Kostel ,\'l'. FabiriJut
a Sebest itÍun r· Uhoci.
(/o/o I' llocl>i

1 r. l(l(li> zhamki;manl \ I pol. i') . stol. přestal 11limmat a h1l
tho řen . \a ll' ho místC· 1nostl 1 letech Il-l-12-+1 nm{ kostel. pm jl'i\ tolanl olrcli .. 1 \\alou. ujín1ad pmdnř klasicistní sÍllm:'~
'Lllln I illll'riéru iSOll Phratl olljoscla \ojt(·clia Hellicha

\ kostek 1111 1 r. I')20 pohřben česk\ humanista Viklllrinl(omcl
Zl' Všelirll. l·c' st•aloiríusM sm/J'IIi jm' stm.U duch /aÁ!U/1/é
i'dl!tT. hlťl'rí se t'l'iice !Jrí/11 o St'l; :la!ÚÁ'J' a .::i,·!ut!a dojem,ia

""'l,-;:_•-'-'---i----"-nr..;,i'•;rtgnjrr-.\iTit\-<n;;-kfhn-r.-t-:--prrr.-t-~-hln·h :rtitrht!~- -;+fe.'i-1 t~/Jí ~~ ti-Á:;-/ s--P( :. ;. ..:/.J.Ji~i,,--:b UL j.JÚ!il!.L/lDJ.i!:; .-.!..L!!..Li!..f.!!..!:.!!!.__
slojí tloniCl' s 1aknou klen hou 1 pří zemí.
ttoc sejf 611/c .:jet'i/ nutic/1 11111'11:·(/w ll!~etti;til dt'l'lltli čer
ti/lili ho.:/)' rt jm~rídrtiji o :lr tťrí/.i. l ~i·diSI'mÍ t•rluurttliiil:l'f)(}·

MALÁ CHUCHLE
e P. MARIE
l l'mba 'i. ulice 1/rí:uic/J. !7cJ/

1· ltteriltr hlúrh'ci> lrí:n i r .1/ah;
(.'buch/i sloji kostel I' Marie.
!Fo/o,/ nu.!ekl

ilosll'i ll' sou(·jqí urhanisticlil po1.oruhodnélw kompll'\ll
hudm hi\Odích !;'1/tlÍ 1. !S. a i') stol .. i kd1ž jeho j;'Ldro jl' mnohem slarši. I'C11odní ll'S Sl' pl'ipomín:'i jií. 1 r. 11 .12 Sl':lllně je rom:inského neho ran(· golickélio pú1odu. dnešní podohu!Ískala
pí·i po1.dn(· barokní pi·t·stal'llě 1 1·. ~ ---1. I. 10 dohl pocliá;ejí i její
lllllahn(· lo iwm(· šiÍII a tak(· 1ětšina 111i1řního zařízen í . .\all hl'l:th'mi i:i!IIC·mi 1 uil'sn 0ném Sl ahuu prallll:'ne s l'ldajně !(·čivou
1odou slojí pmst;i bmt·nn:i ka pli č k a 1 doh1 por. 1- (,11.

MALÁ STRANA
e SV. JANA KŘTITELE NA PRÁDLE
1/'m/Jrt !. Nťé'lli 11/ice. :!dl

\c·1clkoi kosll'iní s1a1ha. stojící 1 tC·sné blízkosti ostrOI'a
il:unp1. jl' zajím oll oll uk:'tzkou l'<lll t' gollcké sakr:tlní arcllitektul'l
ll' st1l u hu1·gu ndské gotik\ ..ll' to pmst:'t jednolodní sta1ha s pěll
hokvm presh1 teriem a pomC·ml' mail'mi. polokruho1·ě zaklrnu tlmi okn1·. I 1.nikla por I 2)') přt·s1a1hou starší rom:'lll ské Slatin(·. l'amího koslelíka h1\all' osad1· ť jt·td. připomínanélw již
1 r. 11 -12 . O n(• co tnladší je· knř ž išlě. poch:itl'jící 1. 2. pol.
U slol. \r· 2. pol IS. slol. kos1elupra1il pozdně barokně Ignác
.Jan \c·pon111k l'alkll'lli . 1·r 178-Jin-1 6rtk .:r11.1'ett 11 mři iJJ'i :/}()d,·af" l.mj!old I j)(J/o~il
:ríklrtdui Á>IÍIII<'II ~·e siru-/)(;
kostel" sr . .fos~j{t rt((
\Úl ll

