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Praha – nejlepší 
pivařské město v Evropě
Evan Rail
Novinář a autor píšící o pivu, gastronomii a cestování, 
autor bestselleru Why Beer Matters (edice Kindle Single)

Začněme troufale: 
Praha je nejlepší evropské město pro milovníky piva.

To nejspíš zní jako nadsázka, alespoň na první pohled. Jiné 
evropské metropole dost možná nabízejí větší výběr, snad mají 
k dispozici více druhů piva. Ve městě, jako je Brusel, najdete na 40 
odlišných typů piva, včetně mnoha rarit, které jsou mimo Belgii jen 
sotva k mání. Ale v Bruselu můžete také projít celými oblastmi, kde 
žádné slušné pivo nenajdete. Oproti tomu Praha nabízí dobré pivo – 
často až překvapivě vynikající pivo – téměř na každém rohu.

Zatímco ostatní města mají zdánlivě větší množství hospod 
a pivovarů, bývá v nich, obrazně řečeno, zakopán nejeden pes. 
V Londýně se díky poptávce po dobrém pivu zvýšil počet pivovarů, 
takže dnes jich má hlavní město Spojeného království lehce přes 
120. Zvažme však, že v kontextu obrovité londýnské populace 8,8 
milionů se jedná o jeden pivovar na každých 73 tisíc obyvatel. Oproti 
tomu Praha má v současnosti 42 aktivních pivovarů a jen 1,35 
milionu obyvatel, čili jeden pivovar na 32 tisíc. Přepočteno na hlavu, 
aby měl Londýn tolik pivovarů a minipivovarů jako Praha, potřeboval 
by jich 273 – přes dvojnásobek dnešního stavu. (A to je jen aktuální 
stav: v příštím roce se v Praze chystá zahájit provoz nějakých deset 
dalších pivovarů.)

Pak tu máme otázku ceny.



5Praha – nejlepší pivařské město v Evropě

Na rozdíl od většiny evropských velkoměst zůstává i v těch 
nejdražších pražských restauracích dobré pivo cenově velmi 
dostupné, což platí i o pivech z dovozu. (Jeden sládek z Nizozemska 
byl nedávno překvapen zjištěním, že jeho řemeslná piva jsou 
k sehnání levněji v Praze než v Amsterdamu nebo Utrechtu, a to 
navzdory nákladům na přepravu.) Navíc výborná pražská veřejná 
doprava znamená, že pivní labužník se může snadno přemístit 
z jedné hospody, zahradní pivnice nebo minipivovaru o dům dál, 
takže si může naplánovat vícedenní program po stopách těch 
nejskvělejších piv.

V tom je cítit obrovský posun za poslední desetiletí. Dřív bylo 
v Praze těžké najít restauraci s výběrem piv mimo pár etablovaných 
celostátních značek, přičemž minipivovarů a hospod s vlastní 
produkcí tu byla jen hrstka. Praha má dnes minipivovarů hezkých 
33, přičemž ještě v roce 2014 jich bylo pouhých 17 a další rok co 
rok přibývají. Hospody jako Zlý časy nyní nabízejí až 48 píp, jsou tu 
ležáky a piva ze všech koutů České republiky, stejně jako vzácné 
typy piv z tradičních evropských pivovarnických oblastí včetně 
Belgie a Bavorska. (Bez nadsázky platí, že v Praze máte větší šanci 
najít obskurní bavorská piva než v samotné německé metropoli, 
nemluvě o vzácných ležácích ze severní Moravy či Šumavy.) 
Obrovský sortiment znamená, že tu můžete vyzkoušet zbrusu nové 
receptury, jaké nabízí třeba Pivovar Hostivar založený v roce 2013, 
a pak se vydat do některé z nejtradičnějších kolébek piva: třeba do 
zřejmě nejstaršího nepřetržitě fungujícího minipivovaru na světě, 
U Fleků, kde se vaří pivo už od roku 1499. Nedaleko odtud slavná 
hospoda U Medvídků čepuje už od roku 1466. Pokud jde o pivo 
a dějiny, málokteré město se Praze vyrovná.

Vezměte si s sebou tuto brožurku a tramvajenku. Můžete si 
naplánovat návštěvní trasu celé řady pivních destinací anebo se 
jen uvelebit ve stinném koutě jedné z pivních zahrádek. Pořádnou 
žízeň je třeba uhasit; na toulkách Prahou si můžete být jisti, že další 
skvělé pivo na vás čeká hned za rohem.
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Slovníček pivních typů
Zde uvádíme stručný výběr nejdůležitějších pivních pojmů, 
na něž můžete narazit při návštěvě pražských pivovarů, 
pivoték a pivnic.

ALE [ejl] – (pův. anglické) Pivo vyrobené z kvasinek svrchního 
kvašení; má charakteristickou vyzrálou chuť.

ALTBIER – (pův. německé) Svrchně kvašené pivo. Má měděnou 
barvu, je vařeno pouze z ječného sladu, kvašené z jednobuněčných 
kvasinek a dozrává za studena, s podílem alkoholu 4,5 – 4,7 % 
objemu.

AMBER [embr] (amber = jantar) – Ležák nebo typu ale, barvou na 
půl cesty mezi světlým a tmavým pivem.

BARLEY WINE [bárlywajn] – (pův. anglické) V překladu ječné víno, 
mimořádně silné pivo typu ale, podíl alkoholu obvykle přes 6 % 
objemu, blížící se k 11 %, měděná, rezavě hnědá nebo tmavě hnědá 
barva.

PIVO – Kvašený nápoj vyrobený z obilného sladu, jehož výchozí 
surovinou je např. ječmen, pšenice, rýže a jiné, do něhož se přidává 
chmel, kvasinky a voda. Ležák, ale, porter, stout, včetně všech 
belgických a německých druhů – to vše je pivo.

BITTER [bitr] – (pův. anglické) Jde o suché pivo a obvykle se podává 
čepované. Nemělo by se podávat příliš vychlazené.

BO(C)K – (pův. německé) Kozel. Silné pivo. Je-li neznačkové, 
objevuje se na dně zákvas z ječmenného sladu, je různě silné, 
obvykle tmavé a lehce nasládlé. Tradičně se vyrábí v zimě pro jarní 
spotřebu.

BROWN ALE [braun ejl] – Tmavohnědé pivo typu ale, sladké chuti, 
může být také červenavě hnědé a sušší.

TMAVÉ PIVO – Existuje mnoho druhů. Používá-li se pivo bez 
značky, obvykle jde o tmavý ležák mnichovského typu.

DOPPELBOCK – (německé) „Dvojitý“ kozel. Německé mimořádně 
silné pivo vyráběné spodním kvašením, rezavě hnědé nebo tmavě 
hnědé barvy. Hutné a bohaté s dlouhotrvající pěnou. Značková 
jména skoro vždy končí na „–ator“.

EISBOCK – Mimořádně silné pivo (doppel – dvojitý) kozel, jehož síla 
je znásobena zmrazováním. Odstranění ledu dodává pivu silnější 
koncentraci.

INDIA PALE ALE [india pejl ejl], IPA [aj pí ej], česky [ipa] – Vysoce 
kvalitní světlý typ ale (druhu svrchně kvašeného piva).
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LAGER – (německé) Ležák – druhový termín pro pivo vyrobené 
spodním kvašením. Pravé ležáky se vyrábějí a zrají při teplotách 
blížících se bodu mrazu. Celosvětové oblibě se těší zvláště díky své 
jemnosti a čistotě.

LAMBIC – (belgické) Spontánně kvasící typ pšeničného piva 
jedinečný pro Belgii.

PALE ALE [pejl ejl] – (pův. anglické) Světlé (pale) v tomto případě 
znamená v barvě mědi v kontrastu k tmavě hnědé. Termín používají 
některé anglické pivovary, aby odlišily svá kvalitní hořká piva 
(premium bitter), zvláště lahvová.

PILSNER / PILSENER / PILS – (pův. plzeňské) Volně lze jako tento 
druh popsat jakékoliv pivo zlatavé barvy, suché, spodně kvašené 
a střední síly, ačkoliv správně přináleží výrobku v nejvyšší kvalitě, 
vyznačujícímu se chmelovostí květové vůně a suchým dozvukem. 
Zraje ve dřevě, je tradičně ze všech ležáků nejsvětlejší.

PORTER [pórtr] – (pův. anglické) Pivo vařené v londýnském stylu, 
které prakticky zaniklo, ale slaví svůj návrat. Původně vzniklo 
k uspokojení poptávky po řezaném pivu typu ALE a STOUT v poměru 
50:50, jeho tmavě hnědý odstín pochází z pražení ječmene před 
zahájením vaření piva. Světlejší bratr piva stout má méně výraznou 
chmelovou chuť než ale a je těžší než většina piv, s lehkým 
náznakem sladké příchuti.

RAUCHBIER (pův. německé) – K výrobě tohoto tmavého, svrchně 
kvašeného druhu, vyráběného zvláště v Bambergu a Frankonii 
a v jejich okolí, se používá uzený slad.

RUSSIAN (nebo IMPERIAL) STOUT [rašn, impírijel staut] – Druh, 
který se původně vařil v Anglii pro export do Ruska od 80. let 
18. století a díky své síle je blízkým příbuzným ječného vína barley 
wine.

SAISON [sezon] – (belgické) Sezónní letní styl ve francouzsky 
hovořící části Belgie. Ostře osvěžující, slabě kyselé, svrchně 
kvašené pivo, často připravované v lahvích.

STOUT [staut] – Mimořádně tmavé, téměř černé spodně kvašené 
pivo vyráběné se silně praženým sladem.

SWEET STOUT [swít staut]– (pův. anglické) Styl stout, který je 
slazen mléčnými cukry (laktózou), je sladší než suchý stout.

