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Vidím město zelené, jehož sláva hvězd se dotýká…

I tak kdysi mohla, s trochou nadsázky, zaznít známá věštba 
kněžny Libuše  Bylo by to totiž naprosto vyplněné proroctví  
Již letmý pohled do mapy prozradí, že různé formy zeleně 
jsou markantní a nedílnou součástí Prahy  V současné 
době pokrývají lesy, parky a zahrady přibližně 20 procent 
celkového území velkoměsta  Nizozemská agentura 
TravelBird, která ve své analýze (Green City Index 2018)* 
srovnávala plochu zeleně v padesátce velkých světových 
aglomerací, dokonce spočítala, že naše hlavní město je 
nejzelenější metropolí světa  Příroda má zkrátka v Praze 
zelenou 

5 důvodů, proč vyrazit v Praze 
do přírody:

1) Rozloha a variabilita
Jak již bylo řečeno výše, zeleň tvoří zhruba 1/5 rozlohy Prahy, 
což ji řadí mezi nejzelenější města vůbec. Pozoruhodná je přitom 
různorodost jednotlivých území od několikasethektarových lesů, 
přes velké parkové komplexy až po menší sady či komorní historické 
zahrady. Výběr je jen na vás.

2) Vzdělání a vlastivěda
Pražské přírodní lokality nenabízejí jen klid a prostor k odpočinku, 
ale jsou i nositeli poučení. Při „zelených toulkách“ totiž skoro všude 

narazíte na nějakou tu památku

* 2018 Green Cities Index, agentura TravelBird, travelbird.nl 
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nositeli poučení. Při „zelených toulkách“ totiž skoro všude 

narazíte na nějakou tu památku – muzeum, zámeček, kostel, vilu, 
rozhlednu, letohrádek, fontánu, zajímavou sochu – nebo alespoň 
informační panel či naučnou stezku. Samostatnou kapitolou je pak 
poznávání přírodního dědictví, které vás zde všude obklopuje.

3) Sport a kultura
Pražské lesy, parky a zahrady jsou z podstaty častým dějištěm 
rekreačního, amatérského sportování nebo přímo profesionálních, 
především běžeckých, klání. Také kulturních a společenských 
počinů se v pražské zeleni odehrává nespočet. Jen těch festivalů, 
koncertů, divadelních představení, slavností, výstav, happeningů, 
gastronomických akcí…

4) Děti a zábava
Zelené plochy v metropoli jsou rozhodně „baby friendly“ a tudíž 
ideálním cílem rodinných výletů, pikniků a procházek. Nelze 
nezmínit všudypřítomný boom dětských hřišť, lanových center, 
nejrůznějších minizoo, sportovišť, interaktivních herních prvků nebo 
kulturních programů pro nejmenší.

5) Dostupnost a propojenost
Jedna z největších předností pražské aglomerace. Nevídaná 
hustota přírodních enkláv v půdorysu města způsobuje, že 
jednotlivé lokality často navazují jedna na druhou. Návštěvník tak 
může obejít obklopen zelení doslova celé čtvrti. Do přírodních 
areálů se také nemusí cestovat daleko, nečekají vás žádné dlouhé 
výpravy za město. Většina pražské zeleně se nachází v centru nebo 
v jeho širším okolí. A když už si vyhlédnete vzdálenější cíle, skvělá 
dopravní dostupnost je jednoznačně na vaší straně.
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Historické zahrady

Udělejte si královský piknik přímo 
v podhradí. V Horním Jelením pří-
kopu, stranou turistických davů, 
si v domku medvědáře můžete 
vypůjčit pohodlné deky a užít si 
tak s přáteli netradiční zážitek na 
dohled od samotného Hradu. Pik-
niková louka se nachází nedaleko 
tzv. Masarykovy vyhlídky, která 
vás okouzlí zejména netradičními 
průhledy na Hradčany a okolí.

Pohled na Pražský hrad z Jeleního příkopu



76 Historické zahrady Historické zahrady

Pražské historické zahrady a jejich genius loci těžko snesou 
v evropském prostoru srovnání  Jsou obklopené prvotřídními 
architektonickými poklady z nejrůznějších dějinných 
období a lidé v nich hledají klid a odpočinek již po staletí  
V současnosti jsou to živé prostory hojně využívané ke 
kulturnímu setkávání 

Zahrady Pražského hradu
q Pražský hrad, Praha 1 – Hradčany w www.hrad.cz
r denně 10.00–18.00 (duben–říjen)
n spojení: y A (zastávka Malostranská) a dále c cca 7 minut po 
Starých zámeckých schodech, k 22 a 23 (zastávka Pražský hrad), 
k 12, 15, 20, 22 a 23 (zastávka Malostranské náměstí) a dále 
c cca 13 minut Nerudovou ulicí

    

Seskupení velkých i malých zahrad obklopuje naši nejproslulejší 
památku. Z Jižních zahrad jsou pro veřejnost přístupné Rajská 
zahrada a zahrada Na Valech. Jejich současné uspořádání 
odpovídá původnímu návrhu z dvacátých let minulého století, 
který pro prvního československého prezidenta T. G. Masaryka 
koncipoval slovinský vizionářský architekt Jože Plečnik v rámci 
své velkolepé revitalizace areálu Pražského hradu. Plečnikova 
koncepce vytváří dvojici spojených, leč svébytných zahradních 
prostor. V průběhu realizace odstranil vysokou obrannou zeď mezi 
zahradou Na Valech a městem, čímž se otevřely velkolepé výhledy; 
symbolicky tak spojil hrad s městem v podhradí. Plečnik zahrady 
protkal sochařskými prvky, vyhlídkami a altány, z nichž některé měly 
sloužit jako soukromá pracovní zákoutí pro prezidenta Masaryka, 
ten je však záhy zpřístupnil veřejnosti. K architektonickým 
skvostům zahrady patří Býčí schodiště vedoucí dolů do zahrad 
z nádvoří před katedrálou sv. Víta, Václava a Vojtěcha, okouzlující 
vyhlídka zvaná Malý belvedér a Moravská bašta.

