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Ještě před pár lety by toto spojení znělo přinejmenším 
úsměvně. Dnes už je ale Praha jen krůček od toho, stát se 
stejnou kavárenskou velmocí jako Londýn, Berlín nebo New 
York. Důvodů, proč je Praha v kávě unikátní, je několik.

1. Drží krok se světovými trendy
Kávová scéna se v Praze za poslední roky posunula neuvěřitelně 
rychle dopředu. Propojuje se tu vliv třetí kávové vlny ze světa 
s mladou generací profesionálů, kteří se kávě věnují s obrovským 
nasazením. Připravte se na kvalitní české pražírny, všechny 
současné trendy i unikátní lokální pojetí kávové kultury.

2. Přátelské ceny
Vysoká konkurence i oblíbenost kaváren u místních drží ceny 
na příjemné úrovni – v Praze pořídíte špičkovou kávu levněji než 
v jakékoli jiné kofeinové metropoli.

3. Architektura, design, tradice
Dlouhá historie Prahy dává všem kavárnám jedinečný kontext. 
Architektura, design a umění se tu prolínají ve starých i nových 
podnicích. Pestrost stylů a svébytnost čtvrtí je neopakovatelná.

4. Božské zákusky
Česká sladká kuchyně je výjimečná a její moučníky jsou ke kávě 
ideální. Kavárny si často sladkosti připravují samy nebo je pro ně 
připravují malí lokální výrobci. Koláče, bábovky či větrníky – ať vás 
ani nenapadne odjet, dokud neochutnáte.

5. Žádný spěch a přátelská 
obsluha
Většina pražských kaváren funguje s komfortem usměvavé 
obsluhy a v prostorách s půvabnou atmosférou. Můžete jen tak 
posedět a poklábosit u šálku kávy – žádné stání, dlouhé fronty ani 
mačkanice u baru.
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Kavárny byly odnepaměti místem, kde se scházeli nejen 
milovníci kávy, ale také umělci a politici, aby probrali 
nejžhavější události, diskutovali o literatuře a umění. 
Tak tomu bylo i v naší historii. V kavárnách se scházela 
meziválečná umělecká avantgarda, politici z různých stran, 
před sametovou revolucí čeští disidenti. Seznámíme vás 
s několika historicky cennými kavárnami, jejichž sláva 
přetrvala, často navzdory faktu, že již dávno zmizely 
z pražské kavárenské mapy.

Počátky kávy v Praze
Kdy se do Českých zemí dostala káva úplně poprvé, to přesně 
nevíme. Do Evropy se znalost kávového nápoje rozšířila díky 
benátským kupcům ze severní Afriky a z Turecka. Poté, co vznikly 
kavárenské domy ve velkých evropských přístavech, přišla na řadu 
i Praha.

Prvním pražským kavárníkem je nazýván Armén jménem Deodatus 
Damajan Damascenus. Kávu nejprve prodával přímo v ulicích 
města. Na ramenou nosil zavěšený servírovací stoleček, na hlavě 
turban s táckem a na něm v džezvě uvařenou kávu. Když se psal 
rok 1711, Damajan založil první pražskou kavárnu pod mosteckou 
věží na Malostranské straně Karlova mostu, tehdy jediného mostu 
a nejdůležitější komunikace v Praze. Kavárna sídlila v krásném 
renesančním domě U Tří pštrosů, který nyní slouží jako hotel 
s restaurací.

Rozvoj kavárenství
Za císaře Františka Josefa I. pražských kafíren, jak se původně 
těmto podnikům říkávalo, úctyhodně přibývalo. Zatímco 
počátkem 19. století měla Praha kaváren 26, v jeho 2. polovině už 
dvojnásobek.

První pražská kavárna 
U Tří pštrosů
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K těm nejznámějším patřila vlastenecká kavárna U Komárků 
v Ungeltu, kde se scházeli národní obrozenci v čele s Josefem 
Kajetánem Tylem. Jméno jí sice nezůstalo, funkční je ale dodnes, 
najdete zde italskou restauraci.

Do dnešní doby si slavné jméno udržela divadelní kavárna Slavia 
v Paláci Lažanských (str. 22), jejíž provoz byl zahájen v roce 1884 
v těsném sousedství Národního divadla. I proto kavárna často vítala 
známé osobnosti z oblasti kultury a umění. Byli mezi nimi Antonín 
Dvořák, Karel Čapek i jeho bratr Josef, Jaroslav Seifert a Vítězslav 
Nezval nebo Jan Zrzavý. Do kavárny pravidelně chodili také herci 
Jiří Šlitr a Jiří Grossmann. Slavia byla oblíbeným místem Václava 
Havla, který vždy sedával na straně s výhledem na Pražský hrad 
a pozoroval hosty a dění na ulici. A právě skrze okna divadelní 
kavárny je možné spatřit jeden z nejkrásnějších výhledů na Prahu. 
Ocenit jej uměl i Miloš Forman, který se ve Slavii zastavil při každé 
návštěvě Prahy.

Zlatý věk
Na přelomu 19. a 20. století se postupně měnily zvyklosti přípravy 
kávy a kávová zrna se začala pražit ve velkém. Byly zakládány 
pražírny a přibývaly kavárny. Rozrůstaly se nejen v centru, ale také 
na periferii. Jen v historickém jádru města jich bylo na 120. Nastal 
zlatý věk pražského kavárenství a kavárny se staly nejdůležitějšími 
centry společenského života.

Většinu nových podniků té doby ovlivnil módní secesní styl. Kavárna 
Café Corso vznikla ve vůbec prvním secesním domě v Praze 
v ulici Na Příkopě. O kousek dál, Na Můstku, vznikla v roce 1911 
velkokavárna Edison. Souhlas s použitím jména dal kavárně sám 
Thomas Alva Edison, když pobýval v Praze. Mezi zdejší pravidelné 
hosty patřili Franz Kafka, Pavel Eisner či Adolf Loos.
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Kavárna hotelu Evropa na Václavském náměstí vstoupila do dějin 
pod názvem U Arcivévody Štěpána. V jednom z nejmalebnějších 
secesních interiérů sedával i Sir Nicholas Winton. Opodál na 
Václavském náměstí se nacházela kavárna Juliš v moderní 
funkcionalistické budově architekta Pavla Janáka nebo kavárna 
Rokoko, kde se scházely osobnosti z filmové branže. Obě kavárny 
jsou stále v provozu, kavárna Juliš je ovšem součástí hotelu.

Secesní Hotel Paříž lákal české surrealisty. Potkávali se tady 
Jindřich Štyrský a Marie Čermínová, zvaná Toyen s André Bretonem 
i Paulem Éluardem. V těsném sousedství byl otevřen v roce 1912 
Obecní dům, nové kulturní centrum Prahy. Samozřejmě tu nesměla 
chybět ani kavárna, zařízená v secesním stylu. Její velkoryse 
pojatý interiér zdobený mimo jiné mramorovou fontánou mohou 
návštěvníci obdivovat i dnes.

Kubistický dům U černé Matky Boží, který postavil slavný architekt 
Josef Gočár na nároží Celetné ulice, je výjimečný nejen svou 
působivou fasádou, ale především průnikem kubismu do interiéru 
domu. Díky tomu je dodnes Grand Café Orient (str. 20), nacházející 
se v prvním patře, ukázkou toho nejlepšího z českého kubismu.

Centra umění a kultury
Pojmem se ve své době stala dodnes fungující Národní kavárna, 
založená kavárníkem Zdeňkem Kolmanem na Národní třídě. Rušná 
pražská promenáda byla místem, kde se psaly české kulturní dějiny. 
Národní kavárna se těšila přízni velikánů, jakými byli Karel Čapek, S. 
K. Neumann, Jaroslav Seifert, Vladislav Vančura, Vítězslav Nezval či 
Voskovec s Werichem. Svůj šálek kávy zde usrkával i Jan Masaryk.

Neméně slavnou bývala i kavárna Union na nároží Národní třídy 
a ulice Na Perštýně, dnes již neexistující.
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Tady stával Braunerův dům a v jeho prvním patře Unionka, kde 
se svého času setkávala významná část pražských intelektuálů 
a umělců. Našli bychom mezi nimi velmi slavná jména několika 
generací: Mikoláš Aleš, Josef Gočár, Josef Lada, Fráňa Šrámek, 
Viktor Dyk, František Hrubín.

Naproti, také na Národní třídě, sídlí jedna z nejstarších pražských 
kaváren Café Louvre (str. 24), která byla uvedena do provozu již 
v roce 1902. Pravidelně se zde scházel německý filozofický kroužek, 
jehož členy byli studenti práv Max Brod a Franz Kafka. V době své 
pražské profesury se pravidelným hostem úterních večerů v salónu 
stal také Albert Einstein. V roce 1925 byl právě tady založen 
Československý PEN klub v čele s Karlem Čapkem. Čestným 
hostem první penklubové večeře se stal prezident republiky T. G. 
Masaryk.

Středobodem tehdejšího pražsko-německo-židovského kulturního 
dění na Novém Městě byla kavárna Arco na rohu Hybernské 
a Dlážděné. V krásném interiéru navrženém slavným pražským 
architektem Janem Kotěrou se pravidelně scházeli čeští literáti 
a umělci (Emil Filla, Bohumil Kubišta) s německy mluvící literární 
scénou (Egon Erwin Kisch, Franz Werfel, Franz Kafka, Max Brod). 
Právě tady se Milena Jesenská seznámila se svým manželem, 
literárním kritikem Ernstem Pollakem.

Stále funkční Café Montmartre, staroměstský podnik v Řetězové 
ulici, byl v dobách své slávy sídlem pražské umělecké bohémy. 
Otevíral v době, kdy ostatní podniky v Praze zavíraly, a zavíral, až 
odešel poslední host. Právě zde předvedl „zuřivý reportér“ Egon 
Erwín Kisch první tango v Praze. Předtím, než mu byl zakázán vstup 
kvůli nějaké výtržnosti, sem pravidelně chodil Jaroslav Hašek. 
V Montmartru též vystupoval kabaret Červená sedma.

