
2. KOSTEL SV. VAVŘINCE, Hellichova 18

Jednolodní románská stavba pochází z 12. století, pře-

stavěná ve 14. století. Sv. Vavřinec představuje vzácný 

typ kostela s věží mezi obdélnou lodí a kněžištěm, který 

má pravoúhlý půdorys. Zúžené podvěží vytváří v interiéru 

kostela jakýsi chór, spolu s triumfálním obloukem zvýraz-

ňující kněžiště. Rozsáhlá gotická přestavba kolem roku 

1378 připojila ke kostelu boční loď s křížovou klenbou 

a sakristii. Kolem roku 1390 vyzdobil interiér koste-

la krásnými malbami neznámý autor, který byl vyučen 

v dílně Mistra třeboňského oltáře. Kostel prošel i barokní 

přestavbou. V roce 1784 byl kostel zrušen a spolu s po-

zemkem okolního 

hřbitova prodán 

a klasicistně pře-

stavěn. Církevní 

stavba je dnes 

využívána pro kon-

certy a přednášky 

společností Pražské 

jaro o.p.s.

1. PRAMENÍK, Hellichova ul.

Prameník a stylizovaná vodní kaskáda v nejvyšší části 

ulice je připomenutím petřínských pramenů i místem 

setkávání. Péčí a nákladem MČ Praha 1 došlo v roce 

2004 k instalaci vodního prvku, k úpravě uličního okolí 

a vytvoření nenásilného průniku města a přírody – řešení 

dlažeb v kombinaci s travnatými plochami a návaznosti 

na Petřínské sady. Poznámka: Pitná voda je pouze ta 

z pítka. Voda tekoucí po kamenech a žlábkem je z potru-

bí odvodňující štoly na Nebozízku – tato voda je vhodná 

pouze pro hmyz a ptáky.

3. TERASA S BALUSTRÁDOU, Vojanovy sady

První písemné zmínky o zahradě jsou datovány k roku 

1336. V roce 1655 vykoupil pozemky císař Ferdinand III. 

a předal je řádu karmelitek, které uvedl do Prahy. Kláš-

terní komplex s kostelem sv. Josefa karmelitky vybu-

dovaly v letech 1673 – 1690. Jednu z dominant zadní 

části sadů – terasy – tvoří barokní kašna s vodotryskem 

ve tvaru čtyřlístku. Dále jsou na terase sluneční hodiny, 

patrně ze 17. století. Jejich stupnice je zjednodušená 

vypuštěním křivek zvěrokruhu pro znamení Lva, Raka 

a Blížence. Na hodinách je vidět žehnající postavu pře-

vorky kláštera řádu sv. Elekty. Péčí a nákladem MČ  

Praha 1 byla v roce 2022 dokončena rehabilitace terasy, 

včetně doplnění zahradních oblouků a stojanů na růže.

4. VÝKLENKOVÁ KAPLE SV. JANA NEPOMUCKÉHO, 

    Vojanovy sady

Kaple sv. Jana Nepomuckého s vyhlídkovou věží šikmo 

vystupuje z ohradní zdi Vojanových sadů. V levé části se-

verního výklenku jsou dveře směřující na dřevěné točité 

schodiště osvětlené pomocí tří malých oken, jímž je pří-

stupna vyhlídková terasa nad kaplí. Dveře jsou umístěny 

v kamenném ostění s raně barokní profilací. Péčí a ná-

kladem MČ Praha 1 byla v roce 2013 dokončena celková 

rekonstrukce kaple, během které došlo k izolaci objektu 

proti spodní vodě a na podlahu vyhlídkové terasy byla 

položena pískovcová dlažba. Zároveň došlo k obnově 

schodiště na terasu, 

které bylo prove-

deno z dřevěného 

dubového masivu.

5. POMNÍK JANA PALACHA, Alšovo nábř.

Úprava jižního staroměstského předpolí Mánesova mostu 

byla realizována za účelem vytvoření důstojného zázemí 

pro plánované umístění památníku Jana Palacha. Umě-

lecká díla na pomezí plastik a staveb – Dům syna a Dům 

matky pocházejí od amerického sochaře českého půvo-

du Johna Heyduka. Inspirací se Hejdukovi stala báseň 

Davida Shapira s názvem „Pohřeb Jana Palacha“ z roku 

1969. Sochy jsou osazeny do volné, zpevněné mlatové 

plochy tak, aby bylo možné mezi objekty volně prochá-

zet a pozorovat je z těsné blízkosti i z dálky. Navíc obě 

sochy jsou záměrně natočeny tak, aby průsečíkem jejich 

středových os bylo místo, kde je na fasádě FF UK umís-

těna posmrtná maska Jana Palacha. Symbolika díla by 

měla působit jako dvě „postavy“, které vstoupily do stá-

vajícího místa. Dům syna, který má světlou barvu a stojí 

blíže k Vltavě, má znázorňovat samotného Jana Palacha. 

Dům matky je tmavší, jakoby zrezlý a odkazuje k Pala-

chově zoufalé matce. Do Domu matky je možné vstoupit, 

uvnitř jsou schody s podestou, ze které je možné škví-

rou sledovat Syna. Na pláštích plastik je výrazný modrý 

a červený pruh – evokace národních barev. Slavnostní 

odhalení proběhlo 16.1.2016.

