 2002. V současné době 
si můžete u klapajícího mlýnského kola posedět v kavárně. 
Otevřeno: 
11.9.2010 12.00 - 18.00 hod. 
12.9.2010 12.00 - 18.00 hod. 
Vstupné: zdarma 
 

 