Královská zahrada je nejnavštěvovanější a historicky nejcennější 
ze všech hradních zahrad. Přístupná je v letní sezoně dvěma 
západními branami z ulice U Prašného mostu a severním vstupem 
u Královského letohrádku. Založena byla roku 1534 Ferdinandem I. 
Habsburským podle italských vzorů, současná podoba zahrady 
však navazuje na anglickou úpravu z poloviny 19. století. 
Spolehlivými turistickými lákadly jsou zdejší architektonické 
perly. Předně je to Letohrádek královny Anny (Belveder), nejstarší 
renesanční stavba v Praze, a jen o několik málo let mladší budova 
Míčovny. Pomyslnou třešničkou na dortu je pak Zpívající fontána, 
vrcholné kovolitecké dílo z druhé poloviny 16. století.

2 hod.
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Královskou zahradu odděluje od areálu Pražského hradu Jelení 
příkop, hluboká přírodní rokle, kterou teče potok Brusnice. Za 
vlády císaře Rudolfa II. sem byla vysazena vysoká zvěř, která se 
zde organizovaně lovila (odtud název). Dno příkopu dnes vybízí 
k nevšední vycházce podél severního úpatí Pražského hradu, 
přičemž trasu jistě ocení i milovníci moderní architektury. Důvodem 
je originální, 84 metrů dlouhý, tunel pod valem Prašného mostu od 
známého architekta Josefa Pleskota. Průchod spojující dolní a horní 
část příkopu má eliptický tvar a jeho nasvícené tmavě červené 
cihlové obklady navozují hřejivou atmosféru.

Mezi zahrady Pražského hradu patří také trochu jiná kategorie 
zeleně – Svatováclavská vinice, jejíž pravidelné linie zdobí 
východní opyš nad Starými zámeckými schody. Podle legendy jde 
o nejstarší vinohrad v Čechách, který založil a osobně obdělával 
patron české země, kníže Václav. Dominantou areálu je klasicistní 
letohrádek Richterova vila s vynikajícím gastronomickým provozem. 
Mimochodem, pouze zde můžete ochutnat limitovanou edici vín ze 
Svatováclavské vinice. Přidanou hodnotou jsou jedinečné výhledy 
na Staré Město, Malou Stranu či letohrádek Belveder.
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Na Baště
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Tunel pod Prašným mostem Svatováclavská vinice

Celá dolní část Jeleního příkopu je 

z důvodů oprav v sezóně 2018 uzavřena.
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z důvodů oprav v sezóně 2018 uzavřena.
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Palácové zahrady pod 
Pražským hradem
q Valdštejnská 14, Praha 1 – Malá Strana 
w www.palacove-zahrady.cz
r denně 10.00–18.00 (duben, říjen) a 10.00–19.00 (květen–září)
n spojení: y A (zastávka Malostranská)

   

Pět vzájemně propojených terasových zahrad (Ledeburská, 
Malá a Velká Pálffyovská, Kolovratská a Malá Fürstenberská 
zahrada) tvoří jedinečný komplex přírodní architektury na jižním 
svahu hradčanského návrší. Kaskádovitá kompozice s přilehlými 
paláci a pavilony je přímo poseta drobnou zahradní architekturou, 
která zde vznikala postupným vývojem od konce 17. století do 
současnosti. Při procházce Palácovými zahradami se budete 
doslova proplétat mezi nejrůznějšími fontánami, altány, loggiemi, 
gloriety, balustrádovými terasami či pergolami a ztrácet se v bludišti 
tajemných zákoutí, průchodů a schodišť. Zdejší silně podmanivá 
atmosféra je navíc umocněná jedním z nejkrásnějších výhledů 
na Prahu, zvláště pak na Malou Stranu. Do zahrad se dostanete 
z Valdštejnské ulice přes Kolowratské nádvoří. Horní vstup od Hradu 
je do odvolání uzavřen. Fotografii naleznete straně 2 a 3.

1 hod.
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Valdštejnská zahrada
q Letenská, Praha 1 – Malá Strana w www.senat.cz
r po–pá 7.30–18.00, so–ne 10.00–18.00 (duben, květen, říjen), 
po–pá 7.30–19.00 a so–ne 10.00–19.00 (červen–září)
n spojení: y A (zastávka Malostranská)

  

Jeden z nejvýraznějších „zelených“ projektů českého raného baroka 
vznikl souběžně se stavbou Valdštejnského paláce (1623–1629). 
Zahrada navazující svou koncepcí na antické tradice je druhým 
největším areálem svého druhu v centru metropole, větší jsou jen 
zahrady Pražského hradu. První pohledy návštěvníků bezpečně 
upoutá velkolepá stavba s monumentální arkádou o třech 
obloucích – tzv. sala terrena. Její výzdoba je inspirována motivy 
řecké a římské mytologie; nechybí ani umělá jeskyně s krápníky 
a fontánou – tzv. grotta. Protilehlé východní straně zahrady 
dominuje rybníček s umělým ostrovem a Herkulovou sochou. 
Geometricky přísnou zeleň obohacují kromě tří zajímavých kašen 
především působivé kopie soch nizozemského sochaře Adriana 
de Vries (originály byly v roce 1648 uloupeny švédskými vojsky). 
Vznešenou atmosféru zahrady doplňují volně se pohybující pávi, 
vděčný objekt fotoaparátů zahraničních i domácích turistů. Areál se 
v letních měsících často stává dějištěm koncertních vystoupení.