WEISSBIER, WEIZENBIER [vajsbír, vajcnbír] – (pův. bavorské) 
Skupina svrchně kvašených bílých/pšeničných piv, resp. piv 
s přísadou pšeničného sladu. Jsou, jak název napovídá, světlé barvy 
a osvěžující chuti.

WITBIER [vitbír] – (pův. belgické) Bílé pivo, v němž je místo 
pšeničného sladu použito nesladovaných pšeničných zrn. Pivo je 
rovněž většinou ochuceno koriandrem, citrusovou kůrou či dalšími 
aditivy.
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Klášterní pivovar Strahov
q Strahovské nádvoří 10, Praha 1 – Hradčany
z 233 353 155 w klasterni-pivovar.cz

Nedaleko Pražského hradu se přímo v areálu Strahovského kláštera 
nachází pivovar, který nabízí vlastní pivo Sv. Norbert a českou 
kuchyni. Historie pivovaru Královské kanonie premonstrátů na 
Strahově je spjata s historií kláštera samotného, založeného 
roku 1140. Písemně je poprvé doložena v roce 1400, kdy byl 
pivovar pronajat za čtyři kopy grošů, libru pepře a tučného zajíce 
ročně. V roce 1907 byl však pivovar zrušen a v roce 1919 dokonce 
přestavěn na byty.

Pivovar byl obnoven až v roce 2000 při rozsáhlé a náročné 
rekonstrukci celého objektu. První várka piva byla uvařena v červnu 
roku 2001 na svátek svatého Norberta, patrona premonstrátů. 
Současná podoba Klášterního pivovaru Strahov zahrnuje tři lokály – 
pivnici s měděnými varnami a dvoupatrovou restauraci Sv. Norbert. 
V letních měsících je na pivovarském dvoře otevřena zahrádka.

Klášterní pivo Sv. Norbert je typu IPA. Toto pivo bylo vařeno pro 
anglické vojáky a civilní zaměstnance v Indii. Pivo typu ale bylo silně 
chmeleno, protože chmel svými antibakteriálními účinky pomáhal 
spolu s vyšším obsahem alkoholu pivo ochránit před zkažením 
během dlouhé přepravy do Indie. IPA je svrchně kvašené polotmavé 
pivo vařené z ječných sladů a tří druhů aromatických chmelů. 
V klášterním pivovaru Strahov kombinují žatecký poloraný červeňák 
a americké chmely Amarillo a Cascade. Výsledkem je polotmavá 
šestnácka, kombinující plnosladovou chuť vysoké hořkosti 
s výrazným chmelovým aroma.

1

Klášterní pivovar Strahov
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Restaurace a pivovar U Medvídků
q Na Perštýně 7, Praha 1 – Staré Město
z 224 211 916 w umedvidku.cz

Restaurace U Medvídků, kterou navštěvují generace Pražanů 
a zahraničních turistů pro její vyhlášenou českou kuchyni a výborný 
Budvar, patří k největším a nejstarším pivnicím v Praze. Dům je 
pojmenován po majiteli Janovi Medvídkovi, který zde roku 1466 
založil pivovar, fungující až do roku 1898. Když na trh vstoupily 
nové průmyslové pivovary, pivovar U Medvídků zrušil výrobu a byl 
přestavěn na jednu z největších pražských pivnic, ve které byl na 
počátku 20. století provozován první pražský tingl-tangl (kabaret).

V průběhu rekonstrukce v roce 2005 byla původní sladovna 
přestavěna na „Dům piva“ zahrnující pivovarský obchod, kongresový 
sál a minipivovar. Vlastní minipivovar, unikátní svou středověkou 
technologií, vaří nefiltrovaná piva z čistě přírodních surovin, kvasící 
v dřevěných sudech. Speciál XBEER 33° tmavý ležák je dle výše 
stupňovitosti jedno z nejsilnějších piv na světě.

Restaurace nabízí tradiční českou kuchyni z domácích surovin, ale 
také speciality jako pivní cibulačku, pivní guláš nebo pivní zmrzlinu. 
K tanci a poslechu hraje pravidelně lidová kapela. Vedle restaurace 
byl otevřen také 3* pivovarský hotel s historickými pokoji.

2

U Medvídků
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Pivovar a restaurace U Fleků
q Křemencova 11, Praha 1 – Staré Město
z 224 934 019 w ufleku.cz

Nejslavnější a nejstarší pražský pivovar a hostinec, který funguje 
nepřetržitě od doby svého založení. První zmínka o pivovaru 
a restauraci U Fleků se datuje do roku 1499, kdy dům koupil 
sladovník Vít Skřemenec. Pivovar U Fleků je tak jediným pivovarem 
ve střední Evropě, kde se pivo vaří bez přestávky déle než 500 
let. Svou slávu získal čepováním speciálního tmavého 13° piva 
(flekovské třináctky) a vyhlášenou českou kuchyní.

Atmosféru starobylého domu podtrhuje výzdoba i stylové zařízení 
hostinských místností a všech sálů. Od sálu Akademie, kde se 
v minulém století scházely známé postavy české kultury, přes 
Václavku s barevnými vitrážemi až po Rytířský sál zařízený 
v romantickém duchu. Navštívit lze pivovarské muzeum nebo 
staropražský kabaret (na objednání). Mezi slavnými hosty, kteří 
zde popíjeli, byl například Josef Kajetán Tyl, Jan Neruda, Mikoláš 
Aleš, Jaroslav Vrchlický, Jan Werich, Karel Hašler, Ema Destinnová 
nebo Jindřich Plachta. Pivovar U Fleků je dnes poutním místem či 
alespoň povinnou pražskou zastávkou pivařů z celého světa.

3

U Fleků
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Pivovar a restaurace U Tří růží
q Husova 10, Praha 1 – Staré Město
z 601 588 281 w u3r.cz

Již v roce 1405 získal významný sládek Beneš pro dům U Tří růží 
právo várečné, čímž započal jednu z nejdelších kapitol pivovarnictví 
na českém území. Současná restaurace si uchovala unikátní 
atmosféru historického staropražského pivovaru. Vaří množství 
druhů vlastního piva a pivní speciály. Mezi ty vyhlášené patří 
červené pivo Vienna red, osvěžující svrchně kvašený Weissbier 
s příchutí banánu a citrusu nebo Klášterní speciál sv. Jiljí.

Pořádají také prohlídky minipivovaru s odborným výkladem. 
Kombinace vysokých výrobních standardů, kvalitních surovin 
a tradičního řemesla umožnila pivovaru U Tří růží získat status 
klášterního pivovaru řádu dominikánů, sídlícího ve vedlejší budově. 
V nabídce restaurace jsou jídla tradiční české a moravské kuchyně 
z pečlivě vybraných čerstvých surovin.

Sesterským podnikem je pivovar a restaurace Vojanův Dvůr na Malé 
Straně.

4

U Tří růží
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Pivovar U Dobřenských
q U Dobřenských 3, Praha 1 – Staré Město
z 222 222 141 w pivovarudobrenskych.cz

Pivovar U Dobřenských se originálně specializuje na výrobu 
bylinných piv. Byl založen v roce 2015, avšak první zmínka 
o pivovarském objektu je již z roku 1413. Vlajkovou lodí je pivo 
Tribulus beer 14 s léčivým kotvičníkem zemním a Salvia Stout – 
šalvějové tmavé pivo. Kvartálně pivovar vaří další bylinné speciály. 
Útulnému interiéru dvoupodlažní sklepní restaurace dominují 
cihlové stěny a dřevěný nábytek. K pivu se zde podávají nakládané 
sýry, studené uzeniny, zvěřinová paštika i domácí chléb. Teplá 
kuchyně kombinuje současný přístup ke klasické české a rakousko-
uherské kuchyni.

5

U Dobřenských



14 Kde si vaří vlastní pivo

Pivovar a hostinec U Supa
q Celetná 22, Praha 1 – Staré Město
z 734 441 892 w pivovarusupa.cz

Teprve nedávno obnovený pivovar a hostinec U Supa se může 
pochlubit nejen faktem, že jeho kořeny sahají až do 15. století, ale 
také unikátní prosklenou varnou, která umožňuje hostům sledovat 
proces vaření piva. V České republice se jedná o ojedinělou 
záležitost. Sládkem pivovaru je Ivan Chramosil, který je legendou 
českého pivovarnictví. Pivovar s hostincem se nachází na Královské 
cestě nedaleko Staroměstského náměstí. Zdejší kuchyně se 
specializuje na tradiční česká jídla. V letních měsících je hostům 
k dispozici zahrádka u historické fontány.

Pivovar Národní
q Národní 8, Praha 1 – Nové Město
z 222 544 932 w pivovarnarodni.cz

Restaurace a pivovar se nacházejí bezprostředně vedle Nové 
scény Národního divadla v centru Prahy. Vaří zde vlastní pivo pod 
značkou Czech Lion. Jedenáctka je klasický světlý ležák plzeňského 
typu z českého klasického a německého karamelového sladu 
s žateckým poloraným chmelem - červeňákem. Má velmi plnou 
sladovou osvěžující chuť. Do polotmavého speciálu se přidává 

7
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U Supa
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barvící slad, tzv. čokoláda. Pivo má větší hořkost, granátovou barvu 
a karamelovou chlebnatou chuť.

Útulně působící interiér je doplněn výraznými dřevěnými prvky. 
Kuchyně nabízí tradiční české pokrmy studené i teplé kuchyně 
(pečené vepřové koleno, guláš, svíčková, buchtičky se šodó atd.) 
a několik specialit jako hamburger nebo smažené brambory 
s čedarovou omáčkou. Populární je prostorná pivní zahrádka 
umístěná ve dvoře, kde si například můžete opéct špekáčky na ohni.

