
4. Dvořákovo nábřeží
Spíše klidnější pražská náplavka dnes slouží především jako kotviště 
a nástupní místo pro osobní lodní dopravu. Kromě pohledu na protější 
zelený svah Letenských sadů okouzlí hlavně pohled na majestátní 
panorama Hradčan.

5. Nábřeží Ludvíka Svobody
Na konci Dvořákova nábřeží volně přejdete na nábřeží Ludvíka Svobody, 
které také patří spíše mezi klidnější náplavky s kotvícími loděmi.  
Na nábřeží navazuje zrekonstruovaný městský park Lannova, kde lze 
načerpat síly na další dobrodružství.

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

 – Slovanka – Slovanský ostrov, Praha 1, www.slovanka.net
 – S.P.L.A.V. Praha – Slovanský ostrov 8, Praha 1
 – Půjčovna lodiček – Smetanovo nábř., Praha 1, www.pujcovna-lodicek.cz

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

 – Pražská paroplavební společnost – přístaviště Rašínovo nábřeží  
a Čechův most, www.paroplavba.cz – mj. také plavby do ZOO  
(doba plavby 55 až 75 min)

 – Evropská vodní doprava – Prague Boats – přístaviště Dvořákovo 
nábřeží u Čechova mostu, www.evd.cz

 – Pražské Benátky – přístaviště Judita, Čertovka, Mánes a Four Seasons, 
www.prazskebenatky.cz

 – Parníky Praha – přístaviště Dvořákovo nábřeží, Na Františku,  
www.parniky-praha.eu

Pražské přívozy
Nejzábavnější spojnicí mezi pravým a levým břehem Prahy jsou pražské 
přívozy. Platí na ně běžná jízdenka MHD. Bližší informace na www.dpp.cz 
nebo www.ropid.cz.

Více informací o pražských náplavkách včetně programu a mapy 
naleznete na www.prazskenaplavky.cz

Malý průvodce  
pražskými náplavkami  
(a životem na řece)
Náplavky patří mezi nejoblíbenější pražské 
promenády a během léta se stávají epicentrem 
pražského kulturního dění a volnočasových aktivit. 
Pravidelně se zde pořádají rozmanité akce –  
od koncertů, food festivalů, tanečních večerů  
až po farmářské trhy...

1. Rašínovo nábřeží
Aktuálně společensky nejživější prostor u břehů Vltavy, který se den  
co den plní liberálně naladěnými obyvateli Prahy. Celou letní sezonu zde 
můžete navštívit loď (A)VOID Floating Gallery s kulturním programem  
a barem na palubě, tak trochu jinou půjčovnu kol Bajkazyl (taktéž  
s barem a kulturním programem) či Loď Tajemství, na které se pořádají 
divadelní představení a swingové tančírny.

2. Hořejší nábřeží
Přímo naproti Rašínovu nábřeží naleznete další náplavku, která  
v posledních měsících nabírá druhý dech a stává se vyhledávaným 
místem zejména návštěvníků food festivalů, kterých se zde jen  
v letošním roce koná opravdu požehnaně. Během léta doporučujeme 
navštívit i zdejší Výletní kino Smíchov.

3. Masarykovo nábřeží
Úsek pravostranného vltavského nábřeží mezi mostem Legií  
a Jiráskovým mostem plynule navazuje na Rašínovo nábřeží. Zhruba 
v polovině nábřeží se dostanete na ostrov Žofín, kde si lze na dvou 
místech zapůjčit populární šlapadla. Ta jsou obzvlášť v horkých letních 
dnech příjemným a osvěžujícím zpestřením.

Karlova Praha
Po celý letošní rok se v Praze koná řada  
zajímavých výstav i slavností, jejichž společným 
tématem je život a doba Karla IV., českého krále 
a císaře Svaté říše římské, od jehož narození 
uplynulo 700 let.

Velké rytířské slavnosti
9. a 10. července / Pražský hrad – Horní Jelení příkop /  
Druhý červencový víkend bude patřit rytířům v době Karla IV. 
Na originální rodinné akci budete moci vidět několik rytířských klání 
i dobové zápasy.

