
Staroměstská  
radnice 

Symbol samosprávy města je nejkrásnější 
památkou historického jádra Prahy. Radnice 
vznikala od 14. století postupným sjednocováním 
jednotlivých měšťanských domů a nejednou  
se významně zapsala do historie Prahy  
i českého státu. 

Z ptačí perspektivy
Dominantou radnice je 69,5 metru vysoká věž. Odtud, z ptačí 
perspektivy, vás čeká úžasný výhled na celé město! 

Středověké podzemí
Středověká Praha Vám poodkryje své brány v podzemí  
Staroměstské radnice. 

Staroměstský orloj
Staroměstský orloj se zobrazeným pohybem planet i dvanácti  
apoštoly je nedílnou součástí radnice. Byl vytvořen již v roce 1410.  
Kromě 12 apoštolů jej zdobí pohyblivé figurky Kostlivce, Marnivce, 
Lakomce a Turka. 

Reprezentační sály 
Zde pražský primátor přijímá významné osobnosti i vzácné návštěvy. 
Sály jsou součástí návštěvnického okruhu.

Těšíme se na Vaši návštěvu!
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Do konce roku si 
nenechte ujít
Horečka sobotní noci 
Od 1. října / Divadlo Kalich / Muzikálové zpracování amerického 
hudebního filmu ze 70. let, jehož ikonou se stala postava Johna Travolty  
a nesmrtelné písně skupiny Bee Gees.

Lady Gaga
5. října / O2 Arena / Již podruhé u nás zazpívá Lady Gaga, jejíž show 
jsou známy propracovaným vizuálním pojetím i skvělou atmosférou. 

Après Ski
11. – 12. října / Rašínovo nábřeží / Po dva dny si vltavské nábřeží 
zahraje na horské středisko, kde se pobaví celé rodiny, sportovci  
i nadšenci všech věkových kategorií. 

SIGNAL – festival světla 
16. – 19. října / centrum Prahy / Mezinárodní festival světla SIGNAL  
už podruhé rozsvítí podzimní Prahu. Historické centrum hlavního města 
se opět na čtyři dny stane centrem nových technologií, uchvacujících 
nápadů a nespoutané kreativity. 

Kylie Minogue 
21. října / O2 Arena / Australská popová zpěvačka v Praze vystoupí 
v rámci svého turné Kiss Me Once Tour 2014.

Mamma Mia! 
Od 12. prosince / Kongresové centrum Praha / Jeden z nejúspěšnějších 
muzikálů s hity skupiny ABBA. Velkolepou výpravu doprovodí živý orchestr. 

Více informací v Kalendáři akcí  
na www.prague.eu

Pražská informační služba – Prague City Tourism

Váš partner v Praze

Poskytujeme:

Informace & služby  
ve čtyřech turistických informačních centrech

 – Staroměstská radnice – Staroměstské náměstí 1
 – Rytířská 31
 – Malostranská mostecká věž 
 – Letiště Václava Havla – příletová hala, Terminál 2

informace o Praze / mapy a brožury / vstupenky / segway tours  
i cyklovýlety / Prague Card / ubytování / a další 

Základní i specializované prohlídky města 
 
Dispečink průvodců 
tel. 236 002 562, 236 002 569
GSM: 775 855 037
e-mail: guides@prague.eu

Více o nás na www.prague.eu

Staroměstská radnice otevřena denně:
Po   11.00 – 18.00
Út  – Ne   9.00 – 18.00

Radniční věž otevřena denně:
Po   11.00 – 22.00
Út  – Ne   9.00 – 22.00

Staroměstský orloj:
denně   9.00 – 23.00

Co ještě v Praze  
navštívit a zažít?
Zoologická zahrada
Jedna z nejstarších evropských zoologických zahrad, kde žije  
na 2000 zvířat včetně známé gorilí rodinky, přináší svým malým  
i velkým návštěvníkům stále něco nového.

Plavby po Vltavě
Nejkrásnější pohled na město je z hladiny Vltavy! Historické parníky  
i moderní lodě, okružní i výletní plavby, lodičky a šlapadla – to vše  
vám Praha nabízí.

Lanovkou na Petřín
Z Újezdu vás vyveze lanovka až na Petřín, kde můžete navštívit 
Petřínskou rozhlednu – zmenšenou kopii Eiffelovy věže a pobavit se 
v zrcadlovém bludišti.

Historická tramvaj č. 91
Ze střešovické vozovny vyjíždějí o víkendech v letní sezoně 
historické soupravy tramvají na svou pravidelnou trať centrem města 
na nostalgické lince číslo 91.

