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Základní informace 
o Praze
Hlavní město České republiky (člen EU od r. 2004):  
1 243 000 obyvatel
Měna: česká koruna (Kč)
Letiště: Letiště Václava Havla Praha, 30 minut do centra,  
www.prague.aero
Vzdálenosti: Berlín 350 km, Vídeň 330 km, Budapešť 530 km,  
Krakov 540 km
Čas: středoevropský (GMT + 1), letní čas – středoevropský + 1 (GMT + 2)
Podnebí: mírné, průměrná roční teplota 9 °C,  
v letním období 19 °C, v zimním období –0,9 °C
Vltava: protéká městem v délce 31 km, její největší šířka je 330 m
Historické jádro: Hradčany, Malá Strana, Staré Město,  
Nové Město a Vyšehrad

Co musíte vědět

 — Nejlepším zdrojem informací o Praze je www.prague.eu  
a turistická informační centra Pražské informační služby  
– Prague City Tourism (viz str. 42).

 — Praha je město stvořené pro pěší turistiku, ale její krásná  
historická dlažba je pro chodidla někdy náročná. Nezapomeňte 
si tedy přivézt pohodlné boty.

 — Chůze vás unavuje nebo cestujete s malými dětmi? Využijte 
ekovláček, projížďku veteránem – kabrioletem, historickou 
tramvají či kočárem nebo se vydejte na výlet lodí po Vltavě. 
V nabídce jsou i prohlídky Prahy na segwayích či na kole.

 — Pražská městská doprava zahrnuje metro i tramvaje, v okra-
jových částech pak autobusy. Pokud nebudete chodit pouze 
pěšky, vyplatí se pořídit si časovou jízdenku na 1 nebo 3 dny. 
Pozor, jízdenku si před první jízdou musíte označit ve strojku, 
jinak se vystavujete riziku pokuty. 

 — Prague Card (na 2, 3 nebo 4 dny) zahrnuje bezplatný vstup 
do 50 hlavních turistických objektů, jakož i volné využití 
městské hromadné dopravy. Koupíte ji např. v jednom z našich 
turistických informačních center.

 — Další informace naleznete na str. 39.

Praha, hlavní město  
České republiky
Praha je jedním z nejkrásnějších měst světa.  
V jejím jedinečně zachovalém historickém centru, 
od roku 1992 zapsaném na seznamu světového 
kulturního a přírodního dědictví UNESCO, se odráží 
celých jedenáct století historie. Toto kulturně 
bohaté město plné skvostných památek návštěvníky 
okouzluje nejen svou úchvatnou a rozmanitou 
architekturou a dech beroucími výhledy, ale 
i intimní, romantickou atmosférou, která přímo 
vybízí k dlouhým procházkám. Praha je i městem 
zasvěceným (nejen klasické) hudbě a umění, na něž 
zde narazíte na každém kroku, městem zahrad 
a parků a v neposlední řadě i městem, kde se vaří 
a pije to nejlepší pivo na světě.

Praha, hlavní město  
České republiky
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Nejdůležitější  
pražské památky
Návštěvníky z celého světa láká do Prahy jedinečná symbióza 
zachovalých památek všech slohových období, od románských 
rotund, přes gotické katedrály a barokní kostely, renesanční 
paláce a zahrady až po stavby secesní, kubistické i ryze moderní. 
Neopakovatelnému panoramatu vévodí Pražský hrad tyčící se 
nad řekou Vltavou, v níž se zrcadlí městské dominanty, věže, 
chrámové kupole, paláce a domy, zeleň zahrad a ostrovů.

Hradčany a okolí

Pražský hrad – Praha 1, www.hrad.cz 
Pražský hrad je významným symbolem českého státu již více než 
tisíc let. Založen byl v 9. století a stal se sídlem českých panovníků 
a posléze i prezidentů. Jeden z největších hradních komplexů  
na světě je tvořen historickými palácovými, úředními, církevními  
a fortifikačními budovami, zahradami a malebnými zákoutími,  
jako je například známá Zlatá ulička. 

Návštěvnické a výstavní objekty s výjimkou věží (Daliborka,  
Bílá věž, Prašná věž, Velká jižní věž Katedrály) a obranné chodby  
ve Zlaté uličce mají bezbariérové vstupy.

Hlavní historické objekty Pražského hradu 

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha  
Gotická katedrála, duchovní symbol českého státu, byla založena  
r. 1344 na místě původní románské rotundy. Stavba trvala téměř  
600 let, definitivně byla dokončena až v r. 1929. V jejím impozantním  
interiéru se nachází mj. malbami a polodrahokamy nádherně vyzdo-
bená Svatováclavská kaple s hrobem sv. Václava, v podzemí hrobka 
českých králů a Korunní komora, kde jsou uloženy korunovační klenoty. 
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V zahradě letohrádku se nachází Zpívající fontána ze zvonoviny, 
rozeznívaná kapkami padající vody, dílo Tomáše Jaroše z let  
1564–1568. Výstavní síň.

Míčovna 
Renesanční stavba zdobená sgrafity, umístěná v Královské zahradě. 
Výstavní a koncertní síň.

Jízdárna Pražského hradu
Barokní stavba z konce 17. století. Jízdárna je místem reprezentativ-
ních a zajímavých výstav.

Zahrady Pražského hradu 
Informace v kapitole Pražské zahrady a vyhlídky.

Střídání stráží
Střídání stráží u bran Hradu probíhá každou celou hodinu.  
7.00–20.00 (v letní sezoně) a 7.00–18.00 (v zimní sezoně)  
ve 12.00 s fanfárami a výměnou standarty na I. hradním nádvoří

OTEVÍRACÍ DOBA

Areál Pražského hradu je přístupný pro veřejnost denně
5.00–24.00 (duben–říjen) a 6.00–23.00 (listopad–březen)

Objekty Pražského hradu jsou přístupné denně
9.00–17.00 (duben–říjen) a 9.00–16.00 (listopad–březen);  
zavírací den 24. 12.

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha
po–so 9.00–17.00, ne 12.00–17.00 (duben–říjen) a po–so 9.00–16.00, 
ne 12.00–16.00 (listopad–březen)
Velká jižní věž katedrály není součástí prohlídkových okruhů.  
Je přístupná za příznivého počasí denně 10.00–17.00, v letní sezoně 
10.00–18.00.

Vstupenky do přístupných objektů lze zakoupit v informačních 
střediscích Pražského hradu na II. a III. nádvoří nebo v pokladnách 
některých objektů.
Okruh A (Starý královský palác, Příběh Pražského hradu, bazilika  
sv. Jiří, Rožmberský palác – Ústav šlechtičen, Zlatá ulička a Daliborka,  
Prašná věž Mihulka, katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha)
Okruh B (Starý královský palác, bazilika sv. Jiří, Zlatá ulička  
a Daliborka, katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha)
Okruh C (Expozice Svatovítského pokladu, Obrazárna Pražského 
hradu)

Vstupenka platí 2 dny. V informačním středisku Pražského hradu  
lze objednat průvodce, specializované prohlídky, odborné přednášky, 
doprovod pro handicapované osoby. K dispozici je plastický průvodce 
Hradem pro nevidomé v Braillově písmu.

Starý královský palác 
Do 16. století sídlo českých knížat a králů, vystavěno na pozůstatcích  
románského Soběslavova paláce. Nejpozoruhodnější je gotický  
Vladislavský sál – největší světský prostor středověké Prahy  
(1487–1500, Benedikt Rejt) s pozoruhodnou krouženou klenbou, dnes 
místo konání slavnostních státních akcí. 

Bazilika sv. Jiří 
Nejstarší zachovalá kostelní stavba Pražského hradu a nejzachovalejší 
románská architektura v Čechách. Založena kolem r. 920 knížetem 
Vratislavem I., přestavěna ve 12. století, barokní průčelí je ze 17. století. 
Významná je kaple sv. Jana Nepomuckého a kaple sv. Ludmily, 
babičky sv. Václava, první české křesťanské mučednice.

Kaple sv. Kříže
V letech 1758–1763 ji postavil architekt Anselmo Lurago, v polovině 
19. století byla klasicistně přestavěna. Bývá též nazývána Klenotnicí,  
neboť na počátku 60. let 20. století byla upravena na expozici  
nejvzácnějších památek Svatovítského pokladu, který obsahuje  
139 relikviářů a liturgických předmětů vysoké historické  
a umělecké hodnoty.

Zlatá ulička
Malé domky vestavěné v gotickém opevnění. Od 16. století zde 
bydleli hradní střelci a řemeslníci. V domku č. 22 pracoval v letech 
1916–1917 Franz Kafka. V letech 2010–2011 prošla Zlatá ulička  
komplexní rekonstrukcí.

Obrazárna Pražského hradu 
Vybudována v 60. letech 20. století na místě bývalých koníren. 
Sbírky pocházejí ze zbytků tzv. Rudolfových sbírek i z pozdější doby 
(staří mistři německé i nizozemské renesance, italská renesance  
a manýrismus, barokní umění).

Letohrádek královny Anny
Nejčistší renesanční architektura v Praze z let 1538–1560 podle 
projektu Paola della Stelly, dostavěná architektem Wohlmutem. 
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Petřínská rozhledna – Petřínské sady, Praha 1 
www.muzeumprahy.cz  
Petřínská rozhledna, jedna z neodmyslitelných dominant Prahy,  
byla postavena v rámci Jubilejní výstavy r. 1891 jako volná kopie 
pařížské Eiffelovy věže (k té je v poměru 1:5), je vysoká 63,5 m 
a na její vrchol, který je ve stejné nadmořské výšce jako skutečná 
Eifellova věž, vede 299 schodů. Rozhled z ní předestírá nejen celou 
Prahu, ale za jasného počasí i výhled po bezmála celých Čechách.
otevírací doba: denně 10.00–22.00 (duben–září), denně 10.00–20.00 
(březen, říjen) a denně 10.00–18.00 (listopad–únor)

Bludiště – Petřínské sady, Praha 1, www.muzeumprahy.cz
Historická kuriozita z roku 1891 připomínající někdejší gotickou 
bránu ukrývá nekonečný labyrint důmyslně propojených zrcadel. 
Za východem z tohoto bludiště je unikátní dioráma, zobrazující 
památnou scénu z konce třicetileté války, kdy Prahu dobývali  
Švédové. Poslední místnost, tzv. „síň smíchu“, byla v r. 1911  
vybavena různě vypouklými a vydutými zrcadly, které zkreslují 
postavy návštěvníků k nepoznání.
otevírací doba: denně 10.00–22.00 (duben–září), denně 10.00–20.00 
(březen, říjen) a denně 10.00–18.00 (listopad–únor)

Malá Strana

Karlův most – Malá Strana, Staré Město, Praha 1, 
www.prague.eu  
Nejstarší pražský most vznikl na místě Juditina mostu pobořeného  
r. 1342 povodní. Kamenný či Pražský most, od r. 1870 nazývaný 
Karlův, byl založen r. 1357 Karlem IV., dokončen byl r. 1402. Most je 
vybudován z pískovcových kvádrů a po obou stranách je opevněn 
věžemi (Malostranské mostecké věže, Staroměstská mostecká věž). 
Od r. 1683 do r. 1928 bylo na pilíře mostu osazeno 30 soch světců, 
z nichž nejznámější je socha sv. Jana Nepomuckého (M. Braun,  
F. M. Brokoff aj.). 