Valdštejnská zahrada

30 min.
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Vojanovy sady
q U Lužického semináře 17, Praha 1 – Malá Strana 
w www.prague.eu
r denně 8.00–16.00 (prosinec, leden), denně 8.00–17.00 (únor, 
březen, říjen, listopad) a denně 8.00–19.00 (duben–září)
n spojení: y A (zastávka Malostranská) a k 2, 12, 15, 18, 20, 22 
a 23 (zastávka Malostranská)

   

Skryta za obílenou stěnou lemující po celé délce dlážděnou 
ulici leží překvapivě rozsáhlá a kouzelně meandrující zahrada. 
Její místopis sahá až do středověku, kdy tento otevřený prostor 
patřil biskupskému dvoru; ostatně, někteří historici ji pokládají 
za nejstarší z pražských zahrad. Její skladbu tvoří anglický park, 
ovocný sad a zahrada kláštera se zvýšenou terasou a balustrádou; 
je zde pergola i centrální fontána. Nepřehlédnutelnými prvky jsou 
i tři barokní kaple a nástěnné sluneční hodiny se vzácnou freskovou 
výzdobou ze 17. století, leč návštěvníky zahrady přitahuje spíše než 
architektura její neuspěchaná, téměř snová atmosféra, dokreslená 
letitými ovocnými stromy, magnóliemi a bzukotem včel vylétajících 
z vyřezávaných úlů-brtníků v rohu parku. Na jaře je zahrada 
nejkrásnější, celá rozkvetlá magnóliemi a ovocnými stromy.

Vrtbovská zahrada

Vojanovy sady

30 min.
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Vrtbovská zahrada
q Karmelitská 25, Praha 1 – Malá Strana w www.vrtbovska.cz
r denně 10.00–18.00 (duben–říjen)
n spojení: k 12, 15, 20, 22 a 23 (zastávka Hellichova)

   

V terasovité zahradě lze vidět dokonalou estetiku venkovního 
prostoru. Jeden z nejvýznamnějších a nejkrásnějších zahradních 
barokních projektů vznikl kolem roku 1720 podle návrhu českého 
architekta Františka Maxmiliána Kaňky. Rozlohou patří spíše mezi 
menší zahrady, originalitou architektonického řešení nepravidelné 
plochy ve svahu i uměleckou a historickou hodnotou však dosahuje 
evropských parametrů. Úplně postačí, když zmíníme ještě dvě 
proslulá jména – Matyáš Bernard Braun, který vytvořil sochařskou 
výzdobu, a Václav Vavřinec Reiner, jenž je autorem vnitřní výmalby 
saly terreny.

Kolem poloviny 19. století byla barokní zahrada upravena ve stylu 
klasicismu. Tehdy na předělu mezi spodním a středním patrem 
vznikly empírové přístavky. Není bez zajímavosti, že v jednom z nich 
tři roky bydlel a působil malíř Mikoláš Aleš. Umělecké inspirace 
tu měl jistě více než dost… Krása a reprezentativnost předurčuje 
Vrtbovskou zahradu k pořádání nejrůznějších společenských 
a kulturních akcí, svatbami a garden parties počínaje, tiskovými 
konferencemi a odbornými semináři konče. A pokud se chcete 
pokochat opravdu netypickými pohledy na Pražský hrad a Malou 
Stranu, využijte plochu nejvyšší zahradní terasy.

Vrtbovská zahrada

Vojanovy sady

30 min.
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Františkánská zahrada
q Jungmannovo náměstí, Praha 1 – Nové Město w www.prague.eu
r denně 7.00–22.00 (duben–říjen) a 8.00–19.00 (listopad–březen)
n spojení: y A (zastávka Můstek)

  

Půvabná přírodní oáza romanticky zastrčená mezi zadními trakty 
domovních bloků zůstává od 50. let minulého století vítaným 
útočištěm před ruchem Václavského náměstí a přilehlých ulic. 
Původně klášterní zahrada v bezprostřední blízkosti kostela 
Panny Marie Sněžné je dnes vybavena množstvím laviček, nad 
kterými se v létě klenou typické oblouky kvetoucích růží. Součástí 
areálu je také dětské hřiště, fontána, altán a několik zajímavých 
sochařských plastik. Celek doplňují ovocné stromy a bylinkové 
záhony. Přístup do zahrady je možný z Jungmannova náměstí, 
pasážemi Alfa (z Václavského náměstí) a Světozor (z Vodičkovy 
ulice) nebo průchody z Palackého, Jungmannovy a Vodičkovy ulice. 
Nepřehlédněte dvě ozdobné železné brány zdobené moderním 
uměleckým pojetím biblických příběhů a výjevů ze života sv. Anežky 
České.

Františkánská zahrada

Zahrada Anežského kláštera

15 min.
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Zahrada Anežského kláštera
q U Milosrdných 17, Praha 1 – Staré Město w www.ngprague.cz
r ne–čt 10.00–22.00, pá a so 10.00–24.00 (duben–září) a denně 
10.00–18.00 (říjen–březen)
n spojení: k 17 nebo j 207 (zastávka Právnická fakulta)

  

Volně přístupné a zrekonstruované zahrady kláštera sv. Anežky 
České disponují novým mobiliářem a téměř dvěma desítkami 
moderních sochařských děl současných českých autorů. Genius 
loci autentického prostředí ve zdech sakrálního areálu (a nejstarší 
gotické stavby v Čechách) je neoddiskutovatelný. V létě každoročně 
celý prostor ožívá hudbou, divadlem i programy pro rodiny s dětmi. 
Relaxaci v sochařské zahradě lze samozřejmě zkombinovat 
s prohlídkou klášterního interiéru, kde mimo jiné naleznete stálou 
výstavu Národní galerie v Praze věnovanou středověkému umění 
v Čechách a střední Evropě. Prezentované exponáty patří mezi 
nejhodnotnější poklady našeho národního kulturního dědictví.

