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Mapa památek 
a architektury
Prahou napříč staletími

Praha je charakteristická svými věžemi, klikatými uličkami a stavbami  

rozmanitých architektonických stylů – od románských rotund, gotických 

chrámů, přes barokní a renesanční paláce, až k progresivní a ve světě 

oceňované moderní architektuře.

Naši mapu berte jako výběr z toho nejzajímavějšího, čím se Praha může  

na poli architektury pochlubit.

Naplánujte si trasu podle momentální nálady a objevujte Prahu dnešních dnů – 

krásnou, svůdnou, magickou...

Pokud budete s výběrem trasy váhat, zastavte se v jednom z našich turistických 

informačních center, kde vám rádi poradíme. Jsme tu pro vás.  

Pražská informační služba – Prague City Tourism.

Top 10 památek

1  Pražský hrad – Praha 1, www.hrad.cz

Pražský hrad je významným symbolem českého státu již více než tisíc let.  

Založen byl v 9. století a stal se sídlem českých panovníků a posléze 

i prezidentů. Jeden z největších hradních komplexů na světě je tvořen 

historickými palácovými, úředními, církevními a fortifikačními budovami, 

zahradami a malebnými zákoutími, jako je například známá Zlatá ulička. 

Samotný pohled na něj nabízí jedno z nejúchvatnějších panoramat světa.

2. Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha – Pražský hrad, III. nádvoří, Praha 1, 

www.katedralasvatehovita.cz

Gotická katedrála, duchovní symbol českého státu, byla založena r. 1344 

na místě původní románské rotundy. Stavba trvala téměř 600 let, definitivně 

byla dokončena až v r. 1929. V jejím impozantním interiéru se nachází mj. 

malbami a polodrahokamy nádherně vyzdobená Svatováclavská kaple 

s hrobem sv. Václava, v podzemí hrobka českých králů a Korunní komora, kde 

jsou uloženy korunovační klenoty.

3  Karlův most s mosteckými věžemi – Praha 1, www.prague.eu

Nejstarší a nejznámější pražský most byl založen r. 1357 Karlem IV., dokončen  

byl r. 1402. Most je po obou stranách opevněn věžemi – menší z malostranských 

věží pochází z 12. století, vyšší věž je o 300 let mladší. Vstupní brána na Karlův 

most ze Starého Města, nejkrásnější brána gotické Evropy, byla dokončena 

před r. 1380. Most byl mezi lety 1683 a 1928 ozdoben sochami 30 světců.

31. Danube House – Karolinská 1, Praha 8, www.danube.cz

Pražský Karlín je jedna z nejdynamičtěji se rozvíjejících městských částí.  

Danube House je první stavbou nově vznikající městské čtvrti River City.  

Budova trojúhelníkového půdorysu má tvar obří lodi, zaujme také  

monumentálním proskleným atriem. Návrh stavby vzešel z amerického  

ateliéru Kohn Pedersen Fox.

32  Mainpoint Karlín – Pobřežní 21, Praha 8, www.mainpointkarlin.cz

Nejlepší kancelářská budova světa roku 2011 podle prestižní realitní soutěže  

MIPIM Awards – i tak by se dala stručně charakterizovat tato výjimečná  

budova „s osobností“. Architektonická kancelář DaM od samého počátku  

kladla důraz na ekologii stavby – nápadité je zejména chlazení budovy 

proplachovacím kanálem z Vltavy.

33  Florentinum – Na Florenci 15, Praha 1, www.florentinum.cz

Rozsáhlý administrativní projekt z dílny Cigler Marani Architects je koncipován 

jako nadčasová stavba. Architektonickou finesou budovy jsou dva celoskleněné 

hrby jako východní a západní součást fasády. Na ploše více než 58 000 m² 

jsou situovány kromě kancelářských prostor také obchody. Součástí obchodní 

pasáže je fontána, která ukazuje reálný čas v podobě vodotrysku. Pro veřejnost 

jsou přístupné vnitroblokové prostory náměstí (piazza) a zrenovovaná 

Desfourská zahrada, která je jedním z mála zelených míst na Praze 1. Projekt 

byl otevřen v lednu 2014.