Lobkowiczký palác – Jiřská 3, Praha 1, www.lobkowicz.cz
V Lobkowiczkém paláci, jediném soukromém objektu v areálu 
Pražského hradu, se nachází muzeum s uměleckými sbírkami rodiny 
Lobkowiczů, které jsou považovány za největší a nejstarší dodnes 
původními majiteli vlastněné umělecké sbírky v České republice. 
Součástí sbírek jsou jak obrazy světoznámých malířů, tak i například 
hudební nástroje a manuskripty významných skladatelů  
17.–19. století, například Beethovena a Mozarta. Nádherný koncertní 
sál paláce nabízí koncerty vážné hudby, součástí komplexu paláce  
je i kavárna a prodejní galerie. 
otevírací doba: denně 10.00–18.00

Loreta – Loretánské náměstí 7, Praha 1, www.loreta.cz
Mariánské poutní místo s kopií Svaté chýše a barokním kostelem 
Narození Páně, obklopené ambitem a kaplemi. Ve věži je umístěna 
zvonkohra s 27 loretánskými zvonky hrající mariánskou píseň  
Tisíckrát pozdravujeme Tebe (každou celou hodinu 9.00–18.00 h). 
Vzácný je tzv. Loretánský poklad, soubor bohoslužebných předmětů 
z 16.–18. století, z nichž nejproslulejší je Diamantová monstrance 
zdobená 6 222 diamanty.
otevírací doba: denně 9.00–12.15 a 13.00–17.00 (duben–říjen)  
a denně 9.30–12.15 a 13.00–16.00 (listopad–březen)

Strahovský klášter – Strahovské nádvoří 1, Praha 1 
www.strahovskyklaster.cz
Klášter řádu premonstrátů byl založen r. 1140. V jeho areálu  
se nachází kostel Nanebevzetí Panny Marie (1743–1752), vzácná 
Strahovská knihovna s množstvím středověkých rukopisů, map 
a glóbů, barokní Teologický sál (1671–1679), klasicistní Filozofický 
sál (1785–1794) zdobený freskami a Strahovská obrazárna, jedna 
z nejvýznamnějších středoevropských sbírek gotického malířství, 
rudolfinského umění a barokní a rokokové malby.
otevírací doba: denně 9.00–12.00 a 13.00–17.00 (Knihovna)  
a denně 9.00–12.00 a 12.30–17.00 (Obrazárna)



10 11

Nejdůležitější pražské památky Nejdůležitější pražské památky

Albrechta z Valdštejna (1583–1634). Dnes zde sídlí Senát Parlamentu 
České republiky. 
otevírací doba: so, ne 10.00–17.00 (duben, květen, říjen),  
so, ne 10.00–18.00 (červen–září) a každý první víkend v měsíci  
10.00–16.00 (listopad–březen)

Staré Město

Staroměstská mostecká věž – Staré Město, Praha 1,  
www.muzeumprahy.cz 
Vstupní brána na Karlův most ze Starého Města, nejkrásnější brána 
gotické Evropy, byla dokončena před r. 1380. Má bohatou sochařskou 
výzdobu – znaky zemí koruny české v době vlády Karla IV., sochy  
sv. Víta, Karla IV., Václava IV., sv. Vojtěcha a sv. Zikmunda. 
otevírací doba: denně 10.00–22.00 (duben–září), denně 10.00–20.00 
(březen, říjen) a denně 10.00–18.00 (listopad–únor)

Staroměstské náměstí – Staré Město, Praha 1,  
www.prague.eu  
Nejvýznamnější náměstí historické Prahy. Vzniklo ve 12. století 
a bylo svědkem mnoha historických událostí. Vedle Staroměstské 
radnice a chrámu Matky Boží před Týnem je dominantou náměstí  
barokní kostel sv. Mikuláše, rokokový palác Kinských – sídlo 
a výstavní prostory Národní galerie, Dům U Kamenného zvonu 
– gotický městský palác ze 14. století, dnes koncertní a výstavní 
prostor Galerie hl. m. Prahy, pomník Mistra Jana Husa od Ladislava 
Šalouna (1915). V dlažbě náměstí je vyznačeno místo popravy  
27 českých pánů (21. 6. 1621) a pražský poledník.

Staroměstská radnice s orlojem – Staroměstské náměstí 1,  
Praha 1, www.staromestskaradnicepraha.cz   
Zřízena r. 1338 jako sídlo samosprávy Starého Města. Gotická  
nejstarší část komplexu s věží, arkýřovou kaplí a s bohatou znakovou 
výzdobou je z 2. poloviny 14. století. Na orloji (počátek 15. století) 
se každou celou hodinu mezi 9.00–23.00 objevuje 12 apoštolů, 
v dolní části je umístěna kalendářní deska se znameními zvěrokruhu 

Malostranské mostecké věže – Malá Strana, Praha 1,  
www.muzeumprahy.cz
Menší věž je románská, pochází z 12. století, dnešní renesanční  
podoba je z r. 1591. Vyšší věž z r. 1464 navazuje svou pozdně gotickou 
architekturou na Parléřovu Staroměstskou mosteckou věž.  
Mezivěžní brána vznikla počátkem 15. století. 
otevírací doba: denně 10.00–22.00 (duben–září), denně 10.00–20.00 
(březen, říjen) a denně 10.00–18.00 (listopad–únor)

Kostel sv. Mikuláše – Malostranské náměstí, Praha 1,  
www.stnicholas.cz
Jedna z nejvýznamnějších staveb pražského baroka s dominantní 
kopulí a zvonicí. Také vnitřní výzdoba chrámu je vynikající ukázkou 
vrcholného baroka. Kopule, která má v průměru obdivuhodných 
20 m a jejíž vnitřní výška je přes 49 m, představuje nejvyšší pražský 
interiér, jehož monumentalitu dotváří i důmyslná hra světla. Za svého 
pobytu v Praze zde na varhany hrál W. A. Mozart.
otevírací doba: denně 9.00–16.00 (listopad–únor) a denně  
9.00–17.00 (březen–říjen)

Kostel Panny Marie Vítězné (Pražské Jezulátko) – Karmelitská 9, 
Praha 1, www.pragjesu.info
Raně barokní stavba z r. 1611, přestavěná v letech 1634–1669 řádem 
karmelitánů. Kostel je proslulý díky sošce Pražského Jezulátka, 
pocházející ze Španělska, darované karmelitánům Polyxenou  
z Lobkovic (1628). Jezulátko používá 2 korunky a asi 46 šatiček, 
které se podle prastarého zvyku střídají 10x do roka podle období. 
Z oblečení a dalších náboženských předmětů zde bylo vybudováno 
malé muzeum.
otevírací doba: po–so 8.30–19.00, ne 8.30–20.00

Valdštejnský palác – Valdštejnské náměstí 4, Praha 1,  
www.senat.cz
Rozlehlý palácový komplex, první monumentální světská stavba 
raného baroka v Praze. Byl postaven v letech 1624–1630  
na místě 26 domů, 6 zahrad, 2 cihelen a 1 parcely pro jednoho 
z nejmocnějších a nejbohatších českých šlechticů doby pobělohorské 
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představují výjevy z bible a řecké mytologie, zvláště obraz  
Paridova soudu.

Prašná brána – Na Příkopě, Praha 1, www.muzeumprahy.cz
Jedna z nejvýraznějších památek pozdně gotické Prahy z r. 1475  
je monumentálním vstupem do Starého Města, kterým na území 
města vcházely korunovační průvody českých králů. Prašná brána, 
která dříve sloužila jako sklad střelného prachu, tak i dnes  
zahajuje Korunovační či Královskou cestu na Pražský hrad.
otevírací doba: denně 10.00–22.00 (duben–září), denně  
10.00–20.00 (březen, říjen) a denně 10.00–18.00 (listopad–únor)

Obecní dům – náměstí Republiky 5, Praha 1,  
www.obecnidum.cz  
Secesní stavba z let 1905–1911 je dokladem nevídané umělecké 
i řemeslné dovednosti a kvality. Bohatá secesní vnější i vnitřní 
výzdoba je dílem A. Muchy, M. Švabinského, J. V. Myslbeka aj.  
Nádhernému interiéru s množstvím kouzelných salonků a sálů  
vévodí monumentální Smetanova síň, jedinečnou secesní  
výzdobou oplývají i kavárna, Francouzská a Plzeňská restaurace  
i Americký bar – druhý nejstarší bar v Evropě.
Prohlídky s průvodcem několikrát denně, aktuální termíny  
na www.obecnidum.cz.

Dům U Černé Matky Boží – Ovocný trh 19, Praha 1,  
www.prague.eu
Vrcholné dílo české kubistické architektury vystavěné v letech  
1911–1912 podle návrhu českého architekta Josefa Gočára  
je výjimečné nejen svou fasádou, ale i kubistickým půdorysem 
a hlavně průnikem kubismu i do interiéru domu, kde se nachází 
jediná kubistická kavárna na světě.
otevírací doba kavárny: po–pá 9.00–22.00,  
so–ne 10.00–22.00

od Josefa Mánesa (1865). Východní novogotické křídlo radnice  
bylo zničeno 8. 5. 1945 a již nebylo obnoveno. Bezbariérový přístup  
je až na ochoz radniční věže. Sály nemají bezbariérový přístup. 
otevírací doba: (pokud není budova vyhrazena pro slavnostní akce 
primátora hl. m. Prahy) po 11.00–18.00, út–ne 9.00–18.00 (sály) 
a po 11.00–22.00, út–ne 9.00–22.00 (věž)

Chrám Matky Boží před Týnem – Staroměstské náměstí 604/14, 
Praha 1, www.prague.eu  
Nejpůsobivější gotická sakrální stavba v Praze, budovaná  
od poloviny 14. století do počátku 16. století. Na konci 17. století byl 
interiér barokně přestavěn. Chrám je rozsáhlou galerií gotických, 
renesančních a raně barokních děl, z nichž nejzajímavější jsou mj. 
oltářní obrazy Karla Škréty a náhrobek astronoma Tychona Brahe. 
Zdejší varhany z roku 1673 jsou nejstarší v Praze.
otevírací doba: út–so 10.00–13.00 a 15.00–17.00, ne 10.30–12.00

Chrám sv. Mikuláše – Staroměstské náměstí 27a, Praha 1,  
www.svmikulas.cz
Monumentální barokní stavba zbudovaná v letech 1732–1737  
podle plánů K. I. Dientzenhofera byla směrem do Pařížské třídy 
novodobě upravena, v nice je osazena pseudobarokní nadživotní  
pískovcová socha sv. Mikuláše. Interiér se zajímavými  
světelnými efekty patří k vrcholným Dientzenhoferovým dílům.  
V lodi visí korunový lustr s křišťálovými skleněnými ozdobami  
z Harrachovských skláren.
otevírací doba: po–so 10.00–16.00, ne 11.30–16.00 (mimo dobu 
bohoslužeb nebo kulturní akce)

Týnský dvůr – Ungelt – mezi ulicemi Týnská, Štupartská  
a Malá Štupartská, Praha 1, www.prague.eu  
Jedna z historicky nejvýznamnějších lokalit v Praze. Blok zástavby, 
který vznikl pravděpodobně již v 11. století, byl původně opevněným 
kupeckým dvorcem, kde se vybíralo clo – ungelt, odtud název celého 
areálu. Nejvýznamnější stavbou je zde Granovský palác s arkádovou 
lodžií, jeden z nejzachovalejších renesančních skvostů Prahy  
okrášlený nádhernými sgrafity a nástěnnými malbami, které  
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na mnohasetletou historii pražských Židů. Přesto tvoří 
nejzachovalejší celek židovských památek v Evropě. S výjimkou 
Staronové synagogy patří do areálu Židovského muzea.