Praha žila kavárnami až do roku 1948, poté však vzala jejich sláva 
za své. Komunistický režim je považoval za elitářské, a tak bylo 
mnoho kaváren zavřeno a některé zmizely z mapy natrvalo. Teprve 
v 60. letech se začal kavárenský provoz pozvolna obnovovat, často 
ve spojení s cukrárnami. V 90. letech naplno začíná obroda pražské 
kavárenské kultury a zašlá sláva pražských kaváren se vrací.

Café Montmartre
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Pauseteria
q U Radnice 11/4, Praha 1 – Staré Město z 608 149 999
  @pauseteria

Doslova pár kroků od Staroměstské radnice se vyloupla nenápadná 
kavárna se skvělým interiérem, lahodnou kávou a neodolatelnými 
drobnostmi k zakousnutí. Hlavní místnosti vévodí prostorný 
podlouhlý stůl, ideální třeba pro brunch s přáteli. Ti, kdo dávají 
přednost soukromí, pak mohou zaplout do dvou dalších místností 
a zabořit se do polštářů. Zdejší pečlivě připravovaná výběrová káva 
pochází z českých pražíren. Pokud vás honí mlsná, objednejte si 
zdejší avokádovou pomazánku, skvěle připravené vejce Benedikt či 
cokoliv sladkého.

1

Pauseteria
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SmetanaQ Café & Bistro
q Smetanovo nábř. 1, Praha 1 – Staré Město z 722 409 757
w smetanaq.cz

Místo, kde se setkávají studenti, umělci a lidé všech věkových 
kategorií, s překrásným výhledem na Petřín a Pražský hrad. Kavárna 
sídlí v citlivě zrekonstruovaném prostoru doplněném moderními 
svítidly Bomma, židlemi Ton a poctivým dubovým nábytkem. Kromě 
výběrové kávy z pražírny Doubleshot zde naleznete i řadu domácích 
dezertů, slaného pečiva a polévky, ke kterým můžete zakousnout 
domácí kváskový chléb. Odpoledne pak můžete posedět u sklenky 
vína také na zahrádce, stinné a příjemné zvláště za horkého počasí.

Urban Café
q Na Poříčí 1061/37, Praha 1 – Nové Město z 725 572 679
w cafeurban.cz

„Zelený“ skvost v Novém Městě. Stejně jako se přirozenými postupy 
snaží z kávy získat to nejlepší, přistoupili tak i k interiéru, jehož 
dominantou je zelená stěna složená z tradičních pokojových rostlin 
českých domácností, osvícená fialovým světlem pro rychlejší růst. 
Dostanete tu skvělé espresso či filtrovanou kávu převážně z kávových 
zrn berlínské pražírny Fjord. K tomu všemu denně nabízejí domácí 
buchty, koláče, bábovky a sendviče. V horkých dnech oceníte cukrem 
nepřislazované ovocné limonády s kousky ovoce nebo ledovou 
cascaru, čaj z usušených slupek kávových třešní.

3

2

SmetanaQ Café & Bistro

Urban Café

Cathedral Cafe



1514 Staré Město a Nové Město Staré Město a Nové Město

Cathedral Cafe
q Týnská 11, Praha 1 – Staré Město z 735 750 571
w cathedral-cafe-lounge-restaurant.com

Převážně turistická kavárna v malebné uličce Týnská, která stojí 
za návštěvu hlavně na jaře a v létě za pěkného počasí. Mají tu totiž 
báječnou zahrádku, která uprostřed přeplněného centra působí 
jako oáza klidu. Pokud jste v okolí Staroměstského náměstí 
a potřebujete chvilku posedět, Cathedral Cafe poslouží perfektně.

4
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TriCafe
q Anenská 3, Praha 1 – Staré Město z 222 210 326
w tricafe.weebly.com

Stále usměvavá obsluha a lokalita v historickém jádru Prahy dělá 
z TriCafe perfektní zastávku při procházkách starou Prahou. V kávě 
se zaměřují na známé evropské pražírny a přípravu primárně na 
espressu. Ke kávě pak podávají výběr sladkého pečiva a domácích 
koláčů. Krásný světlý interiér připomíná starý pražský byt po 
babičce.

Kavárna Styl & Interier

5
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Kavárna Styl & Interier
q Vodičkova 35, Praha 1 – Nové Město z 222 543 128
w stylainterier.cz/kavarna

Majitelé této malebné kavárny na stejné adrese provozují 
i prodejnu s nábytkem a interiérovými doplňky. Jedná se tak 
vlastně o showroom a bistro s kavárnou v jednom. Zajděte si 
sem spíše v letních měsících, kdy je otevřená příjemná zahrádka 
ve vnitrobloku. Perfektní centrální lokalita, slušná káva a bistro 
s týdenním menu.

Original Coffee
q Betlémská 12, Praha 1 – Staré Město z 777 263 403
w originalcoffee.cz

Útulná kavárna v jádru Starého Města. Original Coffee funguje 
zároveň i jako pražírna výběrové kávy, takže kavárna nabízí čerstvou 
kávu z vlastního provozu. Kromě klasických nápojů postavených na 
espressu se tu důkladně věnují i alternativním metodám přípravy. 
A pokud chcete Original Coffee ochutnat i doma, baristé poradí 
i s nákupem zrnkové kávy.

6
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Super Tramp Coffee
q Opatovická 18/ pasáž Spálená 15, Praha 1 – Nové Město
z 777 446 022   @supertrampcoffee.cz

Kávová oáza klidu a další ukázka krásy pražských dvorů. Tady vás 
návštěva přímo nabádá k zpomalení a poklidnému vysedávání 
na zahrádce podniku. Super Tramp si zakládá na výběrové kávě 
z předních evropských pražíren. Nápoje doplňují vyladěnými 
sladkostmi z vlastní pekárny, kterými jsou mezi stálými hosty 
vyhlášení. Kavárna ve vnitrobloku se napoprvé hledá dost obtížně, 
doporučujeme přijít vchodem z ulice Opatovická.

Super Tramp Coffee © Dušan Tománek
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EMA espresso bar
q Na Florenci 3, Praha 1 – Nové Město z 730 156 933
w emaespressobar.cz

Nejpopulárnější, nejrušnější a určitě i jeden z nejlepších espresso 
barů v Praze. V Emě to neustále žije a cvrkot za kávovarem se 
v průběhu dne nikdy nezastaví. Kavárna a její baristé posbírali 
několik ocenění v oboru. V kávě střídají známé evropské pražírny 
i menší lokální objevy. Pokud se vám tu povede ulovit židli, připravte 
se na kvalitní people watching u špičkové kávy se spoustou 
příležitostí pro váš Instagram účet. Kromě toho Ema vyniká 
i výběrem domácího sladkého pečiva. Ke cappuccinu ochutnejte 
české buchty, Pražský koláč nebo alespoň linecké srdíčko. Dejte si 
pozor ve špičce, jsou tu dlouhé fronty.

EMA espresso bar

9



2120 Staré Město a Nové Město Staré Město a Nové Město

Oliver’s Coffee Cup
q Václavské nám. 58, Praha 1 – Nové Město z 234 101 138
w oliverscoffeecup.cz

Jedna z mála kaváren na Václavském náměstí, kde se můžete 
v klidu zastavit na šálek výběrové kávy. Prosvětlený a pohodlný 
podnik s výhledem použijte jako základnu pro naplánování 
procházky v centru nebo si tu alespoň na chvíli odpočiňte. Servírují 
výborné domácí zákusky a quiche.

p Kavárna se nachází v prvním patře Domu módy.

Grand Café Orient
q Ovocný trh 19, Praha 1 – Staré Město z 224 224 240
w grandcafeorient.cz

Skvost pro všechny fanoušky designu a architektury. Dům u Černé 
Matky Boží architekta Gočára (postaven 1911-1912) je jedním 
z ikonických děl českého kubismu. Současná podoba kavárny, 

která byla desítky let mimo provoz, pochází ze zdařilé a

11
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2120 Staré Město a Nové Město Staré Město a Nové Město

ikonických děl českého kubismu. Současná podoba kavárny, 

která byla desítky let mimo provoz, pochází ze zdařilé a věrné 
rekonstrukce z 90. let 20. století. Kromě okouzlujícího interiéru 
doporučujeme i návštěvu kubistického muzea ve stejné budově. 
Sladkou specialitou kavárny je žloutkový kubistický věneček.

Oliver´s Coffee Cup

Grand Café Orient



2322 Staré Město a Nové Město Staré Město a Nové Město

Kavárna Slavia
q Smetanovo nábřeží 2, Praha 1 – Staré Město
z 224 218 493 w cafeslavia.cz

Další z velkých pražských kaváren s historií sahající až na samotný 
konec 19. století, s elegantním art deco interiérem z 30. let (více 

o
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2322 Staré Město a Nové Město Staré Město a Nové Město

Další z velkých pražských kaváren s historií sahající až na samotný 
konec 19. století, s elegantním art deco interiérem z 30. let (více 

o její historii na str. 8). Kavárna prošla mnoha provozními, kulturními 
i politickými zvraty. V době normalizace byla místem setkávání 
českých umělců a disidentů včetně budoucího prezidenta Václava 
Havla. Kavárna s kapacitou 500 míst má v současnosti celodenní 
provoz s teplou kuchyní a snídaněmi. Určitě se tu zastavte alespoň 
na sklenku vína nebo sladkou palačinku, zdejší výhled na Vltavu 
a Pražský hrad patří rozhodně k těm nejhezčím.

Kavárna Slavia



2524 Staré Město a Nové Město Staré Město a Nové Město

Café Louvre
q Národní 22, Praha 1 – Nové Město z 224 930 949
w cafelouvre.cz

Velká pražská kavárna s historickými kořeny z přelomu 19. a 20. 
století. Kavárna Louvre byla jednou z tradičních českých kaváren, 
kde si podávali dveře známí spisovatelé a umělci. Dnešní podoba 
kavárny navazuje na dlouhou tradici a doplňuje ji o celodenní provoz 
s teplou kuchyní. Louvre je oblíbeným místem pro pracovní schůzky, 
plno zde bývá také přes snídaně a v době poledního menu. Večer 
sem místní chodí na sklenku vína.