Pražské zahrady

34. Zahrady Pražského hradu – Pražský hrad, Praha 1, www.hrad.cz

Královská zahrada je historicky nejcennější ze všech hradních zahrad.  

Založena byla r. 1534 Ferdinandem I. Habsburským a inspirovala se italskými  

vzory. Její současná podoba navazuje na anglickou úpravu z poloviny 19. století. 

Jižní zahrady (Rajská, Zahrada Na Valech a Hartigovská) se rozpínají před 

jižním průčelím Pražského hradu. Z těchto zahrad je okouzlující výhled  

na Malou Stranu, Staré Město i nedaleký Petřín.

35. Palácové zahrady pod Pražským hradem – Valdštejnská 12 – 14, Praha 1, 

www.palacove-zahrady.cz

Na jižních svazích pod Pražským hradem se rozkládá komplex vzájemně 

propojených historických zahrad (Ledeburská, Malá a Velká Pálffyovská, 

Kolovratská a Malá Fürstenberská zahrada). Obdivovat můžete plastikami  

osázené balustrádové terasy, tajemná schodiště a průchody, četné kašny 

a vodotrysky či reprezentativní barokní květinové partery.

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

Podle starých pověstí nejstarší sídlo českých knížat, ve skutečnosti zdejší  

hradiště vzniklo asi v polovině 10. století. Ze skalnatého ostrohu nad řekou 

Vltavou nabízí jedinečné výhledy na Prahu a jeho parkový areál ukrývá 

architektonické poklady zahrnující vzácnou románskou rotundu sv. Martina, 

novogotický kostel sv. Petra a Pavla vybudovaný na středověkých 

základech, národní pohřebiště, kde odpočívá mj. Antonín Dvořák, 

a podzemní kasemata, v nichž jsou umístěny originály některých barokních 

soch z Karlova mostu.

21  Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně – náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3, 

www.srdcepane.cz

Kostel je nejvýznamnější českou sakrální stavbou 20. století. Tato osobitá  

moderní stavba inspirovaná starokřesťanskými vzory je dílem známého 

slovinského architekta Josipa Plečnika, realizovaným v letech 1928 – 1932.  

Originální Plečnikův rukopis nese zejména široká, 42 m vysoká zvonice 

jihoevropského typu, která je zakončena třímetrovou měděnou bání se čtyřmi 

metry vysokým křížem, a interiér kostela evokující Noemovu archu.

22. Müllerova (Loosova) vila – Nad Hradním vodojemem 14/642, Praha 6, 

www.muzeumprahy.cz

Vila rodiny Müllerových v Praze (1928 – 1930) představuje chef-d‘oeuvre světové 

architektonické avantgardy. Je příkladem vzácné shody mezi osvíceným 

klientem a geniálním architektem. František Müller patřil mezi významné 

představitele tehdejší české společnosti a projekt vlastního reprezentativního 

sídla neváhal zadat jednomu z největších architektů té doby – Adolfu Loosovi. 

Stavba navenek působí stroze funkcionalisticky, zajímavá je především její 

vnitřní dispozice, tzv. Raumplan.

23. Veletržní palác – Dukelských hrdinů 47, Praha 7, www.ngprague.cz

Ve své době největší stavba svého druhu na světě a v Praze první 

funkcionalistická budova z r. 1928 dnes slouží potřebám Národní galerie. 

Unikátní soubor českého i zahraničního moderního a současného umění 

zahrnuje např. mimořádně hodnotnou sbírku francouzského a evropského 

umění, obsahující jedinečná díla nejzvučnějších jmen jako Pablo Picasso, Georges 

Braque, Auguste Renoir, Vincent van Gogh, Gustav Klimt a mnohých dalších.