Staronová synagoga – Červená 2, Praha 1, 
www.synagogue.cz
Jedna z nejstarších a nejcennějších evropských i světových  
židovských památek, nejstarší synagoga ve střední Evropě.  
Raně gotická stavba z konce 13. století s bohatou kamenickou 
výzdobou a starobylou vnitřní výbavou (kovaná gotická mříž,  
kované lustry). Dodnes slouží jako modlitebna a hlavní synagoga 
Židovské obce v Praze.
otevírací doba: mimo so a židovské svátky ne–čt 9.00–18.00 
(duben–říjen) a ne–čt 9.00–17.00 (listopad–březen), v pátek se  
zavírací hodina mění podle začátku šabatu

Židovské muzeum – rezervační centrum – U Starého hřbitova 3a, 
Praha 1, www.jewishmuseum.cz

Starý židovský hřbitov – Široká 3, Praha 1  
Vznikl v 1. polovině 15. století, jako pohřebiště sloužil do r. 1787.  
Mezi 12 000 gotickými, renesančními i barokními náhrobky  
je i hrob rabiho Jehudy Löwa (1609) a Mordechaje Maisela (1601).

Synagogy ve správě Židovského muzea: Španělská (Vězeňská 1), 
Klausová (U Starého hřbitova 3a), Maiselova (Maiselova 10),  
Pinkasova (Široká 3), Obřadní síň (U Starého hřbitova 3a)
Expozice v těchto objektech přibližují židovské dějiny a tradice.

otevírací doba objektů Židovského muzea:  
denně mimo so a židovské svátky 9.00–16.30 (listopad–březen) 
a denně mimo so a židovské svátky 9.00–18.00 (duben–říjen)

Jeruzalémská (Jubilejní) synagoga – Jeruzalémská 1310/7,  
Praha 1, www.synagogue.cz
Nejmladší a zároveň největší synagogální stavba Židovské obce 
v Praze je zajímavým příkladem secesní stylizace tvarosloví 

Betlémská kaple – Betlémské náměstí 255/4, Praha 1,  
www.prague.eu  
Založena r. 1391 pro česká kázání; působiště Mistra Jana Husa 
v letech 1402–1413, r. 1661 přeměněna jezuity v katolický kostel,  
r. 1786 zbořena. V letech 1950–1952 byla postavena replika  
původní podoby (architekt J. Fragner). Nachází se zde expozice 
Betlémská kaple v českých dějinách a tradice nekatolického myšlení, 
Život a dílo Mistra Jana Husa, v horních prostorách je kazatelův byt.
otevírací doba: denně 10.00–18.30 (duben–říjen)  
a denně 10.00–17.30 (listopad–březen)

Klementinum – Mariánské náměstí 5, Praha 1,  
www.klementinum.com
Rozsáhlý areál Klementina, jeden z největších stavebních komplexů  
v Evropě, byl budován od pol. 16. století do pol. 18. století, původně  
jako jezuitská kolej. K jeho nejatraktivnějším místům patří  
Astronomická věž s krásným výhledem na okolní věže Starého Města, 
na níž již od r. 1775 probíhá meteorologické měření, Zrcadlová kaple  
s bohatě řešeným interiérem a osazením zrcadel, které nemá 
v Čechách obdoby, a Barokní knihovní sál s překrásnou freskovou 
výzdobou a historicky cennými glóby.
otevírací doba: denně 10.00–17.00 (duben–říjen) a denně  
10.00–16.00 (listopad–březen) 

Rudolfinum – Alšovo nábřeží 12, Praha 1,  
www.ceskafilharmonie.cz  
Světoznámá koncertní síň a sídlo České filharmonie, která zde 
vystoupila poprvé roku 1896 pod taktovkou Antonína Dvořáka.  
Novorenesanční budova byla postavená v letech 1876–1884.  
Hlavní sál – Dvořákova síň – je místem konání výjimečných koncertů 
klasické hudby, zejména hudebního festivalu Pražské jaro.

Josefov – pražské Židovské Město – Praha 1, 
www.prague.eu
Vzniklo ve 13. století; na jeho dnešní podobě se značným dílem  
podílela velká asanační přestavba v letech 1893–1913, při níž  
se podařilo zachovat jen několik nejvýznamnějších památek 
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Nová scéna – Národní 4, Praha 1, www.novascena.cz  
Novodobá divadelní budova z r. 1983 dodnes patří k jedné 
z nejdiskutovanějších pražských staveb. Její charakteristická 
podoba, vytvořená z více jak čtyř tisíc vyfoukaných skleněných 
tvarovek podle návrhu Stanislava Libenského, razantně proměnila 
novorenesanční vzhled ulice. Je součástí Národního divadla  
a sídlem souboru Laterny magiky a dalších originálních projektů.

Klášter Na Slovanech – Emauzy – Vyšehradská 49, Praha 2, 
www.emauzy.cz  
Klášter s kostelem Panny Marie a slovanských patronů byl založen 
Karlem IV. r. 1347 a stal se střediskem vzdělanosti, umění  
a slovanského písemnictví. Nástěnné malby, zobrazující výjevy 
z obou zákonů biblických, jsou evropskou raritou a řadí se mezi 
nejvzácnější památky české gotiky. Při bombardování Prahy r. 1945 
byl kostel těžce poškozen a jeho střecha byla později nahrazena 
moderní konstrukcí s věžemi z bílého betonu a se zlatými špicemi.
otevírací doba: po–so 11.00–17.00 (květen–září),  
po–pá 11.00–17.00 (duben, říjen) a po–pá 11.00–14.00 (listopad–březen)

Mimo historické centrum

Vyšehrad – V Pevnosti 159/5b, Praha 2,  
www.praha-vysehrad.cz  
Podle starých pověstí nejstarší sídlo českých knížat, ve skutečnosti 
zdejší hradiště vzniklo později než Pražský hrad, asi v polovině  
10. století. Ze skalnatého ostrohu nad řekou Vltavou nabízí jedinečné 
výhledy na Prahu a jeho parkový areál ukrývá architektonické poklady 
zahrnující vzácnou románskou rotundu sv. Martina z 11. století, 
novogotický kostel sv. Petra a Pavla vybudovaný na středověkých 
základech, národní pohřebiště, kde odpočívá mj. Antonín Dvořák, 
a podzemní kasemata, v nichž jsou umístěny originály některých 
barokních soch z Karlova mostu.  Areál Vyšehradu je přístupný 
po celý den.
otevírací doba objektů: denně 9.30–18.00 (duben–říjen)  
a denně 9.30–17.00 (listopad–březen)

maurského slohu. Její interiér oplývá bohatou malířskou výzdobou 
ve stylu vídeňské secese, jakou nemá žádná jiná synagoga ve světě. 
otevírací doba: denně mimo so a židovské svátky  
ne–pá 11.00–17.00 (duben–říjen)

Nové Město

Václavské náměstí – Praha 1, www.prague.eu    
Obchodní a administrativní centrum města, místo významných 
společenských a historických událostí. Vzniklo při založení Nového 
Města Karlem IV. r. 1348. Dominantu náměstí dnes tvoří budova 
Národního muzea (1885–1891) a pomník sv. Václava z r. 1912,  
který je dílem J. V. Myslbeka. 

Novoměstská radnice – Karlovo náměstí 23, Praha 2,  
www.novomestskaradnice.cz
Gotický komplex budov z přelomu 14. a 15. století, renesančně  
přestavěný v 16. století. Zahrnuje věž s kaplí Panny Marie,  
dvě gotické síně se žebrovými klenbami, renesanční sál.  
Sídlo samosprávy Nového Města v letech 1377–1784. Dějiště  
defenestrace katolických konšelů pražskými husity 30. 7. 1419,  
jíž začala husitská revoluce. 
otevírací doba: věž: út–ne 10.00–18.00 (duben–říjen)  
a sály: v době konání výstav út–ne 10.00–18.00

Jindřišská věž – Jindřišská ul., Praha 1, 
www.jindrisskavez.cz
Věž z období pozdní gotiky (1472–1476), postavena jako samostatná 
zvonice po vzoru italských kampanil. Tato nejvyšší volně stojící  
zvonice v Praze, vysoká 66 m, má celkem deset pater. Kromě vyhlídky 
na Prahu z nárožních věžiček je ve věži možné navštívit kavárnu, 
restauraci a Muzeum pražských věží.
otevírací doba: denně 10.00–18.00 
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Vyšehradský hřbitov a Slavín: denně 8.00–19.00 (květen–září), 
denně 8.00–18.00 (březen, duben, říjen) a denně 8.00–17.00  
(listopad–únor)

Tančící dům – Jiráskovo náměstí 6 / Rašínovo nábřeží 80,  
Praha 2, www.tancici-dum.cz
Jeden z pilířů moderní pražské architektury „roztančil“ Rašínovo 
nábřeží v r. 1996. Projekt pochází od renomovaných světových  
architektů Vlada Miluniće a Franka O. Gehryho. Idea domu je  
inspirována tanečním umem slavného filmového páru – Freda 
Astaira symbolizuje věž kamenná a jeho partnerku, Ginger Rogers, 
věž skleněná.

Nový židovský hřbitov – Izraelská 1, Praha 3,  
www.synagogue.cz  
Hřbitov s nesčetnými umělecky hodnotnými náhrobky byl založen 
v roce 1890. Nejvíce pozornosti poutá Památník československých 
židů, obětí holocaustu a odboje z r. 1985. K dalším nejvyhledávaněj-
ším místům patří hrob spisovatele Franze Kafky a jeho rodičů (číslo 
náhrobku 21 - 14 - 21).
otevírací doba: mimo so a židovské svátky ne–čt 9.00–17.00,  
pá 9.00–14.00 (duben–říjen) a ne–čt 9.00–16.00, pá 9.00–14.00 
(listopad–březen)

Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně – náměstí Jiřího z Poděbrad, 
Praha 3, www.srdcepane.cz
Kostel je nejvýznamnější českou sakrální stavbou 20. století.  
Tato osobitá moderní stavba inspirovaná starokřesťanskými vzory 
je dílem známého slovinského architekta Josipa Plečnika, realizova-
ným v letech 1928–1932. Originální Plečnikův rukopis nese zejména 
široká, 42 m vysoká zvonice jihoevropského typu, která je zakončena 
třímetrovou měděnou bání se čtyřmi metry vysokým křížem,  
a interiér kostela evokující Noemovu archu.
otevírací doba: kostel je přístupný cca 40 minut před a po mši 
mše: po–so 8.00, 18.00 a ne 9.00, 11.00, 18.00

Žižkovská televizní věž – Mahlerovy sady 1, Praha 3,  
www.towerpark.cz  
Bezesporu hlavní dominanta Žižkova je se svými 216 m nejvyšší 
stavbou metropole. Díky 360° vyhlídce budete mít Prahu jako  
na dlani. Pod projektem z 80. let 20. století jsou podepsáni  
architekti Václav Aulický a Jiří Kozák. Na konstrukci věže je umístěno 
10 obřích soch miminek („Babies“) od předního českého umělce 
Davida Černého.
otevírací doba: denně 8.00–24.00

