
stavbu v zemi. Vystaveny budou i fotografie z archivu Pražského hradu 
pořízené v průběhu dostavby v 19. a 20. století a některé předměty 
z dostavby katedrály.

Koruna na dlani
15. května – 28. září / Pražský hrad – Rožmberský palác / Nejenom 
do doby vlády Karla IV. zavede návštěvníky výstava přibližující pražský 
groš jako věčnou minci Českého království. Návštěvník se dozví, jakou 
hodnotu mince měla a co se za ni dalo koupit i něco o historii zpracování 
stříbra a technice zlacení.

Architektura pro korunu
15. května – 10. října / Pražský hrad – klášter sv. Jiří / Interaktivní 
výstava určená především dětem představí architekturu doby Karla IV.,  
přiblíží historickou architekturu jejich města, naučí je, co je architekto-
nické dědictví a proč je důležité se o ně zajímat a pečovat o ně.

České korunovační klenoty
15.–29. května / Vladislavský sál Pražského hradu / Zcela mimořádné 
vystavení českých korunovačních klenotů – svatováclavské koruny 
vytvořené Karlem IV. s žezlem a jablkem, dodanými do této sestavy 
korunovačních insignií za vlády Habsburků.

Mystérium věže
od 1. dubna 2016 / Muzeum hlavního města Prahy – Staroměstská 
mostecká věž / Hlavním exponátem nové stálé expozice je sama 
věž, její interiéry, sklepení, schodiště, krov a především ochoz 
s obdivuhodným výhledem. Staroměstská mostecká věž, patřící 
k nejpůsobivějším gotickým dílům v Praze, byla koncipována jako 
symbolický vítězný oblouk, kterým procházeli čeští králové na své 
korunovační cestě městem do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha 
na Pražském hradě. 

Civitas Carolina aneb stavitelství doby Karla IV. 
13. května 2016 – 8. ledna 2017 / Národní technické muzeum / 
Stavitelské umění v době velkého stavebního rozmachu během vlády 
Karla IV. bude prezentováno i řadou dobových stavebních prvků 
a stavitelských postupů, např. funkční replikou středověkého dřevěného 
jeřábu na lidský pohon. 

Pocta Karlu IV.
17. května / Pražský hrad – katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha / 
Česká filharmonie připomene výročí Karla IV. koncertem ve Svatovítské 
katedrále. 

Open air koncert k poctě Karla IV. s podtitulem 
„Noc na Karlštejně“
11. května v 17.00 / Staroměstské náměstí / Symfonický orchestr  
hl. m. Prahy FOK vzdá hold Karlu IV. skrze perly symfonického 
repertoáru, které budou ilustrovat významná životní údobí jeho života.

Korunovační slavnosti
3.–4. září / Vyšehrad, Staroměstské náměstí a další místa 
v historickém centru / Rekonstrukce korunovace Karla IV. na českého 
krále a Blanky z Valois na českou královnu; korunovační průvod Prahou; 
dvorská hostina a rytířský turnaj ke cti českého krále.

Významné akce  
v Praze k 700. výročí 
narození Karla IV.
Po celý rok 2016 se bude v Praze konat řada 
zajímavých výstav, koncertů, festivalů i slavností, 
jejichž společným tématem je život a doba  
Karla IV., českého krále a císaře Svaté říše římské, 
od jehož narození v květnu uplyne 700 let.

Císař Karel IV. 1316–2016
15. května – 25. září / Národní galerie v Praze – Valdštejnská jízdárna, 
Karolinum / Bavorsko-česká zemská výstava představí Karla IV. jako 
mimořádnou osobnost evropských politických a kulturních dějin. Cílem 
expozice je mj. ukázat portrét Karla IV. s jeho pozitivními i stinnými 
stránkami. Na výstavě bude k vidění na 170 exponátů všech uměleckých 
a uměleckořemeslných oborů, kulturně-historických a archivních 
dokumentů vypůjčených z více než stovky nejprestižnějších evropských 
a amerických muzeí, církevních i soukromých sbírek. Poprvé v historii 
bude u nás k vidění korunovační koruna, která symbolizuje nástup  
Karla IV. do čela Svaté říše římské.