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

Klášter byl založen r. 993 knížetem Boleslavem II. a biskupem Vojtěchem.  

Dnešní podoba komplexu klášterních budov z let 1708 – 1745 (stavitel 

K. I. Dientzenhofer) představuje vrcholné dílo baroka. Zpřístupněna je skvostná 

barokní bazilika sv. Markéty, románská krypta z 11. století a barokní prelatura 

s Tereziánským sálem. S historií břevnovského kláštera je spjat také pivovar, 

jehož existence je doložena již v polovině 13. století a jehož produkci lze 

v areálu kláštera ochutnat i dnes.

10. Strahovský klášter – Strahovské nádvoří 1, Praha 1, 

www.strahovskyklaster.cz

Klášter řádu premonstrátů byl založen r. 1140. V jeho areálu se nachází 

kostel Nanebevzetí Panny Marie (1743 – 1752), vzácná Strahovská knihovna 

s množstvím středověkých rukopisů, map a glóbů, barokní Teologický sál 

(1671 – 1679), klasicistní Filozofický sál (1785 – 1794) zdobený freskami 

a Strahovská obrazárna, jedna z nejvýznamnějších středoevropských sbírek 

gotického malířství, rudolfinského umění a barokní a rokokové malby.

Další pražské památky

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

Secesní stavba z let 1905 – 1911 je dokladem nevídané umělecké i řemeslné 

dovednosti a kvality. Bohatá secesní vnější i vnitřní výzdoba je dílem A. Muchy, 

M. Švabinského, J. V. Myslbeka aj. Nádhernému interiéru s množstvím 

kouzelných salonků a sálů vévodí monumentální Smetanova síň – místo 

konání mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro, řady dalších koncertů 

a významných společenských akcí.

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

Jedna z nejvýraznějších památek pozdně gotické Prahy z r. 1475 je  

monumentálním vstupem do Starého Města, kterým na území města vcházely 

korunovační průvody českých králů. Prašná brána, která dříve sloužila jako 

sklad střelného prachu, tak i dnes zahajuje Korunovační či Královskou cestu 

na Pražský hrad.

13. Kostel Panny Marie Vítězné (Pražské Jezulátko) – Karmelitská 9, 

Praha 1, www.pragjesu.info

Raně barokní stavba z r. 1611, přestavěná v letech 1634 – 1669 řádem 

karmelitánů. Kostel je proslulý díky sošce Pražského Jezulátka, pocházející 

ze Španělska, darované karmelitánům Polyxenou z Lobkovic (1628). Jezulátko 

používá 2 korunky a asi 46 šatiček, které se podle prastarého zvyku střídají 

10x do roka podle období církevního roku. Z oblečení a dalších náboženských 

předmětů zde bylo vybudováno malé muzeum.

14  Národní divadlo – Národní 2, Praha 1, www.narodni-divadlo.cz

Národní divadlo je reprezentativní scénou České republiky, vybudovanou 

z celonárodních sbírek a otevřenou poprvé roku 1881, po požáru podruhé 1883. 

Honosnou vnější i vnitřní výzdobu, která zaujme zejména svým bohatým 

zlacením, tvoří vrcholná díla českých autorů 19. století – M. Alše, F. Ženíška, 

V. Hynaise, J. V. Myslbeka aj. Návštěva činoherního, operního či baletního 

představení tvoří spolu s překrásnými prostory divadla nezapomenutelný 

zážitek.

4  Staroměstská radnice s orlojem – Staroměstské náměstí 1, Praha 1, 

www.staromestskaradnicepraha.cz

Radnice byla zřízena r. 1338 jako sídlo samosprávy Starého Města. Nejstarší 

gotickou část komplexu tvoří nádherná věž s arkýřovou kaplí a unikátní orloj, 

na kterém se každou celou hodinu mezi 9 – 23 h objevuje 12 apoštolů. Východní 

novogotické křídlo radnice bylo zničeno během Pražského povstání 8. 5. 1945 

a nebylo již nikdy obnoveno.

