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Praha je jedním z nejkrásnějších měst světa. V jejím jedi‑
nečně zachovalém historickém centru, od roku 1992 zapsa‑
ném na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO, se odráží celých jedenáct století historie. Toto kul‑
turně bohaté město plné skvostných památek návštěvníky 
okouzluje nejen svou úchvatnou a rozmanitou architekturou 
a dechberoucími výhledy, ale i intimní, romantickou atmo‑
sférou, která přímo vybízí k dlouhým procházkám. Praha je 
i městem zasvěceným (nejen klasické) hudbě a umění, na 
něž zde narazíte na každém kroku, městem zahrad a parků 
a v neposlední řadě i městem, kde se vaří a pije to nejlepší 
pivo na světě.

Základní informace 
o Praze
Hlavní město České republiky (člen EU od r. 2004): 
1 280 000 obyvatel

 Letiště:  www.prg.aero
Letiště Václava Havla Praha, 30 minut do centra 
Vzdálenosti: Berlín 350 km, Vídeň 330 km, Budapešť 525 km, 
Bratislava 330 km, Varšava 680 km
Vltava: protéká městem v délce 31 km, její největší šířka je 330 m
Historické jádro: Hradčany, Malá Strana, Staré Město, Nové Město 
a Vyšehrad

Co musíte vědět
  Nejlepším zdrojem informací o Praze je  www.prague.eu  

a turistická informační centra Prague City Tourism (viz str  70) 
  Praha je město stvořené pro pěší turistiku, ale její krásná histo-

rická dlažba je pro chodidla někdy náročná  Nezapomeňte si tedy 
přivézt pohodlné boty 
  Chůze vás unavuje nebo cestujete s malými dětmi? Využijte 

ekovláček, projížďku veteránem-kabrioletem, historickou tramvají 
či kočárem nebo se vydejte na výlet lodí po Vltavě  V nabídce jsou 
i prohlídky Prahy s našimi průvodci či na kole a celá škála okružních 
jízd 
  Pražská městská doprava zahrnuje metro i tramvaje, v okrajových 

částech pak autobusy  Pokud nebudete chodit pouze pěšky, vyplatí 
se pořídit si časovou jízdenku na 1 nebo 3 dny  Pozor, jízdenku si 
před první jízdou musíte označit ve strojku, jinak se vystavujete 
riziku pokuty 
  Prague Card (na 2, 3 nebo 4 dny) zahrnuje bezplatný vstup do 

50 hlavních turistických objektů, jakož i volné využití městské 
hromadné dopravy  Koupíte ji např  v jednom z našich turistických 
informačních center 
  Další informace naleznete na str  67 
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Návštěvníky z celého světa láká do Prahy jedinečná sym‑
bióza zachovalých památek všech slohových období, od 
románských rotund, přes gotické katedrály a barokní kostely, 
renesanční paláce a zahrady až po stavby secesní, kubis‑
tické i ryze moderní. Neopakovatelnému panoramatu vévodí 
Pražský hrad tyčící se nad řekou Vltavou, v níž se zrcadlí 
městské dominanty, věže, chrámové kupole, paláce a domy, 
zeleň zahrad a ostrovů.

Hradčany a okolí
Pražský hrad

 Praha 1  www.hrad.cz 
Pražský hrad je významným symbolem českého státu již více než 
tisíc let  Založen byl v 9  století a stal se sídlem českých panovníků 
a posléze i prezidentů  Jeden z největších hradních komplexů na 
světě je tvořen historickými palácovými, úředními, církevními a for-
tifikačními budovami, zahradami a malebnými zákoutími, jako je 
například známá Zlatá ulička   Areál Pražského hradu: denně 6.00–
22.00   Návštěvnické a výstavní objekty s výjimkou věží (Daliborka, 
Bílá věž, Prašná věž, Velká jižní věž Katedrály) a obranné chodby ve 
Zlaté uličce mají bezbariérové vstupy.

Hlavní historické objekty 
Pražského hradu
Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha
 www.katedralasvatehovita.cz

Gotická katedrála, duchovní symbol českého státu, byla založena 
r  1344 na místě původní románské rotundy  Stavba trvala téměř 
600 let, definitivně byla dokončena až v r  1929  V jejím impozantním 
interiéru se nachází mj  malbami a polodrahokamy nádherně vyzdo-
bená Svatováclavská kaple s hrobem sv  Václava, v podzemí hrobka 
českých králů a Korunní komora, kde jsou uloženy korunovační 
klenoty   po–so 9.00–17.00, ne 12.00–17.00 (duben–říjen) a po–so 
9.00–16.00, ne 12.00–16.00 (listopad–březen)  Velká jižní věž: za 
příznivého počasí denně 10.00–17.00, v letní sezoně 10.00–18.00 
(není součástí prohlídkových okruhů)

Nejdůležitější
pražské
památky



6 7N E J D Ů L E Ž I T Ě J Š Í  P R A Ž S K É  P A M ÁT K Y N E J D Ů L E Ž I T Ě J Š Í  P R A Ž S K É  P A M ÁT K Y

Míčovna
Renesanční stavba zdobená sgrafity, umístěná v Královské zahradě  
Výstavní a koncertní síň 

Jízdárna Pražského hradu
Barokní stavba z konce 17  století  Jízdárna je místem reprezentativ-
ních a zajímavých výstav 

Zahrady Pražského hradu
Bližší informace v kapitole Zelené poklady Prahy (viz str  21) 

Střídání stráží
Střídání stráží u bran Hradu probíhá každou celou hodinu od 9 00 
do 18 00, ve 12 00 s fanfárami a výměnou standarty na I  hradním 
nádvoří 

 Objekty Pražského hradu: denně 9.00–17.00 (duben–říjen) a 9.00–
16.00 (listopad–březen); zavírací den 24.12.   Vstupenky do přístup‑
ných objektů lze zakoupit v informačních střediscích Pražského hradu 
na II. a III. nádvoří nebo v pokladnách některých objektů.   Okruh 
A: Starý královský palác, expozice Příběh Pražského hradu, bazilika 
sv. Jiří, Zlatá ulička s věží Daliborka, Prašná věž, Rožmberský palác, 
katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha   Okruh B: Starý královský pa‑
lác, bazilika sv. Jiří, Zlatá ulička a Daliborka, katedrála sv. Víta, Václava 
a Vojtěcha   Okruh C: Expozice Svatovítského pokladu, Obrazárna 
Pražského hradu.  Samostatné vstupné do jednotlivých expozic 
(Expozice Příběh Pražského hradu, Expozice Svatovítský poklad v létě 
10.00–18.00, v zimě 10.00–17.00, Obrazárna Pražského hradu, Prašná 
věž – expozice Hradní stráže). Vstupenka platí 2 dny.  V informačním 
středisku Pražského hradu lze objednat průvodce, audioguide, speci‑
alizované prohlídky, odborné přednášky, doprovod pro handicapované 
osoby. K dispozici je průvodce Hradem pro nevidomé či aplikace 
s obrázkovými průvodci.

Lobkowiczký palác
 Jiřská 3, Praha 1  www.lobkowicz.cz 

V Lobkowiczkém paláci, jediném soukromém objektu v areálu 
Pražského hradu, se nachází muzeum s uměleckými sbírkami 
rodiny Lobkowiczů  Součástí sbírek jsou obrazy světoznámých 
malířů i hudební nástroje a manuskripty významných skladatelů 
17 –19  století, například Beethovena a Mozarta  Nádherný koncertní 
sál nabízí koncerty vážné hudby, součástí komplexu je i kavárna, 
prodejní galerie a panoramatická vyhlídka (otevřena od března do 
října)   denně 10.00–18.00

Loreta
 Loretánské náměstí 7,  Praha 1  www.loreta.cz

Mariánské poutní místo s kopií Svaté chýše a barokním kostelem 
Narození Páně, obklopené ambitem a kaplemi  Ve věži je umístěna 
zvonkohra s 27 loretánskými zvonky hrající mariánskou píseň 
Tisíckrát pozdravujeme Tebe (každou celou hodinu 9 00–18 00)  
Vzácný je tzv  Loretánský poklad, soubor bohoslužebných předmětů 
z 16 –18  století, z nichž nejproslulejší je Diamantová monstrance 
zdobená 6 222 diamanty   denně 9.00–17.00 (duben–říjen) a denně 
9.30–16.00 (listopad–březen)

Starý královský palác
Do 16  století sídlo českých knížat a králů, vystavěno na pozůstat-
cích románského Soběslavova paláce  Nejpozoruhodnější je gotický 
Vladislavský sál – největší světský prostor středověké Prahy (1487–
1500, Benedikt Rejt) s pozoruhodnou krouženou klenbou, dnes 
místo konání slavnostních státních akcí 

Bazilika sv. Jiří
Nejstarší zachovalá kostelní stavba Pražského hradu a nejzachova-
lejší románská architektura v Čechách  Založena kolem r  920 kní-
žetem Vratislavem I , přestavěna ve 12  století, barokní průčelí je 
ze 17  století  Významná je kaple sv  Jana Nepomuckého a kaple 
sv  Ludmily, babičky sv  Václava, první české křesťanské mučednice 

Kaple sv. Kříže
V letech 1758–1763 ji postavil architekt Anselmo Lurago, v polovině 
19  století byla klasicistně přestavěna  Bývá též nazývána Klenotnicí, 
neboť na počátku 60  let 20  století byla upravena na expozici nej-
vzácnějších památek Svatovítského pokladu, který obsahuje 139 
relikviářů a liturgických předmětů vysoké historické a umělecké 
hodnoty 

Zlatá ulička
Malé domky vestavěné v gotickém opevnění  Od 16  století zde 
bydleli hradní střelci a řemeslníci  V domku č  22 pracoval v letech 
1916–1917 Franz Kafka 

Obrazárna Pražského hradu
Vybudována v 60  letech 20  století na místě bývalých koníren  
Sbírky pocházejí ze zbytků tzv  Rudolfových sbírek i z pozdější doby 
(staří mistři německé i nizozemské renesance, italská renesance 
a manýrismus, barokní umění) 

Letohrádek královny Anny
Nejčistší renesanční architektura v Praze z let 1538–1560 podle 
projektu Paola della Stelly, dostavěná architektem Wohlmutem  
V zahradě letohrádku se nachází Zpívající fontána ze zvonoviny, 
rozeznívaná kapkami padající vody, dílo Tomáše Jaroše z let 
1564–1568  Výstavní síň 
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Malá Strana
Karlův most

 Malá Strana, Staré Město, Praha 1  www.prague.eu 
Nejstarší pražský most vznikl na místě Juditina mostu pobořeného 
r  1342 povodní  Kamenný či Pražský most, od r  1870 nazývaný 
Karlův, byl založen r  1357 Karlem IV , dokončen byl r  1402  Most je 
vybudován z pískovcových kvádrů a po obou stranách je opevněn 
věžemi (Malostranské mostecké věže, Staroměstská mostecká 
věž)  Od r  1683 do r  1928 bylo na pilíře mostu osazeno 30 soch 
světců, z nichž nejznámější je socha sv  Jana Nepomuckého 
(M  Braun, F  M  Brokoff aj ) 

Malostranské mostecké věže
 Malá Strana, Praha 1  www.muzeumprahy.cz

Menší věž je románská, pochází z 12  století, dnešní renesanční 
podoba je z r  1591  Vyšší věž z r  1464 navazuje svou pozdně gotic-
kou architekturou na Parléřovu Staroměstskou mosteckou věž  
Mezivěžní brána vznikla počátkem 15  století   denně 10.00–22.00 
(duben–září), denně 10.00–20.00 (březen, říjen) a denně 10.00–18.00 
(listopad–únor)

Kostel sv. Mikuláše
 Malostranské náměstí, Praha 1  www.stnicholas.cz

Jedna z nejvýznamnějších staveb pražského baroka s dominantní 
kopulí a zvonicí  Také vnitřní výzdoba chrámu je vynikající ukáz-
kou vrcholného baroka  Kopule, která má v průměru obdivuhod-
ných 20 m a jejíž vnitřní výška je přes 49 m, představuje nejvyšší 
pražský interiér, jehož monumentalitu dotváří i důmyslná hra 
světla  Za svého pobytu v Praze zde na varhany hrál W  A  Mozart  
Přístupná je mj  i zvonice s výhledem na Malou Stranu   denně 
9.00–16.00 (listopad–únor) a denně 9.00–17.00 (březen–říjen)

Kostel Panny Marie Vítězné (Pražské Jezulátko)
 Karmelitská 9, Praha 1  www.pragjesu.info

Raně barokní stavba z r  1611, přestavěná v letech 1634–1669 
řádem karmelitánů  Kostel je proslulý díky sošce Pražského 
Jezulátka, pocházející ze Španělska, darované karmelitánům 
Polyxenou z Lobkovic (1628)  Jezulátko používá 2 korunky 

Strahovský klášter
 Strahovské nádvoří 1, Praha 1  www.strahovskyklaster.cz

Klášter řádu premonstrátů byl založen r  1140  V jeho areálu se 
nachází kostel Nanebevzetí Panny Marie (1743–1752), vzácná 
Strahovská knihovna s množstvím středověkých rukopisů, map 
a glóbů, barokní Teologický sál (1671–1679), klasicistní Filozofický 
sál (1785–1794) zdobený freskami, Strahovská obrazárna, jedna 
z nejvýznamnějších středoevropských sbírek gotického malířství, 
rudolfinského umění a barokní a rokokové malby a vzácná kle-
notnice se souborem děl liturgické povahy   denně 9.00–12.00 
a 13.00–17.00 (Knihovna) a denně 9.30–11.30 a 12.00–17.00 
(Obrazárna)

Petřínská rozhledna
 Petřínské sady, Praha 1  www.muzeumprahy.cz

Jedna z neodmyslitelných dominant Prahy byla postavena r  1891 
jako volná kopie pařížské Eifellovy věže (k té je v poměru 1:5)  
Rozhledna je vysoká 63,5 m a na její vrchol vede 299 schodů; pro 
invalidy a starší osoby je k dispozici i výtah  Z horního ochozu se 
nabízí výhled na celou Prahu a za jasného počasí i dále  V těsném 
sousedství je bludiště s labyrintem důmyslně propojených zrcadel, 
z nichž některá zkreslují postavy návštěvníků k nepoznání   denně 
10.00–22.00 (duben–září), denně 10.00–20.00 (březen, říjen) a denně 
10.00–18.00 (listopad–únor)
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akce primátora hl. m. Prahy   V souvislosti s rekonstrukcí objektu 
(věž, kaple, orloj) v letech 2017 a 2018 může docházet ke změnám 
v návštěvnickém režimu. Sledujte webové stránky.

