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VÝZNAM ORLOJE

Pražský orloj je unikátní středověkou 
památkou. Byl postaven v době doznívání 
kulturního rozkvětu českých zemí, 
započatého za vlády Karla IV., českého krále 
a císaře Svaté říše římské, který z Prahy 
vytvořil vzdělanostní, kulturní i mocenské 
centrum Evropy. Staroměstský orloj byl 
tehdy postaven jako jeden z posledních 
středověkých archaických orlojů. Ty měly jiný 
účel i charakter než orloje novodobé, které 
vznikaly v Evropě po nástupu renesance. 
Jejich hlavní ciferníky – astroláby – nebyly 
totiž koncipovány jako naprosto přesné 
astronomické přístroje, nýbrž sloužily 
především astrologii. Jejich konstrukce je 
také principiálně opačná než konstrukce 
astrolábů astronomických.

Na rozdíl od většiny orlojů tehdejší doby, které 
byly zřizovány zejména v interiérech kostelů, 
byl pražský orloj velmi citlivě vestavěn mezi 
opěrné pilíře věže Staroměstské radnice. Byl 
orientovaný do venkovního prostoru náměstí, 
aby byl jako ukazatel času a astrologických 
údajů součástí života v centru Prahy, 

nazývané často „srdcem Evropy“. S jistou 
nadsázkou se tak dá říci, že se orloj nachází 
v samotném středu Evropy.

Staroměstský orloj je složité, mnoho-
vrstevnaté dílo. Bohatá sochařská výzdoba 
a malovaná obrazová kalendářní deska 
doplňují ústřední motiv orloje, kterým je 
jeho horní ciferník – astroláb. Astroláb 
středověkého orloje je otáčivým obrazem 
nebes, po nichž se pohybují Slunce, Měsíc 
a hvězdy a která jsou také sídlem Boha. 
Středověkému člověku se orloj jevil jako 
skutečný zázrak. Udivoval tím, že jeho tvůrce 
dokázal pohybům Slunce a Měsíce po nebi 
nejen porozumět, ale dovedl je i napodobit. 
Z jeho astrolábu mohl každý vyčíst řadu 
údajů – aktuální čas, den v roce nebo jak 
příznivá je konstelace nebes s hvězdami, 
Sluncem a Měsícem pro život jedince. Orloj 
ukazuje ale i astrologická znamení. Astrologie 
a víra, že věci pozemské jsou řízeny nebesy, 
byla pro tehdejší život velmi důležitá a také 
samozřejmá. Sloužila nejen pro předpovídání 
budoucnosti nebo určování vhodné chvíle 
pro závažná rozhodnutí, ale také pro správné 
načasování prováděných léčebných postupů.

CO UKAZUJE ASTROLÁB

Pohyb nebeských těles

Deska astrolábu orloje představuje pohled 
na nebe jižním směrem. Ve spodní části je 
vyznačen zlatou linkou oblouk obzoru a nad 
ním modré nebe, po kterém se pohybuje, 
stejně jako v přírodě, zleva doprava Slunce, 
Měsíc a hvězdy. Ty jsou představované 
souhvězdími vyznačenými na excentrickém 
kruhu.

Stejně jako se Slunce pohybuje koncem 
jara a počátkem léta vysoko na obloze, na 
astrolábu obíhá podobně velkým obloukem 
zleva doprava po jeho obvodu. V zimě je tomu 
opačně – dráha Slunce je na nebi i na desce 
astrolábu velmi nízká.

Hvězdná obloha je zobrazena pouze zčásti – 
jsou zde vyznačena souhvězdí zvěrokruhu 
(zodiaku), přes která se během roku postupně 
pohybuje Slunce a Měsíc. Slunce oběhne celý 
obvod zodiaku stejně jako na nebi během 
jednoho roku, Měsíc pak za necelých 27,5 dní. 
Slunce i Měsíc se zároveň velmi pomalu 
pohybují po kruhovém zodiaku proti směru 
pohybu hodinových ruček, Zodiak se pak 
společně se Sluncem a Měsícem otočí po 
astrolábu každý den o jednu otáčku ve směru 
hodinových ruček.

Ve spodní části astrolábu je pod linií obzoru 
zobrazen zemský povrch kolem nás. Červená 
barva pod obzorem znázorňuje červánky – 
barvu nebe před východem Slunce a po jeho 
západu. Toto zbarvení pak přechází do temné 
noci, zobrazené černým kruhem.
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DETAILY KAMENOSOCHAŘSKÉ VÝZDOBY ORLOJE
Mechanickou část orloje doplňuje na jeho líci i detailně propracovaná kamenická výzdoba. Pochází především 
z doby pozdně gotických úprav památky a ztvárňuje řadu pro tehdejší stavitelství typických motivů – fantastic-
ké masky, podivuhodné postavy nebo bájné i reálné zástupce zvířecí říše (opici, kočku, psa, žábu, sovu a další 
zvířata).

Čtyři druhy času
Astrolábový ciferník orloje vždy ilustroval 
nejen pohyby Slunce, Měsíce a hvězd po 
obloze, ale zobrazoval také čas. V době 
denní, tj. od východu do západu Slunce, 
ukazuje zlatý symbol Slunce spolu se zlatou 
ručičkou během svého pohybu po astrolábu 
čas nerovnými, tzv. planetními hodinami. Po 
celý den i noc pak zlatá ručička ukazuje také 
staročeskou hodinu počítanou od chvíle, kdy 
Slunce zapadlo. Je vyznačena na otočném 
kruhu zcela na obvodu astrolábu zlatými 
gotickými číslicemi 1-24. Tento zvláštní 
čas, který má dvacet čtyři stejně dlouhých 
hodin, k nám přinesl z Itálie půl století 
před postavením orloje císař Karel IV. Toto 
přirozené dělení dne, původně nazývané čas 
italský, u nás později též staročeský, orloj 
dříve ukazoval nejen sluneční rafijí, ale počet 
těchto hodin oznamoval každou celou hodinu 
také údery na cimbál. Do ulic Starého Města 
pražského tak šířil zprávu o tom, kolik hodin 
právě je.