Café NONA
q Národní 4, Praha 1 – Nové Město z 775 755 147
w cafenona.cz

Lahůdkou pro fanoušky architektury socialistické éry je populární 
divadelní kavárna, skrytá v brutalistní budově Nové scény Národního 
divadla. Projděte skleněným pláštěm budovy a vyjděte po schodišti 
do patra; kávu zde mají slušnou a navíc se můžete kochat výhledem 
na rušnou Národní třídu. Klientelu z velké části tvoří studenti, 
intelektuálové a umělci.

Café Louvre

Café NONA
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2524 Staré Město a Nové Město Staré Město a Nové Město

Café Neustadt
q Karlovo nám. 1, Praha 2 – Nové Město z 724 625 070
w cafeneustadt.cz

Bohémská a věčně živá kavárna na nádvoří Novoměstské radnice. 
V jednom místě se tu prolíná historická architektura, bohatý kulturní 
program i moderní kavárenský provoz s výběrovou kávou. Pokud 
se sem plánujete vydat, spojte návštěvu s některým z koncertů, 
které tu často pořádají. Ideální místo na kávu, lehký oběd i večerní 
sklenku vína.

Café Louvre

Café NONA

Café Neustadt
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Vinohrady
a Vršovice

Grotta v Havlíčkových sadech



2726 Vinohrady a Vršovice Vinohrady a Vršovice

Cafefin
q Nám. J. z Poděbrad 1407/4, Praha 2 – Vinohrady
w cafefinvpraze.com

Útulná, oblíbená a rušná kavárna známé značky Pho Vietnam 
Tuan & Lan je první vietnamskou kavárnou v Praze, kde se připravuje 
výběrová káva a prolíná vietnamská a moderní evropská kuchyně.

Vedle klasické přípravy kávy na bázi espressa doporučujeme 
ochutnat i kávu filtrovanou z různých pražíren nebo vietnamskou 
filtrovanou kávu, do níž se přidává sladké kondenzované mléko. 
Vyhlášená je i zdejší sladká rýže cháo, domácí jogurt s černou rýží 
a kokosem nebo sendviče bánh mì s avokádem a hovězím.

16

Cafefin



2928 Vinohrady a Vršovice Vinohrady a Vršovice

Spižírna 1902
q Korunní 86, Praha 2 – Vinohrady z 607 305 712
w spizirna1902.cz

Spižírna 1902 je možná nejinstagramovanější kavárnou v celé 
Praze. Jejímu interiéru dominuje speciálně navržená florální tapeta, 
která zakrývá celý strop, přerůstá na stěny a vytváří kouzelnou 
atmosféru bujné vegetace. 

Estetický zážitek stranou, Spižírna 1902 nabízí i kvalitní českou 
gastronomii v moderním pojetí s důrazem na sezonní a lokální 
ingredience. Ke své oblíbené kávě, čaji nebo domácí limonádě si 
tak nezapomeňte objednat vyhlášené domácí kynuté buchty nebo 
ovocný koláč jako od babičky. Za pozornost stojí i bohaté snídaně, 
víkendové brunche, lehké obědy nebo večerní jednohubky vhodné i 
pro vegetariány.

Mamacoffee Londýnská
q Londýnská 49, Praha 2 – Vinohrady z 773 263 333
w mamacoffee.cz/content/londynska 18

17

Spižírna 1902 

Mamacoffee Londýnská



2928 Vinohrady a Vršovice Vinohrady a Vršovice

Jedna z prvních kaváren, která pomohla odstartovat kavárenskou 
lavinu na Vinohradech. Útulná kavárnička nabízí výhradně Fair 
Trade kávu ze stejnojmenné pražské pražírny Mamacoffee (jejich 
kaváren je v Praze několik). V sezóně otevírají i malou předzahrádku. 
Zastavte se na šálek jejich espresso směsi Tracyho káva a některou 
ze sladkých dobrot z vlastní pekárny.

Spižírna 1902 

Mamacoffee Londýnská



3130 Vinohrady a Vršovice Vinohrady a Vršovice

Double B Coffee & Tea
q Anglická 15, Praha 2 – Vinohrady
q Bělehradská 59, Praha 2 – Vinohrady
q 28. pluku 457/3, Praha 10 – Vršovice
z 777 581 058   @doublebpraha

Moderní kavárna, která v Praze představuje výběrovou kávu ruské 
provenience ze stejnojmenné pražírny. V Double B si snadno 
poradí s přípravou espressa. Mají i cit pro prezentaci vlastních 
jednodruhových káv a jejich přípravu. Prostorný interiér i lokalita 
nabízí chvilku klidu na jinak rušném rozmezí Vinohrad a Nového 
Města. Specialitou podniku jsou ochucené kávové koktejly 
postavené na domácích sirupech a příchutích. Další pobočku 
naleznete taktéž na Vinohradech a nově i ve Vršovicích.

La Bohème Café
q Sázavská 32, Praha 2 - Vinohrady z 734 207 049
w labohemecafe.cz

Showroom a hlavní kavárna známé pražírny výběrové kávy La 
Bohème Café patří v rámci Vinohrad k největším, ale zároveň 
k nejpříjemnějším. Objednejte si kávu a v klidu se tu na chvíli 
zapomeňte v některém ze zdejších pohodlných křesílek. Klidná 
atmosféra, pozorná obsluha a špičková káva.

19a
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3130 Vinohrady a Vršovice Vinohrady a Vršovice

Momoichi
q Římská 35, Praha 2 – Vinohrady z 721 364 002
w momoichi.cz

V Momoichi spojili lásku k výběrové kávě s náklonností k japonské 
kultuře. Poznáte to v interiéru, v meditativní atmosféře i na jídelním 
lístku. Výběrovou kávu i čaje tu kromě klasických metod připravují 
na steampunkovém kávovaru Alpha Dominche. Objednat si můžete 
šálek espressa i japonskou filtrovanou kávu s vysokým extraktem. 
Klimatizovaný prostor, chutné jídlo, pozorná obsluha i originální tvář 
výběrové kávy v Praze.

21
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3332 Vinohrady a Vršovice Vinohrady a Vršovice

Monolok cafe
q Moravská 18, Praha 2 – Vinohrady z 739 018 195
w monolok.cz

Zavedená vinohradská kavárna, kterou místní vyhledávají přes den 
na schůzky, večer na skleničku a o víkendu na brunch. Monolok 
je v tomto ohledu opravdu univerzální a výborně poslouží jako 
základna, pokud se v Praze potřebujete na chvíli zastavit, doplnit 
síly a naplánovat si zbytek dne. V létě je ve dvoře skrytá půvabná 
zahrádka se spoustou slunce.

Coffee room.
q Korunní 74, Praha 10 - Vinohrady z 736 171 990
w coffeeroom.cz

Typický představitel nové kávové vlny na Vinohradech. Malý, 
ale útulný espresso bar, který mísí pohodovou atmosféru s vůní 
výběrové kávy. Připravují ji tu na espressu i v alternativních 
metodách. Ve výběru kávy nejčastěji figurují pražírny z Berlína, 
občas se tu ale mihnou i nové kávové objevy z Česka a ze střední 
Evropy vůbec. V Coffee room najdete vždycky něco sladkého na 
zub. I navzdory miniaturním prostorám tu servírují bohaté snídaně 
a víkendové brunche.

22
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3332 Vinohrady a Vršovice Vinohrady a Vršovice

Café Jen
q Kodaňská 37, Praha 10 - Vršovice z 604 329 904
w cafejen.cz

Populární sousedská kavárna, kam se místní s oblibou vydávají 
na snídani nebo víkendový brunch. Café Jen je proslulé spoustou 
domácích dobrot a výběrovou kávou z londýnských pražíren. V létě 
mají vždycky otevřenou krásnou zahrádku přímo na ulici. Pokud 
budete v této oblasti Prahy, určitě Jen nevynechte.

Café Sladkovský
q Sevastopolská 17, Praha 10 – Vršovice z 776 772 478
w cafesladkovsky.cz

Jeden z prvních podniků, který pomohl nastartovat vlnu zájmu 
o trendy čtvrť Vršovice. Café Sladkovský je inspirováno atmosférou 
kaváren za 30. let 20. století. Přes den ji doporučujeme na snídani, 
kávu nebo oběd, večer se pak podnik promění v rušnou hospodu 
se spoustou místních zabraných do živé diskuze. Teplá kuchyně po 
celý den a slušný výběr domácích zákusků.

24
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34 Vinohrady a Vršovice

Café Bike
q Ruská 18, Praha 10 - Vršovice z 775 013 362
  @cafebikecz

Kafe na kole, které přijede za Vámi – přesně to byla prvotní 
myšlenka zakladatelů této původem mobilní kavárny na kole. 
Nedávno však přibyla i „nemobilní“ verze kavárny, a to v krásném 
historickém domě v Ruské ulici. Jedná se sice o malou, útulnou 
kavárnu o pár místech k sezení, zato dobroty v podobě domácích 
moravských koláčů či waflí na několik způsobů jsou velkolepé. 
Příprava kávy je primárně na espressu, vyladěná nabídkou 
neobvyklých variant (za zmínku stojí například espresso tonic). Zajít 
si sem můžete i na snídani či lehčí oběd.

26

Café Bike 



35Žižkov a Karlín

Žižkov a Karlín

Bistro Proti Proudu



3736 Žižkov a Karlín Žižkov a Karlín

Peter’s Apartment
q Slavíkova 1581/24, Praha 3 – Žižkov z 608 060 887
  @petersapartment

Ideální zastávka při procházce Riegrovými sady. Oblíbené místo 
milovníků snídaní a jedno z mála míst, kde ji servírují až do 14:00. 
V kávě se zaměřují na českou pražírnu Yakima a přípravu primárně 
na espressu. Přes den si sem můžete zajít na lehký oběd, od české 
klasiky po exotiku, večer na sklenku vína z českých vinařství či 
koktejl. Specialitou podniku je nedělní brunch ve formě „all you can 
eat“ (sněz, co zmůžeš).