Chrám sv. Mikuláše
 Staroměstské náměstí 27a, Praha 1  www.svmikulas.cz

Monumentální barokní stavba zbudovaná v letech 1732–1737 podle 
plánů K  I  Dientzenhofera byla směrem do Pařížské třídy novodobě 
upravena, v nice je osazena pseudobarokní nadživotní pískovcová 
socha sv  Mikuláše  Interiér se zajímavými světelnými efekty patří 
k vrcholným Dientzenhoferovým dílům  V lodi visí korunový lustr 
s křišťálovými skleněnými ozdobami z Harrachovských skláren  

 po–so 10.00–16.00, ne 12.00–16.00 (mimo dobu bohoslužeb nebo 
kulturní akce)

Chrám Matky Boží před Týnem
 Staroměstské náměstí 604/14, Praha 1  www.tyn.cz 

Nejpůsobivější gotická sakrální stavba v Praze, budovaná od polo-
viny 14  století do počátku 16  století  Na konci 17  století byl interiér 
barokně přestavěn  Chrám je rozsáhlou galerií gotických, renesanč-
ních a raně barokních děl, z nichž nejzajímavější jsou mj  oltářní 
obrazy Karla Škréty a náhrobek astronoma Tychona Brahe  Zdejší 
varhany z roku 1673 jsou nejstarší v Praze   út–so 10.00–13.00 
a 15.00–17.00, ne 10.00–12.00

a asi 46 šatiček, které se podle prastarého zvyku střídají 10x 
do roka podle období  Z oblečení a dalších náboženských před-
mětů zde bylo vybudováno malé muzeum   po–so 8.30–19.00, 
ne 8.30–20.00

Valdštejnský palác
 Valdštejnské náměstí 4, Praha 1  www.senat.cz

Rozlehlý palácový komplex, první monumentální světská stavba 
raného baroka v Praze  Byl postaven v letech 1624–1630 na místě 
26 domů, 6 zahrad, 2 cihelen a 1 parcely pro jednoho z nejmocněj-
ších a nejbohatších českých šlechticů doby pobělohorské Albrechta 
z Valdštejna (1583–1634)  Dnes zde sídlí Senát Parlamentu 
České republiky   so, ne 10.00–17.00 (duben, květen, říjen), so, ne 
10.00–18.00 (červen–září) a každý první víkend v měsíci 10.00–16.00 
(listopad–březen)

Staré Město
Staroměstská mostecká věž

 Staré Město, Praha 1  www.muzeumprahy.cz
Vstupní brána na Karlův most ze Starého Města, nejkrásnější brána 
gotické Evropy, byla dokončena před r  1380  Má bohatou sochař-
skou výzdobu – znaky zemí koruny české v době vlády Karla IV , 
sochy sv  Víta, Karla IV , Václava IV , sv  Vojtěcha a sv  Zikmunda  

 denně 10.00–22.00 (duben–září), denně 10.00–20.00 (březen, 
říjen) a denně 10.00–18.00 (listopad–únor)

Staroměstské náměstí
 Staré Město, Praha 1  www.prague.eu 

Nejvýznamnější náměstí historické Prahy  Vzniklo ve 12  století 
a bylo svědkem mnoha historických událostí  Vedle Staroměstské 
radnice a chrámu Matky Boží před Týnem je dominantou náměstí 
barokní kostel sv  Mikuláše, rokokový palác Kinských – sídlo 
a výstavní prostory Národní galerie, Dům U Kamenného zvonu – 
gotický městský palác ze 14  století, dnes koncertní a výstavní 
prostor Galerie hl  m  Prahy, pomník Mistra Jana Husa od Ladislava 
Šalouna (1915)  V dlažbě náměstí je vyznačeno místo popravy 27 
českých pánů (21  6  1621) a pražský poledník 

Staroměstská radnice s orlojem
 Staroměstské náměstí 1, Praha 1
 www.staromestskaradnicepraha.cz 

Zřízena r  1338 jako sídlo samosprávy Starého Města  Gotická nej-
starší část komplexu s věží, arkýřovou kaplí a s bohatou znakovou 
výzdobou je z 2  poloviny 14  století  Na orloji (počátek 15  století) 
se každou celou hodinu mezi 9 00–23 00 objevuje 12 apoštolů, 
v dolní části je umístěna kalendářní deska se znameními zvěrokruhu 
od Josefa Mánesa (1865)  Východní novogotické křídlo radnice 
bylo zničeno 8  5  1945 a již nebylo obnoveno  Bezbariérový přístup 
je až na ochoz radniční věže  Sály nemají bezbariérový přístup  

 po 11.00–18.00, út–ne 9.00–18.00 (sály) a po 11.00–22.00, út–ne 
9.00–22.00 (věž) pokud není budova vyhrazena pro slavnostní 
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Betlémská kaple
 Betlémské náměstí 255/4, Praha 1  www.bethlehemchapel.eu 

Založena r  1391 pro česká kázání; působiště mistra Jana Husa 
v letech 1402–1413, r  1661 přeměněna jezuity v katolický kos-
tel, r  1786 zbořena  V letech 1950–1952 byla postavena replika 
původní podoby (architekt J  Fragner)  Nachází se zde expozice 
Betlémská kaple v českých dějinách a tradice nekatolického myš-
lení, Život a dílo mistra Jana Husa, v horních prostorách je kazate-
lův byt   denně 10.00–19.00 (duben–říjen) a denně 10.00–18.00 
(listopad–březen)

Klementinum
 Mariánské náměstí 5, Praha 1  www.klementinum.com

Rozsáhlý areál Klementina, jeden z největších stavebních kom-
plexů v Evropě, byl budován od pol  16  století do pol  18  století, 
původně jako jezuitská kolej  K jeho nejatraktivnějším místům 
patří Astronomická věž s krásným výhledem na okolní věže 
Starého Města, na níž již od r  1775 probíhá meteorologické měření, 
Zrcadlová kaple s bohatě řešeným interiérem a osazením zrcadel, 
které nemá v Čechách obdoby, a Barokní knihovní sál s překrásnou 
freskovou výzdobou a historicky cennými glóby   prohlídky histo‑
rických prostor Klementina (Barokní knihovny a Astronomické věže) 
jsou pro rok 2017 zrušeny z důvodu revitalizace objektu.

Rudolfinum
 Alšovo nábřeží 12, Praha 1  www.rudolfinum.cz 

Světoznámá koncertní síň a sídlo České filharmonie, která zde 
vystoupila poprvé roku 1896 pod taktovkou Antonína Dvořáka  
Novorenesanční budova byla postavená v letech 1876–1884  Hlavní 
sál – Dvořákova síň – je místem konání výjimečných koncertů kla-
sické hudby, zejména hudebního festivalu Pražské jaro 

Josefov
 pražské Židovské Město – Praha 1  www.prague.eu 

Vzniklo ve 13  století; na jeho dnešní podobě se značným dílem 
podílela velká asanační přestavba v letech 1893–1913, při níž se 
podařilo zachovat jen několik nejvýznamnějších památek na mno-
hasetletou historii pražských Židů  Přesto tvoří nejzachovalejší 
celek židovských památek v Evropě  S výjimkou Staronové syna-
gogy patří do areálu Židovského muzea 

Týnský dvůr – Ungelt
 mezi ulicemi Týnská, Štupartská a Malá Štupartská, Praha 1
 www.prague.eu 

Jedna z historicky nejvýznamnějších lokalit v Praze  Blok zástavby, 
který vznikl pravděpodobně již v 11  století, byl původně opevněným 
kupeckým dvorcem, kde se vybíralo clo – ungelt, odtud název celého 
areálu  Nejvýznamnější stavbou je zde Granovský palác s arkádo-
vou lodžií, jeden z nejzachovalejších renesančních skvostů Prahy 
okrášlený nádhernými sgrafity a nástěnnými malbami, které předsta-
vují výjevy z bible a řecké mytologie, zvláště obraz Paridova soudu 

Prašná brána
 Na Příkopě, Praha 1  www.muzeumprahy.cz

Jedna z nejvýraznějších památek pozdně gotické Prahy z r  1475 
je monumentálním vstupem do Starého Města, kterým na území 
města vcházely korunovační průvody českých králů  Prašná brána, 
která dříve sloužila jako sklad střelného prachu, tak i dnes zaha-
juje Korunovační či Královskou cestu na Pražský hrad   denně 
10.00–22.00 (duben–září), denně 10.00–20.00 (březen, říjen) a denně 
10.00–18.00 (listopad–únor)

Obecní dům
 náměstí Republiky 5, Praha 1  www.obecnidum.cz 

Secesní stavba z let 1905–1911 je dokladem nevídané umělecké 
i řemeslné dovednosti a kvality  Bohatá secesní vnější i vnitřní 
výzdoba je dílem A  Muchy, M  Švabinského, J  V  Myslbeka aj  
Nádhernému interiéru s množstvím kouzelných salonků a sálů 
vévodí monumentální Smetanova síň, jedinečnou secesní výzdobou 
oplývají i kavárna, Francouzská a Plzeňská restaurace i Americký 
bar – druhý nejstarší bar v Evropě  Prohlídky s průvodcem několi-
krát denně, aktuální termíny na webových stránkách 

Dům U Černé Matky Boží
 Ovocný trh 19, Praha 1  www.upm.cz 

Vrcholné dílo české kubistické architektury vystavěné v letech 
1911–1912 podle návrhu českého architekta Josefa Gočára je výji-
mečné nejen svou fasádou, ale i kubistickým půdorysem a hlavně 
průnikem kubismu i do interiéru domu, kde se nachází stálá expo-
zice českého kubismu a zároveň jediná kubistická kavárna na světě  

 muzeum: út 10.00–19.00, st–ne 10.00–18.00
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Jeruzalémská (Jubilejní) synagoga
 Jeruzalémská 7, Praha 1  www.synagogue.cz

Nejmladší a zároveň největší synagogální stavba Židovské obce 
v Praze je zajímavým příkladem secesní stylizace tvarosloví maur-
ského slohu  Její interiér oplývá bohatou malířskou výzdobou ve 
stylu vídeňské secese, jakou nemá žádná jiná synagoga ve světě  

 denně mimo so a židovské svátky 11.00–17.00 (duben–říjen)

Nové Město a Vyšehrad
Václavské náměstí

 Praha 1  www.prague.eu 
Obchodní a administrativní centrum města, místo významných 
společenských a historických událostí  Vzniklo při založení Nového 
Města Karlem IV  r  1348  Dominantu náměstí dnes tvoří budova 
Národního muzea (1885–1891) a pomník sv  Václava z r  1912, který 
je dílem J  V  Myslbeka 

Novoměstská radnice
 Karlovo náměstí 23, Praha 2  www.nrpraha.cz

Gotický komplex budov z přelomu 14  a 15  století, renesančně pře-
stavěný v 16  století  Zahrnuje věž s kaplí Panny Marie, dvě gotické 
síně se žebrovými klenbami, renesanční sál  Sídlo samosprávy 
Nového Města v letech 1377–1784  Dějiště defenestrace katolic-
kých konšelů pražskými husity 30  7  1419, jíž začala husitská revo-
luce   věž: út–ne 10.00–18.00 (duben–říjen)   sály: v době konání 
výstav út–ne 10.00–18.00

Klášter Na Slovanech – Emauzy
 Vyšehradská 49, Praha 2  www.emauzy.cz

Klášter s kostelem Panny Marie a slovanských patronů byl založen 
Karlem IV  r  1347 a stal se střediskem vzdělanosti, umění a slo-
vanského písemnictví  Nástěnné malby, zobrazující výjevy z obou 
zákonů biblických, jsou evropskou raritou a řadí se mezi nejvzác-
nější památky české gotiky  Při bombardování Prahy r  1945 byl kos-
tel těžce poškozen a jeho střecha byla později nahrazena moderní 
konstrukcí s věžemi z bílého betonu a se zlatými špicemi  

 po–so 11.00–17.00 (květen–září), po–pá 11.00–17.00 (duben, říjen) 
a po–pá 11.00–14.00 (listopad–březen)

Staronová synagoga
 Červená 2, Praha 1  www.synagogue.cz

Jedna z nejstarších a nejcennějších evropských i světových židov-
ských památek, nejstarší synagoga ve střední Evropě  Raně gotická 
stavba z konce 13  století s bohatou kamenickou výzdobou a staro-
bylou vnitřní výbavou (kovaná gotická mříž, kované lustry)  Dodnes 
slouží jako modlitebna a hlavní synagoga Židovské obce v Praze  

 mimo so a židovské svátky ne–čt 9.00–18.00 (duben–říjen) a ne–čt 
9.00–17.00 (listopad–březen), v pátek se zavírací hodina mění podle 
začátku šabatu

Židovské muzeum (rezervační centrum)
 Maiselova 15, Praha 1  www.jewishmuseum.cz 

Starý židovský hřbitov
 Široká 3, Praha 1 

Vznikl v 1  polovině 15  století, jako pohřebiště sloužil do r  1787  
Mezi 12 000 gotickými, renesančními i barokními náhrobky je i hrob 
rabiho Jehudy Löwa (1609) a Mordechaje Maisela (1601) 

Synagogy ve správě Židovského muzea 
Expozice v těchto objektech přibližují židovské dějiny a tradice  
Španělská synagoga   Vězeňská 1  
Klausová synagoga   U Starého hřbitova 3a 
Maiselova synagoga   Maiselova 10  
Pinkasova synagoga   Široká 3 
Obřadní síň   U Starého hřbitova 3a

 Objekty Židovského muzea: denně mimo so a židovské svátky 
9.00–16.30 (listopad–březen) a denně mimo so a židovské svátky 
9.00–18.00 (duben–říjen)
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Mimo historické  
centrum
Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně

 náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3 – Vinohrady 
 www.srdcepane.cz