Staročeský čas ukazuje orloj dodnes. Až 
do požáru orloje v květnu roku 1945 počet 
staročeských hodin také odbíjel. Podle něj 
spouštěl každou staročeskou hodinu až do 
západu Slunce také průvod apoštolů. Dnes 
průvod apoštolů přechází za otevřenými 
okénky v celou hodinu běžného, občanského 
času, času středoevropského, a podle tohoto 
času také bicí stroj odbíjí počet hodin. 
Jelikož jej pak odbíjí původním bicím strojem 
staročeského času, je dnes staroměstský 
orloj jedinými venkovními hodinami v Praze, 
které odbíjejí o půlnoci namísto dvanáctkrát 
rovnou čtyřiadvacetkrát. To již ale apoštolové 
za okénky nechodí, jejich poslední vystoupení 
probíhá v jedenáct hodin večer a poté 
zaslouženě odpočívají až do deváté hodiny 
ranní.

Kromě času staročeského, počítaného od 
Slunce západu, ukazuje symbol Slunce také 
již zmíněný čas počítaný od Slunce východu 
po okamžik jeho západu. Takových hodin je 
dvanáct. Jsou vyznačeny černými arabskými 
ciframi od 1 do 12 a rozdělují tak světlý den 
na dvanáct stejných dílů. Říká se jim hodiny 

planetní, temporální, babylonské nebo 
židovské, ale také nestejné nebo nerovné. 
Nerovné proto, že světlý den je jinak dlouhý 
v zimě a jinak dlouhý v létě. V zimě, v době 
okolo slunovratu, vychází Slunce přibližně 
v dnešních osm hodin středoevropského času 
a zapadá ve čtyři hodiny. Světlý den je dlouhý 
tedy jen osm hodin a jedna dvanáctina dne od 
Slunce východu po Slunce západ, a tedy jedna 
hodina planetní, má v zimě pouhých čtyřicet 
minut. V létě pak trvá jedna tato nestejná 
nebo planetní hodina dvojnásobek, tedy 
osmdesát minut. Slunce totiž v létě vychází již 
ve čtyři hodiny ráno a zapadá až v osm hodin 
večer.

Tyto planetní hodiny sloužily také pro 
účely astrologické. Každá planetní hodina 
byla zasvěcena jinému planetnímu vládci. 
Toto zasvěcení se ale každý den v týdnu 
pravidelně měnilo a pro správné určení právě 
vládnoucí planety byla nahoře nad okny 
apoštolů vypsána tabulka. Podle postavení 
Slunce na orloji bylo možné sestavovat 
astrologické předpovědi pozemského dění 
nebo určovat nejvhodnější dobu pro léčebné 
procedury, třeba i pro kdysi velmi oblíbené 
a rozšířené pouštění žilou. Astrologie byla 
součástí života, a ačkoliv byla v principu ve 
sporu s křesťanskou teologií, církev ji více 
či méně tolerovala. Někdy byla dokonce 
i některými katolickými hodnostáři uznávána 
a praktikována.

Od poloviny 16. století ukazuje orloj i hodiny 
dnes běžně užívané – jde o 12 hodin 
počítaných od půlnoci a 12 hodin počínajících 
polednem. Jsou zde vyznačeny zlatými 
římskými číslicemi po obvodu astrolábu. 
Tyto hodiny jsou od počátku, co byly na orloji 
zavedeny, nazývány jako „německé“ nebo 
„poloorlojní“.

V roce 1865 přibyl na orloji ještě ukazatel 
času hvězdného. Tento čas, nazývaný také 
siderický, je používán v astronomii. Ne zcela 
srozumitelně jej ukazuje zlatá hvězdička 
upevněná na zodiaku. Její otočka okolo 
astrolábu trvá jeden hvězdný den – tj. 23 hodin 
a 56 minut. Hvězdný čas se pak udává 
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TABULKA SE SYMBOLY NEBESKÝCH TĚLES
Pomocná tabulka bývala někdejší součástí orloje. Určovala, která planeta vládne dané hodině a sloužila tak astro-
logickým účelům.  Slunce  Venuše  Merkur  Měsíc  Saturn  Jupiter  Mars

POPIS ASTROLÁBU ORLOJE
Astronomický ciferník pražského orloje znázorňuje čtyři druhy času. Gotické cifry po jeho obvodu (1) slouží k ode-
čtu času staročeského, který je ukazován zlatou ručičkou (A). Arabské číslice na modrém poli (2) představují čas 
planetní, jejž svou polohou určuje průsečík rafije Slunce (B) a vnějšího obvodu zvěrokruhu. Pomocí římských cifer 
(3) pak odečítáme hodiny poloorlojní a hvězdné – zatímco poloorlojní čas ukazuje zlatá ručička (A), ukazatelem 
hvězdného času je zlatá hvězda (C).

KALENDÁRIUM
Kromě velkého kruhového astrolábu 
s číselníkem staročeského času o vnějším 
průměru 306 cm je součástí orloje i menší 
kruhová deska kalendářní o průměru téměř 
270 cm, umístěná níže. Kalendářní deska 
je pohyblivým, otáčivým kalendářem. Od 
počátku ukazovala, jakému světci je právě 
daný den zasvěcen. Jména světců jsou 
vypsána po obvodu desky, u každého jména 

se také nachází pořadové číslo dne v měsíci, 
nedělní písmeno a slabika cisiojanu. Podle 
nedělního písmene se poznalo, který ze 
sedmi dnů v týdnu právě je. Jednotlivé dny 
jsou na kalendáriu označeny hláskami a až g. 
Stačilo zjistit, kterého data byla první neděle 
po Novém roce a jaké písmeno bylo u tohoto 
lednového data uvedeno, a takové písmeno 
pak po celý rok označovalo na kalendářní 
desce všechny neděle. Cisiojanem se pak 
rozumí veršovaný text, ze kterého se po 

zapamatování snadno zjistila jména a data 
svátků nejvýznamnějších světců a důležitých 
dnů roku. V tomto stavu existuje kalendářní 
deska až od roku 1866. Původní kalendářní 
deska měla vypsána především jména světců, 
datum se tehdy zaznamenávalo právě podle 
svátků nevýznamnějších z nich. I listina 
purkmistra, oznamující postavení orloje 
hodinářem Mikulášem z Kadaně v roce 1410, 
je datována na „čtvrtek před svatým Havlem“.