Café Pavlač
q Víta Nejedlého 23, Praha 3 – Žižkov z 222 721 731
w cafepavlac.cz

Oblíbená žižkovská kavárna s úžasnou zahrádkou ve vnitrobloku. 
Na Pavlači je vždycky rušno a celý den tu bývá plno. Připravují 
snídaně, obědy i lehké večeře za příznivé ceny. Skvělé místo pro 
větší partu na pivko i jen tak na kávu, pokud chcete nasát atmosféru 
bohémského Žižkova.
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3736 Žižkov a Karlín Žižkov a Karlín

Peter´s Apartment

Café Pavlač

Kavárna Bazén
q Prvního pluku 2, Praha 8 – Karlín
w kasarnakarlin.cz/cs/program/kavarna

Dát si kafe na místě vypuštěného armádního bazénu? To je prostě 
Karlín! Obří komplex dvou historických budov Kasárna Karlín sice 
funguje již od minulého roku, ale entuziazmus provozovatelů je 
natolik živelný, že tu vznikají stále nové a nové věci. Naposled právě 
kavárna s vševypovídajícím názvem Bazén. Kávu připravují ze zrn 
pražírny Candycane coffee, k níž si můžete dát něco sladkého či 
slaného k zakousnutí. Naleznete tu ale i galerii, kino, které se za 
teplého počasí přesouvá ven, hřiště a bar.

p Lze platit jen hotově.
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38 Žižkov a Karlín

Bistro Proti Proudu
q Březinova 22, Praha 8 – Karlín z 728 036 171
w bistroprotiproudu.cz

Jeden z trendy podniků v Karlíně. Kavárna, ale hlavně denní bistro 
se skvělou kuchyní a prosvětleným interiérem. Ten je inspirován 
historií Karlína, těsně spjatou s pionýrem elektrifikace Františkem 
Křižíkem. Perfektní místo pro snídani nebo lehký oběd. Proti Proudu 
je také jedno z mála kávových míst v Karlíně, kde dostanete tmavěji 
praženou kávu klasické italské školy.
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4140 Holešovice a Letná Holešovice a Letná

Cà phê
q U Průhonu 9, Praha 7 – Holešovice z 775 074 594
w ca-phe.cz

Jeden z nejnovějších a také nejkrásnějších podniků na holešovické 
kavárenské scéně, v němž se setkává autentická vietnamská 
kuchyně s evropskou přípravou kávy. Bistru s kavárnou dominuje 
něžná tapeta se vzorem lotosových květů, která společně 
s decentními barevnými tóny interiéru navozuje klidnou, velmi 
ženskou atmosféru. Vietnamské menu se podává celý den, na 
oběd bývá speciální nabídka. Pokud jde o kávu, vedle espressa 
a filtrované si zde můžete dát samozřejmě i tradiční vietnamskou, 
slazenou kondenzovaným mlékem – cà phê.
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4140 Holešovice a Letná Holešovice a Letná

Dos Mundos Café Letná
q M. Horákové 600/38, Praha 7 – Holešovice
z 732 243 223 w dos-mundos.cz

Letná je vyhlášenou pražskou čtvrtí pro milovníky kávy a kavárna Dos 
Mundos Café Letná patří právem mezi ty oblíbené. Je místem, kde si 
můžete vychutnat čerstvě upraženou výběrovou kávu na espressu 
i filtru z vlastní pražírny Dos Mundos. Denní nabídka je pak doplněna 
o domácí koláče a dorty, v nabídce ale nechybí ani malá jídla.

Kromě kávy vás ale jistě zaujme samotný interiér, především 
výrazná grafika za barem nebo kruhové stoly s obrysy zemí, které 
produkují kávu. Nejvtipnějším a zároveň nejoblíbenějším místem 
k sezení jsou červené houpačky, na kterých se můžete pohoupat 
během popíjení svého oblíbeného nápoje.

Pokud chcete některou z výběrových káv ochutnat i doma, barista 
vám s nákupem zrnkové kávy velmi rád poradí.

Barry Higgel’s Coffeehouse
q Tusarova 25, Praha 7 – Holešovice z 774 648 157
  @BarryHiggel1704

Nenápadná minikavárna s příjemným interiérem, připomínající 
spíše espressobar, se nachází v klidnější části pražských Holešovic 
a je zaměřená na výběrovou kávu ze všech koutů světa. Kromě 
velmi dobře připraveného espressa nebo cappuccina můžete 
vyzkoušet i alternativní metody přípravy kávy, které jsou zde 
opravdu vyhlášené. V nabídce nechybí kvalitní snídaně, zákusky 
nebo víkendové brunche. Kavárna je vyhledávaným místem pro ty 
kávomily, kteří preferují klidné místo k odpočinku, studiu nebo práci.
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4342 Holešovice a Letná Holešovice a Letná

Café Letka
q Letohradská 44, Praha 7 – Holešovice z 777 444 035
w cafeletka.cz

Jeden z novějších přírůstků na pražské kavárenské scéně 
v těsné blízkosti Národního technického muzea (doporučujeme 
k návštěvě!). V Letce kombinují kvalitní výběrovou kávu s přátelskou 
atmosférou a okouzlujícím, stylově omšelým interiérem. Dá se tu 
dobře posnídat i lehce naobědvat.
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4342 Holešovice a Letná Holešovice a Letná

Cukrárna Alchymista
q Jana Zajíce 7, Praha 7 - Bubeneč z 732 938 046
w alchymista.cz

Místo s nejkrásnější zelenou zahrádkou v celé Praze, ideální jako 
zastávka po procházce Letenskými sady. Obytný vnitroblok zde 
místní přetvořili na barevnou zahradu plnou slunce a zeleně. 
Připočtěte výjimečný klid, výběrovou kávu, domácí sladkosti. Pokud 
se sem vypravíte, zastavte se i v sousedním Muzeu kávy, které se 
věnuje historii kávy nejen v českém kontextu.
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4544 Holešovice a Letná Holešovice a Letná

Kavárna Pod Lipami
q Čechova 1, Praha 7 – Bubeneč z 777 568 658
  @kavarnapodlipami

Živá studentská kavárna s fairtrade kávou pražské pražírny 
Mamacoffee. V sezóně si tu užijete stylovou předzahrádku 
i atmosféru čtvrti Letná. Pod Lipami nabízí slušnou výběrovou kávu 
na espressu i alternativních metodách. Dá se tu dobře nasnídat 
nebo lehce poobědvat.

Alza Café
q Jateční 33a, Hala č. 8, Praha 7 – Holešovice
z 225 340 111 w alzacafe.cz

Dobrá káva na nečekaném místě. Pokud budete v okolí Pražské 
tržnice, zastavte se tu určitě na šálek. Alza Café je tréninkový 
espresso bar pražírny Doubleshot. Nelekněte se – najdete ho 
přímo uprostřed velkého obchodu s elektronikou. Zní to dost 
podivně, kvalita kávy je tu ale paradoxně na velmi dobré úrovni 
a snese srovnání s dalšími kavárnami v centru. Mají tu i dobrý výběr 
obložených chlebů a sladkého pečiva z vlastní pekárny. Pokud si 
nepotrpíte na interiér a jde vám jen o dobrou kávu, je to spolehlivá 
zastávka.
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4544 Holešovice a Letná Holešovice a Letná

Ye’s Kafe
q Letenské nám. 5, Praha 7 – Holešovice z 725 506 723
  @yeskafestudio

Malý espresso bar bohémského typu. Majitelé spojili svou práci 
v grafickém studiu s láskou ke kávě. V uzavřeném patře pracují 
a dole provozují kavárnu. Prosvětlený podnik a obsluha s vždycky 
dobrou náladou dělá z Ye’s Kafe ideální zastávku, pokud budete 
zrovna na Letné. Ve výběru kávy jsou inspirováni výhradně Berlínem. 
K espressu doporučujeme alespoň jednu sladkost, kterou si 
nechávají péct v partnerské pekárně.

p Kavárna je bez toalet.
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46 Holešovice a Letná

Bitcoin Coffee
q Dělnická 43, Praha 7 – Holešovice z 777 409 056
w bitcoincoffee.cz

Unikátní projekt kavárny a coworkingového centra, kde můžete 
zaplatit výhradně virtuální měnou bitcoin. V kavárně je automat 
pro snadný nákup bitcoinů a s pořízením virtuální měny vám ráda 
poradí obsluha. Bitcoin Coffee nejčastěji nabízí výběr káv z některé 
ze známých berlínských pražíren. Připravují skvělé espresso 
i jednodruhové kávy jako filtr.

Café Jedna
q Dukelských Hrdinů 47 (Veletržní palác), 
Praha 7 – Holešovice z 778 440 877 w cafejedna.cz

Pokud vás do Prahy přiláká návštěva Národní galerie ve Veletržním 
paláci (pro fanoušky moderního umění jde o povinnou zastávku), 
zastavte se i v Café Jedna, která sídlí na stejné adrese. Prostorná 
kavárna se spoustou světla a vysokými stropy je v provozu celý den 
a má i vlastní program kulturních akcí. Kromě Fair Trade a výběrové 
kávy tu dostanete i nadstandardní výběr čajů z celého světa.
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4948 Dejvice a Břevnov Dejvice a Břevnov

Café Perdu
q Bělohorská 159/6, Praha 6 – Břevnov z 733 420 269
  @cafeperdu

Útulná kavárna ve francouzském stylu, tentokrát v Břevnově, jemuž 
se pražský kavárenský boom povětšinou dosud vyhýbal. Kavárnička 
má příjemnou atmosféru rodinného podniku a přístupné ceny. 
Interiér je vyzdoben originálními fotografiemi, jejichž autorem je 
sám majitel. On i jeho manželka vám s radostí poradí s výběrem 
z menu. Kromě kávy značky Milani rozhodně ochutnejte jeden 
z domácích zákusků, na výběr jsou také bezlepkové a veganské, či si 
nechte doporučit některé z výtečných francouzských vín.