5. Kostel sv. Mikuláše na Malé Straně – Malostranské náměstí, Praha 1, 

www.stnicholas.cz

Jedna z nejvýznamnějších staveb pražského baroka s dominantní kopulí 

a zvonicí. Také vnitřní výzdoba chrámu je vynikající ukázkou vrcholného baroka. 

Kopule, která má v průměru obdivuhodných 20 m a jejíž vnitřní výška je přes 

49 m, představuje nejvyšší pražský interiér, jehož monumentalitu dotváří 

i důmyslná hra světla. Za svého pobytu v Praze zde na varhany hrál W. A. Mozart.

6. Židovské Město se Staronovou synagogou – Praha 1, 

www.jewishmuseum.cz

Vzniklo ve 13. století a na jeho dnešní podobě se podílela velká asanační 

přestavba v letech 1893 – 1913, při níž se podařilo zachovat jen několik 

nejvýznamnějších památek na mnohasetletou historii pražských Židů. Přesto 

tvoří nejzachovalejší celek židovských památek v Evropě. Nejstarší dochovanou 

synagogou ve střední Evropě je Staronová synagoga z konce 13. století 

s bohatou kamenickou výzdobou a starobylou vnitřní výbavou.

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

Petřínská rozhledna, jedna z neodmyslitelných dominant Prahy, byla postavena 

v rámci Jubilejní výstavy r. 1891 jako volná kopie pařížské Eiffelovy věže (k té 

je v poměru 1:5), je vysoká 63,5 m a na její vrchol, který je ve stejné nadmořské 

výšce jako skutečná Eifellova věž, vede 299 schodů. Rozhled z ní předestírá 

nejen celou Prahu, ale za jasného počasí i výhled po bezmála celých Čechách.

8  Chrám Matky Boží před Týnem – Staroměstské náměstí 604/14, Praha 1, 

www.prague.eu

Jedna z nejpůsobivějších gotických sakrálních staveb v Praze, budovaná od poloviny 

14. století do počátku 16. století. Na konci 17. století byl interiér barokně přestavěn. 

Chrám je rozsáhlou galerií gotických, renesančních a raně barokních děl, z nichž 

nejzajímavější jsou mj. oltářní obrazy Karla Škréty a náhrobek astronoma Tychona 

Brahe. Zdejší varhany z roku 1673 jsou nejstarší v Praze.

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

Mariánské poutní místo s kopií Svaté chýše a barokním kostelem Narození Páně, 

obklopené ambitem a kaplemi. Ve věži je umístěna zvonkohra s 27 loretánskými 

zvonky hrající mariánskou píseň Tisíckrát pozdravujeme Tebe (každou celou 

hodinu 9 – 18 h). Vzácný je tzv. Loretánský poklad, soubor bohoslužebných 

předmětů z 16. – 18. století, z nichž nejproslulejší je Diamantová monstrance 

zdobená 6 222 diamanty.

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

Geometricky přísně řešená raně barokní zahrada vznikala souběžně se stavbou 

Valdštejnského paláce v letech 1623 – 1629. Na první pohled upoutá zejména 

trojosá kolosální stavba – tzv. sala terrena, která ve své době neměla obdoby, 

a umělá jeskyně s krápníky. Při procházce zahradou můžete narazit i na několik 

volně žijících pávů.

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

Jedna z nejvýznamnějších a nejkrásnějších barokních zahrad vznikla díky 

duchaplnému řešení Františka Maxmiliána Kaňky. Rozlohou patří spíše 

mezi menší zahrady, originalitou architektonického řešení nepravidelného 

prostoru ve svahu i uměleckou a historickou hodnotou výzdoby však dosahuje 

evropského významu.

