
2. SOCHA TOILETA Nerudova ul.

V ohybu Nerudovy ulice do hradní rampy se nachází bo-

sovaná opěrná zeď. Nika v opěrné zdi tvoří pozadí pro 

sochu Toilety od Jana Štursy. Opěrná zeď nese pamětní 

desku připomínající rozehnání studentské demonstrace 

20.2.1948. Ze strany od rampy tvoří zeď masivní zá-

bradlí s pískovcovou korunou, v ohnisku napojení rampy 

na Nerudovu ulici je zakončena pískovcovým patníkem. 

Štursova socha byla v roce 2006 poničena a uložena do 

depozitáře. Péčí a nákladem MČ Praha 1 došlo v roce 

2018 k  sanaci opěrné zdi a navrácení sochy Toilety do 

opravené niky. Zároveň došlo k úpravě uličního okolí 

a vytvoření důstojného prostředí ke vzpomínkám na 

historické události.

1. KAPLE SV. BARBORY Loretánská ul.

Kapli umístěnou v ohradní zdi Loretánské zahrady ne-

chal postavit Štěpán Kinský kolem roku 1725. Projekt 

je připisován F.M.Kaňkovi, freskovou výzdobu provedl 

V.V.Reiner. Kaple byla obnovena v roce 1858. Inspirací 

k vybudování kaple i k její výzdobě byla pověst, podle 

které byli na tomto místě v roce 1512 popraveni dva 

loupeživí rytíři, bratři Chlévcové, a to naražením na 

kůl. Freska v kapličce zobrazuje orodující sv. Barboru 

obklopenou andílky, dole je namalován umírající zloči-

nec s knězem při svaté zpovědi. V pozadí tohoto výjevu 

si můžeme povšimnout malé postavičky odsouzence s 

kůlem. Péčí a nákladem MČ Praha 1 byla v roce 2014 

dokončena celková restaurátorská obnova kaple, včet-

ně ohradní zdi.

5. SGRAFITOVÁ FASÁDA DOMU Karoliny Světlé 17

Činžovní dům postavený podle návrhu architektů Anto-

nína Wiehla a Jana Zeyera v roce 1876. Ve 2. a 3. NP 

zdobí průčelí sgrafitová bosáž, nad 3.NP jsou sgrafitové 

grotesky, do který je včleněno pět reliéfních medailonů 

s postavami. Jedná se o medailony s vyobrazením Ma-

lířství, Polyhymnie, Komedie, Architektury a Sochařství. 

Poslední podlaží je zdobeno rovněž technikou sgrafita, 

které vytváří půlenou šachovnici, nad ní je potom lune- 

tová římsa se sgrafitovou groteskou. Sgrafitovou výzdo-  

bu navrhl František Ženíšek a plastické medailony pochá- 

zejí od Josefa Václava Myslbeka. Neorenesanční průčelí 

navozuje dojem spíše malého renesančního paláce, než 

nájemního domu. Péčí a nákladem soukromé osoby 

spolumajitele domu a MČ Praha 1 byla v roce 2015 

realizována restaurátorská obnova uliční fasády domu.

4. BAROKNÍ STUDNA Anenské nám.

Na Anenské náměstí byla studna přenesena v roce 

1932 ze zrušených Újezdských kasáren jako nefunkční 

dekorace. Pískovcová poprsnice studny je kruhového 

tvaru z hrubozrnného šedého pískovce a byla restau-

rována v roce 2018. Do plochy obrubně poprsnice je 

zakotvena kovová klec tvaru vysokého osmibokého 

polygonu přecházejícího do kupolovité horní části, za-

končené nástavcem s motivem stylizované české poz-

lacené koruny a z plechu vystřiženým zlaceným českým 

dvouocasým lvem s mečem v tlapě. Péčí a nákladem MČ 

Praha 1 byla v roce 2020 dokončena celková restau-

rátorská oprava studny v rámci rehabilitace celého 

Anenského náměstí.