Pivovar Národní
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OSSEGG Praha
q Římská 45, Praha 2 – Vinohrady
z 603 264 390 w praha.ossegg.com

Tento moderní minipivovar s restaurací navazuje na tradici 
oseckého piva vyráběného v klášterním pivovaru cisterciáckého 
opatství v Oseku v Krušných horách, a to již od roku 1241. V Praze 
sídlí teprve od r. 2018 v budově divadla U Hasičů v Římské ulici 
na Vinohradech. Jedná se o moderní podnik o dvou podlažích; ve 
sklepě nalezneme pivovarskou technologii, v přízemí pak restauraci; 
obě patra mají samostatný výčep. Pivo OSSEGG je živé, nefiltrované 
a nepasterizované a ve spojitosti s tradiční českou kuchyní tvoří 
předpoklad pro dokonale strávený večer. Ve stálé nabídce na čepu 
čeká na ochutnání světlý Philipp 12°, Laurentius 13°, polotmavé 
Ruthard 11° a tmavý Balthasar 13°.

Pivovarský dům
q Ječná/ Lípová 15, Praha 2 - Vinohrady
z 296 216 666 w pivovarskydum.com

Restaurace a minipivovar Pivovarský dům je v provozu od roku 
1998, kdy se stal průkopníkem podniků tohoto typu v Praze. Na 
čepu je vždy minimálně 8 druhů na místě vařených, nefiltrovaných 
a nepasterizovaných piv, od světlé a tmavé klasiky plzeňského typu 
přes svrchně kvašená pšeničná až po unikátní ochucená piva, jako 
je pivo kávové, banánové a zelené pivo kopřivové. Z klasických 
ležáků vyniká tmavý ležák Štěpán, který nabízí výrazně kořeněnou 
a karamelovou chuť. Naprostou raritou je pivní sekt Šamp, první 
pivo v Českých zemích dokvašované v láhvi. Pivo se používá také 
k přípravě pivních destilátů a míchaných pivních nápojů.

8
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Podnik se nachází v přízemí staré funkcionalistické budovy. 
Převažuje jednoduchá výzdoba, měděné varny minipivovaru a velký 
bar. Kuchyně nabízí po celý den klasická jídla české kuchyně. Při 
přípravě některých pokrmů – od předkrmů po dezerty – se používá 
pivo. V jídelním lístku má své místo pivní polévka, vepřové koleno na 
černém pivu nebo palačinky s pivní marmeládou.

Vinohradský pivovar
q Korunní 106, Praha 10 – Vinohrady
z 222 760 080 w vinohradskypivovar.cz

Na pražských Vinohradech se otevřel na podzim 2014 obnovený 
Vinohradský pivovar. Na kvalitu a chuť piv dohlíží zkušený sládek 
a spolumajitel František Richter, známý z pivovaru u Bulovky. 
Pivovar sídlí v zachovalé bývalé spilce Vinohradského měšťanského 
pivovaru, který fungoval v první polovině minulého století, než se 
změnil ve sklady a nakonec vyhořel v roce 2001. Po rekonstrukci 
prostoru dominují průhledy proražené dvoumetrovými zdmi 
z výčepu a restaurace do vlastní varny a dávají tak místu unikátní 
charakter.

Polovina rozlehlých klenutých sklepů slouží k vaření, kvašení 
a zrání několika druhů piv - k mání jsou tradiční nefiltrované ležáky 
z českého sladu a chmele, ale i speciály. V druhé polovině prostoru 
se nachází výčep, restaurace a podzemní sál, který slouží jako 
kulturní prostor pro koncerty a další akce. Kuchyně nabízí pečlivě 
vybrané a pravidelně obměňované menu pokrmů vhodných k pivu, 
ale také zvěřinu nebo ryby.

10
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Loď Pivovar
q  Dvořákovo nábřeží – Nové Město, 

Štefánikův most, kotviště č. 19
z 773 778 788 w pivolod.cz

Češi nevaří pivo pouze na souši, ale i na vodě. Loď Pivovar kotvící 
poblíž Štefánikova mostu je prvním lodním pivovarem v Praze. 
Nejde o nadsázku, na třech palubách se zde skutečně vaří pivo 
a naleznete zde letní terasu, restauraci a pivnici. Na čepu jsou vždy 
připraveny tři české ležáky Legie 10°, Republika 12° a Monarchie 13°. 
Ochutnat můžete i širokou škálu pivních speciálů. Zajímavostí je, 
že jména piv jsou odvozena od názvů lodí z dané oblasti. Zejména 
z horní paluby lodi Pivovar se můžete kochat výhledem na Pražský 
hrad. Dopřát si zde můžete především kvalitní tradiční českou 
kuchyni, ale i speciality z grilu a pivní chuťovky.

Novoměstský pivovar
q Vodičkova 20, Praha 1 – Nové Město
z 222 232 448 w npivovar.cz

Novoměstský pivovar stojí na místě domu, kde již v roce 1434 
uplatňoval sladovník Vaněk Zpěvák právo várečné. Dnešní 
restaurační pivovar byl založen v roce 1993 a navazuje na tuto 
dlouho zapomenutou tradici. Díky spojení minipivovaru s restaurací 
v jeden celek vznikl rozsáhlý komplex s účelně propojenými 
sklepními a nadzemními prostorami.

Restaurace se specializuje na českou kuchyni – od česnečky 
a svíčkové až po konfitovaná kachní stehna nebo pečené sele. Pod 
názvem Novoměstský ležák 11° zde vaří vlastní nefiltrované pivo 

11
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s kvasnicemi, vyrobené výhradně z českých surovin - z českého 
sladu a žateckého chmele. Mezi speciality patří pivní ochutnávka 
obsahující čtyři vzorky piva, pivní sekt nebo pivní kořalka vypálená 
přímo z Novoměstského piva. Restaurace zajišťuje prohlídky 
pivovaru s odborným výkladem.

Břevnovský klášterní pivovar sv. Vojtěcha
q Markétská 1, Praha 6 - Břevnov
z 607 038 304 
w brevnovskypivovar.cz w klasternisenk.cz

Historie Břevnovského pivovaru je spjata s historií kláštera, který 
byl založen již v roce 993. Lze předpokládat, že brzy po jeho vzniku 
byl jako součást hospodářského zázemí zbudován i pivovar, jehož 
existenci nepřímo dokládá listina z poloviny 13. století. Pivovar 
je proto považován za nejstarší pivovar v České republice. Za 
husitských válek byl celý klášter včetně hospodářských objektů 
téměř zničen. K obnově došlo až na sklonku 17. století. Původní 
budova pivovaru byla zbourána při rozšiřování výpadové silnice na 
Karlovy Vary.

13
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Na dlouhou tradici břevnovského piva navazuje Břevnovský 
klášterní pivovar sv. Vojtěcha, který je umístěn v barokním objektu 
bývalých stájí a byl znovuotevřen v roce 2013. Zařízení pivovaru 
je převážně české výroby, kapacita zařízení je 3000 hl piva ročně. 
Kromě klasického světlého ležáku pivovar vyrábí řadu speciálních 
druhů piv s využitím různých druhů sladů a chmelů. Klášterní piva 
jsou prodávána pod značkou Břevnovský Benedict. V areálu se 
nachází restaurace Klášterní šenk, ve které lze ochutnat většinu 
vyráběných piv.

Pivovar U Bulovky / Pivovar Richter
q Bulovka 17, Praha 8 - Libeň
z 602 431 077, 607 092 694
w pivovarubulovky.cz

Unikátní koncept rodinného pivovaru, jehož součástí je útulný malý 
lokál s měděnými varnami, byl otevřen v roce 2004. Majitelem je 
František Richter, sládek a pivní guru s mnohaletými zkušenostmi 
z Německa. Podnik, který si klade za cíl pokračovat v tradici 
vyhlášeného českého pohostinství starých dobrých časů, byl 
mnohokráte oceněn jako jeden z nejlepších pubů v Praze.

Pivovar Richter vaří široký repertoár vynikajících piv bavorského 
typu, včetně pšeničných a bocků. Umí i speciály na způsob 
belgických trapistů či krieků a dokáží točit pivo přímo z dřevěného 
vysmoleného sudu. Kvalitní kuchyně sestává z tradičních pokrmů, 
převažuje maso a speciality z grilu, vyhlášené je jehněčí kolínko, 
pivovarský hovězí guláš nebo řízek A4. Pro oblíbenost podniku 
a vstřícnost obsluhy se ve večerních hodinách volný stůl bez 
rezervace nenajde.

14
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Únětický pivovar
q Rýznerova 19, Únětice
z 220 515 687 w unetickypivovar.cz

Historický regionální pivovar byl v Úněticích u Prahy postaven roku 
1710. Vlastníkem pivovaru byla téměř po celou dobu Metropolitní 
kapitula u sv. Víta v Praze. 20. století ale pivovaru příliš nepřálo – 
sílící tlak konkurence způsobil pivovaru problémy, stagnaci 
umocnilo i umístění mimo průmyslové město. V březnu 1949 výrobu 
definitivně ukončil.

Pivo se zde znovu začalo vařit až v roce 2011, kdy byla uvařena 
první várka Únětického piva a slavnostním otevřením byla zahájena 
novodobá historie pivovaru. Výčepní pivo a ležák se vyrábí 
originálním způsobem pouze z přírodních surovin bez jakýchkoliv 
přísad. Únětické pivo se čepuje v několika desítkách podniků v okolí 
i v Praze. Návštěvníci ocení zrekonstruovaný Pivovarský výčep 
s českou kuchyní a pivem přímo z tanku. 
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Pípa – Beer Story Dlouhá
q Dlouhá 14, Praha 1 – Staré Město
z 607 940 605 w foodstory.cz

Pivotéka se nachází v dolním prostoru komplexu Food Story, který 
dále tvoří bistro, prodejna potravin a rychlé občerstvení. Pípa 
je středně velký bar zařízený v moderním čistém stylu, kterému 
dominuje dřevěný nábytek. Na pivním listu nabízí až 160 druhů 
piv ze všech koutů Česka i světa vybíraných pivním specialistou 
Robertem Demeterem, který sestavoval pivní lístky v restauracích 
Bruxx, Les Moules nebo T-Anker. Na čepu je vždy 8 až 10 piv 
dle aktuální nabídky, k prodeji na 150 piv lahvových. Pravidelně 
probíhají pivní tematické večery, přednášky i degustace.

