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Turistická informační a návštěvnická centra najdete
ve středu Prahy i na mezinárodním letišti:

Staroměstská radnice
q Staroměstské náměstí 1, Praha 1
r denně 9-19
Dispečink průvodců r všední dny 9–19, víkendy 9–17

Na Můstku
q Rytířská 12, Praha 1 r denně 9–19

Václavské náměstí
q roh Václavského nám. a Štěpánské ul., Praha 1
r denně 10–18
Letiště Václava Havla Praha
q Terminál 1 (příletová hala) r denně 8–20
q  Terminál 2 (příletová hala) r denně 8–22

Pražská vlastivěda
Vydejte se s námi poznávat známá i neznámá pražská zákoutí! 
Každý měsíc nabízíme nový program a pořádáme speciální 
vycházky i pro děti. Aktuální program najdete na
w www.prazskevychazky.cz.
Napište nám na f vlastiveda@prague.eu a měsíční program 
vycházek vám budeme pravidelně zasílat na vaši e-mailovou 
adresu zdarma.

w www.prague.eu

Druhý pražský hrad v dominantní poloze nad 
soutokem Vltavy a potoka Botiče je jedno 
z nejpamátnějších míst českých dějin, jehož 
mystérium podtrhují známé báje a pověsti. 
Dnešní specifi ckou – posvátnou a zároveň 
uvolněnou – atmosféru Vyšehradu umocňuje 
především pestrý soubor nevšedních památek 
a bohatý kulturní život, který se hlavně v letních 
měsících odehrává v jeho zdech. Přestože 
Vyšehrad zůstává i v 21. století nesporným 
symbolem národní identity, nebojí se nabídnout 
moderní společenské i vlastivědné zážitky, 
stejně jako netradiční prostor pro relaxaci 
a poklidné rozjímaní. Projděte se spolu s námi 
dějinami a pozoruhodnými místy vyšehradské 
pevnosti.

Stručná historie Vyšehradu
Podle posledních výzkumů vznikl Vyšehrad po polovině 10. sto-
letí, tedy zhruba o století později než Pražský hrad. V rámci 
raného středověku dosáhl největšího rozkvětu v poslední třetině 
11. století a v první polovině věku následujícího, kdy svou výstav-
ností Pražskému hradu směle konkuroval a dokonce jej na urči-
tou dobu i předčil. Za touto skutečností stál kníže a první český 
král Vratislav II. (vládl 1061-1092), který si, stejně jako několik 
jeho bezprostředních nástupců, zvolil opevněnou vyšehradskou 
skálu za panovnické sídlo a hlavní přemyslovskou rezidenci. V té 
době zde také vznikly nejstarší kamenné stavby. Korunovací 
Vladislava II. v roce 1140 skončila nadřazenost tohoto sídla nad 
Pražským hradem. Význam Vyšehradu znovu výrazně pozvedl 
až český král a římský císař Karel IV. (vládl 1346-1378), který 
k němu byl vázán silným poutem přemyslovské tradice, k níž 
se programově hlásil. Velkolepá přestavba navazující na zalo-
žení Nového Města pražského učinila z Vyšehradu prvořadý 
a výstavný objekt, hrající důležitou roli i v korunovačním řádu 
českých králů.

Za husitských válek byl hrad vydrancován a pobořen. Jeho 
hradby utrpěly škody i při dvojím dobývání Prahy Švédy v letech 
1639 a 1648. Zašlá sláva královského sídla byla obnovena 
až ve druhé polovině 17. století, kdy se začalo proměňovat 
v barokní pevnost s vojenskou posádkou. Tato stavební etapa 
dala Vyšehradu jeho současnou podobu citadely s mohutnými 
cihelnými bastiony a výstavnou Leopoldovou branou. V průběhu 
19. století ráz Vyšehradu značně pozměnil projekt národního 
pohřebiště se Slavínem a novogotická přestavba kostela sv. 
Petra a Pavla. Více než tisíciletou historii tohoto místa završila 
nedávná revitalizace tamějších vinic a rozsáhlé parkové úpravy. 
Celkovou atmosféru navíc doplňují nádherné výhledy z barok-
ních hradeb, které byly zpřístupněny okružním chodníkem.

Bližší informace o Vyšehradu najdete na webu
w www.praha-vysehrad.cz.

Co byste neměli minout:
1. Brána Špička
Vstupní věž z doby Karla IV., původně s hrázděným polopatrem 
a štíhlými arkýřovými věžičkami. Z monumentální stavby se do 
dnešních dnů dochovalo torzo dolních částí portálů a přízemní 
místnost, ve které dnes sídlí informační centrum.

2. Leopoldova brána
Architektonicky čistá raně barokní brána je ozdobena štítem 
s římsami nesoucími kamenické artefakty v podobě dvou 
ležících lvů a třemi erby z pískovce. Celek korunuje orlice na 
vrcholu.

3. Rotunda sv. Martina
Nejstarší dochovaná stavba nejen v areálu pevnosti, ale patrně 
i v celé Praze. Kostelík měl celkem barvitý osud – sloužil jako 
prachárna, skladiště nebo obydlí chudiny. Jeho dnešní podoba 
je výsledkem obnovy z konce 19. století.

4. Čertův sloup
Záhada a kuriozita Vyšehradu. Tři o sebe opřené části různých 
sloupů nejasného původu a účelu jsou opředené řadou pověstí. 
Najdete je v Karlachových sadech.

5. Románský most
Spojení panovnického sídla v jihozápadní části areálu s církev-
ním okrskem v okolí svatopetrského chrámu zajišťoval unikátní 
románský most, jehož část je dnes zpřístupněna.

6. Bazilika sv. Petra a Pavla
Původně románská, posléze gotická, renesanční, barokní 
a nakonec novogotická dominanta Vyšehradu. Při kostele byla 
už v době jeho vzniku založena kolegiátní kapitula.

7. Vyšehradský hřbitov a Slavín
Na nejvýznamnějším pražském hřbitově je pochováno na 600 
předních českých osobností, např. skladatelé Bedřich Smetana 
a Antonín Dvořák nebo spisovatelé Karel Čapek a Jan Neruda. 
Součástí pietního areálu je monumentální hrobka Slavín – spo-
lečné místo posledního odpočinku národních velikánů.

8. Myslbekovy sochy
Na čtveřici nádherných soch narazíte ve Vyšehradských sadech 
před bazilikou. Skulptury vesměs znázorňují scény ze starých 
pověstí českých, ve kterých účinkují například Přemysl s Libuší 
nebo Ctirad a Šárka.

9. Staré purkrabství
Jedna z palácových staveb 14. století je dnes využívána jako sál 
pro 90 diváků a kavárna. Hitem jsou především zdejší víkendové 
kulturní programy pro děti.

10. Gotický sklep
Velký suterénní prostor je zbytkem jedné ze čtyř palácových sta-
veb doby Karla IV. Uvnitř je k vidění výpravná expozice prezentu-
jící Vyšehrad v jeho různých historických podobách.

11. Galerie Vyšehrad
Pravidelně představuje autory střední a mladé generace, kteří 
se zaměřují především na malbu, kresbu a příbuzné disciplíny. 
Budova galerie je pozůstatkem strážní věže středověkého opev-
nění.

12. Socha sv. Václava
Ve Štulcových sadech je k vidění kopie jezdecké sochy sv. 
Václava ze 17. století, která do roku 1879 stála v horní části 
Václavském náměstí, než byla vystřídána současným pomní-
kem. Originál je dnes vystavený v Lapidáriu Národního muzea.

13. Cihelná brána
Severní vstup do pevnosti byl vybudován v empírovém stylu 
v roce 1841 v souvislosti se stavbou nové táborské silnice. Dnes 
zde naleznete informační centrum a hlavní vstup do kasemat 
s multimediální projekcí o Vyšehradu.

14. Kasematy a Gorlice
Spletitý systém podzemních chodeb vznikal v průběhu 17. a 18. 
století v souvislosti se stavbou barokního bastionového opev-

nění. V největším sále zvaném Gorlice je umístěno šest originál-
ních sousoší z Karlova mostu.

Za kulturou a poznáním v okolí:
Kolonie kubistických domů
q Libušina 3, Neklanova 30, Rašínovo nábřeží 6-10
Celoevropským fenoménem je unikátní soubor kubistických 
domů od významného architekta Josefa Chochola. Patří do něj 
Kovařovičova vila, rohový činžovní dům a rodinný trojdům na 
nábřeží.

Muzeum hl. m. Prahy – Podskalská celnice
q Rašínovo nábřeží 30 w www.muzeumprahy.cz
Částečně interaktivní expozice v historické budově z 16. sto-
letí je zaměřena na oblast zaniklého Podskalí, proměny vodní 
dopravy na Vltavě, podobu tradiční voroplaby a rozvoj lodní pře-
pravy v Praze a okolí.

Muzeum pražského vodárenství a vodárna Podolí
q Podolská 15/17 w www.pvk.cz
Podolská vodárna je památkově chráněný unikát industriální 
architektury. Z ochozu její věže ve výšce 40 metrů se naskýtá 
nevšední pohled na řeku i město. Muzejní expozice mapuje 
vývoj pražského vodárenství od 12. století po současnost.

Na kafíčko, oběd či večeři:
U Kroka q Vratislavova 28 w www.ukroka.cz
Rodinná restaurace navazuje na tradici známého pražského 
hostince, který byl na výletní trase k Vyšehradu otevřen již roku 
1895. Může se pochlubit stylovým prostředím, kvalitní českou 
kuchyní z lokálních surovin a čepovanými pivy v nadstandardní 
kvalitě.

Restaurant Esprit q Na Pankráci 15/1684 w www.holidayinn.cz
Pokud si potrpíte na špičkovou gastronomii, dokonce tu nej-
lepší v okolí Vyšehradu, zavítejte do restaurace Esprit. Najdete 
ji přímo v hotelu Holiday Inn hned vedle Kongresového centra 
Praha.

Fine Cafe q Lumírova 1715/33 w www.fi necafe.cz
Restaurace nabízí lehkou a zdravou středomořskou kuchyni 
na vysoké úrovni. Stálý jídelní lístek zpestřuje pravidelná 
nabídka čerstvých denních specialit. Podnik je součástí hotelu 
Rezidence Vyšehrad.

Arrosto q Mikuláše z Husi 1709/1 w www.arrostoristorante.cz
Restaurace je zaměřená především na mezinárodní kuchyni, 
italské speciality, pizzy, ryby, mořské plody a pestrý výběr mas. 
Podnik je součástí areálu fotbalového klubu Slavoj Vyšehrad.

Caffé Trieste q Na Pankráci 16
w www.facebook.com/caffetriestenapankraci
Vzdušný, artový interiér, pravá italská káva, výborné croissanty 
a milá obsluha. To vše je Caffé Trieste – vítaná zastávka po 
návštěvě Vyšehradu.

Rio’s Vyšehrad q areál NKP Vyšehrad w www.riorestaurant.cz
Restaurace je svým charakterem ideální pro soukromé party, 
svatební hostiny či tiskové konference. Zdejší vyhlášenou 
kuchyni si můžete vychutnat jako honosnou večeři či dlouhý 
oběd; rychlejší a menší jídla pak nabízí kavárna v prvním patře.

