
zdi půlí vrch Petřín na dvě části, nedaleko je též Květnice - pohádková zahrada, která je součástí 
Růžového sadu. Pokud sestoupíte až do zahrady Kinských, můžete se cestou zastavit na dětském 
hřišti či navštívit národopisné muzeum Musaion.

Staroměstská radnice s věží, která poskytuje nejkrásnější výhled na Staré Město, stojí na Staro-
městském náměstí, které protíná pražský poledník vyznačený kovovým pásem. V průčelí radnice 
odbíjí každou hodinu Orloj s procesím apoštolů. Secesní Pařížskou ulicí se dostaneme k židov-
skému městu, kde pod střechou Staronové synagogy podle legendy spočívá Golem. 

Královská cesta, kterou jezdívali ke korunovaci králové a císařové, začíná u Prašné brány a vede 
Celetnou ulicí na Staroměstské náměstí přes Malé náměstí Karlovou ulicí na Křižovnické náměstí, 
po Karlově mostě do Mostecké ulice a na Malostranské náměstí, pak vzhůru Nerudovou ulicí 
na Pohořelec, odtud Loretánskou ulicí k Hradčanskému náměstí a k západní bráně Pražského 
hradu, do Svatovítského chrámu. Daleko pohodlnější je ale jít opačně, protože Hrad je na kopci, 
nebo si výstup můžete usnadnit jízdou tramvají.

Památky 

Bludiště, Petřínské sady, Praha 1, T: +420 725 831 634, www.muzeumprahy.cz/prazske-veze
Navštivte zrcadlovou síň, báječně se pobavte v síni smíchu a prohlédněte si boj Pražanů se Švédy 
ze 17. století. (A3)

Karlův most, Staré Město – Malá Strana, Praha 1
Sousoší rytíře Bruncvíka, který stráží naše město, stojí na prvním mostním pilíři na Kampě spolu se 
svým věrným lvem. S říčním kanálem Čertovka je spojen starý mlýn s kolem, u kterého zahlédnete 
sedícího vodníka. Ten pražský chytá dušičky do hrnečků. (B3)

Pražský hrad, Praha 1, T: +420 224 372 423, +420 224 372 434, www.hrad.cz
Založen knížetem Bořivojem, který sem přesídlil z Levého Hradce, postavil kostel Panny Marie 
a sídlo opevnil. Hrad byl sídlem knížat, králů a císařů, dnes zde sídlí prezident. Zlatá ulička je pro 
děti asi nejvíce oblíbenou částí Hradu, v malých barevných domcích jsou umístěny expozice stylizo-
vané do příbytků původních obyvatel. Najdete zde zlatnickou dílnu, bylinářství, krčmu, v patře jsou 
vystaveny zbroje a brnění. (A3)

Rozhledna, Petřínské sady, Praha 1, T: +420 725 831 633, www.muzeumprahy.cz/prazske-veze
Tato 60 metrů vysoká železná věž byla postavena v rámci Jubilejní výstavy r. 1891 jako volná kopie 
pařížské Eiffelovy věže. Na vrchol vede 299 schodů. (A3)

Staroměstská radnice, Staroměstské náměstí 1, Praha 1, T: +420 236 002 629, 
www.staromestskaradnicepraha.cz
Navštivte jednu z nejstarších radnic s překrásnou vyhlídkou na město. Chvilku před celou hodinou 
si stoupněte před orloj, ať nepromeškáte procesí apoštolů. (B3)

Vyšehrad, V Pevnosti 159, Praha 2, T: +420 241 410 348, www.praha-vysehrad.cz
Legendami opředený Vyšehrad obemknutý bastiony, které skýtají nádherný výhled na město, 
býval nejstarším sídlem českých knížat. Nachází se zde Slavín, památné úložiště ostatků slavných 
osobností a rotunda sv. Martina. (B5)

Zámek Ctěnice, Bohdanečská 259, Praha 9, T: +420 286 001 366, www.muzeumprahy.cz
Zámecký park v letní sezoně přímo láká k posezení, uvnitř zámku se pro děti pořádají akce 
a výstavy s tvůrčími dílnami.

Muzea

Galerie panenek DollsLand, Rytířská 6, Praha 1, T: +420 731 606 369, www.dollsland.eu
Galerie panenek vystavuje přes 1200 panenek Barbie, součástí soukromé sbírky jsou i panenky 
Monster High a přes 155 modelů autíček. (B3)

Kabinet kuriozit, Strahovský klášter, Praha 1, T: +420 233 107 700, www.strahovskyklaster.cz
Předchůdce dnešních muzeí nabízí k prohlédnutí tajemné a bizarní exponáty již od roku 1800. (A3)

Království železnic, Stroupežnického 23, Praha 5, T: +420 257 211 386, www.kralovstvi-zeleznic.cz
Největší modelové kolejiště v ČR i ve střední Evropě. (A4)

Letecké muzeum, Mladoboleslavská 902, Praha 9, T: +420 973 207 500, www.vhu.cz
Prohlédněte si expozici letadel a poznejte historii letectví v největším muzeu tohoto typu v Evropě.