Kostel je nejvýznamnější českou sakrální stavbou 20  století  Tato 
osobitá moderní stavba inspirovaná starokřesťanskými vzory je 
dílem známého slovinského architekta Josipa Plečnika, realizova-
ným v letech 1928–1932  Originální Plečnikův rukopis nese zejména 
široká, 42 m vysoká zvonice jihoevropského typu, která je zakon-
čena třímetrovou měděnou bání se čtyřmi metry vysokým křížem, 
a interiér kostela evokující Noemovu archu   kostel je přístupný 
cca 40 minut před a po mši; mše: po–so 8.00, 18.00 a ne 9.00, 11.00, 
18.00

Nový židovský hřbitov
 Izraelská 1, Praha 3 – Žižkov  www.synagogue.cz 

Hřbitov s nesčetnými umělecky hodnotnými náhrobky byl založen 
v roce 1890  Nejvíce pozornosti poutá Památník československých 
židů, obětí holocaustu a odboje z r  1985  K dalším nejvyhledáva-
nějším místům patří hrob spisovatele Franze Kafky a jeho rodičů 
(číslo náhrobku 21 - 14 - 21)   mimo so a židovské svátky ne–čt 
9.00–17.00, pá 9.00–14.00 (duben–říjen) a ne–čt 9.00–16.00, pá 
9.00–14.00 (listopad–březen)

Žižkovská televizní věž
 Mahlerovy sady 1, Praha 3 – Žižkov  www.towerpark.cz 

Bezesporu hlavní dominanta Žižkova i celé Prahy je se svými 216 m 
nejvyšší stavbou metropole a zároveň nejvyšší věží v České repub-
lice  Doporučujeme vyzkoušet zejména unikátní 360° vyhlídku 
s tematicky řešenými kabinami a restauraci Oblaca ve výšce 66 m  
Na konstrukci věže je umístěno 10 obřích soch miminek („Babies“) 
od předního českého umělce Davida Černého   denně 9.00–24.00

Národní památník na Vítkově
 U Památníku 1900, Praha 3 – Žižkov  www.nm.cz 

Tento monument s pozoruhodným interiérem ve stylu art deco byl 

Tančící dům
 Jiráskovo náměstí 6, Praha 2  www.tancici ‑dum.cz 

Jeden z pilířů moderní pražské architektury „roztančil“ Rašínovo 
nábřeží v r  1996  Projekt pochází od renomovaných světových 
architektů Vlada Miluniće a Franka O  Gehryho  Idea domu je inspi-
rována tanečním umem slavného filmového páru – Freda Astaira 
symbolizuje věž kamenná a jeho partnerku, Ginger Rogers, věž 
skleněná 

Vyšehrad
 V Pevnosti 159/5 b, Praha 2 – Vyšehrad
 www.praha ‑vysehrad.cz 

Podle starých pověstí nejstarší sídlo českých knížat, ve skutečnosti 
zdejší hradiště vzniklo později než Pražský hrad, asi v polovině 
10  století  Ze skalnatého ostrohu nad řekou Vltavou nabízí jedi-
nečné výhledy na Prahu a jeho parkový areál ukrývá architekto-
nické poklady zahrnující vzácnou románskou rotundu sv  Martina 
z 11  století, novogotický kostel sv  Petra a Pavla vybudovaný na 
středověkých základech, národní pohřebiště (Slavín), kde odpočívá 
mj  Antonín Dvořák, a podzemní kasemata, v nichž jsou umís-
těny originály některých barokních soch z Karlova mostu  Areál 
Vyšehradu je přístupný po celý den   objekty: denně 9.30–18.00 
(duben–říjen) a denně 9.30–17.00 (listopad–březen)   Vyšehradský 
hřbitov a Slavín: denně 8.00–19.00 (květen–září), denně 8.00–18.00 
(březen, duben, říjen) a denně 8.00–17.00 (listopad–únor)
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Müllerova (Loosova) vila
 Nad Hradním vodojemem 14/642, Praha 6 – Střešovice
 www.muzeumprahy.cz

Vila rodiny Müllerových v Praze (1928–1930) představuje chef-
-d’oeuvre světové architektonické avantgardy  Je příkladem vzácné 
shody mezi osvíceným klientem a geniálním architektem  Stavba 
navenek působí stroze funkcionalisticky, zajímavá je však přede-
vším její vnitřní dispozice, tzv  Raumplan, s nádherně řešenými ori-
ginálními interiéry, jež se „vlévají“ jeden do druhého   prohlídky na 
objednávku: út, čt, so, ne v 9.00, 11.00, 13.00, 15.00 a 17.00 (duben–
říjen) a út, čt, so, ne v 10.00, 12.00, 14.00 a 16.00 (listopad–březen)

Stará čistírna odpadních vod v Bubenči
 Papírenská 6, Praha 6 – Bubeneč  www.stara ‑cistirna.cz

Unikátní technická památka je dokumentem historie architektury, 
techniky a vodohospodářství  Byla postavena v letech 1901–1906 
a k čištění odpadních vod sloužila až do roku 1967  K vidění jsou 
mj  původní technologická zařízení včetně dodnes funkční parní 
strojovny  Objekt nabízí i další zážitky, např  procházku historickou 
obtokovou sítí, výstupy na komín nebo raftování – projížďku pod-
zemní usazovací nádrží   prohlídky areálu pouze s průvodcem, 
termíny jsou uvedeny na webových stránkách

Forum Karlín
 Pernerova 53, Praha 8 – Karlín  www.forumkarlin.cz 

Budova je ukázkovým příkladem novodobého spojení industriálu 
19  století se současnou architekturou  Jde o nově vytvořené 
kulturní a společenské centrum, jehož součástí jsou i prostory 
historické továrny na parní kotle  Zdejší multifunkční sál je vhodný 
pro pořádání kongresů, konferencí a kulturních akcí  Kapacita sálu, 
který vyniká skvělou akustikou, je 3 000 osob 

 Vstupné do pražských památkových objektů, muzeí a galerií se 
pohybuje většinou od cca 70 do 150 Kč, dražší jsou některá sou‑
kromá muzea. Nejvyšší vstupné mají nejrozsáhlejší a nejvýznamnější 
památkové areály Pražský hrad, Židovské muzeum a Národní galerie 
(350 Kč, 300 Kč, 500 Kč), avšak vícedenní doba platnosti vstupenky 
a množství objektů, do kterých platí, ji zároveň činí výhodnou. 

 Otevírací doby jsou aktuální k dubnu 2017 a mohou se měnit 
v závislosti na ročním období.

původně postaven k poctě československých legionářů bojujících 
v zahraničí za 1  světové války  Dnes je zde umístěna vojensko-
-historická expozice Národního muzea  Spolu s jednou z největších 
jezdeckých soch na světě (zobrazuje legendárního husitského voje-
vůdce Jana Žižku, po němž je pojmenována celá přiléhající čtvrť) 
tvoří vítkovský památník jednu z pohledových dominant celé Prahy  
Ze střechy, kam se dostanete za poplatek, se nabízí panoramatický 
výhled na město   st–ne 10.00–18.00 (duben–říjen), čt–ne 10.00–
18.00 (listopad–březen)

Břevnovský klášter
 Markétská 1/28, Praha 6 – Břevnov  www.brevnov.cz

Nejstarší mužský klášter v Čechách byl založen r  993 knížetem 
Boleslavem II  a biskupem Vojtěchem  Dnešní podoba komplexu 
klášterních budov z let 1708–1745 (stavitel K  I  Dientzenhofer) 
představuje vrcholné dílo baroka  Zpřístupněna je skvostná barokní 
bazilika sv  Markéty, románská krypta z 11  století a barokní prela-
tura s Tereziánským sálem  S historií břevnovského kláštera je spjat 
také pivovar, jehož existence je doložena již v polovině 13  století 
a jehož produkci lze v areálu kláštera ochutnat i dnes   prohlídky: 
so 10.00, 14.00, 16.00 a ne 11.00, 14.00, 16.00 (duben–říjen) a so 
10.00, 14.00 a ne 11.00, 14.00 (listopad–březen)
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Přímo v centru rušné Prahy se ukrývá hned několik nádherně 
upravených a zároveň architektonicky zajímavých zahrad, 
které nabízejí nejen překrásné výhledy, ale hlavně klid 
pro relaxaci a odpočinek. Oblíbeným místem procházek 
je také botanická či zoologická zahrada rozprostírající se 
v jedinečné přírodní scenérii. K výletům pak vybízejí klidné 
přírodní lokality na okrajích Prahy.

Historické  
zahrady
Zahrady Pražského hradu

 Pražský hrad, Praha 1 – Hradčany  www.hrad.cz 
Královská zahrada je historicky nejcennější ze všech hradních 
zahrad  Založena byla r  1534 Ferdinandem I  Habsburským a inspi-
rovala se italskými vzory  Její současná podoba navazuje na anglic-
kou úpravu z poloviny 19  století  Jižní zahrady se rozpínají před již-
ním průčelím Pražského hradu  Z těchto zahrad je okouzlující výhled 
na Malou Stranu, Staré Město i nedaleký Petřín  

 denně 10.00–18.00 (duben–říjen)

Palácové zahrady pod Pražským hradem
 Valdštejnská 14, Praha 1 – Malá Strana
 www.palacove ‑zahrady.cz

Na jižních svazích pod Pražským hradem se rozkládá komplex vzá-
jemně propojených historických zahrad (Ledeburská, Malá a Velká 
Pálffyovská, Kolovratská a Malá Fürstenberská zahrada)  Obdivovat 
můžete plastikami osázené balustrádové terasy, tajemná schodiště 
a průchody, četné kašny a vodotrysky či reprezentativní barokní 
květinové partery   denně 10.00–18.00 (duben, říjen), denně 10.00–
19.00 (květen–září)

Zelené poklady 
Prahy
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sad neboli rozárium na náhorní petřínské plošině, Květnice, Zahrada 
Kinských či Seminářská zahrada s více než 2 100 ovocných stromů  
Dřevěný karpatský chrám sv  archanděla Michaela je místní archi-
tektonickou raritou 

Havlíčkovy sady (Grébovka)
 Praha 2 – Vinohrady  www.prague.eu 

Park inspirovaný italskou renesancí s fontánou a vodní kaskádou, 
jezírkem, pavilony, sochami a okouzlující umělou jeskyní nabízí 
kromě unikátních výhledů na Prahu i posezení v půvabné vinárně 
uprostřed rozsáhlých vinic či v zahradní kavárně   denně 6.00–
24.00 (duben–říjen), 6.00–22.00 (listopad–březen)

Riegrovy sady
 Praha 2 – Vinohrady  www.prague.eu 

Více než sto let starý park ukrývá intimní zákoutí i místa s lesním 
prostředím, volné louky, neobvyklé průhledy na Prahu a velkou 
zahradní restauraci s příjemným posezením ve stínu kaštanů 

Královská obora – Stromovka
 Praha 7 – Bubeneč  www.prague.eu 

Velká zelená oáza uprostřed města se vzrostlými stromy, vodními 
a travnatými plochami s možností pořádání pikniků, místo vycházek, 
relaxace a sportovního vyžití pro všechny bez ohledu na věk 

Valdštejnská zahrada
 Letenská ul., Praha 1 – Malá Strana  www.senat.cz 

Geometricky přísně řešená raně barokní zahrada vznikala souběžně 
se stavbou Valdštejnského paláce v letech 1623–1629  Na první 
pohled upoutá zejména trojosá kolosální stavba – tzv  sala terrena, 
která ve své době neměla obdoby, a umělá jeskyně s krápníky  
V letním období je zahrada místem konání koncertů a divadelních 
představení   po–pá 7.30–18.00, so, ne 10.00–18.00 (duben–říjen), 
do 19.00 (červen–září)

Františkánská zahrada
 Jungmannovo náměstí, Praha 1 – Nové Město  www.prague.eu 

Ojedinělá přírodní oáza v samém centru města je vybavena 
množstvím laviček, nad kterými se klenou kovové oblouky, v létě 
obsypané květy růží  Zahrada je doplněna několika zajímavými 
plastikami, fontánou, altánem, dětským hřištěm, ovocnými stromy 
a bylinkovými záhony   denně 7.00–22.00 (pol. dubna–pol. září), 
7.00–20.00 (pol. září–pol. října), denně 8.00–19.00 (pol. října–pol. 
dubna)

Vrtbovská zahrada
 Karmelitská 25, Praha 1 – Malá Strana  www.vrtbovska.cz

Jedna z nejvýznamnějších a nejkrásnějších barokních zahrad 
vznikla díky duchaplnému řešení Františka Maxmiliána Kaňky  
Rozlohou patří spíše mezi menší zahrady, originalitou architekto-
nického řešení nepravidelného prostoru ve svahu i uměleckou a his-
torickou hodnotou výzdoby však dosahuje evropského významu  

 denně 10.00–18.00 (duben–říjen)

Parky  
a přírodní lokality
Petřínské sady

 Praha 1 – Malá Strana  www.prague.eu
Vrch Petřín patří mezi nejrozsáhlejší městské zelené plochy a jeho 
svahy jsou oázou klidu v centru Prahy  Kouzelný je zejména Růžový 
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 venkovní expozice a vinice sv. Kláry: denně 9.00–16.00 (listopad–
únor), denně 9.00–17.00 (březen, říjen), denně 9.00–18.00 (duben), 
denně 9.00–20.00 (květen ‑srpen) a denně 9.00‑19.00 (září)

 skleník Fata Morgana: út–ne 9.00–18.00 (duben–září), út–ne 
9.00–17.00 (březen, říjen) a út–ne 9.00–16.00 (listopad–únor)

Botanická zahrada Univerzity Karlovy
 Na Slupi 16, Praha 2 – Nové Město,  www.bz ‑uk.cz 

Zahrada byla otevřena již roku 1898 a postupně zde bylo vybudo-
váno arboretum, skleníky, jezírka a velké alpinum  Tyto části dnes 
spolu s ostatními venkovními expozicemi tvoří útulný zelený kout 
v centru Prahy dýchající atmosférou starých časů   exteriéry: 
denně 10.00–18.00 (září–březen), denně 10.00–19.30 (duben–srpen)  

 skleníky: denně 10.00–16.00 (únor–březen), denně 10.00–17.00 
(duben–říjen) a denně 10.00–15.30 (listopad–leden)