Jak se tam dostanete:
Metro y C, Vyšehrad
Tram k 7, 14, 18, 24, 93, 95 – zastávka Albertov
Tram k 2, 3, 7, 17, 21, 92 – zastávka Výtoň

částí ostrova. Jižní travnaté plochy jsou naopak hojně využívány 
ke kulturním a společenským akcím všeho druhu, k piknikům 
nebo odpočinku. Kroky uměnímilovných jedinců nemohou 
minout známé Museum Kampa v areálu Sovových mlýnů (ucho-
vává mj. kolekci děl průkopníka abstraktního umění Františka 
Kupky) a legendární Werichovu vilu s poutavou expozicí o životě 
a díle hvězdného herce a divadelníka. Součástí této budovy 
je také tzv. Holanerium, prostor věnovaný básníku Vladimíru 
Holanovi, který ve vile také nějakou dobu žil.

Slovanský ostrov

Jen několik desítek metrů od Střeleckého ostrova a pod maje-
státním dohledem Národního divadla omývá Vltava břehy 
Slovanského ostrova. Jeho historie sice nesahá hluboko do 
minulosti (vznikl postupnými nánosy půdy během 17. století), 
přesto má své nezastupitelné místo v národním povědomí. 
Středobodem ostrova je palác Žofín, neorenesanční budova 
postavená v letech 1836-1837 a pojmenovaná podle rakouské 
arcivévodkyně Žofi e, matky císaře Františka Josefa I. Honosná 
stavba se v roce 1848 stala dějištěm slavného obrozeneckého 
Slovanského sjezdu a vlastně celý Slovanský ostrov byl – až do 
vzniku Obecního domu (1911) – centrem pražského kulturního 
a společenského dění. Ostatně významné koncerty, plesy či 
konference se v paláci konají dodnes.

Další dva architektonicky působivé objekty si můžete prohléd-
nout na jižním cípu ostrova – renesanční Šítkovskou vodá-
renskou věž a funkcionalistickou budovu Spolku výtvarných 
umělců Mánes. Jinak je tato lokalita – podobně jako ostatní 
ostrovy – vyhledávaným cílem rodinných vycházek a volnoča-
sových zážitků. Mezi ty nejpopulárnější bezesporu patří vyjíž-
ďky na lodičkách a šlapadlech. Půjčovny těchto netradičních 
dopravních prostředků najdete na ostrově rovnou tři.

Střelecký ostrov
Klidná lokalita v samém srdci města, skrytá ve stínu letitých 
stromů a mostu Legií, přitahuje návštěvníky svou uvolněnou 
atmosférou i nevšedními pohledy na Prahu. Ostrov sloužil od 
14. století městským střelcům jako cvičiště (odtud název) 
a ve své historii nejednou sehrál strategickou úlohu při obraně 
Starého Města.

Další zajímavostí je, že se zde v roce 1882 uskutečnil vůbec 
I. všesokolský slet. V jižní části ostrova se v současné době 
nachází architektonicky cenná budova restaurace a areál veřej-
nosti přístupných sportovišť. Severní polovina území funguje 
jako veřejný park s několika dětskými hřišti. Čas od času se zde 
konají různé slavnosti, koncerty nebo open-air festivaly, z nichž 
nejznámější je Letňák – léto pro Pražany.

Novinka: Town Hall Pass
Prohlédněte si výhodně dvě nejstarší pražské radnice!

Town Hall Pass je cenově nejvýhodnější vstupenkou na pro-
hlídku pražských historických radnic. Kombinovaná vstupenka 
zahrnuje výstup na věž Novoměstské radnice, vstup do histo-
rických interiérů Staroměstské radnice a dva výstupy na ochoz 
její věže. Nejkrásnější výhled na Prahu si tak můžete užít jak za 
denního světla, tak při západu slunce nebo po setmění.

Town Hall Pass platí 3 dny od zakoupení a umožňuje přednostní 
odbavení při vstupu. Vstupenky jsou v prodeji na Staroměstské 
i Novoměstské radnici.

w www.prague.eu/staromestskaradnice
w www.nrpraha.cz

Kouzlo pražských ostrovů
Ostrovy metropole jsou jako zelené korálky 
navlečené na šňůrce Vltavy. Výrazně dotvářejí 
celkovou kompozici Prahy a zároveň jsou to 
turisticky vděčná, živá území, kulturní, spor-
tovní a relaxační zóny, v létě přerůstající až 
v jakási velká „komunitní centra“ pod širým 
nebem. Pojďme se podrobněji podívat na nejza-
jímavější z nich.

Štvanice
Název ostrova vznikl z poněkud morbidních pohnutek našich 
předků, kteří kdysi v místní dřevěné aréně vypouštěli psy, aby 
štvali nejrůznější zvěř pro zábavu přihlížejících. Dnes bychom 
ostrov mezi Karlínem a Holešovicemi mohli směle nazvat ost-
rovem sportovním. Na relativně malé ploše se tu totiž potkalo 
několik různorodých sportovišť. Předně je to tenisový areál, 
jehož součástí je centrální dvorec s kapacitou 8 000 diváků 
a několik dalších převážně antukových hřišť. Bílý sport je 
zkrátka na Štvanici doma, a to nejen díky tomu, že se zde pra-
videlně pořádají prestižní turnaje tenisových okruhů ATP Tour, 
WTA Tour či ITF.

Vyznavači adrenalinových zážitků zase nedají dopustit na zdejší 
skatepark či nedaleký bikepark na místě bývalého zimního sta-
dionu. Při pravém rameni Vltavy vznikl také kanál pro vodní sla-
lomáře. Na své si přijdou rovněž milovníci technických památek 
- ostrov je podélně přeťat (kromě Hlávkova mostu) železničním 
Negrelliho viaduktem z poloviny 19. století. Druhou význam-
nou industriální stavbou je malá vodní elektrárna s kupolí, 
vystavěná v secesním slohu na počátku 20. století v západním 
cípu ostrova. A zapomenout nemůžeme ani na kulturu – vedle 
bikeparku stojí klasicistní dům z roku 1824, který pod názvem 
Vila Štvanice funguje jako „ostrovní scéna“ třech výrazných 
nezávislých divadelních souborů (Geisslers Hofcomoedianten, 
Tygr v tísni a Divadlo Letí). Ostrov je s okolními břehy spojen pří-
vozem v trase Pražská tržnice (Holešovice) – Ostrov Štvanice – 
Karlín (Rohanský ostrov).

Kampa

Praha bez Kampy by nebyla Prahou. Ostrov mezi tokem Vltavy 
a jejím mlýnským ramenem Čertovkou je jedním z nejmaleb-
nějších míst v metropoli a bezesporu patří mezi nejpůsobivější 
městské ostrovy v Evropě vůbec. Přispívá k tomu nejen jeho 
atraktivní umístění při malostranském břehu, ale také tajuplná 
až pohádková atmosféra, která sálá ze zdí starobylých domů, 
mlýnů a paláců. Jedinečný genius loci Kampy dotvářejí oblouky 
Karlova mostu, které jsou romanticky rozkročené nad severní 
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Mariánské náměstí 5, Praha 1 w www.klementinum.com
Rozsáhlý areál původně sloužil jako jezuitská kolej. Prohlídkový okruh 
zahrnuje mj. Astronomickou věž a Barokní knihovní sál. Zrcadlová kaple 
s unikátním osazením zrcadel slouží jako koncertní síň. C3

Červená ul., Praha 1 w www.kehilaprag.cz
Patří mezi nejstarší a nejcennější evropské i světové židovské památky, 
je i nejstarší synagogou ve střední Evropě. Raně gotická stavba z konce 
13. století dodnes slouží jako modlitebna Židovské obce v Praze. D2

Staroměstské náměstí, Praha 1

Jedna z nejpůsobivějších gotických sakrálních staveb v Praze 
s rozsáhlou galerií gotických, renesančních a raně barokních děl, z nichž 
nejzajímavější jsou oltářní obrazy Karla Škréty a náhrobek astronoma 
Tychona Brahe. 

náměstí Republiky 5, Praha 1 w www.obecnidum.cz
Vrcholné dílo pražské secese ze začátku 20. století, na jehož podobě 
se podílela řada významných umělců v čele se světoznámým malířem 
Alfonsem Muchou. Nádhernému interiéru vévodí monumentální 
Smetanova síň. 

Na Příkopě, Praha 1 w www.muzeumprahy.cz
Významná památka pozdně gotické Prahy je začátkem tzv. Královské 
cesty na Pražský hrad. Kdysi sloužila jako sklad střelného prachu. D3

www.praha-vysehrad.cz
Podle starých pověstí nejstarší sídlo českých knížat, ve skutečnosti 
zdejší hradiště vzniklo asi v polovině 10. století. Jeho parkový areál 
ukrývá architektonické poklady zahrnující románskou rotundu sv. Martina, 
novogotický kostel sv. Petra a Pavla, národní pohřebiště a další 
zajímavosti. 

Petřínské sady, Praha 1 w www.muzeumprahy.cz
Jedna z neodmyslitelných dominant Prahy byla postavena r. 1891 jako 
volná kopie pařížské Eiffelovy věže, k níž je v poměru 1:5. C3

náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3 

Nejvýznamnější česká sakrální stavba 20. století je dílem slovinského 
architekta Jože Plečnika. Tato osobitá a monumentální architektura je 
inspirovaná starokřesťanskými vzory. E3

Ovocný trh 19, Praha 1 w www.upm.cz
Vrcholné dílo české kubistické architektury je výjimečné svou fasádou 
i kubistickým půdorysem a průnikem kubismu i do interiéru domu. Sídlí 
zde rovněž stálá expozice českého kubismu. D3

Nad Hradním vodojemem 14, Praha 6

Vila je mistrovským dílem světové architektonické avantgardy. Navenek 
působí stroze funkcionalisticky, zajímavá je však její vnitřní dispozice 
s originálně řešenými interiéry, jež se „vlévají“ jeden do druhého. B2

Jiráskovo náměstí 6, Praha 2 w www.tancici-dum.cz
Tato výjimečná stavba je pilířem moderní pražské architektury. Idea domu 
je inspirována tanečním umem slavného fi lmového páru – Freda Astaira 
a Ginger Rogers. 

Dukelských hrdinů 47, Praha 7 w www.ngprague.cz
Ve své době největší stavba svého druhu na světě a první funkcionalistická 
budova v Praze má úctyhodné rozměry 140 x 75 metrů. Dnes slouží 
potřebám Národní galerie pro sbírky moderního umění. D2

U Památníku 1900, Praha 3 w www.nm.cz
Monumentální budova byla postavena k poctě československých 
legionářů a československého odboje v období 1. světové války. Součástí 
památníku je také hrob neznámého vojína a bronzová jezdecká socha 
Jana Žižky. 

Mahlerovy sady 1, Praha 3 w www.towerpark.cz
Bezesporu hlavní dominanta Prahy je se svými 216 m nejvyšší stavbou 
metropole. Na konstrukci věže je umístěno 10 obřích soch miminek 
Davida Černého. 