3. POMNÍK MILADY HORÁKOVÉ 
Sněmovní ul./Pětikostelní nám.

Nadační fond Stránský vyhlásil 27.6.2014 architekto-

nicko-výtvarnou soutěž o návrh sochy JUDr. Milady Ho-

rákové. Pro realizaci díla na tzv. Pětikostelním náměstí 

na konci Sněmovní ulice byl soutěžní porotou vybrán 

návrh akad. sochaře Josefa Faltuse. Pomník bojovnice 

proti nacismu i komunistickému totalitnímu režimu zo- 

brazuje řečnický pult ze soudní síně s mikrofonem, ze 

kterého se chystá vzlétnout skřivan a deska připomíná 

poslední slova JUDr. Horákové: „Padám, padám, tento 

boj jsem prohrála, odcházím čestně. Miluji tuto zem, 

miluji tento lid, budujte mu blahobyt. Odcházím bez 

nenávisti k vám. Přeji vám to, přeji vám …“ pankrác-

ká věznice 27. června 1950 v 5:35 hodin. Pomník byl 

slavnostně odhalen dne 16. listopadu 2015.

7. PRŮČELÍ DOMU Ostrovní 14

Neorenesanční nájemní dům s malířskou výzdobou prů-

čelí od Mikoláše Alše, provedenou Josefem Bosáčkem, 

byl postavený v roce 1890 Čeňkem Strayblem. Pod 

průběžnou podokenní římsou 1.p. probíhá vlys s fi-

gurálním sgrafitem podle Alšova návrhu a zobrazující 

vojenské motivy: Loučení s rodiči, V kantýně, Execírka, 

Jízda, Hlavní stan, Dělostřelectvo, Exekuce a Večerka. 

Další sgrafitová výzdoba je v meziokenních plochách 

1.p.: Husar z doby Marie Terezie, Dragoun z r. 1813, 

Hulán z války r. 1866, Myslivec z téže doby, Kyrysník z 

doby Marie Terezie, dále pak motiv brnění a přilby nebo 

rostlinný motiv. Hodnota Alšovy výzdoby vysoce pře-

kračuje průměrnou architektonickou úroveň domu. Péčí 

a nákladem MČ Praha 1 došlo v roce 2015 k opravě 

havarijního stavu fasády a restaurování uličního průčelí.

6. ČAPADLO HOLLAR Smetanovo nábř./Divadelní.

Ze zanedbaného a nevyužívaného místa pod Galerií 

Hollar vzniká prostor pro volnočasové aktivity Pražanů. 

Hlavní město Praha připravuje kompletní rekonstrukci 

čapadla i přilehlé náplavky, ale již nyní prostor zaplní 

kulturní program a komunitní akce. Vstup do klenutého 

průchodu na poloostrov Smetanova nábřeží vede z Di-

vadelní ulice. Čapadla, průchody nábřežní zdí k Vltavě, 

byly původně určeny k zachytávání (čapání) a rozebí-

rání splavovaných vorů z řeky. Poslední vory do Prahy 

připluly v roce 1947.

* SLOVANSKÝ OSTROV

Ostrov původně nazvaný Žofín podle matky císaře Fran-

tiška Josefa, byl vždy střediskem kulturního a politické-

ho života. Novorenesanční budova podle plánů Jindřicha 

Fialky z roku 1885 vznikla na místě lázní a restaurace. 

Po roce 1848, kdy se konal Slovanský sjezd, se již pře-

jmenovaný ostrov a novorenesanční budova zapsaly do 

dějin kultury premiérou Smetanovy Mé vlasti. Působila 

zde Žofínská akademie, koncertovali věhlasní umělci 

a přednášeli významní politici. V roce 1846 se ostrov 

otevřel veřejnosti a záhy se stal oblíbeným vycházko-

vým místem Pražanů. Péčí a nákladem MČ Praha 1 byla 

v roce 2018 dokončena zatím poslední větší etapa ob-

novy parteru ostrova, a sice severní části v okolí vstupů 

k provozovnám turistické dopravy a v ploše centrálního 

trávníku.