Františkánská zahrada

Zahrada Anežského kláštera

30 min.
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Zahrada Břevnovského 
kláštera
q Markétská 1/28, Praha 6 – Břevnov w www.brevnov.cz
r denně 6.45–20.00
n spojení: k 22 a 25 (zastávka Břevnovský klášter)

   

Jen těžko byste hledali ideálnější místo k poklidnému až 
svátečnímu rozjímání, než je zahrada Břevnovského kláštera, někdy 
zvaná také Markétská. Historické kulisy jsou tu dokonalé – skvostná 

barokní klauzura s

Pohled na Břevnovský klášter

1 hod.
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– skvostná 

barokní klauzura s monumentálním kostelem sv. Markéty patří mezi 
nejpůsobivější pražské památky. Areál se dělí na dolní (klášterní) 
část, která je otevřena během dne, a horní sad, jenž můžete navštívit 
kdykoliv. Pod barokním konceptem zahrady vytvořeným v údolní 
nivě potoka Brusnice jsou podepsáni slavní Kryštof a Kilián Ignác 
Dientzenhoferové.

Do celkové kompozice jsou vhodně zasazeny další pozoruhodné 
objekty, především pavilon Vojtěška (vystavěný na údajném místě 
setkání sv. Vojtěcha a knížete Boleslava II. při založení kláštera 
v roce 993) a nedávno zrekonstruovaná oranžérie. Pokud vás 
z přemíry duchovních zážitků přemůžou světské potřeby v podobě 
hladu a žízně, neváhejte zavítat do Klášterního šenku, kde lze mimo 
jiné ochutnat chmelové speciály z místního pivovaru.
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Parky a sady

Lanová dráha na Petřín Výhled z Petřínských sadů
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Pražské parky a sady jsou ideálním místem, kde můžete 
znovu načerpat síly po mnohdy náročných prohlídkách 
nespočetných památek Prahy, nebo zde strávit dokonalé 
odpoledne s knížkou, uvelebeni na dece s piknikový košem 

Petřínské sady
q Praha 1 – Malá Strana, Praha 5 – Smíchov w www.prague.eu
r volně přístupné celoročně
n spojení: Lanová dráha (zastávky Újezd–Petřín), k 9, 12, 15 a 20 
(zastávka Švandovo divadlo) nebo k 22 a 23 (zastávka Pohořelec 
a dále c cca 8 minut Strahovskou ulicí)

         

Nepřehlédnutelná zelená enkláva Petřína se skládá ze sedmi 
vzájemně propojených lokalit různých rozměrů a charakteru. 
Zejména na jaře je ideálním místem pro (nejen) romanticky 
smýšlející návštěvníky, které přitahují kvetoucí stromy a nádherné 
výhledy. Zdejší bohatá flóra a celá řada turistických lákadel dělá 
z Petřína velmi atraktivní lokalitu, v níž lze strávit třeba i celý den, 
např. návštěvou Petřínské rozhledny a Zrcadlového bludiště a/nebo 
Strahovského kláštera s tamní nádhernou knihovnou a obrazárnou. 
Milovníky květin potěší Růžový sad na samém vrcholu Petřína, či 
poněkud schovaná, ale ještě krásnější obezděná květinová zahrada 
(Květnice) poblíž hvězdárny.

K nejpopulárnějším způsobům, jak se dostaneme na Petřín, je vyjet 
lanovou dráhou z Újezda až na vrchol. Jedna z nejvděčnějších tras, 
ač fyzicky náročná, stoupá od Kinského zahrady v nejjižnější části 
Petřína (zastávka tramvaje: Švandovo divadlo). Odtud pokračujeme 
do kopce kolem louky, které dominuje Letohrádek Kinských (nyní 
sídlo etnografické sbírky Národního muzea), mineme jezírko s 
vodopádem a pak okouzlující dřevěný kostel přemístěný sem v roce 
1929 z Podkarpatské Rusi a pokračujeme dál na sever. Svah brázdí 
řada zpevněných pěšinek, nabízejících různé, ale vždy obohacující 
výhledy. Projdeme Hladovou zdí a po chvíli se vynoří pohádkové 
malostranské a staroměstské panorama po pravici a Pražský hrad, 
tyčící se před námi na obzoru.

Lanová dráha na Petřín Výhled z Petřínských sadů

2-3 hod.
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Letenské sady
q Praha 7 – Holešovice w www.prague.eu
r volně přístupné celoročně
n spojení: k 1, 8, 12, 25 a 26 (zastávka Letenské náměstí nebo 
Sparta) a k 15 a 17 (zastávka Čechův most a dále c cca 5 minut)

       

Druhý největší pražský park byl vybudován na hraně letenského 
svahu v poslední čtvrtině 19. století. Záhy se stal hojně 
navštěvovanou rekreační lokalitou promenádního charakteru. 
K velké popularitě parku jistě přispěla (a dodnes přispívá) jeho 
samotná poloha umožňující řadu atraktivních výhledů na řeku 
i město. Letenské sady jsou využívány nejen k procházkám nebo 
kulturním a společenským účelům, ale také k mnohým sportovním 
aktivitám. In-line bruslaři jistě ocení kvalitní asfaltovou dráhu 
(včetně půjčovny), milovníci kol mohou využít parkem procházející 
cyklostezku, rodiny s dětmi potěší několik dětských hřišť a majitelé 
čtyřnohých miláčků se můžou vyřádit na tzv. „psí louce“.

Plošina s metronomem – nepsaným symbolem Letné – láká 
vyznavače skateboardingu; u novorenesančního Letenského 
zámečku zase najdete hřiště na pétanque. Oblíbenou občerstvovací 
zastávkou je zdejší vyhlídková zahradní pivnice. Odtud co by 
kamenem dohodil pak stojí dvě významné kulturní instituce – 
Národní technické muzeum a Národní zemědělské muzeum.

1 hod.