U Kunštátů – Craft Beer Club
q Řetězová 3, Praha 1 – Staré Město
z 601 353 776 w ukunstatu.cz

Pivní bar se nachází v prostorách historického Domu pánů 
z Kunštátu a Poděbrad – panského sídla v románském stylu 
z první poloviny 13. století, v němž kdysi pobýval i budoucí český 
král Jiří z Poděbrad. Na výčepu se nabízí pestrá paleta nejlepších 
regionálních ležáků a piv typu ale. Degustace piva je zde velmi 
populární – ochutnat můžete 11 vzorků z široké škály výborných 
lokálních piv. V létě si lze posedět na letní zahrádce. V objektu se 
pravidelně konají kulturní akce.

16
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Craft House Prague
q Navrátilova 11, Praha 1 – Staré Město
z 222 935 304 / 775 496 467
w crafthouse.cz

Moderní mnohopípová pivnice a pivotéka se nachází v centru Prahy 
nedaleko Karlova náměstí. Nabízí 27 čepovaných piv a více než 100 
piv v lahvích, jak z České republiky, tak i z celého světa. Šest píp 
tvoří samostatný Imperial Bar, kde najdete silnější piva jako Russian 
Imperial Stouts, Double IPA’s, Quadruples a tak dál. Zaujme vás 
i velký výběr pravých ciderů, přičemž na čepu vždy bývá minimálně 
jeden. Specialitou podniku je skandinávský otevřený sendvič 
Smørrebrød (s modrým sýrem, sleděm v oleji, uzenou šunkou nebo 
s uzeným lososem).

18
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Gulden Draak Bierhuis
q Soukenická 34, Praha 1 – Nové Město
z 724 105 800
w guldendraak.cz

Belgický pivní bar pojmenovaný po jejich „vlajkové lodi“ - pivu 
Gulden Draak, jehož jméno ve vlámštině znamená Zlatý Drak. 
Můžete zde ochutnat čepovaná belgická piva na šestnácti pípách 
a dalších více než 100 různých druhů v láhvi. Kromě stálého pivního 
lístku nabízí i limitované výroční série, archivní a sezónní piva. 
Pro zajímavost dodejme, že belgické pivo se nachází na seznamu 
kulturního dědictví UNESCO. Svůj pivní zážitek si můžete v létě 
vychutnat na letní zahrádce.

19
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20 PIP Craft Beer Pub
q Slezská 1, Praha 2 – Vinohrady
z 605 000 866  @20pip

Nový pivní bar s příjemnou atmosférou a 21 výčepními kohouty 
se nachází kousek od náměstí Míru. Moderní interiér tvoří dvě 
menší místnosti – jedna v přízemí se stolky a jedna v patře s barem 
a výčepem. Na čepu velký výběr piv z českých řemeslných pivovarů 
jako je Matuška, Permon, Břevnov, Kocour či Antoš. Vedle domácích 
jsou zastoupeny také zahraniční značky. Veškerá piva točí i s sebou.

20
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BeerGeek Bar
q Vinohradská 62, Praha 3 – Vinohrady
z 776 827 068 w beergeek.cz

Populární pražská pivotéka BeerGeek otevřela v roce 2014 svůj 
vlastní pivní bar. Vévodí mu moderní místnost s výčepem o 32 
kohoutech, na kterých jsou čepována raritní piva z regionálních 
českých a zahraničních pivovarů (Velká Británie, Německo, Dánsko, 
Belgie, Norsko, ale i USA). Vedle široké nabídky čepovaných piv 
můžete ochutnat také piva lahvová a zajímavou kolekci whisky 
a rumů z Irska, Skotska a Japonska. Příjemná obsluha umí poradit 
pivním amatérům i odborníkům, mluví česky, anglicky, rusky 
a slovensky. K pivu si můžete objednat nachos nebo kuřecí křidýlka.

Dno pytle
q Vinohradská 63, Praha 2 – Vinohrady
z 702 058 007 w dnopytle.cz

Tato útulná pivnice v centru Prahy je unikátem. Jako jediná v České 
republice nabízí piva točená samospádem z dřevěných sudů. 
Na šesti pípách lze ochutnat to nejlepší z českých a bavorských 
pivovarů - vynikající české ležáky a ale, bavorské Kellerbiery, 
pšenice a další speciály. Majitelé pravidelně jezdí do Bavorska, kde 
vybírají špičková piva z místních minipivovarů. Ve spodní části baru 
nabízí široký výběr lahvového piva, bavorského tvrdého alkoholu 
a likérů. K zakousnutí jsou kvalitní bavorské klobásy na grilu.

22

21

BeerGeek Bar



28 Pivní bary a rotující pípy

Nubeerbar
q Balbínova 1, Praha 2 - Vinohrady
z 775 597 000 w nubeerbar.cz

 

Nubeerbar je moderní pivní bar v blízkosti náměstí Míru s 22 
výčepními kohouty. Čepuje se zde řemeslné pivo od malých 
lokálních pivovarů. Bar nabízí také široký sortiment importovaného 
lahvového piva a piva v plechovce.

23
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Malý/Velký
q Mikovcova 4, 120 00 Praha 2 – Vinohrady
z 774 095 708   @barmalyvelky

Nově otevřený bar Malý/Velký je domovským výčepem pivovaru 
Falkon, který se specializuje především na rozmanitá svrchně 
kvašená piva. Na jednom z osmi kohoutů se vždy čepuje také český 
ležák z malých pivovarů. V nabídce je i více než 100 druhů lahvových 
piv a pivní chuťovky jako nakládaný Camembert s vlašskými 
ořechy nebo boršč. Bar pořádá ochutnávky piv a řízené tematické 
degustace.

Bad Flash Bar
q Krymská 2, Praha 10 – Vršovice
z 273 134 609 w badflash.cz

Létající pivovar Bad Flash byl založen dvěma legendárními podniky, 
a to hospodou Kulový blesk a podnikem Zlý časy. Pivovar Bad Flash 
v současné chvíli provozuje dva vlastní bary v Krymské a Březinově 
ulici. V nabídce jsou nejlepší česká i zahraniční piva. Ochutnat 
můžete z dvanácti čepovaných a více než 300 lahvových druhů.

24
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Beer Time
q Nádražní 61, Praha 5 – Smíchov
z 257 326 167   @beertime.pub

Nedávno otevřený pivní bar na rušné křižovatce Anděl v srdci 
Smíchova nabízí dvanáct piv na čepu, převážně z vyhlášených 
regionálních českých a moravských pivovarů. Ve vnitrobloku 
najdete příjemnou zahrádku. Hladoví si mohou objednat jak 
oblíbené obědové menu, tak i solidní výběr jídel včetně salátů 
a těstovin.

Pivovarský klub
q Křižíkova 17, Praha 8 – Karlín
z 222 315 777 w pivovarskyklub.com

Restaurace a pivotéka Pivovarský klub vychází z jednoduché 
myšlenky – skoro všude si lze dát třeba sto různých jídel a k nim 
jenom jedno pivo. Zde je tomu přesně naopak, k jídlu si lze dát sto 
různých piv. Kromě šesti točených piv, jejichž nabídka se neustále 
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mění (české malé a střední pivovary i zahraniční speciály), a kterých 
doposud nabídli více než 700, zde prodávají minimálně 250 piv 
v láhvích.

V nabídce nechybí importovaná piva belgická, německá, z britských 
ostrovů a USA. Obsluha ráda poradí s párováním pokrmů a piva. 
V příjemném prostředí vrchního baru nebo kamenném interiéru 
sklepní restaurace nabízí českou kuchyni, speciality připravované 
z piva (včetně moučníků) i masové pokrmy včetně méně obvyklých 
druhů masa jako je pštrosí nebo klokaní.

Diego pivní bar
q Sokolovská 114, Praha 8 - Karlín
z 730 871 089 w diegopivnibar.cz/cz/

Diego pivní bar nabízí až 10 druhů čepovaných piv, z nichž část je od 
stálých pivovarů, a některé pípy jsou rotující. Bar se nese v duchu 
divokého Mexika. Nejoblíbenější položkou v jídelním lístku jsou 
tacos a costillas - vepřová žebra s tamarindem nebo s mango-
habanerovou salsou. Příběh pivního baru Diego začíná u karlínské 
kavárny café frida, která byla prvním projektem majitelů.
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Kuchyň
q Hradčanské náměstí 1, Praha 1 – Hradčany
z 736 152 891 w kuchyn.ambi.cz

Nově otevřená restaurace řetězce Ambiente v bezprostřední 
blízkosti Pražského hradu. Ve venkovní tankovně Vám načepují 
pivo přímo na zahrádce, ze které je krásný výhled na celé město. 
Na čepu najdete plzeň a Kozla. V restauraci vaří tradiční česká jídla, 
která se každý den obměňují. Kuchaři rádi nadzvednou pokličku, 
nechají vás přivonět a vybrat si, na co zrovna máte chuť.