Korunovační slavnosti
3. a 4. září / Vyšehrad, Pražský hrad, Staroměstské náměstí  
a další místa / Věrná rekonstrukce korunovace Karla IV. na českého 
krále a Blanky z Valois na českou královnu navrátí Prahu do daleké 
minulosti. Na programu bude mj. loučový průvod na Vyšehrad, 
korunovační průvod Prahou, velkolepý rytířský turnaj na koních  
či korunovační hostina.

Císař Karel IV. 1316–2016
do 25. září / Národní galerie v Praze – Valdštejnská jízdárna / 
Bavorsko-česká zemská výstava patří mezi nejvýznamnější výstavní 
projekty tohoto roku. Představuje Karla IV. jako mimořádnou osobnost 
evropských politických i kulturních dějin. Těšit se můžete na mimořádný 
výběr památek kultury a umění jeho doby. Výjimečným exponátem  
je zejména korunovační koruna, která symbolizuje nástup Karla IV. 
do čela Svaté říše římské a která je u nás opět k vidění po 667 letech…

Žezlo a koruna:  
Karel IV. a české královské korunovace
do 28. září / Pražský hrad – Císařská konírna / Stěžejní výstava 
oslav Karla IV. na Pražském hradě se zaměřuje na bezmála tisíciletou 
historii korunovací českých králů, jimž vtiskl závazný řád právě Karel IV. 
Mezi nejvzácnější exponáty patří dva zemské relikviářové kříže a tzv. 
Zlatý veraikon, kultovní obraz Kristovy tváře, pocházející z českého 
královského pokladu budovaného Karlem IV. na Karlštejně.

Civitas Carolina aneb stavitelství doby Karla IV.
do 5. února 2017 / Národní technické muzeum / Výstava se 
zaměřuje na stavitelské umění v době velkého stavebního rozmachu 
během vlády Karla IV. a představuje řadu dobových stavebních prvků 
a stavitelských postupů. K vidění je mj. funkční replika středověkého 
dřevěného jeřábu na lidský pohon, který byl zkonstruován na základě 
vyobrazení v Bibli Václava IV. či replika gotického beranidla.

Další akce, inspirativní články či vědomostní kvíz 
o Karlovi IV. naleznete na naší tematické stránce 
www.karlovapraha.cz. © Pražská informační služba – Prague City Tourism, 5/2016

Změna vyhrazena

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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Letní akce

Prague Proms
18. června – 26. července / Rudolfinum, Obecní dům a další místa /  
12. ročník mezinárodního hudebního festivalu přivítá celou řadu zvučných 
jmen ze světa klasické i jazzové hudby. Za všechny jmenujme legendární 
sopranistku Editu Gruberovou, královnu africké hudby Angélique Kidjo  
či pětinásobnou držitelku Grammy Diannu Reeves.

Česká filharmonie: Open-air koncert
22. června / Hradčanské náměstí / Jubilejní 120. sezonu České 
filharmonie symbolicky dovrší již tradiční koncert pod otevřeným nebem, 
na němž se tentokrát představí někteří ze skvělých sólistů, kteří se 
obvykle skromně ukrývají ve filharmonických řadách.

Cranach ze všech stran
23. června 2016 – 22. ledna 2017 / Národní galerie v Praze – 
Šternberský palác / Výstava představí německého renesančního malíře 
a jeho okruh prostřednictvím unikátních děl ze sbírek Národní galerie 
v Praze. Soubor pražských prací spojených s Cranachovým jménem  
je mimořádně různorodý a zahrnuje velmi přitažlivé a populární výjevy 
včetně Starého pošetilce, Cizoložnice před Kristem či Prvního hříchu. 

United Islands of Prague
23.–26. června / centrum Prahy / Na multižánrovém hudebním open-air 
festivalu vystoupí více než 100 umělců na 5 scénách. I letos se festival koná 
na vltavských ostrovech a přilehlých lokalitách v historickém centru Prahy.