Vyhlídky na Prahu
Díky členitému terénu je v Praze řada míst, která nabízejí nezapome-
nutelné pohledy na město  Praha má také několik historických věží, 
z jejichž ochozů spatříte město zase z jiné perspektivy…

Smetanovo nábřeží – Novotného lávka • věž Staroměstské radnice 
• Prašná brána • Astronomická věž v Klementinu • Staroměstská 
a Malostranská mostecká věž • rampa Pražského hradu na 
Hradčanském náměstí • Petřínská rozhledna • Letenský park • 
Zvonice chrámu sv  Mikuláše • Žižkovská televizní věž • Vyšehrad 
• Jižní zahrady Pražského hradu • Národní památník na Vítkově • 
Tančící dům – terasa

Letenské sady
 Praha 7 – Holešovice  www.prague.eu 

Rozlehlý park s travnatými plochami, vzrostlými stromy, pestrou 
směsicí dřevin osázenými stráněmi a s dlouhou platanovou alejí 
poskytuje nejen příjemné posezení, ale i jedinečné výhledy na Prahu, 
zejména od Hanavského pavilonu a Metronomu 

Obora Hvězda
 Praha 6 – Liboc  www.prague.eu 

Rozlehlý park se třemi majestátními alejemi, který sloužíval pro 
zábavu a lovy renesanční šlechty, je dnes místem, kam se chodí 
na procházky  Obora je pojmenována podle stejnojmenného 
letohrádku, který má atypický tvar šesticípé hvězdy 

Divoká Šárka
 Praha 6 – Vokovice  www.prague.eu

Přírodní romantika na okraji Prahy s okouzlujícími výhledy do okolní 
krajiny  Vzhledem k rozsáhlosti této přírodní rezervace a krásnému pro-
středí je Divoká Šárka výborná pro menší procházky i celodenní výlety 

Zoo a botanické  
zahrady
Zoologická zahrada hl. m. Prahy

 U Trojského zámku 3, Praha 7 – Troja  www.zoopraha.cz 
Zoo Praha patří díky své jedinečné poloze k nejkrásnějším zoologic-
kým zahradám na světě  Její členitý terén nabízí až desetikilometro-
vou procházku exotikou včetně Afrického domu, Indonéské džungle 
nebo Údolí slonů  Tento nádherný kousek přírody je oblíbeným 
místem rodinných výletů   denně 9.00–17.00 (březen), denně 9.00–
18.00 (duben, květen, září, říjen), denně 9.00–21.00 (červen–srpen) 
a denně 9.00–16.00 (listopad–únor)

Botanická zahrada hl. m. Prahy
 Trojská 196, Praha 7 – Troja  www.botanicka.cz 

Zahrada nabízí téměř 30 ha upravených expozičních ploch včetně 
historické vinice sv  Kláry, meditační Japonské zahrady a unikátního 
tropického skleníku Fata Morgana  Tento 130 metrů dlouhý skleník, 
rozdělený do tří samostatných částí s rozdílnou teplotou a vlhkostí 
vzduchu, nabízí výlet tropickou přírodou v jakoukoliv roční dobu 
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Inspirativní atmosféra Prahy se bezesporu otiskla i do 
jejího kulturního dění. Vychutnat si tak můžete světoznámá 
či zcela nová umělecká díla v řadě galerií, raritní muzejní 
exponáty, sluchu lahodící operní árie i živelnou náladu jazzo‑
vých večerů. Nebo se protancovat do dalšího dne v jednom 
z pražských klubů. Namíchali jsme pro vás elixír kulturních 
tipů, který spolehlivě uspokojí i ta nejvybranější umělecká 
očekávání. Podívejte se…

Galerie
Národní galerie v Praze
 www.ngprague.cz

Po pařížském Louvru druhá nejstarší galerie v Evropě je svatostán-
kem milovníků českého i mezinárodního výtvarného umění 

Stálé expozice
Šternberský palác

 Hradčanské náměstí 15, Praha 1 – Hradčany
Významná barokní památka potěší zejména příznivce evropského 
umění od antiky do závěru baroka  Obdivovat můžete mj  pradávné 
antické umění, ale i zásadní díla italského, vlámského, holandského 
či německého a rakouského malířství 

Schwarzenberský palác
 Hradčanské náměstí 2, Praha 1 – Hradčany 

Výrazná dominanta Hradčanského náměstí je jednou z nejkrásněj-
ších renesančních staveb v Praze  Tamější expozice poodhalí to 
nejlepší z barokního umění v Čechách (M  B  Braun, F  M  Brokoff, 
H  von Aachen, K  Škréta ad ) 

Salmovský palác
 Hradčanské náměstí 2, Praha 1 – Hradčany 

Trojkřídlá budova palácového typu vznikla mezi lety 1800–1811 
jako klasicistní stavba se zřetelnými vlivy empíru  Expozice umění 
19  století představuje nejvýznamnější díla malířství a sochařství 
období od klasicismu k romantismu 

Palác Kinských
 Staroměstské náměstí 12, Praha 1 – Staré Město 

Sbírka umění Asie a Afriky obsahuje více než 13 tisíc předmětů 
původem z Japonska, Číny, Koreje, Tibetu, jižní a jihovýchodní Asie, 
islámské kulturní oblasti a Afriky  Svým rozsahem a významem 
patří tato sbírka k předním svého druhu v Evropě 

Kultura 
v Praze

foto: Tomáš Souček | © GHMP
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Galerie hlavního  
města Prahy
 www.ghmp.cz

Po Národní galerii druhá nejvýznamnější galerie v ČR se specializuje 
na české umění 19 , 20  a 21  století 

Stálé expozice a výstavní síně
Bílkova vila

 Mickiewiczova 1, Praha 6 – Hradčany
Svého druhu ojedinělou a velmi atypickou vilu navrhl český sochař, 
mystik a symbolista František Bílek, jehož díla jsou tu dnes vysta-
vena  Celým projektem prostupovala idea obilného pole – půdorys 
stavby symbolizuje stopu kosy v obilném lánu; kamenné sloupy jsou 
stylizované jako stébla a klasy   út–ne 10.00–18.00

Colloredo–Mansfeldský palác
 Karlova 2, Praha 1 – Staré Město

Výstavní prostory ve 3  patře barokního objektu u Karlova mostu se 
zaměřením na prezentaci současného umění  Specifickou atmo-
sféru paláce zprostředkuje i prohlídková trasa   út–ne 10.00–18.00

Dům U Kamenného zvonu
 Staroměstské náměstí 13, Praha 1 – Staré Město

Vzácně dochovaný dům je ukázkou mimořádné gotické palácové 
architektury věžového charakteru  Krátkodobé expozice ve sta-
robylých prostorách galerie vyčlenila modernímu a současnému 
umění   út–ne 10.00–20.00

Zámek Troja
 U Trojského zámku 4/1, Praha 7 – Troja

Malebný zámek patří mezi nejvýznamnější ukázky barokní architek-
tury 17  století v Čechách  Vedle rozsáhlé francouzské zahrady lze 
navštívit zámecký interiér s jedinečnou freskovou výzdobou a příle-
žitostné výstavy   út–ne 10.00–18.00, pá 13.00–18.00, zahrady do 
19.00 (duben–říjen)

Další zajímavé výstavní síně Galerie hlavního města  
Prahy najdete na www.ghmp.cz

Klášter sv. Anežky České
 U Milosrdných 17, Praha 1 – Staré Město 

Bývalý klášter klarisek a minoritů je považován za první gotickou 
stavbu v Čechách  V jeho interiéru naleznete stálou expozici věnova-
nou středověkému umění v Čechách a střední Evropě, jejíž exponáty 
patří mezi poklady českého národního kulturního dědictví  Volně 
přístupné zrekonstruované zahrady kláštera doplňují sochařská díla 
současných autorů 

Veletržní palác
 Dukelských hrdinů 47, Praha 7 – Holešovice 

První funkcionalistická stavba v Praze na první pohled ohromí 
zejména svými velkorysými rozměry  Na ploše více jak 13 500 m2 
naleznete unikátní soubor českého i zahraničního moderního umění  
Jména jako A  Renoir, P  Picasso, G  Klimt, A  Rodin či E  Munch 
mluví za vše… 
 

 objekty Národní galerie: út–ne 10.00–18.00
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Děti a mládež do 18 let a studenti do 26 let mají do všech  
sbírkových expozic Národní galerie v Praze vstup zdarma 
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Nová budova Národního muzea
 Vinohradská 1, Praha 1 – Vinohrady 

Po dobu rekonstrukce hlavní budovy zde sídlí stálá zoologická 
expozice a pořádají se tu významné výstavní projekty  Budova ze 
70  let 20  století patří k unikátním moderním stavbám  V minulosti 
v ní sídlilo bývalé Federální shromáždění, později Rádio Svobodná 
Evropa   denně 10.00–18.00, st 9.00–18.00, první středa v měsíci 
10.00–20.00

Náprstkovo muzeum asijských, afrických 
a amerických kultur

 Betlémské náměstí 1, Praha 1 – Staré Město 
Vojtěch Náprstek, český vlastenec a mecenáš umění, za svůj život 
získal rozsáhlé etnografické a umělecké sbírky z celého světa  
Stálá expozice věnovaná Austrálii a Oceánii představuje originální 
doklady života a kultury etnik těchto oblastí   út–ne 10.00–18.00, 
st 9.00–18.00

České muzeum hudby
 Karmelitská 2/4, Praha 1 – Malá Strana 

Výstava Člověk – nástroj – hudba nabízí přes 400 hudebních 
nástrojů mimořádné hodnoty  Za všechny jmenujme alespoň kladív-
kový klavír, na který hrál W  A  Mozart při své první návštěvě Prahy  

 st–po 10.00–18.00

Lapidárium
 Výstaviště 422, Praha 7 – Bubeneč 

Největší specializovaný soubor českého kamenosochařství od 
11  do 19  století   čt–ne 12.00–18.00, st 10.00–16.00 (v zimní 
sezoně zavřeno)

Bližší informace o Národním památníku na Vítkově  
naleznete na straně 17, další výstavní prostory  
Národního muzea na www.nm.cz 

Muzeum hlavního města Prahy
 Na Poříčí 52, Praha 8 – Nové Město  www.muzeumprahy.cz 

Chcete se dozvědět více o historii našeho města? Muzeum 
nabízí obsáhlé expozice přibližující historii Prahy již od pravěku  
Nejatraktivnějším exponátem je tzv  Langweilův model Prahy z let 
1826–1837   út–ne 9.00–18.00, poslední středa v měsíci do 20.00

Dům U Zlatého prstenu
 Týnská 6, Praha 1 – Staré Město 

Historie tohoto domu se zachovanými fragmenty pozdně gotických 
maleb sahá do pozdního středověku  Dnes zde můžete navštívit 
stálou výstavu Praha Karla IV  – velkolepé staveniště Evropy, která 
poodkrývá urbanismus pražského území a jeho proměnu ve  
14  století i zásadní kapitoly ze středověké každodennosti   denně 
9.00–20.00

Více o dalších výstavních objektech Muzea hlavního města 
Prahy naleznete na www.muzeumprahy.cz 

Centrum současného umění DOX
 Poupětova 1, Praha 7 – Holešovice  www.dox.cz 

DOX patří mezi nejprogresivnější umělecké instituce v Praze a je  
zárukou kvalitních a originálních výstavních projektů  Součástí galerie 
je i skvělý obchod s designem a knihami o umění, příjemná kavárna 
či obří dřevěná vzducholoď Gulliver na střeše objektu – místo pro 
setkávání současného umění a literatury   po 10.00–18.00, st a pá 
11.00–19.00, čt 11.00–21.00, so a ne 10.00–18.00

Galerie Rudolfinum
 Alšovo nábřeží 12, Praha 1 – Staré Město
 www.galerierudolfinum.cz 

Galerie se nachází v jedné z nejvýznamnějších staveb české novo-
renesanční architektury  Pečlivá dramaturgická koncepce a výrazné 
osobnosti z řad kurátorů přinášejí neotřelý pohled na současné 
umění   út, st, pá, so, ne 10.00–18.00, čt 10.00–20.00

Bližší informace o Obrazárně Pražského hradu a Strahovské 
obrazárně naleznete na stranách 6 a 8 

 
Muzea
Národní muzeum
 www.nm.cz

Největší muzeum v ČR od svého vzniku v roce 1818 shromáždilo 
tisíce předmětů často nedozírné hodnoty  Zabývá se řadou vědních 
oborů a sběrných oblastí  Národní muzeum pořádá také řadu kultur-
ních a vzdělávacích aktivit 

Expozice Národního muzea

Národní muzeum – hlavní budova
 Václavské náměstí 68, Praha 1 – Nové Město

Impozantní novorenesanční objekt zastřešuje horní část Václav-
ského náměstí  Z důvodu rozsáhlé rekonstrukce je dlouhodobě uza-
vřen  Předpokládané znovuotevření je plánováno na rok 2018 
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Divadla
Národní divadlo

 Národní 2, Praha 1 – Nové Město  www.narodni ‑divadlo.cz 
Reprezentativní scéna České republiky, vybudovaná z celonárod-
ních sbírek a otevřená poprvé roku 1881, po požáru podruhé roku 
1883  Návštěva operního, činoherního či baletního představení tvoří 
spolu s nádhernými prostory divadla nezapomenutelný zážitek 

Stavovské divadlo
 Ovocný trh 1, Praha 1 – Staré Město  www.narodni ‑divadlo.cz 

Jedna z nejkrásnějších divadelních staveb v Evropě je světově pro-
slulá hlavně premiérou Mozartovy opery Don Giovanni (1787), která 
je dodnes zařazena na repertoáru divadla 

Státní opera
 Wilsonova 4, Praha 1 – Vinohrady  www.narodni ‑divadlo.cz

Přední evropská operní scéna sídlí v kouzelné novorenesanční 
budově s bohatě zdobeným interiérem   Z důvodu generální rekon‑
strukce je do roku 2019 uzavřena.