 Schwarzenberský palác q Hradčanské náměstí 2, Praha 1
expozice: Baroko v Čechách (do srpna 2018) C3

 Salmovský palác q Hradčanské náměstí 2, Praha 1
expozice: Centrum současného umění TBA21 (od 6. 6. 2018) C3

 Palác Kinských q Staroměstské náměstí 12, Praha 1
výstavní síň D3

 Valdštejnská jízdárna q Valdštejnská 3, Praha 1
výstavní síň C2
p Bližší informace na w www.ngprague.cz (z důvodu přesunu a instalace 
nových stálých expozic doporučujeme sledovat webové stránky)

Galerie hlavního města Prahy:
 Trojský zámek q U Trojského zámku 4/1, Praha 7

expozice: Architektura a výzdoba zámku Troja C1

 Bílkova vila q Mickiewiczova 1, Praha 6
expozice: Ateliér Františka Bílka, českého sochaře a grafi ka epochy 
symbolismu C2

 Dům U Kamenného zvonu q Staroměstské náměstí 13, Praha 1
výstavní síň D3

 Městská knihovna (2. patro) q Mariánské náměstí 1, Praha 1
výstavní síň D3

 Dům fotografi e q Revoluční 5, Praha 1
výstavní síň D2
p Bližší informace na www.ghmp.cz

Obrazárna Pražského hradu q Pražský hrad – II. nádvoří, Praha 1
 w www.kulturanahrade.cz
expozice: Obrazy z hradních sbírek C2

Strahovská obrazárna q Strahovské nádvoří 1, Praha 1
w www.strahovskyklaster.cz
expozice: Sbírka českého a evropského umění od gotiky k romantismu B3

Centrum současného umění DOX q Poupětova 1, Praha 7 w www.dox.cz
Prezentace současného umění, architektury a designu E1

Vltava a život na řece
Pražské náplavky w www.prazskenaplavky.cz
Náplavky patří mezi nejoblíbenější pražské promenády a během léta se 
stávají epicentrem pražského kulturního dění a volnočasových aktivit.

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

 Slovanka q Slovanský ostrov, Praha 1 w www.slovanka.net C3

 S.P.L.A.V. Praha q Slovanský ostrov 8, Praha 1 C3

 Půjčovna lodiček q Smetanovo nábřeží, Praha 1
w www.pujcovna-lodicek.cz C3

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

 Pražská paroplavební společnost q přístaviště Rašínovo nábřeží
a Čechův most w www.paroplavba.cz – mj. také plavby do ZOO
(cca duben–září) C3;D2

 Evropská vodní doprava – Prague Boats q přístaviště u Čechova
mostu w www.evd.cz D2

 Pražské Benátky q přístaviště Judita, Čertovka, Mánes a Four Seasons 
w www.prazskebenatky.cz C3;C3;C2 a C3

 Parníky Praha q přístaviště Dvořákovo nábřeží – Na Františku
w www.parniky-praha.eu D2

 Jazzboat q přístaviště Čechův most w www.jazzboat.cz – výjimečný 
plovoucí jazzový klub D2

Pražské přívozy
Nejzábavnější spojnicí mezi pravým a levým břehem Prahy jsou pražské 
přívozy. V provozu jsou zpravidla od dubna do října a platí na ně běžná 
jízdenka MHD. Bližší informace na w www.dpp.cz nebo w www.ropid.cz.

Pražské zahrady a parky
Zahrady Pražského hraduqPražský hrad, Praha 1 wwww.hrad.cz
Historicky nejcennější ze všech hradních zahrad je Královská 
zahrada z roku 1534 se Zpívající fontánou, která patří k nejkrásnějším 
renesančním fontánám v Evropě. Z Jižních zahrad, rozpínajících se před 
jižním průčelím Pražského hradu, je dechberoucí výhled na historické 
jádro Prahy. C2

Palácové zahrady pod Pražským hradem q Valdštejnská 12–14, Praha 1 
w www.palacove-zahrady.cz
Na jižních svazích pod Pražským hradem se rozkládá reprezentativní 
komplex vzájemně propojených historických zahrad s bohatou 
architektonickou výzdobou, vyhlídkovými terasami i pavilonky 
prokomponovanými s vegetací do malebných celků. C2

Valdštejnská zahrada q Letenská ul., Praha 1
Geometricky členěná raně barokní zahrada s monumentální salou 
terrenou a umělou jeskyní má osobitou atmosféru. Při procházce vám 
bude dělat společnost několik volně žijících pávů. C2

Vrtbovská zahrada q Karmelitská 25, Praha 1 w www.vrtbovska.cz
Jedna z nejkrásnějších barokních zahrad patří spíše mezi ty menší, 
originalitou architektonického řešení ve svahu i uměleckou hodnotou 
sochařské výzdoby však dosahuje evropského významu. C3

Vojanovy sady q U Lužického semináře 17, Praha 1
Tak trochu tajemné a neprávem opomíjené. Zádumčivost Vojanových 
sadů patrně přetrvala ještě ze středověku, kdy sloužily jako klášterní 
zahrada. C3

Petřínské sady q Praha 1 – Malá Strana
Vrch Petřín patří mezi nejrozsáhlejší městské zelené plochy a jeho stráně 
jsou oázou klidu v centru Prahy. Na jeho vrcholu se nachází Petřínská 
rozhledna, která skýtá okouzlující pohled na celé město. C3/B3

Františkánská zahrada q Jungmannovo náměstí, Praha 1
Útulný zelený kout v samém středu města vybízí k zastavení a nadechnutí 
se při toulkách Prahou. Zdejší okrasou jsou mj. bylinkové záhony. D3

Riegrovy sady q Praha 2 – Vinohrady
Více než sto let starý park ukrývá intimní zákoutí i místa s lesním 
prostředím, volné louky a neobvyklé průhledy na Prahu. E3/D3

Vyšehradské sady q Praha 2 – Vyšehrad
Magické místo opředené mýty a legendami ukrývá mnohá romantická 
zákoutí i krásné vyhlídky na Vltavu. D4

Královská obora – Stromovka q Praha 7 – Bubeneč
Rozlehlý park se rozkládá na ploše 95 ha v těsném sousedství 
holešovického Výstaviště. Je ideálním místem pro romantické vycházky, 
pikniky, sport i relaxaci. D1,D2/C1,C2

Letenské sady q Praha 7 – Holešovice
Park s travnatými plochami, vzrostlými stromy, pestrou směsicí dřevin 
osázenými stráněmi a s dlouhou platanovou alejí poskytuje nejen 
příjemné posezení, ale i jedinečné výhledy na Prahu. D2/C2

Muzea a galerie
Národní muzeum:
 Historická budova Národního muzea q Václavské náměstí 68, Praha 1

do 28. října 2018 z důvodu rekonstrukce uzavřena D3

 Nová budova Národního muzea q Vinohradská 1, Praha 1
expozice: přírodovědecká expozice „Archa Noemova“ D3

 Náprstkovo muzeum q Betlémské náměstí 1, Praha 1
expozice: Kultury Austrálie a Oceánie; Vojta Náprstek (zakladatel muzea) 
C3

 České muzeum hudby q Karmelitská 2/4, Praha 1
expozice: Člověk – nástroj – hudba (400 historických hudebních nástrojů, 
mj. kladívkový klavír, na který hrál W. A. Mozart) C3

 Lapidárium q Výstaviště 422, Praha 7
expozice: Památky kamenosochařství v Čechách od 11. do 19. století D1
p Další expozice Národního muzea na w www.nm.cz

Muzeum hlavního města Prahy q Na Poříčí 52, Praha 8
w www.muzeumprahy.cz
expozice: Langweilův model Prahy, historie Prahy od pravěku do přelomu 
středověku a novověku D2
 Dům U Zlatého prstenu q Týnská 6, Praha 1

expozice: Praha Karla IV. (Velkolepé staveniště Evropy a Středověké 
město) D3

Museum Kampa q U Sovových mlýnů 2, Praha 1 w www.museumkampa.cz
expozice: Sbírka středoevropského moderního umění a děl Františka 
Kupky, průkopníka abstraktního umění a Otto Gutfreunda, českého 
kubistického sochaře. C3

Židovské muzeum v Praze q Maiselova 15, Praha 1
w www.jewishmuseum.cz
Jedno z nejstarších a kontinuálně existujících židovských muzeí na světě 
dokumentuje historii, tradice a zvyky židovského obyvatelstva v Čechách. 
Ve správě muzea jsou: Starý židovský hřbitov, Španělská synagoga, 
Pinkasova synagoga, Obřadní síň, Maiselova synagoga, Klausová 
synagoga a Galerie Roberta Guttmanna D2

Národní galerie v Praze:
 Veletržní palác q Dukelských hrdinů 47, Praha 7

expozice: Umění v Československu 1918–1989 (od 28. 10. 2018) D2

 Klášter sv. Anežky České q U Milosrdných 17, Praha 1
expozice: Středověké umění v Čechách a střední Evropa 1200–1550 D2

 Šternberský palác q Hradčanské náměstí 15, Praha 1 výstavní síň C2
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Vltavské ostrovy
Blízkost řeky si lze užít také na některém z pražských ostrovů.
 Kampa q Praha 1 – ostrov mezi hlavním tokem Vltavy a jejím ramenem, 

Čertovkou, je jedním z nejromantičtějších a nejmalebnějších míst v Praze 
C3
 Slovanský ostrov q Praha 1 – jedinému ostrovu na Vltavě s významnější 

parkovou úpravou dominuje okázalý neorenesanční palác Žofín C3
 Střelecký ostrov q Praha 1 – útulné místo skryté ve stínu letitých 

stromů upoutává atmosférou starých časů a nevšedními pohledy na 
Prahu C3
 Ostrov Štvanice q Praha 7 – ostrov dříve nazývaný také jako Velké 

Benátky je dnes vyhledávaný zejména mezi sportovci D2/E2

Pražské atrakce
Zoologická zahrada hl. m. Prahy q U Trojského zámku 3, Praha 7
w www.zoopraha.cz
Zoo patří díky své jedinečné poloze k nejkrásnějším zoologickým 
zahradám na světě. Tento nádherný kousek přírody a jejích zvířecích 
obyvatel je jako stvořený pro všechny generace návštěvníků. C1

Botanická zahrada hl. m. Prahy q Trojská 196, Praha 7 w www.botanicka.cz
Zahrada nabízí téměř 30 ha upravených expozičních ploch včetně 
unikátního tropického skleníku Fata Morgana, který umožňuje výlet 
tropickou přírodou v jakoukoliv roční dobu. C1

Aquapalace Praha q Pražská 138, Průhonice – Čestlice
w www.aquapalace.cz
Největší zábavní aquapark ve střední Evropě, kde prožijete 
neopakovatelné chvíle v unikátním sportovně-relaxačním komplexu 
s nepřebernou řadou vodních atrakcí.

Lanová dráha na Petřín q Újezd, Praha 1 w www.dpp.cz
Oblíbená lanová dráha zahájila provoz již roku 1891. Je začleněna do 
systému městské hromadné dopravy a vyveze vás na vrchol Petřína. C3

Zrcadlové bludiště na Petříně q Petřínské sady, Praha 1
w www.muzeumprahy.cz
Zvenku stavba vypadá jako malý hrad, uvnitř ale nenajdete labyrint tajných 
chodeb, nýbrž bludiště ze zrcadel. Spontánní dětský smích se ozývá 
zvláště v síni smíchu, kde se nachází několik zkreslujících zrcadel. C3

Historická linka č. 41
Z holešovického Výstaviště nebo ze střešovické vozovny vyjíždějí 
o víkendech od dubna do listopadu historické soupravy tramvají na svou 
pravidelnou trať centrem města. D2

Pražský motoráček
Romantiku na kolejích zažijete na trati Pražský Semmering. Historický 
motoráček jezdí o víkendech z Hlavního nádraží a trasa vede 
impozantními hlubočepskými viadukty i přírodními lokalitami. D3

Zážitkové okružní jízdy
Objevovat půvab Prahy nemusíte jen pěšky. Co třeba vyzkoušet 
pohádkovou projížďku v kočáře, jízdu veteránem, ekovláčkem nebo 
vyhlídkový let balonem? Možností je spousta. Pro více informací navštivte 
naše turistická informační a návštěvnická centra.

Prague City Tourism
Turistické informace a služby
Turistická informační a návštěvnická centra
V našich TIC na důležitých místech historického centra a na 
mezinárodním letišti získáte veškeré informace o Praze, informační 
brožury a mapy (zdarma) a širokou nabídku turistických služeb včetně 
turistické karty, ubytování, jízdenek na městskou dopravu, vstupenek na 
kulturní akce aj. Otevřeno denně.

 Staroměstská radnice q Staroměstské nám. 1 D3
 Rytířská 12 q Praha 1 – roh s ulicí Na Můstku D3
 Václavské náměstí (horní část) q roh se Štěpánskou ulicí D3
 Letiště Václava Havla Praha q Terminál 1 a Terminál 2

z 221 714 714 f tourinfo@prague.eu

E-shop
Na w www.eshop.prague.eu si můžete objednat vlastivědné vycházky, 
privátní průvodce či mapy a brožury z naší produkce nebo zakoupit 
merchandisingové předměty.

Pražská vlastivěda
Vydejte se s námi poznávat známá i neznámá pražská zákoutí. Každý 
měsíc nabízíme nový program a pořádáme i speciální vycházky pro děti. 
Aktuální program najdete na w www.prazskevychazky.cz. Pokud nám 
napíšete na f vlastiveda@prague.eu, měsíční program vycházek vám 
budeme pravidelně zasílat na vaši e-mailovou adresu.

Průvodcovské služby
Naši vysoce kvalifi kovaní průvodci vás seznámí s českou metropolí 
při pěších vycházkách nebo okružních jízdách. Nabízíme základní 
i specializované trasy. Na přání zajistíme také výlety do okolí města, 
včetně dopravy.
Dispečink průvodců q Staroměstská radnice
z 221 714 569, 775 855 037 f guides@prague.eu

w www.prague.eu
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S mapami a průvodci
Prague City Tourism
budete v Praze jako doma!
Tyto a mnohé další tituly si můžete zdarma 
vyzvednout v našich turistických informačních 
a návštěvnických centrech, kde vám i rádi 
poradíme.
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Praha Město kouzelné a romantické, historická perla pyšnící se 
architektonickými skvosty několika staletí, místo s podmanivou 
atmosférou, kde zní tóny velkých skladatelů, ale i moderní metropole 
tepající životem, to vše je Praha, jedno z nejkrásnějších měst světa. 
Její historické centrum bylo v roce 1992 zapsáno na Seznam světového 
kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Rozloha: 496 km2 Počet obyvatel: 1 290 000 Zeměpisná poloha:
50° 05‘ 19‘‘ severní šířky, 14° 25‘ 17‘‘ východní délky, nadmořská 
výška 235 m (průměr) Čas: středoevropský (GMT + 1), letní čas – 
středoevropský + 1 (GMT + 2) Podnebí: středoevropské mírné klima 
se 4 ročními obdobími Vltava protéká městem v délce 31 km, největší 
šířka 330 m Historické jádro: Hradčany, Malá Strana, Staré Město, 
Nové Město a Vyšehrad

Praktické informace
Tísňové volání: 112 Národní směrové číslo do České republiky: +420
x Letiště Václava Havla Praha w www.prg.aero, 30 minut do centra
Doprava na letiště: Hlavní nádraží (y C) j Airport Express, jízdní doba 
cca 33 min. Nádraží Veleslavín (y A) j 119, jízdní doba cca 17 min. 
Zličín (y B) – j 100, jízdní doba cca 16 min. Anděl (y B) j 191, jízdní 
doba cca 51 min. noční bus 910

Městská hromadná doprava w www.dpp.cz, z 296 19 18 17
turistické jízdenky na 24 (t 110 Kč) nebo 72 hodin (t 310 Kč)
Městská poliklinika Praha q Spálená 12, Praha 1 z 222 924 295 D3
Lékárna s nepřetržitým provozem q Palackého 5, Praha 1,
z 224 946 982 D3
Měna: česká koruna Kč; 1€ = cca 26 Kč mince: 1, 2, 5, 10, 20, 50 Kč 
bankovky: 100, 200, 500, 1 000, 2 000, 5 000 Kč
p Většina obchodů, restaurací, hotelů a dalších služeb akceptuje běžné 
typy mezinárodních platebních karet. Peníze je mj. možné vybírat v husté 
síti bankomatů.

Pošta q Jindřišská 14, Praha 1 z 954 211 000 w www.ceskaposta.cz
denně 02.00–24.00 D3

Veřejné toalety – ve všech stanicích metra jsou k dispozici veřejné 
toalety, obvyklá otvírací doba: po–pá 6.00–21.00, so + ne 8.00–20.00, 
v centrálních a přestupních stanicích i déle.

Svátky v České republice:
1. leden – Nový rok, Den obnovy samostatného českého státu  Velký 
pátek a Velikonoční pondělí (pohyblivý svátek)  1. květen – Svátek 
práce  8. květen – Den vítězství  5. červenec – Den slovanských 
věrozvěstů Cyrila a Metoděje  6. červenec – Den upálení mistra 
Jana Husa  28. září – Den české státnosti  28. říjen – Den vzniku 
samostatného československého státu  17. listopad – Den boje za 
svobodu a demokracii  24. prosinec – Štědrý den  25. prosinec – 
1. svátek vánoční  26. prosinec – 2. svátek vánoční

Významné památky
Pražský hrad q Praha 1 – Hradčany w www.hrad.cz
Pohled na Pražský hrad patří mezi nejúchvatnější panoramata. Jeden 
z největších hradních komplexů na světě tvoří historické paláce, 
církevní budovy, rozsáhlé zahrady i malebná zákoutí. Pražský hrad je 
již více než tisíc let symbolem českého státu. Dominantou je gotická 
katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha (1344). C2

Karlův most q Praha 1 – Malá Strana, Staré Město
Nejstarší a nejznámější pražský most byl založen r. 1357 Karlem IV. 
Most je po obou stranách opevněn věžemi – Malostranskými 
mosteckými věžemi a Staroměstskou mosteckou věží, která patří 
k nejkrásnějším branám gotické Evropy. C3

Kostel sv. Mikuláše q Malostranské náměstí, Praha 1
w www.stnicholas.cz
Vrcholná stavba tzv. pražského baroka s dominantní kopulí a zvonicí. 
Panoramatický význam kostela je zásadní nejen pro levý břeh Vltavy. 
Za svého pobytu v Praze zde na varhany hrával W. A. Mozart. C3

Staroměstská radnice s orlojem q Staroměstské náměstí, Praha 1
w www.prague.eu/staromestskaradnice
Radnice byla zřízena r. 1338 jako sídlo samosprávy Starého Města. 
Nejstarší gotickou část komplexu tvoří věž s arkýřovou kaplí a unikátní 
orloj se středověkým mechanismem, na kterém se každou celou 
hodinu mezi 9.00–23.00 objevuje 12 apoštolů. D3

Kostel Panny Marie Vítězné (Pražské Jezulátko)
q Karmelitská 9, Praha 1 w www.pragjesu.cz
Raně barokní kostel je proslulý díky sošce Pražského Jezulátka, 
pocházející ze Španělska, darované karmelitánům Polyxenou 
z Lobkovic (1628). C3

Strahovský klášter q Strahovské nádvoří 1, Praha 1
w www.strahovskyklaster.cz
Klášter řádu premonstrátů byl založen r. 1140. V jeho areálu se 
nachází vzácná Strahovská knihovna a Strahovská obrazárna, jedna 
z nejvýznamnějších středoevropských sbírek gotického malířství, 
rudolfi nského umění, barokní a rokokové malby. B3

Loreta q Loretánské náměstí 7, Praha 1 w www.loreta.cz
Mariánské poutní místo s kopií Svaté chýše a barokním kostelem 
Narození Páně. Vzácný je tzv. Loretánský poklad, soubor 
bohoslužebných předmětů, z nichž nejproslulejší je Diamantová 
monstrance. B3/2

Klementinum q Mariánské náměstí 5, Praha 1 w www.klementinum.com
Rozsáhlý areál původně sloužil jako jezuitská kolej. Prohlídkový okruh 
zahrnuje mj. Astronomickou věž a Barokní knihovní sál. Zrcadlová kaple 
s unikátním osazením zrcadel slouží jako koncertní síň. C3

Staronová synagoga q Červená ul., Praha 1 w www.kehilaprag.cz
Patří mezi nejstarší a nejcennější evropské i světové židovské památky, 
je i nejstarší synagogou ve střední Evropě. Raně gotická stavba z konce 
13. století dodnes slouží jako modlitebna Židovské obce v Praze. D2

Chrám Matky Boží před Týnem q Staroměstské náměstí, Praha 1
w www.tyn.cz
Jedna z nejpůsobivějších gotických sakrálních staveb v Praze 
s rozsáhlou galerií gotických, renesančních a raně barokních děl, z nichž 
nejzajímavější jsou oltářní obrazy Karla Škréty a náhrobek astronoma 
Tychona Brahe. D3

Obecní dům q náměstí Republiky 5, Praha 1 w www.obecnidum.cz
Vrcholné dílo pražské secese ze začátku 20. století, na jehož podobě 
se podílela řada významných umělců v čele se světoznámým malířem 
Alfonsem Muchou. Nádhernému interiéru vévodí monumentální 
Smetanova síň. D3

Prašná brána q Na Příkopě, Praha 1 w www.muzeumprahy.cz
Významná památka pozdně gotické Prahy je začátkem tzv. Královské 
cesty na Pražský hrad. Kdysi sloužila jako sklad střelného prachu. D3

Vyšehrad q V Pevnosti, Praha 2 w www.praha-vysehrad.cz
Podle starých pověstí nejstarší sídlo českých knížat, ve skutečnosti 
zdejší hradiště vzniklo asi v polovině 10. století. Jeho parkový areál 
ukrývá architektonické poklady zahrnující románskou rotundu sv. Martina, 
novogotický kostel sv. Petra a Pavla, národní pohřebiště a další 
zajímavosti. D4

Moderní architektura
Petřínská rozhledna q Petřínské sady, Praha 1 w www.muzeumprahy.cz
Jedna z neodmyslitelných dominant Prahy byla postavena r. 1891 jako 
volná kopie pařížské Eiffelovy věže, k níž je v poměru 1:5. C3

Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně q náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3 
w www.srdcepane.cz
Nejvýznamnější česká sakrální stavba 20. století je dílem slovinského 
architekta Jože Plečnika. Tato osobitá a monumentální architektura je 
inspirovaná starokřesťanskými vzory. E3

Dům U Černé Matky Boží q Ovocný trh 19, Praha 1 w www.upm.cz
Vrcholné dílo české kubistické architektury je výjimečné svou fasádou 
i kubistickým půdorysem a průnikem kubismu i do interiéru domu. Sídlí 
zde rovněž stálá expozice českého kubismu. D3

Müllerova vila q Nad Hradním vodojemem 14, Praha 6
w www.muzeumprahy.cz
Vila je mistrovským dílem světové architektonické avantgardy. Navenek 
působí stroze funkcionalisticky, zajímavá je však její vnitřní dispozice 
s originálně řešenými interiéry, jež se „vlévají“ jeden do druhého. B2

Tančící dům q Jiráskovo náměstí 6, Praha 2 w www.tancici-dum.cz
Tato výjimečná stavba je pilířem moderní pražské architektury. Idea domu 
je inspirována tanečním umem slavného fi lmového páru – Freda Astaira 
a Ginger Rogers. C3

Veletržní palác q Dukelských hrdinů 47, Praha 7 w www.ngprague.cz
Ve své době největší stavba svého druhu na světě a první funkcionalistická 
budova v Praze má úctyhodné rozměry 140 x 75 metrů. Dnes slouží 
potřebám Národní galerie pro sbírky moderního umění. D2

Národní památník na Vítkově q U Památníku 1900, Praha 3 w www.nm.cz
Monumentální budova byla postavena k poctě československých 
legionářů a československého odboje v období 1. světové války. Součástí 
památníku je také hrob neznámého vojína a bronzová jezdecká socha 
Jana Žižky. E3

Žižkovská televizní věž q Mahlerovy sady 1, Praha 3 w www.towerpark.cz
Bezesporu hlavní dominanta Prahy je se svými 216 m nejvyšší stavbou 
metropole. Na konstrukci věže je umístěno 10 obřích soch miminek 
Davida Černého. E3

 Schwarzenberský palác q Hradčanské náměstí 2, Praha 1
expozice: Baroko v Čechách (do srpna 2018) C3

 Salmovský palác q Hradčanské náměstí 2, Praha 1
expozice: Centrum současného umění TBA21 (od 6. 6. 2018) C3

 Palác Kinských q Staroměstské náměstí 12, Praha 1
výstavní síň D3

 Valdštejnská jízdárna q Valdštejnská 3, Praha 1
výstavní síň C2
p Bližší informace na w www.ngprague.cz (z důvodu přesunu a instalace 
nových stálých expozic doporučujeme sledovat webové stránky)

Galerie hlavního města Prahy:
 Trojský zámek q U Trojského zámku 4/1, Praha 7

expozice: Architektura a výzdoba zámku Troja C1

 Bílkova vila q Mickiewiczova 1, Praha 6
expozice: Ateliér Františka Bílka, českého sochaře a grafi ka epochy 
symbolismu C2

 Dům U Kamenného zvonu q Staroměstské náměstí 13, Praha 1
výstavní síň D3

 Městská knihovna (2. patro) q Mariánské náměstí 1, Praha 1
výstavní síň D3

 Dům fotografi e q Revoluční 5, Praha 1
výstavní síň D2
p Bližší informace na www.ghmp.cz

Obrazárna Pražského hradu q Pražský hrad – II. nádvoří, Praha 1
 w www.kulturanahrade.cz
expozice: Obrazy z hradních sbírek C2

Strahovská obrazárna q Strahovské nádvoří 1, Praha 1
w www.strahovskyklaster.cz
expozice: Sbírka českého a evropského umění od gotiky k romantismu B3

Centrum současného umění DOX q Poupětova 1, Praha 7 w www.dox.cz
Prezentace současného umění, architektury a designu E1

Vltava a život na řece
Pražské náplavky w www.prazskenaplavky.cz
Náplavky patří mezi nejoblíbenější pražské promenády a během léta se 
stávají epicentrem pražského kulturního dění a volnočasových aktivit.

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

 Slovanka q Slovanský ostrov, Praha 1 w www.slovanka.net C3

 S.P.L.A.V. Praha q Slovanský ostrov 8, Praha 1 C3

 Půjčovna lodiček q Smetanovo nábřeží, Praha 1
w www.pujcovna-lodicek.cz C3

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

 Pražská paroplavební společnost q přístaviště Rašínovo nábřeží
a Čechův most w www.paroplavba.cz – mj. také plavby do ZOO
(cca duben–září) C3;D2

 Evropská vodní doprava – Prague Boats q přístaviště u Čechova
mostu w www.evd.cz D2

 Pražské Benátky q přístaviště Judita, Čertovka, Mánes a Four Seasons 
w www.prazskebenatky.cz C3;C3;C2 a C3

 Parníky Praha q přístaviště Dvořákovo nábřeží – Na Františku
w www.parniky-praha.eu D2

 Jazzboat q přístaviště Čechův most w www.jazzboat.cz – výjimečný 
plovoucí jazzový klub D2

Pražské přívozy
Nejzábavnější spojnicí mezi pravým a levým břehem Prahy jsou pražské 
přívozy. V provozu jsou zpravidla od dubna do října a platí na ně běžná 
jízdenka MHD. Bližší informace na w www.dpp.cz nebo w www.ropid.cz.

Pražské zahrady a parky
Zahrady Pražského hraduqPražský hrad, Praha 1 wwww.hrad.cz
Historicky nejcennější ze všech hradních zahrad je Královská 
zahrada z roku 1534 se Zpívající fontánou, která patří k nejkrásnějším 
renesančním fontánám v Evropě. Z Jižních zahrad, rozpínajících se před 
jižním průčelím Pražského hradu, je dechberoucí výhled na historické 
jádro Prahy. C2

Palácové zahrady pod Pražským hradem q Valdštejnská 12–14, Praha 1 
w www.palacove-zahrady.cz
Na jižních svazích pod Pražským hradem se rozkládá reprezentativní 
komplex vzájemně propojených historických zahrad s bohatou 
architektonickou výzdobou, vyhlídkovými terasami i pavilonky 
prokomponovanými s vegetací do malebných celků. C2

Valdštejnská zahrada q Letenská ul., Praha 1
Geometricky členěná raně barokní zahrada s monumentální salou 
terrenou a umělou jeskyní má osobitou atmosféru. Při procházce vám 
bude dělat společnost několik volně žijících pávů. C2

Vrtbovská zahrada q Karmelitská 25, Praha 1 w www.vrtbovska.cz
Jedna z nejkrásnějších barokních zahrad patří spíše mezi ty menší, 
originalitou architektonického řešení ve svahu i uměleckou hodnotou 
sochařské výzdoby však dosahuje evropského významu. C3

Vojanovy sady q U Lužického semináře 17, Praha 1
Tak trochu tajemné a neprávem opomíjené. Zádumčivost Vojanových 
sadů patrně přetrvala ještě ze středověku, kdy sloužily jako klášterní 
zahrada. C3

Petřínské sady q Praha 1 – Malá Strana
Vrch Petřín patří mezi nejrozsáhlejší městské zelené plochy a jeho stráně 
jsou oázou klidu v centru Prahy. Na jeho vrcholu se nachází Petřínská 
rozhledna, která skýtá okouzlující pohled na celé město. C3/B3

Františkánská zahrada q Jungmannovo náměstí, Praha 1
Útulný zelený kout v samém středu města vybízí k zastavení a nadechnutí 
se při toulkách Prahou. Zdejší okrasou jsou mj. bylinkové záhony. D3

Riegrovy sady q Praha 2 – Vinohrady
Více než sto let starý park ukrývá intimní zákoutí i místa s lesním 
prostředím, volné louky a neobvyklé průhledy na Prahu. E3/D3

Vyšehradské sady q Praha 2 – Vyšehrad
Magické místo opředené mýty a legendami ukrývá mnohá romantická 
zákoutí i krásné vyhlídky na Vltavu. D4

Královská obora – Stromovka q Praha 7 – Bubeneč
Rozlehlý park se rozkládá na ploše 95 ha v těsném sousedství 
holešovického Výstaviště. Je ideálním místem pro romantické vycházky, 
pikniky, sport i relaxaci. D1,D2/C1,C2

Letenské sady q Praha 7 – Holešovice
Park s travnatými plochami, vzrostlými stromy, pestrou směsicí dřevin 
osázenými stráněmi a s dlouhou platanovou alejí poskytuje nejen 
příjemné posezení, ale i jedinečné výhledy na Prahu. D2/C2

Muzea a galerie
Národní muzeum:
 Historická budova Národního muzea q Václavské náměstí 68, Praha 1

do 28. října 2018 z důvodu rekonstrukce uzavřena D3

 Nová budova Národního muzea q Vinohradská 1, Praha 1
expozice: přírodovědecká expozice „Archa Noemova“ D3

 Náprstkovo muzeum q Betlémské náměstí 1, Praha 1
expozice: Kultury Austrálie a Oceánie; Vojta Náprstek (zakladatel muzea) 
C3

 České muzeum hudby q Karmelitská 2/4, Praha 1
expozice: Člověk – nástroj – hudba (400 historických hudebních nástrojů, 
mj. kladívkový klavír, na který hrál W. A. Mozart) C3

 Lapidárium q Výstaviště 422, Praha 7
expozice: Památky kamenosochařství v Čechách od 11. do 19. století D1
p Další expozice Národního muzea na w www.nm.cz

Muzeum hlavního města Prahy q Na Poříčí 52, Praha 8
w www.muzeumprahy.cz
expozice: Langweilův model Prahy, historie Prahy od pravěku do přelomu 
středověku a novověku D2
 Dům U Zlatého prstenu q Týnská 6, Praha 1

expozice: Praha Karla IV. (Velkolepé staveniště Evropy a Středověké 
město) D3

Museum Kampa q U Sovových mlýnů 2, Praha 1 w www.museumkampa.cz
expozice: Sbírka středoevropského moderního umění a děl Františka 
Kupky, průkopníka abstraktního umění a Otto Gutfreunda, českého 
kubistického sochaře. C3

Židovské muzeum v Praze q Maiselova 15, Praha 1
w www.jewishmuseum.cz
Jedno z nejstarších a kontinuálně existujících židovských muzeí na světě 
dokumentuje historii, tradice a zvyky židovského obyvatelstva v Čechách. 
Ve správě muzea jsou: Starý židovský hřbitov, Španělská synagoga, 
Pinkasova synagoga, Obřadní síň, Maiselova synagoga, Klausová 
synagoga a Galerie Roberta Guttmanna D2

Národní galerie v Praze:
 Veletržní palác q Dukelských hrdinů 47, Praha 7

expozice: Umění v Československu 1918–1989 (od 28. 10. 2018) D2

 Klášter sv. Anežky České q U Milosrdných 17, Praha 1
expozice: Středověké umění v Čechách a střední Evropa 1200–1550 D2

 Šternberský palác q Hradčanské náměstí 15, Praha 1 výstavní síň C2

Název: Praha:mapa
Text: © Prague City Tourism
Foto: © Prague City Tourism a Shutterstock
Grafi cký návrh: Touch Branding
Mapa: Kartografi e Praha a.s.
Tisk: ALL365 s.r.o.
Praha 4/2018
První aktualizované vydání
Neprodejné
Prague City Tourism
Arbesovo nám. 70/4 / Praha 5 / 150 00 / CZ
www.prague.eu
www.praguecitytourism.cz

Vltavské ostrovy
Blízkost řeky si lze užít také na některém z pražských ostrovů.
 Kampa q Praha 1 – ostrov mezi hlavním tokem Vltavy a jejím ramenem, 

Čertovkou, je jedním z nejromantičtějších a nejmalebnějších míst v Praze 
C3
 Slovanský ostrov q Praha 1 – jedinému ostrovu na Vltavě s významnější 

parkovou úpravou dominuje okázalý neorenesanční palác Žofín C3
 Střelecký ostrov q Praha 1 – útulné místo skryté ve stínu letitých 

stromů upoutává atmosférou starých časů a nevšedními pohledy na 
Prahu C3
 Ostrov Štvanice q Praha 7 – ostrov dříve nazývaný také jako Velké 

Benátky je dnes vyhledávaný zejména mezi sportovci D2/E2

Pražské atrakce
Zoologická zahrada hl. m. Prahy q U Trojského zámku 3, Praha 7
w www.zoopraha.cz
Zoo patří díky své jedinečné poloze k nejkrásnějším zoologickým 
zahradám na světě. Tento nádherný kousek přírody a jejích zvířecích 
obyvatel je jako stvořený pro všechny generace návštěvníků. C1

Botanická zahrada hl. m. Prahy q Trojská 196, Praha 7 w www.botanicka.cz
Zahrada nabízí téměř 30 ha upravených expozičních ploch včetně 
unikátního tropického skleníku Fata Morgana, který umožňuje výlet 
tropickou přírodou v jakoukoliv roční dobu. C1

Aquapalace Praha q Pražská 138, Průhonice – Čestlice
w www.aquapalace.cz
Největší zábavní aquapark ve střední Evropě, kde prožijete 
neopakovatelné chvíle v unikátním sportovně-relaxačním komplexu 
s nepřebernou řadou vodních atrakcí.

Lanová dráha na Petřín q Újezd, Praha 1 w www.dpp.cz
Oblíbená lanová dráha zahájila provoz již roku 1891. Je začleněna do 
systému městské hromadné dopravy a vyveze vás na vrchol Petřína. C3

Zrcadlové bludiště na Petříně q Petřínské sady, Praha 1
w www.muzeumprahy.cz
Zvenku stavba vypadá jako malý hrad, uvnitř ale nenajdete labyrint tajných 
chodeb, nýbrž bludiště ze zrcadel. Spontánní dětský smích se ozývá 
zvláště v síni smíchu, kde se nachází několik zkreslujících zrcadel. C3

Historická linka č. 41
Z holešovického Výstaviště nebo ze střešovické vozovny vyjíždějí 
o víkendech od dubna do listopadu historické soupravy tramvají na svou 
pravidelnou trať centrem města. D2

Pražský motoráček
Romantiku na kolejích zažijete na trati Pražský Semmering. Historický 
motoráček jezdí o víkendech z Hlavního nádraží a trasa vede 
impozantními hlubočepskými viadukty i přírodními lokalitami. D3

Zážitkové okružní jízdy
Objevovat půvab Prahy nemusíte jen pěšky. Co třeba vyzkoušet 
pohádkovou projížďku v kočáře, jízdu veteránem, ekovláčkem nebo 
vyhlídkový let balonem? Možností je spousta. Pro více informací navštivte 
naše turistická informační a návštěvnická centra.

Prague City Tourism
Turistické informace a služby
Turistická informační a návštěvnická centra
V našich TIC na důležitých místech historického centra a na 
mezinárodním letišti získáte veškeré informace o Praze, informační 
brožury a mapy (zdarma) a širokou nabídku turistických služeb včetně 
turistické karty, ubytování, jízdenek na městskou dopravu, vstupenek na 
kulturní akce aj. Otevřeno denně.

 Staroměstská radnice q Staroměstské nám. 1 D3
 Rytířská 12 q Praha 1 – roh s ulicí Na Můstku D3
 Václavské náměstí (horní část) q roh se Štěpánskou ulicí D3
 Letiště Václava Havla Praha q Terminál 1 a Terminál 2

z 221 714 714 f tourinfo@prague.eu

E-shop
Na w www.eshop.prague.eu si můžete objednat vlastivědné vycházky, 
privátní průvodce či mapy a brožury z naší produkce nebo zakoupit 
merchandisingové předměty.

Pražská vlastivěda
Vydejte se s námi poznávat známá i neznámá pražská zákoutí. Každý 
měsíc nabízíme nový program a pořádáme i speciální vycházky pro děti. 
Aktuální program najdete na w www.prazskevychazky.cz. Pokud nám 
napíšete na f vlastiveda@prague.eu, měsíční program vycházek vám 
budeme pravidelně zasílat na vaši e-mailovou adresu.

Průvodcovské služby
Naši vysoce kvalifi kovaní průvodci vás seznámí s českou metropolí 
při pěších vycházkách nebo okružních jízdách. Nabízíme základní 
i specializované trasy. Na přání zajistíme také výlety do okolí města, 
včetně dopravy.
Dispečink průvodců q Staroměstská radnice
z 221 714 569, 775 855 037 f guides@prague.eu

w www.prague.eu
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S mapami a průvodci
Prague City Tourism
budete v Praze jako doma!
Tyto a mnohé další tituly si můžete zdarma 
vyzvednout v našich turistických informačních 
a návštěvnických centrech, kde vám i rádi 
poradíme.

q   Staroměstská radnice,
Staroměstské nám. 1, Praha 1

r denně 9 - 19
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r denně 9 - 19
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Prague City Tourism
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Tyto a mnohé další tituly si můžete zdarma 
vyzvednout v našich turistických informačních 
centrech, kde vám i rádi poradíme.
 Staroměstská radnice
q  Staroměstské nám. 1, Praha 1 r denně 9 - 19
Na Můstku
q   Rytířská 12, Praha 1 r denně 9 - 19
Objevte kouzlo pražských čtvrtí s našimi 
profesionálními průvodci! Objednejte si 
soukromou vycházku na eshop.prague.eu.
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Prague City Tourism
je tu pro vás!

Town Hall
Pass

Obě radnice od sebe dělí 
20 minut chůze. Spojnicí je 
Václavské náměstí – z jeho 
spodní části lze ulicí Na Můstku 
dojít k radnici Staroměstské, 
z jeho střední části ulicí 
Vodičkova naopak k radnici 
Novoměstské.

Prague.eu

Vaše nejvýhodnější vstupenka
Prohlédněte si dvě nejstarší 
pražské radnice. Bez čekání!

Your Most Convenient Ticket
Visit Prague’s two oldest town 
halls, with no waiting in line!

Town Hall Pass se prodává 
na pokladně obou objektů.

Interiéry Staroměstské 
radnice:

Věž Staroměstské radnice:

Věž Novoměstské radnice:
denně kromě pondělí 
10.00 - 12.00  
a 13.00 - 18.00

Where Can I Buy  
a Town Hall Pass?
The Town Hall Pass is sold at 
both town halls‘ ticket counters.

Opening hours:
q  Old Town Hall interiors:
r  daily 9 a.m. – 7 p.m. 

(Mondays from 11 a. m.)
q  Old Town Hall tower:
r  daily 9 a.m. – 10 p.m. 

(Mondays from 11 a. m.)
q  New Town Hall tower:
r  daily except Monday,  

10 a. m. – 12 noon,  
1 p. m. – 6 p. m.
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Directions:
Both town halls are a 20 minute 
walk apart, with Wenceslas 
Square in between. To reach 
the Old Town Hall, take Na 
Můstku Street from the very 
bottom of Wenceslas Square. 
Conversely, the New Town 
Hall can be reached from the 
central point of Wenceslas 
Square by walking the entire 
length of Vodičkova Street.

prague.eu/staromestskaradnice 
prague.eu/oldtownhall
nrpraha.cz

www.prague.eu

Kultura
Tipy
Inspirace

léto

Vyšehrad 
sídlo prvního

českého krále

Seznamte se:

Prague.eu 

S mapami a průvodci
Prague City Tourism
budete v Praze jako doma!
Tyto a mnohé další tituly si můžete zdarma 
vyzvednout v našich turistických informačních 
centrech, kde vám i rádi poradíme.
 Staroměstská radnice
q  Staroměstské nám. 1, Praha 1
r denně 9 - 19
Na Můstku
q   Rytířská 12, Praha 1
r denně 9 - 19
Objevte kouzlo pražských čtvrtí s našimi 
profesionálními průvodci! Objednejte si soukromou 
vycházku na eshop.prague.eu.
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Kalendář 
akcí
Přinášíme vám výběr těch nejzajímavějších akcí, které se v Praze konají od června do poloviny září 
2018. Desítky dalších jsou uvedeny na našem webu www.prague.eu, kde naleznete i podrobnější 
údaje o programech, vstupenkách apod.
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Jmenuji se Robert Vano
g do 17. 6. q Leica Gallery Prague, Školská 28,
Praha 1 – Nové Město w www.lgp.cz
Retrospektivní výstava zahrnuje výběr z umělcových fotografi í od 
devadesátých let minulého století do současnosti. Jsou v něm 
zastoupeny akty, portréty i zátiší.

Péter Korniss: Touha po věčnosti – proměny života 
střední Evropy
g do 28. 6. q Staroměstská radnice – Křížová chodba,
Rytířský sál, Staroměstské náměstí 1, Praha 1 – Staré Město
w www.prague.eu/staromestskaradnice
Unikátní projekt jednoho z velkých současných fotografů je 
věnován zachycení postupné proměny života tradičního venkova 
střední Evropy – venkova maďarského, slovenského, rumun-
ského, českého, polského.

Jan Zrzavý ze sbírek soukromých sběratelů
g do 1. 7. q Museum Kampa, U Sovových mlýnů 2,
Praha 1 – Malá Strana w www.muzeumkampa.cz
Poetické kvality díla Jana Zrzavého, jeho ilustrace k Erbenově 
Kytici a Máchovu Máji i melancholie a mollový smutek dodnes 
okouzlují české i zahraniční fanoušky výtvarného umění.

Založeno 1918 / Labyrintem dějin českých zemí
g do 1. 7. q Pražský hrad – Císařská konírna, Pražský hrad – 
II. nádvoří, Praha 1 – Hradčany w www.kulturanahrade.cz
Průřezová výstava představí návštěvníkům formou zážitkové 
expozice tisícileté období, v němž se vyvíjel český stát. Stěžejním 
exponátem je listina, tzv. Vladislavovo privilegium z roku 1158, 
která je nejstarším dochovaným dokumentem naší historie.

Mat Colishaw: Standing Water
g do 8. 7. q Galerie Rudolfi num, Alšovo nábřeží 12,
Praha 1 – Staré Město w www.galerierudolfi num.cz
Pro výstavu byl vybrán průřez tvorbou osobitého britského 
umělce za posledních deset let. Expozice akcentuje mnohdy tra-
diční témata dějin umění aktualizovaná v kontextu dnešní doby 
s využitím pestré palety animačních technik.

Konec zlatých časů
g do 15. 7. q Národní galerie v Praze – Veletržní palác,
Dukelských hrdinů 47, Praha 7 – Holešovice w www.ngprague.cz
Gustav Klimt, Egon Schiele a vídeňská moderna ze sbírek Národní 
galerie v Praze. Výstava poukazuje nejen na Klimtův vliv na Egona 
Schieleho a historii jednotlivých děl, ale nově je také zasazuje do 
kontextu tvorby jejich současníků z vídeňské umělecké scény.

Josef Sudek: Topografi e sutin, Praha 1945
g do 19. 8. q Galerie hlavního města Prahy – Dům fotografi e, 
Revoluční 5, Praha 1 Nové Město w www.ghmp.cz
Na výstavě lze zhlédnout téměř neznámý a dosud nevystavený 
soubor fotografi í Josefa Sudka. Cyklus zobrazuje Prahu poniče-
nou za Pražského povstání a při bombardování v roce 1945. Na 
snímcích jsou také zdokumentována válečná opatření na památ-
kách metropole v období protektorátu.

The Story of Czech Design. From Cubism to the 21 Century
g 26. 6. – 31. 8. q Galerie Českých center, Rytířská 31,
Praha 1 - Staré Město w www.czechcentres.cz
Výstava přibližuje vývoj designu v českých zemích a seznamuje 
s pestrou skupinou lidí, spolků, výrobních subjektů a dalších insti-
tucí, které se designem zabývaly či dosud zabývají. Expozici dopl-
ňuje kolekce ikon českého designu, tedy předmětů, které jasně 
prokázaly svou nadčasovou kvalitu.

Univerzita a republika: 100 let – 100 předmětů
– 100 příběhů
g do 1. 9. q Karolinum, Ovocný trh 3, Praha 1 – Staré Město
w www.cuni.cz
Sto let soužití Karlovy univerzity a státu je prezentováno prostřed-
nictvím stovky výjimečných exponátů, z nichž každý charakteri-
zuje jeden rok z období 1918–2018.

Jiří Kolář: Úšklebek století
g do 2. 9. q Národní galerie v Praze – palác Kinských,
Staroměstské náměstí 12, Praha 1 – Staré Město
w www.ngprague.cz
K vidění je výběr Kolářových výtvarných prací, který v propojení 
s jeho básnickým dílem dokazuje, jak nevšedně dovedl umělec 
formulovat svůj komentář světa. Významnou součást výstavy 
tvoří „Deník 1968“, soubor koláží mapujících dramatické události 
tohoto roku.

Josef Koudelka: Návraty
g do 23. 9. q Uměleckoprůmyslové museum, 17. listopadu 2, 
Praha 1 – Staré Město w www.upm.cz
Výstava prací významného českého fotografa je uspořádána 
k jeho 80. narozeninám a představuje průřez umělcovou celoži-
votní tvorbou. Jedním z hlavních témat expozice jsou autorovy 
dobové originální snímky událostí ze srpna 1968.

Koudelka: De-creazione
g do 23. 9. q Národní galerie v Praze – Veletržní palác,
Dukelských hrdinů 47, Praha 7 – Holešovice w www.ngprague.cz
Sekvence osmnácti fotografi í, které se skládají z devíti velkých 
horizontálních panoramat a tří vertikálních triptychů. Koudelkův 
soubor upozorňuje na nerovnováhu vztahu člověka a jeho pro-
středí a zároveň odhaluje lidský sklon k nikdy nekončící destrukci.

Šrobárova sbírka: Odhalení
g do 30. 6. q Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, 
Praha 7 – Holešovice w www.nzm.cz
Nejcennější část sbírky výtvarného umění Národního země-
dělského muzea. Jedinečný soubor obrazů, který tvoří 153 děl 
starých mistrů a evropských malířů 19. století, je pojmenovaný po 
svém původním vlastníkovi, prvorepublikovém politikovi Vavrovi 
Šrobárovi.

Založeno 1918 q Doteky státnosti
g do 31. 10. q Pražský hrad – Jízdárna Pražského hradu, 
U Prašného mostu 3, Praha 1 – Hradčany
w www.kulturanahrade.cz
Expozice věnovaná především historii státních symbolů je v kon-
textu dalších výstav připravovaných k výročí založení našeho 
státu zcela výjimečná, a to nejen soustředěním zcela unikátních 
exponátů na jedno místo, ale i svým architektonickým pojetím.

Hudební
festivaly

United Islands of Prague
g 22. a 23. 6. q různá místa w www.unitedislands.cz
Multižánrový hudební festival, který se pravidelně koná v Karlíně 
a přilehlých lokalitách. Vstup zdarma.

Bohemia Jazz Fest
g 9. a 10. 7. q Staroměstské nám., Praha 1 – Staré Město
w www.bohemiajazzfest.cz
Jeden z největších a nejuznávanějších jazzových festivalů 
v Evropě. Jeho podstatou je představit a propagovat špičkový 
světový jazz v České republice. Vstup zdarma.

Prague Proms
g 19. 6. – 19. 7. q různá místa w www.pragueproms.cz
Dokonale pikantní směs jazzu a klasiky. Hvězdou první velikosti 
bezesporu bude legendární skladatel Ennio Morricone. Těšit se 
však můžete i na další zvučná jména, např. Chicka Coreu, Kurta 
Ellinga nebo Christiana Lindberga.

Letní slavnosti staré hudby
g 10. 7. – 8. 8. q různá místa w www.letnislavnosti.cz
Mezinárodní festival historických hudebních směrů vás letos 
zavede do uměleckého světa Středozemí, do prostředí, které 
odnepaměti ovlivňovalo evropské kulturní tradice.

Mezinárodní varhanní festival
g 2. 8. – 20. 9. q Bazilika sv. Jakuba, Malá Štupartská 635/6, 
Praha 1 - Staré Město w www.auditeorganum.cz
Sólové varhanní recitály předních světových i českých umělců. 
Na slavné svatojakubské varhany zahrají mimo jiné hudebníci 
z Francie, Portugalska či Islandu.

Dvořákova Praha
g 2. – 21. 9. q různá místa w www.dvorakovapraha.cz
Monumentální duchovní díla Antonína Dvořáka, klavírní virtuo-
sové, světové orchestry a velcí sólisté, oslava 100. výročí repub-
liky, pocta Leonardu Bernsteinovi, cyklus komorních koncertů 
i um mladých talentů – takový je letošní ročník prestižního mezi-
národního hudebního festivalu.

Sport

České derby
g 24. 6. q Dostihové závodiště Praha – Velká Chuchle, Ra-
dotínská 69, Praha 5 – Velká Chuchle w www.velka-chuchle.cz
Absolutní vrchol dostihového kalendáře a zároveň nejbohatší 
rovinový závod ve středoevropském regionu.

Mystic Sk8 Cup 2018
g 29. 6. – 1. 7. q Mystic Skatepark Štvanice, Štvanice,
Praha 7 – Holešovice w www.mysticskates.cz
Nejlepší světoví skateboardisté předvedou své schopnosti ve 
street skateparku a bowlu. Těšte se na doprovodný program 
a večerní party.

XVI. Všesokolský slet
g 1. 7. – 6. 7. q Eden Aréna, U Slavie 2a, Praha 10 – Vršovice
w www.sokol.eu
V rámci oslav 100. výročí vzniku samostatné Československé 
republiky zorganizovala Česká obec sokolská všesokolský slet. 
Hlavní hromadná cvičení proběhnou na stadionu v Edenu.

Prague International Streetball Cup 2018
g 14. a 15. 7. q Václavské náměstí, Praha 1 – Nové Město
w www.streetball-mania.cz
Nejlepší čeští hráči budou konfrontovat své dovednosti se špičko-
vými zahraničními týmy na nejstarším mezinárodním evropském 
streetballovém turnaji.

Ford ChallengePrague
g 28. 7. q různá místa w www.challenge-prague.com
Dopřejte si unikátní zážitek z triatlonového závodu v historickém 
centru hlavního města České republiky.

Birell Grand Prix Praha 2018
g 8. 9. q různá místa w www.runczech.com
První ze dvou závodů, adidas Běh pro ženy na 5 km, je výhradně 
dámskou záležitostí. Se západem slunce startuje i druhý závod, 
Birell Běh na 10 km, který je otevřený pro všechny běžce.

Festivaly

Vyšehraní
g do 17. 6. q Letní scéna Vyšehrad, V Pevnosti,
Praha 2 – Vyšehrad w www.vysehrani.cz
Open-air multižánrový festival divadla a hudby nabídne porci letní 
kultury v historickém prostředí Vyšehradu.

Za dveřmi
g 16. 7. – 19. 7. q Výstaviště Praha Holešovice,
Areál Výstaviště, Praha 7 – Holešovice w www.zadvermi.cz
Pouliční divadlo oživí Prahu. Nejoriginálnější tuzemské i zahra-
niční soubory předvedou to nejlepší z klauniády, cirkusu a všech 
forem pouličního umění.

Pražské folklorní dny
g 19. 7. – 22. 7. q různá místa
w www.praguefestival.cz/folklore
12. ročník největší lidové taneční události ve střední Evropě. 
Festivalu se vždy účastní desítky hudebních a tanečních souborů 
z různých zemí Evropy, Afriky a Asie.

Prague Pride
g 6. 8. – 12. 8. q různá místa w www.praguepride.cz
Největší evropský LGBT festival zaujme množstvím kulturních 
a společenských akcí. Vrcholem programu je „průvod hrdosti“, 
kterého se tradičně účastní řada alegorických vozů.

Metropolitní léto hereckých osobností
g 21. 6. – 31. 8. q Letní scéna Vyšehrad, V Pevnosti,
Praha 2 – Vyšehrad w www.studiodva.cz
Hlavním lákadlem vyšehradské scény je premiéra klasické fran-
couzské komedie Georgese Feydeaua Brouk v hlavě. Chybět 

samozřejmě nebudou ani osvědčené tituly z minulých let. Kromě 
Vyšehradu se představení konají také v divadle Studio DVA a na 
Letní scéně tvrze Divice.

Letní scéna Divadla Ungelt
g 1. 7. – 31. 8. q Letní scéna Divadla Ungelt, Nový Svět,
Praha 1 – Hradčany w www.letniscena.cz
Ve starobylé části Hradčan si můžete vychutnat výjimečná diva-
delní představení přímo pod širým nebem. S kapacitou 227 míst 
si letní scéna zachovává komorní atmosféru typickou pro Divadlo 
Ungelt.

Letní Letná
g 15. 8. – 2. 9. q Letenské sady, Praha 7 – Holešovice
w www.letniletna.cz
Unikátní představení světových hvězd nového cirkusu, největší 
přehlídka domácích souborů, klaunérie, hudební program, fi lmové 
projekce, workshopy, debaty, výstavy a bohatý program pro děti – 
to vše a mnohem více zažijete na festivalu Letní Letná.

Letní shakespearovské slavnosti
g 26. 6. – 7. 9. q různá místa w www.shakespeare.cz
Nejstarší a největší divadelní přehlídka pod širým nebem v Evropě 
zaměřená na uvádění děl Williama Shakespeara. Jednotlivá 
představení probíhají v Královské zahradě Pražského hradu a na 
letní scéně HAMU. Letos se těšte na premiéru hry Dobrý konec 
všechno spraví.

Festival První republika
g 15. 9. q NKP Vyšehrad, Praha 2 – Vyšehrad w www.cuni.cz
Univerzitní oslava 100. výročí založení republiky. Dopolední 
a odpolední program se ponese v historickém duchu, nebudou 
chybět staré automobily, polní nemocnice, tanečníci, divadelníci 
a hudebníci; večerní část bude patřit koncertům, scénickému 
čtení nebo prvorepublikové tančírně.

Sculpture Line
g 13. 6. – 30. 9. q různá místa w www.sculptureline.cz
Pořadatelé vystavují sochy a výtvarné objekty předních domá-
cích i mezinárodních tvůrců přímo v ulicích města a na veřejných 
prostranstvích. Záměrem expozice je obohatit veřejný prostor 
a nabídnout nový pohled na městskou aglomeraci i na samotná 
umělecká díla.

Letňák – Léto pro Pražany
g červen–září q Střelecký ostrov, Praha 1 – Staré Město
w www.letnak.cz
Letní kulturní a společenský festival v nevšední lokalitě. Komorní 
akce probíhají na pontonu a velké koncerty na hlavní ostrovní 
scéně. Vystoupí například Michal Pavlíček, Kamil Střihavka, Bratři 
Ebenové, Vladimír Mišík, Xavier Baumaxa nebo kapely Sto zvířat 
a Precedens.

Klasická hudba

Bedřich Smetana – Má vlast
g 18. 6. q Smetanova síň Obecního domu, náměstí Republiky 5, 
Praha 1 – Staré Město w www.fok.cz
Český klenot klasické hudby v podání Symfonického orchestru hl. 
m. Prahy FOK pod taktovkou dirigenta Petra Altrichtera.

PKF – Osudová na konec
g 27. 6. q Rudolfi num, Alšovo nábřeží 79/12,
Praha 1 - Staré Město w www.pkf.cz
Závěrečný koncert sezóny Pražské komorní fi lharmonie nabídne 
skvělého sólistu sanfranciské opery Lucase Meachema 
a Pátou „Osudovou“ symfonií završí letošní poctu Ludwigu van 
Beethovenovi.

FOK – Závěrečný koncert
g 27. a 28. 6. q Smetanova síň Obecního domu,
náměstí Republiky 5, Praha 1 – Staré Město w www.fok.cz
Vyvrcholení koncertní sezóny Symfonického orchestru hl. m. 
Prahy FOK. Mimo jiné zazní dílo Richarda Wagnera a Leoše 
Janáčka. To vše pod taktovkou fi nského šéfdirigenta Pietari 
Inkinena.

Koncert k 100. výročí založení Československé republiky
g 26. 8. q Valdštejnská zahrada, Letenská,
Praha 1 - Malá Strana w www.pko.cz
Díla Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany nebo Leoše Janáčka 
zahrají členové Pražského komorního orchestru. Vstup je 
zdarma.

FOK ve Valdštejnské zahradě
g 29. 8. q Valdštejnská zahrada, Letenská,
Praha 1 - Malá Strana w www.fok.cz
K poctě Republiky zazní Smetanovy kusy a Hašlerovy písničky. 
K nedožitým 80. narozeninám krále fi lmových melodií Karla 
Svobody posluchače rozezpívají jeho chytlavé hity. Vstup je 
zdarma.

Simona Šaturová & Atalla Ayan
g 5. 9. q Smetanova síň Obecního domu,
náměstí Republiky 5, Praha 1 – Staré Město
w www.nachtigallartists.cz
Koncert dvou velkých operních hvězd, které se představí ve svých 
nejparádnějších rolích z děl italských mistrů. Čeká na vás doko-
nalá kombinace českého sopránu a brazilského tenoru.

Jiné hudební 
žánry

Asking Alexandria
g 17. 6. q Forum Karlín, Pernerova 53, Praha 8 – Karlín
w www.forumkarlin.cz
Britská metalcorová skupina pocházející z anglického Yorku při-
váží svou show do české metropole. Kapela založená před deseti 
lety má za sebou vydání již pěti úspěšných alb.

Ringo Starr & His All-Starr Band
g 19. 6. q Kongresové centrum Praha, 5. května 65,
Praha 4 – Nusle w www.praguecc.cz
„Beatle“ Ringo Starr s kapelou hvězdných hudebníků koncertuje 
v Evropě po dlouhých šesti letech. Jeho turné bude mít celkem 
21 zastávek a jedna z nich bude patřit Praze.

Iron Maiden
g 20. 6. q Letiště Praha Letňany, Hůlkova 1075/35,
Praha 9 – Letňany w www.prague.eu
Britská heavymetalová legenda se letos vydává na turné se sérií 
velkolepých evropských koncertů s názvem Legacy Of The Beast 
World Tour.

Pearl Jam
g 1. 7. q O2 arena, Českomoravská 17, Praha 9 – Vysočany
w www.o2arena.cz
Americká rocková stálice vyráží na čtrnáctidenní evropské 
turné. Do Prahy se vrátí po šesti letech od své poslední koncertní 
návštěvy. Kritikou uznávaní i komerčně úspěšní Pearl Jam byli 
minulý rok uvedeni do prestižní Rokenrolové síně slávy.

Rolling Stones
g 4. 7. q Letiště Praha Letňany, Hůlkova 1075/35,
Praha 9 – Letňany w www.prague.eu
Legendární a nezastavitelní britští rockoví mistři se po dlouhých 
jedenácti letech vracejí do České republiky s turné "NO FILTER" 
2018.

Dionne Warwick
g 14. 9. q Kongresové centrum Praha, 5. května 65,
Praha 4 – Nusle w www.praguecc.cz
Známá americká herečka a zpěvačka přijíždí poprvé do České 
republiky. Držitelka pěti cen Grammy uvede průřez svou pěta-
padesátiletou kariérou a za doprovodu špičkových hudebníků 
zazpívá všechny své slavné hity, které důvěrně zná i tuzemské 
publikum.

Výstavy

Metronome Festival Prague
g 22. a 23. 6. q Výstaviště Praha Holešovice, Areál Výstaviště, Praha 7 – Holešovice w www.metronomefestival.cz
Velký multižánrový festival je zaměřen na všechny věkové i žánrové posluchačské vrstvy, přičemž při výběru interpretů klade důraz na to nej-
aktuálnější z hudební současnosti i to nejvitálnější z dob minulých. Neméně zásadní je i technická stránka projektu – kvalitní zvuk, světelná 
show a komfortní zázemí. Letos se můžete těšit na kultovní The Chemical Brothers, Massive Attack, Toma Odella, hudební ikony Johna Calea 
a Davida Byrnea, talentované Superorganism nebo třeba Sister Bliss s jedinečným Faithless DJ Setem. Chybět nebudou ani unikátní vystou-
pení českých umělců, za všechny uveďme třeba návrat Sexy Dancers po 20 letech nebo velkolepou oslavu 30. narozenin Tata Bojs s hosty 
Midi Lidi, Zrní a Umakart.
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Gastronomické
akce

Pivo na Náplavce
g 15. a 16. 6. q Farmářské tržiště Náplavka,
Rašínovo nábřeží, Praha 2 - Nové Město
w www.pivonanaplavce.cz
Malé, mini a létající (neboli kočovné) pivovary přijedou do Prahy 
představit své nejlepší speciály. Chybět nebudou také gastrono-
mické pochoutky a hudební program.

Pizza Festival
g 16. a 17. 6. q Letenská pláň, Praha 7 – Letná
w www.pizzafestival.cz
Vůně Apeninského poloostrova obstará festival plný pizzy, ital-
ských delikates, sladkostí a vín.

Prague Ice Cream Festival
g 17. 6. q Výstaviště Praha Holešovice, Areál Výstaviště, 
Praha 7 – Holešovice w www.pragueicecreamfestival.cz
Svátek všech druhů zmrzliny. Přijďte ochutnat chladivé 
pochoutky typu gelato, točené, jogurtové, ice rolly, sorbety, vegan-
ské, bio zmrzliny…

Letní Street Food na Smíchovské náplavce
g 23. 6. q Smíchovská náplavka, Hořejší nábřeží,
Praha 5 – Smíchov w www.foodevent.cz/nase-festivaly
Gastroakce přibližující návštěvníkům tzv. „street food“ – pouliční 
stravování – tj. pokrmy, které můžete běžně ochutnat v Thajsku, 
Maroku, Gruzii, Vietnamu, Japonsku, Mexiku a dalších zemích.

Francouzský trh na Kampě
g 11. – 15. 7. q Kampa, Praha 1 - Malá Strana
w www.francouzskytrh.cz
Kampa se po roce opět promění v pulzující francouzskou čtvrť, 
která milovníkům jídla zprostředkuje neobyčejný gurmánský 
a kulturní zážitek. Návštěvníci se mohou těšit na vybrané lahůdky 
francouzské kuchyně a výtečné víno.

AsianFest
g 27. 7. – 29. 7. q Branická louka, Praha 4 – Braník
w www.asianfest2018.cz
Hlavní myšlenkou festivalu je zprostředkovat dokonalou kulturní 
a gastronomickou atmosféru zemí, jakými jsou Čína, Vietnam, 
Thajsko, Indie, Korea, Japonsko, Filipíny, Indonésie, Malajsie či Srí 
Lanka.

Čajomír fest
g 18. a 19. 8. q Vyšehrad, V Pevnosti 159/5b,
Praha 2 – Vyšehrad w www.cajomirfest.cz
10. ročník čajového festivalu - celoevropské setkání profesionálů, 
laiků a nadšenců do přípravy čaje. Staré purkrabství se promění 
v jednu velkou čajovou vesnici s desítkami čajoven a tržnicí.

Foodparade
g 1. a 2. 9. q Trojská zámecká zahrada, U Trojského zámku 1, 
Praha 7 – Troja w www.foodparade.cz
Po celou dobu můžete ochutnávat menu skvělých restaurací, 
účastnit se zábavných workshopů a cooking show, objevovat 
nové chutě v rámci akce Forbidden taste, nebo se naučit grilovat 
v gril & bbq zóně.

Trojské vinobraní
g 8. 9. q Trojská zámecká zahrada, U Trojského zámku 1, 
Praha 7 – Troja w www.wineofczechrepublic.cz
Vína z Čech, Moravy i zahraničí a dobré jídlo. K tomu pestrý kul-
turní program v areálu barokního Trojského zámku.

Vinobraní na Pražském hradě
g 15. a 16. 9. q Zahrady Pražského hradu, Pražský hrad, 
Praha 1 – Hradčany w www.kulturanahrade.cz
Již po třinácté ožije Královská zahrada Pražského hradu slav-
nostmi vína, zpěvu a dobrého jídla.

Vinobraní sv. Kláry
g 15. a 16. 9. q Botanická zahrada hl. m. Prahy,
Trojská 800/196, Praha 7 – Troja w www.botanicka.cz
K botanické zahradě i babímu létu neodmyslitelně patří tradiční 
vinobraní. I tentokrát se návštěvníci mohou těšit na jedinečnou 
nejen burčákem provoněnou atmosféru trojských vinohradů.
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