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 Henri Rousseau – řečený Celník, Já, Portrét – Krajina, 1890
© Národní galerie Praha

Pár důvodů, proč vyrazit do
Prahy za kulturou
Destinace
Praha patří mezi nejpůsobivější města starého kontinentu a je
nepopiratelnou kulturní metropolí středoevropského regionu.
Nezapomenutelným kulturním zážitkem je ostatně už jen samotný
pobyt v jedinečných kulisách historického města. Díky ideální
poloze ve středu Evropy se tu navíc střetávají umělecké vlivy západu
a východu v atraktivním mixu.

Počet a hustota
Pokud jde o kulturní nabídku, v hlavním městě si vyberou všichni.
Podívat se můžete do 60 hudebních a tanečních klubů, zhruba
80 divadel a asi 30 kin. Nejen klasickou hudbu si lze vychutnat
v několika desítkách koncertních sálů různých podob a velikostí.
Počet muzeí a galerií překročil číslo 200. Program je bohatý,
žánrově pestrý a hlavně neuvěřitelně nabitý bez ohledu na
sezónnost.

Prestiž
Praha je hlavní scénou republiky, do metropole se proto soustředí
kulturní top akce všeho druhu. Naprostá většina megakoncertů
světových hvězd, velkolepých výstav nadnárodního formátu
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Národní divadlo (viz str. 43)

a prestižních festivalů vážné i populární hudby probíhá právě
v hlavním městě, a to často v objektech, které jsou samy o sobě
architektonickými skvosty první kategorie. Neméně podstatným
faktem také je, že v metropoli sídlí nejvýznamnější kulturní instituce
státu – Národní divadlo, Národní muzeum a Národní galerie Praha.

Dětem a rodinám vstříc
Hlavně ne nudně! Hravé instalace, nápadité interiéry, dětské
koutky, koncerty a divadla pro rodiče s dětmi, interaktivní expozice,
virtuální prohlídky, kreativní dílny, workshopy, herny, počítačové
vizualizace, videomappingy – to je jen malý výčet toho, čím pražské
kulturní organizace lákají návštěvníky všech generací, tu nejmladší
nevyjímaje.

Život (a umění) v ulicích
Zejména v létě se probouzejí k životu rozmanité open-air projekty,
díky nimž se umění přelévá z kamenných institucí do ulic.
Kulturní akce (nejen) alternativního charakteru kultivují a oživují
veřejný prostor, podněcují diskusi a jsou významnými nositeli
komunitního života. Pod širým nebem tak můžete narazit třeba
na sochařské instalace, panelové výstavy, venkovní kinokavárnu
s plážovými lehátky nebo na nezávislé designové přehlídky. S přáteli
lze zavítat také na nejrůznější besedy, happeningy, autorská čtení,
velké koncerty, festivaly nebo komornější vystoupení lokálních
kapel, tanečníků či DJů.

Pár důvodů, proč vyrazit do Prahy za kulturou
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Galerie & muzea

Galerie a muzea jsou chrámy kultury a umění každého
moderního města. Jejich sbírky jsou nedílnou součástí
národní identity, zušlechťují ducha a spolehlivě vás
provedou historií, krásou, poučením i zábavou.

5 + 1 obraz, které stojí za to vidět
naživo
Hrubým odhadem dnes v Praze naleznete přes 150 galerií a kolem
100 muzeí. Vybrat z tohoto velkorysého počtu institucí jejich nejzajímavější díla se ukázalo jako sisyfovský úkol. Zásadním kritériem byl nejen celkový dojem z daného obrazu, ale i jeho celoroční
přístupnost. Jedná se o výtvarné skvosty, ke kterým se opakovaně
vracíme, nasáváme z nich energii a kocháme se barvami a imaginací jejich autorů…

Vincent van Gogh: Zelené obilí

foto: © Národní galerie Praha

q Národní galerie Praha – Veletržní palác (viz str. 18)
Obraz Zelené obilí vznikl v době van Goghova léčebného pobytu
v Saint-Paul-de Mausole v blízkosti Saint-Rémy v červnu 1889.
Námět malby zachycuje pole žloutnoucí pšenice na pozadí vzdálených pohoří Alpilles, menší stavení a vysoký tmavý cypřiš, který
kompozičně dominuje obrazu. Na rozdíl od jiných jeho pozdních děl
na nás obraz působí vyrovnaně a klidně. Nicméně charakteristický
van Goghův pastózní a reliéfní rukopis zůstal uchován.

Pieter Brueghel starší: Senoseč

q Lobkowiczký palác (viz str. 11)
Dílo jednoho z nejslavnějších vlámských malířů patří k ozdobám
Lobkowiczkých sbírek na Pražském hradě. Obraz byl původně
součástí cyklu šesti maleb, v nichž Brueghel studoval proměny
Krištof Kintera, Washing Machine Earthquake, 2017 © Galerie Rudolfinum,
5+1 Polák
obraz, které stojí za to vidět naživo
foto:
4 Martin
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Pierre-Auguste Renoir: Milenci

přírody, v níž se běžní lidé řídí střídáním ročních období, které určují
jejich každodenní existenci. Krajina tak již není pouhou kulisou ani
pozadím pro alegorické biblické výjevy, ale přirozenou součástí dění
na plátně. Senoseč spolu s Tizianovou malbou Apollo a Marsyas
a Růžencovou slavností Albrechta Dürera patří k nejcennějším
obrazům evropského umění 16. století u nás.

foto: © Lobkowicz Events Management

q Národní galerie Praha – Veletržní palác (viz str. 18)
Odpočívající milenecká dvojice uprostřed přírody v obraze Milenci
je podána značně dynamickou malbou s rychle se střídajícími barevnými skvrnami, které imitují rozechvělost atmosférického světla.
Obě postavy jsou reálné a byly častým Renoirovým modelem. Jde
o herečku Henriette Henriotovou a malíře Pierra Franka-Lamyho.
Mezi impresionisty, převážně krajináři, měl Renoir zvláštní místo,
neboť upíral mnohdy pozornost k figurálním námětům.

Claude Monet: Dámy v květinách

foto: © Národní galerie Praha

q Národní galerie Praha – Veletržní palác (viz str. 18)
V zahradě svého domu v Argenteuil nalézal Monet inspiraci pro
četné malby. Jednou z nich jsou také Dámy v květinách, kde
zachycuje košatý květinový keř, do nějž jsou zcela integrovány dvě
postavy žen – malířova manželka Camille a její přítelkyně. Ty jsou
zcela pohlceny množstvím květů, jež zaplňují celou plochu plátna.
Monet zachytil aktuální námět v dané chvíli a v určitém světelném
momentu.
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© Národní
galerie Praha
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Peter Paul Rubens: Shromáždění olympských bohů

q Obrazárna Pražského hradu (viz str. 10)
Jedna z nejzajímavějších uměleckých kolekcí v Česku vznikala
postupně několik století a díky zajímavým akvizicím dnes můžeme
na jednom místě obdivovat přední obrazy od Tiziana, Aachena, Veronese, Brandla, Tintoretta či právě Rubense. Rubensova schopnost
vybrat nejpůsobivější okamžik příběhu a zachytit opulentní výjevy
jsou charakteristické právě pro tento obraz úctyhodných rozměrů
(204,5 cm x 379 cm) zobrazující svár mezi Venuší a Junó.
Sbírky Pražského hradu © Správa Pražského
hradu, foto: Jan Gloc

Národní galerie Praha

r út–ne 10.00–18.00, ve st do 20.00 w ngprague.cz
t jednorázový vstup do všech sbírkových expozic Národní galerie
Praha 500 Kč, zdarma pro děti a mladé do 26 let
Po pařížském Louvru druhá nejstarší galerie v Evropě spravuje
největší sbírku výtvarného umění v Česku a nabízí vrcholná česká
i světová díla ve svých stálých expozicích a na výstavách. Prostory
Národní galerie jsou umístěny v několika nádherných historických
objektech.
Expozice v historických kulisách Anežského kláštera (q Anežská 12, Praha 1 – Staré Město) se specializuje na středověké umění
v Čechách a střední Evropě v letech 1200–1550. Za návštěvu stojí
i dříve nepřístupné zahrady kláštera se sochami předních českých
umělců, které v letních měsících ožívají uměním, hudbou, filmem,
workshopy a dalšími aktivitami pro všechny věkové kategorie díky
akci Anežka LIVE!. Vstup do zahrad je zdarma.

Mistr Třeboňského oltáře: Zmrtvýchvstání Krista

Zahrada Anežského kláštera

q Národní galerie Praha – Klášter sv. Anežky České (viz str. 9)
Tato malba patří k nejpůsobivějším gotickým obrazům Čech. Zázrak
Kristova zmrtvýchvstání je podtržen zapečetěnou rakví, nad níž levituje duchovní tělo Spasitele, kterého s úžasem sledují vojáci. Hlavními výtvarnými prostředky je barva a světlo. Objevují se také vržené
stíny, jež vytvářejí zvláštní napětí mezi nehmotným a reálným.
Deskový obraz pochází z tzv. Třeboňského oltáře původně určeného
pro bývalý augustiniánský klášterní kostel sv. Jiljí v Třeboni. Na jeho
opačné straně je znázorněna trojice apoštolů (sv. Jakub mladší, sv.
Bartoloměj a sv. Filip).

5+1 obraz, které stojí za to vidět naživo
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foto: © Národní galerie Praha

8

foto: © Národní galerie Praha

Schwarzenberský palác (q Hradčanského náměstí 2, Praha 1 –
Hradčany) je odborníky považován za jednu z nejkrásnějších a nejvýznamnějších renesančních staveb v Praze. Kroky uměnímilovných
návštěvníků sem míří hlavně kvůli rozsáhlé výstavě českého barokního umění a nevelké, avšak velmi kvalitní kolekci manýristických
děl, vzniklých pro pražský dvůr císaře Rudolfa II. Lze v něm nalézt
práce např. Bartholomea Sprangera, Hanse von Aachena, Roelandta
Saveryho, Hanse Monta i Adriaena de Vries. Tato expozice je přístupná do ledna 2019. Od září 2019 zde Národní galerie připravuje
zbrusu novou sbírku starých mistrů a soubor grafiky a kresby.

Tiziano Vecellio – Toaleta mladé ženy, 1512–1515 © Správa Pražského hradu, foto: Jan Gloc

ký, Josef Mánes, Mikoláš Aleš, Vojtěch Hynais, Antonín Chitussi,
Antonín Slavíček a další.

Ve třech podlažích nedalekého barokního Šternberského paláce
(q Hradčanské náměstí 15, Praha 1 – Hradčany) jsou vystavena díla
antického starověku, ikony a dále umění nizozemské, italské, francouzské, španělské, německé a rakouské od středověku do konce
18. století (do dubna 2019).
Rokokový Palác Kinských (q Staroměstské náměstí 12, Praha 1 –
Staré Město) v samotném srdci Prahy je v současné době místem
pro prestižní krátkodobé výstavy.
Dalším objektem ve správě Národní galerie Praha je Valdštejnská
jízdárna (q Valdštejnská 3, Praha 1 – Malá Strana), kde se konají
krátkodobé, avšak prestižní výstavy s mezinárodním přesahem.
p Bližší informace o Veletržním paláci naleznete na straně 18.

Galerie hlavního města Prahy

w ghmp.cz
Druhá nejvýznamnější galerie v metropoli se ve své výstavní činnosti zaměřuje zejména na moderní a současné umění. Kromě výstav
pořádá komentované prohlídky, besedy, přednášky a další kulturní
akce. Její expozice lze zhlédnout v několika pražských budovách.
Bližší informace o Domu U Kamenného zvonu naleznete na str. 19,
Colloredo-Mansfeldském paláci na str. 18 a Domu fotografie na str.
29.