Muzeum alchymistů a mágů staré Prahy, Jánský vršek 8, Praha 1, T: +420 257 224 508, 
www.muzeumpovesti.cz
Záhady a tajemství rudolfinské Prahy. Laboratoř nejslavnějšího alchymisty Magistra Kellyho. (A3)
Muzeum čokolády, Celetná 10, Praha 1, T: +420 224 242 953, www.choco-story-praha.cz
Chcete znát tajemství výroby čokolády a proč nám všem tak chutná? Muzeum pro milovníky čoko-
lády Vás provede historií této pochutiny. (C3)

Muzeum gastronomie, Jakubská 12, Praha 1, T: +420 273 130 533, www.muzeumgastronomie.cz
Historie vaření od pravěku po současnost. (C3)

Muzeum hl. m. Prahy, Na Poříčí 52, Praha 1, T: +420 224 816 772-3, www.muzeumprahy.cz
Expozice provází raným historickým vývojem města až po současnost. Obdivuhodný je papírový 
model města, nasvícený a ovládaný dotykovým panelem. Kreativní dílna, herna a 3D kino. (C3)

Muzeum hraček, Jiřská 6, Praha 1 (Pražský hrad), T: +420 224 372 294
Historické hračky, sbírka panenek Barbie. V muzeu uvidíte, s čím si hráli naši prarodiče. (A3)

Muzeum Karla Zemana, Saská 3, Praha 1, T: +420 724 341 091, www.muzeumkarlazemana.cz
Muzeum mapuje celoživotní dílo Karla Zemana, filmové triky, animaci a loutkové filmy. Plavba lodí 
ElektroNemo po Vltavě. Můžete na chvíli vyzkoušet, jaké to je stát se filmařem. (B3)

Muzeum policie, Ke Karlovu 1, Praha 2, T: +420 224 922 183, www.muzeumpolicie.cz
Historický vývoj bezpečnostních složek ČR. Dopravní hřiště. (C5)

Muzeum pověstí a strašidel, Mostecká 18, Praha 1, T: +420 257 221 289, www.muzeumpovesti.cz
Vydejte se po stopách tajemna, setkejte se s pražskými duchy a přízraky. (B3)

Muzeum voskových figurín, Celetná 6, Praha 1, T: +420 224 215 585, www.waxmuseumprague.cz
Setkejte se osobně s Harrym Potterem nebo Jaromírem Jágrem. (C3)

Muzeum miniatur, Strahovský klášter, Praha 1, T: +420 233 352 371, www.muzeumminiatur.net
Karavanu v oušku jehly, lučního koníka, který hraje na housle, nebo Eiffelovku v třešňové pecičce 
uvidíte pod lupou nebo mikroskopem. (A3)

Muzeum městské hromadné dopravy, Patočkova 4, Praha 6, T: +420 296 128 900, 
www.dpp.cz/muzeum-mhd
Historické tramvaje a autobusy čekají na návštěvníky ve své původní kráse. (A3)

Národní technické muzeum, Kostelní 42, Praha 7, T: +420 220 399 111, www.ntm.cz
Navštivte muzeum, kde stojí parní vlak na kolejích, přilétá jedno z prvních letadel a poznejte vyná-
lezy, které kdy lidstvo vymyslelo. (C2)

Národopisné muzeum – Musaion, Kinského zahrada 98, Praha 5, T: +420 257 214 806, www.nm.cz
Poznejte, jak se žilo na venkově a jaké byly tradiční lidové zvyky. (A4)
Soukromé muzeum LEGA, Národní 31, Praha 1, T: +420 775 446 677, www.muzeumlega.cz
Přes 2500 modelů ze stavebnice Lego. (B4)

Galerie

DOX, Poupětova 1, Praha 7, T: +420 295 568 123, www.dox.cz
Galerie hrou je zcela nový způsob, jakým můžete s dětmi poznat Centrum současného umění DOX 
a výstavy, které pořádá. (D2)

GUD Galerie umění pro děti, náměstí  Franze Kafky 24/3, Praha 1, T: +420 732 623 862, 
www.galeriegud.cz
Víceúčelový multimediální prostor věnovaný dětem. (B3)