38. Petřínské sady – Malá Strana, Praha 1, www.prague.eu

Vrch Petřín patří mezi nejrozsáhlejší městské zelené plochy a jeho svahy jsou  

oázou klidu v centru Prahy. Kouzelný je zejména Růžový sad neboli rozárium 

na náhorní petřínské plošině, Zahrada Kinských či Seminářská zahrada s více  

než 2 100 ovocných stromů. Při brouzdání malebnými zákoutími Petřína 

nezapomeňte navštívit místní architektonickou raritu – dřevěný karpatský 

kostelík sv. archanděla Michaela.

Praktické informace

Když potřebujete poradit – zastavte se v jednom z našich turistických 

informačních center. Poskytujeme turistické informace všeho druhu 

a zajišťujeme rozmanité turistické služby:

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

TIC Rytířská – Rytířská 31, Praha 1, otevřeno po – so 10 – 18 h

TIC Malostranská mostecká věž – Mostecká ul., Praha 1, otevřeno pouze v letní 

sezóně (duben – říjen) denně 10 – 18 h

TIC Letiště Václava Havla Praha – příletová hala, Terminál 2, Praha 6,  

otevřeno denně 8 – 20 h

Když chcete ušetřit – kupte si Prague Card. Tato karta slouží jako dvou, tří  

nebo čtyřdenní vstupenka do 50 hlavních pražských památek a obsahuje jízdné 

městské hromadné dopravy. Kartu pohodlně zakoupíte on-line na  

www.praguecard.com nebo v našich turistických informačních centrech.

Když chcete vědět více – využijte služeb našich kvalifikovaných průvodců  

v mnoha světových jazycích. Představí vám Prahu tak, jak ji určitě neznáte.

Více informací na www.prague.eu

Moderní architektura

25  Tančící dům – Jiráskovo náměstí 6 / Rašínovo nábřeží 80, Praha 2, 

www.tancici-dum.cz

Jeden z pilířů moderní pražské architektury „roztančil“ Rašínovo nábřeží 

v r. 1996. Projekt pochází od renomovaných světových architektů Vlada 

Miluniće a Franka O. Gehryho. Idea domu je inspirována tanečním umem 

slavného filmového páru – Freda Astaira symbolizuje věž kamenná a jeho 

partnerku, Ginger Rogers, věž skleněná.

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

Bezesporu hlavní dominanta Žižkova je se svými 216 m nejvyšší stavbou 

metropole. Díky 360° vyhlídce budete mít Prahu jako na dlani. Pod projektem 

z 80. let 20. století jsou podepsáni architekti Václav Aulický a Jiří Kozák. 

Na konstrukci věže je umístěno 10 obřích soch miminek („Babies“) od předního 

českého umělce Davida Černého.

27. Nová scéna – Národní 4, Praha 1, www.novascena.cz

Novodobá divadelní budova z 80. let 20. století dodnes patří k jedné 

z nejdiskutovanějších pražských staveb. Její charakteristická podoba, vytvořená 

z více jak čtyř tisíc vyfoukaných skleněných tvarovek podle návrhu Stanislava 

Libenského, razantně proměnila novorenesanční vzhled ulice. Je součástí 

Národního divadla a sídlem souboru Laterny magiky a dalších originálních projektů.

28. Nová budova Národního muzea – Vinohradská 1, Praha 1, www.nm.cz

Budova bývalého Federálního shromáždění a Rádia Svobodná Evropa je 

výjimečná zejména unikátní nadstavbou – Vierendeelovou konstrukcí 

pojmenovanou podle belgického inženýra Arthura Vierendeela. Autory 

originální stavby jsou architekti Karel Prager, Jiří Kadeřábek a Jiří Albrecht.

29. Zlatý Anděl – Plzeňská / Nádražní ul., Praha 5, www.zlatyandel.cz

Administrativně-obchodní komplex z roku 2000 navrhl oceňovaný francouzský 

architekt Jean Nouvel. Čtyři samostatné, funkčně nezávislé administrativní 

budovy vtiskly pražskému Smíchovu punc temperamentní moderní čtvrti.  

Z čelní fasády shlíží na kolemjdoucí anděl, inspirovaný filmem Wima Wenderse 

Nebe nad Berlínem.