Dnes najdeme na orloji kalendářní desku 
namalovanou v roce 1866 Josefem Mánesem, 
přesněji – je zde její kopie. Josef Mánes 
byl významný český malíř, narodil se přímo 
na Starém Městě pražském roku 1820. 
Byl představitelem českého romantismu, 
ale především pak zakladatelem českého 
národního umění, které se záhy stalo vzorem 
malířům generace Národního divadla. Originál 
jeho kalendária byl později přemístěn do 
městského muzea. Mánesova kalendářní 

A

B

C

3

2 1
v hodinách, které uplynuly od doby, kdy byla 
hvězdička na ciferníku v horní poloze – 
tj. u čísla XII. Během svého otáčení tak 
hvězdička ukazuje postupně nejdříve prvních 
12 hodin dvanácti zlacenými římskými 
ciframi na pravé straně astrolábu, obdobně 
jako ukazuje zlatá ručka čas poloorlojní, ale 
k dalším číslicím I-XII na straně levé je nutné 
vždy přičíst hodnotu dvanáct, tj. počet všech 
hodin první poloviny hvězdného dne.

Zlatá hvězdička představuje místo na nebi, 
kde se nachází Slunce při svém pohybu po 
hvězdné obloze přesně v okamžiku jarní 
rovnodennosti, tedy kolem 20. března. 
Hvězdný čas tak ukazuje polohu hvězdného 
nebe vůči pozorovateli v daném místě na 
Zemi, v tomto případě tedy v Praze.
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ORIGINÁL MÁNESOVY KALENDÁŘNÍ DESKY
Kalendárium v dnešní podobě je součástí pražského orloje od roku 1866. Nese jména světců (1) pro každý den 
v roce, uvádí pořadové číslo dnů v měsíci i nedělní písmeno (2), po jeho obvodu jsou pak vypsány slabiky cisiojanu 
(3) – rýmované říkanky coby pomůcky k zapamatování si významných dnů v roce. Na desce jsou znázorněny 
výjevy z venkovského života typické pro jednotlivé měsíce v roce (4), figurální motivy pak vyobrazují znamení 
zvěrokruhu (5). Uprostřed desky je umístěn historický znak (6) Starého Města pražského.

deska nahradila desku předchozí, jejíž 
přibližná podoba se dochovala na rytině 
malíře Wilhelma Kandlera zhotovené podle 
kresby Aloise Czermaka z roku 1836.

Pro zajímavost dodejme, že Josef Mánes 
namaloval kalendářní desku i přesto, že 
mu nabízeli poloviční honorář, než který 
sám požadoval, a jeho přítel, sochař Josef 
Worlíček, jej z pověrčivosti varoval, že podle 

staré pověsti „se zblázní nebo v krátké době 
zemře každý, kdo na orloji pracuje“. Tak vzniklo 
významné dílo, které posléze ovlivnilo tvorbu 
řady dalších českých malířů. Brzy poté se 
však skutečně bezezbytku naplnila i stará 
pověst, před kterou Mánesa jeho starý přítel 
varoval. V prosinci roku 1871 podlehl Mánes 
postupující duševní chorobě, která byla 
zřejmě důsledkem neléčeného zánětlivého 
procesu v hlavě tohoto geniálního malíře.

HISTORICKÉ VYOBRAZENÍ ORLOJE
Na snímku z Archivu hlavního města Prahy je zobrazena rytina Wilhelma Kandlera, která představuje orloj v po-
době z roku 1836. Je zde patrná starší verze kalendářní desky, která byla v roce 1866 nahrazena kalendáriem od 
Josefa Mánesa, nebo zvěrokruh astrolábu ještě ve své figurální podobě.

1
3

24
5

6
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VÝVOJ ORLOJE 
A JEHO SOUČÁSTÍ

Kamenická výzdoba

Staroměstský orloj doslova pokrývá 
sochařská výzdoba. Nejen v podobě 
typických gotických fiál, ale i dalších 
architektonických detailů či bohaté figurální 
výzdoby. Ta byla původně provedena 
kameníky Parléřovy hutě. Petr Parléř byl 
jedním z nejvýznamnějších evropských 
architektů, sochařů a stavitelů vrcholné 
gotiky. Jako velmi mladý přišel do Čech 
počátkem padesátých let 14. století na 
pozvání krále Karla IV. Jeho stavitelská 
huť zde následně vytvořila obrovské dílo. 
Významná byla účast Petra Parléře na stavbě 
katedrály sv. Víta a Karlova mostu v Praze, 
byl také stavitelem hradu Karlštejn nebo 
chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře. Samotný 
Petr Parléř byl ale nejen stavitelem, byl 
i vynikajícím sochařem. Po jeho úmrtí v roce 
1399 působila v Čechách jeho huť i nadále, 
a to až do vypuknutí husitských bouří. 
Husitské války byly pravděpodobně také 
příčinou zániku značné části výzdoby orloje. 
Poprava vůdce radikálního křídla husitů – 
kněze Jana Želivského – staroměstskými 
konšely na dvoře Staroměstské radnice 
počátkem léta roku 1422 vyvolala odvetné 
útoky jeho příznivců na budovu radnice, 
které nemohly zůstat bez následků. Většinu 
parléřovské výzdoby pak nahradila pozdně 
gotická výzdoba provedená koncem 
15. století pravděpodobně hutí Matěje Rejska, 
městského sochaře a stavitele. Jeho pozdně 
gotická výzdoba je tematicky zaměřena velmi 
alchymisticky, proto se složitá zasvěcenecká 
symbolika dnešnímu pozorovateli může 
jevit jako velmi obtížně pochopitelná. Část 
parléřovské výzdoby se však dochovala na 
ostění astrolábu. Snad z té doby pochází 
i anděl (pravděpodobně anděl strážný), jenž 
je umístěn v horní části orloje. Anděl na římse 
ukazuje ukazováčkem své pravé ruky shora 
dolů a připomíná tak Boží starost o všechny 
pozemské poutníky.

Mechanismus orloje

Uvnitř kamenné stavby, za astrolábem orloje, 
dodnes otáčí Sluncem, Měsícem a hvězdami 
starobylý hodinový mechanismus. Pražský 
orloj je nejstarším orlojem na světě, který 
má ve svém nitru snad zázrakem dochovaný 
původní stroj. Během staletí mu mnohokrát 
hrozila zkáza, byl několikrát upravován, 
ale přes všechny úpravy se původní 
mechanismus zachoval a je stále funkční.