Národní galerie se skládá z několika částí, sbírky jsou umístěny v budovách po celé Praze.
Nejrozsáhlejší sbírka umění od antiky po současnost. www.ngprague.cz
Šternberský palác – Hradčanské náměstí 15, Praha 1, T: +420 233 090 570, (A3)
Veletržní palác – Dukelských hrdinů 47, Praha 7, T: +420 224 301 122, (C2)

Schwarzenberský palác – Hradčanské nám. 2, Praha 1, T: +420 233 081 713, (A3)
Palác Kinských – Staroměstské nám. 12, Praha 1, T: +420 224 810 758, (B3)
Klášter sv. Anežky České – U Milosrdných 17, Praha 1, T: +420 224 810 628, (B3)
Salmovský palác – Hradčanské náměstí 1, Praha 1, T: +420 233 081 713, (A3)

Divadla

All Colours Theatre, Rytířská 31, Praha 1, T: +420 224 186 114, www.blacktheatre.cz
Černé divadlo uvádí představení o Faustovi a Frankensteinovi. (B3)

Divadlo Minaret, Národní 20, Praha 1, T: +420 732 575 666, www.divadlominaret.cz
Autorské činoherní pohádky. (B4)

Divadlo Minor, Vodičkova 6, Praha 1, T: +420 222 231 351, www.minor.cz
Inscenace, činohra, loutky. (B4)

Image, Pařížská 4, Praha 1, T: +420 222 314 448, www.imagetheatre.cz
Černé divadlo spojené se soudobým tancem a pantomimou. (B3)

Laterna Magika, Národní 4, Praha 1, T: +420 224 901 448, www.laterna.cz
Nejstarší multimediální divadlo, které již od roku 1958 uvádí představení kombinující projekci, 
tanec, hudbu, světlo a pantomimu. (B4)

Národní divadlo, Národní 2, Praha 1, T: +420 224 901 448, www.narodni-divadlo.cz
Česká divadelní scéna v novorenesanční budově postavené v letech 1868–1881 z celonárodních 
sbírek. (B4)

Státní opera, Wilsonova 4, Praha 1, T: +420 224 901 448, www.narodni-divadlo.cz
Česká operní scéna. (C4)

Stavovské divadlo, Ovocný trh 1, Praha 1, T: +420 224 901 448, www.narodni-divadlo.cz
Divadlo je světově proslulé premiérou Mozartovy opery Don Giovanni (1787). V jeho prostorách se 
později natáčel film Miloše Formana Amadeus. (C3)

Umělecká scéna Říše loutek, Žatecká 1, Praha 1, T: +420 222 324 565, www.riseloutek.cz
Loutkové divadlo pro děti od 3 let. (B3)

Divadlo Spejbla a Hurvínka, Dejvická 38, Praha 6, T: +420 224 316 784, www.spejbl-hurvinek.cz
Loutky tatínka Spejbla a jeho syna Hurvínka ožívají na prknech divadel již od roku 1930. (A2)

Křižíkova Fontána, U Výstaviště1/20, Praha 7, T: +420 723 665 694, www.krizikovafontana.cz
Evropský unikát vodního tance, hudby a barev. (C2)

Příroda

Botanická zahrada, Nádvorní 134, Praha 7, T: +420 234 148 111, www.botanicka.cz
Navštivte tropický skleník Fata Morgana s motýly, ornamentální zahradu a sbírku bonsaí. (B1)

Dinopark, Českomoravská 15a, Praha 9, T: +420 378 774 636, www.dinopark.cz
Unikátní zábavní park umístěný ve 20 m výšce na střeše Nákupní galerie Harfa s více než 50 
modely dinosaurů v životních velikostech.

Mořský svět, Výstaviště, Praha 7, T: +420 220 103 275, www.morsky-svet.cz
Obří akvária s mořskou vodou, korálová jeskyně. (C2)

Planetárium, Královská obora 233, Praha 7, T: +420 220 999 001-3, www.planetarium.cz
Nezapomenutelný zážitek si odnesete z výstavy o vesmíru. Dozvíte se, kolik byste vlastně vážili 
na Měsíci anebo si sáhnete na milion let starý meteorit. (C2)

Průhonický zámek a park, Zámek 1, Průhonice, T: +420 267 750 346, www.parkpruhonice.cz
Procházka přírodním parkem, založeným již roku 1885, je okouzlující hlavně v době, kdy zde kvetou 
desítky barevných rododendronů.