Žezlo a koruna
15. května – 28. září / Pražský hrad – Císařská konírna / Stěžejní 
výstava oslav Karla IV. na Pražském hradě. Hlavním exponátem bude 
česká královská koruna, poprvé v novodobé historii doplněná místo 
známými renesančními insigniemi (jablkem a žezlem) insigniemi 
gotickými, které ke koruně v době Karlově patřily a jejichž umělecké 
repliky budou pro tuto výstavu speciálně zhotoveny.

Koruna království
15. května – 28. září / Pražský hrad – Jízdárna Pražského hradu /  
Expozice symbolicky zpřístupní vnitřní a vnější triforium katedrály 
sv. Víta, Václava a Vojtěcha v podobě jejich zjednodušené prostorové 
rekonstrukce. Triforium je památkově nejstřeženější, veřejnosti 
nepřístupný, sochařsky bohatě zdobený ochoz na vnější i vnitřní straně 
hlavní lodi katedrály. Ve výpravné expozici návštěvníci najdou i pohřební 
roucha z královské hrobky.

Koruna bez krále
15. května – 28. září / Pražský hrad – Starý královský palác /  
Tato výstava se bude konat v románském sklepení Starého královského 
paláce, v prostorách, kde byly zazděny korunovační klenoty během 
2. světové války. Představí příběh této nejcennější národní relikvie 
v dramatickém 20. století, od vzniku Československa v roce 1918  
po rok 1968.

Koruna Matky měst
15. května – 28. září / Pražský hrad – Tereziánské křídlo Starého 
královského paláce / Výstava se zaměří na katedrálu jakožto první 
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Přivoňte k jaru  
v nejkrásnějších pražských 
zahradách
Zahrady Pražského hradu
Královská zahrada s nádhernou Zpívající fontánou, historicky nejcennější 
ze všech hradních zahrad, a Jižní zahrady (Rajská, Na Valech a Hartigovská) 
poskytují okouzlující výhled na pražské panorama. Milovníci tichých zákoutí 
ocení malou přírodní rokli Jelení příkop, kterou protéká potok Brusnice.

Palácové zahrady pod Pražským hradem
Na jižních svazích pod Pražským hradem se rozkládá komplex vzájemně 
propojených historických zahrad (Ledeburská, Malá a Velká Pálffyovská, 
Kolovratská a Malá Fürstenberská zahrada) s romantickými zákoutími.

Valdštejnská zahrada
Geometricky přísně řešená raně barokní zahrada upoutá zejména 
trojosou kolosální stavbou – tzv. salou terrenou, která ve své době 
neměla obdoby, a umělou jeskyní s krápníky.

Vrtbovská zahrada
Jedna z nejvýznamnějších a nejkrásnějších barokních zahrad patří spíše 
mezi menší zahrady, originalitou architektonického řešení ve svahu 
i uměleckou a historickou hodnotou výzdoby však dosahuje evropského 
významu.

Petřínské sady
Vrch Petřín patří mezi nejrozsáhlejší městské zelené plochy a jeho svahy 
nabízející jedinečné výhledy na historické centrum města jsou oblíbeným 
místem procházek.

Františkánská zahrada
Ojedinělá přírodní oáza v centru města je vybavena množstvím laviček, 
nad kterými se klenou kovové oblouky obsypané květy růží. Travnaté 
plochy odděluje nízký živý plot z tisů, zahrada je doplněna několika 
zajímavými plastikami, fontánou, altánem a dětským hřištěm.

Pražská informační služba – Prague City Tourism

Informace & služby v pěti turistických  
informačních centrech

 – Staroměstská radnice – Staroměstské náměstí 1
 – Rytířská 12 – roh s ulicí Na Můstku
 – Václavské náměstí (horní část) – roh se Štěpánskou ulicí
 – Letiště Václava Havla Praha – Terminál 1 a Terminál 2

nebo na tel. 221 714 714 a e-mailu: tourinfo@prague.eu

Základní i specializované prohlídky města 

Dispečink průvodců
tel. 221 714 569, 236 002 569 / GSM: 775 855 037
e-mail: guides@prague.eu

Více o nás na www.praguecitytourism.cz 
a www.prague.eu 
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Jaro v Praze 2016
David Cronenberg: Evolution
do 17. července / Dům U Kamenného zvonu / Retrospektivní výstava 
proslulého kanadského režiséra a scenáristy, mezi jehož nejznámější 
filmy patří Moucha, Crash, Dějiny násilí a Nebezpečná metoda.