Zcela prvotní mechanismus nebyl příliš 
složitý. Skládal se pouze z jicího stroje 
s lihýřovým regulátorem chodu, z převodu 
otáčení ze soukolí jicího stroje na rafije 
Slunce, Měsíce a zvěrokruh a ze stroje 
vyzváněcího. Převod na otočné části 
astrolábu, Slunce, Měsíc a zvěrokruh, zde 
byl proveden velmi jednoduše – jediným 
společným ozubeným pastorkem se 24 
zuby. Pastorek otáčel třemi velkými koly 
osazenými na souosých hřídelích Slunce, 
Měsíce a zvěrokruhu. Stroj vyzváněcí pouze 
krátce vyzváněl před spuštěním stroje 
bicího. Vyzváněl upozornění, že za okamžik 
začne bicí stroj odbíjet počet hodin a je třeba 
pozorně odpočítávat, kolik úderů zazní. Stroj 
bicí, který byl tímto vyzváněcím strojem 
spouštěn, se však původně nenalézal přímo 
u orloje. Dříve bychom jej nalezli o něco výše, 
a to nad radniční kaplí na spodní podlaze 
věže. Jednalo se o pozůstatek někdejšího 
velmi starého hodinového stroje, snad ze 
šedesátých let 14. století, který v době stavby 
orloje již nebyl pro svůj špatný stav plně 
v provozu. Tvůrce orloje, Mikuláš z Kadaně, 
pak využil jeho rámu, do něhož zhotovil nová 
kola. Bicí stroj byl poté spouštěn na dálku od 
stroje orloje drátem a po spuštění odbíjel na 
cimbál tolik úderů, kolik bylo právě hodin.

Autorství orloje

Během uplynulých šesti staletí byl mnohokrát 
upravován i líc orloje. Okolo roku 1558 dostal 
celé nové zastřešení renesanční stříškou 
s jedním oknem umístěným uprostřed cihelné 
nástavby, nově vybudované za kamenným 

ANDĚL STRÁŽNÝ
Socha kamenného anděla patří k nejstarším částem kamenické výzdoby orloje – pochází snad z hutě Petra 
Parléře. Fotografie z Archivu hlavního města Prahy jej zachycuje ve stavu před druhou světovou válkou. Po 
požáru Staroměstské radnice v roce 1945 byl nahrazen kopií, originál sochy, který byl značně poškozen, je 
dodnes nezvěstný.
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andělem. V té době stroj spravoval orlojník 
Jan Táborský. O orloj se staral od roku 1552 
do roku 1556 a poté od roku 1560 do roku 
1570. Zanechal po sobě knihu, psanou ručně 
na šestnácti pergamenech, na nichž popisuje 
své starosti s orlojem a také vše, co na 
památce opravil a co do ní přidal nového.

Právě on jako první vyslovil domněnku, že 
orloj postavil Mistr Hanuš kolem roku 1490. 
Trápilo jej totiž, že tak významná památka 
měla neznámého tvůrce a nebylo ani zřejmé, 
kdy byl orloj postaven. Tato domněnka pak 
začala žít vlastním životem. Kněz a historik 
Bohuslav Balbín legendu obohatil tím, že 
z Mistra Hanuše udělal proslulého astronoma 
Pražské univerzity, a lidové vyprávění pak 
nechalo Mistra Hanuše oslepit konšely 
poté, co orloj zhotovil, aby nemohl tak 
nádherné a výjimečné dílo postavit jinde. 
Oba příběhy jsou bezpochyby smyšlené, ale 
Mistr Hanuš (Jan Růže) na orloji v té době 
skutečně působil. Bydlel nedaleko v Jilské 

ulici a nazýván byl „orlojníkem pánů Starého 
Města pražského“. Nevíme sice, jestli po 
sobě na orloji zanechal nějaké změny, jistě 
jej ale opravoval a udržoval v chodu. Historek 
o původu orloje můžeme najít v dějinách více. 
Známý český archivář, spisovatel a básník 
19. století Karel Jaromír Erben cituje svého 
současníka, historika Řehoře Volného, 
když uvádí, že „otcem a mistrem orloje 
pražského byl Anton Pohl, rodem Sasík“. Nelze 
opomenout také rozšířenou pověst o slepém 
mládenci, jenž měl orloj kdysi v dávných 
dobách postavit.

Dnes panuje rozšířený názor Zdeňka 
Horského, známého znalce historie orloje, 
který v roce 1967 jako hlavního tvůrce orloje 
uvádí Jana Šindela, profesora Pražské 
univerzity. Podle jeho propočtů měl pak 
orloj pouze zhotovit královský hodinář 
Mikuláš z Kadaně. Domněnka o podílu Jana 
Šindela na vzniku orloje ale není založena 
na žádném věrohodném zdroji a odporuje 

„ZPRÁVA O ORLOJI PRAŽSKÉM“ OD JANA TÁBORSKÉHO
Jan Táborský věnoval péči o pražský orloj velkou část svého života. Psané dílo z roku 1570, které po sobě 
zanechal, je historicky prvním dokumentem, který památku technicky popisuje. Kniha je dnes uložena ve sbírkách 
Archivu hlavního města Prahy.

jí řada skutečností. Je to již samotný text 
listiny purkmistra z roku 1410, dochované 
v opisu, která uvádí jako stavitele orloje 
„mistra Mikuláše z Kadaně, přísežného mistra 
orloje našeho“ a ve které se dále píše, že 
„dotčený mistr Mikuláš vedle svého mistrovství 
a smyslu přirozeného tomuto městu a vší obci 
ku poctivosti udělal astrolabium“. Samotná 
konstrukce astrolábu tohoto archaického 
typu nebyla přitom nijak složitá a přesné 
konstrukci astronomického astrolábu 

ani neodpovídá. Proto pak odlišnosti od 
teoreticky správné velikosti obratníků, které 
se na orloji vyskytují, účast matematika 
a astronoma Jana Šindela na díle přímo vážně 
zpochybňují. Teorie Horského také pomíjí 
mimořádné schopnosti hodinářského mistra 
Mikuláše z Kadaně, který svůj titul nemohl 
získat bez nezbytného vzdělání a odborných 
znalostí spolu s řemeslnou způsobilostí 
stavět orlojní stroje, včetně astrolábu.

DETAILY KOVÁŘSKÉ PRÁCE ZE STROJE ORLOJE
Mechanismus orloje je dokladem precizní kovářské práce středověku i dalších staletí.
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POHLED DO ÚTROB ORLOJE
V nitru kamenného přístavku radniční věže se nachází technický klenot. Je jím starobylý mechanismus pražského 
orloje. Jeho základ byl vyhotoven hodinářem Mikulášem z Kadaně již v roce 1410. Dnes je staroměstský orloj 
nejstarším orlojem na světě, který má uvnitř stále funkční svůj původní stroj.

Sochařská výzdoba

V roce 1659, po třicetileté válce, kdy orloj 
procházel opravami, přibyly na jeho líc nové 
barokní dřevěné sochy. Tři z nich, které 
jsou pohyblivé, byly osazeny na konzole 
v horní řadě, kde doplnily nejznámější 
z polychromovaných soch orloje – Smrtku. 
Usmívající se kostlivec je alegorií blažené 
smrti, po které následuje spasení, a takové 
smrti socha přikyvuje hlavou. Každou hodinu 
otočením přesýpacích hodin symbolicky 
zastavuje běh času a vyzváněním umíráčku 
připomíná, že čas, každému z nás darovaný, 
nevyhnutelně jednou vyprší. A smrt, jež 
nás jednou dostihne, neměla by být smrtí 
žalostnou, po které pro velké hříchy následuje 
u posledního soudu zatracení a pád do pekla. 
Ostatní sochy v horní části představují právě 
alegorie tří nejhorších lidských hříchů – 
pýchy, lakomství a závisti.

Alegorie hříchů ještě doplňují tři sochy 
ve spodní řadě. Jakožto opak soch výše 
umístěných představují nejkrásnější lidské 
ctnosti – soucit, štědrost a skromnost. Sochy 
mají na sobě orientální oděv, aby nemohly být 
některé z alegorií nectností považovány za 
možné karikatury významných současníků 
tehdejší doby. Vedle kalendářní desky v místě, 
kde dnes stojí archanděl Michael se štítem 
a mečem, stála pak až do konce 18. století 
postava Chrona jako alegorie věčného času, 
protipólu alegorie Smrti, připomínající naopak 
čas vyhrazený životu lidskému. Siluetu jeho 
podoby, připomínající starce, můžeme spatřit 
na některých historických vyobrazeních 
Staroměstské radnice. Pravděpodobně pro 
špatný stav sochy byl na její místo postaven 
dnešní anděl – archanděl Michael, strážce 
jižní brány ráje. Původně stál snad na 
městské strážnici, odkud byl po jejím zboření 
přenesen právě na orloj.

Sochy apoštolů

Významnou událostí v dějinách orloje muselo 
být osazení apoštolů do stroje. Ani o této 
události nemáme žádné záznamy, ale z knihy 
historika Bohuslava Balbína z roku 1682 

víme, že se zde „nespatřují umělé hříčky nebo 
titěrky, netancují babky se Smrtí, nehrají zde 
andělíčkové na housličky (…) a nevycházejí zde 
na prkénkách panáčkové a panenky, aby se jim 
obdivovali chlapci a nerozumné děti i sedláci, 
když seno a dříví do města přivezou“. Ještě 
na konci 17. století zde tedy apoštolové být 
nemohli.

Naopak v cestopise Emanuela Swedenborga 
z roku 1733 jsou v části popisující orloj již 
„různé sochy tu a tam na podstavcích a ve 
dvířkách“ zmíněny. Lze tedy předpokládat, že 
apoštolové museli být na orloj osazeni někdy 
mezi lety 1680 a 1733. Není přesně jasné, kdy 
se tak stalo. Mohlo to být v létě roku 1723 
při příležitosti korunovace velmi zbožného 
katolíka, císaře Karla VI., českým králem. Ten 
tehdy v Čechách pobýval čtyři měsíce, kromě 
císařovny Alžběty Kristýny jej doprovázela 
také jeho šestiletá dcera Marie Terezie. 
Staroměstští konšelé a především purkmistr 
Jan Kašpar Prandt zřejmě potřebovali dosud 
velmi ateisticky a alchymisticky zaměřenou 
výzdobu orloje vylepšit významným 
katolickým tématem, kterým se mohl stát 
právě motiv apoštolů.

Během 19. století se původní sošky apoštolů 
postupně někam ztratily. Tři z nich – sv. Petr, 
sv. Pavel a Kristus – byly později nalezeny 
a předány do sbírek městského muzea. 
Chybějící sošky byly v roce 1865 nahrazeny 
apoštoly novými. Jejich autorem se stal 
Eduard Veselý, významný sochař druhé 
poloviny 19. století. V současné době jsou na 
orloji v pořadí již třetí apoštolové. Zhotovil 
je sochař a loutkář Vojtěch Sucharda v roce 
1948 jako náhradu za apoštoly Eduarda 
Veselého, kteří shořeli 8. května 1945 
v posledních hodinách druhé světové války.

Novodobé události

V letech 1864 a 1865 prošel orloj jednou 
z největších oprav své dosavadní existence. 
Tehdy byl zrekonstruován po mnoha 
předcházejících desetiletích, během kterých 
musel být pro špatný stav zcela odstaven 
z provozu. Obnova orloje byla provedena 
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PŘEHLED SOCH Z LÍCE ORLOJE
Na fasádu orloje byly v 17. století osazeny barokní sochy jako alegorie lidských neřestí a ctností. Některé z plastik 
upravil ve 20. století sochař Vojtěch Sucharda – do rukou jim vložil nové atributy a sochy tak o jejich původní 
význam připravil.
1 – Marnivec (původně alegorie Pýchy) 2 – alegorie Lakomství 3 – Smrtka 4 – Rozkošník (původně alegorie 
Závisti) 5 – Písař (původně alegorie Soucitu) 6 – archanděl Michael 7 – Hvězdář (původně alegorie Štědrosti) 
8 – Kronikář (původně alegorie Skromnosti)

HISTORICKÉ VYOBRAZENÍ SOCH
Na fotografii z Archivu hlavního města Prahy jsou vidět dvě sochy – alegorie Skromnosti a Soucitu – před opravou 
orloje v roce 1911. Později jim řezbář Sucharda umístil do rukou knihu a brk se svitkem a symboliku soch tak 
změnil – z personifikace Skromnosti se stal Kronikář a ze zosobnění Soucitu pak Písař.

1 2 6 7 8

3

4

5



1716 ORLOJ ORLOJ

PŮVODNÍ APOŠTOLOVÉ ORLOJE
Vůbec první apoštolové se na orloji objevili snad před polovinou 18. století. Barokní sošky se později někam 
vytratily, pouze tři z nich – Kristus (1), sv. Petr (2) a sv. Pavel (3) – se dnes nacházejí v depozitáři Muzea hlavního 
města Prahy.

APOŠTOLOVÉ EDUARDA VESELÉHO
Zmizelé barokní sochy dvanácti apoštolů nahradily při velké opravě orloje v roce 1865 figury novogotické, které 
byly dílem sochaře Eduarda Veselého. V nitru orloje vydržely do roku 1945 – při ostřelování Staroměstské radnice 
nacisty je pohltily plameny. Snímky některých z nich jsou zachovány v Archivu hlavního města Prahy.
A – Kristus B – sv. Petr C – sv. Jakub Mladší D – sv. Jakub Starší E – sv. Ondřej F – sv. Pavel G – sv. Matouš

1 2 3
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citlivě s vědomím, že jde o unikátní 
historickou památku. Tehdejší řemeslníci 
zachovali totiž původní stroj orloje a pouze 
na něm učinili změny, které považovali za 
nezbytné. Jeho dosti nepřesný lihýřový 
regulátor chodu odstranili a nahradili jej vedle 
stojícím, velmi přesným chronometrem. 
Právě ten každou minutu zajišťuje, aby 
se soukolí stroje zrovna o jednu minutu 
pootočilo. Desku astrolábu orloje, původně 
snýtovanou z obdélníkových plechů, zhotovili 
nově, v novém provedení byly pořízeny 
i rafije a zvěrokruh. Původní zvěrokruh 

s figurálně malovanými zodiakálními 
znameními nahradili zvěrokruhem novým – 
omylem však o rozměru kružnice, která na 
astrolábu odpovídá kružnici rovníku, tedy 
značně menším. Aby chybu napravili, hned 
v roce 1866 připevnili na obvod zodiaku 
kruh z páskové oceli o správném průměru, 
který pak ještě v roce 1882 doplnili o příčky 
rozdělující obvod zvěrokruhu po pěti 
stupních. Takto, původně omylem, vznikl onen 
charakteristický a krásný detail orloje – zlatý 
„žebříček“ okolo zvěrokruhu.

Když po válce došlo ke zboření části 
vyhořelé radnice, plánovalo se i postavení 
zcela nového, moderního orloje. Sochař 
Vojtěch Sucharda měl v úmyslu celý orloj 
osadit šestnácti novými sochami, které by 
odpovídaly duchu tehdejší doby a které by 
vykonávaly různé pohyby. Původní barokní 
sochy na líci orloje považoval za nevkus – 
snad proto, že jejich primární význam vůbec 
nepochopil. Jím navrhované úpravy však 
naštěstí nebyly provedeny. Velkou zásluhu 
na záchraně orloje měl tehdy historik Václav 
Vojtíšek, kterému se podařilo prosadit, aby 
byl starý vzácný orloj opraven a navrácen 
do stavu před požárem. Střecha s věžičkou 
nad orlojem shořela, proto byla zbudována 
znovu, kamenná výzdoba byla opravena a byly 
zhotoveny nové kopie dřevěných barokních 
soch z fasády. Vojtěch Sucharda sice neuspěl 
s myšlenkou na přestavbu orloje, je však 
autorem nových, poválečných apoštolů, které 

vyřezal podle vlastních návrhů. Mechanismus 
orloje byl opraven a dostal nový pohon. 
Ten nově zajišťovala závaží zdvihaná 
elektromotory a zavěšená pomocí řetězů na 
řetězových kolech osazených na hřídele, kde 
se původně nacházely lanové bubny. Tento 
systém pohonu byl ale při rekonstrukci v roce 
2018 odstraněn. Tehdy byl stroj orloje nejen 
zrestaurován, očištěn od koroze a vrstev 
nátěrů, ale byl mu také navrácen jeho původní 
pohon. Staronově jej tak obstarávají kamenná 
závaží zavěšená na konopných lanech, která 
otáčejí obnovenými dřevěnými lanovými 
bubny.

Pražský orloj je bezpochyby 
nejnavštěvovanějším a nejobdivovanějším 
orlojem na světě. Každou hodinu před ním 
stojí a na průvod apoštolů čeká několik stovek 
turistů z celého světa. Každým rokem jej 
spatří miliony obdivovatelů.

SROVNÁNÍ DVOU VERZÍ ZVĚROKRUHU
V depozitáři Muzea hlavního města Prahy je dodnes zachován zvěrokruh z astrolábu pražského orloje s figurálně 
namalovanými zodiakálními znameními. V roce 1866 jej vystřídala verze nová, kde znamení zvěrokruhu zobrazují 
jejich astronomické symboly. Tento zvěrokruh se svým charakteristickým zlatým žebříčkem po obvodu je dnes 
nejikoničtějším prvkem orloje.

ZÁVAŽÍ A LANOVÉ BUBNY POHONU 
ORLOJE
V roce 2018 proběhla generální rekonstrukce celého 
orloje. Opravy, které trvaly devět měsíců, vrátily stroji 
jeho původní pohon – zajišťují jej závaží zavěšená na 
konopných lanech, která otáčejí dřevěnými bubny.

STAROMĚSTSKÁ RADNICE V KVĚTNU 
1945
Fotografie z Archivu hlavního města dokumentuje 
zkázu, která pražskou radnici a její orloj postihla 
8. května 1945. Starobylá budova byla ostřelována 
nacisty a byla tak velmi vážně poničena. Zatímco velká 
část poškozené radnice byla po válce stržena, orloj byl 
zrekonstruován do své historické podoby.

V roce 1882 pak přibyl na orloj ještě zlatý 
kohout, který po skončení průvodu apoštolů 
zakokrhá, třikrát přitom zamává křídly 
a současně třikrát zakloní hlavu.

Dnes si těžko umíme představit, že byl 
původně celý orloj spolu se svou kamenickou 
výzdobou polychromován. Z kamenné 
výzdoby se barevnost do dnešní doby 
vytratila, protože nebyla v posledních 
staletích obnovována. Bylo to způsobeno 
nařízením císaře Josefa II., který svým 
výnosem polychromování soch zakázal. 
Zbytky červené a okrové barvy najdeme dnes 
pouze ve skrytých zákoutích kamenného 
ostění.

Nejosudovější v celé jeho historii se pro 
staroměstský orloj stala polovina 20. století. 
V závěru druhé světové války, dopoledne 
8. května 1945, orloj spolu s celou budovou 
radnice těžce poškodil obrovský požár. 
Způsobila jej dělostřelecká palba vedená 
proti budově a její věži především z okraje 
Letenské pláně. K orloji oheň pronikl ze 
sousední kaple – plameny se dostaly nejprve 
k dřevěným apoštolům a následně postoupily 
níže, k samotnému mechanismu orloje. Pod 
apoštoly a pod strojem orloje shořely dřevěné 
podlahy, celý stroj se ocitl v hromadě hořících 
trámů a trosek figur apoštolů, žárem vytekla 
i mosazná ložiska stroje.
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PŘEHLED DNEŠNÍCH APOŠTOLŮ
Sochy dvanácti apoštolů, které zdobí pražský orloj v současnosti, jsou poválečným dílem. Součástí stroje jsou od 
roku 1948. Podle vlastního návrhu je vytvořil řezbář Vojtěch Sucharda.
1 – sv. Filip 2 – sv. Matěj 3 – sv. Petr 4 – sv. Bartoloměj 5 – sv. Šimon 6 – sv. Pavel 7 – sv. Jakub Mladší 
8 – sv. Ondřej 9 – sv. Juda Tadeáš 10 – sv. Barnabáš 11 – sv. Jan 12 – sv. Tomáš
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CHRONOLOGIE ORLOJE
14. století – výstavba radniční věže
Probíhá stavba radniční věže. Po jejím dokončení, neznámo kdy, byl do věže osazen stroj 
s odbíjením celých hodin. Po zhotovení orloje v roce 1410 Mikulášem z Kadaně však již celý 
stroj v provozu nebyl. Orlojník jej tedy upravuje – bicí stroj dostal nová, jím vyrobená ozubená 
kola a nově byl spouštěn strojem orloje.

1410 – vznik pražského orloje
Zhotovení orloje hodinářem Mikulášem z Kadaně oznamuje listina purkmistra z 9. října 1410.

1475 – 1497 – pozdně gotické úpravy orloje
Na orloji působí Mistr Hanuš (Jan Růže). Stavitel a sochař Matěj Rejsek provedl novou 
kamenickou výzdobu líce orloje ve stylu vladislavské gotiky.

1552 – 1570 – orlojníkem Jan Táborský
Do historie se zapisuje Jan Táborský, který se stává jedním z nejvýznamnějších pražských 
orlojníků. Orloji se věnoval prakticky dvě desetiletí (v letech 1556 – 1560 jej ve funkci orlojníka 
přechodně nahradil Václav Tobiáš).

kolem 1558 – stříška nad orlojem
Nad orlojem byla vybudována stříška s věžičkou a okenicí, na pilířích vedle orloje vznikly dvoje 
sluneční hodiny.

1629 – přesun bicího stroje z věže do orloje
K boku stroje orloje byl přenesen a upevněn bicí stroj z věže, který do té doby odbíjel na zvon 
poté, co byl spouštěn drátěným táhlem od orloje.

1659 – fasáda osazena barokními sochami
Na líc orloje byly osazeny dřevěné sochy. Vytvořil je snad někdo z okruhu Jana Jiřího Bendla – 
sochaře, který byl autorem mariánského sloupu postaveného v roce 1652 na Staroměstském 
náměstí.

1723 – apoštolové na orloji
Snad v této době, u příležitosti korunovace Karla VI. českým králem, se na orloji poprvé objevují 
apoštolové.

1787 – památka na pokraji likvidace
Po spojení čtyř historických pražských měst v roce 1784 se rozšiřuje a přestavuje 
Staroměstská radnice. Nefunkční orloj měl být zlikvidován a prodán do starého železa. Jeho 
zkáze zabránil místopurkmistr Fischer.

1791 – orloj opravil Ferdinand Londensperger

1824 – stagnace orloje
V letech 1824 – 1838 byl orloj spouštěn pouze při slavnostech. Poté, co v roce 1838 začala 
velká novogotická přestavba radnice, nebyl orloj natahován vůbec.

1842 – znovu hrozí konec orloje
Na věži Staroměstské radnice se v souvislosti s novogotickou přestavbou budovy objevují 

praskliny, městské gubernium proto nařídilo věž rozebrat. Jsou však zároveň projednávány 
možnosti její záchrany.

1846 – orloj zachován
Byla zajištěna staticky narušená místa nejstarších části radnice. Bylo tak definitivně potvrzeno 
zachování věže s orlojem. Paralelně se také jednalo o obnově celého líce orloje.

1864 – 1865 – velká oprava orloje
Orloj od roku 1838 vůbec nefungoval. Nyní bylo rozhodnuto o jeho opravě. Celý stroj byl 
1. září 1864 demontován a odvezen do dílny. Byly do něj provedeny některé zásahy, ale jako 
celek byl původní stroj zachován. Byl odstraněn lihýř – starý, původní regulátor chodu – 
a zhotoven nový, přesný chronometr podle výkresů konstruktéra Romualda Božka. Sochař 
Eduard Veselý vyřezal nové apoštoly, jejich komora získala nová okénka. Na bocích orloje byly 
firmou L. Hainz zřízeny dvoje hodiny s průsvitným, podsvětleným ciferníkem.

1866 – nové kalendárium
Malíř Josef Mánes vytvořil pro staroměstský orloj nové kalendárium.

1880 – další obnova orloje
V listopadu byla zahájena velká oprava věže. Orloj i s apoštoly byl demontován firmou L. Hainz 
a odvezen do dílny. Opravený stroj byl znovu spuštěn 31. prosince 1882. Originál Mánesova 
kalendária nahradila kopie od malíře Emanuela Krescence Lišky. Na obruč zvěrokruhu 
bylo osazeno dělení po pěti stupních a vznikl tak charakteristický zlatý „žebříček“ po jeho 
obvodu. Do otvoru nad okénky apoštolů byl vyroben a dosazen kohout. Zhotovil jej František 
Kamberský, zaměstnanec firmy L. Hainz.

1911 – úprava barokních soch a restaurování orloje
Sochař Vojtěch Sucharda upravil sochy na líci orloje – Turek ve spodní části fasády dostal do 
rukou brk a svitek a Turek vpravo od Smrtky dostal do ruky loutnu. Původní význam soch byl 
tak nepatřičně změněn – z alegorie Soucitu se stal „Písař“ a z personifikace Závisti se stal 
„Rozkošník“. Kamenné prvky orloje byly zrestaurovány, kalendárium opraveno. Stroj orloje 
byl rozebrán a znovupostaven. Orloj přišel o poslední zbytky slunečních hodin, které byly 
odstraněny.

MECHANICKÝ KOHOUT
Podoba původního kohouta ze staroměstského orloje. 
Průčelí památky zdobí již od roku 1882. Jeho účel je jasný – 
svým kokrháním a jednotlivými pohyby zakončuje v celou 
hodinu přehlídku dvanácti apoštolů. Je ale i symbolem 
zrození nového dne – plaší smrt a démony noci.
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1912 – nové osvětlení bočních ciferníků
Původní plynové osvětlení postranních hodin na orloji bylo změněno na elektrické.

8. květen 1945 – požár Staroměstské radnice
Staroměstská radnice čelí útoku nacistů. Budova byla ostřelována, stavbu zachvátil požár. Byl 
vážně zasažen i staroměstský orloj se všemi součástmi – byl poškozen mechanismus, shořely 
figury apoštolů, byla poničena kamenická výzdoba fasády i Liškovo kalendárium.

1945 – 1948 – poválečná obnova orloje
Všechny části orloje byly demontovány a rekonstruovány, byla obnovena fasáda orloje i jeho 
interiér. Malíř Bohumír Číla vyhotovil novou kopii kalendářní desky, sochař Vojtěch Sucharda 
vyřezal nové apoštoly. Gotický anděl mezi okny apoštolů byl nahrazen kopií. Pohon opraveného 
orloje byl změněn na samonatahovací, ztracené lanové bubny mechanismu orloje byly 
nahrazeny řetězovými rozetami. Došlo k přestavbě způsobu odbíjení – dřívější odbíjení podle 
staročeských hodin bylo nahrazeno odbíjením podle času středoevropského (občanského).

1966 – další úprava barokních soch
Podobně, jako tomu bylo roku 1911, mění sochař Sucharda atributy dalších soch z fasády 
orloje. Turek vpravo od kalendářní desky získává do ruky dalekohled, sousedící Turek naopak 
knihu. Z alegorie Štědrosti se tak stal „Hvězdář“ a zosobnění Skromnosti se proměnilo 
v „Kronikáře“.

1993 a 2005 – oprava orloje na dílně

2018 – generální oprava celého orloje
Z orloje byl odstraněn samonatahovací pohon závažími zavěšenými na řetězech, dle návrhu 
orlojníka Petra Skály byl obnoven pohon ve formě kamenných závaží zavěšených na konopných 
lanech navinutých na nových dřevěných bubnech. Automatický nátah stroje je skryt uvnitř 
dřevěných lanových bubnů. Bylo provedeno kompletní restaurování kamenné výzdoby orloje, 
dřevěných soch fasády i apoštolů. Podle historických fotografií byla obnovena vitrážová 
okna v komoře s apoštoly a výmalba tmavě modrého nebe se zlatými hvězdami na podhledu 
stříšky nad okny apoštolů i v místnosti, kde jsou umístěni. Akademický malíř Stanislav Jirčík 
namaloval novou kopii kalendářní desky – jde o třetí kopii Mánesova kalendária od roku 1882.

STROJ ORLOJE PŘI 
OPRAVĚ V ROCE 2018
Při velké obnově v roce 2018 byl 
mechanismus orloje zcela demon-
tován a převezen ke kompletnímu 
restaurování do dílny orlojníka. 
Snímek vlevo zachycuje výjimečný 
pohled, na kterém je stroj k vidění 
pouze při demontáži mimo samot-
ný orloj – z tohoto úhlu je totiž me-
chanismus za normálních okolností 
zakrytý astronomickou deskou 
a není možné jej takto spatřit. Další 
fotografie pak zachycuje mecha-
nismus z druhé strany tak, jak je 
běžně viditelný v orlojní místnosti 
na Staroměstské radnici.
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Text: Prague City Tourism, Petr Skála
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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 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 w eshop.prague.eu.

příroda

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.

Zahrady,
parky
a přírodní 
lokality

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
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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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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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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. q   Staroměstská radnice, Staroměstské nám. 1, Praha 1 r denně 9 - 19 q   Na Můstku, Rytířská 12, Praha 1 r denně 9 - 19
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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 
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.

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
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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.

q   Staroměstská radnice,
Staroměstské nám. 1, Praha 1

r denně 9 - 19
q   Na Můstku,

Rytířská 12, Praha 1
r denně 9 - 19
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Průvodce pražskými obchody a showroomy s českým designem prague.eu/design

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. q   Staroměstská radnice, Staroměstské nám. 1, Praha 1 r denně 9 - 19 q   Na Můstku, Rytířská 12, Praha 1 r denně 9 - 19
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S mapami a průvodci Prague City Tourism budete v Praze jako doma!

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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S mapami a průvodciPrague City Tourismbudete v Praze jako doma!Tyto a mnohé další tituly si můžete zdarma vyzvednout v našich turistických informačních centrech, kde vám i rádi poradíme.q   Staroměstská radnice,Staroměstské nám. 1, Praha 1r denně 9 - 19q   Na Můstku,Rytířská 12, Praha 1r denně 9 - 19

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
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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. q   Staroměstská radnice, Staroměstské nám. 1, Praha 1 r denně 9 - 19 q   Na Můstku, Rytířská 12, Praha 1 r denně 9 - 19 Prague.eu
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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
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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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