Kolkovna Olympia Restaurant
q Vítězná 7, Praha 1 – Malá Strana
z 251 511 080 w kolkovna.cz

Stylová restaurace pod Petřínem na Malé Straně je součástí řetězce 
Pilsner Urquell Original Restaurant. Na výčepu si kromě plzně 
můžete objednat i černého Velkopopovického Kozla, polotmavý 
Master 13° nebo nealkoholický Birell. Dopřát si můžete tradiční 
i moderní českou kuchyni. Restaurace sídlí v krásné historické 
budově z roku 1903, která již od začátku sloužila téměř výhradně 
k restauračním účelům.
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Lokál Dlouhá
q Dlouhá 33, Praha 1 – Staré Město
z 222 316 265 w ambi.cz

Tradiční česká hospoda pro 21. století s pečlivě ošetřeným pivem, 
čerstvě navařeným jídlem a příjemnou profesionální obsluhou. Točí 
zde plzeň i Kozla, u nichž si zakládají na správném uskladnění a co 
nejkratší cestě z tanku do půllitrů. Jednoduchý interiér v designu 70. 
let připomíná stylovou školní jídelnu osázenou dlouhými dřevěnými 
lavicemi a nerezovým výčepem, který má přímo pod pípou tank, ze 
kterého se zrovna čepuje. Zkušení výčepní umí natočit pivo hned 
čtyřmi způsoby – hladinka, šnyt, čochtan nebo mlíko.

Česká kuchyně, vycházející z tradičních receptur, je založena na 
českých surovinách od lokálních dodavatelů. Servíruje se například 
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rajská omáčka, šunkafleky i domácí taliány. Menu se obměňuje 
každý den, zahrnuje polední a večerní nabídku, která platí až do 
zavírací doby. Lokál v Dlouhé byl otevřen v roce 2009 v rozlehlých 
prostorách, které z něj činí zaručeně jednu z nejdelších restaurací 
v Praze. I přes svou velikost je často plno a zejména večer je lepší si 
stůl rezervovat.

Další pobočky Lokálu:
Lokál U Bílé kuželky
q Míšeňská 12, Praha 1 – Malá Strana
z 257 212 014 w ambi.cz

Lokál Nad Stromovkou
q Nad Královskou oborou 31, Praha 7 – Bubeneč
z 220 912 319 w ambi.cz

Lokál Hamburk
q Sokolovská 55, Praha 8 – Karlín
z 222 310 361 w ambi.cz
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Terasa T-Anker
q  náměstí Republiky 8, OD Kotva – 5. patro, 

Praha 1 – Staré Město
z 722 445 474 w t-anker.cz

Jeden z nekrásnějších výhledů v centru Prahy a široký výběr 
piv k tomu. Restaurace s největší terasou v Praze se nachází na 
náměstí Republiky a nabízí okouzlující výhled na město v kombinaci 
s 9 kohoutkovou pípou a až 60 druhy lahvových piv. Na čepu se 
každý týden mění nabídka nejlepších českých i světových pivních 
speciálů. V rámci podpory malých českých pivovarů se zde točí piva 
z pivovarů Matuška, Permon a desítky dalších. Školený personál 
umí poradit s výběrem piva. V jídelním lístku převládají masité 
pokrmy jako steaky či tatarák, ale zastoupeny jsou i pivní chuťovky, 
rizota a saláty. Pořádají se zde pravidelné koncerty a další akce.

The James Joyce Irish Pub
q U Obecního dvora 4, Praha 1 – Staré Město
z 224 818 851 w jamesjoyceprague.cz

První pražský a zároveň nejstarší irský pub v České republice 
s autentickým prostředím, výtečnou kuchyní a jedním z nejlepších 
točených Guinnessů za hranicemi Irska. Bar pojmenovaný po 
největším irském spisovateli a básníkovi Jamesi Joyceovi byl 
místem, kde byla 5. listopadu 1993 v 17:59 načepována první pinta 
točeného Guinnesse v České republice. Útulný interiér s krbem 
pochází z dílny filmových architektů z Barrandovských studií. 

Na jídelním lístku mají burgery, speciality z jehněčího a hovězího, 
kuřecí křidélka nebo fastfoodovou klasiku fish and chips.
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Restaurace Kulový blesk
q Sokolská 13, Praha 2 – Nové Město
z 721 420 859 w restauracekulovyblesk.cz

Restaurace Kulový Blesk se nachází kousek od náměstí I. P. Pavlova 
a disponuje příjemnou zahrádkou ve vnitrobloku s výčepem o 11 
pípách a suterénními prostory s výčepem o dalších 17 pípách. 
V nabídce jsou piva středních a malých pivovarů s podrobným 
popisem parametrů, někdy i piva německá. Z českých piv jsou 
častými zástupci pivovary Matuška, Únětice, Kocour, ale i Zemský 
pivovar nebo Prager Laffe.

Restaurace je členem Aliance P. I. V. (Pivně inteligentních výčepů), 
což je záruka kvalitně ošetřených čepovaných piv. Stylizace 
interiéru je patrná již ze samotného názvu restaurace – zaujmou 
hlavně staré české filmové plakáty, nesourodá směs starožitného 
nábytku a původní omšelý nátěr. Suterénní prostor je rozdělen 
do menších místností, které jsou ideální pro soukromé posezení. 
Kuchyně nabízí klasické pivní předkrmy a dva druhy tataráků, večer 
také různé speciality (například burger).
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Belgická restaurace Bruxx
q náměstí Míru 9, Praha 2 – Vinohrady
z 224 250 404 w bruxx.cz

Restaurace zaměřená na belgickou kuchyni a pivo. Na čepu je 
exkluzivně 8 druhů belgického piva, které si sami dovážejí, a pro 
srovnání vždy jedno rotující pivo, vařené speciálně pro restauraci 
ve vybraném českém minipivovaru. V nabídce je pivní degustační 
set 4 vybraných piv (sklenice 0,1l). Lahvových piv je na nápojovém 
lístku přes 20. Interiér navozuje atmosféru lepší belgické restaurace, 
vysoké štukové stropy s původními lustry a tmavé obložení stěn 
tvoří stylové prostředí.

Hlavními specialitami kuchyně jsou mušle, čokoláda a hranolky. 
Z čokolády vyrábí vlastní pralinky a dvojitě smažené hranolky jsou 
ze speciálně dovážených brambor.

Hned za rohem najdete vchod do sesterské restaurace Vinohradský 
Parlament. Tato moderní česká hospoda je velký rušný podnik, který 
vznikl ze spolupráce s pivovarem Staropramen.

Los v Oslu
q Perunova 17, Praha 3 – Vinohrady
z 222 513 295 w losvoslu.cz

Útulná stylová restaurace s neobyčejným názvem nabízí pokrmy 
severské a francouzské kuchyně, 11 druhů točených piv a 50 
druhů piv lahvových. Restaurace jen pár kroků od náměstí 
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Jiřího z Poděbrad je dělená do dvou pater - horní část tvoří bar 
s originálními tematicky laděnými místnostmi a ve spodní části 
restaurace, kterou je „Belgický pivní klub“. Prostor je hojně využíván 
pro firemní akce a soukromé oslavy.

Točí česká i belgická piva - z českých například černou třináctku 
Merlin, nefiltrovaného Chlumeckého Víta nebo medový Kvasar, 
z belgických lahodný višňový Kasteel Rouge či osmnáctistupňový 
Kwak. Z lahvových specialit stojí jistě za zmínku nejsilnější 
„šestadvacítka“ Belzebuth. Mezi oblíbené speciality z jídelníčku 
patří jak čerstvé mušle, které upravují na několik způsobů, tak 
i česká klasika, jako pečená vepřová žebra či domácí guláš. Podnik 
je velmi oblíbený, a proto se doporučuje rezervace stolu.

The Tavern
q Chopinova 26, Praha 2 – Vinohrady
w thetavern.cz

The Tavern je synonymem pro pravé americké burgery, skvělou 
multikulturní atmosféru a příjemnou obsluhu. Na čepu je oblíbený 
Ježek 11° z jihlavského pivovaru, široký výběr lahvových piv 
a originální koktejly. Servírují zde domácí „Lokal Burgery“, mezi 
vyhlášené patří Classic Bacon-Cheddar Burger. Na jídelním lístku 
jsou také vegetariánské burgery, originální sendviče s BBQ křehkým 
zauzeným vepřovým masem a několik druhů hranolek. Veškeré 
ingredience pocházejí z regionálních zdrojů. V létě je otevřena malá 
předzahrádka. Jídlo je možné objednat s sebou a užít si vlastní 
piknik v nedalekých Riegrových sadech.
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U Kurelů
q Chvalova 1, Praha 3 – Žižkov
w ukurelu.cz

Hospůdka U Kurelů funguje na Žižkově nepřetržitě již od roku 1907. 
Pár kroků od televizního vysílače se nachází funky moderní český 
bar nabízející klasické americké hamburgery a BBQ. Za absolutní 
špičku je považováno zauzené trhané vepřové, které si můžete 
dopřát i v sesterském podniku The Tavern. Na výčepu je k mání 
česká pivní klasika - plzeň, Gambrinus, Bernard a v nabídce najdete 
i polotmavý ležák ze Zemského pivovaru.

Sousedský pivovar Bašta a pivnice U Bansethů
q Táborská 49, Praha 4 – Nusle
z 724 582 721 / 261 222 530 w ubansethu.cz

Sousedský pivovar Bašta byl slavnostně otevřen v roce 2007 
a nachází se hned vedle Plzeňské pivnice U Bansethů. Stylový 
interiér staročeské pivnice doplňují kachlová kamna, všudypřítomné 
dřevo a vitráže v oknech. Na rozdíl od sousedící restaurace 
U Bansethů jsou zde čepována piva vyrobená ve vlastním 
minipivovaru a piva z malých skotských a belgických pivovarů. 
Vlajkovou lodí pivovaru je proslulý polotmavý ležák 12°, který se 
může pochlubit řadou ocenění. V pivovaru každý den nabízí také 
čerstvý pivovarský chléb, slané pečivo a sladké výrobky z vlastní 
pekárny.
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Plzeňská pivnice U Bansethů je legendární hospoda s více 
než stoletou tradici, která je dlouholetým držitelem certifikátu 
plzeňského pivovaru Prazdroj za vynikající péči o čepované pivo. 
Do podvědomí Pražanů se dostala i díky slavnému a pravidelnému 
návštěvníkovi – Jaroslavu Haškovi. Kuchyně se prezentuje ryze 
českým jídelním lístkem. Vyhlášenou místní specialitou jsou 
pečené kachny nadívané bramborovými plackami a kysaným zelím.

