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p Přehled dalších zelených enkláv v Praze a zároveň inspiraci, jak v nich trávit volný čas, najdete v naší brožuře Praha:příroda. K vyžádání je
zdarma v našich turistických informačních a návštěvnických centrech nebo k prohlédnutí i ke stažení na w prague.eu.
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S mapami a průvodci
Prague City Tourism
budete v Praze jako doma!
Tyto a mnohé další tituly si můžete
zdarma vyzvednout v našich turistických
informačních centrech, kde vám i rád

S mapami a průvodci
Prague City Tourism
budete v Praze jako doma!
Tyto a mnohé další tituly si můžete zdarma
vyzvednout v našich turistických informačních
a návštěvnických centrech, kde vám i rádi
poradíme.

Prague.eu

w www.prague.eu

NA

Staroměstská radnice q Staroměstské nám. 1 D3
Rytířská 12 q Praha 1 – roh s ulicí Na Můstku D3
Václavské náměstí (horní část) q roh se Štěpánskou ulicí D3
Letiště Václava Havla Praha q Terminál 1 a Terminál 2
z 221 714 714 f tourinfo@prague.eu

Vydejte se s námi poznávat známá i neznámá pražská zákoutí. Každý
měsíc nabízíme nový program a pořádáme i speciální vycházky pro děti.
Aktuální program najdete na w www.prazskevychazky.cz. Pokud nám
napíšete na f vlastiveda@prague.eu, měsíční program vycházek vám
budeme pravidelně zasílat na vaši e-mailovou adresu.

Hlávkův m
.

Zrcadlové bludiště na Petříně q Petřínské sady, Praha 1
w www.muzeumprahy.cz
Zvenku stavba vypadá jako malý hrad, uvnitř ale nenajdete labyrint tajných
chodeb, nýbrž bludiště ze zrcadel. Spontánní dětský smích se ozývá
zvláště v síni smíchu, kde se nachází několik zkreslujících zrcadel. C3
Historická linka č. 41
Z holešovického Výstaviště nebo ze střešovické vozovny vyjíždějí
o víkendech od dubna do listopadu historické soupravy tramvají na svou
pravidelnou trať centrem města. D2
Pražský motoráček
Romantiku na kolejích zažijete na trati Pražský Semmering. Historický
motoráček jezdí o víkendech z Hlavního nádraží a trasa vede
impozantními hlubočepskými viadukty i přírodními lokalitami. D3

Zážitkové okružní jízdy
Objevovat půvab Prahy nemusíte jen pěšky. Co třeba vyzkoušet
pohádkovou projížďku v kočáře, jízdu veteránem, ekovláčkem nebo
vyhlídkový let balonem? Možností je spousta. Pro více informací navštivte
naše turistická informační a návštěvnická centra.

Prague City Tourism
Turistické informace a služby

Turistická informační a návštěvnická centra
V našich TIC na důležitých místech historického centra a na
mezinárodním letišti získáte veškeré informace o Praze, informační
brožury a mapy (zdarma) a širokou nabídku turistických služeb včetně
turistické karty, ubytování, jízdenek na městskou dopravu, vstupenek na
kulturní akce aj. Otevřeno denně.

E-shop

Na w www.eshop.prague.eu si můžete objednat vlastivědné vycházky,
privátní průvodce či mapy a brožury z naší produkce nebo zakoupit
merchandisingové předměty.

Pražská vlastivěda

Průvodcovské služby
Naši vysoce kvalifikovaní průvodci vás seznámí s českou metropolí
při pěších vycházkách nebo okružních jízdách. Nabízíme základní
i specializované trasy. Na přání zajistíme také výlety do okolí města,
včetně dopravy.
Dispečink průvodců q Staroměstská radnice
z 221 714 569, 775 855 037 f guides@prague.eu

Tě šno

Lanová dráha na Petřín q Újezd, Praha 1 w www.dpp.cz
Oblíbená lanová dráha zahájila provoz již roku 1891. Je začleněna do
systému městské hromadné dopravy a vyveze vás na vrchol Petřína. C3

Slovanka q Slovanský ostrov, Praha 1 w www.slovanka.net C3
S.P.L.A.V. Praha q Slovanský ostrov 8, Praha 1 C3

Pražská paroplavební společnost q přístaviště Rašínovo nábřeží
a Čechův most w www.paroplavba.cz – mj. také plavby do ZOO
(cca duben–září) C3;D2

á

Střelecký ostrov q Praha 1 – útulné místo skryté ve stínu letitých
stromů upoutává atmosférou starých časů a nevšedními pohledy na
Prahu C3
Ostrov Štvanice q Praha 7 – ostrov dříve nazývaný také jako Velké
Benátky je dnes vyhledávaný zejména mezi sportovci D2/E2

Pražské atrakce
Zoologická zahrada hl. m. Prahy q U Trojského zámku 3, Praha 7
w www.zoopraha.cz
Zoo patří díky své jedinečné poloze k nejkrásnějším zoologickým
zahradám na světě. Tento nádherný kousek přírody a jejích zvířecích
obyvatel je jako stvořený pro všechny generace návštěvníků. C1

Aquapalace Praha q Pražská 138, Průhonice – Čestlice
w www.aquapalace.cz
Největší zábavní aquapark ve střední Evropě, kde prožijete
neopakovatelné chvíle v unikátním sportovně-relaxačním komplexu
s nepřebernou řadou vodních atrakcí.

Půjčovny lodiček a šlapadel
Oblíbená šlapadla či lodičky jsou zajímavou a romantickou alternativou
pro trávení volného času v letní Praze.

Půjčovna lodiček q Smetanovo nábřeží, Praha 1
w www.pujcovna-lodicek.cz C3

Pražské Benátky q přístaviště Judita, Čertovka, Mánes a Four Seasons
w www.prazskebenatky.cz C3;C3;C2 a C3
Parníky Praha q přístaviště Dvořákovo nábřeží – Na Františku
w www.parniky-praha.eu D2

Pražské přívozy
Nejzábavnější spojnicí mezi pravým a levým břehem Prahy jsou pražské
přívozy. V provozu jsou zpravidla od dubna do října a platí na ně běžná
jízdenka MHD. Bližší informace na w www.dpp.cz nebo w www.ropid.cz.

lsk

Trojský zámek q U Trojského zámku 4/1, Praha 7
expozice: Architektura a výzdoba zámku Troja C1
Bílkova vila q Mickiewiczova 1, Praha 6
expozice: Ateliér Františka Bílka, českého sochaře a grafika epochy
symbolismu C2
Dům U Kamenného zvonu q Staroměstské náměstí 13, Praha 1
výstavní síň D3
Městská knihovna (2. patro) q Mariánské náměstí 1, Praha 1
výstavní síň D3
Dům fotografie q Revoluční 5, Praha 1
výstavní síň D2

Vltava a život na řece

Pražské náplavky w www.prazskenaplavky.cz
Náplavky patří mezi nejoblíbenější pražské promenády a během léta se
stávají epicentrem pražského kulturního dění a volnočasových aktivit.

Vyhlídkové plavby

Plavby po Vltavě nabízejí nezapomenutelný pohled na historické jádro
Prahy a spousty nových zážitků.

Evropská vodní doprava – Prague Boats q přístaviště u Čechova
mostu w www.evd.cz D2

Jazzboat q přístaviště Čechův most w www.jazzboat.cz – výjimečný
plovoucí jazzový klub D2
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Vltavské ostrovy
Blízkost řeky si lze užít také na některém z pražských ostrovů.
Kampa q Praha 1 – ostrov mezi hlavním tokem Vltavy a jejím ramenem,
Čertovkou, je jedním z nejromantičtějších a nejmalebnějších míst v Praze
C3
Slovanský ostrov q Praha 1 – jedinému ostrovu na Vltavě s významnější
parkovou úpravou dominuje okázalý neorenesanční palác Žofín C3

p Bližší informace na w www.ngprague.cz (z důvodu přesunu a instalace
nových stálých expozic doporučujeme sledovat webové stránky)

Galerie hlavního města Prahy:

p Bližší informace na www.ghmp.cz
Obrazárna Pražského hradu q Pražský hrad – II. nádvoří, Praha 1
w www.kulturanahrade.cz
expozice: Obrazy z hradních sbírek C2
Strahovská obrazárna q Strahovské nádvoří 1, Praha 1
w www.strahovskyklaster.cz
expozice: Sbírka českého a evropského umění od gotiky k romantismu B3

Botanická zahrada hl. m. Prahy q Trojská 196, Praha 7 w www.botanicka.cz
Zahrada nabízí téměř 30 ha upravených expozičních ploch včetně
unikátního tropického skleníku Fata Morgana, který umožňuje výlet
tropickou přírodou v jakoukoliv roční dobu. C1

Lapidárium q Výstaviště 422, Praha 7
expozice: Památky kamenosochařství v Čechách od 11. do 19. století D1
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Pět nevšedních
tras po místech
známých
i neznámých
Prague.eu/prochazky

Prague.eu

n ick

Schwarzenberský palác q Hradčanské náměstí 2, Praha 1
expozice: Baroko v Čechách (do srpna 2018) C3
Salmovský palác q Hradčanské náměstí 2, Praha 1
expozice: Centrum současného umění TBA21 (od 6. 6. 2018) C3
Palác Kinských q Staroměstské náměstí 12, Praha 1
výstavní síň D3
Valdštejnská jízdárna q Valdštejnská 3, Praha 1
výstavní síň C2

Centrum současného umění DOX q Poupětova 1, Praha 7 w www.dox.cz
Prezentace současného umění, architektury a designu E1

Historická budova Národního muzea q Václavské náměstí 68, Praha 1
do 28. října 2018 z důvodu rekonstrukce uzavřena D3

České muzeum hudby q Karmelitská 2/4, Praha 1
expozice: Člověk – nástroj – hudba (400 historických hudebních nástrojů,
mj. kladívkový klavír, na který hrál W. A. Mozart) C3

Židovské muzeum v Praze q Maiselova 15, Praha 1
w www.jewishmuseum.cz
Jedno z nejstarších a kontinuálně existujících židovských muzeí na světě
dokumentuje historii, tradice a zvyky židovského obyvatelstva v Čechách.
Ve správě muzea jsou: Starý židovský hřbitov, Španělská synagoga,
Pinkasova synagoga, Obřadní síň, Maiselova synagoga, Klausová
synagoga a Galerie Roberta Guttmanna D2

Národní galerie v Praze:

Veletržní palác q Dukelských hrdinů 47, Praha 7
expozice: Umění v Československu 1918–1989 (od 28. 10. 2018) D2
Klášter sv. Anežky České q U Milosrdných 17, Praha 1
expozice: Středověké umění v Čechách a střední Evropa 1200–1550 D2

Střelecký ostrov q Praha 1 – útulné místo skryté ve stínu letitých
stromů upoutává atmosférou starých časů a nevšedními pohledy na
Prahu C3
Ostrov Štvanice q Praha 7 – ostrov dříve nazývaný také jako Velké
Benátky je dnes vyhledávaný zejména mezi sportovci D2/E2
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Petřínské sady q Praha 1 – Malá Strana
Vrch Petřín patří mezi nejrozsáhlejší městské zelené plochy a jeho stráně
jsou oázou klidu v centru Prahy. Na jeho vrcholu se nachází Petřínská
rozhledna, která skýtá okouzlující pohled na celé město. C3/B3