Café Záhorský
q Eliášova 1, Praha 6 – Dejvice z 778 511 453
w cafezahorsky.cz

Rušná dejvická kavárna, bistro a pekárna, kterou mají v oblibě 
místní i studenti okolních univerzit. Přes den se tu zastavte na oběd 
nebo na kávu; výborné jsou domácí koláče, které Vám naservíruje 
přímo jejich autorka. Kavárna získala ocenění Nejlepší interiér 
roku. Výrazným prvkem jsou velká výsuvná okna a posezení na 
parapetech, které je zážitkem zvláště v letních měsících, kdy lze 
pozorovat čilý ruch v Dejvické ulici.
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4948 Dejvice a Břevnov Dejvice a Břevnov

Kafemat
q Dejvická 3, Praha 6 – Dejvice z 721 536 200
  @kafematdejvice

Sousedský milý espresso bar v srdci Dejvic. Místní se tu chodí 
osvěžit na chvilku s šálkem v ruce a krátký pokec s baristou. 
V Kafematu pracují s kávou z londýnské pražírny. Připravují 
espresso nápoje i něco málo z alternativních metod.

p Posezení je jen malé, bez toalet.

Místo
q Bubenečská 12, Praha 6 - Dejvice z 727 914 535
w mistoprovas.cz

Málokterá kavárna s výběrovou kávou v Praze poskytuje tak 
kompletní servis jako Místo. Výběrová káva se tu spojuje 
s velkorysým interiérem a teplou kuchyní od snídaní a víkendových 
brunchů až po večeře. Kromě espressa a filtrované kávy jsou tu 
na stálém lístku i inovativní koktejly podle sezóny. V Místě se ale 
můžete zastavit i jen tak na skleničku vína nebo piva.

Café Záhorský
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5150 Malá Strana a Smíchov Malá Strana a Smíchov

Malá Strana 
a Smíchov

Výhled na Pražský hrad z Café Taussig



5150 Malá Strana a Smíchov Malá Strana a Smíchov

Kofárna Café
q Zborovská 84/60, Praha 5 – Smíchov z 797 795 678
w kofarnacafe.cz

Kavárna a stejnojmenná pražírna, která stojí při procházce 
Smíchovem za návštěvu. Kofárna Café je klasickým typem kavárny 
nového typu, kde se potkává výběrová káva pražená ve vlastní 
pražírně s minimalistickým interiérem a přátelským, neformálním 
servisem. Kromě kávy si zde můžete dát i drobné sladké i slané 
dobroty, sendviče nebo cookies.
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5352 Malá Strana a Smíchov Malá Strana a Smíchov

Home Kitchen Anděl
q Radlická 3185/1C, Praha 5 – Smíchov z 778 077 200
w homekitchen.cz/cs/andel-2

Home Kitchen Anděl

Kavárna co hledá jméno

46



5352 Malá Strana a Smíchov Malá Strana a Smíchov

47

Home Kitchen Anděl

Kavárna co hledá jméno

Nejmladší ze čtyř bister Home Kitchen je umístěno v moderním 
obchodně-zábavním komplexu na pražském Smíchově, který 
zvenku rozhodně neslibuje žádné kulinární zážitky. Za skleněnými 
dveřmi však najdete nečekaně útulný, moderní interiér plný dřeva 
a tlumených barev. Kromě denního výběru ze zhruba pěti teplých 
jídel sem návštěvníky vábí i skvělá káva z pražíren Danesi a Coffee 
Source. Za zmínku stojí i bohaté snídaně (doporučujeme nadýchané 
lívanečky!) a obědové menu.

Kavárna co hledá jméno
q Stroupežnického 10, Praha 5 – Smíchov z 770 165 561
w kavarnacohledajmeno.cz

Populární projekt mladých buditelů Lukáše Žďárského a Jakuba 
Zajíce, kteří v Praze oživují unikátní stavby a prostory. Zde na 
Smíchově vdechli život staré truhlářské dílně a přeměnili ji na 
rušnou kavárnu, která je plná prakticky ode dne otevření. Místo 
propojuje svět výběrové kávy s výtvarným. Prosvětlené prostory 
staré dílny i malebný dvorek poskytují perfektní útočiště před jinak 
velmi rušnou čtvrtí. Domácí sladkosti, polévky a výběrová káva 
z českých pražíren.



5554 Malá Strana a Smíchov Malá Strana a Smíchov

Café Taussig
q Vlašská 25, Praha 1 – Malá Strana z 730 155 148
w cafe-taussig.cz

Oáza klidu v podobě kavárny s možná nejhezčím výhledem v Praze. 
Jedná se o tréninkovou kavárnu pro osoby s mentálním postižením, 
která je otevřena pouze v letní sezóně, přibližně od května do října. 
Dechberoucí výhled na okolí a Pražský hrad přímo vybízí k zastávce 
na kávu či osvěžující domácí limonády. Nabízené zákusky jsou 
vlastní výroby.

Kaférna Praha
q Nerudova 32, Praha 1 – Malá Strana z 777 224 070
  @kafernapraha

Při hustotě pražské kavárenské sítě začíná být pomalu problém 
vymyslet originální název pro podnik, kde prim hraje káva. Naštěstí 

čeština je natolik košatá a
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5554 Malá Strana a Smíchov Malá Strana a Smíchov

Při hustotě pražské kavárenské sítě začíná být pomalu problém 
vymyslet originální název pro podnik, kde prim hraje káva. Naštěstí 

čeština je natolik košatá a tvárná, že experimentovat se slovy kavárna 
a káva lze snad donekonečna. Koncept Kaférny vznikl na jihu Čech a 
po obrovském úspěchu expandoval až pod Pražský hrad. Její interiér 
je spíše minimalistický (bílé stěny, židle i stolky), káva a zákusky však 
nikoli – ať si vyberete cokoli, na menu nejsou žádná hluchá místa. 
Navíc je tu příjemná obsluha, u které cítíte, že ji to prostě baví.

Kaférna Praha



56 Malá Strana a Smíchov

Café Lounge
q Plaská 8, Praha 5 – Malá Strana z 257 404 020
w cafe-lounge.cz

Stylová kavárna s komorní atmosférou a vítěz několika ocenění 
v kavárenských anketách. V Café Lounge spojují svět výběrové kávy, 
dobré kuchyně a vlastního cukrářského provozu. Oblíbená kavárna 
místních na schůzky. Přijďte jen tak na kávu a něco sladkého přes 
den, nebo se tu večer zastavte na sklenku vína a večeři. V létě je 
otevřena příjemná zahrádka.

Café Lounge
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Legenda k mapě
1. Pauseteria, U Radnice 11/4, Praha 1 – Staré Město
2.  SmetanaQ Café & Bistro, Smetanovo nábřeží 1, 

Praha 1 – Staré Město
3. Urban Café, Na Poříčí 1061/37, Praha 1 – Nové Město
4. Cathedral Cafe, Týnská 11, Praha 1 – Staré Město
5. TriCafe, Anenská 3, Praha 1 – Staré Město
6.  Kavárna Styl & Interier, Vodičkova 35, 

Praha 1 – Nové Město
7. Original Coffee, Betlémská 12, Praha 1 – Staré Město
8.  Super Tramp Coffee, Opatovická 18/ Spálená 15, 

Praha 1 – Nové Město
9.  EMA espresso bar, Na Florenci 3, 

Praha 1 – Nové Město
10.  Oliver’s Coffee Cup, Václavské nám. 58, 

Praha 1 – Nové Město
11.  Grand Café Orient, Ovocný trh 19, 

Praha 1 – Staré Město
12.  Kavárna Slavia, Smetanovo nábřeží 2, 

Praha 1 – Staré Město
13. Café Louvre, Národní 22, Praha 1 – Nové Město
14. Café NONA, Národní 4, Praha 1 – Nové Město

15. Café Neustadt, Karlovo nám. 1, Praha 2 – Nové Město
16. Cafefin, nám. J. z Poděbrad 1407/4, Praha 2 - Vinohrady
17. Spižírna 1902, Korunní 86, Praha 2 - Vinohrady
18. Mamacoffee Londýnská, Londýnská 49, Praha 2 – Vinohrady
19a. Double B, Anglická 15, Praha 2 – Vinohrady
19b. Double B, Bělehradská 59, Praha 2 – Vinohrady
19c. Double B, 28. pluku 457/3, Praha 10 – Vršovice
20. La Bohème Café, Sázavská 32, Praha 2 - Vinohrady
21. Momoichi, Římská 35, Praha 2 – Vinohrady
22. Monolok cafe, Moravská 18, Praha 2 – Vinohrady
23. Coffee room., Korunní 74, Praha 10 - Vinohrady
24. Café Jen, Kodaňská 37, Praha 10 - Vršovice
25. Café Sladkovský, Sevastopolská 17, Praha 10 – Vršovice
26. Café Bike, Ruská 18, Praha 10 - Vršovice
27. Peter’s Apartment, Slavíkova 1581/24, Praha 3 – Žižkov
28. Café Pavlač, V. Nejedlého 23, Praha 3 – Žižkov
29. Kavárna Bazén, Prvního pluku 2, Praha 8 - Karlín
30. Proti Proudu, Březinova 22, Praha 8 – Karlín
31. Cà phê, U Průhodu 9, Praha 7 - Holešovice
32. Dos Mundos Café, M. Horákové 600/38, Praha 7 - Holešovice
33. Barry Higgel’s Coffeehouse, Tusarova 25, Praha 7 - Holešovice

34. Café Letka, Letohradská 44, Praha 7 – Holešovice
35. Cukrárna Alchymista, Jana Zajíce 7, Praha 7 - Bubeneč
36. Kavárna Pod Lipami, Čechova 1, Praha 7 – Bubeneč
37. Alza Café, Jateční 33a, Praha 7 – Holešovice
38. Ye’s Kafe, Letenské nám. 5, Praha 7 – Holešovice
39. Bitcoin Coffee, Dělnická 43, Praha 7 – Holešovice
40.  Café Jedna, Dukelských Hrdinů 47 (Trade Fair Palace), 

Praha 7 – Holešovice
41. Café Perdu, Bělohorská 159/6, Praha 6 - Břevnov
42. Café Záhorský, Eliášova 1, Praha 6 – Dejvice
43. Kafemat, Dejvická 3, Praha 6 – Dejvice
44. Místo, Bubenečská 12, Praha 6 - Dejvice
45. Kofárna Café, Zborovská 84/60, Praha 5 - Smíchov
46. Home Kitchen, Radlická 3185/1C, Praha 5 - Smíchov
47.  Kavárna co hledá jméno, Stroupežnického 10, 

Praha 5 – Smíchov
48. Café Taussig, Vlašská 25, Praha 1 – Malá Strana
49. Kaférna Praha, Nerudova 32, Praha 1 – Malá Strana
50. Café Lounge, Plaská 8, Praha 5 – Malá Strana



64 5 důvodů, proč je káva v Praze světová

Název: Praha:kavárny
Text: Prague City Tourism, Martin Kuciel 
Mapové podklady: © IPR
Grafický návrh: Touch Branding
Ilustrace a sazba: © Martin Kalimon, Touch Branding
Tisk: All 365 a.s.