Pivnice a pivotéka Zlý časy
q Čestmírova 5, Praha 4 – Nusle
z 723 339 995 (Pivnice) 
z 739 437 507 (Pivkupectví) w zlycasy.eu

Kultovní pražská pivnice s jedinečným geniem loci se nachází 
nedaleko náměstí Bratří Synků a na 48 kohoutkovém čepu 
nabízí světlé ležáky, tmavá i pšeničná piva ze středních, malých 
i rodinných pivovarů z Čech a Moravy. Výčepy jsou rozděleny do 
tří barů – horní, prostřední a spodní a nabídka piv se v každém liší. 
Pivnice je členem Aliance P. I. V. (Pivně inteligentních výčepů), což 
je záruka kvalitně ošetřených čepovaných piv. Nabídku točených piv 
doplňuje široký sortiment lahvových piv ze všech koutů světa. Na 
prostředním baru je v provozu steaková kuchyň s grilem, z pochutin 
k pivu jsou vyhlášené vuřty na černém pivě, uzené vepřové koleno či 
lahodný nakládaný hermelín.

Součástí podniku je také Pivkupectví s širokou nabídkou více než 
40 českých značek i lahvových speciálů z celého světa. Zakoupit 
a vypít lze belgické a německé speciály, zajímavosti tuzemské 
provenience a nechybí ani rarity ze severských zemí či jiných koutů 
Evropy.
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Restaurace Podolka
q Podolské nábřeží – Přístav 1, Praha 4 – Podolí
z 774 115 166 w restauracepodolka.cz

Restaurace Podolka se nachází dále od ruchu městského centra 
v klidné oblasti vltavského břehu. Z prostorné dřevěné terasy je 
příjemný výhled na řeku a kotvící lodě. Restaurace nabízí masové 
i vegetariánské speciality včetně bezlepkových; k pití je v nabídce 
čepované i lahvové pivo Bernard. V roce 2015 byla otevřena 
sesterská restaurace v Karlíně (Šaldova 34).
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Hostinec U Černého vola
q Loretánské náměstí 1, Praha 1 - Hradčany
z 606 626 929   @ucernehovola

Jedna z původních staropražských pivnic se nachází na 
Loretánském náměstí nedaleko Pražského hradu. Renesanční dům 
s barokní fasádou byl postaven v 16. století a zmínky o místním 
šenku se objevují již v 18. století. Od roku 1905 zde provozoval 
restauraci pan Brinda, který nabízel smíchovské pivo, Plzeňský 
Prazdroj, víno a kulečník. Pivnice, jak ji známe dnes, byla otevřena 
v roce 1965 a zachovala si svůj genius loci. Prostému historickému 
interiéru s vitrážemi v oknech vévodí starý „socialistický“ výčep, na 
kterém točí pověstně dobrého Kozla.

K pivu nabízejí klasické chuťovky jako nakládaný romadúr, tlačenku 
s cibulí nebo pečenou šunku s vejci. I přesto, že sem občas zabloudí 
turisté, jedná se o pivnici, kde převažuje české osazenstvo – 
štamgasti a studenti. Zpravidla bývá plno, ale vždy je možné dát 
si pivo „na stojáka“. Zajímavostí je, že si pivnice zahrála ve filmu 
„Adéla ještě nevečeřela“, když se zde na pivo zastavil komisař 
Ledvina s Nickem Carterem.

Pivnice U Hrocha
q Thunovská 10, Praha 1 – Malá Strana
z 257 533 389

Městskému ruchu skrytá malostranská pivnice, která se během 
své relativně krátké existence stala kultovní hospůdkou. Na skvěle 
ošetřené plzeňské pivo (říká se, že je jedno z nejlepších v Praze) se 
zde scházejí jak místní, tak turisté i úředníci z Hradu. Hospůdka, do 
které se chodí „přisednout a popovídat si“, je proslulá autentickým 
prostředím staré pivnice s gotickými klenbami a téměř domáckou 
atmosférou. Jedná se o tradiční pivnici, jídelní lístek tedy obsahuje 
především studené pokrmy k pivu – sýry, tlačenku, utopence 
i zavináče. Z teplých jídel je možné objednat vepřový steak na grilu 
či klobásku. I přesto, že je zde často plno, místo se téměř vždy 
najde, případně lze vypít pivo u baru „na stojáka“.
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Pivnice U Zlatého tygra
q Husova 17, Praha 1 – Staré Město
z 222 221 111 w uzlatehotygra.cz

Pivnice U Zlatého tygra se ukrývá v malé ulici Husova, kousek od 
rušné turistické Karlovy ulice. Díky výborné plzni a atmosféře, 
kterou ve svých povídkách proslavil Bohumil Hrabal, se stala 
kultovním místem jak českých pivařů, tak i fanoušků české 
literatury z celého světa. U Zlatého tygra byla spisovatelovou 
nejoblíbenější hospodou a dodnes zde má rezervované své místo.

Pivnice si do dnešní doby uchovala původní starobylý ráz. Jedná 
se o tradiční pivnici a tak je v nápojovém lístku kromě piva pouze 
víno, Coca-Cola a sodovka. K jídlu se nabízí rozmanitá studená 
kuchyně, z teplých jídel třeba vepřový řízek v bramboráku nebo 
kotlíkový guláš. Místní specialitou je pivní sýr – pivnice byla prvním 
podnikem, kam začal výrobce tuto pochoutku pravidelně dodávat. 
Ve večerních hodinách bývá beznadějně plno, a proto se doporučuje 
rezervace stolu.

Restaurace U Pinkasů
q Jungmannovo náměstí 16, Praha 1 – Nové Město
z 221 111 152 w upinkasu.cz

Restaurace U Pinkasů, založená Jakubem Pinkasem roku 1843, 
byla první restaurací v Praze, kde se začal poprvé čepovat spodně 
kvašený ležák Plzeňský Prazdroj. Po dobu více než 170 let 
nepřetržité činnosti platí za jeden z nejoblíbenějších pražských 
podniků. Pivo se stáčí v kvalitě shodné s tou pivovarskou, není 
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pasterované a navíc je ve zmíněných tancích tlačeno vzduchem 
přes vaky, takže do něj nejsou přidávány žádné tlačné plyny. 
Výsledkem je tzv. hladinka, pivo čepované na jeden zátah, které 
ocení nejen pivní znalci, ale i laici.

Restaurace nabízí tradiční české pokrmy z receptur pocházejících 
z dob jejích začátků. Kromě několika stylizovaných lokálů (Doma, 
Horní a Dolní Sněmovna) je zde Pinkasův sklep a jedinečná Gotická 
zahrádka, která vznikla v prostoru přilehlé části františkánské 
zahrady. Zajímavostí je, že pivnice byla zmíněna ve filmu „Adéla 
ještě nevečeřela“, kde ji komisař Ledvina doporučoval detektivovi 
Nicku Carterovi.

Restaurace U Šumavy
q Štěpánská 3, Praha 2 – Nové Město
z 775 555 297 w usumavy.cz

Útulná tradiční restaurace v centru města a nejstarší hostinec na 
Praze 2 založený už roku 1873. Specializuje se na piva z malých 
českých pivovarů, která se v nabídce pravidelně mění. V restauraci 
se vaří převážně tradiční česká kuchyně, kterou doplňují pivní 
chuťovky a masové speciality jako steaky a burgery. Pro bohatýrské 
apetity restaurace nabízí Pekáč Šumava pro dva, který zahrnuje 
čtvrtku pečené kachny, pečené vepřové koleno, opečenou 
klobásu, grilovanou krkovici, pečené brambory a bramboráčky. 
Za vyzkoušení stojí i degustační plata piv, buď o šesti nebo devíti 
typech piva.
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Restaurace Park Café
q Riegrovy Sady 28, Praha 2 – Vinohrady
z 222 717 247 w restauraceriegrovysady.cz

Riegrovy sady jsou jedním z nejoblíbenějších pražských parků, 
odkud je ojedinělý výhled na Pražský hrad a Malou Stranu. 
Park je oblíbeným místem pikniků a výletů. Na jeho vrcholu se 
nachází restaurace a zahrádky Park Café. Tradiční pivní zahrádka 
má kapacitu až 1 400 lidí a velké plátno na sportovní přenosy. 
V restauraci vaří až do 22.30 mezinárodní kuchyni zaměřenou 
na masité pokrmy a pochoutky z grilu. Na zahrádce si k pivu lze 
objednat tradiční klobásku nebo nakládaný hermelín, ale také 
několik druhů pizz přímo z pece.

Hostinec U Vodoucha
q Jagellonská 21, Praha 3 – Vinohrady
z 736 623 294 w uvodoucha.pivovarkostelec.cz

Tradiční český hostinec s nabídkou piv malých pivovarů a českou 
kuchyní. Na čepu je pravidelně k ochutnání široká škála piv 
zejména z Černokosteleckého pivovaru. Jídelní lístek nabízí 
k pivu nejen nakládané pochutiny a domácí škvarky, ale také řízky, 
guláše a klasické české omáčky. Podnik nabízí i místní speciality 
jako je Žižkovská fanka či Pivovarský hovězí burger. Partnerským 
podnikem je Hostinec U Slovanské lípy. 
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Hostinec U Slovanské lípy
q Tachovské náměstí 6, Praha 3 – Žižkov
z 734 743 094 w uslovanskelipy.cz

Hostinec v prvorepublikovém stylu, který je pravděpodobně 
nejstarší žižkovskou hospodou. Podnik se zaměřuje na pivní 
speciality výhradně z českých pivovarů, které pravidelně rotují na 
devíti pípách. Kuchyně nabízí klasické masové pokrmy, ale také 
žižkovské speciality jako je Talíř starýho Žižky pro 2 osoby. Hostinec 
U Slovanské lípy je partnerským podnikem Hostince U Vodoucha. 

Hospůdka Na Hradbách
q V Pevnosti 2, Praha 2 – Vyšehrad
z 734 112 214   @hospudkanahradbach

Kultovní hospůdka se nachází přímo na vyšehradských hradbách. 
Posedět je možné u stolů pod slunečníky i po obvodu hradeb. 
Tato místa jsou zvláště oblíbená pro netradiční výhledy na Prahu 
a působivé panorama Nového Města s Nuselským mostem. 
Kromě venkovní zahrádky má ještě tři menší vnitřní místnosti. Pivo 
na zahrádku se točí u venkovního okénka. V případě, že je plno, 
rádi natočí pivo i do kelímku, se kterým si lze sednout na trávu. 
Hospůdka má v provozu venkovní gril, kde si kromě masových 
pochoutek (kotlety i jehněčí klobásy) lze objednat balkánské 
a vegetariánské speciality. Otevřeno je celoročně a pravidelně se 
zde konají koncerty a další akce.
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Zahradní pivnice Letenské sady
q Letenské sady, Praha 7 – Holešovice
z 724 170 940

Oblíbená pivní zahrádka v Letenských sadech se nachází přímo před 
novorenesančním Letenským zámečkem a skýtá jedinečný výhled 
na pražské panorama s protékající Vltavou. Posezení v rozlehlém 
prostoru parku je chráněno vzrostlými stromy a představuje ideální 
místo pro letní popíjení s kamarády i romantické místo v podvečer, 
kdy se rozsvěcují lampy. V létě na zahrádku míří i rodiny s dětmi 
a návštěvníci mají v oblibě také piknik na trávníku. Zdejší menší 
výčep točí Gambrinus za příznivé ceny, v nabídce je také víno a celá 
řada nealkoholických nápojů. K pivu si lze objednat klobásy nebo 
pizzu.
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Pivotéka Illegal Beer
q Ve Smečkách 16, Praha 1 – Nové Město
z 774 055 540 w illegalbeer.com

Pivotéka s 6 kohoutovou pípou kousek od Václavského náměstí. 
Podnik vedou sami majitelé, o příjemnou domácí atmosféru v něm 
proto není nouze. Každý den se na čepu obměňují piva z malých 
a středních pivovarů. Zvláštností pivotéky je pivo čepované 
přímo ze sklepních prostorů, díky čemuž jsou sudy udržovány při 
konstantní vyhovující teplotě a pivo nezažívá teplotni šoky, jež by 
mohly ovlivnit jeho kvalitu. Bohatý je také výběr piv lahvových. Až do 
večerních hodin je k zahnání hladu možné objednat domácí polévku.

Pivotéka BeerGeek
q Slavíkova 10, Praha 3 - Žižkov
z 775 260 871 w beergeek.cz

Pivotéka BeerGeek byla otevřena na Žižkově v roce 2013 
a v současné době čepuje pivo z 32 píp a skladuje zhruba 500 
druhů piv. V nabídce jsou piva z domácích malých i středních 
pivovarů, zahraniční známé i méně známé značky (například piva 
z Nového Zélandu). Každý den se zde narazí 5 až 10 nových piv, 
přičemž mnoho z nich nelze najít na čepu nikde jinde. Pivotéka 
disponuje nabídkou surovin a příslušenství pro domovarníky, rádi 
také poradí se sestavením receptu na vlastní pivo. Pravidelně zde 
probíhají schůzky domovarníků. 
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Pivotéka Pivo a párek
q Korunní 105, Praha 3 – Vinohrady
z 734 201 195

Pivotéka Pivo a párek, otevřená v roce 2012 na pražských 
Vinohradech, nabízí na 7 kohoutkovém čepu piva a pivní speciály 
z malých a středních pivovarů. Sudy jsou obměňovány v průběhu 
dne, pivo je vždy čerstvé a protočí se ho až 140 druhů. Ze sedmého 
kohoutku zpravidla teče klasická limonáda. Kromě čepovaných piv 
je zde bohatý výběr piv lahvových, ta nejžádanější jsou připravena 
v lednici. Jak již název napovídá, k jídlu si lze objednat různé 
kvalitní uzeniny z malých českých uzenářství, především párky 
a klobásy. Pivo si lze vychutnat „na stojáka“ přímo ve výčepu nebo 
posedět v zadní místnosti. V létě je otevřena zastřešená zahrádka 
ve vnitrobloku.
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Pivní rozmanitost
q Koněvova 133, Praha 3 – Žižkov
z 608 601 601  @pivotekapivnirozmanitost

Pivní bar a ochod nabízející piva z České republiky i celého světa. 
Jak napovídá název podniku, nabídka zahrnuje řadu piv ze středně 
velkých pivovarů a minipivovarů. Taktéž si zde lze zakoupit 
ingredience pro domácí vaření piva.

Pivotéka Království piva
q Bubenečská 33, Praha 6 – Bubeneč
z 724 763 100 w kralovstvipiva.com

Prodejna pivních specialit a hospůdka s 6 rotujícími pivy na čepu 
a širokou nabídkou lahvových piv z malých pivovarů (až 150 druhů). 
Království piva je místem, kde se prezentuje pivní kultura a vše, 
co k ní náleží. Místo, kam zákazníci přijdou pivo nejen ochutnávat 
a poznávat, ale kde si o něm mohou i popovídat. Posedět 
s některým z nabízených piv lze v příjemném interiéru, ve kterém 
se nachází i piano a dětský koutek. K pivu zde nabízejí domácí 
farmářské uzeniny a sýry.
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Pivní lázně BBB Praha
q Masná 3, Praha 1 – Staré Město
z 222 762 620 w pivnilaznebbbpraha.cz

Pivní lázně BBB PRAHA patří do skupiny Bier Bottich Bad, nejstarší 
a největší celoevropské sítě pivních lázní chráněných patenty 
a užitnými vzory. Zdejší procedury čerpají z přírodních produktů 
a historie lázeňství. V Pivních lázních BBB je poskytována kvalitní 
procedura v moderním, ale stylovém prostředí, neomezené pití piva 
Budweiser Budvar a následný odpočinek na lůžku z pravé ovesné 
slámy. Zároveň je zde možnost ubytování v centru Starého Města 
v Apartmánu BBB přímo nad lázněmi.

Pivní lázně Bernard Praha
q Týn 10, Praha 1 – Staré město
z 221 771 048 w pivnilaznebernard.cz

Pivní lázně Bernard nabízí relaxační procedury ve stylovém 
prostředí. Procedury obsahují koupel v pivní lázni - v originální velké 
vaně určené pro 2 osoby - spojenou s neomezenou konzumací 
piva Bernard, které si klient sám čepuje. Pro koupel je používána 
Pivovarem Bernard navržená a odzkoušená ozdravná směs 
s vitamínem B a nejkvalitnější český chmel z Žatce. Po lázni 
následuje relaxace ve vedlejší místnosti. Ke koupeli je možno si 
přiobjednat také uvolňující masáž.

Pivní lázně SPA BEERLAND
q Žitná 9, Praha 1 – Nové Město
z 252 544 849 w beerspa.com

Relaxační místnost s originální lázeňskou procedurou, která 
si zakládá na použití výhradně přírodních surovin. Pivní lázeň 
obsahuje extrakty, ze kterých se vaří české pivo Krušovice. 
Probíhá v ručně vyrobených, tisícilitrových vířivých kádích z dubu 
královského. Vysoký obsah chmelových silic přispívá k celkové 
vitalizaci a uvolňování kožních pórů. Během pivní koupele si klient 
může sám natočit neomezené množství piva Krušovice. Po koupeli 
následuje odpočinek u krbu na lůžku z pravé pšeničné slámy.
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Lázně Pramen
q Dejvická 18, Praha 6 – Dejvice
z 728 059 770 w pivnispa.cz

Lázně Pramen nabízejí tradiční pivní lázně využívající kombinaci 
vybraných ingrediencí: chmelu, sladu, nejčistší vody a pravého 
českého piva Kynšperský Zajíc. Stylové sklepní prostory doplňuje 
kombinace kamene a dřeva. Klient má k dispozici místnost 
s vířivkou z královského dubu nebo modřínu o objemu 1000 
litrů. Do vany s teplotou vody 35 - 38 °C se přidává tmavé pivo, 
smíchané v určitém poměru z pivovarských kvasnic a přírodní 
rozdrobené složky vybraných odrůd chmele a sladu. Během pivní 
lázně si můžete sami natočit neomezené množství piva. Po koupeli 
následuje odpočinek u krbu na lůžku z pravé slámy.