Františkánská zahrada q Jungmannovo náměstí, Praha 1
Útulný zelený kout v samém středu města vybízí k zastavení a nadechnutí
se při toulkách Prahou. Zdejší okrasou jsou mj. bylinkové záhony. D3
Riegrovy sady q Praha 2 – Vinohrady
Více než sto let starý park ukrývá intimní zákoutí i místa s lesním
prostředím, volné louky a neobvyklé průhledy na Prahu. E3/D3
Vyšehradské sady q Praha 2 – Vyšehrad
Magické místo opředené mýty a legendami ukrývá mnohá romantická
zákoutí i krásné vyhlídky na Vltavu. D4
Královská obora – Stromovka q Praha 7 – Bubeneč
Rozlehlý park se rozkládá na ploše 95 ha v těsném sousedství
holešovického Výstaviště. Je ideálním místem pro romantické vycházky,
pikniky, sport i relaxaci. D1,D2/C1,C2
Letenské sady q Praha 7 – Holešovice
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. D2/C2

Muzea a galerie
Národní muzeum:

Nová budova Národního muzea q Vinohradská 1, Praha 1
expozice: přírodovědecká expozice „Archa Noemova“ D3
Náprstkovo muzeum q Betlémské náměstí 1, Praha 1
expozice: Kultury Austrálie a Oceánie; Vojta Náprstek (zakladatel muzea)
C3

p Další expozice Národního muzea na w www.nm.cz
Muzeum hlavního města Prahy q Na Poříčí 52, Praha 8
w www.muzeumprahy.cz
expozice: Langweilův model Prahy, historie Prahy od pravěku do přelomu
středověku a novověku D2
Dům U Zlatého prstenu q Týnská 6, Praha 1
expozice: Praha Karla IV. (Velkolepé staveniště Evropy a Středověké
město) D3
Museum Kampa q U Sovových mlýnů 2, Praha 1 w www.museumkampa.cz
expozice: Sbírka středoevropského moderního umění a děl Františka
Kupky, průkopníka abstraktního umění a Otto Gutfreunda, českého
kubistického sochaře. C3
Veletržní palác q Dukelských hrdinů 47, Praha 7 w www.ngprague.cz
Ve své době největší stavba svého druhu na světě a první funkcionalistická
budova v Praze má úctyhodné rozměry 140 x 75 metrů. Dnes slouží
potřebám Národní galerie pro sbírky moderního umění. D2
Národní památník na Vítkově q U Památníku 1900, Praha 3 w www.nm.cz
Monumentální budova byla postavena k poctě československých
legionářů a československého odboje v období 1. světové války. Součástí
památníku je také hrob neznámého vojína a bronzová jezdecká socha
Jana Žižky. E3
Žižkovská televizní věž q Mahlerovy sady 1, Praha 3 w www.towerpark.cz
Bezesporu hlavní dominanta Prahy je se svými 216 m nejvyšší stavbou
metropole. Na konstrukci věže je umístěno 10 obřích soch miminek
Davida Černého. E3

Kampa q Praha 1 – ostrov mezi hlavním tokem Vltavy a jejím ramenem,
Čertovkou, je jedním z nejromantičtějších a nejmalebnějších míst v Praze
C3

Pražské atrakce
Zoologická zahrada hl. m. Prahy q U Trojského zámku 3, Praha 7
w www.zoopraha.cz
Zoo patří díky své jedinečné poloze k nejkrásnějším zoologickým
zahradám na světě. Tento nádherný kousek přírody a jejích zvířecích
obyvatel je jako stvořený pro všechny generace návštěvníků. C1
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Pražské zahrady a parky
Zahrady Pražského hradu q Pražský hrad, Praha 1 w www.hrad.cz
Historicky nejcennější ze všech hradních zahrad je Královská
zahrada z roku 1534 se Zpívající fontánou, která patří k nejkrásnějším
renesančním fontánám v Evropě. Z Jižních zahrad, rozpínajících se před
jižním průčelím Pražského hradu, je dechberoucí výhled na historické
jádro Prahy. C2
Palácové zahrady pod Pražským hradem q Valdštejnská 12–14, Praha 1
w www.palacove-zahrady.cz
Na jižních svazích pod Pražským hradem se rozkládá reprezentativní
komplex vzájemně propojených historických zahrad s bohatou
architektonickou výzdobou, vyhlídkovými terasami i pavilonky
prokomponovanými s vegetací do malebných celků. C2
Valdštejnská zahrada q Letenská ul., Praha 1
Geometricky členěná raně barokní zahrada s monumentální salou
terrenou a umělou jeskyní má osobitou atmosféru. Při procházce vám
bude dělat společnost několik volně žijících pávů. C2
Vrtbovská zahrada q Karmelitská 25, Praha 1 w www.vrtbovska.cz
Jedna z nejkrásnějších barokních zahrad patří spíše mezi ty menší,
originalitou architektonického řešení ve svahu i uměleckou hodnotou
sochařské výzdoby však dosahuje evropského významu. C3
Vojanovy sady q U Lužického semináře 17, Praha 1
Tak trochu tajemné a neprávem opomíjené. Zádumčivost Vojanových
sadů patrně přetrvala ještě ze středověku, kdy sloužily jako klášterní
zahrada. C3

Tančící dům q Jiráskovo náměstí 6, Praha 2 w www.tancici-dum.cz
Tato výjimečná stavba je pilířem moderní pražské architektury. Idea domu
je inspirována tanečním umem slavného filmového páru – Freda Astaira
a Ginger Rogers. C3

Karlův most q Praha 1 – Malá Strana, Staré Město
Nejstarší a nejznámější pražský most byl založen r. 1357 Karlem IV.
Most je po obou stranách opevněn věžemi – Malostranskými
mosteckými věžemi a Staroměstskou mosteckou věží, která patří
k nejkrásnějším branám gotické Evropy. C3
Kostel sv. Mikuláše q Malostranské náměstí, Praha 1
w www.stnicholas.cz
Vrcholná stavba tzv. pražského baroka s dominantní kopulí a zvonicí.
Panoramatický význam kostela je zásadní nejen pro levý břeh Vltavy.
Za svého pobytu v Praze zde na varhany hrával W. A. Mozart. C3
Staroměstská radnice s orlojem q Staroměstské náměstí, Praha 1
w www.prague.eu/staromestskaradnice
Radnice byla zřízena r. 1338 jako sídlo samosprávy Starého Města.
Nejstarší gotickou část komplexu tvoří věž s arkýřovou kaplí a unikátní
orloj se středověkým mechanismem, na kterém se každou celou
hodinu mezi 9.00–23.00 objevuje 12 apoštolů. D3
Kostel Panny Marie Vítězné (Pražské Jezulátko)
q Karmelitská 9, Praha 1 w www.pragjesu.cz
Raně barokní kostel je proslulý díky sošce Pražského Jezulátka,
pocházející ze Španělska, darované karmelitánům Polyxenou
z Lobkovic (1628). C3
Strahovský klášter q Strahovské nádvoří 1, Praha 1
w www.strahovskyklaster.cz
Klášter řádu premonstrátů byl založen r. 1140. V jeho areálu se
nachází vzácná Strahovská knihovna a Strahovská obrazárna, jedna
z nejvýznamnějších středoevropských sbírek gotického malířství,
rudolfinského umění, barokní a rokokové malby. B3
Loreta q Loretánské náměstí 7, Praha 1 w www.loreta.cz
Mariánské poutní místo s kopií Svaté chýše a barokním kostelem
Narození Páně. Vzácný je tzv. Loretánský poklad, soubor
bohoslužebných předmětů, z nichž nejproslulejší je Diamantová
monstrance. B3/2

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

Slovanský ostrov q Praha 1 – jedinému ostrovu na Vltavě s významnější
parkovou úpravou dominuje okázalý neorenesanční palác Žofín C3

židovská

židovská
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Bílkova vila q Mickiewiczova 1, Praha 6
expozice: Ateliér Františka Bílka, českého sochaře a grafika epochy
symbolismu C2
Dům U Kamenného zvonu q Staroměstské náměstí 13, Praha 1
výstavní síň D3

Prague.eu

Průvodce pražskými
obchody a showroomy
s českým designem

Prague.eu

q Na Můstku,
Rytířská 12, Praha 1
r denně 9 - 19

w www.prague.eu

Vr
ch

p Bližší informace na w www.ngprague.cz (z důvodu přesunu a instalace
nových stálých expozic doporučujeme sledovat webové stránky)

Galerie hlavního města Prahy:

Botanická zahrada hl. m. Prahy q Trojská 196, Praha 7 w www.botanicka.cz
Zahrada nabízí téměř 30 ha upravených expozičních ploch včetně
unikátního tropického skleníku Fata Morgana, který umožňuje výlet
tropickou přírodou v jakoukoliv roční dobu. C1
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S mapami a průvodci
Prague City Tourism
budete v Praze jako doma!

Tyto a mnohé další tituly si můžete
zdarma vyzvednout v našich turistických
informačních centrech, kde vám i rádi
poradíme.

q Na Můstku,
Rytířská 12, Praha 1
r denně 9 - 19

Pražský motoráček
Romantiku na kolejích zažijete na trati Pražský Semmering. Historický
motoráček jezdí o víkendech z Hlavního nádraží a trasa vede
impozantními hlubočepskými viadukty i přírodními lokalitami. D3

Zážitkové okružní jízdy
Objevovat půvab Prahy nemusíte jen pěšky. Co třeba vyzkoušet
pohádkovou projížďku v kočáře, jízdu veteránem, ekovláčkem nebo
vyhlídkový let balonem? Možností je spousta. Pro více informací navštivte
naše turistická informační a návštěvnická centra.

Prague City Tourism
Turistické informace a služby

Turistická informační a návštěvnická centra
V našich TIC na důležitých místech historického centra a na
mezinárodním letišti získáte veškeré informace o Praze, informační
brožury a mapy (zdarma) a širokou nabídku turistických služeb včetně
turistické karty, ubytování, jízdenek na městskou dopravu, vstupenek na
kulturní akce aj. Otevřeno denně.

q Staroměstská radnice,
Staroměstské nám. 1, Praha 1
r denně 9 - 19

Prague.eu

Vydejte se s námi poznávat známá i neznámá pražská zákoutí. Každý
měsíc nabízíme nový program a pořádáme i speciální vycházky pro děti.
Aktuální program najdete na w www.prazskevychazky.cz. Pokud nám
napíšete na f vlastiveda@prague.eu, měsíční program vycházek vám
budeme pravidelně zasílat na vaši e-mailovou adresu.
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Schwarzenberský palác q Hradčanské náměstí 2, Praha 1
expozice: Baroko v Čechách (do srpna 2018) C3

Salmovský palác q Hradčanské náměstí 2, Praha 1
expozice: Centrum současného umění TBA21 (od 6. 6. 2018) C3
Palác Kinských q Staroměstské náměstí 12, Praha 1
výstavní síň D3

Valdštejnská jízdárna q Valdštejnská 3, Praha 1
výstavní síň C2

Trojský zámek q U Trojského zámku 4/1, Praha 7
expozice: Architektura a výzdoba zámku Troja C1

Městská knihovna (2. patro) q Mariánské náměstí 1, Praha 1
výstavní síň D3
Dům fotografie q Revoluční 5, Praha 1
výstavní síň D2
p Bližší informace na www.ghmp.cz
Obrazárna Pražského hradu q Pražský hrad – II. nádvoří, Praha 1
w www.kulturanahrade.cz
expozice: Obrazy z hradních sbírek C2
Strahovská obrazárna q Strahovské nádvoří 1, Praha 1
w www.strahovskyklaster.cz
expozice: Sbírka českého a evropského umění od gotiky k romantismu B3
Centrum současného umění DOX q Poupětova 1, Praha 7 w www.dox.cz
Prezentace současného umění, architektury a designu E1

Zrcadlové bludiště na Petříně q Petřínské sady, Praha 1
w www.muzeumprahy.cz
Zvenku stavba vypadá jako malý hrad, uvnitř ale nenajdete labyrint tajných
chodeb, nýbrž bludiště ze zrcadel. Spontánní dětský smích se ozývá
zvláště v síni smíchu, kde se nachází několik zkreslujících zrcadel. C3
Historická linka č. 41
Z holešovického Výstaviště nebo ze střešovické vozovny vyjíždějí
o víkendech od dubna do listopadu historické soupravy tramvají na svou
pravidelnou trať centrem města. D2
q Staroměstská radnice,
Staroměstské nám. 1, Praha 1
r denně 9 - 19

Slovanka q Slovanský ostrov, Praha 1 w www.slovanka.net C3
S.P.L.A.V. Praha q Slovanský ostrov 8, Praha 1 C3

Vyhlídkové plavby
Plavby po Vltavě nabízejí nezapomenutelný pohled na historické jádro
Prahy a spousty nových zážitků.