Břevnovský klášter – Markétská 1/28, Praha 6,  
www.brevnov.cz
Nejstarší mužský klášter v Čechách byl založen r. 993 knížetem  
Boleslavem II. a biskupem Vojtěchem. Dnešní podoba komplexu 
klášterních budov z let 1708–1745 (stavitel K. I. Dientzenhofer) 
představuje vrcholné dílo baroka. Zpřístupněna je skvostná barokní 
bazilika sv. Markéty, románská krypta z 11. století a barokní  
prelatura s Tereziánským sálem. S historií břevnovského kláštera  
je spjat také pivovar, jehož existence je doložena již v polovině  
13. století a jehož produkci lze v areálu kláštera ochutnat i dnes.
prohlídky: so, ne 10.00, 14.00, 16.00 (duben–říjen) a so, ne 10.00, 
14.00 (listopad–březen)

Müllerova (Loosova) vila – Nad Hradním vodojemem 14/642, 
Praha 6, www.muzeumprahy.cz
Vila rodiny Müllerových v Praze (1928–1930) představuje chef-d’oeuvre 
světové architektonické avantgardy. Je příkladem vzácné shody 
mezi osvíceným klientem a geniálním architektem. Stavba navenek 
působí stroze funkcionalisticky, zajímavá je však především její 
vnitřní dispozice, tzv. Raumplan, s nádherně řešenými originálními 
interiéry, jež se „vlévají“ jeden do druhého.
prohlídky na objednávku: út, čt, so, ne v 9.00, 11.00, 13.00,  
15.00 a 17.00 (duben–říjen) a út, čt, so, ne v 10.00, 12.00, 14.00  
a 16.00 (listopad–březen)

Mainpoint Karlín – Pobřežní 21, Praha 8,  
www.mainpointkarlin.cz
Nejlepší kancelářská budova světa roku 2011 podle prestižní realitní 
soutěže MIPIM Awards – i tak by se dala stručně charakterizovat 
tato výjimečná budova „s osobností“. Architektonická kancelář DaM 
od samého počátku kladla důraz na ekologii stavby – nápadité je 
zejména chlazení budovy proplachovacím kanálem z Vltavy.

Vstupné do pražských památkových objektů, muzeí a galerií se 
pohybuje většinou od cca 70 do 150 Kč, dražší jsou některá soukromá 
muzea. Nejvyšší vstupné mají nejrozsáhlejší a nejvýznamnější 
památkové areály Pražský hrad a Židovské muzeum (350 Kč, 300 Kč),  
avšak vícedenní doba platnosti vstupenky a množství objektů, 
do kterých platí, ji zároveň činí výhodnou.
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Pražské zahrady  
a vyhlídky
Přímo v centru rušné Prahy se ukrývá hned několik nádherně  
upravených a zároveň architektonicky zajímavých zahrad,  
které nabízejí nejen překrásné výhledy na Prahu, ale hlavně klid  
pro relaxaci a odpočinek. Oblíbeným místem procházek je také 
botanická či zoologická zahrada rozprostírající se v jedinečné 
přírodní scenérii.
 

Zahrady Pražského hradu – Pražský hrad, Praha 1, 
www.hrad.cz 
Královská zahrada je historicky nejcennější ze všech hradních 
zahrad. Založena byla r. 1534 Ferdinandem I. Habsburským  
a inspirovala se italskými vzory. Její současná podoba navazuje 
na anglickou úpravu z poloviny 19. století. Jižní zahrady  
(Rajská, Zahrada Na Valech a Hartigovská) se rozpínají před jižním 
průčelím Pražského hradu. Z těchto zahrad je okouzlující výhled 
na Malou Stranu, Staré Město i nedaleký Petřín. Vstup zdarma.
otevírací doba: denně 10.00–18.00 (duben, říjen),  
denně 10.00–19.00 (květen, září), denně 10.00–21.00 (červen,  
červenec) a denně 10.00–20.00 (srpen)

Palácové zahrady pod Pražským hradem – Valdštejnská 12–14, 
Praha 1, www.palacove-zahrady.cz
Na jižních svazích pod Pražským hradem se rozkládá komplex  
vzájemně propojených historických zahrad (Ledeburská,  
Malá a Velká Pálffyovská, Kolovratská a Malá Fürstenberská  
zahrada). Obdivovat můžete plastikami osázené balustrádové  
terasy, tajemná schodiště a průchody, četné kašny a vodotrysky  
či reprezentativní barokní květinové partery.
otevírací doba: denně 10.00–18.00 (duben, říjen),  
denně 10.00–19.00 (květen, září), denně 10.00–21.00 (červen, 
červenec) a denně 10.00–20.00 (srpen)

Valdštejnská zahrada – Letenská ul., Praha 1,  
www.senat.cz 
Geometricky přísně řešená raně barokní zahrada vznikala souběžně  
se stavbou Valdštejnského paláce v letech 1623–1629. Na první 
pohled upoutá zejména trojosá kolosální stavba – tzv. sala terrena, 
která ve své době neměla obdoby, a umělá jeskyně s krápníky. 
V letním období je zahrada místem konání koncertů a divadelních 
představení. Vstup zdarma.
otevírací doba: po–pá 7.30–18.00, so, ne 10.00–18.00 (duben–říjen), 
do 19.00 (červen–září)



22 23

Pražské zahrady a vyhlídky Pražské zahrady a vyhlídky

ZOO a botanické zahrady

Zoologická zahrada hl. m. Prahy – U Trojského zámku 120/3, 
Praha 7, www.zoopraha.cz 
Zoo Praha patří díky své jedinečné poloze k nejkrásnějším  
zoologickým zahradám na světě. Její členitý terén nabízí  
až desetikilometrovou procházku exotikou včetně Afrického domu, 
Indonéské džungle nebo Údolí slonů. Tento nádherný kousek  
přírody je oblíbeným místem výletů nejen pro rodiny s dětmi. 
otevírací doba: denně 9.00–17.00 (březen), denně 9.00–18.00 
(duben, květen, září, říjen), denně 9.00–19.00 (červen–srpen)  
a denně 9.00–16.00 (listopad–únor)

Botanická zahrada hl. m. Prahy – Nádvorní 134, Praha 7,  
www.botanicka.cz 
Zahrada nabízí téměř 30 ha upravených expozičních ploch včetně 
historické vinice sv. Kláry, meditační Japonské zahrady a unikátního 
tropického skleníku Fata Morgana. Tento 130 metrů dlouhý skleník, 
rozdělený do tří samostatných částí s rozdílnou teplotou a vlhkostí 
vzduchu, nabízí výlet tropickou přírodou v jakoukoliv roční dobu.
otevírací doba: 
Venkovní expozice a Vinice sv. Kláry: denně 9.00–16.00 (listo-
pad–únor), denně 9.00–17.00 (březen, říjen), denně 9.00–18.00 (duben) 
a denně 9.00–19.00 (květen–září), 
Skleník Fata Morgana: út–ne 9.00–18.00 (duben), út–ne 9.00–19.00 
(květen–září), út–ne 9.00–17.00 (březen, říjen) a út–ne 9.00–16.00 
(listopad–únor)

Botanická zahrada Univerzity Karlovy – Na Slupi 16, Praha 2, 
www.bz-uk.cz 
Zahrada byla otevřena již roku 1898 a postupně zde bylo vybudováno  
arboretum, skleníky, jezírka a velké alpinum. Tyto části dnes spolu 
s ostatními venkovními expozicemi tvoří útulný zelený kout v centru 
Prahy dýchající atmosférou starých časů.
otevírací doba: 
exteriéry: denně 10.00–17.00 (únor–březen),  
denně 10.00–19.30 (duben–srpen), denně 10.00–18.00 (září, říjen) 
a denně 10.00–16.00 (listopad–leden)
skleníky: denně 10.00–16.00 (únor–březen), denně 10.00–17.00 
(duben–říjen) a denně 10.00–15.30 (listopad–leden)

Františkánská zahrada – Jungmannovo náměstí /  
Václavské náměstí, Praha 1, www.prague.eu
Ojedinělá přírodní oáza v samém centru města je vybavena 
množstvím laviček, nad kterými se klenou kovové oblouky, v létě 
obsypané květy růží. Travnaté plochy odděluje nízký živý plot z tisů, 
zahrada je doplněna několika zajímavými plastikami, fontánou, 
altánem, dětským hřištěm, ovocnými stromy a bylinkovými záhony, 
které odkazují na dávné majitele, karmelitány a františkány,  
kteří zde kdysi byliny a koření pěstovali. Vstup zdarma.
otevírací doba: denně 7.00–22.00 (pol. dubna–pol. září), 7.00–20.00 
(pol. září–pol. října), denně 8.00–19.00 (pol. října–pol. dubna)

Vrtbovská zahrada – Karmelitská 25, Praha 1, 
www.vrtbovska.cz
Jedna z nejvýznamnějších a nejkrásnějších barokních zahrad vznikla 
díky duchaplnému řešení Františka Maxmiliána Kaňky. Rozlohou 
patří spíše mezi menší zahrady, originalitou architektonického řešení 
nepravidelného prostoru ve svahu i uměleckou a historickou hodnotou  
výzdoby však dosahuje evropského významu.
otevírací doba: denně 10.00–18.00 (duben–říjen)

Petřínské sady – Malá Strana, Praha 1, www.prague.eu
Vrch Petřín patří mezi nejrozsáhlejší městské zelené plochy a jeho 
svahy jsou oázou klidu v centru Prahy. Kouzelný je zejména  
Růžový sad neboli rozárium na náhorní petřínské plošině, Květnice, 
Zahrada Kinských či Seminářská zahrada s více než 2 100 ovocných 
stromů. Dřevěný karpatský chrám sv. archanděla Michaela je místní 
architektonickou raritou. Vstup zdarma.

Vyhlídky na Prahu
Nezapomenutelné pohledy na město nabízejí pražské věže  
i další zajímavá místa: 
Smetanovo nábřeží – Novotného lávka, věž Staroměstské radnice, 
Prašná brána, věž Klementina, Staroměstská mostecká věž,  
rampa Pražského hradu na Hradčanském náměstí, Petřínská  
rozhledna, Letenský park, Zvonice chrámu sv. Mikuláše, Televizní 
vysílač na Žižkově, Vyšehrad, Jižní zahrady Pražského hradu
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Kultura v Praze
Inspirativní atmosféra soudobé Prahy se bezesporu otiskla 
i do jejího kulturního dění. Vychutnat si tak můžete světoznámá  
či zcela nová umělecká díla v řadě galerií, raritní muzejní  
exponáty, sluchu lahodící operní árie i živelnou náladu jazzových 
večerů. Nebo se protancovat do dalšího dne v jednom z pražských 
klubů.
Namíchali jsme pro vás elixír kulturních tipů, který spolehlivě 
uspokojí i ta nejvybranější umělecká očekávání. Podívejte se...

Galerie

Národní galerie – www.ngprague.cz
Po pařížském Louvru druhá nejstarší galerie v Evropě je svatostánkem 
milovníků českého i mezinárodního výtvarného umění.