Pražský hrad

q Praha – Hradčany w kulturanahrade.cz
r areál Pražského hradu denně 6.00–22.00
r návštěvnické objekty denně 9.00–17.00 (duben–říjen)
a 9.00–16.00 (listopad–březen)
p Bližší informace o vstupném naleznete na webu
Pražský hrad je nejen významnou historickou památkou a sídlem
prezidenta České republiky, ale i důležitým kulturním centrem.
Výstavy probíhají v Císařské konírně, v Jízdárně Pražského hradu
i v Královském letohrádku. Stálou výstavu Příběh Pražského hradu
najdete ve Starém královském paláci, expozici Svatovítského pokladu pak v kapli svatého Kříže. Koná se zde i řada koncertů, ať už ve
Španělském sále, v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha a v letní
sezóně v hradních zahradách.

Pražský hrad – Lobkowiczký palác

q Jiřská 3, Praha 1 – Hradčany w lobkowicz.com
r denně 10.00–18.00
t 295 Kč základní | 200 Kč snížené | 690 Kč rodinné
V jediném soukromém objektu v areálu Pražského hradu se nachází
muzeum s uměleckými sbírkami rodiny Lobkowiczů, které jsou
považovány za největší a nejstarší – původními majiteli vlastněné – umělecké kolekce v České republice. Jejich součástí jsou jak
vzácné obrazy světoznámých malířů (například Pietra Brueghela
staršího, Canaletta, Lucase Cranacha staršího a Diega Velázqueze), tak sbírky keramiky, zbraní, hudebních nástrojů či manuskripty
významných skladatelů 17. – 19. století, například Ludwiga van
Beethovena nebo Wolfganga Amadea Mozarta. Součástí paláce
je také nádherný Koncertní sál, který se pravidelně stává dějištěm
koncertů vážné hudby.

Obrazárna Pražského hradu

q Pražský hrad – II. nádvoří, Praha 1 – Hradčany w kulturanahrade.cz
r denně 9.00–17.00 (duben–říjen) a 9.00–16.00 (listopad–březen)
t 100 Kč základní | 50 Kč snížené | 200 Kč rodinné
Nejstarší kontinuálně existující sbírka obrazů v našich zemích, která
se kvalitou děl směle vyrovná nejvýznamnějším evropským uměleckým kolekcím. Pokochat se můžete špičkovými díly dvorských
umělců, starých mistrů německé, vlámské, italské a nizozemské
renesance i malířů středoevropského a holandského baroka (např.
Tizian, Tintoretto, Peter Paul Rubens, Hans von Aachen). České
umění posledních tří staletí zastupují např. Petr Brandl, Jan Kupec-
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Pohled na Pražský hrad –
vpravo Lobkowiczký palác, foto: David Šedivý

V sousedním Salmovském paláci (q Hradčanské náměstí 1, Praha 1 – Hradčany) je do 1. 12. 2019 zpřístupněna expozice Možnosti
dialogu, která představí moderní a současné umění ze sbírky SKD
muzea z Drážďan.

Strahovská obrazárna

kevní architektury a muzejní přestavby spolehlivě uchvátí návštěvníky působivou kombinací monumentality a detailu. K vidění je 400
historických hudebních nástrojů mimořádné hodnoty. Probíhají zde
krátkodobé výstavy a pravidelné koncerty.

q Strahovské nádvoří 1, Praha 1 – Hradčany w strahovskyklaster.cz
r denně 9.30–11.30 a 12.00–17.00
t 120 Kč základní | 60 Kč snížené | 200 Kč rodinné
Jedna z nejvýznamnějších středoevropských sbírek gotického malířství, rudolfínského umění a barokní a rokokové malby se nachází
v areálu kláštera řádu premonstrátů na Strahově. Chronologicky
řazená instalace obsahuje na dvě stě děl z doby od 14. do poloviny
19. století. Najdete zde výtvarné skvosty od vskutku zvučných jmen
(např. Mistr litoměřického oltáře, Hans von Aachen, Anthonis van
Dyck, Petr Brandl nebo Václav Vavřinec Reiner). V Křížové chodbě
a ambitech kláštera lze navštívit také krátkodobé výstavy.

Národní památník na Vítkově (q U Památníku 1900, Praha 3 – Žižkov) je nepřehlédnutelná dominanta a symbol Žižkova s panoramatickými výhledy na Prahu. Funkcionalistická stavba byla postavena
k poctě československých legionářů a v současné době si zde
můžete prohlédnout dvě stálé expozice (Křižovatky české a československé státnosti a Laboratoř moci) zaměřené na významné zlomy
v českých a československých dějinách 20. století. Atributem muzejního areálu je monumentální socha husitského vojevůdce Jana
Žižky – jedna z největších jezdeckých skulptur na světě.

Národní muzeum

Ústředním objektem muzea je čerstvě zrekonstruovaná novorenesanční historická budova, jež dominuje Václavskému náměstí.
V současnosti se připravují nové stálé instalace – vystaveno bude
na 80 000 sbírkových předmětů. V průběhu let 2019 až 2020 dojde
k otevření expozičních celků Příroda, Zázraky evoluce, Dějiny, Lidé
a Klenotnice a mincovní kabinet.

foto: © Národní muzeum

Muzeum hlavního města Prahy

q Na Poříčí 52, Praha 8 – Karlín w muzeumprahy.cz
r út–ne 9.00–18.00 (každou poslední středu v měsíci do 20.00)
t 150 Kč základní | 60 Kč snížené | 350 Kč rodinné
Vše o Praze od A do Z… Muzeum hlavního města Prahy je kulturní
institucí schraňující bohatý sbírkový fond věnovaný pražským
dějinám. V současné době spravuje čtrnáct objektů různého charakteru, v nichž se nacházejí jak stálé expozice, tak časově omezené
výstavy. Srdcem muzea je hlavní novorenesanční budova, jejíž
výstavní prostory mapují dějiny pražského území od pravěku až
do konce 18. století. Zcela unikátním a patrně nejatraktivnějším
exponátem je Langweilův model Prahy vyrobený z papírové lepenky
v letech 1826–1837. Jedná se o jedinečný doklad podoby Starého
Města, Malé Strany a Pražského hradu na přelomu 19. a 20. století.

Od listopadu 2019 bude také zpřístupněna spojovací chodba mezi
historickou a Novou budovou Národního muzea (q Vinohradská 1,
Praha 1 – Vinohrady). Ta momentálně slouží pro pořádání krátkodobých výstav a přednášek, v roce 2019 se také zde otevřou stálé
expozice, a to 20. století a Dětské muzeum.
Sídlo Českého muzea hudby (q Karmelitská 4, Praha 1 – Malá Strana) se nachází ve zcela unikátním prostředí – v bývalém barokním
kostele sv. Máří Magdaleny ze 17. století. Neobvyklá symbióza cír-
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foto: Muzeum hlavního města Prahy

Doprovodná akce k připomenutí událostí srpna 68,
© Národní muzeum

q Václavské náměstí 68, Praha 1 – Nové Město w nm.cz
p Bližší informace o otvírací době a vstupném naleznete na webu
muzea
Nejvýznamnější a největší česká muzejní instituce, jejíž rozsáhlé
expozice se nacházejí v několika budovách (nejen) v Praze.
Shromažďuje, chrání a prezentuje bohaté sbírky hmotných dokladů
vývoje přírody, prehistorie a historie české i zahraniční provenience.
Kromě toho pořádá nepřeberné množství kulturních, vzdělávacích
a osvětových programů a výstav.

Národní technické muzeum

Významným objektem muzea je také původně gotický Dům U Zlatého prstenu (q Týnská 630/6, Praha 1 – Staré Město), jehož moderní,
zčásti interaktivní expozice je věnovaná středověkému urbanismu
pražského území s akcentem na dobu panování Karla IV. a lucemburské dynastie. Současná výstava Praha Karla IV. – středověké
město navazuje na úspěšnou instalaci Velkolepé staveniště Evropy.
Seznámíte se v ní s konceptem výstavby české metropole v 2. polovině 14. století, každodenními radostmi i strastmi středověkých
obyvatel i s intimitou soukromého života ve středověkém domě.
K atraktivitě celého projektu přispívají nejrůznější modely (fyzické
i virtuální), počítačové vizualizace nebo oblíbený videomapping.

foto: Národní technické muzeum

foto: Muzeum hlavního města Prahy

q Kostelní 42, Praha 7 – Holešovice w ntm.cz
r út–ne 9.00–18.00
t 220 Kč základní | 100 Kč snížené | 420 Kč rodinné
Sídlem instituce je monumentální funkcionalistická stavba v blízkosti Letenských sadů. Za více než sto let existence muzea zde byly
vybudovány rozsáhlé sbírky dokumentující vývoj mnoha technických oborů, přírodních a exaktních věd i průmyslu. Unikátní sbírkové
předměty i působivé interaktivní prvky si můžete prohlédnout ve
14 stálých expozicích i krátkodobých výstavách. Nejpopulárnější
součástí muzea je tzv. dopravní hala s vystavenými automobily, motocykly, letadly či lokomotivami – nutno podotknout, že svět staré
techniky tu promlouvá obzvlášť působivě. Hitem je také expozice
dějin hornictví s dokonalým, 370 metrů dlouhým modelem rudného
a uhelného dolu z 50. let 20. století.

Židovské muzeum v Praze

q U Staré školy 1, Praha 1 – Josefov w jewishmuseum.cz
r po–pá a ne 9.00–18.00 (duben–říjen) a 9.00–16.30 (listopad–
březen); o sobotách a židovských svátcích zavřeno
p Bližší informace o vstupném naleznete na webu muzea
Jedno z nejstarších a kontinuálně existujících židovských muzeí na
světě bylo založeno v roce 1906. Jeho posláním je dokumentovat
historii, tradice a zvyky židovského obyvatelstva v Čechách a zachovat cenné umělecké předměty z pražských synagog, zaniklých během asanace pražského židovského ghetta. Kromě stálých expozic
se v některých objektech pořádají koncerty a krátkodobé tematické
výstavy. Židovské muzeum v Praze v současnosti tvoří následující
objekty: Maiselova synagoga, Španělská synagoga, Klausová
synagoga, Obřadní síň, Pinkasova synagoga, Starý židovský hřbitov
a Galerie Roberta Guttmanna.

Galerie & muzea
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Expozice Voda v krajině, foto: Národní
zemědělské muzeum

Galerie & muzea

q Kostelní 44, Praha 7 – Holešovice w nzm.cz
r út–ne 9.00–17.00
t 110 Kč základní | 70 Kč snížené | 200 Kč rodinné
Budova je významnou památkou českého funkcionalismu a nachází
se hned vedle Národního technického muzea. Jak již název napovídá, expozice jsou primárně zaměřené na zemědělství a fenomény
s ním spojené. Zatímco přízemí je určeno milovníkům zemědělské
techniky, první patro nabízí pohled na přírodní zdroje (Myslivost
a Rybářství). Druhé patro pak ukazuje zemědělství jako jeden z největších objevů lidstva a třetí patro je věnováno stravování. Vše je
završeno instalací Život na střešní zahradě muzea.

Interiér Španělské synagogy

14

Národní zemědělské muzeum

foto: Muzeum Karla Zemana

Muzeum Karla Zemana

q Saská 3, Praha 1 – Malá Strana w muzeumkarlazemana.cz
r denně 10.00–19.00 (poslední vstup v 18.00)
t 250 Kč základní | 160 snížené | 490 Kč rodinné
Muzeum představuje celoživotní dílo světově uznávaného filmového
tvůrce a jeho úžasné filmové triky, kterými proslavil českou kinematografii 20. století. Výstava je unikátní svým hravým pojetím, neboť
je koncipována formou filmových scén a malých ateliérů, kterými
budete procházet a můžete se v nich – přímo mezi kulisami – natáčet v akci. Vznesete se na létajícím stroji, projdete se po měsíci
nebo můžete ovládat známou ponorku z filmu Vynález zkázy.