Štefánikova hvězdárna, Strahovská  205, Praha 1, T: +420 257 320 540, www.observatory.cz
Hvězdářským dalekohledem uvidíte ve dne Slunce, po setmění Měsíc, planety ve vesmíru a hvězd-
nou oblohu. (A4)

ZOO, U Trojského zámku 3, Praha 7, T: +420 296 112 230-3, www.zoopraha.cz
Zoo Praha nabízí až desetikilometrovou procházku exotikou. Návštěvnické cesty vás zavedou do 12 
mimořádných pavilonů a k desítkám pozoruhodných expozic. Navštivte severskou tajgu, vyprahlou 
poušť i deštný prales za jediný den! Těšit se můžete na hravé lemury dovádějící jen kousek od vás, 
hroší rodinku ladně plující pod hladinou obrovských bazénů, sloní stádo v Údolí slonů a mnohá 
další zvířata. V Dětské zoo si můžete pohladit nebo nakrmit domácí zvířátka a na hřištích vyzkoušet 
svou zručnost a dovednosti. Vystoupat můžete i na dřevěnou rozhlednu v nejvyšším bodu zoo, pro-
jít skalní stezku Zakázanku nebo se na geostezce Stopy v  čase vypravit za dinosaury. V některém 
z mnoha programů, které zoo nabízí, se pak dozvíte vše zajímavé o jejích obyvatelích, ke kterým se 
mnohdy můžete dostat dokonce i na dosah ruky. (B2)

Venkovní hřiště

Český lvíček a dětské hřiště, Slovanský ostrov, Praha 1, T: +420 602 379 860, www.cesky-lvicek.cz
Elektrická podoba parního vláčku pro děti. Moderní hřiště s písečným povrchem, lana, skluzavka, 
houpačky. (B4)

Dětské hřiště Lannova, Lannova ulice, Praha 1
Oplocené hřiště s lanovou pyramidou, herními prvky a parkem. (C3)

Františkánská zahrada, Jungmannovo náměstí, Praha 1 (průchod z pasáže Světozor)
Pískoviště, houpačky, skluzavka. (C4)

Na Františku, Kozí, Praha 1
Víceúčelové hřiště, v zimě je zde umělá ledová plocha. (B3)

Na Kampě, Na Kampě, Praha 1
Pískoviště, houpačky, skluzavka. (B3)

Vyšehrad, V Pevnosti 159, Praha 2, www.praha-vysehrad.cz
Hřiště s vyřezávanými motivy ze starých českých pověstí a malá kopie původní slovanské tvrze. (B5)

Rajská zahrada, Vlkova, Praha 3, www.prazacka.cz
Kaskádovitý sportovní park s překrásným výhledem na Pražský hrad a celé město. (D4)

Freestyle park Modřany, Vltavanů, Praha 4, T: +420 775 987 201, www.freestylepark.cz
Pikniky, plážový volejbal, TRX, motorové čluny, rodeo kajak, vodní skútry, pétanque.

Žluté lázně, Podolské nábřeží 3, Praha 4, T: +420 244 462 193, www.zlutelazne.cz
Přírodní areál na břehu řeky Vltavy nabízí sportoviště, písečnou pláž a dětský koutek s hřištěm. (B6)

Dostihové závodiště Praha – Velká Chuchle, Radotínská 69, Praha 5, T: +420 242 447 031, 
www.velka-chuchle.cz
Během dostihů jsou pro děti připraveny jízdy na ponících.

Ladronka, Tomanova 1, Praha 6, T: +420 775 082 858, www.ladronka.cz
Zajezděte si na venkovní osvětlené in-line dráze dlouhé 4,2 km.

Půjčovna Šlapací káry, www.slapacikary.cz
Park Stromovka, Praha 7, T: +420 774 492 211 (B2)
Divoká Šárka, Praha 6, T: +420 774 492 112
Na šlapacích kárách můžete vyrazit do Stromovky nebo do Divoké Šárky.

Bobová dráha, Prosecká 906/34b, Praha 9, T: +420 284 840 520, www.bobovadraha.cz
Rozjeďte to na bobové dráze a prolezte se v lanovém parku.

Gutovka, Gutova 39, Praha 10, T: +420 267 093 510, www.gutovka.cz
Zatočte si Archimédovým šroubem a seznamte se s fyzikálními zákony hravou formou. Dopravník 
vody nebo vodní mlýnek jsou některé z dalších 15 součástí ojedinělého vodního parku.

Toulcův dvůr, Kubatova 32, Praha 10, T: +420 272 660 500, www.toulcuvdvur.cz
Navštivte ekologickou farmu a buďte o krok blíž k přírodě a její ochraně.

Krytá hřiště a herny

Hafíkov, Galerie Butovice, Radlická 117, Praha 5, T: +420 777 821 200, www.hafikov.cz
Dětská herna v nákupním centru.