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

Na w www.eshop.prague.eu si můžete objednat vlastivědné vycházky,
privátní průvodce či mapy a brožury z naší produkce nebo zakoupit
merchandisingové předměty.

Pražská vlastivěda

Průvodcovské služby
Naši vysoce kvalifikovaní průvodci vás seznámí s českou metropolí
při pěších vycházkách nebo okružních jízdách. Nabízíme základní
i specializované trasy. Na přání zajistíme také výlety do okolí města,
včetně dopravy.
Dispečink průvodců q Staroměstská radnice
z 221 714 569, 775 855 037 f guides@prague.eu

lbí

Pražské zahrady a parky

Zahrady Pražského hradu q Pražský hrad, Praha 1 w www.hrad.cz
Historicky nejcennější ze všech hradních zahrad je Královská
zahrada z roku 1534 se Zpívající fontánou, která patří k nejkrásnějším
renesančním fontánám v Evropě. Z Jižních zahrad, rozpínajících se před
jižním průčelím Pražského hradu, je dechberoucí výhled na historické
jádro Prahy. C2

Palácové zahrady pod Pražským hradem q Valdštejnská 12–14, Praha 1
w www.palacove-zahrady.cz
Na jižních svazích pod Pražským hradem se rozkládá reprezentativní
komplex vzájemně propojených historických zahrad s bohatou
architektonickou výzdobou, vyhlídkovými terasami i pavilonky
prokomponovanými s vegetací do malebných celků. C2
Valdštejnská zahrada q Letenská ul., Praha 1
Geometricky členěná raně barokní zahrada s monumentální salou
terrenou a umělou jeskyní má osobitou atmosféru. Při procházce vám
bude dělat společnost několik volně žijících pávů. C2

Vojanovy sady q U Lužického semináře 17, Praha 1
Tak trochu tajemné a neprávem opomíjené. Zádumčivost Vojanových
sadů patrně přetrvala ještě ze středověku, kdy sloužily jako klášterní
zahrada. C3
Petřínské sady q Praha 1 – Malá Strana
Vrch Petřín patří mezi nejrozsáhlejší městské zelené plochy a jeho stráně
jsou oázou klidu v centru Prahy. Na jeho vrcholu se nachází Petřínská
rozhledna, která skýtá okouzlující pohled na celé město. C3/B3

Aquapalace Praha q Pražská 138, Průhonice – Čestlice
w www.aquapalace.cz
Největší zábavní aquapark ve střední Evropě, kde prožijete
neopakovatelné chvíle v unikátním sportovně-relaxačním komplexu
s nepřebernou řadou vodních atrakcí.

Františkánská zahrada q Jungmannovo náměstí, Praha 1
Útulný zelený kout v samém středu města vybízí k zastavení a nadechnutí
se při toulkách Prahou. Zdejší okrasou jsou mj. bylinkové záhony. D3
Riegrovy sady q Praha 2 – Vinohrady
Více než sto let starý park ukrývá intimní zákoutí i místa s lesním
prostředím, volné louky a neobvyklé průhledy na Prahu. E3/D3

Lanová dráha na Petřín q Újezd, Praha 1 w www.dpp.cz
Oblíbená lanová dráha zahájila provoz již roku 1891. Je začleněna do
systému městské hromadné dopravy a vyveze vás na vrchol Petřína. C3

Vltava a život na řece
Pražské náplavky w www.prazskenaplavky.cz
Náplavky patří mezi nejoblíbenější pražské promenády a během léta se
stávají epicentrem pražského kulturního dění a volnočasových aktivit.
Půjčovny lodiček a šlapadel
Oblíbená šlapadla či lodičky jsou zajímavou a romantickou alternativou
pro trávení volného času v letní Praze.

Půjčovna lodiček q Smetanovo nábřeží, Praha 1
w www.pujcovna-lodicek.cz C3

České muzeum hudby q Karmelitská 2/4, Praha 1
expozice: Člověk – nástroj – hudba (400 historických hudebních nástrojů,
mj. kladívkový klavír, na který hrál W. A. Mozart) C3
Lapidárium q Výstaviště 422, Praha 7
expozice: Památky kamenosochařství v Čechách od 11. do 19. století D1
p Další expozice Národního muzea na w www.nm.cz

Jazzboat q přístaviště Čechův most w www.jazzboat.cz – výjimečný
plovoucí jazzový klub D2

Pražské přívozy
Nejzábavnější spojnicí mezi pravým a levým břehem Prahy jsou pražské
přívozy. V provozu jsou zpravidla od dubna do října a platí na ně běžná
jízdenka MHD. Bližší informace na w www.dpp.cz nebo w www.ropid.cz.

Ba

Klementinum q Mariánské náměstí 5, Praha 1 w www.klementinum.com
Rozsáhlý areál původně sloužil jako jezuitská kolej. Prohlídkový okruh
zahrnuje mj. Astronomickou věž a Barokní knihovní sál. Zrcadlová kaple
s unikátním osazením zrcadel slouží jako koncertní síň. C3
Staronová synagoga q Červená ul., Praha 1 w www.kehilaprag.cz
Patří mezi nejstarší a nejcennější evropské i světové židovské památky,
je i nejstarší synagogou ve střední Evropě. Raně gotická stavba z konce
13. století dodnes slouží jako modlitebna Židovské obce v Praze. D2

Praktické informace

Vrtbovská zahrada q Karmelitská 25, Praha 1 w www.vrtbovska.cz
Jedna z nejkrásnějších barokních zahrad patří spíše mezi ty menší,
originalitou architektonického řešení ve svahu i uměleckou hodnotou
sochařské výzdoby však dosahuje evropského významu. C3

Chrám Matky Boží před Týnem q Staroměstské náměstí, Praha 1
w www.tyn.cz
Jedna z nejpůsobivějších gotických sakrálních staveb v Praze
s rozsáhlou galerií gotických, renesančních a raně barokních děl, z nichž
nejzajímavější jsou oltářní obrazy Karla Škréty a náhrobek astronoma
Tychona Brahe. D3
Obecní dům q náměstí Republiky 5, Praha 1 w www.obecnidum.cz
Vrcholné dílo pražské secese ze začátku 20. století, na jehož podobě
se podílela řada významných umělců v čele se světoznámým malířem
Alfonsem Muchou. Nádhernému interiéru vévodí monumentální
Smetanova síň. D3
Prašná brána q Na Příkopě, Praha 1 w www.muzeumprahy.cz
Významná památka pozdně gotické Prahy je začátkem tzv. Královské
cesty na Pražský hrad. Kdysi sloužila jako sklad střelného prachu. D3

Vyšehrad q V Pevnosti, Praha 2 w www.praha-vysehrad.cz
Podle starých pověstí nejstarší sídlo českých knížat, ve skutečnosti
zdejší hradiště vzniklo asi v polovině 10. století. Jeho parkový areál
ukrývá architektonické poklady zahrnující románskou rotundu sv. Martina,
novogotický kostel sv. Petra a Pavla, národní pohřebiště a další
zajímavosti. D4

Moderní architektura
Petřínská rozhledna q Petřínské sady, Praha 1 w www.muzeumprahy.cz
Jedna z neodmyslitelných dominant Prahy byla postavena r. 1891 jako
volná kopie pařížské Eiffelovy věže, k níž je v poměru 1:5. C3

Vyšehradské sady q Praha 2 – Vyšehrad
Magické místo opředené mýty a legendami ukrývá mnohá romantická
zákoutí i krásné vyhlídky na Vltavu. D4
Královská obora – Stromovka q Praha 7 – Bubeneč
Rozlehlý park se rozkládá na ploše 95 ha v těsném sousedství
holešovického Výstaviště. Je ideálním místem pro romantické vycházky,
pikniky, sport i relaxaci. D1,D2/C1,C2
Letenské sady q Praha 7 – Holešovice
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. D2/C2

Muzea a galerie
Národní muzeum:

Historická budova Národního muzea q Václavské náměstí 68, Praha 1
do 28. října 2018 z důvodu rekonstrukce uzavřena D3
Nová budova Národního muzea q Vinohradská 1, Praha 1
expozice: přírodovědecká expozice „Archa Noemova“ D3
Náprstkovo muzeum q Betlémské náměstí 1, Praha 1
expozice: Kultury Austrálie a Oceánie; Vojta Náprstek (zakladatel muzea)
C3

S mapami a průvodci
Prague City Tourism
budete v Praze jako doma!

Staroměstská radnice q Staroměstské nám. 1 D3
Rytířská 12 q Praha 1 – roh s ulicí Na Můstku D3
Václavské náměstí (horní část) q roh se Štěpánskou ulicí D3
Letiště Václava Havla Praha q Terminál 1 a Terminál 2
z 221 714 714 f tourinfo@prague.eu

E-shop
Pražská paroplavební společnost q přístaviště Rašínovo nábřeží
a Čechův most w www.paroplavba.cz – mj. také plavby do ZOO
(cca duben–září) C3;D2
Evropská vodní doprava – Prague Boats q přístaviště u Čechova
mostu w www.evd.cz D2
Pražské Benátky q přístaviště Judita, Čertovka, Mánes a Four Seasons
w www.prazskebenatky.cz C3;C3;C2 a C3
Parníky Praha q přístaviště Dvořákovo nábřeží – Na Františku
w www.parniky-praha.eu D2

R evoluční

Klementinum q Mariánské náměstí 5, Praha 1 w www.klementinum.com
Rozsáhlý areál původně sloužil jako jezuitská kolej. Prohlídkový okruh
zahrnuje mj. Astronomickou věž a Barokní knihovní sál. Zrcadlová kaple
s unikátním osazením zrcadel slouží jako koncertní síň. C3
Staronová synagoga q Červená ul., Praha 1 w www.kehilaprag.cz
Patří mezi nejstarší a nejcennější evropské i světové židovské památky,
je i nejstarší synagogou ve střední Evropě. Raně gotická stavba z konce
13. století dodnes slouží jako modlitebna Židovské obce v Praze. D2

Chrám Matky Boží před Týnem q Staroměstské náměstí, Praha 1
w www.tyn.cz
Jedna z nejpůsobivějších gotických sakrálních staveb v Praze
s rozsáhlou galerií gotických, renesančních a raně barokních děl, z nichž
nejzajímavější jsou oltářní obrazy Karla Škréty a náhrobek astronoma
Tychona Brahe. D3
Obecní dům q náměstí Republiky 5, Praha 1 w www.obecnidum.cz
Vrcholné dílo pražské secese ze začátku 20. století, na jehož podobě
se podílela řada významných umělců v čele se světoznámým malířem
Alfonsem Muchou. Nádhernému interiéru vévodí monumentální
Smetanova síň. D3
Prašná brána q Na Příkopě, Praha 1 w www.muzeumprahy.cz
Významná památka pozdně gotické Prahy je začátkem tzv. Královské
cesty na Pražský hrad. Kdysi sloužila jako sklad střelného prachu. D3
Vyšehrad q V Pevnosti, Praha 2 w www.praha-vysehrad.cz
Podle starých pověstí nejstarší sídlo českých knížat, ve skutečnosti
zdejší hradiště vzniklo asi v polovině 10. století. Jeho parkový areál
ukrývá architektonické poklady zahrnující románskou rotundu sv. Martina,
novogotický kostel sv. Petra a Pavla, národní pohřebiště a další
zajímavosti. D4