Franz Kafka Museum

q Cihelná 2b, Praha 1 – Malá Strana w kafkamuseum.cz
r denně 10.00–18.00
t 200 Kč základní | 120 Kč snížené | 540 Kč rodinné
Zajímavá stavba Hergetovy cihelny na malostranském břehu Vltavy
je sídlem muzea, jenž nabízí pohled do světa slavného pražského
rodáka Franze Kafky (1883–1924), jedné z nejvýznamnějších postav
světové literatury 20. století. Uvidíte zde mimo jiné většinu prvních
vydání Kafkových osobitých děl, korespondenci, deníky, rukopisy,
fotografie a kresby.

Muchovo muzeum

q Panská 7, Praha 1 – Nové Město w mucha.cz
r denně 10.00–18.00
t 240 Kč základní | 160 Kč snížené | 600 Kč rodinné
Prostory barokního Kaunického paláce jsou věnovány životu a dílu
světoznámého představitele secese Alfonse Muchy. Výběr zhruba
100 děl se skládá z olejomaleb, kreseb, pastelů, soch, fotografií
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i osobních předmětů a poskytuje tak jedinečný pohled do světa
autora plakátů pro Sarah Bernhardt. Řada vystavených exponátů je
veřejnosti představena vůbec poprvé, neboť pochází ze soukromé
sbírky umělcovy rodiny.

Muzeum komunismu

q V Celnici 4, Praha 1 – Staré Město w muzeumkomunismu.cz
r denně 9.00–20.00
t 290 Kč základní | 270 Kč snížené | 600 Kč rodinné
Není tomu zas až tak dlouho, kdy Praha byla jedním velkým skanzenem komunismu. A jelikož mají lidé tendenci rychle zapomínat,
je nutné si minulost oživovat. Muzeum nabízí sugestivní pohled
na éru komunismu v Československu v mnoha sférách a z různých
pohledů. Autentickou atmosféru doby umocňují originální dobové
instalace – dílna úderníka, školní třída, místnost, kde se odehrávaly
výslechy či věrná replika šibenice.

Muzeum Karlova mostu

q Křižovnické náměstí 3, Praha 1 – Staré Město
w muzeumkarlovamostu.cz
r denně 10.00–19.00 (květen–září) a 10.00–18.00 (říjen–duben)
t 170 Kč základní | 70 Kč snížené | 320 Kč rodinné
Korunovační průvody i války, slavnosti i povodně, výjimečnost
i každodennost – vše o středověké stavbě Karlova mostu se dozvíte
ve stejnojmenném muzeu. V několika sálech původního Křižovnického špitálu a kostela sv. Františka se v interaktivně pojaté expozici
obohacené názornými modely setkáte s historií této jedinečné
stavby i s mostním stavitelstvím obecně. Perličkou je možnost prohlédnout si unikátně dochovanou část Juditina mostu, románského
předchůdce Karlova mostu.

Galerie & muzea
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Dům U Kamenného zvonu

Colloredo-Mansfeldský palác
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foto: Archiv GHMP

q Karlova 2, Praha 1 – Staré Město w ghmp.cz
r út–ne 10.00–18.00 t 60 Kč základní | 30 Kč snížené
Honosná stavba vrcholného baroka s pozdějšími rokokovými
úpravami je působivým objektem ve správě Galerie hlavního města
Prahy. Prohlídková trasa akcentuje především umělecko-historické
a architektonické kvality objektu; výstavní prostory ve 3. patře jsou
vyhrazeny pro krátkodobé prezentace současného umění. Kombinace historicky pompézních prostor spolu s nápaditými výstavními
projekty současných umělců vytváří kreativní kontrast mezi dobami
dávno minulými a přítomností.

Centrum současného umění DOX

q Poupětova 1, Praha 7 – Holešovice w dox.cz
r po, so, ne 10.00–18.00, st, pá 11.00–19.00, čt 11.00–21.00
t 180 Kč základní | 90 Kč snížené | 300 Kč rodinné
Multifunkční prostor pro prezentaci mezinárodního i českého umění
se věnuje celé řadě disciplín – od vizuálního a performativního
umění, přes literaturu, architekturu až třeba po film. DOX je vnímán
jako dynamická kulturní platforma a prostor pro konfrontaci rozdílných přístupů a uměleckých tendencí. Kromě pestrého výstavního
programu je zdejším lákadlem i svěží architektonický prvek budovy – elegantní dřevěná „vzducholoď“ Gulliver, v níž se odehrávají
především literární meetingy. V centru je k dispozici také kavárna,
knihkupectví, designový obchod i multifunkční sál DOX+.

© DOX, foto: Jan Slavík

foto: © Národní galerie Praha

q Dukelských hrdinů 47, Praha 7 – Holešovice w ngprague.cz
r út–ne 10.00–18.00, ve st do 20.00
t 150 Kč základní | 80 Kč snížené t jednorázový vstup do všech
sbírkových expozic Národní galerie Praha 500 Kč
t zdarma pro děti a mladé do 26 let
Národní galerie Praha spravuje největší sbírku výtvarného umění
v Česku a nabízí vrcholná česká i světová díla ve svých stálých expozicích a na výstavách. Jedním z jejích stěžejních objektů je Veletržní
palác – klenot české funkcionalistické architektury. Ve svých zdech
ukrývá zásadní výtvarná díla českého (např. Antonín Slavíček, Max
Švabinský, Toyen aj.) i světového moderního umění (např. Pablo
Picasso, Joan Miró, Vincent van Gogh aj.).

foto: Archiv GHMP

q Staroměstské náměstí 13, Praha 1 – Staré Město w ghmp.cz
r út–ne 10.00–20.00 t 120 Kč základní | 60 Kč snížené
Originální výstavní prostor Galerie hlavního města Prahy je sám
o sobě unikátním „exponátem“ svého druhu – jde o v evropském
prostředí cennou intaktně dochovanou gotickou palácovou architekturu s nádherně vyzdobeným průčelím. V minulosti zde vystavovali
takové osobnosti jako Santiago Calatrava, Zhang Xiaogang & Wang
Guangyi či Eduard Steinberg. Součástí objektu je i prodejna knih
a kavárna.

Veletržní palác

Moderní & současné umění
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Trafo Gallery

q Bubenské nábřeží 13, Praha 7 – Holešovice w trafogallery.cz
r st, čt, pá, ne 15.00–19.00 a so 10.00–19.00
t 30 Kč (jednotné)
Soukromé ateliérové a výstavní prostory uměleckého sdružení „Trafačka“ se nacházejí v hale 14 Pražské tržnice v Holešovicích. Výstavní
plocha disponuje velkým stropním světlíkem, který místu dodává
jedinečnou atmosféru. Trafo Gallery vystavuje díla umělců z vlastních
řad i dalších českých a výrazných zahraničních osobností.

Michal Škapa – Analfabet, foto: Anna Pleslová
© Trafo Gallery

q Alšovo nábřeží 12, Praha 1 – Staré Město w galerierudolfinum.cz
r út–ne 10.00–18.00, ve čt do 20.00
t 130 Kč základní | 80 Kč snížené (může se lišit podle druhu
a rozsahu výstavy)
Jedna z předních pražských galerií se nachází v novorenesanční
budově Rudolfina. Instituce nemá vlastní sbírky, funguje na principu
„Kunsthalle“, přičemž základní koncepce je tvořena především
velkými výstavními projekty, které se zaměřují hlavně na současné
výtvarné umění s občasnými průhledy do minulosti. Velkoryse
koncipované výstavní sály velké galerie doplňují tři menší prostory,
vhodné zejména pro komornější akce.

DSC Gallery

q Dlouhá 5, Praha 1 – Staré Město w dscgallery.com
r po–so 13.00–19.00
t zdarma
Jedna z předních soukromých pražských galerií, která cílí na
významná díla současného moderního umění, zvláště pak na podporu mladší nastupující generace umělců. Za dobu své existence
uspořádala desítky výstav a projektů spojených se společenskými
i edukativními akcemi.

Mat Collishaw, Albion, 2017 © Galerie Rudolfinum, foto: Martin Polák

q U Sovových mlýnů 2, Praha 1 – Malá Strana w museumkampa.cz
r denně 10.00–18.00
t individuální na jednotlivé výstavy. Vstupné do celého muzea
350 Kč základní | 200 Kč snížené | 600 Kč rodinné
Fenomenální sbírku moderního středoevropského umění spravovanou nadací Jana a Medy Mládkových si můžete vychutnat v budově
někdejších Sovových mlýnů na vltavském břehu ostrova Kampa.
K vidění jsou především díla průkopníka abstraktního umění Františka Kupky, českého kubistického sochaře Otty Gutfreunda a další
skvosty významných umělců starého kontinentu. Konají se zde
i prestižní krátkodobé výstavy.

20

Moderní & současné umění

foto: DSC Gallery

Museum Kampa
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Lucie Drdova Gallery

Museum Montanelli

q Nerudova 13, Praha 1 – Malá Strana w museummontanelli.com
r út–pá 14.00–18.00 a so–ne 13.00–18.00
t 50 Kč základní | snížené zdarma
V jednom z mála soukromých muzeí výtvarného umění u nás se
snoubí historie s moderními uměleckými styly. Program se zaměřuje na prezentaci současných českých i světových umělců, často
s přesahem do „art experience“ či rozmanitých performancí. Při
doprovodných akcích tu myslí také na nejmenší návštěvníky, pro
které připravují zábavné workshopy. Komentované prohlídky jsou
kromě češtiny vedeny také v angličtině nebo němčině.
Václav Magid, foto: Lucie Drdova Gallery

q Křížkovského 10, Praha 3 – Žižkov w drdovagallery.com
r út–pá 13.00–18.00, so 14.00–18.00 t zdarma
Tento galerijní prostor se nachází na rozhraní Žižkova a Vinohrad
a zastupuje zajímavé umělecké osobnosti mladé a střední generace. Podporuje umělecký rozvoj uznávaných tvůrců i potenciál
začínajících umělců. Pravidelně pořádá výstavy ve vlastních prostorách a současně se podílí na produkci prezentací v partnerských
výstavních institucích.

Jiri Svestka Gallery

q Janáčkovo nábřeží 5, Praha 5 – Smíchov w jirisvestkagallery.com
r st–pá 14.00–19.00, so 11.00–19.00 t zdarma
Významná pražská galerie pořádá výstavy prezentující kvalitní české i zahraniční umělce v tvůrčích dialozích, které je tak představují
v novém, vzájemně se obohacujícím kontextu. Konají se zde také
přednášky a nejrůznější kulturní setkání. Galerie je doplněna o malý
depozitář a showroom, kde je možné po domluvě zhlédnout mnoho
dalších zajímavých děl tuzemských a zahraničních autorů několika
generací.