* A NĚCO NAVÍC

* KRANNEROVA KAŠNA Smetanovo nábř.

Jedná se o věžovitý novogotický pomník císaře Fran-

tiška I., který se nachází v parku Národního probuzení. 

Objekt je též nazýván Krannerova kašna nebo Hold 

českých stavů. Jedná se o výtvarnou novogotickou pa-

mátku z roku 1850 od architekta J.O.Krannera a K.Svo-

body. Na pískovcovém pomníku se nachází 26 soch od 

sochaře J.Maxe. Pod baldachýnem je vsazena bronzová 

jezdecká socha císaře. Jedná se o moderní kopii insta-

lovanou v roce 2003. Originál sochy je v lapidáriu. MČ 

Praha 1 po rekonstrukci cestní sítě parčíku připravuje    

i restaurátorskou obnovu celého pomníku.

8. ZAHRADA V JIRCHÁŘÍCH Opatovická ul.

Zahrada V Jirchářích o celkové rozloze 439 m2 leží na 

místě původního hřbitova kolem kostela sv. Michala. 

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. Zahrada má licho-

běžníkový tvar, který kopíruje středověký půdorys dané 

zástavby. Zahrada je na severní straně ohraničena kos-

telem a na východě ohradní zdí směrem do Opatovické 

ulice. Uvedená zeď je jediným historicky dochovaným 

prvkem prostoru zahrady. V roce 2015 MČ Praha 1 ve 

spolupráci s Hlavním městem Praha a Evropským fon-

dem pro regionální rozvoj dokončila celkovou rekultivaci 

zahrady, která je v sezóně pravidelně zpřístupněna 

veřejnosti.

Městská část Praha 1 VÁS ZVE NA

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2021
11. - 19. září

Dny evropského dědictví (European Heritage Days) jsou 

významnou celoevropskou kulturně poznávací, spole-

čenskou a výchovnou akcí. Návštěvníkům se obvykle 

zpřístupňují objekty méně známé, často i běžně nepří-

stupné. Na území ČR je garantem Sdružení historických 

sídel Čech, Moravy a Slezska.

VYDALA MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 • www.praha1.cz • text 
Odd. územního rozvoje MČ Praha 1 • fotografie Vasil Stanko 

a Petr Našic • grafická úprava Martin Taller • tisk Žaket

Během letošních EHD Vás zveme k prohlídce nedávno 

rekonstruovaných či zpřístupněných objektů, a to z 

volně přístupných míst. Jejich návštěvu si proto můžete 

naplánovat dle svých potřeb, a pokud si zvolíte v mapě 

označenou trasu, čeká Vás zhruba 4,5 km dlouhá pro-

cházka z Hradčan až na Nové Město.

www.praha1.cz I www.historickasidla.cz



1. SV. BARBORA Loretánská ul.
 volně přístupné, bez omezení

2.  SOCHA TOILETA Nerudova ul.
 volně přístupné, bez omezení

3. POMNÍK MILADY HORÁKOVÉ 
 Sněmovní ul.
 volně přístupné, bez omezení

4. STUDNA Anenské nám.
 volně přístupné, bez omezení

5.  SGRAFITOVÁ FASÁDA 
 Karoliny Světlé 17
 volně přístupné, bez omezení

6.  ČAPADLO HOLLAR  Divadelní
 Po až Pá 9.00 - 22.00, So a Ne 9.30 - 22.00

7.  PRŮČELÍ DOMU Ostrovní 14
 volně přístupné, bez omezení

8.  ZAHRADA Opatovická ul.
 Po až So 8.00 – 18.00, Ne 12.00 – 17.00

 * A NĚCO NAVÍC

 * KRANNEROVA KAŠNA  
    Smetanovo nábř.
     volně přístupné, bez omezení

 
 * SLOVANSKÝ OSTROV
     Po až Ne 6.00 – 23.00
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