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KRESBA - JAN SLAVÍČEK 
 

 

Adresa: 
Hradčany, Úvoz 28 
Návštěvníkům EHD bude sklep s rytinou Slavíčka exkluzivně otevřen poprvé od jejího objevení. 
 
Raně barokní pětiposchoďový objekt při zadním křídle Hrzánského paláce pochází z doby po roce 
1658 a v první polovině 19. století byl zvýšen o patro. Fasáda objektu je v 1.NP a na nárožích opatřena 
kvádrovou mělkou rustikou s plastickým štukovým povrchem. 
V době měl atelier umělec Jan Slavíček. 
Otevřeno: 
3.9.2016   10.00 - 18.00 hod. 
4.9.2016   10.00 - 18.00 hod. 
Vstupné:  zdarma 

 

KOSTEL SV. KARLA BOROMEJSKÉHO 
 

 

Adresa: 
Malá Strana, Vlašská 36 
V rámci EHD se návštěvníkům otevře nově obnovený interiér kostela. 
 

Kostel je prostá sálová stavba v pozdně empírovém slohu navržená stavitelem Adalbertem Guderou. Na 

průčelí kostela jsou v nikách umístěny sochy od Václava Levého. Dochovaná malba uvnitř kostela je od 

Viléma Kandlera. Kostel vysvěcený v roce 1854 je součástí areálu Nemocnice Milosrdných sester 

sv. Karla Boromejského. 

Otevřeno: 
3.9.2016   10.00 - 18.00 hod. 
4.9.2016   12.00 - 18.00 hod. 
Vstupné:  zdarma 

 

LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC 
 

 

Adresa: 
Malá Strana, Malostranské nám. 13 
Návštěvníkům EHD se otevře prostor bývalých stájí a zahrada paláce. 
 
Palác vznikl jako knížecí rezidence v první polovině 17. století spojením několika středověkých domů. 
V roce 1791 získal svou monumentální klasicistní podobu. Poslední rekonstrukcí palác prošel v letech 
1990 – 1993. Nově obnovený suterénní prostor paláce je určen pro výstavy a koncerty. 
Zrekonstruovaná zahrada se proměnila v meditativní prostor. 
Otevřeno: 
3.9.2016   10.00 - 18.00 hod. 
4.9.2016   10.00 - 18.00 hod. 
Vstupné:  zdarma 
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BETLÉMSKÁ KAPLE 
 

 

Adresa: 
Staré Město, Betlémské nám. 
Návštěvníkům EHD se otevře podzemí (Lapidárium) kaple. 
Autentické zdi a základy ze 14. století, které pamatují mistra Jana Husa. 
 
Původní kaple založená pražskými měšťany byla postavena v letech 1391 – 1394. Kázal zde mistr Jan 
Hus a další husitští kněží. Poté kaple vystřídala řadu jiných určení, zchátrala a roku 1786 byla zbořena. 
Znovu vybudována byla v 1. polovině 50. let 20. století jako památník husitského a českého 
reformního hnutí. 
Otevřeno: 
3.9.2016   10.00 - 18.00 hod. 
4.9.2016   10.00 - 18.00 hod. 
Vstupné:  zdarma 

 

KOSTEL SV. MICHALA V JIRCHÁŘÍCH 
 

 

Adresa: 
Nové Město, V Jirchářích 
V rámci EHD se návštěvníkům otevře interiér kostela. 
 
Původně farní kostelík z počátku 12. století byl v roce 1348 přestavěn v raně gotickém slohu. V roce 
1717 byla přistavěna věž a barokní kaple. Roku 1791 kostel zakoupili němečtí evangelíci 
augsburského vyznání a od roku 1945 až dodnes kostel složí Slovenskému evangelickému sboru 
augsburského vyznání v ČR. 
Otevřeno: 
3.9.2016   14.00 - 18.00hod. 
4.9.2016   12.00 - 17.00hod. 
Vstupné:  zdarma 

 

ZAHRADA V JIRCHÁŘÍCH 
 

 

Adresa: 
Nové Město, V Jirchářích 
V rámci EHD se návštěvníkům otevře prostor zahrady. 
 
Zahrada leží na místě původního hřbitova u kostela sv. Michala. Prostor zahrady má lichoběžníkový 
tvar, který kopíruje středověký půdorys dané zástavby. Zahrada je na severní straně ohraničena 
kostelem a na východě ohradní zdí směrem do Opatovické ulice. Uvedená zeď je jediným historicky 
dochovaným prvkem prostoru zahrady. 
Otevřeno: 
3.9.2015   10.00 - 12.00,  14.00 - 18.00hod. 
4.9.2015   10.00 - 18.00hod. 
Vstupné:  zdarma 

 