Tour de David Černý
David Černý (*1967) patří k mediálně nejsledovanějším českým
umělcům, jehož instalace v pražských ulicích dodnes čeří emoce.
Jedněmi je vyzdvihován pro svou společensky angažovanou
nespoutanost a originalitu, druhými pak kritizován za zbytečnou
kontroverzi spojenou s často kousavými názory. Jeho dílům se
ale jedno upřít nedá – jsou svérázná, často ironicky štiplavá a nutí
k přemýšlení.
Absolvent ateliéru veškerého sochařství Kurta Gebauera na pražské
VŠUP vstoupil do širšího povědomí sochou kráčejícího trabantu
nazvanou Quo vadis. Ta symbolizovala hromadný exodus tisíců
obyvatel bývalé NDR do západního Německa přes jeho velvyslanectví během léta a podzimu 1989. V roce 1990 byla plastika vystavena
na Staroměstském náměstí, dnes se její bronzový odlitek nachází
v zahradě velvyslanectví SRN na Malé Straně a veřejnosti je běžně
nepřístupný.
Vcelku nenápadnou Husovu ulici na Starém Městě zdobí přes dva
metry vysoká socha Sigmunda Freuda, která je zavěšená ze střechy
jednoho z domů. Tzv. Viselec charakterizuje umělcův pocit vstupu
do nového milénia a zvláštní konec toho předchozího.

hunt kastner
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Dominik Lang: Bone Collector,
foto: Ondřej Polak © hunt kastner

q Bořivojova 85, Praha 3 – Žižkov w huntkastner.com
r út–pá 13.00–18.00 a so 14.00–18.00 t zdarma
Galerii založily v roce 2005 Katherine Kastner a Camille Hunt s cílem
profesionálně prezentovat současné, zejména české umění a podporovat kromě autorů střední generace také mladé umělce a rozvíjet jejich vztahy s artovým světem v zahraničí. Výstavní program se
zaměřuje na samostatné výstavy umělců, kteří se vyjadřují různými
médii – malbou, fotografií, videem nebo instalacemi.

Tour de David Černý
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Asi nejvíce fotografované Černého dílo Kůň ční ze stropu v pasáži Lucerna, jen několik desítek metrů od Myslbekova ikonického
pomníku sv. Václava, na kterého svým způsobem navazuje. Černého
sv. Václav sice také sedí na koni, ale na jeho břiše. Mrtvý kůň zavěšený za svázaná kopyta a s vyplazeným jazykem je dnes turisticky
vděčným cílem, sám umělec se ale pasáži podle svých slov raději
vyhýbá.
Žižkovská televizní věž od roku 2001 čelí invazi tzv. Miminek.
10 monstrózních laminátových soch nezbedně leze po její fasádě
nahoru a dolů, bez ohledu na gravitaci. V současné době si miminka
dopřávají lázeňskou restaurátorskou péči, na věž by se měla vrátit
každou chvíli. Vzhledově stejná batolata naleznete i vedle Musea
Kampa.

Z poslední doby asi nejvíce pozornosti zaujala kinetická socha Franze Kafky, která je složena ze 42 pohyblivých pater, jež se na sobě
nezávisle otáčí a neustále tak proměňují Kafkovu tvář, nebo sochy
Pegasů v rezidenční čtvrti Waltrovka. Ty jsou napůl koňmi a napůl
leteckými motory s vrtulemi a odkazují tak na původní továrnu, kde
se vyráběly právě letecké motory.
p Více o Davidovi Černém naleznete na w davidcerny.cz.

Quo vadis
q Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze
– Vlašská 19, Praha 1 – Malá Strana
Viselec
q Husova ul., Praha 1 – Staré Město

Ve dvoře Hergetovy cihelny pak narazíte na Čůrající postavy – dvojici obnažených mužských postav močících do rybníku ve tvaru
České republiky. Při důmyslnějším pozorování genitálií zjistíte, že
sochy jsou ovládány elektronickým zařízením, které umožňuje natáček boky a zvedat penisy tak, že proud vody na hladinu jezírka píše
písmena. Černý vidí naši republiku jako metropoli východní Evropy,
která se pozná mj. i tím, že dospělí (a často opilí) muži bezohledně
močí kdekoliv na ulicích. Jak sám umělec říká: „Západoevropské
metropole se chlubí fontánami, na kterých čůrají roztomilí chlapečci,
my máme muže, k tomu živé.“
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Kůň
q Palác Lucerna – Štěpánská 61, Praha 1 – Nové Město
Miminka
q Žižkovská televizní věž – Mahlerovy sady 1, Praha 3 – Žižkov
Čůrající postavy
q Hergetova cihelna – Cihelná 2b, Praha 1 – Malá Strana
Socha Franze Kafky
q Quadrio – Spálená 22, Praha 1 – Nové Město
Pegasové
q Waltrovka – U Trezorky, Praha 5 – Jinonice
Tour de David Černý
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středomořskou architektonickou tradicí, jejíž prosté podobě dominují tvary kvádru, válce a především působivé napojení na verandu
a malebnou zahradu.

Uměleckoprůmyslové museum

Müllerova vila, foto: Muzeum hlavního města Prahy

q 17. listopadu 2, Praha 1 – Staré Město w upm.cz
r út–ne 10.00–18.00, v út do 20.00
t individuální na jednotlivé výstavy. Vstupné na všechny výstavy
300 Kč základní | 160 Kč snížené | 480 Kč rodinné
Hlavní budova Uměleckoprůmyslového musea vystavěná na konci
19. století ve stylu italské renesance je po celkové rekonstrukci
znovu otevřena pro veřejnost. V nádherných interiérech se mohou
návštěvníci těšit na unikátní exponáty od nábytku a skla až po oděvní módu, šperk, hračku či fotografii.
Milovníci moderní architektury nemohou minout také další výrazný
objekt UPM – Dům U Černé Matky Boží (q Ovocný trh 19, Praha 1 – Staré Město). Vrcholné dílo českého kubismu bylo vystavěno
v letech 1911–1912 podle návrhu architekta Josefa Gočára. Název
domu je odvozen od barokní sošky umístěné v jeho nároží. Budova
se po celkové rekonstrukci stala sídlem stálé kubistické expozice,
jež prezentuje toto avantgardní umělecké hnutí z přelomu 19. a 20.
století. Ve 4. patře rovněž probíhají krátkodobé tematické výstavy.
Nezapomeňte navštívit i zdejší kavárnu a ochutnejte zejména skvělý
kubistický věneček.

foto: Uměleckoprůmyslové museum

Galerie Jaroslava Fragnera

Müllerova a Rothmayerova vila

q Müllerova vila – Nad Hradním vodojemem 14, Praha 6 – Střešovice
q Rothmayerova vila – U Páté baterie 50, Praha 6 – Břevnov
w muzeumprahy.cz
r Návštěva vil je možná pouze po předchozí rezervaci
t 300 Kč základní | 200 Kč snížené (Müllerova vila) a 180 Kč
základní | 120 Kč snížené (Rothmayerova vila)
Muzeum hlavního města Prahy (viz str. 13) spravuje mimo jiné také
dva architektonické skvosty z počátku 20. století. Prvním z nich je
funkcionalistická Müllerova vila – geniální dílo slavného architekta Adolfa Loose, které v mnoha směrech předběhlo svou dobu.
Stálá expozice představuje luxusní vilový interiér připomínající
prvorepublikový životní styl pražské vyšší společnosti. Nedaleká
Rothmayerova vila s podobnou vnitřní expozicí nepopře inspiraci
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q Betlémské náměstí 5, Praha 1 – Staré Město w gjf.cz
r út–ne 11.00–19.00
t 40 Kč základní | 20 Kč snížené | 60 Kč rodinné
Výstavní prostor vznikl v rámci rekonstrukce Betlémské kaple Jaroslavem Fragnerem v 50. letech minulého století v přilehlém kolejním
domě. Galerie se věnuje výhradně současné i historické architektuře a užitému umění. Na pořádaných výstavách se objevují umělecké
osobnosti či tvůrčí týmy z Česka i ze zahraničí. Dramaturgii doplňují
přednášky, workshopy, semináře a další „živá“ setkávání lidí, jimž je
architektura blízká.

Stará čistírna odpadních vod v Bubenči

q Papírenská 6, Praha 6 – Bubeneč w stara-cistirna.cz
rp
 o–pá 11.00–15.00 a so–ne 10.00–18.00 (září–červen);
po–pá 10.00–16.00 a so–ne 10.00–18.00 (červenec a srpen)
t 180 Kč základní | 90 Kč snížené | 450 Kč rodinné
Architektonicky ojedinělá památka je výjimečně dochovanou industriální stavbou s unikátním podzemím a původním technologickým
zařízením. Během prohlídky uvidíte dodnes funkční parní strojovnu
z roku 1903, fotografie, dobové dokumenty a historický hygienický
mobiliář. Návštěvu si můžete zpestřit jištěným výstupem na komín
či plavbou v podzemní, 90 metrů dlouhé usazovací nádrži na prámu.
Součástí čistírny je příjemná stylová kavárna Café Továrna.

Museum skla Portheimka

q Štefánikova 12, Praha 5 – Smíchov w museumportheimka.cz
r út–ne 10.00–18.00
t 120 Kč základní | 60 Kč snížené | 200 Kč rodinné
Stálá výstava věnovaná modernímu a současnému sklu sídlí v letohrádku Portheimka. Barokní perlu pražského Smíchova vystavěl

Užité umění, design, architektura
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Fotografie
Dům fotografie

q Revoluční 5, Praha 1 – Staré Město w ghmp.cz
r út–ne 10.00–18.00, ve čt do 20.00
t 120 Kč základní | 60 Kč snížené
V těsném sousedství náměstí Republiky se nachází galerie specializovaná na fotografii, v níž vystavují čeští i zahraniční, známí i méně
známí umělci. Přestože se tato galerie objevila na kulturní mapě
Prahy teprve před pár lety, díky své promyšlené výstavní koncepci již
získala výborné renomé.

foto: Archiv GHMP

ve dvacátých letech 18. století slavný architekt Kilián Ignác Dientzenhofer pro sebe a svou rodinu. Pro výstavní účely jsou využívány
reprezentační místnosti v prvním patře – oválný mramorový sál,
dvě velké místnosti s freskami, krbová síň a sál zdobený kazetovým
stropem. V přízemí se nachází stylová kavárna s letní zahrádkou.

Leica Gallery Prague

q Školská 28, Praha 1 – Nové Město w lgp.cz
r po–pá 10.00–21.00 a so–ne 14.00–20.00
t 70 Kč základní | 40 Kč snížené | 140 Kč rodinné
Galerie působí na poli umění od roku 2002. Zaměřuje se hlavně na
podporu současné české a slovenské fotografie a na prezentaci
kvalitní světové fotografické produkce. Kromě výstav se zde pořádají tematické besedy, fotografické workshopy a programy pro děti.
Výstavní prostory doplňuje kavárna a knihkupectví.

Ateliér Josefa Sudka

foto: Museum skla Portheimka

28

Užité umění, design, architektura

q Újezd 30, Praha 1 – Malá Strana w sudek-atelier.cz
r út–ne 12.00–18.00
t 10 Kč (jednotné)
Galerie využívá věrnou repliku původního zahradního ateliéru
světově uznávaného českého fotografa Josefa Sudka vytvořeného
koncem 19. století a zničeného požárem v roce 1985. Komorní galerijní scéna se zaměřuje na fotografii a její roli v kontextu současného umění. Převážná část se zabývá fotografickou tvorbou českých
autorů mladší a střední generace; ve výstavním plánu se však
pravidelně objevuje i odkaz doyena české fotografie. Pravidelně
v letním období je do programu zařazena alespoň jedna expozice,
která souvisí buď přímo s fotografickým dílem Josefa Sudka, anebo
s pracemi jeho vrstevníků či žáků.