Prague Metronome Festival
25. a 26. června / Výstaviště Praha – Holešovice / Nový dvoudenní 
festival během posledního červnového víkendu ovládne areál 
holešovického Výstaviště a začne pěkně zostra. Mezi hlavní headlinery 
patří Iggy Pop, The Kooks, Foals či Crystal Fighters.

Black Sabbath: The End
30. června / O2 arena / Poslední turné největší metalové kapely všech dob! 
Ozzy Osbourne, Tony Iommi a Geezer Butler uzavřou poslední kapitolu 
jedné z nejvlivnějších hudebních skupin všech dob – Black Sabbath.

Excelent Mystic Sk8 Cup 2016
1.–3. července / Ostrov Štvanice / Začátek léta bude patřit skateboardistům. 
Čekají vás nejlepší světoví skateboardisté, kteří předvedou své umění 
ve street skateparku a bowlu. V přilehlé relax zóně bude připraven 
doprovodný program.

Diana Krall: Wallflower World Tour
3. července / Kongresové centrum Praha / Legendární jazzová hvězda 
Diana Krall představí průřez celou svou dosavadní hudební kariérou. Diváci 
se tak mohou těšit na směsici skladeb ze všech jejích studiových alb.

Iron Maiden: The Book of Souls
5. července / Eden Aréna / Hluková hradba se valí na Prahu! Průkopníci 
heavy metalu přijedou uvést své zbrusu nové dvojalbum.

Floorball Prague Games 2016
6.–9. července / různá místa v Praze / Na mezinárodní florbalový turnaj 
pro mládež přijede zhruba 350 týmů z celého světa. Mladí florbalisté 
sehrají téměř tisícovku dramatických utkání. O měsíc později (11.–14. srpna) 
se poté uskuteční Floorball Czech Open – mezinárodní klubový turnaj 
s účastní elitních týmů.

Taryn Simon
do 10. července / Galerie Rudolfinum / Ptáci ve filmech s Jamesem 
Bondem, zboží pašované přes Kennedyho letiště, algoritmy obrázkových 
kolekcí, utajované základny amerických náboženských, administrativních 
nebo vojenských institucí… Newyorská umělkyně Taryn Simon (1975) 
představuje šest svých projektů vytvořených v letech 2007 až 2014.

Rodriguez
11. července / Forum Karlín / Americký folk-rockový zpěvák a písničkář 
Rodriguez, o jehož „objevení“ se postaral Oscarem oceněný film Pátrání 
po Sugar Manovi, se posluchačům představí v akusticky perfektním sále 
Fora Karlín.

Bohemia Jazz Fest
11. a 12. července / Staroměstské náměstí / Jeden z největších jazzových 
hudebních festivalů v Evropě přivítá renomované jazzové interprety 
na volně přístupných koncertech pod letní oblohou.

Letní slavnosti staré hudby: Venezia
11. července – 4. srpna / Pražský hrad, Břevnovský klášter, zámek Troja 
a další místa / Mezinárodní festival staré hudby zasazený do autentického 
prostředí pražských památek. Letošní program bude jakousi sondou do 
méně prozkoumaných oblastí benátského hudebního života a předloží výběr 
toho nejlepšího, co v Benátkách v dobách jejich kulturního rozmachu znělo.

Za dveřmi
11.–14. července / Výstaviště Praha – Holešovice / Pouliční divadlo již poosmé  
rozzáří ulice Prahy. Nejoriginálnější soubory a performeři z Čech a zahraničí 
předvedou to nejlepší z klauniády, pouličního divadla a nového cirkusu.

Francouzský trh na Kampě / Le marché du 14 Juillet
12.–17. července / Kampa / Tradiční trhy, které se konají při příležitosti  
francouzského národního svátku, promění Kampu v pulzující francouzskou 
čtvrť. Těšit se můžete na vybrané lahůdky francouzské kuchyně, výtečné 
víno a bohatý doprovodný program.