Aj Wej-wej: Zvěrokruh
do 31. srpna / prostranství před Veletržním palácem / Dvanáct 
bronzových hlav zvířat zvěrokruhu, které vznikly jako kopie plastik, které 
v 18. století navrhli dva evropští jezuité pro dvůr čínského císaře.

Matějská pouť 
20. února – 17. dubna / Výstaviště Praha – Holešovice / Statisíce 
návštěvníků míří každé jaro do zábavního parku, kde je čekají desítky atrakcí 
včetně horské dráhy, ruského kola a adrenalinových atrakcí z Nizozemí.

Jaro v Botanické zahradě hl. m. Prahy
4.–20. března / Orchideje – královny opylovacích triků / Výstava 
orchidejí ve skleníku Fata Morgana.
19.–20. března / Jarní jarmark / Přijďte si vybrat z rozmanité nabídky 
dárků a přivítejte jaro se zábavou a dobrým jídlem.
21. března – 30. dubna / Příběhy české přírody / Výstava fotografií 
nabídne výjimečné pohledy na českou přírodu a krajinu.
5. dubna – 8. května / Lehkost motýlích křídel / Ve skleníku Fata 
Morgana se budou prohánět nejrůznější druhy motýlů.
20.–29. května / Bonsaje / Tradiční venkovní výstava bonsají s bohatým 
doprovodným programem.

Years & Years
12. března / Forum Karlín / Anglická elektro-popová senzace, výherci 
ankety BBC Radio 1 Sound of 2015 a nositelé nejnovějších trendů potěší 
nedočkavé fanoušky i v Praze.

Velikonoční trhy
12. března – 3. dubna / Staroměstské náměstí
12. března – 3. dubna / Václavské náměstí
12. března – 3. dubna / náměstí Republiky
12. března – 28. března / náměstí Míru

Art Prague 2016
15.–20. března / Kafkův dům + 30 pražských galerií / 15. ročník veletrhu 
současného umění nabídne díla téměř všech výtvarných oborů – malba, 
kresba, grafika, socha, umělecké sklo, instalace, videoprojekce aj.

Jonas Kaufmann – Nessun dorma
16. března / Obecní dům / Jeden z nejlepších světových tenoristů Jonas 
Kaufmann vystoupí v programu nazvaném podle jeho posledního alba, 
které bylo nominováno na cenu Grammy.

Mercedes Benz Prague Fashion Week 
16.–23. března / Filmové a televizní ateliéry Strahov / Největší módní 
událost v České republice představí tvorbu vybraných návrhářů z Česka 
a Slovenska, kteří zde v premiéře odhalí své aktuální kolekce na sezonu 
2016/2017.

Mezinárodní filmový festival Praha – Febiofest 
17.–25. března / CineStar Praha – Anděl / 23. ročník mezinárodního 
filmového festivalu, který přináší v širokém záběru to nejlepší 
a nejnovější z celého světa, kvalitní projekce a slavné hosty.

Křehká krása pražské kameniny
od 1. dubna / Trojský zámek / Unikátní soubor ze sbírky Muzea  
hl. m. Prahy představí figurální kameninu a nápojové a jídelní sety 
pocházející z Pražské továrny na zpracování jemné kameniny založené 
v roce 1791.

Pražské biografy
od 1. dubna / Muzeum hl. m. Prahy / Výstava vás přenese do potem-
nělých sálů s vrzajícími řadami dřevěných sedadel a také představí řadu 
sbírkových předmětů z dob počátku kinematografie i její zlaté éry.

Sportisimo 1/2Maraton Praha
2. dubna / různá místa / Největší český půlmaraton, který startuje 
i finišuje přímo v historickém jádru města, zahajuje novou běžeckou 
sezonu.

Slavnostní zahájení letní turistické sezony a roku 
Karla IV. na Pražském hradě
2. dubna / Pražský hrad / Bohatým programem s tematikou života 
a doby Karla IV. bude na Pražském hradě v sobotu 2. dubna v 10 hodin 
zahájena nejen turistická sezona, ale také doba oslav 700. výročí 
narození krále českého a císaře římského Karla IV. 