.1/o/r'l'll'fll/(;_

!Fo/o I/ HuriuJ

in!. llltbll!ec J'.\·rtÁ! ~krí:·e tt.l'e/ 11 !JI'IIIjmll'i'li nrt jmídcltiit.
{)tf!l!t! lt!Á'é; j/IJC/IIÍ.:Ije/111 rille.l'lli /)(!illl('/1(1/'iÍIIÍ. v I' I!)_)') Sl'
dočbl

ohn01 1. kil'I':Í 11111 ll:IIT:ílila p(llotlní gotick{ 1·z1Jicd, a llll
pl'l'doin do užídní círk1i č eskoslml'IISké lwsitské. I interil>ru
jsou;h1 Lii1 got icklch n:ísl{•nm'ch maleb l.l' 2. č11rtim 1--t. stol.

l'iifa. /1!/Wtllsl!'ij( 1'.{11/c :!1/en/1/i/o iii,I'SI a 111h
.Jit!e.,' u( /Ja!H uoc

11111

dala peníz

se Jtlllic!Joh;et•i! ::uot •u rt hece slol'll.fellil

u.~Á!t'lil Nriuoji 111 1111.1'/i 11/t'l i'Ott. s t:IJNíieii_J'ttt :ilrttlli'tiÍIIt .zla·

id!w 1111 é'ele. Od Iře/I do/J se I11 tíd(!fllě u/Jiet •uií ''·''icl111irrlom. Jl!ltic/J i é'emi ho::lrm'.

e SV. JOSEFA,_

_ _ _ _ __

ll'rrt!ra l ..fusefi·lcrí ulice .. -!h:JI

Zúkladní ldml'll ke si:Lih{· tohoto malostranského koslcl:1
položil při jc·dné ll' s1vch Cl'Sl do f'r:th1· s:'un císař Leopold I. ,\~
pamět této události je pod obloukem zalomenou římsou na
1slupním pri'1éelí umístěn Jeho znak. liosteilil'val součástí kl:íštera řádu karmelilek a h1l 11sta1ěn tako poslední ohjektl' <li'C·
:'tl u 1· letech I hl-l ~ .LJ2. Je to ;ajímavá so'tlod stavila na diptickém
ptldOI'\ Sll. o jejímž p(h·odu panu jí četné nejasnosti. S lll'JI'ČIŠÍ
pranlěpodohností l'lp racmal její projekt blíže neznámÝ římský
architekt .-\hraham Paris. 1ě ž ké vstupní prtlčelí ve stylu nizozem·
ského hamka, č lenřnr polosloup1· a pilas1rv, ještě zcela poplatni
ranému haroku. je zřejmě dílem karme litána Don:ita lgnália
a .J(·su. \a l'l'zdohě kostela se podíleli přední ba rokní um ělci:
olt:'iře z konce 17. stol. J.lwlol· i ltruhlář ~·l a1 ·e k i\o nnenbachcr,
ohrazl S1·até rodimna hla1 11ím oltúi a Sl'. Terezie na postr:lll·
ním olt:íři. wsvřct·ném t0to s1'0tici. 1sou dílem l'l'tra Brandl~
z r. 1702. soch1 1· interi0ru i na vs1up11Ím jll'LIČclí kostela jsou
od Matě!l' l':icla1a .J iickla z konce 1- slol.

• P. MARIE '(l_Q_!l frnTĚZEM
/l'm/111 I. Lró!J/sfcrí ulice. , 1/JJ/
.Jecll'n z nej sta 1·ších p1·úskvch kostl'itl bll součástí líláštcll
( lwmenlil) 1'\'líř tl ř:idu s1·. .Jana .Jeru;alé>mskélw. zkráceně uazi·
1:111~ho johanité, později ma ltbští ntíři. založeného v r. lib')
lu:'dem Vladislavem I. l' tii'Odní trojlodní rmn:inslí:\ bazilika uy~
spolu s kl:íštl'l'l'lll clokončma v r. ll l-l2. llochovalv se zuíi~í~i