STÁLÉ EXPOZICE

Šternberský palác – Hradčanské náměstí 15, Praha 1
Významná barokní památka potěší zejména příznivce evropského 
umění od antiky do závěru baroka. Obdivovat můžete mj. pradávné 
antické umění, ale i zásadní díla italského, vlámského, holandského 
či německého a rakouského malířství.

Schwarzenberský palác – Hradčanské náměstí 2, Praha 1   
Výrazná dominanta Hradčanského náměstí je jednou  
z nejkrásnějších renesančních staveb v Praze. Tamější expozice 
poodhalí to nejlepší z barokního umění v Čechách (M. B. Braun,  
F. M. Brokoff, H. von Aachen, K. Škréta ad.).

Salmovský palác – Hradčanské náměstí 2, Praha 1   
Trojkřídlá budova palácového typu vznikla mezi lety 1800–1811 jako 
klasicistní stavba se zřetelnými vlivy empíru. Připravovaná stálá 
expozice „Umění 19. století od klasicismu k romantismu“ představí 
zásadní díla malby a plastiky prvních dvou třetin 19. století. Její 
otevření se plánuje k 16. 10. 2014.

Klášter sv. Anežky České – U Milosrdných 17, Praha 1   
Bývalý klášter klarisek a minoritů je považován za první gotickou 
stavbu v Čechách. V jeho útrobách naleznete stálou expozici  
věnovanou středověkému umění v Čechách a střední Evropě.  
Vystavené exponáty patří mezi poklady českého národního kulturního 
dědictví.

Palác Kinských – Staroměstské náměstí 12, Praha 1   
Ojedinělé artefakty egyptského, mezopotámského, antického  
i asijského umění na vás čekají v samém centru Prahy.
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Galerie Rudolfinum – Alšovo nábřeží 12, Praha 1,  
www.galerierudolfinum.cz    
Galerie se nachází v jedné z nejvýznamnějších staveb české  
novorenesanční architektury. Pečlivá dramaturgická koncepce 
a výrazné osobnosti z řad kurátorů přinášejí neotřelý pohled  
na současné výtvarné umění.
otevírací doba: út, st, pá, so, ne 10.00–18.00, čt 10.00–20.00

Muzea

Národní muzeum – www.nm.cz
Největší muzeum v ČR od svého vzniku v roce 1818 shromáždilo  
tisíce předmětů často nedozírné hodnoty. Je místem  
reprezentativních výstav pro široké spektrum návštěvníků.

EXPOZICE NÁRODNÍHO MUZEA

Národní muzeum – hlavní budova – Václavské náměstí 68, Praha 1 
Impozantní novorenesanční objekt zastřešuje horní část Václavského 
náměstí. Z důvodu rozsáhlé rekonstrukce je dlouhodobě uzavřen. 
Předpokládané znovuotevření je plánováno na rok 2018.

Nová budova Národního muzea – Vinohradská 1, Praha 1   
Budova bývalého Federálního shromáždění a Rádia Svobodná Evropa 
je dnes dějištěm významných výstavních cyklů.
otevírací doba: denně 10.00–18.00, st 9.00–18.00, první středa 
v měsíci 10.00–20.00

Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických  
kultur – Betlémské náměstí 1, Praha 1   
Vojtěch Náprstek, český vlastenec a mecenáš umění, za svůj život 
získal rozsáhlé etnografické a umělecké sbírky z celého světa.  
Ze stálých expozic se můžete blíže seznámit s kulturou Austrálie 
a Oceánie či svébytnou kulturou indonéského ostrova Nias.
otevírací doba: út–ne 10.00–18.00, st 9.00–18.00

Veletržní palác – Dukelských hrdinů 47, Praha 7    
První funkcionalistická stavba v Praze na první pohled ohromí zejména 
svými velkorysými rozměry. Na ploše více jak 13 500 m2 naleznete 
unikátní soubor českého i zahraničního moderního umění. Jména jako 
A. Renoir, P. Picasso, G. Klimt, A. Rodin či E. Munch mluví za vše...
otevírací doba objektů Národní galerie: út–ne 10.00–18.00

Galerie hlavního města Prahy – www.ghmp.cz
Po Národní galerii druhá nejvýznamnější galerie v ČR se specializuje 
na české umění 19., 20. a 21. století.

STÁLÉ EXPOZICE A VÝSTAVNÍ SÍNĚ

Bílkova vila – Mickiewiczova 1, Praha 6
Svého druhu ojedinělou a velmi atypickou vilu navrhl český sochař, 
mystik a symbolista František Bílek, jehož díla jsou tu dnes vystavena.  
Celým projektem prostupovala idea obilného pole – půdorys stavby 
symbolizuje stopu kosy v obilném lánu; kamenné sloupy jsou 
stylizované jako stébla a klasy.
otevírací doba: út–ne 10.00–18.00

Colloredo–Mansfeldský palác – Karlova 2, Praha 1
Výstavní prostory ve 3. patře barokního objektu u Karlova mostu se 
zaměřením na prezentaci současného umění. Specifickou atmosféru  
paláce lze vstřebat nad šálkem kávy v místní kavárně Art Café  
(denně 10.00–23.00).
otevírací doba: út–ne 10.00–18.00

Dům U Kamenného zvonu – Staroměstské náměstí 13, Praha 1
Vzácně dochovaný dům je ukázkou mimořádné gotické palácové  
architektury věžového charakteru. Krátkodobé expozice ve starobylých  
prostorách galerie vyčlenila modernímu a současnému umění.
otevírací doba: út–ne 10.00–20.00

Trojský zámek – U Trojského zámku 4/1, Praha 7
Malebný zámek patří mezi nejvýznamnější ukázky barokní  
architektury 17. století v Čechách. Vedle rozsáhlé francouzské  
zahrady lze navštívit expozice „Architektura a výzdoba zámku Troja“  
a „Čínské komnaty zámku Troja“.
otevírací doba: út–ne 10.00–18.00, pá 13.00–18.00, zahrady do 19.00 
(duben–říjen) a so, ne 10.00–17.00 (listopad–prosinec)

Další zajímavé výstavní síně Galerie hlavního města Prahy najdete 
na www.ghmp.cz.

DOX – Poupětova 1, Praha 7, www.dox.cz   
Centrum současného umění patří mezi nejprogresivnější umělecké 
instituce v Praze. DOX je zárukou kvalitních a originálních výstavních  
projektů. Součástí galerie je i skvělý obchod s knihami o umění 
a designem a příjemná kavárna.
otevírací doba: po 10.00–18.00, st a pá 11.00–19.00, čt 11.00–21.00, 
so a ne 10.00–18.00
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Národní technické muzeum – Kostelní 42, Praha 7, www.ntm.cz   
Ztělesněný sen všech obdivovatelů technických výdobytků.  
Historické automobily, letadla, mašinky a stovky dalších  
exponátů na vás čekají v nově zrekonstruovaných muzejních  
prostorách.
otevírací doba: út–pá 9.00–17.30, so a ne 10.00–18.00

Muchovo muzeum – Panská 7, Praha 1, www.mucha.cz   
V nádherném prostředí Kaunického paláce sídlí první muzeum 
na světě věnované životu a dílu Alfonse Muchy. Jako suvenýr si 
můžete zakoupit řadu dárků s Muchovými motivy.
otevírací doba: denně 10.00–18.00

Muzeum hraček – Jiřská 6, Praha 1, www.prague.eu
Nevíte, jak zabavit malé neposedy? Vezměte je do Muzea hraček! 
Vedle historických hraček z celého světa je součástí expozice i velká 
sbírka panenek Barbie a Star Wars.
otevírací doba: denně 9.30–17.30

Divadla

Národní divadlo – Národní 2, Praha 1, www.narodni-divadlo.cz   
Reprezentativní scéna České republiky, vybudovaná z celonárodních 
sbírek a otevřená poprvé roku 1881, po požáru podruhé 1883. 
Návštěva operního, činoherního či baletního představení tvoří  
spolu s nádhernými prostory divadla nezapomenutelný zážitek.

Stavovské divadlo – Ovocný trh 1, Praha 1,  
www.narodni-divadlo.cz   
Jedna z nejkrásnějších divadelních staveb v Evropě je světově 
proslulá hlavně premiérou Mozartovy opery Don Giovanni, která je 
dodnes zařazena na repertoáru divadla.

České muzeum hudby – Karmelitská 2/4, Praha 1    
Výstava Člověk – nástroj – hudba nabízí přes 400 hudebních nástrojů 
mimořádné hodnoty. Za všechny jmenujme alespoň kladívkový 
klavír, na který hrál W. A. Mozart při své první návštěvě Prahy.
otevírací doba: st–po 10.00–18.00

Lapidárium – Výstaviště 422, Praha 7   
Největší specializovaný soubor českého kamenosochařství  
od 11. do 19. století.
otevírací doba: čt–ne 12.00–18.00, st 10.00–16.00 (v zimní  
sezoně zavřeno)

Muzeum Antonína Dvořáka – Ke Karlovu 20, Praha 2
Expozice poodhaluje životní pouť jednoho z nejvýraznějších českých 
hudebních skladatelů.
otevírací doba: út–ne 10.00–13.30 a 14.00–17.00

Muzeum Bedřicha Smetany – Novotného lávka 1, Praha 1 
Na břehu Vltavy nedaleko Karlova mostu na první pohled upoutá 
výrazná novorenesanční budova, která je zasvěcena dílu slavného 
českého skladatele.
otevírací doba: st–po 10.00–17.00

Další výstavní prostory Národního muzea najdete na www.nm.cz.

Muzeum hlavního města Prahy – Na Poříčí 52, Praha 8,  
www.muzeumprahy.cz
Chcete se dozvědět více o historii našeho města? Muzeum 
nabízí obsáhlé expozice přibližující historii Prahy již od pravěku. 
Nejatraktivnějším exponátem je tzv. Langweilův model Prahy  
z let 1826–1837.
otevírací doba: út–ne 9.00–18.00, poslední středa v měsíci do 20.00

Museum Kampa – U Sovových mlýnů 2, Praha 1,  
www.museumkampa.cz
Nápadité moderní prostory muzea sdružují mj. nejucelenější sbírku  
výtvarných prací Františka Kupky na světě. Vedle raných expresivních  
kreseb zde naleznete i jeden z Kupkových nejpůsobivějších 
abstraktních obrazů – Katedrálu.
otevírací doba: denně 10.00–18.00

Uměleckoprůmyslové museum – 17. listopadu 2, Praha 1,  
www.upm.cz   
Muzeum spravuje cenné sbírky skla, porcelánu a keramiky,  
textilu, módy a designu, nábytku, hodin, užité grafiky,  
fotografií a mnoha dalších předmětů. S návštěvou muzea ovšem 
neotálejte. Na konci roku 2014 se muzeum uzavře a projde  
celkovou rekonstrukcí.
otevírací doba: st–ne 10.00–18.00, út 10.00–19.00
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Repertoár: Alenka v říši divů – představení, které obdivovalo  
obecenstvo již ve více než třiceti zemích světa.

Image Theatre – Pařížská 4, Praha 1, www.imagetheatre.cz
Repertoár: Galaxia, Afrikania, The Best of Image, Živý Kaleidoskop 
(pro děti) a další

Kluby

Jazz Dock – Janáčkovo nábřeží 2, Praha 5, www.jazzdock.cz
Moderní jazzový klub zasazený přímo do smíchovského břehu  
Vltavy okouzlí nejen neopakovatelnou atmosférou jazzových večerů  
do brzkých ranních hodin, ale i úchvatnou scenérií noční osvětlené Prahy.