Kulíškov, náměstí Republiky 8, Praha 1, T: +420 602 623 114, www.kuliskov.cz
Dětská herna s doprovodem v OD Kotva. (C3)

KartAreal – Motokáry Olšany, Olšanská 6, Praha 3, T: +420 281 916 188, www.kartareal.cz
Nové kryté motokáry téměř v centru Prahy. (D4)

Rodinné centrum Paleček, Písecká 17, Praha 3, T: +420 775 103 100, www.rcpalecek.cz
Herna s kavárnou, internet. (D4)

Beckiland, Skandinávská 5a, Praha 5, T: +420 774 777 070, www.beckiland.cz
Zábavní krytý park, motokáry, trampolína, jeskyně a džungle v Avion Shopping Parku Zličín.

MaxLasergame aréna, Plzeňská 56, Praha 5, T: +420 774 454 656, www.maxlasergame.cz
Adrenalinová hra v temné aréně o rozloze 350 m2. (A4)

The Little Gym, Drtinova 8, Praha 5, T: +420 227 018 555, www.thelittlegym.eu
Protáhněte tělo v barevné tělocvičně. (A4)

Boulder bar, U Výstaviště 11, Praha 7, T: +420 220 514 540, www.boulder.cz
Dětský koutek Bouldránkov je určený pro ty nejmenší. (C2)

Lezecké centrum Mammut, Bubenská 43, Praha 7, T: +420 233 371 481, www.stenaholesovice.cz
Jedno z největších lezeckých center v ČR na ploše 1600 m2. (C2)

Adventure Minigolf,  O2 Arena, Českomoravská 17, Praha 9, T: +420 606 068 069, www.a-minigolf.cz
Zahrajte si na 18-ti jamkovém minigolfovém hřišti v kryté aréně.

Herna Brumbambule, Kolbenova 9, Praha 9, T: +420 777 060 391, www.brum-bambule.cz
Prolézací zóna 600 m2.

Skydive Arena, Tupolevova 736, Praha 9, T: +420 273 132 056, www.skydivearena.cz
Ve skleněném větrném tunelu můžete vyzkoušet, co asi cítí parašutista, když seskočí z letadla. 
Vhodné od 5 let.

Koala Café, Dolnoměcholupská 17, Praha 10, T: +420 212 241 171, www.koalacafe.cz
Dětské zábavní centrum.

Výlety dopravním prostředkem

Ekovláček, Staroměstské náměstí, Praha 1, T: +420 724 301 842, www.ekoexpres.cz
Okružní jízda turistickým vláčkem s komentářem. (B3)

Pony Travel, Staroměstské náměstí, Praha 1, T: +420 736 752 671, www.ponytravelsro.cz
Okružní jízda kočárem taženým koňmi. (B3)

Půjčovna šlapadel a lodiček, Slovanský ostrov, Praha 1, T: +420 777 870 511, www.slovanka.net
Půjčovna pramiček, šlapadel, šlapací labuť, noční plavby s petrolejovou lampičkou. (B4)

S.P.L.A.V., Slovanský ostrov, Dětský ostrov, Praha 1 , T: +420 774 151 714
Půjčovna šlapadel a lodiček. (B4)

U Kotvy, Slovanský ostrov, Praha 1, T: +420 777 800 003
Půjčovna šlapadel a veslic. (B4)

Lanovka, Újezd – Nebozízek – Petřín, Praha 1, T: +420 296 191 817, www.dpp.cz
Lanová dráha na Petřín s výhledem na Hrad a město. (A4)

Historická tramvaj 91, T: +420 296 191 817, www.dpp.cz
Historická souprava tramvaje, zajišťující vyhlídkovou okružní jízdu po městě.

Plavba parníkem do zoo, přístaviště Rašínovo nábřeží, Praha 2, T: +420 224 931 013, 
www.paroplavba.cz
Vydejte se na dobrodružnou plavbu po řece do zoo a zpět. (B4)

Pražské Benátky, Přístaviště Čertovka a Judita, Praha, T: +420 776 776 779, www.prazskebenatky.cz
Pravidelné okružní plavby vyhlídkovým přívozem okolo Karlova mostu, pražské Benátky - Čertovka 
- Kampa - vodní tunel pod nultým obloukem Karlova mostu. (B3)

Pražský Semmering, T: +420 840 112 113, www.cd.cz
Výlet vláčkem po jedné z nejkrásnějších tratí hlavního města. Odjezd ze Smíchovského nádraží 
do Jinonic a zpět. (B5)

Balony Praha, Říčany, T: +420 725 085 422, www.balony.cz
Vyhlídkové lety horkovzdušným balonem nad městem a do okolí.