Fotografie
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Současné umění
ve veřejném prostoru

a kalhoty), jež nese na ramenou postavu samotného Franze Kafky.
Řešení pomníku je inspirováno Kafkovou novelou Popis jednoho
zápasu. Sochařská zahrada kláštera sv. Anežky České po nedávné
revitalizaci klášterního areálu ožila sochami současných českých
umělců, např. Jaroslava Róny, Stefana Milkova, Stanislava Kolíbala

Za výtvarným uměním nemusíte chodit jen do galerií a muzeí.
Praha je totiž sama o sobě galerií pod širým nebem a s pomníky
a sochami se zde můžete setkat téměř „na každém rohu“.
Připomeňme barokní sochy a sousoší na Karlově mostě, sochu
sv. Václava (1912) na Václavském náměstí, monumentální pomník
mistra Jana Husa (1915) na Staroměstském náměstí či jezdeckou
sochu Jana Žižky (1950) na Vítkově.

Pražský Metronom na Letné (Vratislav Novák), neboli Stroj času,
zaujímá na mapě Prahy symbolické místo. Právě zde se kdysi k nebi
tyčil gigantický pomník J. V. Stalina, který byl odstraněn (dynamitem) v roce 1962. Metronom symbolizuje nezastavitelné plynutí
času a svým umístěním také varuje před opakováním tragédií minulosti. Z prostoru od Metronomu se naskýtá úchvatný výhled na Staré
Město i řeku Vltavu s jejími mosty. Lavička Václava Havla (Bořek
Šípek) – dvě židle a stolek okolo kmenu lípy na Maltézském náměstí
jsou zasvěceny bývalému českému prezidentovi Václavu Havlovi.
Místo je určeno nejen pro odpočinek, ale i pro vzpomínku na tohoto
významného muže českých i mezinárodních dějin. Obdobné lavičky
jsou i ve Washingtonu a Dublinu. Jezdecká socha Jaroslava Haška
na Žižkově (Karel Nepraš) – v roce 2005 se na Žižkově objevilo
zajímavé a originální výtvarné dílo. Na kamenném pyramidálním
podstavci stojící kůň obklopený výčepním pultem nese na svém
hřbetě sokl se spisovatelovou bustou. Socha Franze Kafky v Dušní
ulici (Jaroslav Róna) – jde o sousoší tvořené dvěma těly – spodní
mohutná figura představuje pouze prázdný mužský oblek (sako
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či autorskými objekty Františka Skály. Vstup je zdarma. Lennonova
zeď – pestrobarevně pomalovaná zeď symbolizuje hrob legendárního „brouka“ i mírumilovný odpor vůči násilí kdekoli na světě. Vznikla
bezprostředně po Lennonově smrti koncem r. 1980, kdy lidé začali
spontánně na zeď malovat graffiti připomínající jeho život a myš-

Lennonova zeď

Památník obětem komunismu na Petříně

Pražský Metronom na Letné

Rádi bychom obrátili vaši pozornost i k několika zajímavým současným objektům: Památník obětem komunismu na Petříně – na úpatí
petřínského svahu v průhledu z Vítězné ulice se nachází jeden z nejneobvyklejších památníků v Praze od sochaře Olbrama Zoubka.
Památník tvoří zužující se schodiště, po němž za sebou kráčí sedm
bronzových mužských postav. První socha je celá, každá následující
však ztrácí kus těla. Sochař takto znázornil stupňující se utrpení
politických vězňů v 50. letech v komunistickém Československu.

lenky, pokládat květiny a zapalovat svíčky. Dodnes se toto místo
proměňuje novými texty a malbami, původní malba s portrétem Johna Lennona je však již ztracena pod nánosy barev.
S instalacemi Davida Černého ve veřejném prostoru se seznámíte
na str. 23.

Současné umění ve veřejném prostoru
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Hudba

„Co Čech to muzikant“ – toto staré lidové přísloví
potvrzuje, že Češi vždycky byli a jsou muzikálním
národem. V zemi, která světu dala jména jako Bedřich
Smetana, Antonín Dvořák, Leoš Janáček nebo Gustav
Mahler, tomu snad ani nemůže být jinak. V Praze na
žánrově pestrou hudební produkci narazíte doslova na
každém kroku.

Významné pražské orchestry
Česká filharmonie

w ceskafilharmonie.cz
Česká filharmonie je nejvýznamnější český symfonický orchestr.
Radost přináší svým posluchačům nezaměnitelnou kvalitou herního
projevu. Na zahajovacím koncertě v r. 1896 zazněla mj. symfonie
č. 9 Z nového světa Antonína Dvořáka, jenž byl i prvním dirigentem
orchestru. Na dirigentském postu se v průběhu doby vystřídala
celá řada osobností, jejichž jména nejsou hudbymilovnému publiku
neznámá. Pro příklad jmenujme Václava Talicha, Rafaela Kubelíka,
Karla Ančerla, Václava Neumanna či Jiřího Bělohlávka. Současným
dirigentem je Semjon Byčkov, domovskou scénou a sídlem orchestru je pražské Rudolfinum. Českou filharmonii tvoří 120 hudebníků
v šestnácti nástrojových skupinách.

Česká filharmonie, foto: © Petra Hajská

Významné
pražské
Obecní
– Smetanova
síň orchestry
32 dům
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Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK

w fok.cz
Oficiální orchestr hlavního města Prahy patří mezi špičková hudební
tělesa s úctyhodnou tradicí a mezinárodním renomé. Zkratka FOK
symbolizuje původní zaměření orchestru (Film – Opera – Koncert). Svým hudebním umem orchestr obohacuje koncertní život
především české metropole a zároveň na nejvyšší úrovni reprezentuje tuzemskou kulturu v zahraničí. Orchestr sídlí a koncertuje
v Obecním domě.

Pražský komorní orchestr

w pko.cz
Jde o jeden z nejstarších evropských komorních orchestrů.
V začátcích své existence se soustředil především na interpretaci
starší české hudby, později do svého repertoáru zařadil také skladby
20. století včetně zcela nových děl soudobých skladatelů.

Collegium Marianum

w collegiummarianum.cz
Soubor se primárně věnuje hudbě 17. a 18. století se zaměřením na
české a ve střední Evropě působící autory. Jako jeden z mála takto
profilovaných profesionálních uskupení v České republice má na
repertoáru nejenom koncertní díla, ale pravidelně se také věnuje
scénickým projektům. Collegium Marianum je rezidenčním souborem hudebního festivalu Letní slavnosti staré hudby (viz str. 52).

Collegium 1704 & Collegium Vocale 1704

w collegium1704.com
Přední český barokní ansámbl zabývající se interpretací staré hudby, zejména skladbami Jana Dismase Zelenky, Josefa Myslivečka
a jejich současníků. Mnohé nahrávky byly vřele přijaty domácí
i mezinárodní odbornou veřejností a získaly četná ocenění.

Koncertní sály & prostory
Rudolfinum

q Alšovo nábřeží 12, Praha 1 – Staré Město w rudolfinum.cz
Impozantní novorenesanční budova na břehu Vltavy je proslulá
svým hlavním koncertním sálem – Dvořákovou síní. Po celý rok se
zde konají prestižní koncerty klasické hudby i významné festivaly,
např. Pražské jaro či Dvořákova Praha.

Pietari Inkinen a FOK, foto: Jan Slavík

Český národní symfonický orchestr

w cnso.cz
Během 25 let své existence se zařadil k předním českým souborům.
Renomé si získal zejména pro všestranné schopnosti v širokém
spektru žánrů, ať už jde o hudbu klasickou, filmovou, jazzovou nebo
muzikálovou. K umělcům, kteří opakovaně s orchestrem vystoupili,
se řadí Andrea Bocelli, Rolando Villazón, José Carreras, Jonas
Kaufmann nebo Piotr Beczala, na poli populární hudby to byli přední
zpěváci jako Sting, George Michael či Natalie Cole a mnoho dalších.
Šéfdirigentem orchestru je Libor Pešek, domovskou scénou pak
Smetanova síň Obecního domu.

PKF – Prague Philharmonia

w pkf.cz
PKF – Prague Philharmonia vznikla v roce 1994 z iniciativy dirigenta
Jiřího Bělohlávka. Dnes patří mezi nejrespektovanější nejen české,
ale i světové orchestry, což potvrzují pravidelná zahraniční turné
a nahrávací projekty pro renomovaná světová hudební vydavatelství. Orchestr je pověstný svou svěžestí, energičností a perfekcionismem, je ceněn i pro svůj osobitý zvuk.
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Pražské jaro
Mezinárodní hudební festival je nejprestižnější festival klasické
hudby v České republice. Zahajován je vždy 12. května cyklem
symfonických básní Má vlast Bedřicha Smetany. Iniciátorem
vzniku festivalu a jeho prvním dirigentem byl v r. 1946
fenomenální Rafael Kubelík, který byl později mj. také dirigentem
Metropolitní opery v New Yorku či hudebním ředitelem Královské
opery v Londýně. Předprodej vstupenek na další ročník festivalu
začíná obvykle již v polovině prosince.

Obecní dům

q náměstí Republiky 5, Praha 1 – Staré Město w obecnidum.cz
Secesní skvost je tradičním místem konání řady kulturních a společenských akcí. Milovníci klasické hudby jej však vyhledávají
především kvůli Smetanově síni a široké nabídce koncertů klasické
hudby, výjimečně i dalších hudebních žánrů.

Španělský sál na Pražském hradě

q Praha – Hrad, Praha 1 – Hradčany, w kulturanahrade.cz
Pro veřejnost bývá přístupný jen sporadicky, zpravidla při tzv. dni

Koncertní sály & prostory
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otevřených dveří v květnu a v říjnu, nebo v rámci konání kulturních
a společenských akcí, klasické i jazzové koncerty nevyjímaje.

Koncerty v kostelech

Posvátná atmosféra pražských kostelů ještě umocní zážitek
z hudební produkce, většinou zaměřené na varhanní a chrámovou
hudbu. Koncerty se konají v celé řadě z nich, pro příklad uvádíme
alespoň některé:
kostel sv. Mikuláše na Malostranském náměstí
w stnicholas.cz
kostel sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí
w concertsinprague.eu

Žofín, významné kulturní a společenské centrum. Ve Velkém sále
se kromě společenských akcí s mezinárodním přesahem konají
koncerty klasické i moderní hudby. Zajímavostí je, že zde v r. 1882
v premiéře zazněl cyklus symfonických básní Bedřicha Smetany Má
vlast.

Palác Lucerna

q Štěpánská 61, Praha 1 – Nové Město w lucerna.cz
Centrálním prostorem paláce je Velký sál, který zabírá tři podzemní
podlaží a jehož kapacita je až 4000 sedadel. Místo je určené zejména pro populární, jazzové a rockové koncerty. Lucerna je tradiční
Mekkou českých populárních zpěváků.

kostel sv. Šimona a Judy
q Dušní ul., Praha 1 – Staré Město w fok.cz

Něco málo o Lucerně

bazilika sv. Jakuba
q Malá Štupartská 6, Praha 1 – Staré Město w auditeorganum.cz

Když byl palác r. 1921 dostavěn, stal se nejnavštěvovanějším
kulturním centrem ve městě a jeho popularita trvá dodnes.
Stavitelem Lucerny byl Vácslav Havel, dědeček pozdějšího
prezidenta Václava Havla. Dnes pod svou střechou ukrývá
kino, společenské sály, hudební klub Lucerna Music Bar i řadu
gastronomických provozů a kancelářských prostor.

kostel sv. Františka z Assisi
q Křižovnické nám. 3, Praha 1 – Staré Město w jchart.cz

Palác Žofín

q Slovanský ostrov 226, Praha 1 – Nové Město w zofin.cz
Na dohled od Národního divadla se nachází novorenesanční palác

V legendárním Velkém sále vystupovala taková jména světové
jazzové a populární hudby, jakými byli např. Ella Fitzgerald,
Louis Armstrong, Ray Charles, Gilbert Bécaud či orchestry Duke
Ellingtona i Bennyho Goodmana.

Forum Karlín

q Pernerova 53, Praha 8 – Karlín w forumkarlin.cz
Přestavbou staré industriální budovy z 19. století vznikl unikátní
multifunkční prostor s velkým koncertním sálem pro 3000 osob
vyznačující se mj. vynikající akustikou.

Koncertní haly

Praha je obvyklou zastávkou koncertních turné světových hvězd.
Velkolepá produkce a mnohatisícová návštěvnost vyžaduje „přiměřený“ prostor, proto se tyto akce konají v multifunkčních halách
a areálech.
O2 arena
q Českomoravská 17, Praha 9 – Vysočany w o2arena.cz
Tipsport arena Praha
q Za Elektrárnou 419, Praha 7 – Holešovice
w tipsportarena-praha.cz
Sinobo Stadium
q U Slavie 2a, Praha 10 – Vršovice w edenarena.cz
Výstaviště Praha Holešovice
q Areál Výstaviště, Praha 7 – Holešovice w vystavistepraha.eu
Letiště Praha
q Letňany, Hůlkova 35, Praha 9 – Letňany w letnany-airport.cz
p Informace o dalších místech konání koncertů, programech, vstupenkách apod. hledejte na w prague.eu.
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Hudební & taneční kluby

Reduta Jazz Club

q Národní 20, Praha 1 – Nové Město w redutajazzclub.cz
Reduta byla založena v roce 1958 a je tak jedním z nejstarších jazzových klubů na světě. V roce 2016 ji deník The Guardian zařadil mezi
Top Ten Jazz Clubs v Evropě. Legendární scéna se může pochlubit
dlouhou tradicí hostování těch nejlepších světových jazzmanů. Současná dramaturgie ovšem sází na všechny žánry jazzové produkce – od tradičního jazzu a dixielandu přes mainstream, contemporary jazz, funk, blues, soul až po gospelovou hudbu.

Lucerna Music Bar

q Vodičkova 36, Praha 1 – Nové Město w musicbar.cz
Jeden z nejnavštěvovanějších a nejproslulejších hudebních klubů
v Praze. Originálně řešený prostor dává návštěvníkům šanci zažít
vystoupení oblíbených interpretů doslova „face to face“. Hráli zde
takové hvězdy jako The Earth, Wind & Fire, Brand New Heavies,
Incognito, Hiram Bullock, Laco Deczi, Robben Ford Band, The
Holmes Brothers a mnoho dalších. V Lucerna Music Baru pravidelně
koncertují takřka všechny zásadní domácí kapely; fenoménem jsou
také 80’s & 90’s party.

Le Valmont

q Uhelný trh 9, Praha 1 – Staré Město w levalmont.cz
Vzýváme zábavu, velebíme život a oslavujeme lásku. Necháte se
svést? Motto tohoto bohémského prostoru s výrazným estetickým
nádechem a lehce dekadentní atmosférou je vše vypovídající. Tento
stylový taneční klub křížený s koktejlovým barem je inspirován
slavným filmem Miloše Formana Valmont i svéráznou náladou
Francie 18. století. Od úterý do soboty tu probíhají tematické party
s vytříbenými živými performancemi.

Klubovna 2. patro

foto: Petr Klapper

q Dlouhá 37, Praha 1 – Staré Město
Chcete-li poznat lokální klub se spíše alternativní hudební produkcí
a nevšedními prostory, kde se tančí až do padnutí, napoprvé budete
pravděpodobně trochu tápat. Klubovna je totiž před zraky chodců
ukrytá, což jí dodává punc soukromého klubu. Vydáte-li se ale průchodem domu do ošuntělého dvora a vyběhnete do druhého patra,
odměna v podobě neotřelého zážitku vás nemine…

Epic

q Revoluční 1003/3, Praha 1 – Staré Město w epicprague.com
Jeden z novějších podniků se zaměřuje na elektronickou klubovou
hudbu. Ta největší DJská jména přivádí návštěvníky do varu v hlavním sále, kam se vejde na 1000 hostů, o jejichž pitný režim se starají
čtyři bary.

Roxy
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foto: Epic

foto: Roxy

q Dlouhá 33, Praha 1 – Staré Město w roxy.cz
Klenuté stropy historického sklepení, stylová art-deco architektura,
vášeň pro hudbu a cit pro umění charakterizují dnes již legendární
Roxy. Za více než dvacet let jeho existence se zde představila řada
známých zahraničních kapel a muzikantů i vysoce ceněná jména
domácí scény. Nejeden z těchto koncertů získal statut kultovního
zážitku. Prostředí klubu je rovněž ideální pro nespoutané taneční
večírky nebo společenské eventy.
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Rock Café

Futurum Music Bar

q Národní 20, Praha 1 – Nové Město w rockcafe.cz
Rock Café je od 90. let 20. století takovou stále zářící hvězdou
a jistotou na klubové mapě Prahy. Je líhní nových kapel tuzemské
hudební scény, velký prostor však dává i ostříleným hudebním ikonám jako Waltari, Sepultura, Die Happy, Stereo MCs aj. V posledních
letech si zde lze vychutnat i divadelní představení, artové filmy či
tematické výstavy.

q Zborovská 7, Praha 5 – Smíchov w futurum.musicbar.cz
Známou hudební scénu najdete v útrobách Národního domu na Smíchově. Kromě pravidelných 80’s & 90’s party, které se konají každý
pátek, je klub zasvěcen převážně rockové muzice. Často zde hledají
útočiště spíše méně známé české a zahraniční kapely.

Jazz Dock

foto: Futurum Music Bar

q Janáčkovo nábřeží 2, Praha 5 – Smíchov w jazzdock.cz
Najdete jej přímo na smíchovském břehu Vltavy pod Janáčkovým
nábřežím. Variabilnost vnitřního prostoru umožňuje pořádat komornější koncerty i velké produkce, a tak pořadatelé kladou důraz na
pestrost žánrů a klasické i nové hudební proudy jazzu a blues. Mezi
nejpopulárnější klubové události patří mezinárodní festivaly Jazz
ON5, Americké jaro nebo Jazz čtyř kontinentů.

Palác Akropolis
foto: Jazz Dock

q Kubelíkova 27, Praha 3 – Žižkov w palacakropolis.cz
Kulturní středobod Žižkova a centrum nezávislé kultury nabízí ojedinělé komunitní, hudební, divadelní a výtvarné projekty. Vystupují
zde tuzemští interpreti i zahraniční špičky mnoha žánrů a zaměření.
Působivá je také samotná prvorepubliková budova s prvky art deco
a originálně řešenými sály, restaurací, barem a kavárnou.

Chapeau Rouge

q Jakubská 2, Praha 1 – Staré Město w chapeaurouge.cz
V Chapeau Rouge se potkávají návštěvníci a umělci z celého světa.
Hudební produkce probíhá často ve všech patrech najednou, a tak
není neobvyklé v baru poslouchat vystoupení funky DJe, o patro níž
moderní house a v suterénu třeba indie rock či hardcoreovou kapelu. Podnik je kromě uvolněné atmosféry a skvělých barů proslulý
také svými neobvyklými designovými prvky.

q Francouzská 75/4, Praha 2 – Vinohrady w retropraha.cz
Jeden z nejmodernějších tanečních a hudebních klubů v Praze. Multifunkční objekt má kapacitu až 1500 lidí. Pravidelně hostí vynikající
zpěváky a kapely, DJe nebo divadelní představení a návštěvníkům
tak poskytuje kvalitní zážitky z koncertů, diskoték a parties.
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foto: Palác Akropolis

Retro Music Hall
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Divadlo & opera

Z mnoha desítek pražských divadel jsme vybrali ta,
která svým významem či věhlasem překračují hranice
Prahy i České republiky, popř. jsou významnými
reprezentanty ve svém žánru.
Národní divadlo

q Národní 2, Praha 1 – Nové Město w narodni-divadlo.cz
Reprezentativní scéna České republiky vybudovaná z celonárodních
sbírek na konci 19. století sídlí v honosné budově na nábřeží Vltavy.
Vnější i vnitřní výzdobu, která zaujme zejména svým bohatým zlacením, tvoří vrcholná díla českých autorů té doby – Mikoláše Alše,
Františka Ženíška, Vojtěcha Hynaise, Josefa Václava Myslbeka aj.
Návštěva činoherního, operního či baletního představení tvoří spolu
s překrásnými prostory divadla nezapomenutelný zážitek.

Výlety páně Broučkovy, foto: Patrik Borecký

p Chcete-li se s budovou Národního divadla blíže seznámit, využijte
nabídku na víkendové prohlídky s Prague City Tourism. Bližší informace na w prazskevychazky.cz nebo w prague.eu. Prohlídky ve
všedních dnech s cizojazyčným výkladem pořádá Národní divadlo;
více na w narodni-divadlo.cz.

ND – Stavovské divadlo

Divadlo divadla
& opera– Marta Drastíková, foto: Youn Sik Kim
Balet
42 Národního
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foto: © Národní divadlo

q Železná, Praha 1 – Staré Město w narodni-divadlo.cz
Klasicistní divadelní budova (1783) se do dnešních dnů dochovala
v téměř původním stavu. S historií divadla je neodmyslitelně spjat
hudební talent Wolfganga Amadea Mozarta a jeho operní tvorba.
Diváky ohromuje zejména velkolepý interiér, který si již „zahrál“
v mnoha filmech, např. v osmi Oskary ověnčeném filmu Amadeus
režiséra Miloše Formana. Na scéně Stavovského divadla působí
soubory činohry, opery a baletu.

ND – Nová scéna / Laterna magika

Jatka78

q Bubenské nábřeží 13, Praha 7 – Holešovice w jatka78.cz
Specifický multifunkční prostor na místě bývalého areálu jatek se
velmi rychle etabloval na kulturní mapě Prahy. Jatka78 se staly
domovskou scénou souboru Cirk La Putyka, který se profesionálně
věnuje novému cirkusu. Žánru, který překračuje hranice mezi akrobacií, moderním tancem a sportem.

Sternenhoch, foto: Patrik Borecký

q Národní 4, Praha 1 – Nové Město w narodni-divadlo.cz
Novodobá divadelní budova z 80. let 20. století dodnes patří k jedné
z nejdiskutovanějších pražských staveb. Její charakteristickou
podobu tvoří více než čtyři tisíce skleněných tvarovek. Nová scéna
je součástí Národního divadla, místem pro pořádání originálních
projektů a sídlem řady souborů včetně Laterny magiky, jejíž základním principem je interaktivní propojení filmové projekce s pohybem
a hereckou akcí.

ND – Státní opera

q Wilsonova 4, Praha 1 – Nové Město w narodni-divadlo.cz
Přední evropská operní scéna prochází generální opravou. Do
provozu bude uvedena v sezóně 2019/2020. Po dobu rekonstrukce
se operní představení konají na scéně historické budovy Národního
divadla nebo v Hudebním divadle Karlín.

Hudební divadlo Karlín

q Křižíkova 10, Praha 8 – Karlín w hdk.cz
Jedno z nejstarších a nejkrásnějších pražských divadel se zaměřuje
na operetní a muzikálové produkce. Hlediště pojme až 1000 diváků.
Konají se zde také nejvýznamnější společenské akce.

Divadlo Archa

foto: Jatka78

q Na Poříčí 26, Praha 1 – Nové Město w divadloarcha.cz
Alternativní divadelní scéna pro kritické a náročné publikum je
epicentrem scénického umění bez ohledu na hranice mezi žánry.
Díky řadě inovativních projektů si Archa získala pověst významné
a progresivní kulturní instituce.

Divadlo & opera

q Komunardů 30, Praha 7 – Holešovice w lafabrika.cz
Víceúčelový kulturní prostor sídlící v pražských Holešovicích vznikl
rekonstrukcí dvou propojených továrních objektů z počátku 20.
století. Industriální původ propůjčuje interiéru zvláštní půvab a originalitu. Kromě koncertů zde probíhají filmové projekce, akrobatická
vystoupení a v neposlední řadě i kvalitní divadlo.
Obyčejní lidé, foto: Jakub Hrab
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La Fabrika

Divadlo Ponec

q Husitská 24a, Praha 3 – Žižkov w divadloponec.cz
Otevřený prostor pro nezávislou uměleckou tvorbu zaměřenou na
současný tanec a pohybové divadlo. Programovou skladbu tvoří
pestrá řada malých i větších, domácích i mezinárodních projektů
a tanečních inscenací aktuálního charakteru.

Divadlo & opera
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Alfred ve dvoře – Shadow Meadow, foto: Adéla Vosičková

Alfred ve dvoře

q Františka Křížka 36, Praha 7 – Holešovice w alfredvedvore.cz
Jedno z mála pražských divadel, které vzniklo tzv. na zelené louce.
Progresivní dramaturgie se opírá o výrazné umělecké individuality
a alternativní soubory. Alfred se profiluje jako scéna pro nezávislou
tvorbu, pohybové, vizuální a experimentální divadlo.

Black Light Theatre Srnec

q Na Příkopě 10, Praha 1 – Nové Město w srnectheatre.com
První černé divadlo na světě, jehož představení viděli diváci na
všech kontinentech. Od roku 1961 opakovaně vystupovalo ve více
než 78 zemích světa. Divadlo tak patří mezi nejvýznamnější reprezentanty českého umění ve světě.

Princip černého divadla,
který vytvořil Jiří Srnec, se zakládá na tvůrčím využití
jednoduchého triku, takzvaného „ černého kabinetu“, v němž
černě oblečení herci s rekvizitami nejsou z pohledu diváka vidět
proti černému pozadí. Rekvizity, předměty nebo objekty se tím
stávají schopné pohybu a tedy i vlastního osobitého života.
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Městská divadla pražská

w mestskadivadlaprazska.cz
Pod hlavičkou MDP jsou sdruženy 3 prestižní divadelní scény, které
nabízejí repertoár pro široké vrstvy publika, v němž se spojují linie
lidového i náročnějšího repertoáru, světová divadelní klasika i hry
ryze současné.
ABC q Vodičkova 28, Praha 1 – Nové Město
Rokoko q Václavské nám. 35, Praha 1 – Nové Město
Komedie q Jungmannova 15/1, Praha 1 – Nové Město

Divadlo pod širým nebem
V letních měsících se řada divadelních představení a festivalů
přesouvá z kamenných divadel na open-air scény. Letní
Shakespearovské slavnosti tradičně obsadí Pražský hrad
(w.shakespeare.cz), Divadlo Ungelt má své venkovní jeviště
v romantickém prostředí Nového Světa na Hradčanech
(w.letniscena.cz). V hradbách bájného Vyšehradu pak probíhá
Metropolitní léto hereckých osobností (w.studiodva.cz).

Divadlo & opera
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Top kulturní akce

…které stojí za to vidět, slyšet, zažít. Z nepřeberného
množství akcí, jež naše hlavní město každoročně hostí,
jsme vybrali pouze několik významných událostí, které
se pravidelně opakují a jsou zárukou nejvyšší kvality.
Přehled další kulturní nabídky všech žánrů najdete na
w prague.eu.
Mezinárodní filmový festival Praha – Febiofest

g březen w febiofest.cz
Festival přináší v širokém záběru to nejlepší a nejnovější ze světa
filmu, kvalitní projekce a slavné hosty.

Mezinárodní hudební festival Pražské jaro

foto: © Pražské jaro – Ivan Malý

g 12. 5. – 3. 6. w festival.cz
Nejprestižnější festival v České republice zaměřený na klasickou
hudbu. Již od r. 1946, kdy proběhl první ročník, přiváží do Prahy
světová hudební tělesa i věhlasné sólisty.

kulturní
akce
©
Sculpture
Line,
Michal Gabriel - Hráči / Players
48ArchivTop
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Muzejní noc

Sculpture Line

g červen–září w sculptureline.cz
Přehlídka soch a výtvarných objektů předních domácích i zahraničních tvůrců přímo v ulicích města.

foto: Pražská muzejní noc

g červen w prazskamuzejninoc.cz
Akce, která má svou tradici i v jiných evropských městech, je příležitostí prozkoumat bohatství pražských muzeí a galerií v ojedinělé
atmosféře a v netradičním čase.

Tanec Praha

g červen w tanecpraha.org
Největší přehlídka současného tance a pohybového divadla představuje pestrost a kvalitu aktuální zahraniční a tuzemské taneční
scény, dává prostor pro experiment i přesah do jiných žánrů.

Metronome Festival Prague

g červen/červenec w metronomefestival.cz
Největší hudební událost letní Prahy, na níž vystupují nejzářivější
hvězdy světové moderní hudby. Organizátoři v červnu pořádají
i skvělý hudební multižánrový festival United Islands of Prague.

foto: © Metronome Festival Prague

foto: © Archiv Sculpture Line, Tony Cragg - Mixed feelings
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Letní Shakespearovské slavnosti

g červen–září w shakespeare.cz
Největší divadelní přehlídka pod širým nebem zaměřená na uvádění
děl Williama Shakespeara. Představení se konají na Pražském hradě
i na dalších historických místech.

Bohemia Jazz Fest

g červenec w bohemiajazzfest.cz
Jeden z nejuznávanějších jazzových festivalů v Evropě, jehož podstatou je propagace špičkového jazzu. Koná se pod širým nebem
přímo na Staroměstském náměstí a vstup je zdarma.
Top kulturní akce
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Letní slavnosti staré hudby

Signal Festival

Signal 2017, foto: Dušan Vondra

g říjen w signal.cz
Festival propojuje nové technologie a umění. Ulice a veřejná
prostranství i nejznámější historické památky se po několik večerů
promění pod taktovkou českých i světových osobností světelného
designu v umělecké objekty.

Karneval v Benátkách, foto: Martin Divíšek

g červenec/srpen w letnislavnosti.cz
Mezinárodní festival historických uměleckých hudebních směrů;
umělci hrají na historické nástroje, charakteristickou součástí produkcí jsou dobové kostýmy, původní choreografie, gestika, rétorika
a líčení.

Letní Letná

Designblok / Prague Design and Fashion Week

Dvořákova Praha

g září w dvorakovapraha.cz
Hlavní myšlenkou prestižního hudebního festivalu je propagace
dobrého jména české kultury prostřednictvím odkazu díla Antonína
Dvořáka, jeho současníků a žáků.
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Designblok 2017, foto: Lucy Creative Agency

g říjen/listopad w designblok.cz
Největší výběrová přehlídka designu a módy ve střední Evropě
uvádí tvorbu designérů a výrobců z celé Evropy, prezentuje novinky
prestižních značek i prototypy mladých designérů a designérských
studií.

Letní Letná 2018, foto: Akoreacro - Dans ton cœur

g srpen/září w letniletna.cz
Unikátní představení světových hvězd nového cirkusu, hudební
program, workshopy, filmové projekce i pořady pro děti – to vše je
Letní Letná.

Struny podzimu

g říjen/listopad w strunypodzimu.cz
Objevný, odvážný a multižánrový je hudební festival, který svým
posluchačům nabízí mix jazzu, klasiky, tradice i experimentu.

Top kulturní akce
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Alternativní místa

Mapovat alternativní scénu v Praze může být krapet
ošemetné. Některá místa zčistajasna zazáří, aby za
pár týdnů zase pohasla. Náš výběr tak sestává z léty
prověřených podniků i lokalit, které mají potenciál růst.
Jednoduše řečeno z míst, kam se rádi chodíme bavit
a poznávat nové lidi…
MeetFactory

foto: Tomáš Souček

q Ke Sklárně 3213/15, Praha 5 – Smíchov w meetfactory.cz
V zajetí osmikolejné železniční trati a dálnice se nachází na první
pohled omšelá tovární budova charakteristická dvěma rudými auty
zavěšenými na její fasádě. MeetFactory je vysněným projektem
českého umělce Davida Černého, jehož rezonující umělecké instalace naleznete rozeseté v různých koutech Prahy. Za více než 15
let existence se MeetFactory vyprofilovala v nezávislé mezinárodní
centrum současného umění, kde se prolínají oblasti výtvarného
umění, divadla, hudby, stejně jako interdisciplinární a experimentální
platformy.

Cross Club

Alternativní
foto:
Karlín místa
54 Kasárna
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foto: Cross Club

q Plynární 1096/23, Praha 7 – Holešovice w crossclub.cz
Cross je dnes již taková malá alternativní legenda, kam se sjíždějí
místní i přespolní, aby si užili zejména to nejlepší z lokální i světové
elektronické scény. Na dvou stageích narazíte na nefalšovaný
mišmaš hudebních stylů od dnb, reggae, ska, přes dub až třeba po
tekno sound systémy. Zapomenout nesmíme ani na futuristickou
výzdobu Františka „Sádry“ Chmelíka, která prostupuje labyrintem
chodeb a zákoutí a upoutá svou roztodivností, gradující s blížícími
se ranními hodinami…

Containall – Stromovka

Kasárna Karlín

q Královská obora – Stromovka, Praha 7 – Bubeneč w containall.cz
Někdy stačí jen netradiční nápad, krapet odhodlání dotáhnout věci
do konce a trocha peněz do začátku. To je i příběh Containallu –
plechového kontejneru, který v letní sezóně parkuje v krásném
prostředí parku Stromovka. Program se skládá kromě projekcí
letního kina i z divadelních představení, živé hudby, workshopů či
sportovních akcí. Můžete si zde zahrát třeba nohejbal, plážový volejbal, stolní tenis, pétanque, švédskou hru kubb nebo se zúčastnit
pravidelných lekcí jógy. Prostě ideální plac pro trávení letních (pod)
večerů, obzvlášť připočteme-li k tomu šumění stromoví a hvězdné
nebe nad hlavou.

q Prvního pluku 2, Praha 8 – Karlín w kasarnakarlin.cz
V minulosti tu mašírovaly stovky vojáků, dnes se sem lidé chodí
bavit. Díky dobré poloze a multifunkčnímu využití celého objektu
se kasárna staly oblíbeným místem návštěvníků napříč generacemi. To hlavní se odehrává v centrálním vnitrobloku, kde naleznete
obří pískoviště, letní kino, minirozhlednu, ohniště, bar či hřiště
na plážový volejbal. Na místě původního armádního bazénu pak
vyrostla stylová kavárna, garáže se proměnily v hudební klub a je
tu také skvělá galerie. S návštěvou ovšem moc dlouho neotálejte.
V budoucnu se má objekt proměnit v justiční palác, do roku 2020 by
ale vše mělo zůstat jak je.

Náplavky

foto: Kasárna Karlín

w prazskenaplavky.cz
Území kolem náplavek v centrální části Prahy se hlavně v letních
měsících stávají nejatraktivnějšími a společensky nejživějšími místy
kolem Vltavy. A důvodů je k tomu hned několik. Jedny láká nepřeberné množství aktivit, které se tu v průběhu roku konají – bohaté
farmářské trhy či paleta kulturních, sportovních i gastronomických
akcí. Druhé pak přitahuje výhled na panorama Hradčan, Vyšehrad
a další pražské památky či romantické procházky za soumraku na
nedalekých ostrovech.

Pragovka

q Kolbenova 923/34a, Praha 9 – Vysočany w pragovka.com
Pragovka je ideálním příkladem toho, jak z nevzhledného a nevyužívaného industriálního objektu znovu vykřesat jiskru a dát mu
nový smysl. Tato doslova umělecká čtvrť je domovem desítek
tvůrců napříč obory – malířů, sochařů, fotografů, módních návrhářů
i designérů. Vzhledem k neutuchajícímu entuziasmu provozovatelů
se tu neustále něco děje, a tak zívat nudou tu rozhodně nebudete.
Momentálně zde funguje několik galerií, parádní kavárna, největší
pražská craft beerová zahrádka a tak dále, a tak dále…

Kampus Hybernská

Náplavka u Železničního mostu
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Alternativní místa

q Hybernská 4, Praha 1 – Nové Město w kampushybernska.cz
Umělecký kampus, který nemá v Praze obdoby. Společný projekt
Univerzity Karlovy a Magistrátu hl. m. Prahy má za cíl propojit
veřejnost s aktivitami univerzity. Jako na běžícím pásu se tu pořáda-

Alternativní místa
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Krymská

jí výstavy, rozmanité gastro akce, festivaly, burzy cizojazyčných
nakladatelství a další pestré meetingy. Součástí kampusu je mj.
i útulný dvorek s komunitní zahrádkou, kinosál či student-friendly
kavárna Hlína.

foto: Kampus Hybernská

q Krymská ulice, Praha 10 – Vršovice w prague.eu
Zlí jazykové tvrdí, že zlaté časy už má tahle ulice za sebou, ale ještě
před pár lety Krymská platila za epicentrum alternativního dění
a redaktoři se předháněli v názorech, zda má blíže k newyorské East
Village, berlínskému Kreuzbergu či londýnskému Camdenu. Ano,
možná je tu o něco méně lidí, ale jistý šmrnc si tahle ulice stále drží.
Jejím středobodem nadále zůstává aktivistická retro kavárna Café
V lese s hudebním klubem ve sklepení, undergroundová nalévárna
Sběrné suroviny nebo jednou do roka pořádaná akce Korso Krymská.

Vnitroblock

q Tusarova 31, Praha 7 – Holešovice w vnitroblock.cz
Kreativní centrum Holešovic, industriální pastva pro oči i prostor,
kde se permanentně něco děje. I tak by se dalo stručně charakterizovat toto multifunkční útočiště s výbornou centrální kavárnou,
galerií, minikinem, rozmanitými obchody či eventovou halou. Prostě
takové malé městečko ve městě…

Korso Krymská 2017, foto: Jan Hromádko

Altenburg 1964

q Partyzánská 18/23, Praha 7 – Holešovice
altenburg1964
Dříve se tahle loď líně kolébala po Labi s nákladem štěrku a písku.
Momentálně je v sezóně od dubna do konce října ukotvená v Holešovicích nedaleko Trojského mostu, stranou cvrkotu centra města.
Surový industriální vzhled lodi může sice navozovat trochu nejistotu,
zda to všechno ustojí, ale díky desítkám proběhlých parties a koncertů je její stabilita dostatečně prověřena. Dominuje zde převážně
hudba všelijakých subžánrů, sem tam proběhne i nějaké to divadlo
nebo blešák.
foto: Vnitroblock
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Knihkupectví
s uměleckou
literaturou

Češi jsou národ čtenářů, což podtrhuje i široká škála
vydaných titulů napříč literárními žánry. Jelikož věříme,
že vůně papíru je nakažlivá a knížka mnohdy udělá větší
radost než fádní suvenýry, vybrali jsme pro vás pár
uměleckých knihkupectví, kde si rádi listujeme…
PageFive

foto: PageFive

q Veverkova 5, Praha 7 – Holešovice w pagefive.com
Mladé knihkupectví a nakladatelství se specializací na prodej
i produkci výtvarných publikací, autorských tisků či uměleckých
periodik. Fascinace papírem, knihami a různými formami vizuální
kultury tu křičí snad z každého koutu. Kromě mezinárodních výtvarných publikací lze listovat i výběrem toho nejlepšího z českých
knížek a časopisů.

Koenig Books

Knihkupectví
literaturou
foto:
– knižnísauměleckou
výtvarná kultura
60 K-A-V-K-A
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foto: Barbora Meijer

q Dukelských hrdinů 47, Praha 7 – Holešovice
NGknihkupectviKOENIGBOOKS
Vydáte-li se objevovat poklady Národní galerie Praha ve Veletržním
paláci (a to byste měli), určitě se nezapomeňte zastavit v tamějším
knihkupectví. To totiž nabízí širokou škálu mezinárodních titulů současného umění, architektury, designu, typografie, fotografie i dětské
literatury. Hlavním dodavatelem obchodu je prestižní Walter Koenig
Books, jedno z největších nezávislých knihkupectví s uměleckou
literaturou v Evropě.

foto: K-A-V-K-A – knižní a výtvarná kultura

BENDOX

q Poupětova 1, Praha 7 – Holešovice w dox.cz
I Centrum současného umění DOX má svůj knižní svatostánek. BENDOX uhrane zejména rozsáhlou nabídkou knih o moderním umění,
architektuře a designu. A pokud tu náhodou nenajdete knížku,
kterou sháníte, rádi ji pro vás doobjednají.

o umění, katalogy, monografie, autorské knihy, ale i DVD, komiksy či
originální knížky pro děti.

K-A-V-K-A – knižní a výtvarná kultura

foto: Knihkupectví ArtMap

q Krocínova 5, Praha 1 – Staré Město w kavkaartbooks.com
Specializované knihkupectví protnuté uměleckou galerií se orientuje především na české a slovenské umění, architekturu, design
a fotografii. Kromě aktuálně vydaných publikací jsou k dispozici
i antikvární knížky o umění, autorské tisky či krásné (a vzácné)
bibliofilie. Odnést si můžete také mj. i grafiky či kresby současných
českých autorů.

Globe Bookstore & Cafe

q Pštrossova 6, Praha 1 – Nové Město w globebookstore.cz
První anglické knihkupectví v Praze se sice nespecializuje výhradně
na uměleckou literaturu, naleznete tu ale na 10 000 anglických titulů
všech žánrů. Pyšní se tu také největší sbírkou dětských anglických
knih a každou neděli tu probíhá čtení dětských pohádek. Zdejší
neformální až rozevlátou atmosféru podtrhuje i kavárna, která je
populární mezi expaty, umělci, studenty i cestovali.

Knihkupectví ArtMap

q Vojtěšská 196/18, Praha 1 – Nové Město w bookstore.artmap.cz
Jak už název napovídá, tady jde v první řadě o umění. Naleznete tu
knihy, které do běžné produkce často ani nezabrousí – publikace
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Book Therapy

q Římská 35, Praha 2 – Vinohrady w booktherapy.cz
Terapeutické místo s pestrým výběrem světových i českých knih
o designu, architektuře, módě či životním stylu. Majitelé si zakládají
na důkladném kurátorském výběru a každou publikaci osobně
prověřují. Máte-li rádi soukromí, můžete si zarezervovat osobní
prohlídku knihkupectví. Nejen že vás tu provedou i mimo standardní
otvírací dobu, ale pomohou také s výběrem knížek a k tomu všemu
vám třeba otevřou lahev skvělého vína.

Knihkupectví s uměleckou literaturou
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Průvodce
pražskými
kavárnami

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.

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

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

m

m

1

m

pěšky

kavárny

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:

Pražské zahrady a parky

Zahrady Pražského hradu q Pražský hrad, Praha 1 w www.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

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

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

příroda

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

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

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

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 grafika epochy
symbolismu C2

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

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

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

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 filmového páru – Freda Astaira
a Ginger Rogers. C3

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.

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

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.

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

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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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.
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r denně 9 - 19
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Staroměstská radnice
q Staroměstské nám. 1, Praha 1
r denně 9 - 19

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

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

Prague.eu

Prague.eu

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.

Nová budova Národního muzea q Vinohradská 1, Praha 1
expozice: přírodovědecká expozice „Archa Noemova“ D3
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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
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Turistická informační a návštěvnická centra

Tyto a mnohé další tituly si můžete
zdarma vyzvednout v našich turistických
informačních centrech, kde vám i rádi
poradíme.

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.

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
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

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
q Staroměstská radnice,
Staroměstské nám. 1, Praha 1
r denně 9 - 19

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

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

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

mapa

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,
rudolfinského umění, barokní a rokokové malby. B3
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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

avárny

Zahrady,
parky
a přírodní
lokality

1
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.
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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

Tyto a mnohé další tituly si můžete zdarma
vyzvednout v našich turistických informačních
a návštěvnických centrech, kde vám i rádi
poradíme.

E-shop
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

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

q Staroměstská radnice,
Staroměstské nám. 1, Praha 1
r denně 9 - 19
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Průvodcovské služby

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

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

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.

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

Pražské zahrady a parky

Zahrady Pražského hradu q Pražský hrad, Praha 1 w www.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

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

příroda

p Většina obchodů, restaurací, hotelů a dalších služeb akceptuje běžné
typy mezinárodních platebních karet. Peníze je mj. možné vybírat v husté
síti bankomatů.

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:

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

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

Zahrady,
parky
a přírodní
lokality

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

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

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

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

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 grafika epochy
symbolismu C2
Dům U Kamenného zvonu q Staroměstské náměstí 13, Praha 1
výstavní síň D3

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 je

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

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

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

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.

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

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

Národní muzeum:

Historická budova Národního muzea q Václavské náměstí 68, Praha 1
do 28. října 2018 z důvodu rekonstrukce uzavřena D3

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

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

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

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
design

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
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S mapami a průvodci
Prague City Tourism
budete v Praze jako doma!

Turistická informační a návštěvnická centra

Tyto a mnohé další tituly si můžete
zdarma vyzvednout v našich turistických
informačních centrech, kde vám i rádi
poradíme.

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.

p Další expozice Národního muzea na w www.nm.cz

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

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

Prague City Tourism
Turistické informace a služby

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
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

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

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.

Nová budova Národního muzea q Vinohradská 1, Praha 1
expozice: přírodovědecká expozice „Archa Noemova“ 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,
rudolfinského umění, barokní a rokokové malby. B3

Střelecký ostrov q Praha 1 – útulné místo skryté ve stínu letitých
stromů upoutává atmosférou starých časů a nevšedními pohledy na
Prahu C3

Městská knihovna (2. patro) q Mariánské náměstí 1, Praha 1
výstavní síň D3
Dům fotografie q Revoluční 5, Praha 1
výstavní síň D2

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

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 filmového páru – Freda Astaira
a Ginger Rogers. C3

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

m

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
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Rozloha: 496 km2 Počet obyvatel: 1 290 000 Zeměpisná poloha:
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šířka 330 m Historické jádro: Hradčany, Malá Strana, Staré Město,
Nové Město a Vyšehrad

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

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

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.

q Staroměstská radnice,
Staroměstské nám. 1, Praha 1
r denně 9 - 19

Prague.eu

Tyto a mnohé další tituly si můžete zdarma
vyzvednout v našich turistických informačních
a návštěvnických centrech, kde vám i rádi
poradíme.

E-shop

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

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

S mapami a průvodci
Prague City Tourism
budete v Praze jako doma!

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

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

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

q Staroměstská radnice,
Staroměstské nám. 1, Praha 1
r denně 9 - 19

Prague.eu

Průvodcovské služby

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

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.
Naši vysoce kvalifikovaní 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
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šky

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

S mapami a průvodci
Prague City Tourism
budete v Praze jako doma!
Prague.eu
Objevte kouzlo pražských čtvrtí s našimi
profesionálními průvodci! Objednejte si
soukromou vycházku na eshop.prague.eu.
Staroměstská radnice
q Staroměstské nám. 1, Praha 1
r denně 9 - 19

S mapami a průvodci
Prague City Tourism
budete v Praze jako doma!
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