Nová scéna (Laterna magika)
 Národní 4, Praha 1 – Nové Město  www.narodni ‑divadlo.cz 

Unikátní multimediální divadlo, které sází na kombinaci jevištního 
vystoupení se zvukem a filmovým obrazem 

Divadlo Archa
 Na Poříčí 26, Praha 1 – Nové Město  www.divadloarcha.cz 

Alternativní divadelní scéna pro kritické a náročné publikum je epi-
centrem scénického umění bez ohledu na hranice mezi žánry 

Národní divadlo marionet
 Žatecká 1, Praha 1 – Staré Město  www.mozart.cz

Tradiční loutkové divadlo světově proslavené hrou Don Giovanni 
nastudovanou v původním italském jazyce, ve stylových kostýmech 
a s velkými loutkami 

Museum Kampa
 U Sovových mlýnů 2, Praha 1 – Malá Strana
 www.museumkampa.cz 

Muzeum uchovává nejucelenější sbírku výtvarných prací Františka 
Kupky na světě  Vedle raných expresivních kreseb zde naleznete 
i jeden z Kupkových nejpůsobivějších abstraktních obrazů – 
Katedrálu   denně 10.00–18.00

Uměleckoprůmyslové museum
 17. listopadu 2, Praha 1 – Josefov  www.upm.cz 

Muzeum spravuje cenné sbírky skla, porcelánu a keramiky, textilu, 
módy a designu, nábytku, hodin, užité grafiky, fotografií a mnoha 
dalších předmětů  Po celkové rekonstrukci se muzeum znovu otevře 
cca v listopadu 2017 

 Bližší informace o Domu U Černé Matky Boží naleznete na 
straně 12, další výstavní prostory Uměleckoprůmyslového 
musea na www.upm.cz 

Národní technické muzeum
 Kostelní 42, Praha 7 – Holešovice  www.ntm.cz 

Ztělesněný sen všech obdivovatelů technických výdobytků  
Historické automobily, letadla, mašinky a stovky dalších exponátů 
na vás čekají v celkem 14 stálých expozicích   út–pá 9.00–17.30, 
so a ne 10.00–18.00

Muchovo muzeum
 Panská 7, Praha 1 – Nové Město  www.mucha.cz 

V nádherném prostředí Kaunického paláce sídlí první muzeum na 
světě věnované životu a dílu Alfonse Muchy  Jako suvenýr si můžete 
zakoupit řadu dárků s Muchovými motivy   denně 10.00–18.00

Franz Kafka Museum
 Cihelná 2b, Praha 1 – Malá Strana  www.kafkamuseum.cz 

Stálá expozice nabízí pohled do světa slavného pražského rodáka, 
jedné z nejvýznamnějších postav světové literatury 20  století  
Muzeum se nachází v architektonicky hodnotném objektu Hergetovy 
cihelny   denně 10.00–18.00
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Divadlo Ponec
 Husitská 24a, Praha 3 – Žižkov  www.divadloponec.cz 

Profesionální scéna pro současný tanec podporuje nezávislou 
taneční scénu a její přesahy k jiným žánrům 

Klasická  
hudba
Praha je mekou milovníků klasické hudby  Prakticky každý den se 
v koncertních síních, kostelech a dalších akusticky zajímavých 
místech konají koncerty různých orchestrů, výrazných sólistů i začí-
najících interpretů  Mezi naše nejvýraznější představitele patří tato 
renomovaná hudební tělesa 

Česká filharmonie
 www.ceskafilharmonie.cz

Nejvýznamnější český symfonický orchestr s více než 120letou 
tradicí, jehož posláním je vzorová interpretace české symfo-
nické hudby a její prezentace doma i ve světě  Domovská scéna: 
Rudolfinum (viz str 13)

Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK
 www.fok.cz

Orchestr organizuje vlastní orchestrální cykly ve Smetanově 
síni Obecního domu a pořádá koncerty komorní hudby v kostele 
sv  Šimona a Judy, kde na varhany hrál mj  W  A  Mozart či J  Haydn  
Domovská scéna: Obecní dům (viz str  12)

Český národní symfonický orchestr
 www.cnso.cz

Jeden z předních českých souborů je charakteristický pestrou 
směsí hudebních žánrů  Orchestr hraje hudbu klasickou, filmovou, 
jazzovou i muzikálovou 

PKF – Prague Philharmonia
 www.pkf.cz

Orchestr vznikl z iniciativy světoznámého dirigenta Jiřího 
Bělohlávka a soustředí se na hudbu vídeňského klasicismu i skladby 
éry romantismu  Respekt si zasloužil i interpretací moderní a sou-
dobé hudby  

Kluby
Jazz Dock

 Janáčkovo nábřeží 2, Praha 5 – Smíchov  www.jazzdock.cz
Moderní jazzový klub zasazený přímo do smíchovského břehu 
Vltavy okouzlí nejen neopakovatelnou atmosférou jazzových večerů 
do brzkých ranních hodin, ale i úchvatnou scenérií noční osvětlené 
Prahy 

Černá divadla
Originální divadelní princip využívající světelných efektů,  
nonverbálních prvků a moderního tance 

Black Light Theatre Srnec
 Na Příkopě 10, Praha 1 – Nové Město  www.srnectheatre.com

První černé divadlo na světě, jehož představení vidělo více než 
5 milionů diváků na celém světě  Repertoár: Antología – výběr 
z divácky nejúspěšnějších scének

Divadlo Ta Fantastika
 Karlova 8, Praha 1 – Staré Město  www.tafantastika.cz 

Repertoár: Alenka v říši divů – představení, které obdivovalo  
obecenstvo již ve více než třiceti zemích světa 

Image Theatre
 Národní 25, Praha 1 – Staré Město  www.imagetheatre.cz 

Repertoár: Galaxia, Afrikania, The Best of Image a další

Nový cirkus  
a tanec
Jatka78

 Bubenské nábřeží 13 (haly 7 a 8), Praha 7 – Holešovice
 www.jatka78.cz 

Multifunkční prostor na místě bývalého areálu jatek se stal domov-
skou scénou souboru Cirk La Putyka, který se profesionálně věnuje 
novému cirkusu  Žánru, který překračuje hranice mezi akrobacií, 
moderním tancem a sportem 

La Fabrika
 Komunardů 28, Praha 7 – Holešovice  www.lafabrika.cz 

Víceúčelový kulturní areál vznikl úpravou několika továrních objektů 
z počátku 20  století  Originální divadelní projekty balancují na 
hranici nového cirkusu, fyzického i pohybového divadla a různých 
experimentů 
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Městská hromadná  
doprava

V Praze je rozsáhlá síť dobře fungující městské hromadné 
dopravy, jejíž páteřní osu tvoří 3 trasy metra (barevně rozlišené 
A/B/C), tramvaje, autobusy, přívozy a lanová dráha na Petřín  

  Metro je v provozu denně 5.00–24.00. Noční provoz zajišťují 
tramvaje a autobusy.

Jízdné v pražské městské hromadné dopravě
Cestovat městskou hromadnou dopravou lze pouze s plat-
nou jízdenkou, kterou si cestující opatří před nástupem do 
vozidla nebo před vstupem do přepravního prostoru metra  
Nezapomeňte, že jízdenku si před první jízdou musíte označit 
ve strojku, jinak se vystavujete riziku pokuty.

Druhy jízdného
Jízdenka pro jednotlivou jízdu
• 90 minut (základní)   32 Kč, děti (6–15 let) 16 Kč
• 30 minut (krátkodobá)    24 Kč, děti (6–15 let) 12 Kč
 
Časové (turistické) jízdenky
• 1 den   110 Kč, děti (6–15 let) 55 Kč
• 3 dny   310 Kč, pro děti není zvýhodněné jízdné

Při zakoupení návštěvnické karty Prague Card máte 
zdarma jízdné městskou hromadnou dopravou po dobu 
platnosti karty  Více na straně 71 

 
Přeprava zavazadel
Cena za přepravu zavazadel nad 25×45×70 cm nebo dětského 
kočárku bez dítěte je 16 Kč  Bezplatně se přepravují drobná 
zavazadla, dětský kočárek s dítětem, psi (bez schrány i s) 
či jízdní kola (pouze v metru, na přívozech, na lanové dráze 
na Petřín a v určených časech ve vybraných tramvajových 
úsecích) 

Bezplatná přeprava
Děti do 6 let a osoby starší 70 let   Více informací o pod‑
mínkách bezplatné přepravy, o cenách jízdného, jízdních 
řádech apod. získáte na  www.dpp.cz   informační lince 
296 191 817 (denně 7.00–21.00), nebo v infocentrech Dopravního 
podniku hlavního města Prahy.

Infocentra Dopravního podniku  
hlavního města Prahy
• Můstek  metro A   denně 7.00–21.00
• Hlavní nádraží  metro C   po–pá 6.00–22.00  

a so–ne 7.00–21.00

• Anděl  metro B   denně 7.00–21.00
• Hradčanská  metro A   po–pá 6.00–20.00 a so 9.30–17.00
• Nádraží Veleslavín  metro A  po–pá 6.00–20.00  

a so 9.30–17.00
•  Magistrát hlavního města Prahy  Jungmannova 35/29, Praha 1  

 po–čt 8.00–18.00 a pá 8.00–16.00
• Letiště Václava Havla  Terminál 1   denně 7.00–21.00
• Letiště Václava Havla  Terminál 2   denně 7.00–21.00

Lanová dráha na Petřín 
V provozu celoročně mimo pravidelné výluky na jaře a na 
podzim  Lanová dráha není bezbariérově přístupná  

 listopad–březen 9.00–23.20 (interval 15 minut), duben–říjen 
9.00–23.30 (interval 10 minut)  Platí všechny typy jízdenek 
MHD

Noční doprava
Noční provoz v období cca od 0 30 do 4 30 zajišťuje devět tram-
vajových linek v jednotném intervalu 30 minut (v noci z pátku na 
sobotu a ze soboty na neděli 20 minut), které na sebe navazují 
v centrální přestupní zastávce Lazarská  V provozu jsou i noční 
autobusové linky 

Doprava na letiště
Linka AE (Airport Express) – speciální autobusová linka 
zajišťuje přímé propojení letecké, železniční a městské hro-
madné dopravy od 5 30 do 22 00   Trasa: Hlavní nádraží 
(metro C, vlak) > Terminál 1 (výstup i nástup) > Terminál 2 (pouze 
výstup)   Interval 15 až 30 minut, jízdní doba cca 33 minut  

 jednorázové, platí pouze na této lince, jízdenky se kupují 
u řidiče  60 Kč (dospělí), 30 Kč (děti 6–15 let a psi), zavazadla 
a děti do 6 let zdarma

Další spojení na letiště
•  Nádraží Veleslavín  metro A    bus 119   

 jízdní doba cca 17 minut
• Zličín  metro B   100   jízdní doba cca 16 minut
• Anděl  metro B   191   jízdní doba cca 51 minut
• noční bus   910
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Alternativní  
místa
MeetFactory

 Ke Sklárně 15, Praha 5 – Smíchov  www.meetfactory.cz 
Líheň pražské alternativní kultury a inkubátor originálních umělec-
kých nápadů! MeetFactory je klubem, divadlem a galerií v jednom  
Místem pro živé umění, kde jsou umělci přítomni 

Krymská ulice
 Praha 10 – Vršovice  www.prague.eu 

Paříž má svůj Montmartre, Berlín Kreuzberg a Praha zase Krymskou  
Pitoreskní vršovická ulice se večer co večer plní liberálně naladě-
nými obyvateli Prahy  Řadu neotřelých podniků (za všechny jme-
nujme alespoň kultovní café V lese) stojí za to prozkoumat 

Experimentální prostor NoD
 Dlouhá 33, Praha 1 – Staré Město  www.nod.roxy.cz

Alternativní umělecký prostor, který posouvá hranice pražského kul-
turního života zas o kus dál  Přijďte se podívat na mladé umělce do 
Galerie NoD, experimentální divadlo do Teatro NoD nebo si zajděte 
na něco dobrého do Café NoD  NoD je přesně ten druh podniku, do 
kterého se budete rádi vracet 

Vnitroblock
 Tusarova 31, Praha 7 – Holešovice
 www.facebook.com/vnitroblock

Multifunkční útočiště pro všechny kreativní duše – kavárenské 
povaleče, jedlíky, tanečníky i pro všechny s láskou k designu 
a módě  Vnitroblock nabízí spojení zcela unikátních industriálních 
prostor s celou řadou kulturních a uměleckých zážitků 

Cross Club
 Plynární 23, Praha 7 – Holešovice  www.crossclub.cz

Z původně undergroundového klubu se během několika let stal 
doslova fenomén  Ponořte se do labyrintu spletitých chodeb a fasci-
nujícího futuristického designu 

Reduta Jazz Club
 Národní 20, Praha 1 – Nové Město  www.redutajazzclub.cz

Jeden z nejstarších jazzových klubů ve střední Evropě v samotném 
srdci Prahy  Neotřelá dramaturgie dbá na pestrý hudební program 

Jazzboat
 přístaviště Čechův most (nástupiště č. 2), Praha 1 – Staré Město
 www.jazzboat.cz

V plovoucím jazzovém klubu si užijete nejen romantickou plavbu 
noční Prahou, ale hlavně přední české jazzové hudebníky a kapely  
Vyplouvá se denně od 20 30 h 

Lucerna Music Bar
 Vodičkova 36, Praha 1 – Nové Město  www.musicbar.cz

Jeden z největších a nejnavštěvovanějších pražských klubů je 
vyhlášený zejména koncerty zahraničních kapel a interpretů 
všech žánrů – od rocku, indie, world music přes hip hop až po 
EBM  Každý pátek a sobotu můžete zajít na nezapomenutelnou 
80’s & 90’s party!