30. Národní technická knihovna – Technická 6, Praha 6, www.techlib.cz

Největší knihovna technické literatury v České republice se rozkládá 

na zaobleném čtvercovém půdorysu o rozměrech 70 x 70 metrů. Knihovna 

pojme obdivuhodných 1,7 milionu svazků. Interiéru dominuje rozlehlé atrium, 

které zaujme zejména surovými betonovými plochami v kvalitě pohledového 

betonu. Pestré barvy na podlaze knihovny pak odpovídají zátěži, kterou 

návštěvníci na plochu působí. Stavba dostala cenu pro nejlepší novostavbu 

v historickém prostředí.

15. Klementinum – Mariánské náměstí 5, Praha 1,  

www.klementinum.com

Rozsáhlý areál Klementina, jeden z největších stavebních komplexů v Evropě,  

byl budován od pol. 16. století do pol. 18. století, původně jako jezuitská kolej. 

K jeho nejatraktivnějším místům patří Astronomická věž, na které již od r. 1775 

probíhá meteorologické měření, Zrcadlová kaple s bohatě řešeným interiérem 

a osazením zrcadel, které nemá v Čechách obdoby, a Barokní knihovní sál 

s překrásnou freskovou výzdobou a historicky cennými glóby.

16  Rudolfinum – Alšovo nábřeží 12, Praha 1,  

www.ceskafilharmonie.cz

Světoznámá koncertní síň a sídlo České filharmonie, která zde vystoupila 

poprvé roku 1896 pod taktovkou Antonína Dvořáka. Novorenesanční budova 

byla postavená v letech 1876 – 1884. Původně zde byla obrazová galerie, 

muzejní sbírky a koncertní síň; v letech 1918 – 1938 a 1945 – 1946 sloužila 

Národnímu shromáždění. Hlavní sál – Dvořákova síň – je místem konání 

výjimečných koncertů klasické hudby.

17. Betlémská kaple – Betlémské náměstí 255/4, Praha 1,  

www.prague.eu

Kaple byla založena r. 1391 pro česká kázání a v letech 1402 – 1413, kdy 

zde kázal Mistr Jan Hus, získala značnou oblibu. Místo se postupně stalo 

kolébkou reformního hnutí, z něhož později vzešly husitské války. Roku 1661 

byla přeměněna jezuity v katolický kostel a v roce 1786 zbořena. V letech 

1950 – 1952 však byla postavena replika původní podoby (architekt J. Fragner) 

uchovávající vzácné původní prvky.

18. Klášter na Slovanech – Emauzy – Vyšehradská 49, Praha 2, 

www.emauzy.cz

Klášter s kostelem Panny Marie a slovanských patronů byl založen  

Karlem IV. r. 1347 a stal se střediskem vzdělanosti, umění a slovanského 

písemnictví. Nástěnné malby, zobrazující výjevy z obou zákonů biblických,  

jsou evropskou raritou a řadí se mezi nejvzácnější památky české gotiky.  

Při bombardování Prahy r. 1945 byl kostel těžce poškozen a jeho střecha  

byla později nahrazena moderní konstrukcí s věžemi z bílého betonu  

a se zlatými špicemi.

19. Týnský dvůr – Ungelt – mezi ulicemi Týnská, Štupartská 

a Malá Štupartská, Praha 1, www.prague.eu

Jedna z historicky nejvýznamnějších lokalit v Praze. Blok zástavby, který  

vznikl pravděpodobně již v 11. století, byl původně opevněným kupeckým 

dvorcem, kde se vybíralo clo – ungelt, odtud název celého areálu.  

Nejvýznamnější stavbou je zde Granovský palác s arkádovou lodžií, jeden 

z nejzachovalejších renesančních skvostů Prahy okrášlený nádhernými 

sgrafity a nástěnnými malbami, které představují výjevy z bible a řecké 

mytologie, zvláště obraz Paridova soudu.
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