2322 Parky a sady Parky a sady

Pražský metronom, nebo 
také Stroj času, stojí 
v Letenských sadech 
od roku 1991 na místě 
bývalého monstrózního 
Stalinova pomníku. 
Nevšední kinetický objekt 
z dílny sochaře Vratislava 
Nováka symbolizuje 
neúprosné plynutí času 
i varovnou připomínku 
minulosti.

Letenské sady s Hanavským pavilonem v pozadí

Metronom
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Královská obora – Stromovka
q Praha 7 – Bubeneč w www.prague.eu
r volně přístupné celoročně
n spojení: y C (zastávka Nádraží Holešovice a dále c cca 
15 minut) nebo k 6, 12 a 17 (zastávka Výstaviště Holešovice)

       

Oáza klidu a relaxace, zelený ostrov uprostřed hlučící metropole, 
největší pražský městský park. To vše a mnohem více je Královská 
obora, lidově Stromovka. Zhruba 100 hektarů rozlehlou a nedávno 
revitalizovanou lokalitu protkanou rybníčky a dalšími vodními 
prvky vyhledává pestrá paleta návštěvníků. Potkáte tu bohémské 
hipstery, milenecké dvojice, vyznavače joggingu, in-line bruslaře 
a cyklisty, stejně jako rodiny s dětmi či pejskaře. Dominantou parku 
je romantická stavba místodržitelského letohrádku, jehož historie 
sahá až do středověku.

Další nepřehlédnutelnou stavbou Stromovky je Šlechtova 
restaurace, původně královská dvorana z let 1689–1691, která 
v současné době prochází kompletní obnovou a zpřístupněná by 
měla být v roce 2019. Zajímavý je také portál tzv. Rudolfovy štoly ze 
17. století – na svou dobu unikátního technického díla, jež sloužilo 
k napájení místních vodních ploch. Pro poučení neváhejte zavítat 
do východní části parku, kde stojí budovy Planetária a Maroldova 
panoramatu bitvy u Lipan.

Riegrovy sady

Stromovka

1-2 hod.
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Riegrovy sady
q Praha 2 – Vinohrady w www.prague.eu
r volně přístupné celoročně
n spojení: k 11 a 13 (zastávka Vinohradská tržnice) a dále c cca 
4 minuty ulicí Budečská nebo j 135 (zastávka Na Smetance)

      

Více než sto let starý park vznikl spojením svahovité vinice a zahrad 
několika usedlostí. Dnešnímu návštěvníkovi poskytuje intimní 
zákoutí i místa s lesním prostředím, volné louky, neobvyklé průhledy 
na Prahu a velkou zahradní restauraci s příjemným posezením 
ve stínu kaštanů. Z historických objektů zmiňme například 
klasicistní rozhlednu zvanou Mlékárna z 20. let 19. století, která 
po rekonstrukci slouží jako restaurace, nebo v dolní části parku 
impozantní sochu českého politika Františka Ladislava Riegra od 
Josefa Václava Myslbeka.

Riegrovy sady

Stromovka

1 hod.
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Havlíčkovy sady (Grébovka)
q Praha 2 – Vinohrady w www.prague.eu
r denně 6.00–24.00 (duben–říjen) a denně 6.00–22.00 (listopad–
březen)
n spojení: k 6, 7 a 24 a j 193 (zastávka Nádraží Vršovice) a dále 
c cca 9 minut ulicí U Vršovického nádraží nebo k 4, 13 a 22 a j 
135 (zastávka Krymská) a poté c cca 5 minut ulicí Donská

       

Pohled na grottu – umělou jeskyni

1 hod.
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Zahrada vily Grébovka, známá též pod jménem Havlíčkovy sady, se 
skládá jak z vlastního parku, tak z obnovené vinice, která vznikla již 
ve 14. století díky podpoře císaře Karla IV. Park inspirovaný italskou 
renesancí je porostlý desítkami domácích i cizokrajných stromů 
a kromě fontány, vodní kaskády, jezírka a několika soch obsahuje 
také okouzlující umělou jeskyni, tzv. grottu. Celou zdejší zelenou 
enklávu vybudoval v druhé polovině 19. století pražský průmyslník 
Moritz Gröbe, který do ní zasadil také několik pozoruhodných budov. 
Předně je to dvoupatrová novorenesanční vila, v současné době 
příležitostně využívaná k pořádání kulturních akcí. Minout nemůžete 
také bývalý herní pavilon (dnes zahradní kavárna) a skvostný 
dřevěný Viniční altán, v němž si můžete vychutnat víno z vinice, 
která roste přímo pod vámi.
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Vyšehradské, Karlachovy 
a Štulcovy sady
q Praha 2 – Vyšehrad w www.praha-vysehrad.cz
r volně přístupné celoročně 
(objekty na Vyšehradě mají otvírací dobu)
n spojení: y C (zastávka Vyšehrad) a dále c cca 7 minut nebo 
k 2, 3, 7, 17 a 21 či přívoz P5 (zastávka Výtoň) a poté c 10 minut 
nebo k 7, 14, 18 a 24 (zastávka Albertov) a dále c zhruba 9 minut

     

Tři vzájemně propojené parky městského typu v areálu vyšehradské 
pevnosti – druhého pražského hradu. Genius loci těchto zelených 
ploch podtrhují nejen jedinečné památkové objekty, které zde 
vznikaly od 10. století do současnosti, ale především výjimečnost 
samotné lokality opředené závojem pradávných bájí. Jejich další 
devízou je nepřeberné množství atraktivních výhledů na město 
a Vltavu. Rozlohou největší Vyšehradské sady zdobí čtveřice soch 
od Josefa Václava Myslbeka znázorňující scény ze starých pověstí 
českých a půvabné linie nedávno obnovené vinice na jižní straně 
nad řekou.