Ballooning, Na vrcholu 7, Praha 3, T: +420 222 783 995, www.ballooning.cz
Vyhlídkové lety horkovzdušným balonem nad městem a do okolí.

Segway Experience, Mostecká 4, Praha 1, T: +420 731 238 264, www.segwayfun.eu
Projeďte si město trochu netradičně na segway. Vhodné od 8 let. (B3)

History trip, stanoviště v ulicích Mostecká, Karlova, Rytířská, Melantrichova, T: +420 776 829 897, 
www.historytrip.cz
Prohlédněte si město na vyjížďce historickým vozem Praga. (B3)

Aquaparky

Aquadream, K Barrandovu 8, Praha 5, T: +420 251 550 259, www.aquadream.cz
Centrum vodní zábavy.

Aquacentrum Šutka, Čimická 41, Praha 8, T: +420 266 610 711, www.sutka.eu
Vodní tobogány, skluzavky, brouzdaliště, vířivka.

Aquapalace Praha, Pražská 138, Čestlice u Prahy, T: +420 271 104 202, www.aquapalace.cz
Největší zábavní aquapark ve střední Evropě.

Restaurace (baby friendly)

Žofín Garden, Slovanský ostrov 226, Praha 1, T: +420 774 774 774, www.zofingarden.cz
Tematické nedělní brunche. (B4)

Rugantino II., Klimentská 40, Praha 1, T: +420 224 815 192, www.rugantino.cz
Tradiční italská pizzerie s dětským koutkem, víkendové akce a narozeninové oslavy. (C3)

Soho, Podolské nábřeží 1, Praha 4, T: +420 244 463 772, www.soho.cz
Tematické kulinářské brunch víkendy. (B6)

Pizza Nuova (Ambiente), Revoluční 1, Praha 1, T: +420 221 803 308, www.ambi.cz
Pizzerie s dětským koutkem a víkendovým hlídáním. (C3)

Výtopna, Václavské náměstí 56, Praha 1, T: +420 725 190 646, www.vytopna.cz
Restaurace obsluhovaná modelovou železnicí. (C4)

Pravěk, Sokolská 60, Praha 2, T: +420 224 941 938, www.pravek.cz
Doba kamenná v restauraci i na jídelníčku. (C4)

Potrefená Husa Albertov, Na Slupi 2b, Praha 2, T: +420 236 071 028, www.phalbertov.cz
V restauraci najdete nekuřáckou část s dětským koutkem, kde můžete uspořádat i oslavu naroze-
nin. (B5)

Sherwood, Opletalova 19, Praha 1, T: +420 222 211 754, www.sherwoodbar.cz
Rodinná restaurace. (C4)

Divoké matky, Hybešova 8, Praha 8, T: +420 606 570 823, www.divokematky.cz
Kavárna, komunitní centrum, dětem dovoleno vše. (D3)

Kafé a Kakao, Americká 2, Praha 2, T: +420 777 903 902, www.kafekakao.cz
Rodinná kavárna a cukrárna, dětský koutek. (C4)

Různé

Sparkys, Havířská 2, Praha 1, T: +420 224 239 309, www.sparkys.cz
Originální české hračky ze dřeva a další k zakoupení v domě hraček. (C3)

Informace

* Vstupné do objektů se pohybuje od 20 do 300 Kč za dospělého, děti mívají slevu dle věku. Zpravi-
dla do 2 až 3 let bývá vstupné zdarma, do 6 let věku je již někdy nutno zaplatit minimální poplatek. 
Od 6 do 15 let platí dětské vstupenky a od 15 do 26 let studentské. Někdy se vyplatí koupit rodinné 
vstupné (2+1, 2+2, 2+více). Některé atrakce mívají i několikadenní vstupné, některé naopak minu-
tové (například sportovní centra). Vstupné zdarma bývá vyhlašováno několikrát ročně při státním 
svátku, výročích nebo speciálních akcích.

* Při cestě na Pražský hrad je nejlepší využít tramvaj, která vystoupá až téměř k hradnímu areálu. 
Informace o nízkopodlažních spojích najdete na www.dpp.cz

* Toalety jsou dostupné ve všech restauracích, veřejné toalety jsou umístěny ve stanicích metra 
i na některých veřejných prostranstvích. U některých hřišť jsou mobilní toalety. 

* V centru města jsou umístěna veřejná pítka, která v letních měsících slouží k osvěžení.

* Piknikové koše lze zakoupit v parcích Stromovka, Petřín, obora Hvězda, Vítkov.