Muzeum piva Praha
q Husova 7, Praha 1 – Staré Město
z 778 072 337 w beermuseum.cz

První muzeum českého piva v centru Prahy otevřelo expozici 
o historii a tradici českého pivovarnictví na ploše dvou pater. 
Návštěvník pozná historii a tajemství výroby českého piva v několika 
tematicky zaměřených místnostech. Své místo zde má pivní 
sběratelství, dávný obor ledařství i původní stroje na zátkování. 
Zmenšený model pivovaru přibližuje proces výroby sladu a následně 
i samotného piva. V krásných sklepech budovy ze 13. století lze 
ochutnat několik druhů českých piv buď v hospodě z 19. století 
nebo v tradičním lokále z dob socialismu. Ochutnávka piv je v ceně 
vstupenky.
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Pivovarské muzeum U Fleků
q Křemencova 11, Praha 1 – Staré Město
z 224 934 019 w ufleku.cz

K pětistému výročí pivovaru U Fleků bylo v budově bývalé 
sladovny otevřeno pivovarské muzeum. Expozice vytvořená 
v roce 1999 umocňuje jedinečnou atmosféru prostředí pivovaru. 
Ve zrenovovaných výstavních prostorách jsou umístěny ukázky 
pivovarských strojů, nářadí a nádob, které návštěvníky seznamují 
s dávnou historií výroby piva v Praze. Nejzajímavější částí muzea je 
renesanční místnost, ve které se horkým kouřem ze spalovaného 
dřeva sušil slad. Prohlídky pro maximálně 15 osob probíhají pouze 
na objednávku. V sobotu jsou exkurze podmíněné konzumací 
v restauraci.
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Návštěvnické centrum Staropramen
q Pivovarská 9, Praha 5 – Smíchov
z 273 132 589 w centrumstaropramen.cz

Audiovizuální interaktivní procházka časem, která odhaluje příběh 
skrytý za značkou Staropramen. K vidění je mnoho zajímavého 
z původního pivovaru – například původní pivovarský kotel nebo 
rozvážecí vůz z 30. let. V historických prostorách je umístěno 16 
velkoplošných obrazovek zprostředkujících návštěvníkovi detailní 
náhled na proces vaření piva. Prohlídka pro skupinu max. 35 osob 
trvá přibližně 1 hodinu včetně degustace piva.
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Pivní zážitky s Lokálem
q Lokál U Bílé kuželky - Míšeňská 12, Praha 1 – Malá Strana
w lokal.ambi.cz/cz/skola-cepovani

Škola čepování Lukáše Svobody a další programy

Kurzy čepování pro jednotlivce i skupiny pod vedením mistra světa 
v čepování Lukáše Svobody jsou určeny milovníkům a fanouškům 
piva, kteří se chtějí o svém oblíbeném nápoji dozvědět úplně 
všechno. Kurz zahrnuje párování piva a jídla, teorii o výrobě a historii 
piva, ukázku různých stylů čepování, míchání pivních drinků a praxi 
za výčepem. Další programy určené jednotlivcům i skupinám 
zahrnují i pivní párování, pivní tour, narozeninové čepování a další.
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Festival minipivovarů na Pražském hradě
w pivonahrad.cz

Festival minipivovarů na Pražském hradě se koná každoročně 
v Královské zahradě Pražského hradu, konkrétně na Střelecké cestě 
pod Královským letohrádkem. K ochutnání je více než 130 druhů 
piva. Festival se koná v červnu a je dvoudenní. Vstup je placený.

Pivo na Náplavce – festival malých a mini českých 
pivovarů
w pivonanaplavce.cz

Degustační festival je dvoudenní a koná se v červnu. Stalo se 
již tradicí, že na festivalu bývá k ochutnání také příležitostná 
várka piva, které nese název některého z plaveckých stylů, jako 
např. Vltavská čubička, Vltavské ouško, Vltavská prsa, apod. 
Ve festivalové nabídce je více než 200 pivních speciálů. Na festivalu 
lze zakoupit pivní suvenýry. Vstup zdarma.

Český pivní festival
w ceskypivnifestival.cz

Největší pivní festival v České republice konající se na Letenské 
pláni v květnu po dobu 17 dnů. Pro návštěvníky je připraveno více 
než 100 druhů českých piv a tradiční česká kuchyně. Český pivní 
festival byl zařazen mezi 40 světových akcí doporučovaných 
britským deníkem The Financial Times. Vstup je placený.

Žižkovské pivobraní
w parukarka.cz/zizkovske-pivobrani.php

Dvoudenní degustace piv 40 minipivovarů v parku Parukářka 
na Vrchu sv. Kříže. Každoroční speciální nabídka zahrnuje piva 
pšeničná, výčepní, bylinná či kvasnicová. Návštěvníci mohou 
ochutnat i delikatesy vhodné ke konzumaci piva. Akce se koná 
v červnu a vstup je zdarma.

Počernické pivobraní
w pddp.cz

V zámeckém parku v Dolních Počernicích se již třetím rokem koná 
dvoudenní pivobraní. Akci pořádá počernický pivovar Panský Dvůr 
ve spolupráci s dalšími spřátelenými pivovary v září a vstup je 
zdarma. 
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Seznam podniků:
Kde si vaří vlastní pivo:
1. Klášterní pivovar Strahov
2. Restaurace a pivovar U Medvídků
3. Pivovar a restaurace U Fleků
4. Pivovar a restaurace U Tří růží
5. Pivovar a restaurace U Dobřenských
6. Pivovar a hostinec U Supa
7. Pivovar Národní
8. OSSEGG Praha
9. Pivovarský dům
10. Vinohradský pivovar
11. Loď Pivovar
12. Novoměstský pivovar
13. Břevnovský klášterní pivovar sv. Vojtěcha
14. Pivovar U Bulovky / Pivovar Richter
15. Únětický pivovar

Pivní bary a rotující pípy:
16. Pípa – Beer Story Dlouhá
17. U Kunštátů – Craft Beer Club
18. Craft House Prague
19. Gulden Draak Bierhuis
20. 20 PIP Craft Beer Pub
21. BeerGeek Bar 
22. Dno pytle
23. Nubeerbar
24. Malý/Velký
25. Bad Flash Bar
26. Beertime

27. Pivovarský klub
28. Diego pivní bar

Kam za dobrým jídlem i pivem:
29. Kuchyň
30. Kolkovna Olympia Restaurant
31. Lokál Dlouhá
32. Lokál U Bílé kuželky
33. Lokál Nad Stromovkou
34. Lokál Hamburk
35. Terasa T-Anker 
36. The James Joyce Irish Pub
37. Restaurace Kulový blesk
38. Belgická restaurace Bruxx
39. Los v Oslu
40. The Tavern
41. U Kurelů
42. Sousedský pivovar Bašta a pivnice U Bansethů
43. Pivnice a pivotéka Zlý časy
44. Restaurace Podolka

Tradiční pražské lokály a zahradní restaurace:
45. Hostinec U Černého vola
46. Pivnice U Hrocha
47. Pivnice U Zlatého tygra
48. Restaurace U Pinkasů
49. Restaurace U Šumavy
50. Restaurace Park Café

51. Hostinec U Vodoucha
52. Hostinec U Slovanské lípy
53. Hospůdka Na Hradbách
54. Zahradní pivnice Letenské sady

Kde nakoupit i ochutnat (pivotéky):
55. Pivotéka Illegal Beer
56. Pivotéka BeerGeek
57. Pivotéka Pivo a párek
58. Pivní rozmanitost
59. Pivotéka Království piva

Pivní zážitky:
60. Pivní lázně BBB Praha
61. Pivní lázně Bernard Praha
62. Pivní lázně SPA BEERLAND
63. Lázně Pramen
64. Muzeum piva Praha
65. Pivovarské muzeum U Fleků
66. Návštěvnické centrum Staropramen
67. Pivní zážitky s Lokálem

Pivní festivaly:
Festival minipivovarů na Pražském hradě
Pivo na Náplavce
Český pivní festival
Žižkovské pivobraní
Počernické pivobraní
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S mapami a průvodci
Prague City Tourism
budete v Praze jako doma!
Tyto a mnohé další tituly si můžete zdarma 
vyzvednout v našich turistických informačních 
centrech, kde vám i rádi poradíme.
 Staroměstská radnice 
q  Staroměstské nám. 1, Praha 1
r denně 9 - 19
Na Můstku 
q   Rytířská 12, Praha 1
r denně 9 - 19
Objevte kouzlo pražských čtvrtí s našimi 
profesionálními průvodci! Objednejte si 
soukromou vycházku na eshop.prague.eu.
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Zahrady,
parky
a přírodní 
lokality

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

expozice: Architektura a výzdoba zámku Troja C1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

do 28. října 2018 z důvodu rekonstrukce uzavřena D3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Benátky je dnes vyhledávaný zejména mezi sportovci D2/E2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

z 221 714 714 f tourinfo@prague.eu

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

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

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

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

q   Staroměstská radnice,
Staroměstské nám. 1, Praha 1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

expozice: Architektura a výzdoba zámku Troja C1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

do 28. října 2018 z důvodu rekonstrukce uzavřena D3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vltavské ostrovy
Blízkost řeky si lze užít také na některém z pražských ostrovů.
 Kampa q Praha 1 – ostrov mezi hlavním tokem Vltavy a jejím ramenem, 

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

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

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

Benátky je dnes vyhledávaný zejména mezi sportovci D2/E2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

z 221 714 714 f tourinfo@prague.eu

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

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

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

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

q   Staroměstská radnice, Staroměstské nám. 1, Praha 1 r denně 9 - 19
q   Na Můstku, Rytířská 12, Praha 1 r denně 9 - 19
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Průvodce pražskými obchody a showroomy s českým designem prague.eu/design

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

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

židovská historie a současnost

mapa

Prague.eu 

design

S mapami a průvodciPrague City Tourismbudete v Praze jako doma!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

expozice: Architektura a výzdoba zámku Troja C1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

do 28. října 2018 z důvodu rekonstrukce uzavřena D3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Benátky je dnes vyhledávaný zejména mezi sportovci D2/E2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

z 221 714 714 f tourinfo@prague.eu

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

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

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

w www.prague.eu
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S mapami a průvodci
Prague City Tourism
budete v Praze jako doma!
Tyto a mnohé další tituly si můžete zdarma 
vyzvednout v našich turistických informačních 
a návštěvnických centrech, kde vám i rádi 
poradíme.
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Objevte kouzlo pražských čtvrtí s našimi 
profesionálními průvodci! Objednejte si 
soukromou vycházku na eshop.prague.eu.
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