Hrrr na ně! Husité na Vítkově
16. července / Vítkov / Vrch Vítkov se opět promění v bojovou bitevní vřavu,  
kde se utká husitská posádka ukrytá ve srubu s vojskem míšeňských 
křižáků, které donutí ustoupit z Vítkova. Rekonstrukce celé bitvy z roku 
1420 se zúčastní okolo 100 válečníků včetně dobové bojové techniky.

Rihanna: Anti World Tour
26. července / O2 arena / Ikona moderní hudby, zábavy i módy, globální 
superstar Rihanna, se po pěti letech vrací do Prahy s oceňovaným 
novým turné Anti World Tour.

Dyzajn market festival
6. a 7. srpna / piazetta Národního divadla / Prodejní výstava autorské 
tvorby českých návrhářů a designérů nabídne cenově dostupné designové 
kousky, módní přehlídky, hudební vystoupení a mnoho dalšího.

Prague Pride
8.–14. srpna / různá místa / Největší středoevropský LGBT festival zaujme 
množstvím kulturních a společenských akcí. Jejich vyvrcholením bude  
tzv. průvod hrdosti s řadou alegorických vozů a živelnou atmosférou. Průvod 
se uskuteční 13. srpna a bude zakončen hudebním festivalem na Letné.

Swing me Prague
13. srpna / Dostihové závodiště Praha – Velká Chuchle / První  
electro-swingový open-air festival v Praze. Návštěvníky roztančí 
francouzská hvězda Caravan Place a řada dalších interpretů.

Letní Letná
18. srpna – 4. září / Letenské sady / Hvězdy světového nového cirkusu, 
české premiéry našich předních souborů, dětská představení až pětkrát 
denně a hlavně pohoda uprostřed Letenského parku. To i mnohem více 
je Letní Letná, mezinárodní festival nového cirkusu a divadla.

Zažít město jinak
17. září / různá místa / Sousedská slavnost a pouliční festival se rok 
od roku úspěšně rozrůstá a na jeden den transformuje pražské ulice 
na místo společného setkávání sousedů, spolků i kolemjdoucích.

Henri Rousseau
16. září 2016 – 15. ledna 2017 / Národní galerie v Praze –  
Palác Kinských / Výstava je realizována ve spolupráci s pařížským 
Musée d‘Orsay. Výběr z pařížské expozice bude doplněn o díla  
českých umělců jako Otto Gutfreund, Jan Zrzavý nebo Toyen,  
která přiblíží vliv malíře na domácí prostředí. Na výstavu budou 
zapůjčena díla z řady prestižních domácích a zahraničních institucí 
i soukromých sbírek.

Nickelback
18. září / O2 arena / Jedna z komerčně nejúspěšnějších  
a nejvýznamnějších hudebních formací posledních dvou desetiletí  
se v rámci evropského turné zastaví i v Praze.

Milerád budu fotografovati moderně  
moderní architekturu. Josef Sudek
do 18. září / Dům U Černé Matky Boží / Mimořádná výstava představí 
doposud nezveřejněné fotografie Josefa Sudka, který fotografoval 
stavby Josefa Gočára, Jaroslava Fragnera, Richarda F. Podzemného 
a dalších architektů.

Neklidná figura:  
Exprese v českém sochařství 1880–1914
do 25. září / Galerie hlavního města Prahy – Městská knihovna / 
V období od 80. let 19. století až do 1. světové války dosáhlo české 
figurální sochařství vysoké umělecké úrovně, zcela srovnatelné 
s moderní evropskou tvorbou. O jeho nezpochybnitelné kráse se můžete 
přesvědčit prostřednictvím děl F. Bílka, S. Suchardy, L. Šalouna, J. Štursy 
a řady dalších předních umělců.

Laboratoř ticha
nová stálá expozice / Národní zemědělské muzeum /  
Audiovizuální instalace z českého pavilonu Světové výstavy EXPO 2015 
představuje živý les vsazený do futuristické laboratoře. Díky moderním 
technologiím umožňuje návštěvníkům nahlédnout do buněčné úrovně 
lesního biotopu. Vnořte se do ticha, obklopte se tichem a otevřete se 
nevšednímu zážitku.