Praha 7/2018
2. vydání
Neprodejné

© Prague City Tourism
Arbesovo nám. 70/4 / Praha 5 / 150 00 / CZ





Prague.eu 

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

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

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

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

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

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

expozice: Architektura a výzdoba zámku Troja C1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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. 

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

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

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

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

Muzea a galerie
Národní muzeum:

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

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

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

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

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

Muzeum hlavního města Prahy q Na Poříčí 52, Praha 8
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) 

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

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

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

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

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

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

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

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

Benátky je dnes vyhledávaný zejména mezi sportovci D2/E2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

z 221 714 714 f tourinfo@prague.eu

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

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

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

w www.prague.eu
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Praha Město kouzelné a romantické, historická perla pyšnící se 
architektonickými skvosty několika staletí, místo s podmanivou 
atmosférou, kde zní tóny velkých skladatelů, ale i moderní metropole 
tepající životem, to vše je Praha, jedno z nejkrásnějších měst světa. 
Její historické centrum bylo v roce 1992 zapsáno na Seznam světového 
kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Národní památník na Vítkově q U Památníku 1900, Praha 3 w www.nm.cz

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

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

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

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

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

expozice: Architektura a výzdoba zámku Troja C1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Parníky Praha q přístaviště Dvořákovo nábřeží – Na Františku

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

do 28. října 2018 z důvodu rekonstrukce uzavřena D3

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

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

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

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

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

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

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

Židovské muzeum v Praze q Maiselova 15, Praha 1
w www.jewishmuseum.cz
Jedno z nejstarších a kontinuálně existujících židovských muzeí na světě 
dokumentuje historii, tradice a zvyky židovského obyvatelstva v Čechách. 
Ve správě muzea jsou: Starý židovský hřbitov, Španělská synagoga, 
Pinkasova synagoga, Obřadní síň, Maiselova synagoga, Klausová 
synagoga a Galerie Roberta Guttmanna 
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Vltavské ostrovy
Blízkost řeky si lze užít také na některém z pražských ostrovů.
 Kampa q Praha 1 – ostrov mezi hlavním tokem Vltavy a jejím ramenem, 

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

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

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

Benátky je dnes vyhledávaný zejména mezi sportovci D2/E2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

z 221 714 714 f tourinfo@prague.eu

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

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

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

Zahrady,
parky
a přírodní 
lokality

Praha Město kouzelné a romantické, historická perla pyšnící se 
architektonickými skvosty několika staletí, místo s podmanivou 
atmosférou, kde zní tóny velkých skladatelů, ale i moderní metropole 
tepající životem, to vše je Praha, jedno z nejkrásnějších měst světa. 
Její historické centrum bylo v roce 1992 zapsáno na Seznam světového 
kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

expozice: Architektura a výzdoba zámku Troja C1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

do 28. října 2018 z důvodu rekonstrukce uzavřena D3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Benátky je dnes vyhledávaný zejména mezi sportovci D2/E2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

z 221 714 714 f tourinfo@prague.eu

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

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

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

w www.prague.eu
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Praha Město kouzelné a romantické, historická perla pyšnící se 
architektonickými skvosty několika staletí, místo s podmanivou 
atmosférou, kde zní tóny velkých skladatelů, ale i moderní metropole 
tepající životem, to vše je Praha, jedno z nejkrásnějších měst světa. 
Její historické centrum bylo v roce 1992 zapsáno na Seznam světového 
kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

expozice: Architektura a výzdoba zámku Troja C1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

do 28. října 2018 z důvodu rekonstrukce uzavřena D3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Benátky je dnes vyhledávaný zejména mezi sportovci D2/E2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

z 221 714 714 f tourinfo@prague.eu

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

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

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

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

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

Prague.eu

design

Prague.eu 

Průvodce pražskými obchody a showroomy s českým designem prague.eu/design

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

Prague.eu 

židovská historie a současnost

design

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

pěšky

Pět nevšedních tras po místech známých i neznámých Prague.eu/prochazky1
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S mapami a průvodci Prague City Tourism budete v Praze jako doma! Tyto a mnohé další tituly si můžete zdarma vyzvednout v našich turistických informačních centrech, kde vám i rádi poradíme.  Staroměstská radnice, q  Staroměstské nám. 1, Praha 1 r denně 9 - 19 Na Můstku, q   Rytířská 12, Praha 1 r denně 9 - 19
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S mapami a průvodciPrague City Tourismbudete v Praze jako doma!Tyto a mnohé další tituly si můžete zdarma vyzvednout v našich turistických informačních centrech, kde vám i rádi poradíme. Staroměstská radnice,q  Staroměstské nám. 1, Praha 1r denně 9 - 19Na Můstku,q   Rytířská 12, Praha 1r denně 9 - 19
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Průvodce pražskýmiobchody a showroomys českým designemprague.eu/design

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

Praha Město kouzelné a romantické, historická perla pyšnící se architektonickými skvosty několika staletí, místo s podmanivou atmosférou, kde zní tóny velkých skladatelů, ale i moderní metropole tepající životem, to vše je Praha, jedno z nejkrásnějších měst světa. Její historické centrum bylo v roce 1992 zapsáno na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Rozloha: 496 km2 Počet obyvatel: 1 290 000 Zeměpisná poloha: 50° 05‘ 19‘‘ severní šířky, 14° 25‘ 17‘‘ východní délky, nadmořská výška 235 m (průměr) Čas: středoevropský (GMT + 1), letní čas – středoevropský + 1 (GMT + 2) Podnebí: středoevropské mírné klima se 4 ročními obdobími Vltava protéká městem v délce 31 km, největší šířka 330 m Historické jádro: Hradčany, Malá Strana, Staré Město, Nové Město a Vyšehrad Praktické informace Tísňové volání: 112 Národní směrové číslo do České republiky: +420 x Letiště Václava Havla Praha w www.prg.aero, 30 minut do centra Doprava na letiště: Hlavní nádraží (y C) j Airport Express, jízdní doba cca 33 min. Nádraží Veleslavín (y A) j 119, jízdní doba cca 17 min. Zličín (y B) – j 100, jízdní doba cca 16 min. Anděl (y B) j 191, jízdní doba cca 51 min. noční bus 910 Městská hromadná doprava w www.dpp.cz, z 296 19 18 17 turistické jízdenky na 24 (t 110 Kč) nebo 72 hodin (t 310 Kč) Městská poliklinika Praha q Spálená 12, Praha 1 z 222 924 295 D3 Lékárna s nepřetržitým provozem q Palackého 5, Praha 1, z 224 946 982 D3 Měna: česká koruna Kč; 1€ = cca 26 Kč mince: 1, 2, 5, 10, 20, 50 Kč bankovky: 100, 200, 500, 1 000, 2 000, 5 000 Kč p Většina obchodů, restaurací, hotelů a dalších služeb akceptuje běžné typy mezinárodních platebních karet. Peníze je mj. možné vybírat v husté síti bankomatů. Pošta q Jindřišská 14, Praha 1 z 954 211 000 w www.ceskaposta.cz denně 02.00–24.00 D3 Veřejné toalety – ve všech stanicích metra jsou k dispozici veřejné toalety, obvyklá otvírací doba: po–pá 6.00–21.00, so + ne 8.00–20.00, v centrálních a přestupních stanicích i déle. Svátky v České republice: 1. leden – Nový rok, Den obnovy samostatného českého státu  Velký pátek a Velikonoční pondělí (pohyblivý svátek)  1. květen – Svátek práce  8. květen – Den vítězství  5. červenec – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje  6. červenec – Den upálení mistra Jana Husa  28. září – Den české státnosti  28. říjen – Den vzniku samostatného československého státu  17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii  24. prosinec – Štědrý den  25. prosinec – 1. svátek vánoční  26. prosinec – 2. svátek vánoční Významné památky Pražský hrad q Praha 1 – Hradčany w www.hrad.cz Pohled na Pražský hrad patří mezi nejúchvatnější panoramata. Jeden z největších hradních komplexů na světě tvoří historické paláce, církevní budovy, rozsáhlé zahrady i malebná zákoutí. Pražský hrad je již více než tisíc let symbolem českého státu. Dominantou je gotická katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha (1344). C2