* Grilovací lokality se nacházejí v Ďáblickém háji, Hloubětíně, v Prokopském údolí-Klukovicích, 
v Řepském areálu, v lesoparku Hostivař, v Divoké Šárce a na dvou místech v Kunratickém lese.

* Pro inline bruslení je možné využít dráhy ve Stromovce, na Letné či na Ladronce, oblíbená je také 
trasa z Podolí podél Vltavy do Modřan.

Praha velmi ráda uvítá i ty nejmenší návštěvníky. Právě pro ně byla vytvořena tato 
mapa, která je provede městem, ukáže jim nejdůležitější památky, nejzajímavější muzea 
i nejlepší hřiště a parky.

Vydejte se tedy na cestu městem ukrývajícím v sobě poklady, které čekají jen na to, až je 
objevíte…

Top 10 — ,,To musíte vidět“

 Parníkem z centra se dostanete k zoo v Troji, která patří k nejkrásnějším zoologickým 
zahradám na světě. Návštěva Afrického domu, Indonéské džungle nebo Údolí slonů je 
pro děti úžasný zážitek. Prohlídka je doplněna komentovaným krmením anebo cvičením 
lachtanů, přesný rozpis naleznete na webových stránkách. (B1)

 Děti milují příběhy o rytířích a princeznách, a tak je Muzeum hlavního města Prahy 
tou správnou volbou, jak nahlédnout do historie města, jak původní obyvatelé žili, jak se 
z menších opevnění stala honosná sídla a jak se město postupně rozrůstalo. Pro děti je 
nejpřitažlivější digitalizovaný papírový model Prahy. (C3)

 Nejkrásnější výhled na město je ze Staroměstské radniční věže. Žižkovská věž vypadá 
jako raketa a lezou po ní miminka, na vyhlídku jezdí výtah. Rozhledna na Petříně, malá 
kopie Eiffelovy věže, má 299 schodů, zkuste je spočítat! (B3, D4, A3)

 Skvělý zážitek budete mít z plavby po Vltavě. Z lodičky, šlapadla nebo parníku se vám 
naskytne kouzelný výhled na město. (B4,B3)

 V Království železnic uvidíte největší modelovou železnici v ČR. Nová kolejiště stále 
přibývají, v budoucnu budou představovat přes 1008 m2 celkové plochy. (A4)

 Vyzkoušejte sportovní park Gutovka s horolezeckou stěnou, skateparkem, minigolfem 
a jedinečným vodním světem. Tato unikátní stavba 15 vodních herních prvků má pro děti 
úžasné kouzlo. Poznejte fyzikální zákony a zatočte si Archimédovým šroubem.

 Národní technické muzeum láká svou kolekcí technických vynálezů, vystavuje nepře-
berné množství přístrojů a seznamuje děti s vymoženostmi své doby. Zaujme děti od 4 
do 100 let. Kde jinde uvidíte parní vlak, stíhací letoun a první automobil na jednom místě. 
(C2)

 Jak si hráli naši prarodiče se dozvíte v Muzeu hraček na Pražském hradě v Jiřské ulici. 
Sbírka představuje hračky, panenky, kočárky, autíčka, vláčky a medvídky od antické doby 
po současnost. Ojedinělá je kolekce panenek Barbie, která sleduje historický vývoj a módu 
až k dnešním dnům. (A3)

 Nostalgická jízda historickou tramvají č. 91, která se kodrcá přes centrum a následně 
supí do kopce k Pražskému hradu, má také své neopakovatelné kouzlo. Na konečné 
zastávce potom lze navštívit Muzeum městské dopravy. Zde se dozvíte, jak vlastně vznikla 
tramvaj a proč ji táhli koně. (A3)

 Národní divadlo a Stavovské divadlo mají pro své malé diváky na programu překrásná 
představení. V zimních měsících je to předvánoční Louskáček nebo Popelka, během roku 
rodinná opera Čarokraj a balet Petr Pan. Loutkové divadlo je v českých zemích tradiční 
záležitostí. V Říši loutek, malém divadélku v Žatecké ulici, jsou odpolední víkendová před-
stavení pohádek věnována především dětem a večerní potom dospělým. (B4, C3, B3)

Legendy
  
Chcete znát tajemství Karlova mostu? Podle pověsti stavitelé přidávali do malty vejce, aby lépe 
držela. Možná i proto přečkala konstrukce mostu všechny povodně a ten tak k přechodu přes řeku 
slouží již od roku 1357. (B3)

O Bruncvíkovi, rytíři se zlatým mečem a věrným lvem u nohou, legenda vypráví, že se vydal 
do cizích zemí vydobýt lepší erbovní znamení. Na své cestě zachránil před drakem lva a ten se mu 
poté stal věrným přítelem. (B3)