Charles Aznavour
6. dubna / Kongresové centrum Praha / Legendární francouzský 
šansoniér, zpěvák, hudebník a herec přijede poprvé do České republiky 
s programem, při kterém zazpívá nejznámější písně ze své bohaté 
hudební kariéry.

Myung-Whun Chung & Filarmonica della Scala 
15. dubna / Obecní dům / Slavný dirigent Myung-Whun Chung, světově 
proslulý orchestr Filarmonica della Scala, Mozart a Mahler – to je 
atraktivní koncertní menu, které si rozhodně nesmíte nechat ujít.

Jarní Náplavka Street Food
16. dubna / Smíchovská náplavka / „Street food“ není jen párek 
v rohlíku! Festival představí návštěvníkům gastronomii různých zemí 
a pokrmy, se kterými se místní lidé setkávají každodenně v ulicích.

I‘Mozart Prague Music Festival
17.–24. dubna / Rudolfinum, Stavovské divadlo / Několik skvělých 
koncertů a operních představení v podání českých a zahraničních 
souborů a interpretů připomene W. A. Mozarta, od jehož narození 
uplyne letos přesně 260 let a od jeho úmrtí 225 let.

Afghánistán – zachráněné poklady buddhismu
do 30. dubna / Náprstkovo muzeum / Návštěvníci výstavy se seznámí 
s průběhem rozmanitých afghánských dějin a starými civilizacemi. 
Vystaveny jsou jedinečné předměty zapůjčené z Národního muzea 
Afghánistánu.

Bitva národů
6.–9. května / Petřínské sady / Divácky atraktivní světový turnaj, 
kterého se účastní bojovníci ze všech koutů světa. V opravdovém 
brnění se zbraněmi skutečně bojují o vítězství v historickém 
středověkém boji.

Hans Zimmer – Live Tour 2016
7. května / O2 arena / Nejvýraznější filmový hudební skladatel 
současnosti, Hans Zimmer, přijede koncertovat do Prahy. Oscarový 
hudební skladatel se představí spolu s Českým národním symfonickým 
orchestrem a velkým pěveckým sborem.

Volkswagen Maraton Praha 
8. května / Staroměstské náměstí / Jeden z nejkrásnějších maratonů 
světa. Start i cíl je na proslulém Staroměstském náměstí, trať vede 
srdcem metropole, podél Vltavy i různými pražskými čtvrtěmi.

Český pivní festival 
12.–28. května / Letenské sady / Pražané i návštěvníci města budou 
moci uhasit žízeň na Českém pivním festivalu, který nabídne více 
než 100 značek českého piva, včetně výrobků od domácích řezníků 
a pekařů.

Pražské jaro 
12. května – 4. června / různá místa / V roce 2016 se koná již  
71. ročník mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro, nejstaršího, 
nejznámějšího a co do počtu koncertů nejrozsáhlejšího festivalu 
klasické hudby v České republice.

19. ročník Pražského festivalu dračích lodí
14.–15. května / Žluté lázně / Nejstarší závod dračích lodí v České 
republice, kterého se účastní i zahraniční posádky, rozčeří hladinu Vltavy 
tisíci pádel a diváky tak čeká velká a atraktivní podívaná.

Primátorky
3.–5. června / Vltava / Tradiční veslařské závody zaštítěné primátorem 
Prahy se poprvé jely už v roce 1910. Jde tedy o jeden z nejstarších 
a nejtradičnějších sportovních podniků nejen v ČR, ale i v celé Evropě.

Muse
4. června / O2 arena / Rockové trio se vrací zpátky do České republiky 
v rámci svého světového turné „The Drones World Tour“ a připomene, 
proč je nejlepší koncertní kapelou současnosti.

Raw Fest 
4.–5. června / Ostrov Štvanice / Festival živého jídla představí to 
nejlepší ze světa rawfood, od sušených produktů až po celá čerstvá 
menu připravovaná na místě nejlepšími mistry v raw „vaření“.

Duše peněz
do 6. června / Centrum současného umění DOX / Multimediální 
výstavní projekt se soustředí na peníze jako na fenomén, jehož jsme 
všichni dobrovolně či nedobrovolně součástí.