Moderní architektura
Petřínská rozhledna q Petřínské sady, Praha 1 w www.muzeumprahy.cz
Jedna z neodmyslitelných dominant Prahy byla postavena r. 1891 jako
volná kopie pařížské Eiffelovy věže, k níž je v poměru 1:5. C3
Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně q náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3
w www.srdcepane.cz
Nejvýznamnější česká sakrální stavba 20. století je dílem slovinského
architekta Jože Plečnika. Tato osobitá a monumentální architektura je
inspirovaná starokřesťanskými vzory. E3
Dům U Černé Matky Boží q Ovocný trh 19, Praha 1 w www.upm.cz
Vrcholné dílo české kubistické architektury je výjimečné svou fasádou
i kubistickým půdorysem a průnikem kubismu i do interiéru domu. Sídlí
zde rovněž stálá expozice českého kubismu. D3
Müllerova vila q Nad Hradním vodojemem 14, Praha 6
w www.muzeumprahy.cz
Vila je mistrovským dílem světové architektonické avantgardy. Navenek
působí stroze funkcionalisticky, zajímavá je však její vnitřní dispozice
s originálně řešenými interiéry, jež se „vlévají“ jeden do druhého. B2

Město kouzelné a romantické, historická perla pyšnící se
architektonickými skvosty několika staletí, místo s podmanivou
atmosférou, kde zní tóny velkých skladatelů, ale i moderní metropole
tepající životem, to vše je Praha, jedno z nejkrásnějších měst světa.
Její historické centrum bylo v roce 1992 zapsáno na Seznam světového
kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
Rozloha: 496 km2 Počet obyvatel: 1 290 000 Zeměpisná poloha:
50° 05‘ 19‘‘ severní šířky, 14° 25‘ 17‘‘ východní délky, nadmořská
výška 235 m (průměr) Čas: středoevropský (GMT + 1), letní čas –
středoevropský + 1 (GMT + 2) Podnebí: středoevropské mírné klima
se 4 ročními obdobími Vltava protéká městem v délce 31 km, největší
šířka 330 m Historické jádro: Hradčany, Malá Strana, Staré Město,
Nové Město a Vyšehrad
Tísňové volání: 112 Národní směrové číslo do České republiky: +420
x Letiště Václava Havla Praha w www.prg.aero, 30 minut do centra
Doprava na letiště: Hlavní nádraží (y C) j Airport Express, jízdní doba
cca 33 min. Nádraží Veleslavín (y A) j 119, jízdní doba cca 17 min.
Zličín (y B) – j 100, jízdní doba cca 16 min. Anděl (y B) j 191, jízdní
doba cca 51 min. noční bus 910
Městská hromadná doprava w www.dpp.cz, z 296 19 18 17
turistické jízdenky na 24 (t 110 Kč) nebo 72 hodin (t 310 Kč)
Městská poliklinika Praha q Spálená 12, Praha 1 z 222 924 295 D3
Lékárna s nepřetržitým provozem q Palackého 5, Praha 1,
z 224 946 982 D3
Měna: česká koruna Kč; 1€ = cca 26 Kč mince: 1, 2, 5, 10, 20, 50 Kč
bankovky: 100, 200, 500, 1 000, 2 000, 5 000 Kč

p Většina obchodů, restaurací, hotelů a dalších služeb akceptuje běžné
typy mezinárodních platebních karet. Peníze je mj. možné vybírat v husté
síti bankomatů.
Pošta q Jindřišská 14, Praha 1 z 954 211 000 w www.ceskaposta.cz
denně 02.00–24.00 D3
Veřejné toalety – ve všech stanicích metra jsou k dispozici veřejné
toalety, obvyklá otvírací doba: po–pá 6.00–21.00, so + ne 8.00–20.00,
v centrálních a přestupních stanicích i déle.

Svátky v České republice:

1. leden – Nový rok, Den obnovy samostatného českého státu Velký
pátek a Velikonoční pondělí (pohyblivý svátek) 1. květen – Svátek
práce 8. květen – Den vítězství 5. červenec – Den slovanských
věrozvěstů Cyrila a Metoděje 6. červenec – Den upálení mistra
Jana Husa 28. září – Den české státnosti 28. říjen – Den vzniku
samostatného československého státu 17. listopad – Den boje za
svobodu a demokracii 24. prosinec – Štědrý den 25. prosinec –
1. svátek vánoční 26. prosinec – 2. svátek vánoční

Významné památky
Pražský hrad q Praha 1 – Hradčany w www.hrad.cz
Pohled na Pražský hrad patří mezi nejúchvatnější panoramata. Jeden
z největších hradních komplexů na světě tvoří historické paláce,
církevní budovy, rozsáhlé zahrady i malebná zákoutí. Pražský hrad je
již více než tisíc let symbolem českého státu. Dominantou je gotická
katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha (1344). C2

Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně q náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3
w www.srdcepane.cz
Nejvýznamnější česká sakrální stavba 20. století je dílem slovinského
architekta Jože Plečnika. Tato osobitá a monumentální architektura je
inspirovaná starokřesťanskými vzory. E3
Dům U Černé Matky Boží q Ovocný trh 19, Praha 1 w www.upm.cz
Vrcholné dílo české kubistické architektury je výjimečné svou fasádou
i kubistickým půdorysem a průnikem kubismu i do interiéru domu. Sídlí
zde rovněž stálá expozice českého kubismu. D3

Šternberský palác q Hradčanské náměstí 15, Praha 1 výstavní síň C2

n

p Většina obchodů, restaurací, hotelů a dalších služeb akceptuje běžné
typy mezinárodních platebních karet. Peníze je mj. možné vybírat v husté
síti bankomatů.
Pošta q Jindřišská 14, Praha 1 z 954 211 000 w www.ceskaposta.cz
denně 02.00–24.00 D3
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Müllerova vila q Nad Hradním vodojemem 14, Praha 6
w www.muzeumprahy.cz
Vila je mistrovským dílem světové architektonické avantgardy. Navenek
působí stroze funkcionalisticky, zajímavá je však její vnitřní dispozice
s originálně řešenými interiéry, jež se „vlévají“ jeden do druhého. B2

Veletržní palác q Dukelských hrdinů 47, Praha 7
expozice: Umění v Československu 1918–1989 (od 28. 10. 2018) D2
Klášter sv. Anežky České q U Milosrdných 17, Praha 1
expozice: Středověké umění v Čechách a střední Evropa 1200–1550 D2

bra

Praha
Město kouzelné a romantické, historická perla pyšnící se
architektonickými skvosty několika staletí, místo s podmanivou
atmosférou, kde zní tóny velkých skladatelů, ale i moderní metropole
tepající životem, to vše je Praha, jedno z nejkrásnějších měst světa.
Její historické centrum bylo v roce 1992 zapsáno na Seznam světového
kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
Rozloha: 496 km2 Počet obyvatel: 1 290 000 Zeměpisná poloha:
50° 05‘ 19‘‘ severní šířky, 14° 25‘ 17‘‘ východní délky, nadmořská
výška 235 m (průměr) Čas: středoevropský (GMT + 1), letní čas –
středoevropský + 1 (GMT + 2) Podnebí: středoevropské mírné klima
se 4 ročními obdobími Vltava protéká městem v délce 31 km, největší
šířka 330 m Historické jádro: Hradčany, Malá Strana, Staré Město,
Nové Město a Vyšehrad

Praktické informace

Tísňové volání: 112 Národní směrové číslo do České republiky: +420
x Letiště Václava Havla Praha w www.prg.aero, 30 minut do centra
Doprava na letiště: Hlavní nádraží (y C) j Airport Express, jízdní doba
cca 33 min. Nádraží Veleslavín (y A) j 119, jízdní doba cca 17 min.
Zličín (y B) – j 100, jízdní doba cca 16 min. Anděl (y B) j 191, jízdní
doba cca 51 min. noční bus 910
Městská hromadná doprava w www.dpp.cz, z 296 19 18 17
turistické jízdenky na 24 (t 110 Kč) nebo 72 hodin (t 310 Kč)
Městská poliklinika Praha q Spálená 12, Praha 1 z 222 924 295 D3
Lékárna s nepřetržitým provozem q Palackého 5, Praha 1,
z 224 946 982 D3
Měna: česká koruna Kč; 1€ = cca 26 Kč mince: 1, 2, 5, 10, 20, 50 Kč
bankovky: 100, 200, 500, 1 000, 2 000, 5 000 Kč

Veřejné toalety – ve všech stanicích metra jsou k dispozici veřejné
toalety, obvyklá otvírací doba: po–pá 6.00–21.00, so + ne 8.00–20.00,
v centrálních a přestupních stanicích i déle.

Svátky v České republice:
1. leden – Nový rok, Den obnovy samostatného českého státu Velký
pátek a Velikonoční pondělí (pohyblivý svátek) 1. květen – Svátek
práce 8. květen – Den vítězství 5. červenec – Den slovanských
věrozvěstů Cyrila a Metoděje 6. červenec – Den upálení mistra
Jana Husa 28. září – Den české státnosti 28. říjen – Den vzniku
samostatného československého státu 17. listopad – Den boje za
svobodu a demokracii 24. prosinec – Štědrý den 25. prosinec –
1. svátek vánoční 26. prosinec – 2. svátek vánoční

Významné památky
Pražský hrad q Praha 1 – Hradčany w www.hrad.cz
Pohled na Pražský hrad patří mezi nejúchvatnější panoramata. Jeden
z největších hradních komplexů na světě tvoří historické paláce,
církevní budovy, rozsáhlé zahrady i malebná zákoutí. Pražský hrad je
již více než tisíc let symbolem českého státu. Dominantou je gotická
katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha (1344). C2

m

Tančící dům q Jiráskovo náměstí 6, Praha 2 w www.tancici-dum.cz
Tato výjimečná stavba je pilířem moderní pražské architektury. Idea domu
je inspirována tanečním umem slavného filmového páru – Freda Astaira
a Ginger Rogers. C3

Židovské muzeum v Praze q Maiselova 15, Praha 1
w www.jewishmuseum.cz
Jedno z nejstarších a kontinuálně existujících židovských muzeí na světě
dokumentuje historii, tradice a zvyky židovského obyvatelstva v Čechách.
Ve správě muzea jsou: Starý židovský hřbitov, Španělská synagoga,
Pinkasova synagoga, Obřadní síň, Maiselova synagoga, Klausová
synagoga a Galerie Roberta Guttmanna D2

Národní galerie v Praze:

e zi

ždovská
Praha

m

Karlův most q Praha 1 – Malá Strana, Staré Město
Nejstarší a nejznámější pražský most byl založen r. 1357 Karlem IV.
Most je po obou stranách opevněn věžemi – Malostranskými
mosteckými věžemi a Staroměstskou mosteckou věží, která patří
k nejkrásnějším branám gotické Evropy. C3

Muzeum hlavního města Prahy q Na Poříčí 52, Praha 8
w www.muzeumprahy.cz
expozice: Langweilův model Prahy, historie Prahy od pravěku do přelomu
středověku a novověku D2
Dům U Zlatého prstenu q Týnská 6, Praha 1
expozice: Praha Karla IV. (Velkolepé staveniště Evropy a Středověké
město) D3
Museum Kampa q U Sovových mlýnů 2, Praha 1 w www.museumkampa.cz
expozice: Sbírka středoevropského moderního umění a děl Františka
Kupky, průkopníka abstraktního umění a Otto Gutfreunda, českého
kubistického sochaře. C3
Veletržní palác q Dukelských hrdinů 47, Praha 7 w www.ngprague.cz
Ve své době největší stavba svého druhu na světě a první funkcionalistická
budova v Praze má úctyhodné rozměry 140 x 75 metrů. Dnes slouží
potřebám Národní galerie pro sbírky moderního umění. D2

e

m
Národní památník na Vítkově q U Památníku 1900, Praha 3 w www.nm.cz
Monumentální budova byla postavena k poctě československých
legionářů a československého odboje v období 1. světové války. Součástí
památníku je také hrob neznámého vojína a bronzová jezdecká socha
Jana Žižky. E3

1

Žižkovská televizní věž q Mahlerovy sady 1, Praha 3 w www.towerpark.cz
Bezesporu hlavní dominanta Prahy je se svými 216 m nejvyšší stavbou
metropole. Na konstrukci věže je umístěno 10 obřích soch miminek
Davida Černého. E3
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Na Můstku
q Rytířská 12, Praha 1
r denně 9 - 19
Tyto a mnohé další tituly si můžete zdarma
vyzvednout v našich turistických informačních
centrech, kde vám i rádi poradíme.
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příroda

Kostel sv. Mikuláše q Malostranské náměstí, Praha 1
w www.stnicholas.cz
Vrcholná stavba tzv. pražského baroka s dominantní kopulí a zvonicí.
Panoramatický význam kostela je zásadní nejen pro levý břeh Vltavy.
Za svého pobytu v Praze zde na varhany hrával W. A. Mozart. C3

Sá zavská

Staroměstská radnice
q Staroměstské nám. 1, Praha 1
r denně 9 - 19
Tyto a mnohé další tituly si můžete zdarma
vyzvednout v našich turistických informačních
centrech, kde vám i rádi poradíme.