6. MARIÁNSKÝ SLOUP, Staroměstské nám.

Na Staroměstské náměstí se vrátil Mariánský sloup, 

který byl po více než sto letech vztyčen Společností pro 

obnovu Mariánského sloupu. Jedná se o kopii původního 

barokního sloupu. Původní sloup nechal na Staroměstské 

náměstí postavit v roce 1650 císař Ferdinand III. jako 

poděkování Panně Marii za obhájení Prahy před Švédy 

v roce 1648. Hlavním tvůrcem sochařské výzdoby byl Jan 

Jiří Bendl. Gotický obraz Panny Marie Rynecké umístěný 

ve střední části podstavce se v barokní době těšil velké 

úctě. Sloup byl stržen po vzniku republiky v roce 1918. 

Nový sloup je necelých 16 metrů vysoké sochařské dílo, 

postavené roku 2020 podle původního raně barokního 

sloupu. Na vrcholu je umístěna socha Neposkvrněné 

Panny Marie, vytvořená sochařem Petrem Váňou dle 

originálu. Oproti původnímu sloupu nejsou na podstavci 

sochy čtyř andělů bojujících se symboly zla. Největší část 

dochovaných pozůstatků původního sloupu se nachází 

v Lapidáriu Národního muzea. Nový sloup byl slavnost-

ně vysvěcen v srpnu 2020, kdy byla také do sanktuáře 

vložena kopie obrazu Panny Marie Rynecké. Zajímavost: 

Mariánský sloup slouží jako „gnómon“ ukazující svým 

stínem poledne slunečního času. Polední stín sloupu 

označuje pražský poledník, který dříve sloužil k určení 

místního času

7. METEOROLOGICKÝ SLOUPEK, Havlíčkova ul.

Industriální památka z umělého kamene postavená 

kolem roku 1914 je patrně jedním ze dvou meteorologic-

kých sloupů, které se dochovaly na území Prahy. Sloužily 

k zobrazování informací o tlaku, teplotě a vlhkosti vzdu-

chu, ukazovaly přesný čas a vystavovaly různé statistic-

ké zprávy. Meteorologický sloup u Masarykova nádraží 

byl zrekonstruován a slavnostně odhalen v únoru 2021. 

Trojici hodin na sloupu doplnil informační text s fotogra-

fiemi o historii objektu a dalších meteorologických sloupů 

v Česku. Kromě původního meteorologického měření se 

nyní uvnitř sloupku nachází i technické zázemí pro řízení 

křižovatky, které bylo zmenšeno a zmodernizováno. 

Do obnovené podoby sloupku byla ještě oproti původní 

podobě přidána 

řídicí jednotka 

rozvaděče veřejné-

ho osvětlení, který 

na dálku spíná 

veřejné osvětlení 

v přilehlé Hybern-

ské a Havlíčkově 

ulici.

8. STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU JEDNIČKA, Truhlářská 8

Péčí a nákladem MČ Praha 1 byla v roce 2021 dokon-

čena rekonstrukce a dostavba památkově chráněného 

objektu v centru Prahy na městské volnočasové vzdělá-

vací zařízení – Středisko volného času Jednička. Objekt 

vznikl sloučením dvou gotických domů, které následně 

prošly mnoha vrstvami stavebních úprav. Mezi zvlášť 

cenné součásti stavby patří zachované velkorysé gotické 

sklepy, prostor první toleranční modlitebny v Praze v pa-

tře domu a barokní krov s ležatou stolicí s ondřejskými 

kříži. Na uliční fasádě byla realizována rekonstrukce 

kopií nalezených fragmentů barokní malby dvou obrazů 

vč. štukových, bohatě profilovaných rámů. Součástí akce 

byla i dostavba moderní schodišťové a výtahové věže 

pro zajištění bezbariérového přístupu do všech podlaží 

původního objektu.

Městská část Praha 1 vás zve na 
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2022

www.praha1.cz
www.historickasidla.cz

Dny evropského dědictví (European Heritage Days) jsou 

významnou celoevropskou kulturně poznávací, společen-

skou a výchovnou akcí. Návštěvníkům se obvykle zpří-

stupňují objekty méně známé, často i běžně nepřístupné. 

Na území ČR je garantem Sdružení historických sídel Čech, 

Moravy a Slezska.

Během letošních EHD Vás zveme k prohlídce nedávno re-

konstruovaných či zpřístupněných objektů. Některé objek-

ty jsou volně přístupné a část objektů je s možností pro-

hlídky interiéru. Pokud si zvolíte v mapě označenou trasu, 

čeká Vás zhruba 4,5 km dlouhá procházka z Malé Strany 

až na Nové Město.

www.praha1.cz I www.historickasidla.cz

VYDALA MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 • www.praha1.cz • text

Odd. územního rozvoje MČ Praha 1 • fotografie Vasil Stanko, 

Jaroslav Tatek a Petr Našic • grafická úprava Martin Taller
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PRAMENÍK, Hellichova ul.

volně přístupné, bez omezení

KOSTEL SV. VAVŘINCE, Hellichova 18

10. a 11. 9. I 10.00 – 18.00

TERASA S BALUSTRÁDOU, Vojanovy sady

duben – září I Po až Ne 8.00 – 19.00

VÝKLENKOVÁ KAPLE SV. JANA NEPOMUCKÉHO, Vojanovy 

sady 10. a 11. 9. I 10.00 – 18.00

POMNÍK JANA PALACHA, Alšovo nábř.

volně přístupné, bez omezení

MARIÁNSKÝ SLOUP, Staroměstské nám.

volně přístupné, bez omezení

METEOROLOGICKÝ SLOUPEK, Havlíčkova ul.

volně přístupné, bez omezení

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU JEDNIČKA, Truhlářská 8

10. a 11. 9. I 10.00 – 18.00