Hard Rock Cafe
 Malé náměstí 3, Praha 1 – Staré Město  www.hardrock.com 

Pod malebnou novorenesanční fasádou historického domu se 
ukrývá druhé největší Hard Rock Cafe v Evropě  V celkem čtyřech 
patrech naleznete skvělou restauraci, bary a originální a útulný 
interiér 

Palác Akropolis
 Kubelíkova 27, Praha 3 – Žižkov  www.palacakropolis.cz 

Centrum nezávislé kultury a esenciální klub charismatické pražské 
čtvrti Žižkov 

Roxy
 Dlouhá 33, Praha 1 – Staré Město  www.roxy.cz

Respektovaný klub se zaměřením zejména na elektronickou hudbu  
Prvotřídní čeští i zahraniční DJs jsou zárukou mnoha protančených 
hodin 
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 Srpen / Září
Letní Letná
 www.letniletna.cz

Hvězdy světového nového cirkusu, české premiéry našich předních 
souborů, dětská představení a hlavně pohoda uprostřed letenského 
parku… To a mnohem více je Letní Letná, mezinárodní festival 
nového cirkusu a divadla 

 Říjen
Signal

 www.signalfestival.com
Mezinárodní festival světla patří k nejoriginálnějším akcím v celém 
roce  Podzimní sychravou náladu prosvětlují videomappingové pro-
jekce na fasády pražských památek, speciální site -specific projekty 
nebo interaktivní instalace, díky kterým se každý návštěvník stává 
tak trochu umělcem 

 Říjen
Designblok
 www.designblok.cz

Největší výběrová přehlídka designu a módy ve střední Evropě před-
stavuje to nejlepší ze současného nábytkového a průmyslového 
designu, bytových doplňků, svítidel, módy a šperku 

 Přehled o desítkách dalších akcí naleznete na našem  
portále www.prague.eu 

7 top  
pražských akcí

… které stojí za to vidět, slyšet a zažít  Z nepřeberného množství akcí, 
jež naše hlavní město každoročně hostí, jsme pro vás vybrali sedm 
nejzajímavějších, které svým významem i originalitou přesahují 
nejen hranice Prahy, ale i České republiky 

 Březen
Mezinárodní filmový festival Praha Febiofest
 www.febiofest.cz

Festival přináší ty nejlepší filmy z prestižních festivalů celého světa 
včetně několika snímků, které byly nominovány na Oscara  Patří 
k největší filmové akci svého druhu na území Prahy 

 Květen
Volkswagen Maraton Praha

 www.runczech.com
Jeden z nejkrásnějších maratonů na světě protíná historické cent-
rum Prahy, pokračuje podél Vltavy i různými pražskými čtvrtěmi 

 12. května – 2. června
Pražské jaro
 www.festival.cz

Nejvýznamnější festival klasické hudby v ČR s plejádou mezinárod-
ních i domácích hvězd  Posluchačům každý rok nabízí několik desí-
tek koncertů v překrásné Smetanově síni Obecního domu, 
Dvořákově síni Rudolfina a dalších atraktivních pražských sálech 

 Červen
United Islands of Prague

 www.unitedislands.cz
Multižánrový hudební festival se pravidelně koná na vltavských 
ostrovech a přilehlých lokalitách v Praze  Nese se v duchu uvolněné 
letní atmosféry a vstup na něj je zdarma  Akce nabízí také bohatý 
doprovodný program pro všechny věkové kategorie návštěvníků  Za 
dobu existence festivalu se zde publiku představili interpreti z více 
než 40 zemí 
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Až vás unaví brouzdání klikatými uličkami a přepadne vás 
hlad, doporučujeme vyzkoušet taje skvělé české gastrono‑
mie. Kvalita restaurací a specializovaných obchodů s jídlem 
a nápoji je radikálně na vzestupu a bez obav lze vybírat 
z tradičních českých restaurací či mezinárodních podniků. 
Příjemný čas se dá strávit také objevováním roztomilých 
maličkostí či nových chutí místních specialit na bleších či 
farmářských trzích. Stejně tak není možné při návštěvě Prahy 
vynechat ani luxusní obchody, nákupní centra i svérázné 
obchůdky s originálním českým designem, který v posled‑
ních letech získává na oblibě nejen u nás, ale i ve světě.

Jídlo a pití v Praze
Praha je kosmopolitní město a najdete zde restaurace mnoha svě-
tových kuchyní i stylů; bez nadsázky lze říci, že v Praze se dobře nají 
opravdu každý včetně vegetariánů  Ze zahraničních kuchyní mezi 
restauracemi suverénně vede italská, ale najdete zde třeba i kvalitní 
kuchyni vietnamskou, mexickou nebo korejskou 

Bouřlivým rozvojem v posledních letech prošla i pražská pivní 
a kavárenská scéna; u obou lze říci, že svou kvalitou patří k nejlep-
ším v Evropě  Milovníky vína pak potěší řada kultivovaných vinných 
barů a restaurací  Více informací o pražské gastronomické scéně 
najdete v sekci Jídlo a pití na webu  www.prague.eu nebo v těchto 
našich průvodcích:

Pivní průvodce Prahou
Pražský pivní svět nabízí obrovskou pestrost i vysokou kvalitu zdejší 
pivní gastronomie  Poradíme vám, kde ochutnat to nejlepší z praž-
ských minipivovarů, kam si zajít na pivo do některého z vyhlášených 
podniků nebo kde si zakoupit exotické pivní speciály  Pivní průvodce 
přináší přes 70 tipů na rozmanité pivní zážitky v Praze a blízkém 
okolí  Řadu dalších užitečných informací pak naleznete také na 
webu  www.doprahyzapivem.cz 

Život 
ve městě
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Ingredients
 Jáchymova 2, Praha 1 – Staré Město  www.ingredients ‑store.cz

Reprezentativní nabídku niche parfémů a vonných svíček doplňuje 
sortiment přírodní pěsticí a dekorativní kosmetiky  

 po–pá 10.00–19.00, so 11.00–18.00

Manufaktura
 Melantrichova 11, Praha 1 – Staré Město  www.manufaktura.cz

Obchod s tradičními výrobky rukodělné tvorby – přírodní kosmetiky, 
dřevěných hraček a řemeslných výrobků  Jen v Praze má celkem 
18 poboček   po–ne 10.00–20.00

Marionety Truhlář
 U Lužického semináře 5, Praha 1 – Malá Strana
 www.marionety.com

Prodejní galerie s širokou nabídkou originálních marionet   po–ne 
10.00–19.00 (listopad–březen) a po–ne 10.00–21.00 (duben–říjen)

Papelote
 Vojtěšská 9, Praha 1 – Nové Město  www.papelote.cz

Ikonické české papírnictví s širokým sortimentem kreativních 
sešitů, bloků, penálů a dalších výrobků   po–pá 11.00–19.00, so 
12.00–18.00

Pragtique
 Národní 37 (pasáž Platýz), Praha 1 – Staré Město
 www.pragtique.cz

Dárky a suvenýry s tématem Prahy navržené současnými výtvarníky  
 po–pá 11.00–19.00, so 11.00–18.00

Pražská čokoláda
 Thunovská 19, Praha 1 – Malá Strana
 www.prazskacokolada.cz

Ryze česká rodinná firma, která se specializuje na výrobu originál-
ních, luxusních čokoládových delikates v obalech s motivy Prahy  

 po–ne 10.00–18.00

Víno v Praze
Česká republika je sice známá především coby pivní ráj, ale již více 
než tisíc let se zde pěstuje vinná réva a vyrábí víno, které rozhodně 
stojí za pozornost  Díky novým trendům, dlouhé tradici i výhodné 
geografii je Praha jedno z top měst pro milovníky vína  Kromě 
článků z teorie i historie vína jsme pro vás vytipovali zhruba 50 zají-
mavých podniků (vinice, vinné bary, restaurace a obchody) vyznače-
ných na praktické mapě 

Pražské kavárny
Kávová scéna v Praze udělala v poslední době neuvěřitelný krok 
dopředu a dnes je jen malý krůček od toho stát se stejnou kavá-
renskou velmocí jako Londýn, Berlín či New York  Provedeme vás 
malebnými zákoutími v centru města, skrytými zahrádkami ve vni-
troblocích i okouzlujícími kavárnami v trendy čtvrtích  Poznáte tak 
Prahu očima místních, kteří vás zavedou i do populárních podniků 
mimo turistické trasy  S naším průvodcem vstřebáte kavárenskou 
kulturu v nejkrásnějších lokalitách, kterými se může pochlubit 
pouze Praha… Doporučujeme také  www.kavarny.prague.eu 

Brožury si můžete prohlédnout a stáhnout na www.prague.eu

Nakupování 
Dárky
Botanicus

 Týn 2 a 3, Praha 1 – Staré Město  www.botanicus.cz
Prodej přírodní ekologické kosmetiky, ovocných mýdel, sirupů, 
svíček a dalších dárkových doplňků   po–ne 10.00–20.00 (mimo 
sezonu může být zavírací doba dříve)

Hugo chodí bos
 Řeznická 12, Praha 1 – Nové Město  www.hugochodibos.cz

Hračkářství s kvalitními českými značkami pro děti (i dospělé)  
 po–pá 10.00–18.00
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Kuráž
 Veletržní 48, Praha 7 – Bubeneč  kuraz.cz

Malý velký krámek s rozmanitými kreativními výrobky od nových 
i zavedených českých a slovenských designérů   po–pá 11.00–
19.00, so 11.00–16.00

Modernista
 Vinohradská 50, Praha 2 – Vinohrady  www.modernista.cz

Prodejna se zaměřením na nábytek, doplňky a svítidla s nabídkou 
replik nábytku Jindřicha Halabaly, Pavla Janáka či Adolfa Loose  

 po–pá 10.00–19.30, so 10.00–18.00

Pavilon
 Vinohradská 50, Praha 2 – Vinohrady  www.pavilon.cz

Výstavní a prodejní centrum interiérového designu a umění  
 po–pá 10.00–19.30, so 10.00–18.00

Qubus+Bomma
 Rámová 3, Praha 1 – Staré Město  www.qubusbomma.cz

Renomované studio Jakuba Berdycha a Maxima Velčovského 
prezentuje současný český a konceptuální design světových 
autorů a značek  Nově se známou sklářskou značkou Bomma  

 po–so 11.00–19.00

Design
Artěl Design Stores

 Platnéřská 7 / Celetná 29 / U Lužického semináře 7, Praha 1
 www.artelglass.com

Obchod s luxusními skleněnými produkty, které jsou kombinací 
moderního designu a kvalitní řemeslné produkce   po–ne 10.00–
19.00 (pobočka v Platnéřské ul. od 11.00)

Cihelna Concept Store
 Cihelná 2 b, Praha 1 – Malá Strana  www.cihelnaprague.com

Kurátorský výběr toho nejlepšího ze současného českého skla, 
porcelánu, šperků, nábytku a designových doplňků   po–ne 
11.00–19.00

DOX by Qubus
 Poupětova 1a, Praha 7 – Holešovice  www.qubus.cz

Prodejní galerie svou nabídkou reflektuje absolutní špičku čes-
kého designu a konceptuální tvorby   so–po 10.00–18.00, st–pá 
11.00–19.00

Harddecore gallery
 Senovážné náměstí 10, Praha 1 – Nové Město
 www.harddecore.cz

Autorská móda, doplňky do bytu, originální šperky, sklo i nábytek 
od nezávislých designérů i známých návrhářů   po–pá 11.00–19.00, 
so 11.00–17.00

Kubista
 Ovocný trh 19, Praha 1 – Staré Město  www.kubista.cz

Prodejní galerie zaměřená na repliky nábytku a keramických, por-
celánových a kovových předmětů kubistických autorů i současných 
designérů   po–ne 10.00–19.00

Kurator
 Karoliny Světlé 17, Praha 1 – Staré Město  www.kurator.cz

Prostor pro módu, design a krásné věci od zajímavých českých 
návrhářů a značek   po–pá 11.00–19.00, so 13.00–16.00
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Preciosa Flagship Store
 Rytířská 29, Praha 1 – Staré Město  www.preciosa.com

Luxusní obchod předního českého výrobce skla, který přináší do 
sklářství inovativní nápady, jak kombinovat barvy a křišťálové či 
skleněné komponenty   po–ne 10.00–20.00

Nákupní centra  
a třídy
Nový Smíchov

 Plzeňská 8, Praha 5 – Smíchov  www.novysmichov.eu
V moderním obchodním centru v širším centru Prahy naleznete 
cca 160 obchodů, restaurace, kino a další služby   po–ne  
9.00–21.00 (obchody)

PALLADIUM
 náměstí Republiky 1, Praha 1 – Nové Město
 www.palladiumpraha.cz

Chrám všech shopaholiků se nachází nedaleko Václavského 
a Staroměstského náměstí  Moderní nákupní centrum nabízí nej-
širší nabídku obchodů a služeb uprostřed historického centra Prahy  

 ne–st 9.00–21.00, čt–so 9.00–22.00 (obchody)

The Chemistry Design Store
 U Lužického semináře 11, Praha 1 – Malá Strana
 www.facebook.com/thechemistrydesignstore

Původní pop -up obchod se proměnil na stálé místo zaměřené na 
reprezentativní výběr designu a umění od mladých českých autorů 

 po–čt 10.00–20.00 a pá–ne 10.00–21.00

Sklo  
a porcelán
Český porcelán

 Perlová 1, Praha 1 – Staré Město  www.cesky.porcelan.cz
Prodej tradičního českého porcelánu s typickým cibulovým vzorem  
Vybírat lze i z široké nabídky užitkového a ozdobného porcelánu  

 po–pá 9.00–18.00, so 9.00–13.00

Dům porcelánu
 Jugoslávská 16, Praha 2 – Vinohrady  www.dumporcelanu.cz

Ve třech podlažích naleznete prakticky kompletní porcelánovou 
produkci od většiny českých výrobců  Ozdobou sortimentu je pak 
evropský porcelán z Míšně   po–pá 9.00–19.00, so 9.00–17.00,  
ne 14.00–17.00

Egermann
 U Daliborky 30/31, Praha 1 – Hradčany  www.egermann.cz

Tradiční sklářská firma se specializuje výhradně na výrobu ručně 
zdobeného skla   denně 9.00–18.00

Erpet Bohemia Crystal
 Staroměstské náměstí 27, Praha 1 – Staré Město
 www.erpetcrystal.cz

Jedna z největších prodejen skla nabízí pestrý výběr prvotřídního 
českého skla, křišťálu a granátového šperku   po–ne 10.00–23.00

Lasvit
 Komunardů 32, Praha 7 – Holešovice  www.lasvit.com

Prodej nadčasových designových svítidel a dekorativních objektů ze 
skla od české firmy s mezinárodním renomé   po–pá 9.00–12.00 
a 13.00–18.00