V Karlachových sadech se zase můžete pokusit rozluštit záhadu 
tajuplného Čertova sloupu, jehož původ a účel jsou dodnes 
pro odborníky velkou neznámou. Ozdobou Štulcových sadů je 
bezesporu kopie jezdecké sochy sv. Václava ze 17. století, která 
do roku 1879 stála v horní části Václavského náměstí, než byla 
vystřídána současným pomníkem. Třešničkou na celkové kompozici 
„trojparku“ je pak impozantní novogotická bazilika sv. Petra a Pavla.

Výhled z VyšehraduSady na Vyšehradě

1-2 hod.
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Park Folimanka 
a zahrada Ztracenka
q Praha 2 – Nové Město w www.prague.eu
r park Folimanka – volně přístupné celoročně

    

zahrada Ztracenka – denně 8.00–20.00 (květen–září) 
a denně 8.00–18.00 (říjen–duben)
n spojení: k 7, 14, 18 a 24 (zastávka Albertov) a dále c cca 
10 minut Horskou ulicí do Ztracenky i Folimanky

Překvapivě prostorná zelená enkláva na pomezí Vinohrad, Nuslí 
a Nového Města. Hranici parku tvoří vyzděné koryto potoka 
Botiče, na protilehlé straně se pak zdvihá terasovitý svah bývalých 
vinic, který ukončují středověké hradby. Centrální rovinatá část 
prošla důkladnou rekonstrukcí, při které vznikla dětská hřiště, 
sportovní areál, domek s občerstvením a další objekty. Pokud 
vyrazíte na procházku do Folimanky, nemusíte se vázat pouze 
jejím prostorem – park je totiž na severní straně propojen s dalšími 
menšími zelenými zónami, mezi kterými vyniká především 
Ztracenka.

Její název je vypovídající, neboť je opravdu tak trochu schovaná 
očím veřejnosti na svazích mezi Karlovem a Albertovem. Kdysi 
zanedbaný a neprostupný kus zeleně se v roce 2010 proměnil 
v krásný park ve stylu italské zahradní architektury. Díky svahovité 
poloze zde mohly být vytvořeny originální cihlové terasy protkané 
sítí cest, doplněné moderním mobiliářem i řadou nově vysazených 
stromů a květin. Milým bonusem je neobvyklý výhled na Prahu.

Pěšinky v parku Sacré Coeur

Zahrada Ztracenka

1 hod.
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Park Sacré Coeur
q Praha 5 – Smíchov w www.prague.eu
r volně přístupné celoročně
n spojení: y B, k 4, 5, 7, 9, 12, 15, 16, 20 a 21 nebo j 123, 167 
a 191 (zastávka Anděl), dále c cca 9 minut přes Obchodní centrum 
Nový Smíchov

     

Nevelký rozlohou, ale velmi zajímavý park rozložený na kopci 
poblíž stanice metra Anděl. Byl založen na ploše bývalé vinice 
a zahrady konventu u kostela Pána Ježíše. Na místě kláštera dnes 
stojí novogotická kaple Sacré Coeur, která je majiteli využívaná ke 
komerčním účelům. V parku si mohou nejmenší návštěvníci zařádit 
na několika hřištích nebo navštívit minizoo Stanice přírodovědců, 
kde chovají klokany, poníky, lamu, papoušky, krokodýly, varany či 
malé opičky v tropickém teráriu. Z návrší je výhled na Smíchov 
a část Prahy na pravém břehu Vltavy. Do areálu parku se dostanete 
z Drtinovy ulice nebo po můstku přímo z prvního patra nákupního 
centra Nový Smíchov.

Pěšinky v parku Sacré Coeur

Zahrada Ztracenka

45 min.



3736 Parky a sady Parky a sady

Park Ladronka
q Praha 6 – Břevnov w www.prague.eu
r volně přístupné celoročně
n spojení: k 22 a 25 nebo j 164, 168, 180 a 191 (zastávka 
Vypich)

      

Jedinečná kombinace parku a sportovního volnočasového areálu. 
Lokalita získala svůj název podle jedné z nejznámějších pražských 
usedlostí a dnes je populární především mezi vyznavači in-line 
bruslení a cyklistiky. Je zde totiž nejdelší osvětlená in-line dráha 
v Praze (4,2 km). Budova Ladronky byla zrekonstruována na 
kulturně-společenské centrum a restauraci. V těsném sousedství 
usedlosti lze využít moderní dětské hřiště a kurty na beach volejbal 
a pétanque. Na místě si také můžete zapůjčit sportovní potřeby. 
Park se mj. každoročně stává dějištěm jednoho z největších 
volnočasových festivalů ve střední Evropě – Ladronkafestu.

Obora Hvězda s letohrádkem v pozadí

Park Ladronka

1 hod.



3736 Parky a sady Parky a sady

Obora Hvězda
q Praha 6 – Břevnov w www.prague.eu
r volně přístupné celoročně
n spojení: k 22 a 25 nebo j 164 (zastávka Obora Hvězda)

       

Rozlehlý lesopark se třemi majestátními alejemi, které se sbíhají 
před renesančním letohrádkem vystavěném na netypickém 
půdorysu šesticípé hvězdy. Původně sloužíval pro zábavu a hony 
pražské smetánky 16. století, dnes je velkou rekreační zónou, 
kterou nejen Pražané využívají k odpočinku, procházkám, joggingu, 
cyklistice, venčení psů a v zimě dokonce k běžeckému lyžování. 
Oborou prochází zajímavá naučná stezka popisující místní přírodní 
i historické reálie, včetně okolností proslulé bitvy na Bílé hoře 
(1620), která se zde odehrála. Na své si přijdou i rodiny s dětmi – 
v areálu je několik dětských hřišť, dvě pikniková místa s ohništěm, 
v letohrádku v sezoně funguje kavárna s občerstvením a pořádají se 
zde výstavy a koncerty.

Obora Hvězda s letohrádkem v pozadí

Park Ladronka

1 hod.