Věž Daliborka byla pojmenována po rytíři Daliborovi z Kozojed, který se zastal vzbouřených pod-
daných. Za to byl ve věži uvězněn a pověst vypráví, že se tam naučil krásně hrát na housle. Lidé ho 
litovali a do věže mu na provaze posílali v košíku jídlo. (B3)

Podle pověsti sestrojil orloj Mistr Hanuš. Pražští radní se však zalekli, že by chtěl takové dílo 
vytvořit i jinde, a tak nechali orlojníka oslepit. Ten pak orloj na protest zastavil navždy. Naštěstí 
pražský hodinář Ludvík Hainz mechanismus dokázal roku 1865 opravit a stal se jeho správcem on 
i jeho potomci.(B3)

Socha železného rytíře na nároží nové radnice vypráví pověst o tom, jak rytíř zabil svou milou a ta 
ho za to proklela, aby se změnil v sochu. Jednou za sto let ho však může vysvobodit nevinná dívka, 
když mu odpustí. (B3)

Nejznámější pověst vážící se ke kostelu sv. Jakuba vypráví o zloději, který chtěl uvnitř krást. Při 
krádeži mu však ruku zadržela sama Panna Marie a ráno ho tak našli. Ruku mu za trest usekli a ta 
tam mumifikovaná visí dodnes – již více než 600 let. (C3)

V Liliové ulici se každý pátek o půlnoci prohání bezhlavý templářský rytíř. Řád templářů původně 
sídlil v kostele sv. Anny právě v této ulici. (B3)

Golem byl umělou bytostí, kterou pomocí tří živlů (vody, ohně a vzduchu) stvořil z hlíny rabi Löw. 
Oživil jej šémem, který mu vkládal pod jazyk. Golem měl velkou sílu, uměl téměř všechno, jenom 
ne mluvit. Pomáhal v rabínově domě a také v synagoze. Jednou mu však rabi zapomněl šém 
vyjmout a Golem zničil vše, co mu přišlo do cesty. Když se pak rabimu podařilo šém vyjmout, tělo 
Golema se rozpadlo a tato hmota byla přenesena na půdu Staronové synagogy, kde podle legendy 
leží dodnes. (B3)

Hladovou zeď nechal postavit císař Karel IV. ve 14. století. Podle legendy tak zaměstnal chudý lid, 
který za práci dostal zaplaceno. Ve skutečnosti byla zeď postavena jako součást obrany města 
a byla součástí městského opevnění. (A3–A4)

Plastika Bradáče byla zaklenuta do nábřežní zdi mezi Karlovým mostem a křižovnickým klášterem. 
Byl to první vodoznak, podle něhož se dalo určit, kam až bude stoupat voda ve městě. (B3)

Procházky

Pražský hrad, nejvýraznější památka města, je dostupná tramvají nebo historickou tramvajovou 
linkou. V letní sezóně jsou přístupné i zahrady, např. Královská a Na Valech s Býčím schodištěm, 
kouzelný je Letohrádek královny Anny a Zpívající fontána, na kterou neváhejte zespodu přiložit své 
ucho a zaposlouchejte se do symfonie, kterou vytvářejí kapky dopadající na zvonovinu. V areálu 
Hradu uvidíte Zlatou uličku s dobovou expozicí v malých domcích a Muzeum hraček. U hlavní 
západní brány můžete v pravé poledne vidět střídání stráží. Zpět dolů do města se dostanete Neru-
dovou ulicí s krásnými domovními znameními a pokračovat můžete až k řece Vltavě.

Nejstarší most přes řeku se nazývá Karlův, podle císaře Karla IV., který ho ve 14. století založil. Jeho 
socha je umístěna na Křižovnickém náměstí na Starém Městě. Samotná stavba mostu začala magic-
kým datem - základní kámen by položen 9. 7. 1357 v 5.31. Později v 17. století začaly být na most 
umisťovány sochy a sousoší, kterých je dnes třicet. Socha rytíře Bruncvíka chrání most proti nepřáte-
lům. Nádherný výhled na město se naskýtá také z paluby lodi některé z plavebních společností.

Jedinečnou vyhlídkovou jízdu nabízí lanovka na vrch Petřín, ke které se dostanete tramvají do sta-
nice Újezd. Nejpůsobivější výhled na Prahu je ale jistě z rozhledny, zmenšené kopie Eiffelovy věže. 
Kdo se chce zasmát, navštíví labyrint zrcadel se síní smíchu v zrcadlovém bludišti. Ve hvězdárně 
jsou připraveny dalekohledy, se kterými se ocitnete o něco blíže hvězd. Zubaté cimbuří Hladové 
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