Karlův most q Praha 1 – Malá Strana, Staré Město Nejstarší a nejznámější pražský most byl založen r. 1357 Karlem IV. Most je po obou stranách opevněn věžemi – Malostranskými mosteckými věžemi a Staroměstskou mosteckou věží, která patří k nejkrásnějším branám gotické Evropy. C3 Kostel sv. Mikuláše q Malostranské náměstí, Praha 1 w www.stnicholas.cz Vrcholná stavba tzv. pražského baroka s dominantní kopulí a zvonicí. Panoramatický význam kostela je zásadní nejen pro levý břeh Vltavy. Za svého pobytu v Praze zde na varhany hrával W. A. Mozart. C3 Staroměstská radnice s orlojem q Staroměstské náměstí, Praha 1 w www.prague.eu/staromestskaradnice Radnice byla zřízena r. 1338 jako sídlo samosprávy Starého Města. Nejstarší gotickou část komplexu tvoří věž s arkýřovou kaplí a unikátní orloj se středověkým mechanismem, na kterém se každou celou hodinu mezi 9.00–23.00 objevuje 12 apoštolů. D3 Kostel Panny Marie Vítězné (Pražské Jezulátko) q Karmelitská 9, Praha 1 w www.pragjesu.cz Raně barokní kostel je proslulý díky sošce Pražského Jezulátka, pocházející ze Španělska, darované karmelitánům Polyxenou z Lobkovic (1628). C3 Strahovský klášter q Strahovské nádvoří 1, Praha 1 w www.strahovskyklaster.cz Klášter řádu premonstrátů byl založen r. 1140. V jeho areálu se nachází vzácná Strahovská knihovna a Strahovská obrazárna, jedna z nejvýznamnějších středoevropských sbírek gotického malířství, rudolfi nského umění, barokní a rokokové malby. B3 Loreta q Loretánské náměstí 7, Praha 1 w www.loreta.cz Mariánské poutní místo s kopií Svaté chýše a barokním kostelem Narození Páně. Vzácný je tzv. Loretánský poklad, soubor bohoslužebných předmětů, z nichž nejproslulejší je Diamantová monstrance. B3/2

Klementinum q Mariánské náměstí 5, Praha 1 w www.klementinum.com Rozsáhlý areál původně sloužil jako jezuitská kolej. Prohlídkový okruh zahrnuje mj. Astronomickou věž a Barokní knihovní sál. Zrcadlová kaple s unikátním osazením zrcadel slouží jako koncertní síň. C3 Staronová synagoga q Červená ul., Praha 1 w www.kehilaprag.cz Patří mezi nejstarší a nejcennější evropské i světové židovské památky, je i nejstarší synagogou ve střední Evropě. Raně gotická stavba z konce 13. století dodnes slouží jako modlitebna Židovské obce v Praze. D2

Chrám Matky Boží před Týnem q Staroměstské náměstí, Praha 1 w www.tyn.cz Jedna z nejpůsobivějších gotických sakrálních staveb v Praze s rozsáhlou galerií gotických, renesančních a raně barokních děl, z nichž nejzajímavější jsou oltářní obrazy Karla Škréty a náhrobek astronoma Tychona Brahe. D3 Obecní dům q náměstí Republiky 5, Praha 1 w www.obecnidum.cz Vrcholné dílo pražské secese ze začátku 20. století, na jehož podobě se podílela řada významných umělců v čele se světoznámým malířem Alfonsem Muchou. Nádhernému interiéru vévodí monumentální Smetanova síň. D3 Prašná brána q Na Příkopě, Praha 1 w www.muzeumprahy.cz Významná památka pozdně gotické Prahy je začátkem tzv. Královské cesty na Pražský hrad. Kdysi sloužila jako sklad střelného prachu. D3 Vyšehrad q V Pevnosti, Praha 2 w www.praha-vysehrad.cz Podle starých pověstí nejstarší sídlo českých knížat, ve skutečnosti zdejší hradiště vzniklo asi v polovině 10. století. Jeho parkový areál ukrývá architektonické poklady zahrnující románskou rotundu sv. Martina, novogotický kostel sv. Petra a Pavla, národní pohřebiště a další zajímavosti. D4 Moderní architektura Petřínská rozhledna q Petřínské sady, Praha 1 w www.muzeumprahy.cz Jedna z neodmyslitelných dominant Prahy byla postavena r. 1891 jako volná kopie pařížské Eiffelovy věže, k níž je v poměru 1:5. C3 Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně q náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3 w www.srdcepane.cz Nejvýznamnější česká sakrální stavba 20. století je dílem slovinského architekta Jože Plečnika. Tato osobitá a monumentální architektura je inspirovaná starokřesťanskými vzory. E3 Dům U Černé Matky Boží q Ovocný trh 19, Praha 1 w www.upm.cz Vrcholné dílo české kubistické architektury je výjimečné svou fasádou i kubistickým půdorysem a průnikem kubismu i do interiéru domu. Sídlí zde rovněž stálá expozice českého kubismu. D3 Müllerova vila q Nad Hradním vodojemem 14, Praha 6 w www.muzeumprahy.cz Vila je mistrovským dílem světové architektonické avantgardy. Navenek působí stroze funkcionalisticky, zajímavá je však její vnitřní dispozice s originálně řešenými interiéry, jež se „vlévají“ jeden do druhého. B2 Tančící dům q Jiráskovo náměstí 6, Praha 2 w www.tancici-dum.cz Tato výjimečná stavba je pilířem moderní pražské architektury. Idea domu je inspirována tanečním umem slavného fi lmového páru – Freda Astaira a Ginger Rogers. C3

Veletržní palác q Dukelských hrdinů 47, Praha 7 w www.ngprague.cz Ve své době největší stavba svého druhu na světě a první funkcionalistická budova v Praze má úctyhodné rozměry 140 x 75 metrů. Dnes slouží potřebám Národní galerie pro sbírky moderního umění. D2 Národní památník na Vítkově q U Památníku 1900, Praha 3 w www.nm.cz Monumentální budova byla postavena k poctě československých legionářů a československého odboje v období 1. světové války. Součástí památníku je také hrob neznámého vojína a bronzová jezdecká socha Jana Žižky. E3 Žižkovská televizní věž q Mahlerovy sady 1, Praha 3 w www.towerpark.cz Bezesporu hlavní dominanta Prahy je se svými 216 m nejvyšší stavbou metropole. Na konstrukci věže je umístěno 10 obřích soch miminek Davida Černého. E3

 Schwarzenberský palác q Hradčanské náměstí 2, Praha 1 expozice: Baroko v Čechách (do srpna 2018) C3  Salmovský palác q Hradčanské náměstí 2, Praha 1 expozice: Centrum současného umění TBA21 (od 6. 6. 2018) C3  Palác Kinských q Staroměstské náměstí 12, Praha 1 výstavní síň D3  Valdštejnská jízdárna q Valdštejnská 3, Praha 1 výstavní síň C2 p Bližší informace na w www.ngprague.cz (z důvodu přesunu a instalace nových stálých expozic doporučujeme sledovat webové stránky) Galerie hlavního města Prahy:  Trojský zámek q U Trojského zámku 4/1, Praha 7 expozice: Architektura a výzdoba zámku Troja C1  Bílkova vila q Mickiewiczova 1, Praha 6 expozice: Ateliér Františka Bílka, českého sochaře a grafi ka epochy symbolismu C2  Dům U Kamenného zvonu q Staroměstské náměstí 13, Praha 1 výstavní síň D3  Městská knihovna (2. patro) q Mariánské náměstí 1, Praha 1 výstavní síň D3  Dům fotografi e q Revoluční 5, Praha 1 výstavní síň D2 p Bližší informace na www.ghmp.cz Obrazárna Pražského hradu q Pražský hrad – II. nádvoří, Praha 1  w www.kulturanahrade.cz expozice: Obrazy z hradních sbírek C2 Strahovská obrazárna q Strahovské nádvoří 1, Praha 1 w www.strahovskyklaster.cz expozice: Sbírka českého a evropského umění od gotiky k romantismu B3 Centrum současného umění DOX q Poupětova 1, Praha 7 w www.dox.cz Prezentace současného umění, architektury a designu E1

Vltava a život na řece Pražské náplavky w www.prazskenaplavky.cz Náplavky patří mezi nejoblíbenější pražské promenády a během léta se stávají epicentrem pražského kulturního dění a volnočasových aktivit. Půjčovny lodiček a šlapadel Oblíbená šlapadla či lodičky jsou zajímavou a romantickou alternativou pro trávení volného času v letní Praze.  Slovanka q Slovanský ostrov, Praha 1 w www.slovanka.net C3  S.P.L.A.V. Praha q Slovanský ostrov 8, Praha 1 C3  Půjčovna lodiček q Smetanovo nábřeží, Praha 1 w www.pujcovna-lodicek.cz C3 Vyhlídkové plavby Plavby po Vltavě nabízejí nezapomenutelný pohled na historické jádro Prahy a spousty nových zážitků.

 Pražská paroplavební společnost q přístaviště Rašínovo nábřeží a Čechův most w www.paroplavba.cz – mj. také plavby do ZOO (cca duben–září) C3;D2  Evropská vodní doprava – Prague Boats q přístaviště u Čechova mostu w www.evd.cz D2  Pražské Benátky q přístaviště Judita, Čertovka, Mánes a Four Seasons w www.prazskebenatky.cz C3;C3;C2 a C3  Parníky Praha q přístaviště Dvořákovo nábřeží – Na Františku w www.parniky-praha.eu D2  Jazzboat q přístaviště Čechův most w www.jazzboat.cz – výjimečný plovoucí jazzový klub D2 Pražské přívozy Nejzábavnější spojnicí mezi pravým a levým břehem Prahy jsou pražské přívozy. V provozu jsou zpravidla od dubna do října a platí na ně běžná jízdenka MHD. Bližší informace na w www.dpp.cz nebo w www.ropid.cz.