Reduta Jazz Club – Národní 20, Praha 1, www.redutajazzclub.cz
Jeden z nejstarších jazzových klubů ve střední Evropě v samotném 
srdci Prahy. Neotřelá dramaturgie dbá na pestrý hudební program.

Lucerna Music Bar – Vodičkova 36, Praha 1, www.musicbar.cz
Jeden z největších a nejnavštěvovanějších pražských klubů je  
vyhlášený zejména koncerty zahraničních kapel a interpretů všech 
žánrů – od rocku, indie, world music přes hip hop až po EBM. Každý 
pátek a sobotu můžete zajít na nezapomenutelnou 80´s & 90´s party!

Cross Club – Plynární 23, Praha 7, www.crossclub.cz
Z původně undergroundového klubu se během několika let stal 
doslova fenomén. Ponořte se do labyrintu spletitých chodeb  
a fascinujícího futuristického designu.

Palác Akropolis – Kubelíkova 27, Praha 3, www.palacakropolis.cz 
Centrum nezávislé kultury a esenciální klub charismatické pražské 
čtvrti Žižkov.

Roxy – Dlouhá 33, Praha 1, www.roxy.cz
Meka všech vyznavačů kvalitní elektronické hudby. Prvotřídní  
čeští i zahraniční DJs jsou zárukou mnoha protančených hodin.

Státní opera – Wilsonova 4, Praha 1, www.narodni-divadlo.cz   
Přední evropská operní scéna sídlí v kouzelné novorenesanční  
budově s bohatě zdobeným interiérem nedaleko Václavského 
náměstí.

Laterna magika – Národní 4, Praha 1, www.laterna.cz   
Unikátní multimediální divadlo, které sází na kombinaci jevištního 
vystoupení se zvukem a filmovým obrazem.

Divadlo Archa – Na Poříčí 26, Praha 1, www.archatheatre.cz   
Alternativní divadelní scéna s progresivním repertoárem.

Národní divadlo marionet – Žatecká 1, Praha 1, www.mozart.cz
Tradiční loutkové divadlo světově proslavené hrou Don Giovanni 
nastudovanou v původním italském jazyce, ve stylových kostýmech 
a s velkými loutkami. 

Křižíkova fontána – U Výstaviště 1/20, Praha 7,  
www.krizikovafontana.cz
Světový unikát vodního tance, hudby a barev! Melodie klasiků vážné 
hudby či popových hvězd doprovází promítání obrazu na vodní clonu 
a laserové efekty.

Černá divadla

Originální divadelní princip využívající světelných efektů, nonverbálních 
prvků a moderního tance.

Black Light Theatre Srnec – Na Příkopě 10, Praha 1, 
www.srnectheatre.com
První černé divadlo na světě, jehož představení vidělo více než  
5 milionů diváků na celém světě.
Repertoár: Antología – výběr z divácky nejúspěšnějších scének

Divadlo Ta Fantastika – Karlova 8, Praha 1, 
www.tafantastika.cz 
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Periodické kulturní & společenské akce

Jaro:
Pražské jaro – www.festival.cz
Nejvýznamnější festival klasické hudby v ČR s plejádou  
mezinárodních i domácích hvězd. (12. 5.–3. 6.)

Prague Food Festival – www.praguefoodfestival.cz
Svátek české gastronomie – skvělé pokrmy, špičkoví šéfkuchaři 
a báječná atmosféra. (květen)

Velikonoční trhy – www.velikonocevpraze.cz
Široká nabídka velikonočního zboží a ukázky tradičních zvyků 
na řadě míst v Praze. (březen–duben)

Volkswagen Maratonský víkend – www.runczech.com
Jeden z nejkrásnějších maratonů světa. Start i cíl je na proslulém 
Staroměstském náměstí, trať vede srdcem metropole, podél Vltavy 
i různými pražskými čtvrtěmi. (květen)

Český pivní festival – www.ceskypivnifestival.cz
Největší pivní událost v ČR vábí hlavně milovníky kvalitního českého 
piva a pochutin. Přijďte uhasit žízeň! (květen–červen)

Tanec Praha – www.tanecpraha.cz
Mezinárodní festival současného tance a pohybového divadla 
každoročně představuje vrcholná díla tanečně–divadelních oborů. 
(květen–červen)

Khamoro – www.khamoro.cz
Tradiční festival romské kultury, který patří k největším festivalům 
svého druhu na světě. (květen–červen)

Festival minipivovarů na Pražském hradě – www.pivonahrad.cz
Výjimečná degustační událost pro všechny, kdo chtějí nahlédnout 
do světa pivní pestrosti a fantazie sládků. (červen)

Alternativní místa

MeetFactory – Ke Sklárně 15, Praha 5, www.meetfactory.cz
Líheň pražské alternativní kultury a inkubátor originálních  
uměleckých nápadů! MeetFactory je klubem, divadlem a galerií 
v jednom. Místem pro živé umění, kde jsou umělci přítomni.

Krymská ulice – Praha 10 – Vršovice
Paříž má svůj Montmartre, Berlín Kreuzberg a Praha zase Krymskou. 
Pitoreskní vršovická ulice se večer co večer plní liberálně naladěnými 
obyvateli Prahy. Řadu neotřelých podniků (za všechny jmenujme 
alespoň kultovní café V lese) stojí za to prozkoumat.

Experimentální prostor NoD – Dlouhá 33, Praha 1,  
www.nod.roxy.cz
Alternativní umělecký prostor, který posouvá hranice pražského 
kulturního života zas o kus dál. Přijďte se podívat na mladé umělce 
do Galerie NoD, experimentální divadlo do Teatro NoD nebo  
si zajděte na něco dobrého do Café NoD. NoD je přesně ten druh 
podniku, do kterého se budete rádi vracet.

Náplavka – Rašínovo nábřeží, Praha 2
Náplavka je hlavně v letních měsících živoucím kulturním  
organismem, který nabízí nepřeberné množství akcí všeho druhu. 
Tradiční tančírny na břehu Vltavy, koncerty, divadla, kavárny,  
ale třeba i půjčovna kol – vše pod širým nebem a s čarokrásným 
panoramatem Prahy.

Pop–up kluby & galerie – různá místa v Praze
Jako houby po dešti vznikají na nevšedních místech v Praze  
originální klubové a výstavní projekty, které jen na pár dnů či týdnů 
proměňují běžně nevyužívané lokality v epicentra soudobého  
alternativního dění. Aktuální polohu pop–up klubů sledujte 
na našem webu.
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Léto:
United Islands – www.unitedislands.cz
Stylově rozmanitý hudební festival staví na hudebních objevech 
tuzemské i zahraniční scény – od rocku, indie, electra až k hudebním 
trendům a experimentům. Vše pod širým nebem a v samém srdci 
Prahy. (červen)

Prague Proms – www.pragueproms.cz
Hudební festival inspirovaný slavným londýnským BBC Proms patří 
k vrcholům letní kulturní sezony. (červen–červenec)

Bohemia Jazz Fest – www.bohemiajazzfest.cz
Jeden z největších evropských open air jazzových festivalů. (červenec)

Letní slavnosti staré hudby – www.letnislavnosti.cz
Festivalová přehlídka především barokní hudby v okouzlujících 
prostorách pražských památek. (červenec–srpen)

Prague Pride – www.praguepride.com
Největší setkání LGBT komunity ve střední Evropě vrcholí barevným 
„průvodem hrdosti“ v centru Prahy. (srpen)

Letní Letná – www.letniletna.cz
Mistři vzdušné akrobacie a další artisti se rok co rok schází na tradič-
ním festivalu nového cirkusu a divadla. (srpen–září)

Opera Barocca – www.operabarocca.cz
Festival hudebně-tanečních obrazů ze slavných barokních oper 
a baletů XVII. a XVIII. století. (srpen–září)

Podzim:
Dvořákova Praha – www.dvorakovapraha.cz
Nechte se okouzlit vrcholnými uměleckými výkony v podání mezi-
národních interpretů. Dvořákova Praha je oslavou hudebního génia 
Antonína Dvořáka. (září)

Foodparade – www.foodparade.cz
Festival dobrého jídla a pití v zámecké zahradě Trojského zámku 
představuje ty největší dobroty od předních pražských šéfkuchařů. 
(září)

Struny podzimu – www.strunypodzimu.cz
Mezinárodní hudební festival je křižovatkou mezi žánry – jeho 
program představuje výběr jazzu, klasické hudby, sofistikovaného 
crossoveru či world music v podání nejvýraznějších osobností sou-
časné hudební scény. (září–listopad)

Designblok – www.designblok.cz
Každoroční přehlídka novinek z oblasti designu, módy a životního 
stylu probíhá ve vybraných showroomech, galeriích a prodejnách. 
Skvělá příležitost k nakoupení designových dárků! (říjen)

Signal | Prague Light Festival – www.signalfestival.com
Světelné instalace v historickém centru hlavního města od předních  
českých i zahraničních audiovizuálních umělců jsou zážitkem, 
na který se nezapomíná! Festival světla je epicentrem uchvacujících 
nápadů a nespoutané kreativity. (říjen)

Contempuls – www.contempuls.cz
Pražský festival soudobé hudby pro náročné posluchače odhaluje  
i ty nejodlehlejší hudební vesmíry. (listopad)

Zima:
Vánoční trhy – www.vanocevpraze.cz
Okouzlující vánoční atmosféru zimní Prahy si nejlépe vychutnáte 
na jednom z mnoha vánočních trhů v centru města. Voňavé cukroví, 
svařené víno a vánoční melodie jsou spolehlivým magnetem pro 
dospělé i děti. (prosinec)

České doteky hudby – www.ceskedotekyhudby.cz
Nejrozsáhlejší festival zaměřený na klasickou hudbu v zimním  
období nabízí vrcholné skladby orchestrální, komorní a recitálové 
tvorby. (prosinec–leden)

Novoroční ohňostroj – www.prague.eu
Dechberoucí světelná choreografie nad historickým centrem Prahy  
je ideálním vstupem do nového roku. (prosinec–leden)

Carnevale Praha – www.carnevale.cz
Masopustní veselí je barvitou přehlídkou karnevalových průvodů, 
rafinovaných chutí a oslňující kreativity. Škrabošky s sebou!  
(únor–březen)
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Důležité kontakty  
a informace
Praha je bezpečná, ale opatrnosti nikdy nezbývá.
Bezpečnostní situace v Praze je na obvyklé úrovni standardních 
evropských velkoměst. Přesto dbejte následujících doporučení:
 

 — cennosti a větší peněžní obnosy ukládejte v hotelovém sejfu

 — peníze směňujte pouze v bankách, nikdy ne na ulici

 — pro hotovost využívejte bankomatů s logem banky  
nebo Travelex

 — zejména na turisticky exponovaných místech a v městské 
dopravě věnujte pozornost svým dokladům, kreditním kartám, 
kabelkám, fotoaparátům ap.

