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Turistická informační a návštěvnická centra najdete
ve středu Prahy i na mezinárodním letišti:

Staroměstská radnice
q Staroměstské náměstí 1, Praha 1
r denně 9-19
Dispečink průvodců r všední dny 9–19, víkendy 9–17

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

Václavské náměstí
q roh Václavského nám. a Štěpánské ul., Praha 1
r denně 10–18
Letiště Václava Havla Praha
q Terminál 1 (příletová hala) r denně 8–20
q  Terminál 2 (příletová hala) r denně 8–22

Pražská vlastivěda
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.

w prague.eu

Ještě před 150 lety se východně od bran 
Starého Města rozkládaly vinice, pastviny 
a pár zemědělských usedlostí. Populační 
a průmyslový boom v poslední čtvrtině 
19. století ovšem kopcovité území při úpatí 
vítkovského vrchu rychle proměnil ve svéráznou 
a pitoreskní čtvrť činžovních domů bez 
pravidelné architektonické koncepce. Její 
nezaměnitelný bohémský charakter ale vždy 
vytvářeli především místní obyvatelé – dělníci, 
pražská galerka, studenti a umělci všeho druhu. 
Přestože se od té doby kolo dějin výrazně 
pootočilo, zdejší svébytná, trochu „neukázněná“ 
atmosféra se naštěstí nevytratila. Vítejte ve 
čtvrti, která nespí. Vítejte na Žižkově!
Výstavba nové městské části těsně za hranicí tehdejší met-
ropole započala již v roce 1865, ale jako samostatný urbanis-
tický celek se na mapě Prahy objevila pod názvem Královské 
Vinohrady I. až o deset let později. Ofi ciální název „Žižkov“, 
inspirovaný jménem slavného husitského vojevůdce, prosadil 
v roce 1877 činorodý stavitel a první místní starosta Karel 
Hartig. Mohlo za to jeho silné vlastenecké a obrozenecké cítění, 
které se odrazilo také v „husitských“ názvech mnoha zdejších 
ulic, např. Štítného, Prokopova, Táboritská, Husinecká atd. Na 
město byl Žižkov povýšen dekretem císaře Františka Josefa I. 
v roce 1881, čímž byl odstartován jeho raketový růst – již deset 
let po této události zde žilo přes 42 tisíc obyvatel ve více než 
750 domech. Rázovitá enkláva si velmi brzy vysloužila pře-
zdívku pražský Montmartre podle známé umělecké pařížské 
čtvrti, a to především díky svému kopcovitému profi lu s prud-
kými, úzkými uličkami, schodišti a náměstíčky a zdejší bohém-
ské komunitě. Vždyť tu jeden čas bydlel i samotný král českých 
bohémů Jaroslav Hašek, autor „Dobrého vojáka Švejka“ obýval 
dům U Zlatého anděla na rohu Husitské a Jeronýmovy ulice. 
Jeho žižkovský pobyt připomíná groteskní jezdecká busta na 
Prokopově náměstí.

Po 2. světové válce pokračovala doba bouřlivého stavebního 
rozvoje spojená s projektováním modernější dopravní i tech-
nické infrastruktury. Jizvu na tváři Žižkova způsobila až necitlivá 
asanace v 80. letech minulého století. Desítky původních cen-
ných domů šly k zemi a na jejich místě vyrostly nevzhledné soci-
alistické paneláky. Celkovou devastaci svébytné čtvrti naštěstí 
ukončily události sametové revoluce v roce 1989; většina 
historického Žižkova tak byla zachráněna. Přestože současná 
výstavba a rekonstrukce historických domů postupně dodávají 
Žižkovu lehký rezidenční nádech, pořád je to lehce nekonvenční 
a „rozpustilá“ lokalita plná kulturního, studentského i bujarého 
nočního života, s nadstandardně velkým počtem kaváren, barů, 
hospůdek, zastrčených dvorků a pavlačových domů. Žižkov 
si před návštěvníky zkrátka na nic nehraje, bývá sice trochu 
„neučesaný“, ale přitom je opravdický, autentický, prostě svůj – 
a v tom spočívá jeho jedinečnost.

Co byste neměli minout:
Národní památník na Vítkově
q U Památníku 1 900 w nm.cz
Dominanta a symbol Žižkova s panoramatickými výhledy na 
Prahu. Funkcionalistický památník byl postaven k poctě čes-
koslovenských legionářů a v současné době si zde můžete 
prohlédnout dvě stálé expozice – Křižovatky české a česko-

slovenské státnosti a Laboratoř moci. Nepřehlédnutelná je 
monumentální socha husitského vojevůdce Jana Žižky – jedna 
z největších jezdeckých skulptur na světě.

Žižkovská televizní věž
q Mahlerovy sady 1 w towerpark.cz
Atribut moderní Prahy a se svou výškou 216 metrů nejvyšší 
stavba metropole. Kromě technického zázemí v sobě skrývá 
i luxusní šestihvězdičkové hotelové apartmá One Room Hotel, 
špičkovou restauraci Oblaca, bar, kavárnu a vyhlídkovou obser-
vatoř s dechberoucím výhledem na město. Vysílač zdobí kuri-
ózní sochy miminek od umělce Davida Černého.

Starý židovský hřbitov na Žižkově
q Mahlerovy sady w prague.eu
Jako významné pietní místo sloužil od roku 1787 pražské 
židovské obci. Nachází se zde mnoho nádherných náhrobních 
kamenů z 18. a 1. poloviny 19. století, při nichž je pohřbena 
řada významných židovských osobností. Hřbitov leží přímo pod 
Žižkovskou televizní věží – málokde najdete takto bizarní propo-
jení staré funerální památky a moderní technické stavby.

Kostel sv. Prokopa
q Sladkovského náměstí w prague.eu
Novogotický architektonický skvost žižkovské čtvrti z let 1899 
až 1903 od architekta Josefa Mockera. Hlavní vchod zdobí 
vzácný reliéf Madony s Jezulátkem, kterému svatý Prokop 
podává model kostela. V interiéru lze spatřit mimo jiné vzácný 
obraz Karla Škréty Svatý Václav z roku 1649. V ose hlavního prů-
čelí se tyčí věž vysoká 73 metrů.

Seifertův památník
q křížení Seifertovy, Chelčického a Táboritské ulice
Žižkov je neodmyslitelně spjat také s jediným českým nositelem 
Nobelovy ceny za literaturu Jaroslavem Seifertem, který se zde 
narodil a studoval na gymnáziu. Život proslulého básníka připo-
míná deska na rodném domě v Bořivojově ulici 104 a zajímavý 
památník v podobě kamenné stuhy.

Betlémská kaple
q Prokopova 10 w prague.eu
Uvnitř bloku činžovních domů můžete objevit nenápadnou, 
ale nesmírně zajímavou kubistickou kapli s pozdně secesními 
prvky. Vystavěna byla v roce 1914 podle projektu architekta 
Emila Králíčka a dnes je kromě náboženských účelů využívána 
také jako koncertní síň a charitativní centrum.

Olšanské hřbitovy
q Vinohradská 153 w hrbitovy.cz
Největší pražské pohřebiště s rozlohu přes 50 hektarů ochra-
ňuje ostatky přibližně dvou miliónů zemřelých. Pietní areál se 
skládá z dvanácti dílčích hřbitovů. Odpočívá zde řada předních 
českých osobností, např. student Jan Palach, zakladatel Sokola 
Miroslav Tyrš, básník Karel Jaromír Erben, literát Karel Havlíček 
Borovský, malíř František Ženíšek či herci Jan Werich s Jiřím 
Voskovcem. K nejvyhledávanějším místům patří hrob Franze 
Kafky na Novém židovském hřbitově.

Za kulturou a zábavou:
Žižkovské divadlo Járy Cimrmana
q Štítného 5 w zdjc.cz
Divadelní scéna největšího českého fi ktivního dramatika, hudeb-
níka, vynálezce, kriminalisty a sportovce v jednom. Osobitá 
poetika her Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka si podmanila 
široké spektrum návštěvníků napříč generacemi, kteří se do 
proslulého divadla opakovaně a rádi vracejí.

Bořivojova ulice
Žižkov se může pochlubit snad největší koncentrací restaurač-
ních zařízení v Praze. Vyhlášená a nejen mezi mladými lidmi 
oblíbená je například Bořivojova ulice, kde se postupně nakupilo 
kolem 20 hospod a barů. Ne náhodou se jí také přezdívá praž-
ská Stodolní.

Park Parukářka
w parukarka.cz
Rozlehlý a zajímavě členitý park s překrásným výhledem se 
rozkládá na Vrchu svatého Kříže mezi nedalekým Vítkovem 
a Olšanskými hřbitovy. Kromě venkovní pivnice můžete v areálu 
využít také tři dětská hřiště, agility park pro výcvik psů nebo pik-
niková místa s otevřeným ohněm. Park je rovněž dějištěm nej-
různějších koncertů, happeningů, sportovních akcí či dětských 
programů.

Palác Akropolis
q Kubelíkova 27 w palacakropolis.cz
Kulturní středobod Žižkova, centrum nezávislé kultury, které 
nabízí ojedinělé komunitní, hudební, divadelní a výtvarné pro-
jekty. Představují se zde tuzemští interpreti i zahraniční špičky 
mnoha žánrů a zaměření. Působivá je i samotná prvorepubli-
ková budova s prvky art deco.

Na kafíčko, oběd či večeři:
Lavička
q Seifertova 77 w restaurace-lavicka.cz
Vzdušná restaurace nabízí příjemné posezení v rozlehlé ven-
kovní zahradě ve stínu stromů nebo v zimní zahradě plné květin. 
V útulném vstupním prostoru za studených večerů oceníte teplo 
zapáleného krbu, pro setkání s přáteli či oslavu můžete využít 
také salonek v přízemí.

Café Pavlač
q Víta Nejedlého 23 w cafepavlac.cz
Oblíbená kavárna s úžasnou zahrádkou umístěnou ve vnitro-
bloku. Kromě kvalitní kávy si tu můžete dopřát také snídani, 
oběd či lehkou večeři za příznivou cenu. Skvělé místo pro vaše 
rozjímání okořeněné atmosférou bohémského Žižkova.

Taverna Olympos
q Kubelíkova 9 w taverna-olympos.eu
Rodinná restaurace s letní i zimní zahradou je přívětivým 
ostrůvkem řecké kultury a stravování v Praze. Přináší kouzlo 
nejen na talíři, ale i pravou středomořskou atmosféru. Velmi 
vhodné a originální místo pro narozeninové oslavy, promoce, 
svatby, fi remní večírky apod.

La Bottega Gastronomica
q Ondříčkova 17 w gastronomica.cz
Originální gurmet bistro s obchodem a velkou nabídkou ital-
ských delikates má navíc jednu exkluzivní zajímavost – kuchař-
ský prostor s tzv. „rosticcerií“, tedy místem pro opékání a grilo-
vání.

Café Vítkov
q U Památníku 1 900 w cafevitkov.cz
Působivá kavárna s terasou v areálu Národního památníku na 
Vítkově, z níž se naskýtají dokonalé výhledy nejen na žižkovskou 
čtvrť. Ideální relaxační zastávka po prohlídce zdejších expozic.

Jak se tam dostanete:
Metro y A, Flora; Želivského

Tram k 5, 9, 15, 26, 91, 95, 98 – zastávka Lipanská

Bus j  136, 175, 207, 908, 909, 913 – zastávka Olšanské nám.

světa s nastoupivší mladou generací profesionálů, která se kávě 
věnuje s obrovským nasazením. Připravte se na kvalitní české 
pražírny, všechny současné trendy i unikátní, lokální pojetí 
kávové kultury.

2. Přátelské ceny
Vysoká konkurence i oblíbenost kaváren u místních lidí drží 
ceny na příjemné úrovni – v Praze pořídíte špičkovou kávu lev-
něji než v jakékoli jiné kofeinové metropoli.

3. Architektura, design, tradice
Dlouhá a barvitá historie Prahy dává kavárnám jedinečný kon-
text. Architektura, design a umění se tu prolínají ve starých 
i nových podnicích. Pestrost stylů a svébytnost čtvrtí je neopa-
kovatelná.

4. Božské zákusky
Česká sladká kuchyně je výjimečná a její moučníky jsou ke kávě 
ideální. Kavárny si často sladkosti připravují samy nebo je pro 
ně vyrábí malí lokální výrobci. Koláče, bábovky či větrníky – ať 
vás ani nenapadne odjet, dokud neochutnáte.

5. Žádný spěch a přátelská obsluha
Většina pražských kaváren funguje s komfortem usměvavé 
obsluhy, v poklidném rytmu a v prostorách s půvabnou atmosfé-
rou. Není nad to jen tak v pohodě posedět a poklábosit u šálku 
osvěžující kávy – žádné stání, dlouhé fronty ani tlačenice 
u baru.

V Praze najdete jak elegantní historické kavárny s mozaikami 
a lustry, tak minimalistické espreso bary a útulné sousedské 
kavárničky, v nichž na vás dýchne domácká atmosféra osla-
zená vůní čerstvých dobrot. Vybrali jsme pro vás malý vzorek, 
který podle nás nejlépe vystihuje pestrost současné pražské 
kavárenské scény.

Obnova pražského orloje
Soukolí pražského orloje se znovu roztočí na přelomu září 
a října 2018. Po rozsáhlé opravě se mechanismus hodinového 
stroje značně přiblížil svému původnímu vzhledu.

Navíc byla zrestaurována a doplněna náročná kamenická výz-
doba fasády z 15. století, orloj získal i zbrusu novou kalendářní 
desku, která je přesnou kopií originálu z roku 1865 od malíře 
Josefa Mánesa. Kompletní obnovou prošly rovněž oblíbené 
sochy dvanácti apoštolů. Jejich přehlídka bude znovu k vidění 
denně každou celou hodinu od 9.00 do 23.00 hodin, a to jak 
z exteriéru Staroměstské radnice, tak i z interiéru radniční kaple. 
Jedině ta totiž umožňuje nahlédnout do útrob mechanismu nej-
zachovalejšího středověkého orloje na světě.

Radnice dokořán 2018
Prague City Tourism vás zve na 4. ročník oslav výročí založení 
Staroměstské radnice v Praze. Přijďte ve dnech 13. – 18. září 
a prohlédněte si (nejen) Staroměstskou radnici jako nikdy 
předtím!

Zavítáte do reprezentačních sálů Staroměstské radnice a jejího 
podzemí, zcela výjimečně si prohlédnete svatební síně a budete 
moci sestoupit až do kanalizace pod radnicí. Mimořádnou 
součástí prohlídky budou běžně nepřístupné sklepy radnič-
ních domů na Malém náměstí a unikátní podzemní tunely 
mezi radničními budovami; otevřou se netradiční vyhlídky na 
náměstí i čerstvě zrestaurovaný mechanismus orloje. Navštívíte 
Rezidenci primátora, bývalou Andělskou kolej i Novoměstskou 
radnici. Další program tvoří bloky tematických přednášek 
(rekonstrukce věže radnice, osobnosti z dějin, architektura), 
hudební vystoupení (populární i chrámová hudba) nebo spe-
ciální akce (odhalení oltáře). Dramaturgie oslav vychází vstříc 
i dětským návštěvníkům.

w prague.eu/staromestskaradnice

Nenápadné kouzlo pražských 
kaváren, aneb když se 
historie potkává s výběrovou 
kávou
Praha není jen městem hospod a stylových 
lokálů. Po desítky let spoluvytvářel charakter 
města také fenomén pražských kaváren.

Historicky byly kavárny především centry společenského 
života – setkávali se tu studenti, umělci, intelektuálové i poli-
tici a řešili vše od současného dění přes kulturu po fi lozofi i. 
Počátkem dvacátého století bylo v centru Prahy neuvěřitelných 
(a dodnes nepřekonaných) 120 kaváren. Za socialismu jejich 
řady značně prořídly, ale nové tisíciletí přiválo do pražské kavá-
renské scény svěží vítr a intenzivnější důraz na kávu samotnou. 
Dnes se česká metropole může směle poměřovat s kaváren-
skými „velmocemi“, jako je třeba Berlín nebo Paříž. Myslíte, že 
přeháníme? Tak místo návštěvy Costa Coffee nebo Starbucks 
zavítejte do nějaké z vyhlášených pražských kaváren a uvidíte, 
že lepší bude nejen vaše káva, ale i zážitek z ní.

p Tipy na ty nejlepší pražské kavárny získáte ve zbrusu novém 
průvodci Praha:kavárny, který si zdarma můžete vyzvednout 
v kterémkoli z našich informačních center, popřípadě prolistovat 
na webu w prague.eu.

Pět důvodů, proč pražské kavárny 
stojí za návštěvu:
1. Drží krok se světovými trendy
Káva a kavárenství se v Praze za poslední roky posunuly neu-
věřitelně rychle dopředu. Spojil se tu vliv třetí kávové vlny ze 
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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.
 Staroměstská radnice
q  Staroměstské nám. 1, Praha 1
r denně 9 - 19
Na Můstku
q   Rytířská 12, Praha 1
r denně 9 - 19
Objevte kouzlo pražských čtvrtí s našimi 
profesionálními průvodci! Objednejte si 
soukromou vycházku na eshop.prague.eu.

Zahrady,
parky
a přírodní 
lokality

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
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

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, 
rudolfi nského 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

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

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 fi lmového páru – Freda Astaira 
a Ginger Rogers. 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

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

Galerie hlavního města Prahy:
 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 grafi ka 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 fotografi e 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

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.

 Slovanka q Slovanský ostrov, Praha 1 w www.slovanka.net C3

 S.P.L.A.V. Praha q Slovanský ostrov 8, Praha 1 C3

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

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

 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

 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.

Pražské zahrady a parky
Zahrady Pražského hraduqPražský hrad, Praha 1 wwww.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

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:
 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

 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

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

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

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

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

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.

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

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.

 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
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
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.

Průvodcovské služby
Naši vysoce kvalifi kovaní 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

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

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
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

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, 
rudolfi nského 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

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

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 fi lmového páru – Freda Astaira 
a Ginger Rogers. 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

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

Galerie hlavního města Prahy:
 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 grafi ka 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 fotografi e 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

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.

 Slovanka q Slovanský ostrov, Praha 1 w www.slovanka.net C3

 S.P.L.A.V. Praha q Slovanský ostrov 8, Praha 1 C3

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

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

 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

 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.

Pražské zahrady a parky
Zahrady Pražského hraduqPražský hrad, Praha 1 wwww.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

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:
 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

 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

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

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

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

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

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.

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

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.

 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
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
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.

Průvodcovské služby
Naši vysoce kvalifi kovaní 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

w www.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 
a návštěvnických centrech, kde vám i rádi 
poradíme.

q   Staroměstská radnice, Staroměstské nám. 1, Praha 1 r denně 9 - 19
q   Na Můstku, Rytířská 12, Praha 1 r denně 9 - 19

Prague.eu

design

Prague.eu 

Průvodce pražskými obchody a showroomy s českým designem prague.eu/design

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   Staroměstská radnice, Staroměstské nám. 1, Praha 1 r denně 9 - 19 q   Na Můstku, Rytířská 12, Praha 1 r denně 9 - 19

Prague.eu 

židovská historie a současnost

design

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.  Staroměstská radnice q  Staroměstské nám. 1, Praha 1 r denně 9 - 19 Na Můstku q   Rytířská 12, Praha 1 r denně 9 - 19 Objevte kouzlo pražských čtvrtí s našimi profesionálními průvodci! Objednejte si soukromou vycházku na eshop.prague.eu.

pěšky

Pět nevšedních tras po místech známých i neznámých Prague.eu/prochazky1
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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.  Staroměstská radnice, q  Staroměstské nám. 1, Praha 1 r denně 9 - 19 Na Můstku, q   Rytířská 12, Praha 1 r denně 9 - 19
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S mapami a průvodciPrague City Tourismbudete v Praze jako doma!

S mapami a průvodciPrague City Tourismbudete v Praze jako doma!Tyto a mnohé další tituly si můžete zdarma vyzvednout v našich turistických informačních centrech, kde vám i rádi poradíme. Staroměstská radnice,q  Staroměstské nám. 1, Praha 1r denně 9 - 19Na Můstku,q   Rytířská 12, Praha 1r denně 9 - 19
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Průvodce pražskýmiobchody a showroomys českým designemprague.eu/design

S mapami a průvodciPrague City Tourismbudete v Praze jako doma!Tyto a mnohé další tituly si můžete zdarma vyzvednout v našich turistických informačních centrech, kde vám i rádi poradíme.q   Staroměstská radnice,Staroměstské nám. 1, Praha 1r denně 9 - 19q   Na Můstku,Rytířská 12, Praha 1r denně 9 - 19

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 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

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, rudolfi nského 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

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 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 fi lmového páru – Freda Astaira a Ginger Rogers. 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

 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 p Bližší informace na w www.ngprague.cz (z důvodu přesunu a instalace nových stálých expozic doporučujeme sledovat webové stránky) Galerie hlavního města Prahy:  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 grafi ka 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 fotografi e 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

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.  Slovanka q Slovanský ostrov, Praha 1 w www.slovanka.net C3  S.P.L.A.V. Praha q Slovanský ostrov 8, Praha 1 C3  Půjčovna lodiček q Smetanovo nábřeží, Praha 1 w www.pujcovna-lodicek.cz C3 Vyhlídkové plavby Plavby po Vltavě nabízejí nezapomenutelný pohled na historické jádro Prahy a spousty nových zážitků.

 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  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.

Pražské zahrady a parky Zahrady Pražského hraduqPražský hrad, Praha 1 wwww.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 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:  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 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 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 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  Šternberský palác q Hradčanské náměstí 15, Praha 1 výstavní síň C2
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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  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

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 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. 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 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.  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 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 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. Průvodcovské služby Naši vysoce kvalifi kovaní 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 w www.prague.eu
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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.
 Staroměstská radnice
q  Staroměstské nám. 1, Praha 1
r denně 9 - 19
Na Můstku
q   Rytířská 12, Praha 1
r denně 9 - 19
Objevte kouzlo pražských čtvrtí s našimi 
profesionálními průvodci! Objednejte si 
soukromou vycházku na eshop.prague.eu.
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podzim

Spižírna 1902
q Korunní 86, Prague 2 – Vinohrady
w spizirna1902.cz
Vinohradská Spižírna 1902 je možná 
nejinstagramovanější kavárnou v celé 
metropoli. Jejímu interiéru dominuje 
speciálně navržená florální tapeta, 
která zakrývá celý strop, přerůstá na 
stěny a vytváří kouzelnou atmosféru 
bujné vegetace. Kromě estetických 
zážitků nabízí Spižírna 1902 kvalitní 
českou gastronomii v moderním pojetí 
s důrazem na sezónní a lokální ingre-
dience. Ke své oblíbené kávě, čaji nebo 
domácí limonádě si tak nezapomeňte 
objednat vyhlášené domácí kynuté 
buchty nebo ovocný koláč jako od 
babičky. Za pozornost stojí i bohaté 
snídaně, víkendové brunche nebo 
večerní jednohubky vhodné i pro vege-
tariány.

Dos Mundos Café Letná
q  Milady Horákové 38,

Praha 7 – Holešovice
w dos-mundos.cz
Hipsterská Letná je vyhlášenou pražskou 
čtvrtí pro milovníky kávy a kavárna Dos 
Mundos patří právem mezi ty oblíbené. 
Je místem, kde si můžete vychutnat čer-
stvě upraženou výběrovou kávu na espre-
ssu i fi ltru z vlastní pražírny Dos Mundos. 
Denní nabídka je pak doplněna o domácí 
koláče a dorty, nechybí ani malá jídla. 
Kromě kávy vás jistě zaujme samotný 
interiér, především výrazná grafi ka za 
barem nebo kruhové stoly s obrysy zemí, 
které produkují kávu. Nejoblíbenějším 
místem k sezení jsou dvě červené hou-
pačky. Pokud chcete některou z výbě-
rových káv ochutnat i doma, ochotný 
barista vám s nákupem zrnkové kávy rád 
poradí.

Kavárna co hledá jméno
q  Stroupežnického 10,

Praha 5 – Smíchov
w kavarnacohledajmeno.cz
Populární projekt mladých buditelů 
Lukáše Žďárského a Jakuba Zajíce, 
kteří v Praze oživují unikátní stavby 
a prostory. Na Smíchově vdechli život 
staré truhlářské dílně a přeměnili ji 
na rušnou kavárnu, která je plná prak-
ticky ode dne otevření. Půvabné místo 
dokonale propojuje svět výběrové kávy 
s výtvarnými a estetickými parame-
try. Prosvětlené prostory staré dílny 
i malebný dvorek poskytují perfektní 
útočiště před ruchem moderní čtvrti. 
Ochutnat můžete domácí sladkosti, 
polévky a výběrovou kávu z českých 
pražíren. Poznámka: Nenechte se odra-
dit poněkud nevzhledným dvorem (t.č. 
slouží jako parkoviště), kterým musíte 
projít před vstupem do kavárny.
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Kalendář 
akcí
Přinášíme vám výběr těch nejzajímavějších akcí, které se v Praze konají od září do poloviny 
listopadu 2018. Desítky dalších jsou uvedeny na našem webu prague.eu, kde naleznete i podrobnější 
údaje o programech, vstupenkách apod.

Cecil Beaton
g do 7. 10. q Museum Kampa, U Sovových mlýnů 2, 
Praha 1 – Malá Strana w museumkampa.cz
České veřejnosti je poprvé představeno kompletní dílo britského 
fotografa Cecila Beatona, jednoho z nejslavnějších britských 
fotografů minulého století. Od 30. do 70. let dokumentoval 
soukromé okamžiky britské královské rodiny i klíčové osobnosti 
světové kultury a politiky.

Retro biják 60. – 90. let
g do 14. 10. q Galerie Tančící dům, Jiráskovo náměstí 6, 
Praha 2 – Nové Město w galerietancicidum.cz
Unikátní výstava s podtitulem „Když ještě filmy byly šik“ 
představuje 200 kostýmů z téměř 70 českých filmů, pohádek 
a seriálů, které byly natočeny v období od 60. do 90. let minulého 
století. Všechny vystavené kostýmy jsou originály zapůjčené 
z Barrandovských ateliérů a České televize.

Sklo ve fotografii
g do 21. 10. q Uměleckoprůmyslové museum – Dům U Černé 
Matky Boží, Ovocný trh 19, Praha 1 – Staré Město w upm.cz
Fotograf Gabriel Urbánek si od konce 60. let minulého století 
vybudoval nezastupitelnou pozici mezi elitou českých fotografů 
skla. Výstava přináší více než 160 působivých snímků, které 
zachycují současné umělecké plastiky, design i historické poháry, 
vázy a další úžasné artefakty zhotovené mistry svého oboru.

Keltové
g do 24. 2. q Národní muzeum – Nová budova, 
Vinohradská 1, Praha 1 – Nové Město w nm.cz
Seznámíte se nejen s duchovním i všedním životem keltských 
kmenů, ale také s bohatým a proměnlivým světem doby železné 
ve střední Evropě. 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 ale 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.

Klasická hudba

PKF - Prague Philharmonia: Zahajovací koncert
g 14. 9. q Pražský hrad – Španělský sál, Pražský hrad, 
Praha 1 – Hradčany w pkf.cz
Přední český orchestr otevírá svou 25. sezónu pod taktovkou 
francouzského dirigenta Emmanuela Villauma. Na programu je 
symfonie č. 4 B dur op. 60 Ludwiga van Beethovena, houslový 
koncert Maxe Brucha a skladba Maurice Ravela Má matka husa.

Dvořákova Praha 2018 – Antonín Dvořák: Svatá Ludmila
g 15. 9. q Rudolfinum, Alšovo nábřeží 79/12, 
Praha 1 – Staré Město w dvorakovapraha.cz
Jedno z nejzásadnějších a nejrozsáhlejších Dvořákových děl. 
Monumentální oratorium se vyznačuje mimořádnou melodickou 
invencí, bohatou polyfonickou prací a zvukovou krásou. Lze 
jej chápat jako historický obraz, který vykresluje zrození nové 
etapy českých dějin a sjednocuje křesťanskou symboliku 
s vlastenectvím.

Česká filharmonie: Zahajovací koncert 123. sezóny
g 10. a 11. 10. q Rudolfinum, Alšovo nábřeží 79/12, 
Praha 1 – Staré Město w ceskafilharmonie.cz
Hudba Gustava Mahlera slavnostně zahájí novou koncertní 
sezónu České filharmonie. Symfonii č. 2 c moll „Vzkříšení“ 
řídí šéfdirigent a hudební ředitel Semjon Byčkov, jako sólisté 
se představí pěvkyně Christianne Karg a Elisabeth Kulman. 
Sborového partu se ujme Pražský filharmonický sbor pod 
vedením Lukáše Vasilka.

Daniel Barenboim: Beethovenovy sonáty
g 15. 10. q Rudolfinum, Alšovo nábřeží 79/12, 
Praha 1 – Staré Město w nachtigallartists.cz
Argentinský klavírista a dirigent Daniel Barenboim je bez 
nadsázky žijící legenda klasické hudby. Z jeho celoživotního 
sepětí s Beethovenem se zrodila celá řada mimořádných 
projektů. K nim bude bezesporu patřit i jedinečný zážitek 
v podobě umělcova klavírního recitálu se sonátami Ludwiga van 
Beethovena.

Mozart & Haydn
g 23. 10. q kostel sv. Šimona a Judy, Dušní, 
Praha 1 – Staré Město w fok.cz
Přední skladby dvou géniů světové klasické hudby v podání 
Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK a Kühnova smíšeného 
sboru pod taktovkou dirigenta Tomáše Braunera.

Lukáš Vondráček hraje Dvořáka
g 12. 11. q Rudolfinum, Alšovo nábřeží 79/12, 
Praha 1 – Staré Město w rozhlas.cz
Koncert famózního klavíristy Lukáše Vondráčka, vítěze bruselské 
Soutěže královny Alžběty z roku 2016, nabídne jeho provedení 
mimořádně náročného klavírního koncertu Antonína Dvořáka, 
který nemají světoví sólisté v repertoáru příliš často.

Divadlo

Libuše
g premiéry 14. 9. a 16. 9.; další termíny na webových 
stránkách divadla q Národní divadlo, Národní 2, 
Praha 1 – Nové Město w narodni-divadlo.cz
Vrcholné operní dílo českého národního skladatele Bedřicha 
Smetany. V roli Libuše alternují sólistky Národního divadla Dana 
Burešová a Iveta Jiříková, roli Přemysla ztvární věhlasný Adam 
Plachetka v alternaci se Svatoplukem Semem.

Fidelio
g premiéry 22. a 23. 9.; další termíny na webových stránkách 
divadla q Stavovské divadlo, Železná, Praha 1 – Staré Město 
w narodni-divadlo.cz
Jediná opera Ludwiga van Beethovena. Při svém prvním i druhém 
uvedení u diváků propadla, teprve její přepracovaná třetí verze 
znamenala jednoznačný triumf. Nová inscenace pod taktovkou 
hudebního ředitele Státní opery Praha Andrease Sebastiana 
Weisera uvede úspěšnou finální verzi opery z roku 1814.

Kylián – Mosty času
g premiéry 11. a 12. 10.; další termíny na webových stránkách 
divadla q Národní divadlo, Národní 2, 
Praha 1 – Nové Město w narodni-divadlo.cz
Projektem Mosty času Balet Národního divadla vzdá hold 
slavnému českému rodákovi, choreografovi Jiřímu Kyliánovi, 
který se bezesporu stal ikonou světového tance. Komponovaný 
večer představí divákům čtyři opusy pod názvy Žalmová 
symfonie, Bella Figura, Petite Mort a Šest tanců.

ADHD
g premiéra 21. 10.; další termíny na webových stránkách 
divadla q Jatka78, Bubenské nábřeží 13, Praha 7 – Holešovice 
w jatka78.cz
Novocirkusová provokativní groteska, báseň, obraz i noční 
běs v podání originálního Cirku La Putyka. Představení je bez 
jazykové bariéry.

Noc divadel
g 17. 11. q Praha – různá místa w nocdivadel.cz
Populární projekt prezentuje divadla tvořivým způsobem 
a v netradiční formě. Noc divadel nabízí nevšední zážitky, jako 
jsou například workshopy pro děti i dospělé, prohlídky divadelních 
zákulisí, diskuze s herci, scénografy a režiséry a další formáty 
divadelních setkávání, které v běžném programu nenajdete.

Design

Santiago Calatrava: Art and Architecture
g do 16. 9. q Galerie hlavního města Prahy – Dům 
U Kamenného zvonu, Staroměstské náměstí 13, 
Praha 1 – Staré Město w ghmp.cz
Mezinárodně respektovaný architekt, sochař a malíř se představí 
jak svou volnou tvorbou, tak prostřednictvím architektonických 
modelů, které nám přiblíží jeho nejvýznamnější realizace 
roztroušené po celém světě. Jedním z jeho enigmatických děl je 
terminál World Trade Center v New Yorku ve tvaru vzpínajících se 
křídel.

Sklo evropské secese
g do 30. 9. q Galerie České spořitelny, Rytířská 29, 
Praha 1 – Staré Město w galerieceskesporitelny.cz
Návštěvníci expozice mohou obdivovat tvorbu českých 
a evropských sklářských mistrů z přelomu 19. a 20. století. 
Stylový proud té doby – secese – je charakteristický vlnícími se 
liniemi a stylizovanými rostlinami, květy či úponky.

Designblok 2018 / Prague Design and Fashion Week
g 25. 10. – 29. 10. q Výstaviště Praha Holešovice, 
Areál Výstaviště, Praha 7 – Holešovice w designblok.cz
Největší výběrová přehlídka designu a módy ve střední Evropě, 
která tradičně uvádí tvorbu designérů a výrobců starého 
kontinentu, představuje novinky prestižních značek i prototypy 
mladých designérských nadějí a nejlepších studií. Pražského 
týdne designu se každoročně účastní přes 200 vystavovatelů.

Design ve službách demokracie / Krásná jizba 1927–1948
g 13. 9. – 6. 1. q Uměleckoprůmyslové museum, 
17. listopadu 2, Praha 1 – Staré Město w upm.cz
Krásná jizba patřila k nejvýznamnějším českým institucím 
v oblasti bytové kultury a designu první poloviny 20. století. 
Na výstavě lze vidět artefakty z různých materiálů – skleněné 
nápojové soubory, textil, porcelánové jídelní soubory, keramiku, 
kovové stolní předměty, svítidla a řadu dalších doplňků interiéru.

Sklo jako umění
g stálá expozice q Portheimka – Muzeum skla, 
Štefánikova 12, Praha 5 – Smíchov w museumportheimka.cz
Nová stálá expozice ve smíchovském barokním letohrádku je 
věnovaná modernímu a současnému sklu. Vznikla ve spolupráci 
Musea Kampa a Uměleckoprůmyslového musea a prezentuje 
nejen sbírku těchto dvou institucí, ale i zápůjčky od slavných či na 
uměleckou scénu teprve vstupujících sklářských výtvarníků.

Jiné hudební 
žánry

Alphaville
g 4. 10. q Palác Lucerna – Velký sál, Štěpánská 61, 
Praha 1 – Nové Město w lucerna.cz
Legendární světová kapela míří do Prahy. Těšit se můžete mimo 
jiné na jeden z největších hitů v historii – Forever Young, který 
v české verzi  Být stále mlád nazpíval Karel Gott.

Per Gessle’s Roxette
g 7. 10. q Forum Karlín, Pernerova 53, Praha 8 – Karlín 
w forumkarlin.cz
Frontman a skladatel populárního švédského dua Roxette 
odehraje nejslavnější hity své domovské kapely i vlastní písně ze 
svého sólového projektu.

Slade
g 27. 10. q Palác Lucerna – Velký sál, Štěpánská 61, 
Praha 1 – Nové Město w lucerna.cz
Legendární britská glamrocková kapela si za více než 50 let své 
existence vydobyla popularitu po celém světě. Dvacet tři písní 
z jejich repertoáru v čase svého vydání brázdilo hitparády TOP 20 
a šest z nich dokonce obsadilo příčky nejvyšší.

Floyd Reloaded
g 3. 11. q Palác Lucerna – Velký sál, Štěpánská 61, 
Praha 1 – Nové Město w lucerna.cz
Pocta britské rockové ikoně má název Floyd Reloaded. Britsko-
německý projekt již dříve nadchl tisíce tuzemských i zahraničních 
fanoušků Pink Floydů nejen po hudební stránce, ale také vysokou 
úrovní živého vystoupení, jehož součástí je propracovaná 
světelná show.

Daniel Landa
g 4. 11. q Tipsport arena Praha, Za Elektrárnou 419, 
Praha 7 – Holešovice w tipsportarena-praha.cz
Nepřehlédnutelný interpret si na své 50. narozeniny nadělí 
opravdu působivý dárek. Pro své fanoušky si připravil velkolepou 
exkluzivní show se speciálním pódiem, na němž zazní všechny 
hity, jež Landa složil během své bohaté hudební kariéry.

Buddy Guy
g 8. 11. q Palác Lucerna – Velký sál, Štěpánská 61, 
Praha 1 – Nové Město w lucerna.cz
Největší žijící bluesová hvězda a zásadní vzor největších 
bluesových i rockových kytaristů počínaje Jimim Hendrixem přes 
Keithe Richardse, Erika Claptona až po Jimmyho Page a Jeffa 
Becka se po letech chystá na turné po Evropě, Prahu nevyjímaje.

Festivaly

Ladronkafest
g 15. 9. q Ladronka, Tomanova 1028, Praha 6 – Břevnov 
w ladronka-fest.cz
Největší volnočasový festival ve střední Evropě, jehož cílem 
je motivovat děti a mladé lidi k aktivnímu a kvalitnímu trávení 
volného času. Program propojuje sport, pohyb, adrenalin, zábavu 
i umění.

Zlatá Praha
g 19. 9. – 22. 9. q Praha – různá místa w ceskatelevize.cz
Jedinečný mezinárodní festival prezentující nejlepší televizní, 
hudební a taneční pořady a filmy všech žánrů. Bohatý doprovodný 
program nabízí videotéku, workshopy, koncerty, prezentace 
televizních společností, projekce, setkání s renomovanými 
režiséry, producenty a choreografy a jejich tvorbou.

Sculptura Line
g do 30. 9. q různá místa w sculptureline.cz
Pořadatelé netradičního festivalu vystavují sochy a výtvarné 
objekty předních domácích i mezinárodních tvůrců přímo 
v ulicích města a na veřejných prostranstvích. Záměrem expozice 
je obohatit veřejný prostor a nabídnout nový pohled na městskou 
aglomeraci i na samotná umělecká díla.

4+4 dny v pohybu
g 5. 10. – 13. 10. q Praha – různá místa w ctyridny.cz
„Kulturní adrenalin“ zaplaví Prahu. Mezinárodní festival 
současného umění představí inovativní divadelní projekty, 
provokující a podnětné akce napříč žánry, od tance a divadla přes 
výstavy, audiovizuální performance až po diskuse a komentované 
procházky.

Signal – festival světla
g 11. 10. – 14. 10. q Praha – různá místa w signalfestival.com
Světelné obrazy a projekce na historických i moderních 
budovách a umělecké instalace ve volných prostranstvích jsou 
nejen strhujícím propojením kreativity, nejnovějších technologií 
a veřejného prostoru, ale především skvělou podívanou.

Ostrava v Praze
g 1. 11. – 8. 11. q Divadlo Pod Palmovkou, Divadlo Komedie, 
Divadlo V Celetné w ostravavpraze.eu
9. ročník festivalu ostravských divadel. Osm divácky úspěšných 
inscenací čtyř divadelních scén – Národního divadla 
moravskoslezského, Komorní scény Aréna, Divadla Petra Bezruče 
a Divadla loutek Ostrava – nabídne pražským divákům slavnou 
komickou, ale i moderní operu, hudební drama, činohru a loutkové 
divadlo ve stylu muppet.

Sport

EVLS Prague Showdown
g 28. a 29. 9. q PVA EXPO PRAHA, Beranových 667, 
Praha 9 – Letňany w evlspraguepro.com
Největší power a fitness festival v Evropě. Nabité EXPO, 
profesionální závody, kvalifikační amatérská klání a desítky 
soutěží, workshopů a doprovodných aktivit. To vše na jednom 
místě.

Prague – Hamburg Rowing Race 2018
g 29. 9. q Praha – Vltava w praguehamburgrowingrace.com
Nový extrémní etapový závod osmiveslic na 850 kilometrů. 
Trať se pojede ve dvanácti úsecích rozložených mezi česká 
a německá města na Labi. První ročník odstartuje prologem na 
Vltavě z pod Karlova mostu a skončí 13. října v Hamburku.

98. Cena prezidenta republiky
g 28. 10. q Dostihové závodiště Praha – Velká Chuchle, 
Radotínská 69, Praha 5 – Velká Chuchle w velka-chuchle.cz
Závěrečný den dostihové metropolitní sezóny, jehož program 
nabízí tradiční atraktivní položky: nejdelší rovinový dostih roku či 
12. ročník populární Ceny běloušů CK Martin Tour.

FMX Gladiator Games 2018
g 3. 11. q O2 arena, Českomoravská 17, Praha 9 – Vysočany 
w fmxgladiatorgames.com
Řev motorů, adrenalin v krvi a našlápnutá atmosféra. Největší 
freestyle motokrosový svátek tradičně přiveze do Prahy špičky 
světové scény FMX. Na diváky čeká strhující show, motorky, 
sněžné skútry, létající auto a další překvapení.

Fed Cup by BNP Paribas Česko – USA
g 10. a 11. 11. q O2 arena, Českomoravská 17, 
Praha 9 – Vysočany w ceskasportovni.cz
Finále prestižního ženského týmového tenisového klání. 
Celosvětový turnaj je díky téměř 100 zúčastněným národům 
největší pravidelnou soutěží ženských reprezentací na světě.

Gastronomické
akce

Vinobraní na Grébovce
g 21. a 22. 9. q Grébovka (Havlíčkovy sady), 
Praha 2 – Vinohrady w vinobraninagrebovce.cz
Oblíbená a hojně navštěvovaná akce s okouzlujícími výhledy 
na město i zdejší vinohrady. Ochutnávat a vybírat zboží můžete 
u 80 vinařských, řemeslných a bio stánků. Vyvrcholením 
doprovodného programu budou koncerty zpěvaček Anny K. 
a Tonyi Graves. Vstup je po oba dny zdarma.

Vegefest
g 29. a 30. 9. q Vyšehrad, V Pevnosti 159/5b, 
Praha 2 – Vyšehrad w vegetarianskyfestival.cz
Vegetariánský festival po sedmi letech existence dokončil 
proměnu z akce zaměřené na stravování na festival udržitelného 
a soběstačného životního stylu. Bude sestávat z přednášek 
a workshopů z oblastí permakultury, přírodního stavitelství, 
zdravého stravování, domácí výroby, zero waste, osobního 
rozvoje a dalších.

Biojarmark
g 5. a 6. 10. q Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, 
Praha 7 – Holešovice w nzm.cz
Dva dny radosti na muzejním dvoře, kde si můžete popovídat 
a nakoupit plody místních ekologických zemědělců, ale také 
ochutnávat biopotraviny, poslouchat hudbu a vzdělávat se.

Prague Coffee Festival
g 20. a 21. 10. q Pražská tržnice, Bubenské nábřeží 306/13, 
Praha 7 – Holešovice w coffeefest.cz
Vše kolem kávy, s kávou a o kávě a to s lidmi, které káva zajímá. 
Přednášky, prezentace, degustace a workshopy.

Svatomartinské slavnosti a pečená husa
g 11. 11. q Farmářské tržiště Náplavka, Rašínovo nábřeží, 
Praha 2 – Nové Město w svatomartinskeslavnosti.cz
Degustační oslava svatomartinských vín a svátku sv. Martina. 
Tradičně se budou pít mladá, suchá, lehká a ovocitá vína; 
k jídlu jsou připraveny všechny husí pochoutky, na které si jen 
vzpomenete.

Výstavy

František Kupka (1871–1957)
g 7. 9. – 20. 1. q Národní galerie Praha – Valdštejnská jízdárna, Valdštejnská 3, Praha 1 – Malá Strana w ngprague.cz
Rozsáhlá výstava představuje dílo českého malíře světového významu v celé jeho šíři, od raných prací z devadesátých let 19. století až po 
abstraktní práce z padesátých let 20. století. Chronologicky koncipovaná výstava je členěna do tematických celků, které umožňují sledovat 
umělcovu cestu od symbolismu k abstrakci, u jejíhož zrodu Kupka stál. Retrospektiva se zaměřuje na jeho symbolistické malby, první expresi-
onistické portréty, cestu k abstraktnímu umění, barevné vertikály, řeč tvarů a barev, mašinismus i geometrickou abstrakci. Vedle děl ze sbírek 
Národní galerie Praha jsou k vidění četné práce z pařížského Centre Pompidou, newyorského Guggenheim Musea nebo vídeňské Albertiny.
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100. výročí založení 
Československé republiky

Oslavy vzniku republiky se prolínají celým rokem 2018. 
Z nepřeberného množství akcí pořádaných k letošnímu 
státnímu jubileu jsme pro vás vybrali následující podzimní tipy.

Oldřich Škácha: Okupace 1968
g do 16. 9. q Czech Photo Centre, Seydlerova 4, 
Praha 5 – Nové Butovice w czechpressphoto.cz
Přední český fotograf Oldřich Škácha vešel do povědomí širší 
veřejnosti jako dokumentarista osobností československé kultury 
a disentu. Jeho současná výstava však prezentuje ojedinělý 
reportážní soubor málo známých snímků z prvních dnů okupace 
Československa vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968.

PKF – Prague Philharmonia: Koncert k 100. výročí 
založení republiky
g 7. 10. q Rudolfinum, Alšovo nábřeží 79/12, 
Praha 1 – Staré Město w pkf.cz
Dramaturgie koncertu poukazuje na neuvěřitelnou hudební 
bohatost česko-slovenského soustátí, jehož hudba vždy dokázala 
zůstat svébytná, aniž by ztratila schopnost otevřít se světu. 
Slavnostní večer, v rámci kterého zazní přední díla hudebních 
klasiků, bude oslavou talentu českého a slovenského národa.

100 let Republiky
g 28. 10. q Palác Lucerna – Velký sál, Štěpánská 61, 
Praha 1 – Nové Město w lucerna.cz
Hlavním hostem slavnostního večera bude skupina Pražský 
výběr, která zde odehraje jediný koncert v Praze v tomto roce. 
Před jejím vystoupením zahrají další známé rockové hvězdy, a to 
David Koller a Kollerband, Vladimír Mišík a ETC…, Ivan Hlas Trio, 
Vltava a večer zakončí legendární Garage s Tony Ducháčkem.

SOČR národu
g 28. 10. q Rudolfinum, Alšovo nábřeží 79/12, 
Praha 1 – Staré Město w rozhlas.cz
Mimořádný koncert rozhlasových symfoniků pod vedením vysoce 
respektovaného hornisty a dirigenta Radka Baboráka. Zazní 
Janáčkova Sinfonietta, Dvořákova Novosvětská a Symfonietta 
rustica předního slovenského skladatele minulého století Eugena 
Suchoně.

FOK: Koncert pro republiku
g 28. 10. q Smetanova síň Obecního domu, 
náměstí Republiky 5, Praha 1 – Staré Město w fok.cz
Zazní Má vlast Bedřicha Smetany v provedení Symfonického 
orchestru hl. m. Prahy FOK pod taktovkou dirigenta Tomáše 
Netopila.

Česko-slovenská / Slovensko-česká výstava
g 28. 10. – 30. 6. q Národní muzeum – hlavní budova, 
Václavské náměstí 68, Praha 1 – Nové Město w nm.cz
Poutavá expozice odvypráví příběh, jak se zpočátku nereálný 
projekt Československa stal skutečností. Přiblíží dějiny 
společného státu Čechů a Slováků; ukáže to, co nás spojovalo 
i rozdělovalo. Zahájení výstavy je spojeno se slavnostním 
znovuotevřením zrekonstruované historické budovy Národního 
muzea.

Česká filharmonie – Koncert k výročí republiky
g 3. 10. q Rudolfinum, Alšovo nábřeží 79/12, 
Praha 1 – Staré Město w ceskafilharmonie.cz
Pod taktovkou šéfdirigenta Semjona Byčkova zahraje 
nejvýznamnější český orchestr předehru a tance ze Smetanovy 
Prodané nevěsty, Dvořákovu Novosvětskou a dvojkoncert 
Bohuslava Martinů.

Založeno 1918 / Doteky státnosti
g do 31. 10. q Pražský hrad – Jízdárna Pražského hradu, 
U Prašného mostu 3, Praha 1 – Hradčany w kulturanahrade.cz
Expozice věnovaná především historii státních symbolů je 
v kontextu dalších výstav pořádaných k výročí založení našeho 
státu zcela výjimečná, a to nejen soustředěním zcela unikátních 
exponátů na jedno místo, ale i svým architektonickým pojetím.

Alfons Mucha: Slovanská epopej
g do 13. 1. q Obecní dům, náměstí Republiky 5, 
Praha 1 – Staré Město w ghmp.cz
Stěžejní Muchovo dílo se představuje v prostorách, které jsou 
bytostně spjaty se vznikem Československa. Vystaveno je 11 
obrazů menších rozměrů, které vesměs vznikly během první 
světové války a ve 20. letech minulého století.

Praha 1848-1918
g do 24. 2. q Muzeum hlavního města Prahy – hlavní budova, 
Na Poříčí 52, Praha 8 – Karlín w muzeumprahy.cz
Výstava akcentuje dva významné okamžiky v dějinách Prahy – 
události roku 1848, zejména tzv. Svatodušní bouře, a vyhlášení 
samostatného československého státu v roce 1918. Upozorňuje 
rovněž na bouřlivou proměnu metropole ve druhé polovině 
19. století, kdy se Praha změnila v moderní velkoměsto.

p Další akce najdete na w prague.eu/ceskoslovensko
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