Divadla pod letní oblohou
23. června – 31. srpna / Metropolitní léto hereckých osobností / Vyšehrad
28. června – 3. září / Letní shakespearovské slavnosti /  
Nejvyšší purkrabství Pražského hradu a nádvoří HAMU
4. července – 1. září / Letní scéna Divadla Ungelt / Nový Svět
3. září / Opera v Šárce: Tajemství / Divoká Šárka

Vinobraní
10. září / Trojské vinobraní / nádvoří Trojského zámku
10.–11. září / Vinobraní v Botanické zahradě / Praha – Troja
17.–18. září / Vinobraní na Pražském hradě / Zahrady Pražského hradu
23.–24. září / Vinobraní na Grébovce / Praha – Vinohrady  
(23. září začínají oslavy na nám. Míru, 24. září pak vyvrcholí na Grébovce)

Čajomír fest
21. srpna / Vyšehrad / Mezinárodní festival čajového umění a největší 
setkání čajomilců ve střední Evropě se i v letošním roce uskuteční 
na magickém Vyšehradě.

Barevná devítka
27. srpna / Park Podviní / Procestujte celý svět za jediné odpoledne 
na multikulturním festivalu plném vůní, chutí, barev a rytmů.

Concerto Glassico 2016 /  
The Czech Art of Glass
do 28. srpna / Toskánský palác / Nejrozsáhlejší prezentace českého 
sklářského a bižuterního průmyslu, které se účastní přední sklářské 
a bižuterní firmy, sklářské školy a výtvarníci. Výstava ukazuje, v čem 
spočívá jedinečnost českého skla, jaké jsou techniky jeho zpracování 
a mnoho dalšího.

FOK ve Valdštejnské zahradě
31. srpna / Valdštejnská zahrada / Symfonický orchestr hl. m. Prahy 
FOK přichystal na závěr prázdnin mimořádný koncert, na kterém  
zazní ty nejkrásnější filmové melodie i výběr z Uherských tanců  
od J. Brahmse.

Foodparade
3. a 4. září / zámek Troja / Festival dobrého jídla a pití v kouzelných 
zahradách zámku Troja představí známé pražské restaurace a jejich 
šéfkuchaře, kteří nabídnou k ochutnání ty nejlepší speciality…

Dvořákova Praha
5.–24. září / Rudolfinum a další místa / Mezinárodní hudební festival, 
který vzdává hold českému géniovi Antonínu Dvořákovi, uvítá přední 
orchestry a sólisty z domova i špičková tělesa a renomované hudebníky 
ze zahraničí.

7 +  1 Mistři českého skla
do 4. září / Museum Kampa / Výstava sedmi, respektive osmi mistrů 
českého skla uvede plejádu nejvýraznějších osobností, které zásadním 
způsobem přispěly k emancipaci skla jako výsostného materiálu volné 
umělecké tvorby (S. Libenský, J. Brychtová, R. Roubíček, V. Lišková,  
J. Harcuba, V. Cigler, V. Kopecký a M. Roubíčková).

Ladronkafest
10. září / Ladronka / Největší volnočasový festival ve střední Evropě 
v sobě spojuje sport, kulturu, hudbu, adrenalin a hlavně zábavu.

Festival středomořských chutí a vůní
8.–11. září / náměstí Republiky / Všechna potěšení středomořské 
kuchyně na jednom místě s plážovými lehátky, živou hudbou 
a přátelskou atmosférou. Na středomořském trhu budete moci 
ochutnat mušle, variace sýrů a uzenin, bretaňské palačinky a další 
laskominy.

Birell Grand Prix Praha 2016
10. září / centrum Prahy / Na začátku září zaplní ulice osvětlené 
večerní Prahy tisíce běžců a diváků kolem trati. Hlavní závod, Birell Běh 
na 10 km, startuje se západem slunce.

Foto: © Národní galerie v Praze, Lucas Cranach starší a dílna,  
Nechte maličkých ke mně přijít, ca. 1538

Foto: František Ortmann / © Letní Letná
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