Noc kostelů 
10. června / různá místa / Noc kostelů je každoročně pořádaná akce, 
která má umožnit široké veřejnosti nezávazné setkání s křesťanstvím; 
zpřístupněny budou rovněž některé veřejnosti běžně nepřístupné části 
kostelů.

Festival minipivovarů na Pražském hradě 
10. a 11. června / Zahrady Pražského hradu / Výjimečná degustační 
událost nabízí milovníkům piva možnost na jednom místě nahlédnout 
do světa pivní pestrosti, chuťových zážitků a fantazií sládků, kteří 
vybrali to nejlepší ze své produkce.

Pražská muzejní noc 
11. června / různá místa / Unikátní akce je tradičně jednou 
z nejnavštěvovanějších v Praze a přináší možnost prozkoumat kulturní 
bohatství naší metropole v netradičním čase – v nočních hodinách.

Pivo na Náplavce 
17.–18. června / Rašínovo nábřeží / Degustační festival malých českých 
pivovarů a minipivovarů se koná již počtvrté na Náplavce u Rašínova 
nábřeží, připraveny budou i různé gastronomické pochoutky.

United Islands of Prague 
23.–25. června / různá místa / Největší pražský multižánrový hudební 
festival se bude konat opět na pražských ostrovech a v blízkých parcích 
a okolních ulicích. 

Titanic
do 30. června / PVA Letňany / Na světové putovní výstavě odhalíte 
tajemství Titanicu a prožijete atmosféru počátku 20. století.

Více informací v kalendáři akcí na  
www.prague.eu

Hurvínkovi k 90. narozeninám aneb  
Na návštěvě u Spejblů
15. května – 30. června / Staroměstská radnice / Výstava seznámí 
návštěvníky hravou formou s minulostí i současností divadla S+H.

Svatojánské Navalis 
16. května / Vltava / Barokní vodní koncert s benátskými gondolami 
a historickými loděmi pod slavnostně nasvíceným Karlovým mostem 
je oslavou nejznámějšího českého světce a „Pražana“ sv. Jana 
Nepomuckého, patrona všech lidí od vody.

AC/DC
22. května / Letiště Letňany / Legendární skupina se tentokrát 
fanouškům představí v rámci koncertu pod širým nebem, který bude 
určitě mimořádným zážitkem plným energie a atmosféry s obrovskou 
pódiovou show.

El Hadji Sy: Malba – Performance – Politika
do 22. května / Veletržní palác / Národní galerie v Praze uvádí současné 
umění Afriky v rámci retrospektivní výstavy senegalského malíře a kurátora 
El Hadji Syho, kterého představuje nejen jako malíře s osobitým výtvarným 
projevem, ale také jako významného performera a kulturního aktivistu.

Tanec Praha
23. května – 23. června / různá místa / Mezinárodní festival 
současného tance a pohybového divadla Tanec Praha je každoročním 
vrcholem sezony.

Prague Food Festival 
27.–29. května / Královská zahrada a Míčovna / Největší gastronomická 
akce v České republice podporující kvalitní českou gastronomii přitahuje 
každoročně tisíce návštěvníků. V degustačních stanech v nádherném 
prostředí Královské zahrady si přijde na své každý gurmán. 

Prague Fringe Festival 
27. května – 4. června / různá místa / Prague Fringe Festival je kulturní 
akcí představující „mix divadla, komedie, hudby a zábavy“. Do Prahy se 
sjedou aktéři z celého světa, aby předvedli umění v malých pražských 
divadlech.

Praha pije víno
27.–28. května / Novoměstská radnice / Festival autentických vín ze 
zemí střední Evropy nabízí možnost ochutnat téměř 400 vzorků vín 
z menších rodinných vinařství. V historických prostorách Novoměstské 
radnice najdete rovněž stánky s jídlem, delikatesami, kávou či čajem.

Ratolest Fest 
28. května / Rašínovo a Hořejší nábřeží / Rodinný sportovní, 
kulinářský, umělecký a praktický festival pro děti a jejich rodiče, kteří 
zde mohou načerpat inspiraci pro volný čas.

Khamoro 
29. května – 4. června / různá místa / Světový romský festival 
Khamoro, který patří k největším romským festivalům na světě, opět 
představí romskou kulturu a tradice.

zdroj: © Ai Weiwei Studio
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