3938 Zámecké parky Zámecké parky

Zámecké parky

Průhonický zámek

Průhonický zámek i 
přilehlý park jsou díky své 
romantické atmosféře 
vděčnou kulisou svatebních 
obřadů. Ročně se jich zde 
uskuteční kolem dvou set.



3938 Zámecké parky Zámecké parky

Kdosi napsal, že zámecké parky jsou jako zářivé náhrdelníky 
na dekoltech šlechtických paláců  Přirovnání je to natolik 
výstižné, že jiných úvodních slov není třeba 

Průhonický park
q Obec Průhonice w www.pruhonickypark.cz
r denně 8.00–17.00 (listopad–únor), denně 7.00–18.00 (březen), 
denně 7.00–19.00 (duben, říjen) a denně 7.00–20.00 (květen–září)
n spojení: y C (zastávka Opatov) a dále j 363, 385 (zastávka 
Průhonice)

     

Rozlehlý přírodně krajinářský park na jihovýchodním okraji 
Prahy založil v roce 1885 hrabě Arnošt Emanuel Silva-Tarouca. 
Od roku 2010 je národní kulturní památkou a o dva roky později 
byl zapsán na seznam světového dědictví UNESCO. Již jen tato 
fakta mluví sama za sebe… Hlavní vycházková trasa v členitém 
údolí potoka Botiče vede kolem tří rybníků, mezi slepými rameny 
a lučními plochami s planými rostlinami. Spolu s odbočkami tu 
můžete nachodit klidně až čtyřicet kilometrů, přičemž se budete 
stále pohybovat po nových chodnících. Cestou můžete obdivovat 
dendrologicky cenné soubory domácích i cizokrajných dřevin, 
výjimečná je rovněž obrovská sbírka rododendronů. Dokonalé 
symbióze parku a krajiny plné barev vévodí romantický zámek, 
původně středověký hrad, který svým působivým umístěním často 
láká filmaře. Točily se tu například pohádky Třetí princ nebo S čerty 
nejsou žerty.

Zámecký areál Ctěnice
q Bohdanečská 259/1, Praha 9 – Vinoř w www.muzeumprahy.cz
r denně 8.00–22.00 (duben–říjen) 
a denně 8.00–18.00 (listopad–březen)
n spojení: y C (zastávka Letňany) a dále j 185 a 302 (zastávka 
Ctěnice)

     

Unikátně dochovaný zámecký a hospodářský areál středověkého 
původu leží na severovýchodním okraji Prahy. Celý komplex budov 
byl postupně podle požadavků doby upravován do renesanční 
a později do barokní podoby a spolu s ním i půvabný park přiléhající 
k jeho severní a východní straně. Jeho současná podoba má 
krajinářský charakter a je projektována na podélnou osu s ovocnou 
alejí. Důmyslně je v parkové kompozici využit protékající potůček 
s několika drobnými mostky a lávkami. V severovýchodní části stojí 
novostavba altánu, častá kulisa svatebních obřadů, a hned za ním 

2-4 hod.

1 hod.



4140 Zámecké parky Zámecké parky

vás v sezoně potěší zámecké zahradnictví. Rodiny s dětmi jistě 
ocení menší dětské hřiště při vstupu do parku, vkusnou restauraci 
i časté výstavy na zámku šité na míru nejmenším návštěvníkům.

Trojská zámecká zahrada
q U Trojského zámku 1, Praha 7 – Troja w www.ghmp.cz
r út–ne 10.00–19.00 a pá 13.00–19.00 (duben–říjen)
n spojení: y C (zastávka Nádraží Holešovice) a dále j 112 
(zastávka Zoologická zahrada)

  

Jedna z nejkrásnějších pražských zahrad obklopuje od konce 
17. století Trojský zámek. Na první pohled vás upoutá její výrazná 
osová dispozice a geometrická preciznost umožňující nečekané 
průhledy areálem. Čistě architektonicky jde o typickou barokní 
zahradu francouzského stylu rozvrženou do tří částí a dvou 
výškových úrovní. Zdobí ji množství soch, vzácné dekorativní 
terakotové vázy, pergoly, kašny i moderní fontána s vodotryskem. 
Východní část zabírá štěpnice s labyrintem, který je vytvořen 
z habrů a vodních překážek. Trojská zámecká zahrada se také 
několikrát do roka stává dějištěm nejrůznějších kulturních 
a gastronomických akcí. Vynechat byste určitě neměli ani 
samotný zámek s jedinečnou freskovou výzdobou a významnými 
uměleckými expozicemi.

Pohled z vinice sv. Kláry na Trojský zámek

Zámecký areál Ctěnice

45 min.



4140 Zámecké parky Zámecké parkyPohled z vinice sv. Kláry na Trojský zámek

Zámecký areál Ctěnice



4342 Ostrovy Ostrovy

Ostrovy

Centrální část Kampy s Museem Kampa Malebná zákoutí Kampy



4342 Ostrovy Ostrovy

Ostrovy metropole jsou jako zelené korálky navlečené na 
šňůrce Vltavy  Výrazně dotvářejí celkovou kompozici Prahy 
a zároveň jsou to turisticky vděčná, živá území, kulturní, 
sportovní a relaxační zóny, v létě přerůstající až v jakási 
velká „komunitní centra“ pod širým nebem 

Kampa
q Praha 1 – Malá Strana w www.prague.eu
r volně přístupné celoročně
n spojení: k 9, 12, 15, 20, 22 a 23 (zastávka Újezd) a dále c cca 
4 minuty ulicí Říční

      

Praha bez Kampy by nebyla Prahou. Ostrov mezi tokem Vltavy 
a jejím mlýnským ramenem Čertovkou je jedním z nejmalebnějších 
míst v metropoli a bezesporu patří mezi nejpůsobivější městské 
ostrovy v Evropě vůbec. Přispívá k tomu nejen jeho atraktivní 
umístění při malostranském břehu, ale také tajuplná až pohádková 
atmosféra, která sálá ze zdí starobylých domů, mlýnů a paláců. 
Jedinečný genius loci Kampy dotvářejí oblouky Karlova mostu, které 
jsou romanticky rozkročené nad severní částí ostrova. Jižní travnaté 
plochy jsou naopak hojně využívány ke kulturním a společenským 
akcím všeho druhu, piknikům nebo odpočinku.