Material
 Týn 1, Praha 1 – Staré Město  i ‑material.com

Obchod s ručně vyráběným českým sklem, mezi jehož zákazníky 
patří třeba členové britské královské rodiny   po–ne 10.00–20.00

Moser
 Staroměstské náměstí 15, Praha 1 – Staré Město
 www.moser ‑glass.com

Originální křišťálová díla tradiční české značky Moser vynikají řemesl-
nou, estetickou i užitnou hodnotou   po–ne 10.00–21.00 (duben–říjen) 
a po–pá 10.00–20.00, so–ne 10.00–19.00 (listopad–březen)
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Gurmet pasáž Dlouhá
 Dlouhá 39, Praha 1 – Staré Město  www.gurmetpasazdlouha.eu

Široký výběr čerstvých mezinárodních i lokálních potravin, který 
potěší zejména náročné klienty, gurmány 

Pražská tržnice
 Bubenské nábřeží 13, Praha 7 – Holešovice
 www.prazska ‑trznice.cz

V památkově chráněném areálu naleznete velmi rozmanitý sorti-
ment zboží  Vedle zeleninového trhu, největšího v Praze, tu nakou-
píte oděvy, domácí potřeby ad  Nachází se tu také řada českých 
a asijských bister   po–so 8.00–20.00

Bleší trhy
Bleší trhy podle vzoru Paříže, Vídně či Bruselu nabízejí vše od 
nepotřebné veteše přes sběratelské předměty až po starožitnosti  
Otevírací doby naleznete na webech jednotlivých provozovatelů 

Bleší trhy Praha
 U Elektry 3, Praha 9 – Vysočany  www.blesitrhy.cz

Největší bleší trhy v Evropě nabízejí více jak 600 prodejních míst 
a 5 relaxačních zón a stánků s občerstvením  Vybírat můžete 
z použitého i nového zboží – od praktických věcí až po roztodivné 
kuriozity 

Bleší trhy na lodi Avoid
 náplavka na Rašínově nábřeží, Praha 2 – Nové Město
 www.prazsketrhy.cz

Nepřeberné množství použitých věcí, sběratelských kousků 
i starožitností 

Bleší trhy na Tylově náměstí
 Praha 2 – Vinohrady  www.prazsketrhy.cz

Rozmanitý výběr maličkostí i věcí, které zavál čas 

Pařížská ulice
 Praha 1 – Staré Město  www.prague.eu

Nejprestižnější pražská nákupní třída je symbolem luxusu, vybra-
ného zboží a světoznámých značek (Louis Vuitton, Prada, Burberry, 
Hermès, Tiffany & Co , Rolex aj )

Ostatní
Botas 66

 Skořepka 4, Praha 1 – Staré Město  www.botas66.com
Lifestylový obchod s pohodlnou a kvalitní koženou vycházkovou 
obuví navazuje na ikonický model Botas Classic, který byl na čes-
koslovenský trh uveden již v roce 1966   po–so 10.00–19.00, ne 
11.00–17.00

K ‑A‑V ‑K‑A knižní a výtvarná kultura
 Krocínova 5, Praha 1 – Staré Město  www.kavkaartbooks.com

Prodej umělecké literatury, autorské grafiky a fotografie, zaměřené 
převážně na české výtvarné umění 20  a 21  století   po–pá  
11.00–18.00 (leden–duben) a 11.00–19.00 (květen–prosinec)

Pražské starožitnosti Zdeněk Uhlíř
 Mikulandská 8, Praha 1 – Nové Město
 www.starozitnosti ‑uhlir.cz

Luxusní starožitnictví s odbornou specializací na šperky, 
obrazy, sklo, orientální umění či koberce   po–pá 10.00–12.00 
a 14.00–18.00

Trhy a tržiště
Havelské tržiště

 Havelská 13, Praha 1 – Staré Město  www.prague.eu
Jediné dochované tržiště uprostřed staré Prahy pochází již z r  1232  
Dnes se zde nabízí široký výběr čerstvého ovoce a zeleniny, o víken-
dech tvoří převážnou část nabídky tradiční české suvenýry   

 denně 6.00–18.30

fo
to

: B
le

ší
 tr

hy
 P

ra
ha

fo
to

: E
st

er
 H

av
lo

vá



58 59Ž I V O T  V E  M Ě S T Ě Ž I V O T  V E  M Ě S T Ě

Místa pravidelných farmářských trhů:

Náplavka   Rašínovo nábřeží, Praha 2 – Nové Město
 www.farmarsketrziste.cz

náměstí Republiky   nám. Republiky, Praha 1 – Staré Město
 www.farmarsketrhyprahy1.cz

Tylovo náměstí   Tylovo nám., Praha 2 – Vinohrady 
 www.trhytylak.cz

Jiřího z Poděbrad   nám. Jiřího z Poděbrad, Praha 3 – Vinohrady
 www.facebook.com/trhynajirakuofficial

Anděl   Anděl (pěší zóna), Praha 5 – Smíchov

Vítězné náměstí   Vítězné nám., Praha 6 – Dejvice 
 www.farmarske ‑trhy.cz

Karlín   Karlínské náměstí, Praha 8 – Karlín
 www.facebook.com/karlinsketrhy

Farmářské  
trhy
Farmářské trhy nabízejí čerstvé produkty přímo od zemědělců: 
sezonní české ovoce a zeleninu, bylinky, mléčné, uzenářské a pekař-
ské výrobky, med, čerstvé ryby, víno, různé lahůdky, řemeslné 
výrobky a mnoho dalšího  V zimním období fungují pouze některá 
tržiště a to s omezeným sortimentem  Otevírací doby jsou proměn-
livé dle sezony, bližší informace naleznete na webech jednotlivých 
provozovatelů 

Tematické  
trhy
Během celého roku se na větších i menších pražských náměstích 
koná řada tematických trhů  V období Vánoc a Velikonoc ožívá 
zejména Staroměstské a Václavské náměstí tradičními trhy, dále lze 
v Praze narazit na řadu sousedských, retro, řemeslných či dobročin-
ných trhů  Více informací naleznete na  www.prague.eu 
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Tvář Prahy určují nejen historické památky a lidé, kteří zde 
žijí, ale také řeka Vltava, jejíž ospalé tempo vybízí k zastavení 
a nadechnutí při procházkách městem. Zejména v prosluně‑
ných jarních a letních dnech se společenský život přesouvá 
z ulic na nábřeží, kde se koná řada zajímavých akcí. Klid od 
ruchu velkoměsta pak lze nalézt na některém z pražských 
ostrovů, kde ve stínu stromoví můžete posedět a pozorovat, 
jak se mění barva nebe nad řekou.

Pražské  
náplavky
Náplavky patří mezi nejoblíbenější pražské promenády a během 
léta se stávají epicentrem pražského kulturního dění a volnočaso-
vých aktivit 

Rašínovo nábřeží
Aktuálně společensky nejživější prostor u břehů Vltavy, kde se 
můžete projet na kole, nakrmit labutě, dát si drink či kávu  Od jara 
do podzimu se zde pořádají rozmanité akce – od koncertů, food fes-
tivalů až po sobotní farmářské trhy, které patří mezi nejoblíbenější 
v Praze 

Hořejší nábřeží
Přímo naproti Rašínovu nábřeží naleznete další náplavku, která 
v posledních měsících nabírá druhý dech a stává se vyhledávaným 
místem zejména návštěvníků food festivalů  V letních měsících tu 
mj  naleznete i letní kino  Je zde také pozoruhodný výhled na uni-
kátní Železniční most a bájný Vyšehrad 

Masarykovo nábřeží
Úsek vltavského nábřeží mezi mostem Legií a Jiráskovým mostem 
plynule navazuje na Rašínovo nábřeží  Zhruba v polovině nábřeží se 
dostanete na ostrov Žofín, kde si lze na dvou místech zapůjčit popu-
lární lodičky a šlapadla 

Vltava a život 
na řece
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Prague Boats
 www.prague ‑boats.cz 

Vyhlídkové i romantické večerní plavby s gastronomickým servisem 
doprovázené živou hudbou   odjezd: přístaviště u Čechova mostu

Parníky Praha
 www.parniky ‑praha.eu

Pravidelné okružní plavby Prahou na vyhlídkových lodích a výletních či 
historických parnících  V nabídce jsou i plavby s rautem, servírovaným 
jídlem i večeří   odjezd: přístaviště Dvořákovo nábřeží – Na Františku

Půjčovny lodiček  
a šlapadel
Těsný kontakt s Vltavou si můžete užít na oblíbených šlapadlech 
a lodičkách, které jsou osvěžující alternativou pro trávení volného 
času v letní Praze 

Slovanka
 Slovanský ostrov, Praha 1  www.slovanka.net

Půjčovna lodiček a šlapadel nejrůznějších druhů, velikostí a tvarů  
Pro romantiky jsou připraveny i noční plavby s petrolejovou 
lucerničkou 

S.P.L.A.V. Praha
 Slovanský ostrov 8, Praha 1

Půjčovna klasických pramic i laminátových šlapadel 

Půjčovna lodiček (Staré Město)
 Smetanovo nábřeží, Praha 1  www.pujcovna ‑lodicek.cz

Pronájem rybářských pramic vhodných pro klidnější výlety a klasic-
kých šlapadel 

Půjčovna lodiček (Smíchov)
 Strakonická, Praha 5  www.pujcovna ‑lodicek.cz

Ze smíchovské půjčovny můžete plout až 8 km po řece kolem vyše-
hradské skály, barrandovských teras až na kraj Modřan  Vypůjčit si 
lze rybářské pramice, motorové čluny či výletní vor s grilem 

Dvořákovo nábřeží
Spíše klidnější pražská náplavka dnes slouží především jako kot-
viště a nástupní místo pro osobní lodní dopravu  Kromě pohledu 
na protější zelený svah Letenských sadů okouzlí hlavně pohled na 
majestátní panorama Hradčan 

Nábřeží Ludvíka Svobody
Na konci Dvořákova nábřeží volně přejdete na nábřeží Ludvíka 
Svobody, které také patří spíše mezi klidnější náplavky s kotvícími 
loděmi  

Plavby  
po Vltavě
Romantické vyhlídkové plavby nabízejí nezapomenutelný pohled 
na historické jádro Prahy a zážitky, na které se nezapomíná  
Doporučujeme zejména podvečerní a večerní plavby 

Pražská paroplavební společnost
 www.paroplavba.cz

Jedna z největších flotil osobních lodí na Vltavě nabízí vyhlídkové 
a okružní plavby historickými kolesovými parníky i klimatizovanými 
moderními loděmi  Pořádá také pravidelné plavby do zoo (duben–
září)   místo odjezdu: Rašínovo nábřeží a Čechův most 

Pražské Benátky
 www.prazskebenatky.cz

Na pravidelné okružní vyhlídkové plavbě okolo Karlova mostu 
a pražských Benátek vás svezou mj  celodřevěné lodě typu 
Vodouch postavené v duchu tradice 19  století   místo odjezdu: 
Judita (Křižovnické náměstí 3, Praha 1), Four Seasons (Platnéřská 
2, Praha 1), Čertovka (U Lužického semináře, Praha 1) a Mánes 
(U Železné lávky, Praha 1)
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Střelecký ostrov
 Praha 1 – Staré Město 

Romantické místo skryté ve stínu letitých stromů v samém srdci 
města pod mostem Legií okouzluje návštěvníky atmosférou starých 
časů a nevšedními pohledy na Prahu přímo od hladiny řeky Vltavy 

Volnočasový 
areál
Žluté lázně

 Podolské nábřeží 3, Praha 4 – Podolí  www.zlutelazne.cz 
Tento přírodní areál nabízí travnaté a písčité pláže, několik všestran-
ných sportovišť, zábavu v podobě rozmanitých atrakcí a občerstvo-
vacích míst pro odpočinek s přáteli nebo rodinou 

Pražské  
přívozy
Nejzábavnější spojnicí mezi pravým a levým břehem Vltavy jsou 
pražské přívozy  Platí na nich běžná jízdenka MHD a jízdní kola se 
přepravují bezplatně  Při přepravě zavazadel dbejte pokynů převoz-
níků  Více informací na  www.dpp.cz 

Přívoz P1  Sedlec—Zámky   celoroční provoz
Přívoz P2  V Podbabě—Podhoří   celoroční provoz
Přívoz P3  Lihovar—Veslařský ostrov (Dvorce)   duben–říjen
Přívoz P5  Císařská louka—Výtoň—Náplavka Smíchov   duben–říjen
Přívoz P6  Lahovičky—Nádraží Modřany   duben–říjen
Přívoz P7  Pražská tržnice—Ostrov Štvanice—Rohanský ostrov   

 duben–říjen 

Vltavské  
ostrovy
Blízkost řeky si lze užít také na některém z pražských ostrovů 

Kampa
 Praha 1 – Malá Strana 

Park – ostrov mezi hlavním tokem Vltavy a jejím ramenem – 
Čertovkou je jedním z nejromantičtějších a nejmalebnějších míst 
v Praze  Travnaté plochy ostrova jsou hojně využívány k piknikům 
a k odpočinku 

Slovanský ostrov
 Praha 1 – Nové Město 

Jedinému ostrovu na Vltavě s významnější parkovou úpravou domi-
nuje okázalý neorenesanční palác Žofín – tradiční místo pro pořá-
dání plesů a koncertů  Je zde několik půjčoven lodiček a šlapadel, 
malý vláček pro děti či oblíbené dětské hřiště 



66 67D Ů L E Ž I T É  K O N TA K T Y  A  I N F O R M A C E D Ů L E Ž I T É  K O N TA K T Y  A  I N F O R M A C E

Praha je bezpečná, ale opatrnosti nikdy nezbývá. 
Bezpečnostní situace v Praze je na obvyklé úrovni standard‑
ních evropských velkoměst. Přesto dbejte následujících 
doporučení:

 cennosti a větší peněžní obnosy ukládejte v hotelovém sejfu
  zejména na turisticky exponovaných místech a v městské dopravě 

věnujte pozornost svým dokladům, kreditním kartám, kabelkám, 
fotoaparátům apod 

  parkujte přednostně na hlídaných parkovištích a ve voze nikdy 
nenechávejte cenné věci

  na veřejných prostranstvích je zakázáno požívání alkoholických 
nápojů

Tísňová volání v České republice
 150  Hasiči
 155  Zdravotnická záchranná služba
 156  Městská policie
 158  Policie ČR
 112  Jednotné evropské číslo tísňového volání 

Přístup k těmto telefonním číslům je bezplatný.