 — parkujte přednostně na hlídaných parkovištích a ve voze nikdy 
nenechávejte cenné věci

 — upozornění: na veřejných prostranstvích je zakázáno požívání 
alkoholických nápojů

Tísňová volání v České republice:
150 – Hasiči
155 – Záchranná služba
156 – Městská policie
158 – Policie
112 – Jednotné evropské číslo tísňového volání

Přístup k těmto telefonním číslům je bezplatný.

Doprava

Městská hromadná doprava
V Praze je rozsáhlá síť dobře fungující městské hromadné dopravy, 
jejíž páteřní osu tvoří 3 trasy metra (barevně rozlišené A, B a C), 
tramvaje, autobusy, přívozy a lanová dráha na Petřín. Metro je 
v provozu denně od 5.00 do 24.00. Noční provoz zajišťují tramvaje 
a autobusy.

Jízdné v pražské městské hromadné dopravě
Cestovat městskou hromadnou dopravou lze pouze s platnou  
jízdenkou, kterou si cestující opatří před nástupem do vozidla nebo 
před vstupem do přepravního prostoru metra. 
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Další spojení
Dejvická (metro A) – bus 119
Zličín (metro B) – bus 100
Nové Butovice (metro B) – bus 179
Noční bus 510

Kouření – V ČR platí zákon omezující kouření. Zákaz kouření platí 
ve veřejných prostorách (krytá nástupiště dopravních prostředků –  
zastávky, nádraží, dopravní prostředky, kulturní zařízení, zdravotnická  
zařízení). V restauracích je kouření omezeno, není však striktně 
zakázáno. Kuřácké a nekuřácké prostory bývají označeny a odděleny.

Lékárny s pohotovostní službou
Praha 1 – Palackého 5, tel. 224 946 982
Praha 2 – Belgická 37, tel. 222 513 396, www.lekarnabelgicka.cz
Praha 4 – Vídeňská 800 (Thomayerova nemocnice), tel. 261 084 019
Praha 5 – V Úvalu 84 (nemocnice Motol), tel. 224 435 736
Praha 7 – Františka Křížka 22, tel. 731 638 010
Praha 8 – Budínova 2 (nemocnice Bulovka), tel. 266 082 017

Měna – zákonné platidlo – česká koruna (Kč)
mince: 1, 2, 5, 10, 20, 50 Kč
bankovky: 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 Kč 
(jedno euro odpovídá cca 27 Kč)

Pošta – Hlavní pošta – Jindřišská 14, Praha 1, tel. 221 131 111,  
www.ceskaposta.cz, otevřeno denně 2.00–24.00

Spropitné – Budete-li při návštěvě restaurace spokojeni  
s poskytnutými službami, můžete nechat spropitné. Rozhodnete-li 
se je poskytnout, jeho výše je obvykle 10 % z tržby.

Taxi Fair Place – Stanoviště jsou označena žlutou tabulí s nápisem 
TAXI a oranžovou rukou se zvednutým palcem s nápisem FAIR 
PLACE. Správci stanovišť garantují poctivou cenu, bezpečnou jízdu, 
profesionalitu řidičů a vysokou kvalitu nabízených služeb.

Telefonní předvolba do ČR: +420

Zastupitelské úřady – Kompletní seznam zastupitelských úřadů  
se sídlem v ČR naleznete na www.mzv.cz.

Zdravotnické služby
Fakultní nemocnice Motol – Centrum péče o cizince,  
V Úvalu 84, Praha 5, www.fnmotol.cz
Zdravotní péče o cizince.
ordinační doba: po–pá 7.00–21.00, so, ne a svátky 8.00–21.00

Nemocnice Na Homolce – Cizinecké oddělení,  
Roentgenova 2, Praha 5, www.homolka.cz
Lékařská péče pro cizince, ambulance i lůžková část.

DRUHY JÍZDNÉHO

Jízdenky pro jednotlivou jízdu
jízdenka na 90 minut (základní) – 32 Kč, děti (6–15 let) 16 Kč
jízdenka na 30 minut (krátkodobá) – 24 Kč, děti (6–15 let) 12 Kč

Časové (turistické) jízdenky
jízdenka na 24 hodin – 110 Kč, děti (6–15 let) 55 Kč
jízdenka na 72 hodin – 310 Kč, pro děti není zvýhodněné jízdné

Přeprava zavazadel
Zavazadlo, pes bez schrány či dětský kočárek bez dítěte 16 Kč.
Bezplatně se přepravují drobná zavazadla, zvířata ve schráně, dětský 
kočárek s dítětem či jízdní kola (ta pouze v metru, na přívozech,  
na lanové dráze na Petřín a v určených časových intervalech 
ve vybraných tramvajových úsecích).

Bezplatná přeprava
Děti do 6 let a osoby starší 70 let (bližší informace o podmínkách 
bezplatné přepravy na www.dpp.cz)

Bližší informace o cenách jízdného, jízdních řádech apod. získáte  
na tel. 296 19 18 17 (denně 7.00–21.00), na www.dpp.cz nebo 
ve Střediscích dopravních informací (Muzeum, Hlavní nádraží, Anděl, 
Hradčanská, Magistrát hl. m. Prahy, Letiště Václava Havla Praha 
Terminál 1 a 2).

Doprava na letiště
Linka Airport Express – speciální autobusová linka zajišťuje přímé 
propojení letecké, železniční a městské hromadné dopravy denně 
od 5.30 do 22.30.
Trasa: Hlavní nádraží (linka C, vlak) – Dejvická (linka A; pouze 
nástupní zastávka) – Terminál 1 – Terminál 2
Interval: 30 minut, doba jízdy: 33 minut
Jízdné: jednorázové, platné pouze na této lince – 60 Kč (z Hlavního 
nádraží), 40 Kč (z Dejvické), děti 6–15 let poloviční jízdné, děti do 6 let 
a zavazadla zdarma



42 43

Důležité kontakty a informace Důležité kontakty a informace

TIC Letiště Václava Havla Praha – příletová hala, Terminál 2,  
Praha 6, otevřeno denně 8.00–20.00
TIC Letiště Václava Havla Praha – příletová hala, Terminál 1,  
Praha 6, otevřeno denně 10.00–20.00,
kontakt: tourinfo@prague.eu, tel. 221 714 714

Průvodcovské služby
Naši kvalifikovaní průvodci vás seznámí s českou metropolí při 
pěších vycházkách nebo okružních jízdách. Nabízíme základní 
i specializované trasy. Můžete se spolehnout na jejich kvalifikaci, 
jazykovou erudici i profesionalitu. E–mail: guides@prague.eu  
nebo tel. +420 775 855 037.

www.prague.eu
www.facebook.com/prague.eu
www.twitter.com/PragueEU

Prague Card
Atraktivní turistická karta umožňuje bezplatnou návštěvu 50 hlavních  
turistických objektů v Praze, bezplatné využití dopravy v rámci  
pražské MHD, v ceně karty je také okružní jízda Prahou, plavba 
po Vltavě, spojení s letištěm autobusem Airport Express a zajímavé 
slevy na další vstupy, exkurze či kulturní představení.
Pokud chcete z Prahy vidět jen to nejlepší, je Prague Card určena  
právě vám. Dvou, tří nebo čtyřdenní kartu si můžete objednat 
na www.praguecard.com nebo zakoupit v našich turistických  
informačních centrech.

Okružní jízdy

Best Tour – www.besttour.cz
místo odjezdu: Václavské náměstí 27

Gray Line Prague – Bohemia Travel Service – www.citytours.cz
místo odjezdu: Národní 38

Martin Tour – www.martintour.cz
místo odjezdu: Staroměstské náměstí (roh Pařížská), náměstí 
Republiky naproti Obecnímu domu, roh Melantrichova 2 a Rytířská, 
Na Příkopě 24

Městská poliklinika Praha – Lékařská služba první pomoci,  
Spálená 12, Praha 1, www.prahamp.cz
Lékařská pomoc pro dospělé (zejména pro cizince a zahraniční turisty)
ordinační doba: po–čt 19.00–6.00, pá 16.00–6.00, so, ne a svátky 
nonstop

Ztráty a nálezy – Karoliny Světlé 5, Praha 1, tel. 224 235 085,  
otevřeno po a st 8.00–17.30, út a čt 8.00–16.00, pá 8.00–14.00  
(polední přestávka 12.00–12.30)

Turistické informace

Turistická informační centra Pražské informační služby – Prague 
City Tourism
Potřebujete se zorientovat po Praze? Domluvit si okružní jízdu  
či zajistit vstupenky na kulturní akce? Zastavte se v jednom z našich 
informačních center. Poskytneme vám turistické informace všeho 
druhu a zajistíme rozmanité a kvalitní turistické služby. Nebo nám 
třeba jen přijďte prozradit, jak se vám v Praze líbí...

Mimo jiné poskytujeme:
 — veškeré informace o Praze (orientace po městě, doprava,  

kultura, památky, důležité kontakty...)
 — rezervace ubytování
 — vstupenky na kulturní akce
 — okružní jízdy Prahou a okolím, výlety, plavby lodí, segway tours ad.
 — základní informační brožury o Praze zdarma
 — Prague Card
 — prodej map a časových jízdenek MHD (24 a 72 h)

Kde nás najdete:
TIC Staroměstská radnice – Staroměstské náměstí 1, Praha 1,  
otevřeno denně 9.00–19.00
TIC Rytířská – Rytířská 31, Praha 1, otevřeno po–so 10.00–18.00
TIC Malostranská mostecká věž – Mostecká ul., Praha 1, otevřeno 
pouze v letní sezoně (duben–říjen) denně 10.00–18.00
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Prague Sightseeing Tours – www.pstours.cz
místo odjezdu: náměstí Republiky 3

Premiant City Tour – www.premiant.cz
místo odjezdu: Na Příkopě 23  

Speciální okružní jízdy

Accessible Prague – www.accessibleprague.com 
specializované prohlídky Prahy pro hendikepované

Aero Prague – www.aeroprague.com
vyhlídkové lety letadlem nebo vrtulníkem

Balon Centrum Praha – www.baloncentrum.cz
lety balónem, upoutaný balón Kampa

City Bike – www.citybike-prague.com
projížďky na kole s průvodcem

City Sightseeing Prague – Hop On Hop Off 
www.city-sightseeing.com
okružní jízdy v intervalu 45 minut,  
místo odjezdu: Staroměstské náměstí

Ebike Prague Tours – www.ebikeprague.com
okružní jízdy na elektrokolech s průvodcem

Ecotours – www.ecotours.cz
okružní jízdy na elektrokolech, kolech a Segway s průvodcem

Ekoexpres – www.ekoexpres.cz
ekovláček, místo odjezdu: Staroměstské náměstí (březen–listopad)

Historická tramvaj č. 91 – www.dpp.cz
okruh centrem města so, ne, svátky 12.00–17.35 (duben–listopad)

Hop On – Hop Off – www.hopon-hopoff.cz
okružní jízdy v intervalu 15 minut

History Trip – www.historytrip.cz
okružní jízdy historickými vozidly,  
místo odjezdu: Mostecká ul., Karlova ul.,  
roh Rytířská a Melantrichova

Pony Travel – www.ponytravelsro.cz
okružní jízdy kočárem taženým koňmi,  
místo odjezdu: Staroměstské náměstí

Praha Bike – www.prahabike.cz
projížďky na kole s průvodcem

Precious Legacy Tours – www.legacytours.net
okružní jízdy specializované na židovské památky

Segway Experience – www.segwayfun.eu
okružní jízdy na vozítkách Segway 

3veterani – www.3veterani.cz
okružní jízdy historickými vozidly,  
místo odjezdu: Pařížská 2, Mostecká 5–7

Wittmann Tours – www.wittmann-tours.com
okružní jízdy specializované na židovské památky
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Život ve městě
Praha je i městem plným zeleně a nečekaně půvabných míst 
jako stvořených pro romantickou procházku, posezení ve stínu 
letitých stromů či osvěžující plavbu po Vltavě, ze které se město 
ukazuje opět v jiné, ale neméně fascinující podobě. Příjemný čas 
se dá strávit také objevováním roztomilých maličkostí či nových 
chutí místních specialit na bleších či farmářských trzích.  
Stejně tak není možné při návštěvě Prahy vynechat ani luxusní 
obchody, nákupní centra i svérázné obchůdky s originálním 
českým designem, který v posledních letech získává na oblibě 
nejen u nás, ale i ve světě.