Kroky uměnímilovných jedinců nemohou minout známé Museum 
Kampa v areálu Sovových mlýnů (uchovává mj. kolekci děl 
průkopníka abstraktního umění Františka Kupky) a legendární 
Werichovu vilu s poutavou expozicí o životě a díle hvězdného herce 
a divadelníka. Součástí této budovy je také tzv. Holanerium, prostor 
věnovaný básníku Vladimíru Holanovi, který ve vile také nějakou 
dobu žil.

Centrální část Kampy s Museem Kampa Malebná zákoutí Kampy

45 min.



4544 Ostrovy Ostrovy

Střelecký ostrov
q Praha 1 – Staré Město w www.prague.eu
r volně přístupné celoročně
n spojení: k 2, 9, 17, 18, 22 a 23 (zastávka Národní divadlo) a dále 
c cca 5 minut po mostu Legií

    

Klidná lokalita v samém srdci města, skrytá ve stínu letitých stromů 
a mostu Legií, přitahuje návštěvníky svou uvolněnou atmosférou 
i nevšedními pohledy na Prahu.

Ostrov sloužil od 14. století městským střelcům jako cvičiště 
(odtud název) a ve své historii nejednou sehrál strategickou úlohu 
při obraně Starého Města. Další zajímavostí je, že se zde v roce 
1882 uskutečnil vůbec I. všesokolský slet. V jižní části ostrova se 
v současné době nachází architektonicky cenná budova restaurace 
a areál veřejnosti přístupných sportovišť. Severní polovina území 
funguje jako veřejný park s několika dětskými hřišti. Čas od času se 
zde konají různé slavnosti, koncerty nebo open-air festivaly, z nichž 
nejznámější je Letňák – léto pro Pražany.

Slovanský ostrov (vpravo palác Žofín; vlevo Šítkovská vodárenská věž)

Střelecký ostrov

30 min.



4544 Ostrovy Ostrovy

Slovanský ostrov
q Praha 1 – Nové Město w www.prague.eu
r volně přístupné celoročně
n spojení: k 2, 9, 17, 18, 22 a 23 (zastávka Národní divadlo)

     

Jen několik desítek metrů od Střeleckého ostrova a pod přísným 
dohledem Národního divadla omývá Vltava břehy ostrova 
Slovanského. Jeho historie sice nesahá tak hluboko do minulosti 
(vznikl postupnými nánosy půdy během 17. století), přesto má své 
nezastupitelné místo v národním povědomí. Středobodem ostrova 
je palác Žofín, neorenesanční budova postavená v letech 1836–1837 
a pojmenovaná podle rakouské arcivévodkyně Žofie, matky císaře 
Františka Josefa I. Honosná stavba se v roce 1848 stala dějištěm 
slavného obrozeneckého Slovanského sjezdu a vlastně celý 
Slovanský ostrov byl – až do vzniku Obecního domu (1911) – centrem 
pražského kulturního a společenského dění. Ostatně významné 
koncerty, plesy či konference se v paláci konají dodnes.

Další dva architektonicky působivé objekty si můžete prohlédnout 
na jižním cípu ostrova – renesanční Šítkovskou vodárenskou 
věž a funkcionalistickou budovu Spolku výtvarných umělců 
Mánes. Jinak je tato lokalita – podobně jako ostatní ostrovy – 
vyhledávaným cílem rodinných vycházek a volnočasových zážitků. 
Mezi ty nejpopulárnější bezesporu patří vyjížďky na lodičkách 
a šlapadlech. Půjčovny těchto netradičních dopravních prostředků 
najdete na ostrově rovnou tři.

Slovanský ostrov (vpravo palác Žofín; vlevo Šítkovská vodárenská věž)

Střelecký ostrov

30 min.



4746 Zoo a botanické zahrady Zoo a botanické zahrady

Zoo a botanické zahrady

Zoo – tzv. Africká savana (foto Petr Hamerník, Zoo Praha) Rezervace Bororo (foto Petr Hamerník, Zoo Praha)



4746 Zoo a botanické zahrady Zoo a botanické zahrady

Oblíbenými místy pražských „zelených“ procházek jsou 
místa spojená s péčí a ochranou vzácné fauny a flóry  Patří 
mezi ně zoologická i obě botanické zahrady, které svými 
výchovnými a vzdělávacími aktivitami pozitivně ovlivňují 
širokou veřejnost ve vztahu k přírodě 

Zoologická zahrada hl. m. Prahy
q U Trojského zámku 3, Praha 7 – Troja w www.zoopraha.cz
r denně 9.00–17.00 (březen), denně 9.00–18.00 (duben, květen, 
září, říjen), denně 9.00–21.00 (červen–srpen) a denně 9.00–16.00 
(listopad–únor)
n spojení: y C (zastávka Nádraží Holešovice) a dále j 112 
(zastávka Zoologická zahrada), od dubna do října lze z Rašínova 
nábřeží či Čechova mostu cestovat i parníkem po Vltavě 
(více na w www.paroplavba.cz)

      

Jeden z tradičně nejnavštěvovanějších turistických cílů v České 
republice. Pražská zoo patří díky své jedinečné poloze, počtu zvířat 
i druhové pestrosti k nejkrásnějším světovým zahradám vůbec. Její 
členitý terén na pravém vltavském břehu nabízí až desetikilometrovou 
procházku exotikou včetně Africké savany, Pavilonu goril, Indonéské 
džungle, Vodního světa, