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Svět Prahu zná především jako historické město, 
jehož památky z něj činí jednu z nejkrásnějších 
světových metropolí. Bylo by však škoda, kdyby 
Praha zůstala v povědomí pouze jako historický 
skanzen, památková rezervace či učebnice 
architektury. Je především městem pro lidi, 
městem, které každoročně ožívá mnoha různými 
akcemi a festivaly, z nichž mnohé v průběhu 
času získaly mezinárodní renomé a jsou dobrým 
důvodem k návštěvě. Praha je významnou kulturní 
metropolí a dějištěm pestré palety akcí, které 
vytvářejí její nezapomenutelné kouzlo.

Přestože převážná většina akcí popsaných v této brožuře vznikla 
poměrně nedávno, velice rychle si dokázaly získat oblibu mezi 
obyvateli i návštěvníky města. Vedle tradičních festivalů si zde 
v posledních letech našly publikum i akce, jejichž návštěvníci 
nemusí být pouze pasivními diváky, ale mohou se do nich také 
aktivně zapojit. Roste počet a obliba sportovních akcí, které 
se ze stadionů a sportovišť postupně přesunuly do ulic města. 
Kromě sportu se součástí veřejného prostoru stává také umění 
a kultura, které často opouští své kamenné domy a vydávají se 
ven, vstříc novému publiku.

Z nepřeberného množství akcí, které naše hlavní město každo-
ročně hostí, jsme vybrali sedm nejvýznamnějších. Ty reprezentují 
oblasti divadla, filmu, moderní i klasické hudby, designu, světla 
a v neposlední řadě sportu. Těšíme se, že se s Vámi na některé 
z nich setkáme.

Throughout the world, Prague is known primarily 
as a historical city, whose sights make it one of 
the most beautiful cities in the world. It would be 
a shame, however, if Prague stuck in the public’s 
consciousness only as a living museum, a historic 
preservation zone, or as an architecture textbook.  
Above all, it’s a city for people, a city brought to 
life every year by a wide spectrum of events and 
festivals, many of which have gained international 
renown over time and are a great reason to visit. 
Prague is a major cultural metropolis, the stage 
for a diverse range of events that help create its 
unforgettable charm.

Despite the fact that most of the events listed in this brochure 
have arisen relatively recently, they’ve quickly become popular 
with both city residents and visitors. In recent years, in addition 
to traditional festivals, other types of events have become 
popular, whose audiences are not mere spectators but rather 
active participants. Sports events have grown in number and 
popularity, gradually moving out of stadiums and sports  
facilities into the city’s streets. Arts and culture have also become 
part of the public space, often breaking out of their brick and 
mortar “homes” to mingle with their new public. 

From the countless events that our capital city hosts every year, 
we’ve selected seven of the most interesting. They represent 
theatre, film, modern and classical music, design, lights, as well 
as sports. We look forward to meeting you at some of them.
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Mezinárodní filmový 
festival Praha Febiofest
23.–31. 3. 2017

CineStar Praha – Anděl 
CineStar Praha – Černý Most 
andel’s by Vienna House Prague 
Obecní dům

www.febiofest.cz
Mezinárodní filmový festival Praha Febiofest každoročně nabízí 
ty nejlepší filmy z prestižních festivalů celého světa včetně 
několika snímků, které byly nominovány na Oscara. Zároveň se 
jedná o jednu z největších přehlídek evropského filmu. Divácky 
oblíbený festival zahrnuje více než deset programových sekcí 
včetně soutěžní sekce Nová Evropa. MFF Praha Febiofest je nej-
větší filmovou akcí svého druhu na území hlavního města Prahy 
a následně probíhá v regionech České republiky jako Regionální 
ozvěny Febiofestu. V roce 2017 se uskuteční 24. ročník tohoto 
festivalu.

Slavnostní zahájení Febiofestu se koná v Obecním domě, 
jedné z nejznámějších secesních staveb v ČR. Hvězdy světové 
kinematografie se setkávají na červeném koberci v samotném 
srdci Prahy. Filmové projekce se konají především v divácky 
nejoblíbenějším českém multiplexu CineStar Praha – Anděl. 
Kino nabízí projekce ve dvanácti špičkově vybavených sálech 
a zároveň vysoký komfort v zázemí kina v centru Prahy. Od roku 
2015 pořádají organizátoři Febiofestu ve spolupráci s prestižním 
festivalem Berlinale filmové projekce spojené s exkluzivními ve-
čeřemi nesoucí název berlínské filmové sekce Culinary Cinema.

Prague International 
Film Festival Febiofest
March 23–31, 2017

CineStar Praha – Anděl 
CineStar Praha – Černý Most 
andel’s by Vienna House Prague 
Municipal House

www.febiofest.cz
Every year, the Prague International Film Festival Febiofest 
screens the top films, including Oscar-nominated ones, from 
prestigious festivals from around the world. It’s also one of the 
biggest festivals of European film. The popular festival offers 
over ten film sections, including the New Europe competi-
tion section. It’s the largest film event of its type in Prague 
and continues as Regional echoes of Febiofest with events 
throughout the Czech Republic. In 2017 Febiofest will be cel-
ebrating its 24th year. 

The Febiofest grand opening ceremony takes place in the heart 
of Prague at the Municipal House, one of the most well-known 
Art Nouveau buildings in the Czech Republic, where film stars 
from all over the world meet on the red carpet. The majority 
of Febiofest screenings take place at one of the most popular 
cinemas in the Czech Republic, CineStar Anděl in Prague. The 
cinema offers twelve well-equipped, comfortable screening 
rooms located right in the city centre. Since 2015, Febiofest and 
the prestigious Berlinale have worked together on the Culinary 
Cinema project, fusing film screenings with extraordinary din-
ing experiences.
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Volkswagen 
Maraton Praha
7. 5. 2017

Start/Cíl: 
Staroměstské náměstí, 
9:00

www.runczech.com

Volkswagen Maraton Praha se stal neodmyslitelnou součástí 
světového běhu. Běží se v nádherném historickém centru města 
ležícího v samém srdci Evropy. Závod světových parametrů 
se poprvé běžel v roce 1995 pod patronací běžecké legendy 
a několikanásobného olympijského vítěze Emila Zátopka. Trať 
maratonu je rychlá, rovná a láká špičkové běžce. Startuje se na 
Staroměstském náměstí, běžci za sebou nechají světoznámý 
orloj a Pařížskou ulicí zamíří k Vltavě. Trasa pak pokračuje přes 
Karlův most, gotický klenot Prahy, a tisícovky běžců se mohou 
kochat výhledem na majestátní Pražský hrad.

Maraton s jednou z největších účastí mezinárodních běžců – to 
je Volkswagen Maraton Praha. V roce 2017 se poběží už potřia-
dvacáté a na startovní čáru by se mělo postavit 10 600 běžců ze 
117 zemí světa. Maratonský víkend není jenom 42,195 kilometrů 
dlouhý závod, ale rovněž zde vyvrcholí finále Juniorského ma-
ratonu určeného studentům středních škol. Nebude chybět ani 
oblíbený dm rodinný běh, který je součástí sobotního programu 
společně s Procházkou se psy, koncertem Pražského jara, veletr-
hem Sport Expo a Marathon Music Festivalem.

Volkswagen 
Prague Marathon
May 7, 2017

Start/Finish: 
Old Town Square, 
9:00 am

www.runczech.com/en/

The Volkswagen Prague Marathon, held in our historical city in 
the heart of Europe, is one of the most beautiful marathons in 
the world. This world-class event was launched in 1995 under 
the patronage of legendary Olympic champion Emil Zátopek. 
The stunning marathon course is flat and fast – runners start 
in the Old Town Square, pass the world-famous Astronomical 
Clock, wander through ancient streets down to the Vltava Riv-
er, and enjoy a splendid view of Prague Castle while crossing 
the magnificent Gothic Charles Bridge. The Prague Marathon 
has become a must-do for every passionate runner. 

The Volkswagen Prague Marathon is one of the most inter-
national marathons in the world. In 2017, the 23rd anniversary 
of the race, 10,600 runners from 117 countries are expected to 
participate. The marathon weekend will include not only the 
highly-competitive 42.195 km race, but also the finals of the 
Junior Marathon intended for high school students. There will 
be also another favourite, the dm family run, which is a part of 
Saturday’s accompanying programme. The latter also includes 
the Walk with dogs, the Prague Spring concert, the Sport Expo 
fair and the Marathon Music Festival.



Foto / Photo © Ivan Malý Foto / Photo © Ivan Malý
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Pražské jaro
72. mezinárodní hudební festival

12. 5.–2. 6. 2017

Různá místa v Praze

www.festival.cz

Mezinárodní hudební festival Pražské jaro nabídne na 45 
koncertů a svým široce rozevřeným dramaturgickým vějířem 
nadchne milovníky velkého orchestrálního zvuku, obdivovatele 
hudby komorní i příznivce hudby současné. Přehlídku zahranič-
ních symfonických orchestrů i festival samotný zahájí Vídeňští 
filharmonikové v čele s dirigentem Danielem Barenboimem. 
Výjimečnou událostí bude také závěrečný koncert pod taktov-
kou jedné z největších skladatelských osobností 2. poloviny 
20. století a současnosti, Krzysztofem Pendereckim.

Příslibem vrcholného uměleckého zážitku jsou dva koncerty 
Toronto Symphony Orchestra s šéfdirigentem Peterem 
Oundjianem, legendárním houslistou Maximem Vengerovem 
a mladičkým klavíristou Janem Lisieckim. I letos v programu 
nalezneme akcent na hudbu hispánské oblasti: soubor 
Forma Antiqva, sourozenecké trio Zapico Brothers a hvězdu 
španělského flamenka, zpěvačku Rocío Márquez. Originální 
zážitky slibují koncerty, na nichž zazní světové premiéry děl 
dvou českých skladatelů – Petra Wajsara a Jana Trojana. Pro 
milovníky komorní hudby je připraven Víkend komorní hudby 
s podtitulem „Předsudky, překážky, pronásledování“.

Prague Spring
72nd International Music Festival

May 12 – June 2, 2017

Various venues around Prague

www.festival.cz/en

The Prague Spring International Music Festival offers 45 con-
certs, its broad programming spectrum delighting lovers of big 
orchestral sound, admirers of chamber music, as well as fans 
of contemporary music. The parade of international symphony 
orchestras and the festival itself will be kicked off by the Vienna 
Philharmonic, conducted by Daniel Barenboim. One of the 
festival’s other exceptional events will be the closing concert 
under the baton of one of the greatest contemporary composers, 
Krzysztof Penderecki. 

Two concerts by the Toronto Symphony Orchestra, conducted by 
Peter Oundjian, promise peak artistic experiences with legend-
ary violinist Maxim Vengerov and young pianist Jan Lisiecki. And 
once again this year, you’ll find an accent on music from Hispanic 
regions: Forma Antiqva, the Zapico Brothers, as well as star of 
Spanish flamenco, singer Rocío Márquez. Original experiences 
await at concerts featuring the world premieres of works by two 
Czech composers – Petr Wajsar and Jan Trojan. Lovers of cham-
ber music can look forward to the Chamber Music Weekend, 
subtitled “Prejudices, Obstacles, Persecution”.
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United Islands 
of Prague

22.–25. 6. 2017

Různá místa v Praze

www.unitedislands.cz

United Islands of Prague je multižánrový festival, který se již 
od roku 2004 odehrává na více scénách v historických částech 
hlavního města. Akce nabízí širokou škálu hudebních produkcí 
mnoha směrů, stejně jako bohatý doprovodný program pro 
všechny věkové kategorie návštěvníků. United Islands je volně 
přístupný festival, tedy zcela zdarma!

Od 22. do 25. června 2017 se koná již čtrnáctý ročník tohoto 
unikátního projektu, na kterém vystoupí desítky kapel z mnoha 
evropských i vzdálenějších zemí. Program samozřejmě pamatuje 
i na domácí hudební scénu. Tradičně se na podia před tisíce ná-
vštěvníků dostanou nadějné kapely a talenty. Za dobu existence 
festivalu se zde publiku představili interpreti z více než 40 zemí.

Jako obvykle bude v předvečer open -airové části festivalu 
probíhat oblíbená Klubová noc. Příležitost zahrát publiku 
dostanou nové hudební projekty a kapely, které vystoupí ve více 
než 10 klubech po celé Praze. I na tuto akci je vstup zdarma.

United Islands 
of Prague

June 22–25, 2017

Various venues around Prague

www.unitedislands.cz

United Islands of Prague is a multi-genre music festival, held 
annually since 2004 on Vltava River islands and adjacent 
locations in Prague’s historical centre.  The event offers a 
wide range of musical productions of all genres and a rich 
accompanying programme for visitors of all ages. United Islands 
is open to everyone – free of charge!

The 14th edition of this unique project will take place from 
June 22 to 25, 2017, during which dozens of acts from many 
European countries and those further abroad will perform. The 
programme also includes representatives of the local music 
scene. Up and coming bands and talent will get up on stage to 
perform before thousands of visitors. Over the course of the 
festival’s existence, acts from more than 40 countries have 
performed here. 

As always, the night before the open-air festival kicks off is 
dedicated to the popular Club Night. New projects and bands 
will have the opportunity to perform in a number of clubs 
throughout Prague. This event is free of charge as well. 



Foto / Photo © Cirque Alfonse - „BARBU“ / Letní Letná 2017 Foto / Photo © František Ortmann, Cirque Le Roux /Fr/, Letní Letná 2016
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Letní Letná
XIV. Mezinárodní festival nového 
cirkusu a divadla

17. 8.–3. 9. 2017

Letenské sady

www.letniletna.cz

Festival nového cirkusu, divadla, hudby a vizuálního umění Letní 
Letná se poprvé konal v roce 2004. Během 13 let se stal nedílnou 
součástí nejen české, ale i evropské kulturní mapy. Festivalová 
představení od roku 2004 zhlédlo přes 280 000 návštěvníků.

Festivaloví návštěvníci jsou pravidelně svědky českých i světo-
vých premiér. Dramaturgie vždy prezentuje aktuální inscenace, 
které jsou v České republice a mnohdy i ve Střední Evropě uvá-
děny premiérově a přiváží soubory s vynikajícím renomé.

Letní Letná přiváží do Prahy ty nejlepší soubory z celého světa. 
V průběhu třinácti ročníků představila nejen prestižní soubory 
z celé Evropy, ale také umělce z Austrálie, Kanady, Mexika či 
Uruguaye. Do České republiky přivezl takové špičky světového 
nového cirkusu jako například Cirque Ici, Cirque Trottola, Les 
Colporteurs, Cirkus Cirkör, Cahin Caha, Malabar, Atelier Lefe-
vreu & André, Cie Galapiat, Le Boustrophedon Cirque Trotto-
la & Petit Théâtre Baraque, Cirque Inextremiste, La Compagnie 
du Poivre Rose, NoFit State Circus, Compagnie Rasposo a další.

V roce 2017 se mohou diváci těšit na špičkové soubory z Kanady, 
Belgie a Francie v překrásném prostředí Letenských sadů v blíz-
kosti Pražského hradu.

Letní Letná
XIV. International Festival of 
Contemporary Circus and Theatre

August 17 – September 3, 2017

Letná Park

www.letniletna.cz

The Letní Letná festival of new circus, theatre, music, and visual 
arts took place for the first time in 2004. Over the course of the 
past 13 years, it’s become an integral part of both the Czech and 
the European cultural map. Since 2004, over 280,000 visitors have 
taken in festival performances.

Festival visitors are regular witnesses to both Czech and world 
premieres. The festival programmers seek out the latest productions, 
many of which have their Czech or even Central European premieres 
here, bringing acts with excellent reputations.

Letní Letná draws the best ensembles from all over the world to Prague. 
During the past 13 years, performers have included not only prestigious 
acts from all over Europe, but also artists from Australia, Canada, Mexico, 
and Uruguay. Leading international new circus acts have performed here, 
such as Cirque Ici, Cirque Trottola, Les Colporteurs, Cirkus Cirkör, Cahin 
Caha, Malabar, Atelier Lefevreu & André, Cie Galapiat, Le Boustrophedon 
Cirque Trottola & Petit Théâtre Baraque, Cirque Inextremiste, La Compag-
nie du Poivre Rose, NoFit State Circus, Compagnie Rasposo, and more. 

In 2017, viewers can look forward to top performers from Canada, 
Belgium, and France in the beautiful surroundings of Letná Park near 
Prague Castle.



Point Line Surface Solid / Daniel Rossa
Foto / Photo © Alexander Dobrovodský

Rezonátor / Jan Hladil
Foto / Photo © Jan Tichý
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SIgnAL
Festival světla v Praze

12.–15. 10. 2017

Praha – veřejný prostor, náměstí, 
parky, galerie, kluby…

www.signalfestival.com

Praha je bezpochyby jedním z nejkrásnějších měst světa. Ještě 
krásnější je ale během čtyř podzimních večerů, kdy festival 
světla SIGNAL promění její ulice a naplní je uměním a kreativi-
tou. Nejnavštěvovanější kulturní akce České republiky, SIGNAL 
festival, letos provede Pražany i návštěvníky z České republiky 
a zahraničí světem, který propojuje umění s moderními techno-
logiemi, už popáté. Lidé se mohou stejně jako každý rok těšit 
na fascinující projekty umělců z Čech i ze světa. K vidění budou 
originální světelné site -specific instalace rozeseté ve známých 
i méně známých koutech Prahy, populární videomappingy na 
historických budovách i oblíbené interaktivní instalace, které 
umožní lidem stát se spolutvůrci festivalu.

SIGNAL festival patří mezi nejuznávanější světelné festivaly 
v Evropě. Jeho čtvrtý ročník navštívilo téměř 580 tisíc diváků, 
kteří viděli dvacet tři instalací od umělců z jedenácti zemí světa. 
Dvě třetiny z nich měly právě v Praze svou světovou premiéru. 
Za čtyři roky své existence přilákal festival do pražských ulic 
přes milion a půl příznivců kultury, umění i technologií. Popáté 
se do Prahy vrátí od 12. do 15. října 2017.

SIgnAL
Prague Light Festival

October 12–15, 2017

Various public spaces, squares, parks, 
galleries, clubs around Prague

www.signalfestival.com

Prague is undoubtedly one of the most beautiful cities in the 
world. It becomes even more beautiful over the course of four 
evenings in the autumn when the SIGNAL Festival lights up its 
streets, filling them with art and creativity. SIGNAL Festival, 
the most visited cultural event in the Czech Republic, guides 
Prague locals and visitors through a world combining art and 
modern technology. As every year, visitors can look forward to 
fascinating projects by both Czech and international artists. On 
display will be original site-specific light installations scattered 
around both known and less-frequented corners of Prague, 
crowd-pleasing videomappings on historical buildings, and 
popular interactive installations, which let people become 
festival co-creators. 

SIGNAL Festival is one of the most respected light festivals in 
Europe. Its fourth outing drew almost 580,000 viewers with 
twenty-three installations by artists from eleven countries, two-
thirds of which had their world premieres in Prague. During the 
four years of the festival’s existence, over 1.5 million lovers of 
culture, art, and technology have taken to the streets of Prague. 
The festival returns to Prague for the fifth time from October 
12-15, 2017.



Foto / Photo © Michaela Karásková Foto / Photo © Michaela Karásková
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Designblok
Prague Design and Fashion Week

26.–30. 10. 2017

Výstaviště Praha, 
Praha 7 – Holešovice

www.designblok.cz

Designblok 2017: Výběrová přehlídka novinek špičkových me-
zinárodních producentů v secesní hale Superstudia. Laboratoř 
současného designu Openstudio s prezentacemi stovky desig-
nérských talentů a mezinárodní výstavou nejlepších absolvent-
ských prací z celé Evropy Diploma Selection. Art House jako 
unikátní platforma pro současný art design v historické budově 
Lapidária Národního muzea. Přes šedesát výstav a speciálních 
instalací v galeriích a obchodech po celém městě. Výstavy, 
prezentace, společenská setkání, diskuzní platforma, vernisáže 
a gala večery promění město v jednu velkou oslavu designu 
a budoucnosti.

Počtem návštěvníků i vystavovatelů nejrozsáhlejší design week 
ve střední a východní Evropě, založený již v roce 1999, prezentu-
je aktuální novinky světového i českého designu zejména z ob-
lasti interiérového designu, módy a životního stylu. Designblok 
je výběrovou přehlídkou a slouží především jako prezentační 
prostor pro výrobce, prodejce a designéry, kteří představují 
své novinky distributorům, architektům, médiím i široké laické 
veřejnosti. Každoročně se jej účastní na 200 vystavovatelů z více 
než desítky evropských zemí, jejichž výstavní prezentace zhléd-
ne přes 50 000 návštěvníků.

Designblok
Prague Design and Fashion Week

October 26–30, 2017

Výstaviště Praha, 
Prague 7 – Holešovice

www.designblok.cz

Designblok 2017: the latest from top international producers 
at the Art Nouveau Superstudio hall. The Openstudio 
contemporary design lab features presentations from hundreds 
of designer talents and the Diploma Selection international 
exhibition of the best graduate work from all over Europe. The 
Art House is a unique platform for contemporary art design in 
the historical Lapidary Building of the National Museum. Over 
sixty exhibitions and special installations take place in galleries 
and stores throughout the city. Exhibitions, presentations, social 
gatherings, private views, and gala evenings transform the city 
into one huge celebration of design and the future.   

Established in 1999, Designblok is the largest design week in 
Central and Eastern Europe in terms of visitor numbers and 
the number of exhibitors presenting the latest in international 
and Czech design, with a focus on interior design, fashion 
and lifestyle. Designblok is a vetted show, serving primarily 
as a platform for producers, sellers, and designers to present 
their latest work to distributors, architects, the media, and the 
general public. Over 200 exhibitors from all over Europe take 
part each year, drawing visitor numbers in excess of 50,000.
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