
                                                   
 

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 10.9. – 18.9.2011 
PRAHA 2 

    
Věž Novoměstské radnice      /Městská část Praha 2/ 

 

 

Adresa:  
Karlovo náměstí 1, Praha 2 - Nové Město 
www.nrpraha.cz 
 
Původně gotická stavba patrně ze 3. čtvrtiny 14. století, navazuje na nejstarší křídlo 
radnice při Vodičkově ulici. Přestavěna a patrně zvýšena po požáru v 15. - 16. století. 
Roku 1622 zde byla zřízena kaple Panny Marie a sv. Václava, která je zdobena 
nástěnnými řezbami a nástropní freskou Práva a Spravedlnosti. Na věži je upevněn 
kamenný znak Nového Města, na nároží věže je umístěn pražský loket (59,14 cm) 
určený k veřejnému měření. Věž je vysoká 70 m, vede na ni 221 schodů.  
Národní kulturní památka. 
 
Památka běžně přístupná veřejnosti.  
Otevřeno denně mimo pondělí  10.00- 18.00 hod. 
 
Ve dnech EHD 2011 otevřeno:  
13.9.2011 – 15.9.2011      10.00 - 18.00 hod. 
16.9.2011 – 17.9.2011      10.00 - 23.00 hod. 
18.9.2011                        10.00 - 18.00 hod.  
 
Vstupné:  snížené vstupné 30,- Kč  
 
Doprovodná akce:                                                                                  
Noční vyhlídka z věže 
16.9.2011 – 17.9.2011     do 23.00 hod. 
 
Výstava studentů – žáků Bořka Šípka z Technické univerzity v Liberci, fakulty umění a 
architektury 

 

 
 
Sokol Pražský         /Tělocvičná jednota Sokol Pražský / 

 

 

Adresa:  
Sokolská 43/1437, Praha 2 – Nové Město               
www.sokolprazsky.cz  
 
Budova Sokola Pražského byla jednou z prvních pražských novorenesančních budov 
druhé poloviny 19. století. Bydleli zde zakladatelé Sokola Jindřich Fügner s rodinou a 
jeho zeť Miroslav Tyrš. Jindřich Fügner.Stavbu sokolovny Fügner z velké části 
financoval. Historický sál z roku nese jeho jméno. 
 
Památka běžně nepřístupná veřejnosti – slouží ke sportovní činnosti.  
 
Ve dnech EHD 2011 otevřeno:  
17.9. – 18.9.2011       10.00 - 16.00 hod. 
 
Vstupné: zdarma 



 
 

 
Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích    

 

 

Adresa:  
Vyšehradská 49, Praha 2 - Nové Město 
www.nrpraha.cz 
 
Benediktinský klášter založen 1347, barokně přestavěn a upraven novogoticky po roce 
1880. V současnosti probíhají v areálu dva výstavní projekty: expozice "Ze světa 
mechanických hraček" a připomínka 65. výročí náletu na Prahu, výstava "Škaredá 
středa. Nálet na Prahu 14. února 1945". 
 
Památka běžně přístupná veřejnosti.  
Otevřeno pondělí  - pátek 11.00 - 17.00 hod., VI. - IX. také v sobotu. 
 
Ve dnech EHD 2011 otevřeno:  
10.9.2011                11.00 – 17.00 hod. 
12.9. – 17.9.2011    11.00 – 18.00 hod. 
 
Vstupné: snížené vstupné 30,- Kč a 20,- Kč pro studenty a seniory 
 
Doprovodná akce:                                                                                  
Prohlídka kláštera a s návštěvou běžně nepřístupného kostelíka sv. Kosmy a 
Damiána. Původně románský farní kostelík se stal ve 14. stol. Součástí 
kláštera, v 17. stol. byl barokně přestavěn.  
10.9.2011    12.00, 14.00 a 16.00 hod. 
17.9.2011    12.00, 14.00 a 16.00 hod. 
 
 
 

  

Kostel sv. Štěpána     /Římskokatolická farnost u kostela sv. Štěpána/ 
 

 

Adresa: Štěpánská ul., Praha 2 – Nové Město               
www.stepan.mysteria.cz  
 
Chrám sv. Štěpána, gotický, trojlodní, postaven v letech 1351-1400. Jedná se o farní 
kostel horního Nového města pražského. Věž je z r. 1401, roku 1686 byla na jižní straně 
(uvnitř kostela) dostavěna barokní kaple. Prohlídka volná nebo s průvodcem. Možnost 
prohlídky varhan s podrobným výkladem a malou varhanní přehrávkou. 
 
Památka běžně nepřístupná veřejnosti.  
 
Ve dnech EHD 2011 otevřeno:  
10.9.2011    10.00 - 18.00 hod. 
11.9.2011    13.30 - 18.00 hod. 
17.9.2011    10.00 - 18.00 hod. 
 
Vstupné: zdarma 

 
 
 
 
 
 



 
 
Muzeum policie ČR      

 
Adresa: Ke Karlovu 453, Praha 2 – Nové Město 
www.muzeumpolicie.cz 
 
Areál pražského Karlova byl založen 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. sv. války středisko pro válečné rekonvalescenty. V r.1960 získalo 
objekt MV pro st.obl.archiv, nyní muzeum. 
 
Památka běžně přístupná veřejnosti.  
Otevřeno  denně mimo pondělí 10.00 – 17.00 hod. 
 
Ve dnech EHD 2011 otevřeno:  
17.9.2011-18.9.2011   10.00 - 17.00 hod. 
 
Vstupné: zdarma 
 

 
Vládní salonek Železniční stanice Praha hlavní nádraží     /České dráhy, a. s./ 

 

 

Adresa:  
Wilsonova 8, Praha 2 – Vinohrady 
 
Vládní salonek s původní výzdobou a mobiliářem je umístěn v secesní Fantově 
budově pražského Hlavního nádraží. Slouží jako čekárna a zázemí pro význačné 
osobnosti cestující do a z Prahy a v současnosti také k reprezentativním jednáním 
představitelů ČD, a. s., tiskovým konferencím nebo ke konání firemních akcí. 
 
Památka otevřena pouze při významných událostech spojených s činností Českých 
drah (tiskové konference, výročí). 
 
Ve dnech EHD 2011 otevřeno:  
17.9. – 18.9.20011        9.00 - 17.00 hod. 
 
Vstupné: zdarma 
 
 

 
Podskalská celnice na Výtoni                              /Muzeum hl. m. Prahy/ 

 
Adresa:  
Rašínovo nábřeží 412, Praha 2 – Nové Město 
www.muzeumprahy.cz  
 
Stálá expozice věnovaná historii zaniklého podskalí, voroplavbě na Vltavě, nákladní 
lodní dopravě a pražské osobní paroplavbě.  
 
Památka běžně přístupná veřejnosti.  
Otevřeno denně mimo pondělí 10.00 - 18.00 hod. 
 
Ve dnech EHD 2011 otevřeno:  
10.9.2011       10.00 - 18.00 hod. 
 
Vstupné: zdarma 
 
 