Křižíkova fontána na Výstavišti
Evropský unikát zkonstruoval František Křižík. Návštěvníkovi skýtá 
neopakovatelný umělecký prožitek z krásné hudby doprovázené vodním 
tancem a barevnými světelnými efekty. 

Království železnic
Modelová železnice fascinuje děti i dospělé snad právě tím,  
že nabízí pohled do zmenšeného a přitom dokonale fungujícího světa. 
Navštivte největší modelové kolejiště ve střední Evropě.

Aquapalace v Čestlicích
Největší zábavní akvapark ve střední Evropě, kde prožijete 
neopakovatelné chvíle v unikátním sportovně-relaxačním komplexu. 

Tower Park Praha
Dominanta metropole nabízí unikátní 360° vyhlídku. Se svými 216 m 
je nejen nejvyšší stavbou v Praze, ale také nejvyšší věží a nejvyšší 
vyhlídkovou plošinou v České republice.

A navíc...nejkrásnější vyhlídky 
Nezapomenutelné pohledy na město nabízejí pražské věže  
i další zajímavá místa:

Smetanovo nábřeží – Novotného lávka, věž Staroměstské radnice, 
Staroměstská mostecká věž, věž katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha, 
rampa Pražského hradu na Hradčanském náměstí a Jižní zahrady 
Pražského hradu, Petřínská rozhledna, Letenský park – Hanavský 
pavilon, zvonice chrámu sv. Mikuláše, Tower Park Praha, Vyšehrad. 
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Dinosarium 
Do 29. června / Výstaviště Praha
Největší putovní výstava pravých dinosauřích fosilií. 

Bohuslav Reynek – génius, na kterého jsme  
měli zapomenout
Do 31. července / Valdštejnská jízdárna / Nejreprezentativnější  
výstava grafického díla po desetiletí zapovězeného tvůrce. 

Tim Burton a jeho svět
Do 3. srpna / Dům U Kamenného zvonu / Výstava slavného  
amerického režiséra a výtvarníka české veřejnosti otevírá  
zcela jedinečnou možnost poznat všechny jeho fantazijní  
světy a dimenze. 

Světla! Kamera! Akce!
Do 31. října / Wax Museum Prague / Do světa filmu proniknete 
prostřednictvím výstavy světoznámého muzea voskových figurín 
Madame Tussauds. 

Vivat musica! Tóny, barvy, tvary
Do 2. listopadu / Veletržní palác / Bohatost a ojedinělost hudebních 
motivů ve výtvarném umění v projektu připraveném Národní galerií 
k Roku české hudby. 

Farmářské trhy Náplavka
Do 27. prosince (soboty) / Rašínovo nábřeží / Jedinečná atmosféra 
protékající Vltavy s výhledem na pražské Hradčany a celá řada 
doprovodných programů vytváří z břehu Vltavy výjimečné místo pro 
víkendovou promenádu. 

Alfons Mucha – Slovanská epopej
Do 31. prosince 2015 / Veletržní palác / Soubor 20 velkoformátových 
secesních pláten, jímž chtěl Alfons Mucha shrnout dějiny Čechů  
a dalších slovanských národů. 

Secese / Vitální umění 1900
Do 31. prosince 2015 / Obecní dům / Výběr špičkových děl české  
a evropské secese ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze. 

Pražské jaro
12. května – 3. června / Rudolfinum, Obecní dům a další místa 
Nejvýznamnější festival klasické hudby v České republice s bohatou 
mezinárodní účastí letos představí 51 koncertů, přivítá 130 orchestrů, 
komorních ansámblů a sólistů.

Český pivní festival 
15. – 31. května / Letenská pláň / Za speciální měnu – pivní tolary 
můžete ochutnat více než 70 značek českého piva, včetně výrobků  
od domácích řezníků a pekařů. 

Noc kostelů
23. května / katedrála sv. Víta a Pražský hrad, chrám Matky Boží před 
Týnem a mnoho dalších míst / Jedinečná možnost navštívit za jednu noc 
tolik kostelů, kolik jen stihnete. Budou připraveny tematické trasy a celá 
řada doprovodných programů. 

Prague Food Festival 2014
23. – 25. května / Královská zahrada Pražského hradu   
Svátek jídla nabídne skvělé pokrmy, vyhlášené šéfkuchaře, představí 
špičkové podniky, producenty alkoholických i nealkoholických  
nápojů a delikates. 

Khamoro – světový romský festival 
25. – 31. května / centrum Prahy / Vše, co k romské kultuře patří,  
včetně tanečně-divadelních představení čeká na návštěvníky  
nejmenší i nejstarší. 