S mapami a průvodci
Prague City Tourism
budete v Praze jako doma!
m
m

kavárny
Prague.eu
Objevte kouzlo pražských čtvrtí s našimi
profesionálními průvodci! Objednejte si
soukromou vycházku na eshop.prague.eu.
Na Můstku
q Rytířská 12, Praha 1
r denně 9 - 19
Staroměstská radnice
q Staroměstské nám. 1, Praha 1
r denně 9 - 19
Tyto a mnohé další tituly si můžete zdarma
vyzvednout v našich turistických informačních
centrech, kde vám i rádi poradíme.

S mapami a průvodci
Prague City Tourism
budete v Praze jako doma!
Objevte kouzlo pražských čtvrtí s našimi
profesionálními průvodci! Objednejte si
soukromou vycházku na eshop.prague.eu.
Staroměstská radnice
q Staroměstské nám. 1, Praha 1
r denně 9 - 19

S mapami a průvodci
Prague City Tourism
budete v Praze jako doma!
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Zahrady,
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a přírodní
lokality
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Kolem poloviny 19. století byla barokní zahrada
upravena ve stylu klasicismu. Tehdy na předělu
mezi spodním a středním patrem vznikly empírové
přístavky. Krása a reprezentativnost předurčuje
Vrtbovskou zahradu k pořádání nejrůznějších společenských a kulturních akcí, svatbami a garden
parties počínaje, tiskovými konferencemi a odbornými semináři konče. A pokud se chcete pokochat
opravdu netypickými pohledy na Pražský hrad
a Malou Stranu, využijte plochu nejvyšší zahradní
terasy.
Vrtbovská zahrada
q Karmelitská 25, Praha 1 – Malá Strana
w vrtbovska.cz
r otevřeno denně 10.00–18.00
V terasovité zahradě lze vidět dokonalou estetiku
venkovního prostoru. Jeden z nejvýznamnějších
a nejkrásnějších zahradních barokních projektů
vznikl kolem roku 1720. Rozlohou patří spíše mezi
menší zahrady, originalitou architektonického
řešení nepravidelné plochy ve svahu i uměleckou
a historickou hodnotou však dosahuje evropských
parametrů.
Vojanovy sady
q U Lužického semináře 17,
Praha 1 – Malá Strana w prague.eu
r otevřeno denně 8.00–19.00
Skryta za obílenou stěnou lemující po celé délce
dlážděnou ulici leží překvapivě rozsáhlá a kouzelně meandrující zahrada. Její místopis sahá až
do středověku, kdy tento otevřený prostor patřil
biskupskému dvoru; ostatně, někteří historici ji
pokládají za nejstarší z pražských zahrad. Její
skladbu tvoří anglický park, ovocný sad a zahrada
kláštera se zvýšenou terasou a balustrádou; je zde
pergola i centrální fontána. Nepřehlédnutelnými
prvky jsou i tři barokní kaple a nástěnné sluneční
hodiny se vzácnou freskovou výzdobou ze 17. století. Návštěvníky zahrady však přitahuje spíše její
neuspěchaná, téměř snová atmosféra, dokreslená
letitými ovocnými stromy, magnóliemi a bzukotem
včel vylétajících z vyřezávaných úlů-brtníků.

kavárny
mapa

Staroměstská radnice s orlojem q Staroměstské náměstí, Praha 1
w www.prague.eu/staromestskaradnice
Radnice byla zřízena r. 1338 jako sídlo samosprávy Starého Města.
Nejstarší gotickou část komplexu tvoří věž s arkýřovou kaplí a unikátní
orloj se středověkým mechanismem, na kterém se každou celou
hodinu mezi 9.00–23.00 objevuje 12 apoštolů. D3
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Kostel Panny Marie Vítězné (Pražské Jezulátko)
q Karmelitská 9, Praha 1 w www.pragjesu.cz
Raně barokní kostel je proslulý díky sošce Pražského Jezulátka,
pocházející ze Španělska, darované karmelitánům Polyxenou
z Lobkovic (1628). C3
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PRAHA – PODBABA

Strahovský klášter q Strahovské nádvoří 1, Praha 1
w www.strahovskyklaster.cz
Klášter řádu premonstrátů byl založen r. 1140. V jeho areálu se
nachází vzácná Strahovská knihovna a Strahovská obrazárna, jedna
z nejvýznamnějších středoevropských sbírek gotického malířství,
rudolfinského umění, barokní a rokokové malby. B3
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Loreta q Loretánské náměstí 7, Praha 1 w www.loreta.cz
Mariánské poutní místo s kopií Svaté chýše a barokním kostelem
Narození Páně. Vzácný je tzv. Loretánský poklad, soubor
bohoslužebných předmětů, z nichž nejproslulejší je Diamantová
monstrance. B3/2

Tram k 8, 18, 20, 91 – zastávka Vítězné náměstí
Metro y A, stanice Hradčanská, Dejvická
Vlak l stanice Praha – Dejvice, Praha – Podbaba

Jak se tam dostanete:
Kavárna Místo
q Bubenečská 12 w mistoprovas.cz
Málokterá kavárna s výběrovou kávou v Praze poskytuje tak
kompletní servis jako Místo. Zážitek z prvotřídní kávy se tu
snoubí s velkorysým interiérem a teplou kuchyní od snídaní
a víkendových brunchů až po večeře. Kromě espressa a filtrované kávy jsou na stálém lístku také inovativní koktejly. V Místě
se ale můžete zastavit třeba jen tak – na skleničku vína nebo
piva.
Prašád
q Wuchterlova 10 w prasad.cz/praha
Restaurace s pestrým výběrem čerstvých salátů, vegetariánských a veganských specialit, fresh džusů, smoothies či raw
dezertů, tedy sortimentem s pozitivním vlivem na zdraví. Prašád
je ideálním útočištěm, v němž můžete načerpat energii, uvolnit
stres nebo jen tak posedět v milém prostředí.
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Co byste ještě neměli minout:
přírodních lokalit v Praze – v Šáreckém údolí. Ostatně
z Hanspaulky a Baby je to sem co by kamenem dohodil.
Pohledově atraktivní krajina strmých skal, náhorních plošin,
hájů, luk a stepních pastvin je vyhledávanou sportovněrelaxační zónou pro turisty i místní obyvatele. Jestliže dáváte
přednost parkovému prostředí, využijte půvab Královské
obory neboli Stromovky při opačném okraji Dejvic. Nedávno
revitalizovaný největší pražský park je nádhernou zelenou oázou
ticha a klidu uprostřed hlučící metropole.

Dejvice –
velkolepá
architektura
s dotekem
přírody

prague eu

Dejvická Sokolovna
q Dejvická 2 w sokolovna.cz
Nově zrekonstruovaná, tradiční a oblíbená česká restaurace
s autentickým geniem loci bez přetvářek. V nabídce je klasická
tuzemská kuchyně a dva druhy kvalitního tankového piva.
ŠÁRECKÁ

Café Záhorský
q Eliášova 1 w cafezahorsky.cz
Rušná kavárna, bistro a pekárna, kterou mají v oblibě místní
i studenti okolních univerzit. Vyhlášené jsou zdejší domácí
koláče, jež vám naservíruje přímo jejich autorka. Příjemným
interiérovým prvkem jsou velká výsuvná okna s posezením na
parapetech, které návštěvníci ocení zvláště v letních měsících,
kdy lze pozorovat čilý ruch v přilehlé Dejvické ulici.

Na kafíčko, oběd či večeři:

Restaurant U Cedru
q Národní obrany 27 w ucedru.cz
Jedna z prvních libanonských restaurací v Praze, která má dveře
otevřené všem milovníkům čerstvé mediteriánské kuchyně.
V útulném a čistém prostředí rodinného podniku si můžete
vychutnat exotické pokrmy jak ve vnitřní části, tak na útulné letní
zahrádce. Na menu je velký výběr předkrmů, steaků, stejně jako
ostatních hlavních jídel z masa a ryb.
Restaurace Kulaťák
q Vítězné náměstí 12 w kulatak.cz
Desátý pražský Pilsner Urquell Original Restaurant a zároveň
jediný podnik tohoto konceptu v Dejvicích. Bohatý jídelní lístek nabízí tradiční česká jídla, pochutiny k pivu, ale i vybrané
pokrmy moderní gastronomie. V zadní části se nachází zimní
zahrada, velmi příjemný prostor s prosklenou stěnou a stropem.
Ze zahrady se vstupuje na malý dvorek, na kterém je dětské hřiště s lezeckou stěnou.
EŘÁVKOVSK
KAD
Á

A pokud se dostatečně nabažíte architektonických skvostů,
odpočinout si můžete třeba v jedné z nejmalebnějších
Jak již bylo řečeno úvodem, charakter Dejvic významně utvářejí
také dvě unikátní čtvrti, vystavěné v meziválečném období na
severozápadním okraji rodící se městské části. Haunspaulka
i Baba jsou doslova učebnicí moderní architektury a přehlídkou
vilového funkcionalismu ve všech jeho podobách. V minulosti
zde obývali své domy takoví velikáni české kultury, jako například básník Jaroslav Seifert, malíř a grafik Cyril Bouda, herečka
Lída Baarová nebo král komiků Vlasta Burian. Procházka zdejšími ulicemi vás spolehlivě zavede do noblesních časů první
republiky a životního stylu tehdejší pražské smetánky. Jak
vidno, Dejvice se opravdu můžou pochlubit dokonalým průřezem architektury posledních sta let.

Dejvické divadlo
q Zelená 15a, Praha 6 – Dejvice w dejvickedivadlo.cz
Jedna z nejpopulárnějších a nejnavštěvovanějších českých
scén patří k nejlepším pražským činoherním divadlům.
Repertoár tvoří současná zahraniční i domácí dramatika, pevné
místo však zaujímají také adaptace děl světové literární klasiky.
Dejvické divadlo s oblíbenými hereckými tvářemi je bezesporu
zárukou nadstandardních diváckých zážitků.
Kostel sv. Matěje
q U Matěje, Praha 6 – Dejvice w matejstranti.com
Pozdně barokní sakrální památka cenná svou architektonickou
hodnotou i uměleckou úrovní svého interiérového vybavení je
výraznou krajinnou dominantou. Od kostela je nádherný výhled
do Šáreckého údolí.
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Vaše nejvýhodnější vstupenka
Prohlédněte si dvě nejstarší
pražské radnice. Bez čekání!
R iegrov

Dalším atributem zdejší enklávy je rozsáhlý vysokoškolský kampus technických univerzit (mezi ulicemi Evropská
a Jugoslávských partyzánů), který z Dejvic dělá uvolněnou,
studentskou čtvrť plnou kaváren, klubů a hospůdek. Uprostřed
univerzitního areálu nelze přehlédnout moderní budovu Národní
technické knihovny z roku 2009 s měkce zaoblenou prosklenou
fasádou a hravým interiérem. Šestipatrový objekt na půdorysu
„oválného čtverce“ výrazně oživil okolní prostor, byl pozitivně přijat studenty i rezidenty a obdržel několik prestižních
architektonických ocenění. Při pohledu na „svobodomyslné“
křivky bohulibé veřejné stavby se člověk neubrání srovnání
s nedalekým symbolem socialistického realismu sovětského
typu – hotelem International. Navždy kontroverzní, monstrózní
budova, lidově nazývaná „Stalinův dort“, vznikala v temných
padesátých letech a zůstává vypovídajícím mementem tehdejší
chmurné doby.

Divadlo Spejbla a Hurvínka
q Dejvická 3, Praha 6 – Dejvice w spejbl-hurvinek.cz
Nechte se okouzlit tradičním českým loutkoherectvím v krystalické podobě. Komická fistulka nezbedného Hurvínka a hluboký
hlas taťuldy Spejbla již několik desetiletí rozesmívají dětské
i dospělé obecenstvo. Vystupují jako hlavní postavy civilních
i fantastických příběhů a s nadhledem filozofují o základních
životních otázkách.
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Vila Vlasty Buriana
q Kadeřávkovská 13, Praha 6 – Dejvice
Králi českých komiků patřila honosná vila od roku 1937 do
50. let 20. století, kdy byla znárodněna. Součástí objektu byla
rozlehlá zahrada s tenisovým kurtem, bazénem, střelnicí a tělocvičnou. Dnes je nemovitost v soukromém vlastnictví a veřejnosti nepřístupná. Slavného herce připomíná pamětní deska na
stěně domu.
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Přestože původní plán Vítězného náměstí a jeho okolí nebyl
v úplnosti dokončen, dodnes vnímavého pozorovatele překvapí
monumentalita a jistá nadčasovost Engelova architektonického
pojetí. Nezastavěné parcely jsou dnes v hledáčku developerských firem a lze jen doufat, že se jednou dočkáme vkusné a citlivé dostavby, která srdci Dejvic vizuálně neublíží. Dochované
činžovní budovy jsou totiž vystavěny v cenném novoklasicistním
stylu (byť po válce částečně upravované v duchu socialistického
realismu) a v současné době z velké části slouží armádě České
republiky.
Začátek příběhu současných Dejvic sahá do dvacátých let
20. století, kdy zde podle velkorysého urbanistického konceptu architekta Antonína Engela vyrostlo rozlehlé centrální
náměstí na podkovovitém půdorysu, do něhož se paprskovitě
sbíhaly široké třídy a bulváry. Podle velkého vnitřního kruhového objezdu mu dnes Pražané neřeknou jinak než „Kulaťák“.
Mimořádný stavební projekt, který v mnoha ohledech předběhl
svou dobu, bohužel zbrzdila ekonomická krize ve třicátých
letech a následně ho přerušila druhá světová válka.

Husův sbor
q Wuchterlova 535/5, Praha 6 – Dejvice w dejvickysbor-ccsh.cz
Nevšední památka byla vybudována ve 20. letech minulého
století. Kostel tvoří tvoří vysoká desetipodlažní budova se zdobnou fasádou a samotný chrám (sbor), jenž se nachází vzadu ve
vnitrobloku a pohledově se neuplatňuje. Prostor před svatostánkem oživuje vodní kaskáda s třemi bronzovými plastikami koní
od sochaře Michala Gabriela.
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w www.prague.eu/staromestskaradnice
w www.nrpraha.cz
Town Hall Pass platí 3 dny od zakoupení a umožňuje přednostní
odbavení při vstupu. Vstupenky jsou v prodeji na Staroměstské
i Novoměstské radnici.
Town Hall Pass je cenově nejvýhodnější vstupenkou na prohlídku pražských historických radnic. Kombinovaná vstupenka
zahrnuje výstup na věž Novoměstské radnice, vstup do historických interiérů Staroměstské radnice a dva výstupy na ochoz
její věže. Nejkrásnější výhled na Prahu si tak můžete užít jak za
denního světla, tak při západu slunce nebo po setmění.
Prohlédněte si dvě nejstarší pražské radnice!

Vzhůru na věže. Výhodně!

Dejvice jsou rezidenční adresou v širším centru
města, které na atraktivitě přidává těsný
kontakt s přírodními lokalitami, především
blízkou Stromovkou a Šáreckým údolím.
Přestože leží na dohled turisticky vytíženému
Pražskému hradu, uchovává si dejvická čtvrť
svou autentickou tvář, kterou v meziválečném
období zformovaly především monumentální
budovy kolem Vítězného náměstí a dvě kolonie
luxusních prvorepublikových vil – Hanspaulka
a Baba.

Valdštejnská zahrada
q Letenská, Praha 1 – Malá Strana w senat.cz
r otevřeno po–pá 7.30–19.00
a so–ne 10.00–19.00
Jeden z nejvýraznějších „zelených“ projektů českého raného baroka vznikl souběžně se stavbou
Valdštejnského paláce (1623–1629). Zahrada
navazující svou koncepcí na antické tradice je
druhým největším areálem svého druhu v centru
metropole, větší jsou jen zahrady Pražského
hradu. První pohledy návštěvníků upoutá velkolepá stavba s monumentální arkádou o třech
obloucích – tzv. sala terrena. Její výzdoba je
inspirována motivy řecké a římské mytologie;
nechybí ani umělá jeskyně s krápníky a fontánou.
Protilehlé východní straně zahrady dominuje rybníček s umělým ostrovem a Herkulovou sochou.
Geometricky přísnou zeleň obohacují kromě tří
zajímavých kašen především působivé kopie
soch nizozemského sochaře Adriana de Vries.
Vznešenou atmosféru zahrady doplňují volně se
pohybující pávi, vděčný objekt fotoaparátů zahraničních i domácích turistů. Areál se v letních měsících často stává dějištěm koncertních vystoupení.

w prague.eu
Vydejte se s námi poznávat známá i neznámá pražská zákoutí!
Každý měsíc nabízíme nový program a pořádáme speciální
vycházky i pro děti. Aktuální program najdete na
w prazskevychazky.cz.
Napište nám na f vlastiveda@prague.eu a měsíční program
vycházek vám budeme pravidelně zasílat na vaši e-mailovou
adresu zdarma.

Pražská vlastivěda
q Terminál 1 (příletová hala) r denně 8–20
q Terminál 2 (příletová hala) r denně 8–22
q roh Václavského nám. a Štěpánské ul., Praha 1
r denně 10–18
q Rytířská 12, Praha 1 r denně 9–19
Staroměstská radnice
q Staroměstské náměstí 1, Praha 1
r denně 9–19
Dispečink průvodců r všední dny 9–19, víkendy 9–17

Turistická informační a návštěvnická centra najdete
ve středu Prahy i na mezinárodním letišti:
Informace o Praze • mapy a informační brožury zdarma
• vstupenky na kulturní a sportovní akce • okružní jízdy
• ubytování • časové jízdenky MHD • suvenýry z Prahy •
profesionální průvodci městem

Prague City Tourism
je tu pro vás!

Palácové zahrady pod Pražským hradem
q Valdštejnská 14, Praha 1 – Malá Strana
w palacove-zahrady.cz
r otevřeno denně 10.00–19.00 (Ledebourská
a Malá Pálffyovská zahrada jsou v sezóně
2019/2020 uzavřeny)
Pět vzájemně propojených terasových zahrad
(Ledeburská, Malá a Velká Pálffyovská,
Kolovratská a Malá Fürstenberská zahrada)
tvoří jedinečný komplex přírodní architektury na
jižním svahu hradčanského návrší. Kaskádovitá
kompozice s přilehlými paláci a pavilony je přímo
poseta drobnou zahradní architekturou, která
zde vznikala postupným vývojem od konce 17.
století do současnosti. Při procházce Palácovými
zahradami se budete doslova proplétat mezi nejrůznějšími fontánami, altány, loggiemi, gloriety,
balustrádovými terasami či pergolami a ztrácet
se v bludišti tajemných zákoutí, průchodů a schodišť. Zdejší silně podmanivá atmosféra je navíc
umocněná jedním z nejkrásnějších výhledů na
Prahu, zvláště pak na Malou Stranu. Do zahrad se
dostanete z Valdštejnské ulice přes Kolowratské
nádvoří.

Ne každý si při procházce historickým centrem Prahy uvědomí, kolik překvapivě rozsáhlých zelených
ploch ukrývá zdánlivě nevelká Malá Strana. Zdejší zahrady dokonale zakomponované do jedinečných
architektonických kulis přitom zásadně promlouvají do celkové atmosféry „města pod Hradem“ a jsou
ideálními odpočinkovými zónami na dohled od nejfrekventovanějších turistických tras. Zde jsou čtyři
nejkrásnější:

Seznamte se:

Velké zahrady Malé Strany

Česká filharmonie: Open-air koncert 2019

g 27. 7. q Praha – různá místa w challenge-prague.com
Unikátní zážitek z prestižního triatlonového závodu v historickém centru hlavního města, tisíce nadšených fanoušků podél
trasy. Start i cíl plavecké části je na Střeleckém ostrově, cílová
rovinka pak ve Vítězné ulici.

g 19. 6. q Hradčanské náměstí, Praha 1 – Hradčany
w ceskafilharmonie.cz
Jedna z největších událostí předního českého orchestru.
V úchvatných historických kulisách Hradčanského náměstí
zazní proslulé filmové skladby, například ze snímků Star Wars,
Schindlerův seznam nebo Harry Potter. Vstup je zdarma.

United Islands of Prague
g 31. 5. – 1. 6. q Praha – různá místa w unitedislands.cz
Multižánrový open-air festival, který se zaměřuje na hledání
nových hudebních trendů a talentů, probíhá již tradičně v ulicích
Karlína. Vstup zdarma.

Impresionismus od úsvitu do soumraku. Slovinské umění
1870–1930

ICF World Ranking Race

g do 16. 9. q Pražský hrad – Jízdárna Pražského hradu,
U Prašného mostu 3, Praha 1 – Hradčany w kulturanahrade.cz
Retrospektivní výstava slovinského impresionismu a dalších
uměleckých směrů, které v období od roku 1870 do roku 1930
formovaly slovinský kulturní prostor. Představitelé modernismu,
malíři Rihard Jakopič, Matej Sternen, Matija Jama, Ivan Grohar
a fotograf Avgust Berthold, byli na začátku 20. století tvůrci
lokálního výrazu, který sdružoval secesní a symbolistické prvky
s evropským impresionismem.

g 3. a 4. 8. q Vodácký areál Praha – Troja, Vodácká 789/8,
Praha 7 – Troja w praguewhitewater.cz
Po úspěšném prvním ročníku se do pražské Troji vrací mezinárodní závod ve vodním slalomu nejvyšší úrovně. Čeká na vás
našlapané startovní pole na vodě a bohatý doprovodný program
na břehu.