Pražské zahrady a parky Zahrady Pražského hraduqPražský hrad, Praha 1 wwww.hrad.cz Historicky nejcennější ze všech hradních zahrad je Královská zahrada z roku 1534 se Zpívající fontánou, která patří k nejkrásnějším renesančním fontánám v Evropě. Z Jižních zahrad, rozpínajících se před jižním průčelím Pražského hradu, je dechberoucí výhled na historické jádro Prahy. C2 Palácové zahrady pod Pražským hradem q Valdštejnská 12–14, Praha 1 w www.palacove-zahrady.cz Na jižních svazích pod Pražským hradem se rozkládá reprezentativní komplex vzájemně propojených historických zahrad s bohatou architektonickou výzdobou, vyhlídkovými terasami i pavilonky prokomponovanými s vegetací do malebných celků. C2 Valdštejnská zahrada q Letenská ul., Praha 1 Geometricky členěná raně barokní zahrada s monumentální salou terrenou a umělou jeskyní má osobitou atmosféru. Při procházce vám bude dělat společnost několik volně žijících pávů. C2 Vrtbovská zahrada q Karmelitská 25, Praha 1 w www.vrtbovska.cz Jedna z nejkrásnějších barokních zahrad patří spíše mezi ty menší, originalitou architektonického řešení ve svahu i uměleckou hodnotou sochařské výzdoby však dosahuje evropského významu. C3 Vojanovy sady q U Lužického semináře 17, Praha 1 Tak trochu tajemné a neprávem opomíjené. Zádumčivost Vojanových sadů patrně přetrvala ještě ze středověku, kdy sloužily jako klášterní zahrada. C3 Petřínské sady q Praha 1 – Malá Strana Vrch Petřín patří mezi nejrozsáhlejší městské zelené plochy a jeho stráně jsou oázou klidu v centru Prahy. Na jeho vrcholu se nachází Petřínská rozhledna, která skýtá okouzlující pohled na celé město. C3/B3

Františkánská zahrada q Jungmannovo náměstí, Praha 1 Útulný zelený kout v samém středu města vybízí k zastavení a nadechnutí se při toulkách Prahou. Zdejší okrasou jsou mj. bylinkové záhony. D3 Riegrovy sady q Praha 2 – Vinohrady Více než sto let starý park ukrývá intimní zákoutí i místa s lesním prostředím, volné louky a neobvyklé průhledy na Prahu. E3/D3 Vyšehradské sady q Praha 2 – Vyšehrad Magické místo opředené mýty a legendami ukrývá mnohá romantická zákoutí i krásné vyhlídky na Vltavu. D4 Královská obora – Stromovka q Praha 7 – Bubeneč Rozlehlý park se rozkládá na ploše 95 ha v těsném sousedství holešovického Výstaviště. Je ideálním místem pro romantické vycházky, pikniky, sport i relaxaci. D1,D2/C1,C2 Letenské sady q Praha 7 – Holešovice Park s travnatými plochami, vzrostlými stromy, pestrou směsicí dřevin osázenými stráněmi a s dlouhou platanovou alejí poskytuje nejen příjemné posezení, ale i jedinečné výhledy na Prahu. D2/C2 Muzea a galerie Národní muzeum:  Historická budova Národního muzea q Václavské náměstí 68, Praha 1 do 28. října 2018 z důvodu rekonstrukce uzavřena D3  Nová budova Národního muzea q Vinohradská 1, Praha 1 expozice: přírodovědecká expozice „Archa Noemova“ D3  Náprstkovo muzeum q Betlémské náměstí 1, Praha 1 expozice: Kultury Austrálie a Oceánie; Vojta Náprstek (zakladatel muzea) C3 České muzeum hudby q Karmelitská 2/4, Praha 1 expozice: Člověk – nástroj – hudba (400 historických hudebních nástrojů, mj. kladívkový klavír, na který hrál W. A. Mozart) C3  Lapidárium q Výstaviště 422, Praha 7 expozice: Památky kamenosochařství v Čechách od 11. do 19. století D1 p Další expozice Národního muzea na w www.nm.cz Muzeum hlavního města Prahy q Na Poříčí 52, Praha 8 w www.muzeumprahy.cz expozice: Langweilův model Prahy, historie Prahy od pravěku do přelomu středověku a novověku D2  Dům U Zlatého prstenu q Týnská 6, Praha 1 expozice: Praha Karla IV. (Velkolepé staveniště Evropy a Středověké město) D3 Museum Kampa q U Sovových mlýnů 2, Praha 1 w www.museumkampa.cz expozice: Sbírka středoevropského moderního umění a děl Františka Kupky, průkopníka abstraktního umění a Otto Gutfreunda, českého kubistického sochaře. C3 Židovské muzeum v Praze q Maiselova 15, Praha 1 w www.jewishmuseum.cz Jedno z nejstarších a kontinuálně existujících židovských muzeí na světě dokumentuje historii, tradice a zvyky židovského obyvatelstva v Čechách. Ve správě muzea jsou: Starý židovský hřbitov, Španělská synagoga, Pinkasova synagoga, Obřadní síň, Maiselova synagoga, Klausová synagoga a Galerie Roberta Guttmanna D2 Národní galerie v Praze:  Veletržní palác q Dukelských hrdinů 47, Praha 7 expozice: Umění v Československu 1918–1989 (od 28. 10. 2018) D2  Klášter sv. Anežky České q U Milosrdných 17, Praha 1 expozice: Středověké umění v Čechách a střední Evropa 1200–1550 D2  Šternberský palác q Hradčanské náměstí 15, Praha 1 výstavní síň C2
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Vltavské ostrovy Blízkost řeky si lze užít také na některém z pražských ostrovů.  Kampa q Praha 1 – ostrov mezi hlavním tokem Vltavy a jejím ramenem, Čertovkou, je jedním z nejromantičtějších a nejmalebnějších míst v Praze C3 Slovanský ostrov q Praha 1 – jedinému ostrovu na Vltavě s významnější parkovou úpravou dominuje okázalý neorenesanční palác Žofín C3  Střelecký ostrov q Praha 1 – útulné místo skryté ve stínu letitých stromů upoutává atmosférou starých časů a nevšedními pohledy na Prahu C3  Ostrov Štvanice q Praha 7 – ostrov dříve nazývaný také jako Velké Benátky je dnes vyhledávaný zejména mezi sportovci D2/E2 Pražské atrakce Zoologická zahrada hl. m. Prahy q U Trojského zámku 3, Praha 7 w www.zoopraha.cz Zoo patří díky své jedinečné poloze k nejkrásnějším zoologickým zahradám na světě. Tento nádherný kousek přírody a jejích zvířecích obyvatel je jako stvořený pro všechny generace návštěvníků. C1

Botanická zahrada hl. m. Prahy q Trojská 196, Praha 7 w www.botanicka.cz Zahrada nabízí téměř 30 ha upravených expozičních ploch včetně unikátního tropického skleníku Fata Morgana, který umožňuje výlet tropickou přírodou v jakoukoliv roční dobu. C1 Aquapalace Praha q Pražská 138, Průhonice – Čestlice w www.aquapalace.cz Největší zábavní aquapark ve střední Evropě, kde prožijete neopakovatelné chvíle v unikátním sportovně-relaxačním komplexu s nepřebernou řadou vodních atrakcí. Lanová dráha na Petřín q Újezd, Praha 1 w www.dpp.cz Oblíbená lanová dráha zahájila provoz již roku 1891. Je začleněna do systému městské hromadné dopravy a vyveze vás na vrchol Petřína. C3 Zrcadlové bludiště na Petříně q Petřínské sady, Praha 1 w www.muzeumprahy.cz Zvenku stavba vypadá jako malý hrad, uvnitř ale nenajdete labyrint tajných chodeb, nýbrž bludiště ze zrcadel. Spontánní dětský smích se ozývá zvláště v síni smíchu, kde se nachází několik zkreslujících zrcadel. C3 Historická linka č. 41 Z holešovického Výstaviště nebo ze střešovické vozovny vyjíždějí o víkendech od dubna do listopadu historické soupravy tramvají na svou pravidelnou trať centrem města. D2 Pražský motoráček Romantiku na kolejích zažijete na trati Pražský Semmering. Historický motoráček jezdí o víkendech z Hlavního nádraží a trasa vede impozantními hlubočepskými viadukty i přírodními lokalitami. D3 Zážitkové okružní jízdy Objevovat půvab Prahy nemusíte jen pěšky. Co třeba vyzkoušet pohádkovou projížďku v kočáře, jízdu veteránem, ekovláčkem nebo vyhlídkový let balonem? Možností je spousta. Pro více informací navštivte naše turistická informační a návštěvnická centra. Prague City Tourism Turistické informace a služby Turistická informační a návštěvnická centra V našich TIC na důležitých místech historického centra a na mezinárodním letišti získáte veškeré informace o Praze, informační brožury a mapy (zdarma) a širokou nabídku turistických služeb včetně turistické karty, ubytování, jízdenek na městskou dopravu, vstupenek na kulturní akce aj. Otevřeno denně.  Staroměstská radnice q Staroměstské nám. 1 D3  Rytířská 12 q Praha 1 – roh s ulicí Na Můstku D3  Václavské náměstí (horní část) q roh se Štěpánskou ulicí D3  Letiště Václava Havla Praha q Terminál 1 a Terminál 2 z 221 714 714 f tourinfo@prague.eu E-shop Na w www.eshop.prague.eu si můžete objednat vlastivědné vycházky, privátní průvodce či mapy a brožury z naší produkce nebo zakoupit merchandisingové předměty. Pražská vlastivěda Vydejte se s námi poznávat známá i neznámá pražská zákoutí. Každý měsíc nabízíme nový program a pořádáme i speciální vycházky pro děti. Aktuální program najdete na w www.prazskevychazky.cz. Pokud nám napíšete na f vlastiveda@prague.eu, měsíční program vycházek vám budeme pravidelně zasílat na vaši e-mailovou adresu. Průvodcovské služby Naši vysoce kvalifi kovaní průvodci vás seznámí s českou metropolí při pěších vycházkách nebo okružních jízdách. Nabízíme základní i specializované trasy. Na přání zajistíme také výlety do okolí města, včetně dopravy. Dispečink průvodců q Staroměstská radnice z 221 714 569, 775 855 037 f guides@prague.eu w www.prague.eu
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S mapami a průvodci Prague City Tourism budete v Praze jako doma! Tyto a mnohé další tituly si můžete zdarma vyzvednout v našich turistických informačních a návštěvnických centrech, kde vám i rádi poradíme. q   Staroměstská radnice, Staroměstské nám. 1, Praha 1 r denně 9 - 19 q   Na Můstku, Rytířská 12, Praha 1 r denně 9 - 19 Prague.eu
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