Tanec Praha
26. května – 26. června / Hudební divadlo Karlín, Divadlo Ponec a další 
místa / Mezinárodní festival současného tance a pohybového divadla. 

Justin Timberlake
3. června / O2 Arena / V rámci svého turné The 20/20 Experience Tour 
vystoupí americký hudebník poprvé v České republice. 

Lucie 2014
10., 11. a 12. června / O2 Arena / V rámci svého comebacku vystoupí 
legendární česká skupina se svými největšími hity. 

Česká filharmonie / Valerij Gergijev 
13. června / Rudolfinum / Na mimořádném koncertu vystoupí  
Česká filharmonie s jedním z nejvýznamnějších dirigentů na světe. 
Program bude sestavený výhradně z děl ruských autorů. 

Zdeněk Miler
13. června – 14. září / Museum Kampa – Sovovy mlýny  
Výstava jednoho z nejvýznamnějších českých ilustrátorů, režisérů  
a výtvarníků českého kresleného filmu pro děti. 

Pražská muzejní noc 
14. června / Národní muzeum, Muzeum Karla Zemana, Botanická 
zahrada hl. m. Prahy a mnohé další / Do lůna noci otevřou své dveře 
desítky pražských muzeí, ale i galerií, kin či zahrad. Bohaté doprovodné 
programy jsou připraveny pro dospělé i jejich ratolesti. 

Respect festival 
14. – 15. června / Ladronka / Pravidelná přehlídka world music s nejdelší 
historií u nás. Vystoupí soubory z různých koutů světa. 

Prague Proms 
16. června – 20. července / Obecní dům, Václavské náměstí  
a další místa / Mezinárodní hudební festival přináší do Prahy  
sérii kvalitních koncertů, které berou v úvahu roční dobu, naladění 
obyvatel i turistů. 

René Pape
17. června / Obecní dům / Hlas nejcharismatičtějšího světového 
basisty doprovodí Český národní symfonický orchestr pod dirigentskou 
taktovkou Jonase Alberta. 

United Islands of Prague 
19. – 21. června / ostrovy a historické centrum Prahy 
Pražské ostrovy a okolí Vltavy se po dobu dvou dnů rozezní tóny 
hudebních objevů tuzemské i zahraniční klubové scény. 

Letní scéna Divadla Ungelt
19. června – 31. srpna / Nový Svět, Hradčany / Komorní atmosféra 
typická pro Divadlo Ungelt, výjimečná divadelní představení a hudební 
zážitky pod širým nebem. 

Světový pohár ve vodním slalomu
20. – 22. června / umělý slalomový kanál – Troja / Po divácky  
i medailově úspěšném loňském mistrovství světa v Praze se do Troje 
vrací série závodů světového poháru. 

Česká filharmonie Open air koncert 2014 
24. června / Hradčanské náměstí / Pod otevřeným nebem  
a pod taktovkou šéfdirigenta Jiřího Bělohlávka vystoupí mladí 
talentovaní sólisté. 

Metropolitní léto hereckých osobností
24. června – 30. srpna / Vyšehrad / Tradiční letní divadelní festival 
nabídne 55 představení a premiéru hry Hovory o štěstí, nebudou však 
chybět ani hudební setkání pod širým nebem. 

Letní shakespearovské slavnosti
27. června – 7. září / Nejvyšší purkrabství Pražského hradu 
Největší evropská divadelní přehlídka zaměřená výhradně na dílo 
Williama Shakespeara v úžasném prostředí Pražského hradu. 

Top Gear Live
28. června / O2 Arena / Oblíbený motoristický pořad televizní  
stanice BBC TV se poprvé bude natáčet u nás. Show plnou 
kaskadérských kousků budou doprovázet protagonisté v čele 
s Jeremym Clarksonem. 

Bob Dylan
2. července / O2 Arena / Americký písničkář se vrací po čtyřech letech 
do Prahy představit svoji poslední nahrávku Tempest. Zahraje i zásadní 
skladby své dlouholeté kariéry. 

Pražská tyčka
2. července / Václavské náměstí / XXIII. ročník závodu mužů  
a žen ve skoku o tyči tentokrát přímo v centru města. 

Aerodrome.cz Festival 2014 – Metallica
8. července / Výstaviště Praha / Americká metalová skupina zavítá se 
svou show Metallica By Request do Prahy.

Open air koncert filmové hudby 
27. srpna / Valdštejnská zahrada / Symfonický orchestr hl. m. Prahy 
FOK pod vedením dirigenta Jana Kučery ve svém programu vystoupí 
se skladbami Karla Hašlera, Zdenka Lišky, dvojice Suchý a Šlitr a další 
filmovou i klasickou hudbou. 