FOK – Závěrečný koncert

FIBA 3x3 WORLD TOUR Prague 2019

Česká filharmonie a Franz Welser-Möst

g 3. a 4. 8. q Václavské náměstí, Praha 1 – Nové Město
w fiba.basketball/en
Světový turnaj v basketbalu 3x3 World Tour – Prague Masters,
to je nejlepší košíková pod širým nebem. Atraktivní hra tří mužů
proti třem na jeden koš plná osobních soubojů si po celém světě
získala velké množství fanoušků. Vstup zdarma.

g 26., 27. a 28. 6. q Rudolfinum, Alšovo nábřeží 79/12,
Praha 1 – Staré Město w ceskafilharmonie.cz
V závěru koncertní sezóny Praha přivítá dirigentskou
hvězdu první velikosti Franze Welsera-Mösta, šéfdirigenta
Clevelandského orchestru. S Českou filharmonií provede
v rámci debutové spolupráce díla Franze Schuberta a Richarda
Strausse.

g 21. 6. – 16. 7. q Praha – různá místa w pragueproms.cz
Dokonale pikantní směs jazzu a klasiky. Na festivalu vystoupí
hvězdy první velikosti (např. Ramón Vargas či Carl Davis), těšit
se však můžete i na další zvučná jména a orchestry.

11.04.2019 16:44:00

Metronome Festival Prague

g 21. a 22. 6. q Výstaviště Praha Holešovice, Areál Výstaviště, Praha 7 – Holešovice w metronomefestival.cz
Velký multižánrový festival je zaměřen na všechny věkové i žánrové posluchačské vrstvy, přičemž při výběru interpretů klade důraz na to
nejaktuálnější z hudební současnosti i to nejvitálnější z dob minulých. Neméně zásadní je také technická stránka projektu – kvalitní zvuk,
světelná show a komfortní zázemí. Letos se můžete těšit například na kultovní kapelu Morcheeba, průkopníky elektronické hudební scény
Kraftwerk, skotské Primal Scream či bývalého člena britských Oasis Liama Gallaghera. Z českých hvězd na festivalu vystoupí třeba legendární Pražský výběr nebo skupina Ohm Square.

Výstavy
Zdeněk Burian: Širým světem
g do 30. 6. q Obecní dům, náměstí Republiky 5,
Praha 1 – Staré Město w obecnidum.cz
Více než 200 děl fenomenálního malíře a ilustrátora dobrodružných knih pod jednou střechou. Prostřednictvím výstavy můžete
nahlédnout do barvitých končin světů minulých, současných
i smyšlených.

Josef Šíma: Cesta k Vysoké hře
g do 28. 7. q Národní galerie Praha – Valdštejnská jízdárna,
Valdštejnská 3, Praha 1 – Malá Strana w ngprague.cz
Výstava prezentuje ranou tvorbu Josefa Šímy, významné osobnosti evropského moderního malířství. Vůbec poprvé jsou na
našem území představena jeho díla spolu s obrazy dalších
výtvarníků legendární umělecké skupiny Vysoká hra, pocházející
zejména z francouzských muzeí, galerií a soukromých sbírek.

A Cool Breeze
g do 11. 8. q Galerie Rudolfinum, Alšovo nábřeží 12,
Praha 1 – Staré Město w galerierudolfinum.cz
Expozice odkrývá nové možnosti a neobvyklé postupy prostorového zobrazování figury v současném umění v souboru
děl několika mezinárodních umělců. Výsledkem je působivá

konfrontace klasických estetických hodnot a modernistických
forem s aktuálním vnímáním identity, sociálních pozic a symbolik. Vstup zdarma.

Generace S.V.U. Mánes
g do 30. 8. q Galerie Kooperativy, Pobřežní 21,
Praha 8 – Karlín w koop.cz
Spolek výtvarných umělců Mánes dokázal za více než 120 let
své existence stmelit k jedinečným tvůrčím činům stovky vynikajících umělců. Výstava přináší zhuštěný pohled na toto umělecké hnutí a na přibližně 150 exponátech představí jeho přední
osobnosti, například Antonína Slavíčka, Jana Štursu, Emila Fillu,
Otto Gutfreunda či Toyen.

Sasko – Čechy: Jak blízko, tak daleko
g 24. 5. – 15. 9. q Národní galerie Praha – Šternberský palác,
Hradčanské náměstí 15, Praha 1 – Hradčany w ngprague.cz
Tématu sousedství Čech a Saska se věnuje rozsáhlá přehlídka
výjimečných uměleckých děl, která akcentuje dynamické vztahy
obou regionů, líčí úzké vazby mezi obyvateli, vzájemné konflikty
i následná usmíření. Projekt je výsledkem spolupráce mezi
Staatliches Museum für Archäologie Chemnitz a Národní galerií
Praha.

Mezinárodní varhanní festival
g 1. 8. – 19. 9. q Bazilika sv. Jakuba, Malá Štupartská 635/6,
Praha 1 – Staré Město w auditeorganum.cz
Sólové varhanní recitály předních světových i českých umělců.
Na slavné svatojakubské varhany zahrají mimo jiné hudebníci
z Francie, Španělska, Japonska či USA.

Francouzský impresionismus: Mistrovská díla ze sbírek
Ordrupgaard
g 28. 6. – 20. 10. q Národní galerie Praha – palác Kinských,
Staroměstské náměstí 12, Praha 1 – Staré Město
w ngprague.cz
Díla plná světla a barev budou prezentována na výstavě, která
představí unikátní sbírku francouzského umění z dánského
muzea Ordrupgaard. Zastoupeni budou především impresionisté jako například Claude Monet, Edgard Degas, Pierre
Auguste Renoir, Alfred Sisley či Camille Pissarro, ale zároveň
bude možné pozorovat výtvarné přesahy k dalším uměleckým
tendencím.

Keltové
g do 31. 10. q Národní muzeum – Nová budova,
Vinohradská 1, Praha 1 – Nové Město w nm.cz
Seznámíte se nejen s duchovním i každodenním životem keltských kmenů, ale také s bohatým a proměnlivým světem doby
železné ve střední Evropě a s její vyspělou laténskou kulturou.
Těšit se můžete na množství unikátních předmětů, dlouho nevystavených originálů i neotřelých audiovizuálních prezentací.

Praha Karla IV. – středověké město
g stálá expozice q Muzeum hl. m. Prahy – Dům U Zlatého
prstenu, Týnská 6, Praha 1 – Staré Město w muzeumprahy.cz
Druhá část expozice navazuje na první úspěšnou výstavu
„Velkolepé staveniště Evropy“. Akcent je tentokrát položen na
přiblížení života středověkých obyvatel města, na intimitu soukromého života ve středověkém domě. K atraktivitě expozice
přispívají nejrůznější modely (fyzické i virtuální), počítačové
vizualizace nebo oblíbený videomapping.

Sport

g 15. 8. – 1. 9. q Letenské sady, Praha 7 – Holešovice
w letniletna.cz
Unikátní představení světových hvězd nového cirkusu, největší
přehlídka domácích souborů, klaunérie, hudební program, filmové projekce, workshopy, debaty, výstavy a bohatý program
pro děti – to vše a mnohem více zažijete na festivalu Letní
Letná.

Prague Ice Cream Festival
g 2. 6. q Výstaviště Praha Holešovice, Areál Výstaviště,
Praha 7 – Holešovice w pragueicecreamfestival.cz
Svátek všech druhů zmrzliny. Přijďte ochutnat chladivé
pochoutky typu gelato, točené, jogurtové, ice rolly, sorbety,
veganské, bio zmrzliny…

Pivo na Náplavce
g 14. a 15. 6. q Farmářské tržiště Náplavka,
Rašínovo nábřeží, Praha 2 – Nové Město w pivonanaplavce.cz
Malé, mini a létající (neboli kočovné) pivovary přijedou do Prahy
představit své nejlepší speciály. Chybět nebudou také gastronomické pochoutky a hudební program.

g 9. 7. q Obecní dům – Smetanova síň, náměstí Republiky 5,
Praha 1 – Staré Město w fok.cz
Americká sopranistka Renée Fleming se vrací k Pražským symfonikům, aby zavzpomínala na Václava Havla a na 30. výročí
sametové revoluce. Na koncertě zazní nejen árie z operet a oper,
ale i slavné muzikálové písně. Dirigovat bude jeden z významných žáků Leonarda Bernsteina – Elli Jaffe.

Francouzský trh na Kampě

Festivaly
Prague Fringe Festival 2019
g 24. 5. – 1. 6. q Praha – různá místa w praguefringe.com
Mix divadla, hudby a zábavy. Do Prahy se sjíždějí aktéři z celého
světa, aby předvedli umění v malých pražských divadlech.
Festival nabízí divákům možnost seznámit se s anglicky mluveným divadlem přímo v historickém srdci metropole.

Letní shakespearovské slavnosti
g 25. 6. – 6. 9. q Praha – různá místa w shakespeare.cz
Nejstarší a největší divadelní přehlídka pod širým nebem
v Evropě zaměřená na uvádění děl Williama Shakespeara.
Jednotlivá představení probíhají v Královské zahradě Pražského
hradu a na letní scéně HAMU. Letos se těšte na premiéru hry
Zimní pohádka.

Pražské jaro 2019: Orchestre National du Capitole
de Toulouse
g 3. 6. q Obecní dům – Smetanova síň, náměstí Republiky 5,
Praha 1 – Staré Město w festival.cz
Orchestr z Toulouse je ztělesněním francouzského ideálu symfonického zvuku. Přesvědčit se můžete na velkolepém koncertu,
který se odehraje v rámci Mezinárodního hudebního festivalu
Pražské jaro.

Jiné hudební
žánry

Gershwin & Arturo Sandoval

g 10. 7. – 14. 7. q Kampa, Praha 1 – Malá Strana
w francouzskytrh.cz
Kampa se po roce opět promění v pulzující francouzskou čtvrť,
která milovníkům jídla zprostředkuje neobyčejný gurmánský
a kulturní zážitek. Návštěvníci jistě ocení vybrané lahůdky francouzské kuchyně a výtečné víno.

Čajomír fest
g 24. a 25. 8. q Vyšehrad, V Pevnosti 159/5b,
Praha 2 – Vyšehrad w cajomirfest.cz
Celoevropské setkání profesionálů, laiků a nadšenců do přípravy čaje. Staré purkrabství se promění v jednu velkou čajovou
vesnici s desítkami čajoven a tržnicí.

Foodparade
g 31. 8. – 1. 9. q Trojská zámecká zahrada,
U Trojského zámku 1, Praha 7 – Troja w foodparade.cz
Po celý den můžete ochutnávat menu skvělých restaurací,
účastnit se zábavných workshopů a cooking show, naučit se
grilovat v gril & bbq zóně a nebo si prostě jen zarelaxovat na piknikové dece se skleničkou něčeho dobrého.

Ostatní

Def Leppard & Whitesnake

g 5. a 6. 6. q Obecní dům – Smetanova síň,
náměstí Republiky 5, Praha 1 – Staré Město w fok.cz
Trumpetové skvosty, mezi nimiž nebude chybět Summertime či
Kubánská předehra George Gershwina, předvede držitel deseti
ocenění Grammy kubánský trumpetista, klavírista a skladatel
Arturo Sandoval. Doprovázet ho bude Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK.

Vyšehraní

PKF – Prague Philharmonia: Mozart. Debussy. Fauré
g 12. 6. q Rudolfinum, Alšovo nábřeží 79/12,
Praha 1 – Staré Město w pkf.cz
Sopranistka Kateřina Kněžíková, basbarytonista Adam
Plachetka, Český filharmonický sbor Brno a dirigent Emmanuel
Villaume – to jsou hlavní aktéři závěrečného koncertu 25.
sezóny orchestru PKF – Prague Philharmonia.

g 8. a 9. 6. q Vltava w primatorky.cz
Populární veslařské závody jsou jednou z nejtradičnějších sportovních akcí v České republice s více než stoletou tradicí.

Prague Rocks 2019 / Kiss – ZZ Top

Open-Air Festival ARENA

Phil Collins

Za dveřmi

České derby
g 22. 6. q Dostihové závodiště Praha – Velká Chuchle,
Radotínská 69, Praha 5 – Velká Chuchle w velka-chuchle.cz
Absolutní vrchol dostihového kalendáře a zároveň nejbohatší
rovinový závod ve středoevropském regionu. Celkem se poběží
osm dostihů, z nichž pět je zařazeno do nejvyšší výkonnostní
kategorie.

g 13. 6. – 23. 6. q Svoboda park, Dolákova 555/1,
Praha 8 – Bohnice w prague2019.com
Vrchol pro tuzemský softbal! Poprvé v historii hostí světový
šampionát v softballu mužů evropská země – Česká republika.

g 25. 6. q O2 arena, Českomoravská 17, Praha 9 – Vysočany
w o2arena.cz
Jeden z nejvýznamnějších britských hudebníků se v rámci
evropského koncertního turné STILL NOT DEAD YET LIVE! představí i v České republice.

Pražské folklorní dny

Ed Sheeran

g 5. 8. – 11. 8. q Praha – různá místa w praguepride.cz
Největší evropský LGBT festival vytváří prostor pro setkání heterosexuální majority s minoritní komunitou. Vrcholem festivalového týdne plného kulturních a společenských akcí je duhový
průvod, který projde Prahou v sobotu 10. srpna.

Metropolitní léto hereckých osobností
g 7. 6. – 31. 8. q Letní scéna Vyšehrad, V Pevnosti,
Praha 2 – Vyšehrad w studiodva.cz
Hlavním lákadlem vyšehradské scény bude premiéra legendár-

MINT Market Praha
g 7. a 8. 6. q Karlovo náměstí, Praha 2 – Nové Město
w mintmarket.cz
Pestrá přehlídka (a nabídka) českých i zahraničních designérů
v parku na Karlově náměstí. Těšit se můžete na více než sto značek se svěží módou, šperky, designem a delikatesami. Součástí
programu bude rovněž hudební produkce. Vstup zdarma.

Pražské vinice 2019
g 8. a 9. 6. q Praha – různá místa w prazskevinice.cz
Městské i soukromé vinice otevírají své brány v rámci projektu,
jehož snahou je rozšířit povědomí o pražských vinicích a připomenout jejich historii i současnost. Neméně důležitým aspektem je také propagace autenticity a výjimečnosti vín z území
hlavního města.

Mark Knopfler
g 26. 6. q O2 arena, Českomoravská 17, Praha 9 – Vysočany
w o2arena.cz
Britský kytarista, zpěvák a skladatel Mark Knopfler, známý také
jako člen kapely Dire Straits, se v červnu zastaví v Praze. Na
konci roku 2018 vydal v pořadí již deváté sólové album Down
The Road Wherever, ke kterému letos přichystal světové turné.

Prague Pride

Czech Darts Open

g 19. 6. q Sinobo Stadium (Eden Aréna), U Slavie 2a,
Praha 10 – Vršovice w livenation.cz
Česká metropole přivítá v jeden den na jednom místě dvě ikonické rockové legendy v rámci rozlučkového turné. Poslední
možnost jak vidět kapelu Kiss na živo.

g 15. 7. – 18. 7. q Výstaviště Praha Holešovice,
Areál Výstaviště, Praha 7 – Holešovice w zadvermi.cz
Pouliční divadlo oživí Prahu. Nejoriginálnější tuzemské i zahraniční soubory předvedou to nejlepší z klauniády, cirkusu a všech
forem pouličního umění.

g 18. 7. – 21. 7. q Praha – různá místa
w praguefestival.cz/folklore
13. ročník největší lidové taneční události ve střední Evropě.
Festivalu se vždy účastní desítky hudebních a tanečních souborů z různých zemí Evropy, Afriky a Asie.

Mistrovství světa v softballu mužů

g 17. 6. q O2 arena, Českomoravská 17, Praha 9 – Vysočany
w o2arena.cz
Fanoušky rockové muziky potěší britská kultovní parta Def
Leppard se svými hosty – skupinou Whitesnake. Zazní skladby
z aktuálního alba i největší hity z více než čtyřicetileté existence
kapely.

g do 16. 6. q Žižkostel, náměstí Barikád 1, Praha 3 – Žižkov
w vysehrani.cz
Multižánrový festival divadla a hudby se po mnoha letech stěhuje z Vyšehradu do komunitního centra na Žižkově. Tento fakt
nic nemění na tom, že oblíbená akce stále servíruje kvalitní
a uvolněnou porci letní kultury.

g 12. 6. – 26. 6. q Smíchovská náplavka, Hořejší nábřeží,
Praha 5 – Smíchov w festivalarena.cz
Součástí festivalu Divadla bratří Formanů jsou pravidelně představení vzniklá v produkci slavných sourozenců, stejně jako
vystoupení kumštýřů, artistů a jiných umělců, které Petr a Matěj
potkali během svých cest po světě.

AXA Primátorky

g 28. 6. – 30. 6. q PVA EXPO PRAHA, Beranových 667,
Praha 9 – Letňany w facebook.com/pdceurope
Česká republika bude poprvé hostit evropskou soutěž profesionálních hráčů šipek (PDC). Do Prahy přijedou světové šipkařské
hvězdy Michael van Gerwen, současný mistr světa Rob Cross či
Peter Wright.

Gastronomické
akce

Letní Letná 2019

© Prague Fringe

g do 6. 10. q Židovské muzeum v Praze – Galerie Roberta
Guttmanna, U Staré školy 3, Praha 1 – Josefov
w jewishmuseum.cz
Výstava kreseb výtvarníka Jaroslava Róny z let 2012 – 2018
nabízí možnost proniknout hlouběji do světa a představ předního českého umělce. Mnohé z nich vznikly na cestách po
Středomoří, na ostrovech Malta, Kréta, Rhodos nebo Korfu, ve
starých Benátkách, Miláně nebo Amsterdamu, jiné zase ve Vídni
nebo Budapešti.

g 11. 7. – 6. 8. q Praha – různá místa w letnislavnosti.cz
Jubilejní 20. mezinárodní festival historických hudebních směrů
vás letos zavede především do uměleckého světa staré Francie
a Španělska; jedinečná budou též dvě hudebně-taneční představení.

Klasická hudba

Jaroslava Tajanovská © Pavel Hejný
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Jaroslav Róna: Kresby odjinud…

3x3 World Tour – Prague 2018 © Czech Basketball Federation

Prague Proms 2019

Letní slavnosti staré hudby 2019

g 1. 7. – 31. 8. q Letní scéna Divadla Ungelt, Nový Svět 78/5,
Praha 1 – Hradčany w letniscena
Ve starobylé části Hradčan si můžete vychutnat výjimečná divadelní představení přímo pod širým nebem. S kapacitou zhruba
230 míst si letní scéna zachovává komorní atmosféru typickou
pro kamenné Divadlo Ungelt.

FOK a Renée Fleming

g 8. a 9. 7. q Staroměstské nám., Praha 1 – Staré Město
w bohemiajazzfest.cz
Jeden z největších a nejuznávanějších jazzových festivalů
v Evropě. Jeho podstatou je představit a propagovat špičkový
světový jazz v České republice. Vstup zdarma.

Epoque Quartet © Jan Přerovský, Prague Proms, o. p. s.

Ivan Grohar (1867–1911), Hrabání (Senoseč), 1902, olej, plátno, 133,5 × 107,5 cm, Muzeum a galerie Města Lublaň
© archiv Metronome Festival Prague

M

g do 29. 9. q Galerie Tančící dům, Jiráskovo náměstí 6,
Praha 2 – Nové Město w galerietancicidum.cz
Prezentován je soubor několika set originálních maleb krále
českého komiksu včetně těch, která zatím nebyla nikde vystavena. K vidění jsou komiksová díla klasického typu přes plakáty
nejznámějších filmových trháků až po nikdy nevystavenou erotickou tvorbu, která byla nalezena v pozůstalosti Káji Saudka.

g 28. 8. q Valdštejnská zahrada, Letenská,
Praha 1 – Malá Strana w fok.cz
Tak trochu netradiční koncert, který bude předehrou k nové
sezóně Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK a zároveň
oslavou 30. výročí sametové revoluce. Na pódiu se tak vystřídají
jména jako Jaroslav Hutka, Michael Kocáb, Aneta Langerová
nebo skupina Spirituál kvintet. Vstup zdarma

Letní scéna Divadla Ungelt

g 19. a 20. 6. q Obecní dům – Smetanova síň,
náměstí Republiky 5, Praha 1 – Staré Město w fok.cz
Turecký klavírní virtuóz Fazil Say předvede své brilantní umění
za podpory Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK
a pod taktovkou šéfdirigenta Pietari Inkinena.

Bohemia Jazz Fest

Kája Saudek: Od aut po ženy

Sametové hlasy ve Valdštejnské zahradě

ního českého muzikálu Starci na chmelu. Chybět samozřejmě
nebudou ani osvědčené tituly z minulých let a tradičně jsou připravena i hudební setkání pod širým nebem.

g 7. a 8. 7. q Letiště Praha Letňany, Hůlkova 1075/35,
Praha 9 – Letňany w prague.eu
V současné době pravděpodobně není na světě prodávanější
umělec než světová megastar Ed Sheeran. Živé koncerty čerstvého držitele Řádu britského impéria, čtyřnásobného držitele
Grammy a pětinásobného vítěze BRIT Awards patří celosvětově
mezi nejžádanější hudební akce.

Hozier
g 27. 8. q Forum Karlín, Pernerova 53, Praha 8 – Karlín
w forumkarlin.cz
Take Me to Church! Ten hit nešlo přeslechnout. Potemnělá
píseň na pomezí blues, gospelu, rocku i popu zněla ze všech
rádií a vyšplhala se na žebříčky hitparád mnoha zemí. Nyní její
autor, charismatický irský hudebník a zpěvák, vystoupí poprvé
v České republice a představí nové album nazvané Wasteland,
Baby!

Foto: Vinice sv. Kláry Botanické zahrady hl. m. Prahy

Hudební
festivaly

Foto: archiv United Islands of Prague

Přinášíme vám výběr těch nejzajímavějších akcí, které se v Praze konají v letním období letošního
roku. Desítky dalších jsou uvedeny na našem webu w prague.eu, kde naleznete i podrobnější údaje
o programech, vstupenkách apod.

Ford ChallengePrague

g do 15. 9. q Uměleckoprůmyslové museum, 17. listopadu 2,
Praha 1 – Staré Město w upm.cz
Osobní příběh manželů Ziky a Lídy Ascherových, kteří po opuštění Československa před vypuknutím 2. světové války vybudovali v Anglii textilní impérium dodávající látky nejvýznamnějším
módním domům francouzské haute-couture (Dior, Balenciaga,
Lanvin, Cardin, Yves Saint Laurent).

Cirque Alfonse – Tabarnak © Audric Gagnon, Letní Letná

Kalendář
akcí

Šílený hedvábník. Zika & Lída Ascher: Textil a móda

Dyzajn Market prázdniny
g 3. a 4. 8. q náměstí Václava Havla, Praha 1 – Nové Město
w dyzajnmarket.com
Umění, šperky, móda, doplňky, cenově dostupný design, kultura,
hudba, dobré jídlo, pohodová atmosféra, přátelské prostředí…
Prodejní výstava autorské tvorby českých i zahraničních návrhářů a designérů tradičně pod širým nebem. Akce je zdarma
a bezbariérová.