Kouření
V ČR platí zákon omezující kouření  Zákaz kouření platí ve veřejných 
prostorách (nástupiště dopravních prostředků – zastávky, nádraží, 
dopravní prostředky, kulturní zařízení, zdravotnická zařízení)  Od 
31  5  2017 vstupuje v platnost zákon, který zakazuje kouření ve 
všech stravovacích zařízeních 

Taxi Fair Place
Stanoviště jsou označena žlutou tabulí s nápisem TAXI a oranžovou 
rukou se zvednutým palcem s nápisem FAIR PLACE  Správci stano-
višť garantují poctivou cenu, bezpečnou jízdu, profesionalitu řidičů 
a vysokou kvalitu nabízených služeb  Nedoporučujeme brát si taxi 
přímo na ulici 

Parkoviště P+R (Park and Ride) s přímou  
vazbou na městskou hromadnou dopravu 
V okrajových částech města v blízkosti některých stanic metra, 
resp  železničních stanic jsou zřízena záchytná parkoviště 
P+R  Všechna mají několik míst vyhrazených pro invalidy, některá 
umožňují bezplatné odstavení jízdního kola   denně od 4.00 h do 
1.00 h,  poplatek 20 Kč po celou dobu parkování. Po ukončení pro‑
vozu metra se parkoviště uzavírá. Za nevyzvednutý automobil zaplatí 
řidič  částku 100 Kč plus denní parkovné z minulého a následujícího 
dne (tj.  celkem 140 Kč). Kompletní informace včetně aktuálního 
stavu obsazenosti na   www.tsk ‑praha.cz nebo  www.dpp.cz

Důležité kontakty 
a informace

foto: Petr Hejna
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Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
 Ke Karlovu 2, Praha 2 – Nové Město  www.vfn.cz
 pohotovost pro děti a dorost: po–pá 16.00–7.00, so, ne a svátky 

nonstop   224 967 777

Nemocnice Na Bulovce
 Budínova 2, Praha 8 – Libeň  www.bulovka.cz
 lékařská pomoc pro dospělé: po–pá 19.00–6.00, so, ne a svátky 

nonstop   283 842 222   pohotovost pro děti a dorost: po–pá 
16.00–6.00, so, ne a svátky nonstop   283 842 224

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
 Šrobárova 50, Praha 10 – Vinohrady  www.fnkv.cz
 lékařská pohotovostní služba: po–pá 18.30–23.00, so, ne a svátky 

8.00–20.00 (mimo uvedené hodiny poskytují službu lékařské pohoto‑
vostní služby lékaři Centrálního příjmu interních klinik)   267 163 778

Ústřední vojenská nemocnice
Vojenská fakultní nemocnice Praha

 U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6 – Břevnov   www.uvn.cz
 lékařská pomoc pro dospělé: po–pá 19.00–7.00, so, ne a svátky 

nonstop   973 203 571

Thomayerova nemocnice
 Vídeňská 800, Praha 4 – Krč   www.ftn.cz
 lékařská pomoc pro dospělé: po–pá 19.00–6.30, so, ne a svátky 

nonstop   261 082 520, 603 566 584   pohotovost pro děti 
a dorost: po–pá 19.00–6.30, so, ne a svátky nonstop.   261 083 783, 
603 566 587   zubní pohotovost: po–pá 17.30–22.30, so, ne a svátky 
7.30–22.30   261 083 546, 730 578 741

Lékárny s pohotovostní službou
Lékárna Palackého  

 Praha 1 – Palackého 5   224 946 982

Lékárna U Svaté Ludmily 
 Praha 2 – Belgická 37   222 513 396

Thomayerova nemocnice  
 Praha 4 – Vídeňská 800   261 084 019  www.ftn.cz

Lékárna Medifin 
 Praha 4 – Šustova 2   296 506 128, 606 059 746  www.medifin.eu

Nemocnice Motol 
 Praha 5 – V Úvalu 84   224 435 736  www.fnmotol.cz

Lékárna BENU 
 Praha 7 – Františka Křížka 22   731 638 010  www.benu.cz

Nemocnice Na Bulovce 
 Praha 8 – Budínova 2   266 082 017  www.bulovka.cz

Poliklinika Malešice 
 Praha 10 – Plaňanská 1   281 019 258, 724 210 499  
 www.medifin.eu

Parkovací zóny
Oblasti placeného parkování v Praze 1, 2, 3 a 7  
jsou rozděleny do 3 parkovacích zón:

• oranžová – max  doba stání 2 h
• zelená – max  doba stání 6 h
• modrá – pouze pro rezidenty

Rozšíření placeného stání v Praze 5, 6 a 8  
je rozděleno do těchto zón:

• oranžová – pouze pro krátkodobé parkování, max  3 h
• fialová – max  doba stání 24 h
• modrá – pro rezidenty; ostatní max  3 h

V průběhu let 2017 a 2018 by mělo dojít ke sjednocení parkovacích 
zón dle současného systému v Praze 5, 6 a 8  Aktuální informace 
naleznete na  www.parkujvklidu.cz 

Hlavní pošta
 Jindřišská 14, Praha 1 – Nové Město   www.ceskaposta.cz
 2.00–24.00   221 131 445, 604 221 504

Předprodeje vstupenek
Vstupenky na kulturní akce lze zakoupit v turistických informačních 
centrech Prague City Tourism či např  na  www.ticketpro.cz, 
www.ticketportal.cz, www.ticket ‑art.cz, www.ticketstream.cz, 
www.colosseumticket.cz 

Ztráty a nálezy
 Karoliny Světlé 5, Praha 1 – Staré Město  
 po a st 8.00–17.30, út a čt 8.00–16.00, pá 8.00–14.00 (polední 

přestávka 12.00–12.30)   224 235 085

Zdravotnické 
služby  
Lékařské pohotovostní služby
Městská poliklinika Praha

 Spálená 12, Praha 1 – Nové Město  www.prahamp.cz
 lékařská pomoc pro dospělé: po–pá 19.00–6.00, so, ne a svátky 

nonstop   222 924 295   zubní pohotovost: po–čt 19.00–6.00, pá 
16.00–6.00, so, ne a svátky nonstop   222 924 268

Fakultní nemocnice v Motole
 V Úvalu 84, Praha 5 – Motol  www.fnmotol.cz

Speciální cizinecké oddělení   lékařská pomoc pro dospělé: po–pá 
19.00–6.30, so, ne a svátky nonstop   224 438 590  

 pohotovost pro děti a dorost (včetně zubní): po–pá 17.00–7.00, so, 
ne a svátky nonstop   224 433 653, 224 433 652
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Návštěvnické centrum Letiště Václava Havla
 příletová hala, Terminál 1, Praha 6  denně 8.00–20.00

Turistické informační centrum Letiště Václava Havla
 příletová hala, Terminál 2, Praha 6   denně 8.00–20.00

 
Informace vám rádi poskytneme  
i na těchto kontaktech: 

 tourinfo@prague.eu  
 221 714 714

Veškeré potřebné informace o Praze naleznete také na oficiál-
ním turistickém portálu hl  m  Prahy www.prague.eu 

Průvodcovské služby
Naši kvalifikovaní průvodci vás seznámí s českou metropolí při 
pěších vycházkách nebo okružních jízdách  Nabízíme základní i spe-
cializované trasy  Můžete se spolehnout na jejich kvalifikaci, jazy-
kovou erudici i profesionalitu    guides@prague.eu   221 714 569, 
236 002 569, 775 855 037

Prague Card
Atraktivní návštěvnická karta umožňuje poznat vše zajímavé, co 
Praha nabízí  Poskytuje volný vstup do více jak 50 hlavních turistic-
kých objektů a výrazné slevy na vstup do dalších cca 40 památek, 
bezplatné využití městské hromadné dopravy po dobu platnosti 
karty, spojení s letištěm autobusem Airport Express či okružní jízdu 
Prahou  V ceně karty je také řada slev na další vstupy, exkurze i kul-
turní představení 

Dvou, tří nebo čtyřdenní kartu si můžete objednat na e -shopu  
 www.eshop.prague.eu nebo zakoupit v našich turistických  

informačních centrech 

Pražská vlastivěda
Poznejte s námi známá i méně známá pražská zákoutí na  
vlastivědných vycházkách  Podrobný program naleznete  
na  www.prazskevychazky.cz 

Turistické informace  
a služby
Turistická informační a návštěvnická  
centra Prague City Tourism
Potřebujete se zorientovat po Praze? Domluvit si okružní jízdu či 
zajistit vstupenky na kulturní akce? Zastavte se v jednom z našich 
informačních center  Poskytneme vám turistické informace všeho 
druhu a zajistíme rozmanité a kvalitní turistické služby  Nebo nám 
třeba jen přijďte prozradit, jak se vám v Praze líbí…

Mimo jiné poskytujeme
  veškeré informace o Praze (orientace po městě, doprava, kultura, 

památky, důležité kontakty, obchod a služby apod )
  rezervace ubytování
  základní informační brožury o Praze zdarma
  vstupenky na kulturní akce
  okružní jízdy Prahou a okolím, výlety, plavby lodí
  prodej map a časových jízdenek MHD (na 1 a 3 dny)
  prodej Prague Card a suvenýrů

Kde nás najdete
Turistické informační centrum Staroměstská radnice

 Staroměstské náměstí 1, Praha 1 – Staré Město
 denně 9.00–19.00

Návštěvnické centrum Na Můstku
 Rytířská 12, Praha 1 – Staré Město  denně 9.00–19.00 

K dispozici směnárna, odpočinková zóna či Wi ‑Fi.

Turistické informační centrum  
Václavské náměstí (horní část)

 na rohu se Štěpánskou ulicí  denně 10.00–18.00
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Prague Bus Tours
 www.praguebus.tours  místo odjezdu: Hlavní nádraží 

(z Wilsonovy ulice)

Prague Sightseeing Tours
 www.pstours.cz  místo odjezdu: náměstí Republiky 3

Premiant City Tour
 www.premiant.cz  místo odjezdu: Na Příkopě 23

Speciální okružní jízdy
3 veteráni

 www.3veterani.cz
okružní jízdy historickými vozidly

 místo odjezdu: Pařížská 2 a Mostecká 5–7

Accessible Prague
 www.accessibleprague.com 

specializované prohlídky Prahy pro hendikepované

Aero Prague
 www.aeroprague.com

vyhlídkové lety letadlem nebo vrtulníkem

Bohemia Balón
 www.bohemia ‑balon.cz

vyhlídkové lety balónem

City Bike Prague
 www.citybike ‑prague.com

projížďky na kole s průvodcem

Ekoexpres
 www.ekoexpres.cz

Vyhlídkové jízdy turistickým ekovláčkem   místo odjezdu: 
Staroměstské nám  (březen -listopad)

E ‑shop
Na  www.eshop.prague.eu si můžete zakoupit třeba oficiální praž-
ské suvenýry s proslulými motivy, turistickou kartu Prague Card 
nebo objednat privátní průvodce či mapy a brožury z naší produkce 

Sledujte nás také na sociálních sítích (ať vám nic zajímavého 
neunikne):

      
 www.facebook.com/prague.eu
 www.twitter.com/pragueEU
 www.instagram.com/prague.eu
 www.pinterest.com/pragueeu

Okružní  
jízdy
Best Tour

 www.besttour.cz  místo odjezdu: Václavské náměstí 27

City Sightseeing Prague (Hop On – Hop Off)
 www.city ‑sightseeing.com  místo odjezdu: různá místa v centru 

Prahy; okružní jízdy červenými vyhlídkovými autobusy

Gray Line Prague – Bohemia Travel Service
 www.citytours.cz  místo odjezdu: Národní 38

Hop On – Hop Off
 www.hopon ‑hopoff.cz  místo odjezdu: různá místa v centru 

Prahy; okružní jízdy v intervalu 15 minut

Martin Tour
 www.martintour.cz  místo odjezdu: Staroměstské náměstí (na 

rohu s Pařížskou ulicí) a náměstí Republiky (naproti Obecnímu 
domu)
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Prague Old Car
 www.pragueoldcar.com

vyhlídkové jízdy v dobových vozech Ford T nebo Alfa Romeo Spider

Praha Bike
 www.prahabike.cz

projížďky na kole s průvodcem

Precious Legacy Tours
 www.legacytours.net

okružní jízdy specializované na židovské památky

Premier Prague Tours
 www.premierprague.com

vyjížďky na kolech a elektrokolech; tematické vycházky

Taste of Prague
 www.tasteofprague.com

výlety a vycházky po Praze za skvělým jídlem

Wittmann Tours
 www.wittmann ‑tours.com

okružní jízdy specializované na židovské památky

Historická linka č. 41
 www.dpp.cz

okruh centrem města historickou soupravou tramvaje   v provozu 
od konce března do listopadu v so, ne a svátky cca 12.00–17.00 h

History Trip
 www.historytrip.cz

okružní jízdy historickými vozidly
 místo odjezdu: Mostecká ul , Karlova ul , křižovatka Rytířské 

a Melantrichovy ul 

Hugo Bike Prague
 www.hugobikeprague.cz

vyjížďky na elektrické koloběžce s průvodcem

Pony Travel
 www.ponytravelsro.cz/indexCZ.html

vyhlídkové vyjížďky kočáry taženými koňmi
 místo odjezdu: Staroměstské náměstí

Prague Food Tour
 www.prague ‑food ‑tour.com

gastronomické túry za autentickou českou kuchyní
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S mapami a průvodci
Prague City Tourism budete
v Praze jako doma!

Prague.eu

   a mnohé další tituly si můžete zdarma vyzvednout  
v našich návštěvnických centrech, kde vám i rádi  
poradíme 

Na Můstku
  Rytířská 12, Praha 1
 otevřeno denně 9 00–19 00

Staroměstská radnice
  Staroměstské náměstí 1, Praha 1
 otevřeno denně 9 00–19 00