Grand Prix Praha 2014
6. září / centrum Prahy / Zažijte jedinečnou atmosféru noční Prahy  
a zaběhněte si jeden ze závodů: běh na 10 km, běh pro ženy 5 km, 
týmový běh pro ženy 5 km, týmové závody 10 km.

Ladronka fest
6. září / Ladronka / Největší volnočasový festival ve střední Evropě si 
klade za cíl představit a nabídnout kvalitní trávení volného času, spojuje 
přitom sport, kulturu, hudbu, umění, adrenalin, show a zábavu. 

Dvořákova Praha 
8. – 22. září / Rudolfinum, Anežský klášter a další místa
Mezinárodní hudební festival je oslavou hudebního génia. Festival 
se opírá o vrcholné interpretační výkony v podání prvotřídních 
mezinárodních interpretů. 

Fantom opery 
Od 13. září / GoJa Music Hall / Světový muzikál poprvé v České republice. 

Kabát – Po čertech velkej koncert
13. září / Vypich / Oblíbená rocková kapela se po pěti letech vrací  
na pražskou pláň, aby zde „po čertech velkým koncertem“ oslavila  
své 25. narozeniny. 

Fresh Film Fest
17. – 21. září / ART kina / Mezinárodní festival debutů a studentských filmů. 

Vinobraní Pražský hrad
20. – 21. září / Královská zahrada Pražského hradu / Ochutnejte 
kvalitní burčák, pobavte se u muziky nebo šermířského vystoupení 
a nejmenší si mohou zasoutěžit v expozici Příběh Pražského hradu. 

Struny podzimu
23. září – 6. listopadu / Pražský hrad a další koncertní sály  
Mezinárodní hudební festival s podtitulem „Jazz i klasika, tradice 
i experiment“ má ve svém programu celou řadu hudebních stylů 
nejvýraznějších osobností současné mezinárodní hudební scény. 

Více informací v Kalendáři akcí  
na www.prague.eu

Francouzský trh na Kampě – Le marché français
10. – 14. července / Kampa, Malá Strana / Trhy se konají při příležitosti 
francouzského národního svátku a návštěvníkům dávají možnost 
ochutnat a zakoupit řadu zajímavých a nevšedních delikates. 

Za dveřmi 
14. – 18. července / Václavské náměstí a přilehlé ulice 
Mezinárodní festival pouličního divadla přináší do pražského prostředí 
představení z celé Evropy i Asie. 

Nultý bod
14. – 19. července / Divadlo v Celetné, Divadlo Ponec / Festival představuje 
české a zahraniční skupiny v oblasti tanečního a fyzického divadla. 

Letní slavnosti staré hudby 
14. července – 6. srpna / Pražský hrad, Trojský zámek a další místa
Festivalová přehlídka hudby historických uměleckých slohů, především 
baroka, zasazená do autentického prostředí pražských památek.

Bohemia Jazz Fest 
15. – 17. července / Staroměstské náměstí / Špičkoví představitelé 
soudobého světového i českého jazzu v samotném srdci Starého Města.

Calvin Harris – Only Open Air Festival
8. srpna / Výstaviště Praha / Návštěvníci nového festivalu zažijí  
12 hodin taneční hudby se světovými DJi v čele se zpěvákem, 
producentem a DJem Calvinem Harrisem.

Prague Pride
11. – 17. srpna / centrum Prahy / Festival hrdosti sexuálních menšin. V rámci 
festivalu se konají desítky kulturních, sportovních a společenských akcí. 

Marilyn Manson
12. srpna / Lucerna / Image kapely známé kontroverzemi 
z devadesátých let dnes už její představitelé nenaplňují, avšak ikona 
frontmana stále přitahuje.

Klasika pod hvězdami: Nabucco 2014
15. – 16. srpna / Jízdárna Pražského hradu / Projekt ve svém letošním 
ročníku uvede jednu z divácky nejatraktivnějších oper. 

Letní Letná
17. srpna – 2. září / Letenské sady / Mezinárodní festival nového cirkusu 
a divadla každý rok přiváží to nejlepší ze světového a nového cirkusu  
a zároveň na 14 dní poskytuje inspirativní vyžití dětem a jejich rodičům. 

Zapřažená krása: kočáry, saně a nosítka 18. – 20. století 
20. srpna – 19. října / Jízdárna Pražského hradu / Výstava věnovaná 
historickým dopravním prostředkům z Čech, Moravy a Slezska. 

Pražský jarmark
26. – 31. srpna / Ovocný trh / Mezinárodní folklorní festival, jehož se 
každý rok účastní soubory z většiny kontinentů světa i národopisných 
oblastí naší republiky. 