Přírodní areály a parky

Kampa – Praha 1 – Malá Strana, www.prague.eu
Park – ostrov mezi hlavním tokem Vltavy a jejím ramenem – Čertovkou  
je jedním z nejromantičtějších a nejmalebnějších míst v Praze.  
Není divu, že byl prestižním cestovatelským serverem VirtualTourist 
vyhlášen druhým nejhezčím městským ostrovem světa.

Slovanský ostrov – Žofín – Praha 1 – Nové Město, www.prague.eu
Jedinému ostrovu na Vltavě s významnější parkovou úpravou 
dominuje okázalý neorenesanční palác – tradiční místo pro pořádání 
plesů a koncertů. Je zde několik půjčoven lodiček a šlapadel, malý 
vláček pro děti či oblíbené dětské hřiště.

Střelecký ostrov – Praha 1 – Staré Město, www.prague.eu 
Romantické místo skryté ve stínu letitých stromů v samém srdci 
města pod mostem Legií okouzluje návštěvníky atmosférou starých 
časů a nevšedními pohledy na Prahu přímo od hladiny řeky Vltavy. 

Havlíčkovy sady (Grébovka) – Praha 2 – Vinohrady,  
www.prague.eu
Park inspirovaný italskou renesancí s fontánou a vodní kaskádou, 
jezírkem, pavilony, sochami a okouzlující umělou jeskyní nabízí 
kromě unikátních výhledů na Prahu i posezení v půvabné vinárně 
Viniční altán uprostřed rozsáhlých vinic či v zahradní kavárně Pavilon 
Grébovka.

Riegrovy sady – Praha 2 – Vinohrady, www.prague.eu
Více než sto let starý park ukrývá intimní zákoutí i místa s lesním 
prostředím, volné louky, neobvyklé průhledy na Prahu a velkou 
zahradní restauraci s příjemným posezením ve stínu kaštanů.

Královská obora – Stromovka – Praha 7 – Bubeneč,  
www.prague.eu
Velká zelená oáza uprostřed města se vzrostlými stromy, vodními 
a travnatými plochami s možností pořádání pikniků, místo vycházek 
a relaxace pro všechny bez ohledu na věk.
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Moser – Staroměstské náměstí 15, Praha 1, 
www.moser-glass.com
Originální křišťálová díla tradiční české značky Moser vynikají  
řemeslnou, estetickou i užitnou hodnotou.
otevírací doba: po–ne 10.00–21.00 (duben–říjen)  
a po–pá 10.00–20.00, so–ne 10.00–19.00 (listopad–březen)

Harddecore Gallery – Senovážné náměstí 10, Praha 1,  
www.harddecore.cz
Autorská móda, doplňky do bytu, originální šperky, sklo i nábytek.
otevírací doba: po–pá 11.00–19.00, so 11.00–17.00

DOX by Qubus – Poupětova 1, Praha 7, www.dox.cz
Prodejní galerie svou nabídkou reflektuje absolutní špičku českého 
designu a konceptuální tvorby.
otevírací doba: po 10.00–18.00, st a pá 11.00–19.00, čt 11.00–21.00, 
so a ne 10.00–18.00

Artěl – Celetná 29, Praha 1, www.artelglass.com
Artěl nabízí luxusní skleněné produkty, které jsou kombinací  
moderního designu a kvalitní řemeslné produkce. Vedle skla lze 
zakoupit i řadu unikátních designových kuriozit.
otevírací doba: denně 10.00–19.00

Kubista – Ovocný trh 19, Praha 1, www.kubista.cz
V pozoruhodné kubistické stavbě Domu U Černé Matky Boží sídlí 
prodejní galerie zaměřená na repliky nábytku a keramických,  
porcelánových a kovových předmětů kubistických autorů  
i současných designérů.
otevírací doba: út–so 10.00–19.00, ne 12.00–19.00

Erpet Bohemia Crystal – Staroměstské náměstí 27, Praha 1,  
www.erpet.cz
Jedna z největších prodejen skla v České republice nabízí pestrý 
výběr prvotřídního českého skla, křišťálu a granátového šperku.
otevírací doba: denně 10.00–23.00

Letenské sady – Letná – Praha 7 – Holešovice, www.prague.eu
Rozlehlý 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, 
zejména od Hanavského pavilonu.

Ladronka – Tomanova 1/1028, Praha 6, www.ladronka.com
Rozsáhlé travnaté pláně jsou vyhledávaným místem lidí všech  
věkových kategorií. Tento sportovně-rekreační areál je protkán  
i speciálními stezkami pro kola a nejdelší osvětlenou in-line  
dráhou v Praze.

Žluté lázně – Podolské nábřeží 3/1184, Praha 4, www.zlutelazne.cz 
Přírodní areál na břehu řeky Vltavy nabízí na ploše tři a půl hektaru 
všestranné sportoviště, zábavu i relax.
otevírací doba: denně 9.00–2.00

Nakupování

Pařížská ulice – Praha 1
Nejprestižnější pražská nákupní třída je symbolem luxusu,  
vybraného zboží a světoznámých značek (Louis Vuitton, Prada,  
Christian Dior, Escada, Jimmy Choo, Cartier, Rolex ad.)

Palladium – náměstí Republiky 1, Praha 1,  
www.palladiumpraha.cz
Chrám všech shopaholiků se nachází nedaleko Václavského  
a Staroměstského náměstí. Moderní nákupní centrum na pěti  
podlažích nabízí téměř 200 obchodů.
otevírací doba: ne–st 9.00–21.00, čt–so 9.00–22.00 (nákupní galerie)

DUSNI3 Concept – Dušní 3, Praha 1, www.dusni3.cz
V multibrandovém butiku v centru Prahy najdete trendy kolekce  
více než třiceti kreativních návrhářů.
otevírací doba: po–so 10.00–19.00
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Místa bleších trhů v centru:
Náplavka – Rašínovo nábřeží u Palackého náměstí, Praha 2, 
www.prazsketrhy.cz
otevírací doba: obvykle každou druhou sobotu v měsíci  
9.00–16.00 (jaro–podzim)
 
Tylovo náměstí – Praha 2, www.prazsketrhy.cz
otevírací doba: obvykle každou poslední sobotu v měsíci  
9.00–16.00 (jaro–podzim)

Farmářské trhy
Farmářské trhy nabízejí čerstvé produkty přímo od zemědělců: 
sezónní české ovoce a zeleninu, bylinky, mléčné, uzenářské  
a pekařské výrobky, med, čerstvé ryby, víno, různé lahůdky,  
řemeslné výrobky a mnoho dalšího. V zimním období fungují  
pouze některá tržiště a to s omezeným sortimentem.

Místa farmářských trhů v centru:
náměstí Republiky – Praha 1, www.farmarsketrhyprahy1.cz
otevírací doba: út–pá 9.00–18.00

Náplavka – Rašínovo nábřeží u Palackého náměstí, Praha 2, 
www.farmarsketrziste.cz
otevírací doba: so 8.00–14.00

Tylovo náměstí – Praha 2, www.trhytylak.cz
otevírací doba: út, st, čt, pá 9.00–16.00
 
Palackého náměstí – Praha 2, www.farmarsketrhy-praha.cz
otevírací doba: čt 8.00–18.00

náměstí Jiřího z Poděbrad – Praha 3, www.farmarsketrziste.cz
otevírací doba: st, pá 8.00–18.00, so 8.00–14.00

Fashion Shop Parazit – Karlova 25, Praha 1, www.parazit.cz
Drzé střihy i extravagantní a vzrušující módu v limitovaných  
edicích od mladých českých návrhářů naleznete kousek  
od Staroměstského náměstí. Nebojíte-li se experimentovat,  
jste na správném místě.
otevírací doba: po–so 11.00–20.00

DALŠÍ TIPY

Lazy Eye – Ibsenova 3, Praha 2, www.lazyeye.cz
kreativní retro butik

Český porcelán – Perlová 1, Praha 1, www.cesky.porcelan.cz
široký sortiment porcelánových výrobků

Klára Nademlýnská (Boutique) – Dlouhá 3, Praha 1,  
www.klaranademlynska.cz
exkluzivní haute couture modely od přední české návrhářky

Futurista Universum – Betlémské náměstí 5a, Praha 1,  
www.futurista.cz
výběr toho nejlepšího z českého designu, šperku a architektury

Pavilon – Vinohradská 50, Praha 2, www.pavilon.cz
výstavní a prodejní centrum interiérového designu a umění

Trhy a tržiště

Havelský trh – Havelská 13, Praha 1, www.prague.eu
Jediné dochované tržiště uprostřed staré Prahy pochází již z r. 1232. 
Dnes se zde nabízí široký výběr čerstvého ovoce a zeleniny,  
o víkendech tvoří převážnou část nabídky tradiční české suvenýry.
otevírací doba: denně 8.00–18.00

Eat It – pasáž Jindřišská 5, Praha 1, www.eat-it.cz
Zastřešený farmářský trh v centru Prahy s mezinárodními specialitami.
otevírací doba: po–pá 8.00–18.00, so 8.00–13.00

Gurmet pasáž Dlouhá – Dlouhá 39, Praha 1,  
www.gurmetpasazdlouha.eu
Široký výběr čerstvých mezinárodních i lokálních potravin, který 
potěší zejména náročné klienty, gurmány.

Bleší trhy
Bleší trhy podle vzoru Paříže, Vídně či Bruselu nabízejí vše  
od nepotřebné veteše přes sběratelské předměty až po starožitnosti.
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Plavby po Vltavě

Pražská paroplavební společnost – www.paroplavba.cz 
vyhlídkové plavby, místo odjezdu: Rašínovo nábřeží mezi Palackého 
a Jiráskovým mostem

Evropská vodní doprava – www.evd.cz
vyhlídkové plavby, místo odjezdu: přístaviště u Čechova mostu, 
Dvořákovo nábřeží

Pražské Benátky – www.prague-venice.cz
plavby na vyhlídkových člunech historickým centrem města

Lodičky a šlapadla

Slovanka – Slovanský ostrov, Praha 1, www.slovanka.net
půjčovna lodí a šlapadel – projížďky po řece Vltavě

Půjčovna lodiček – Staré Město – Smetanovo nábřeží, Praha 1, 
www.pujcovna-lodicek.cz
půjčovna lodí a šlapadel – projížďky po řece Vltavě

Těšíme se na Vaši návštěvu!
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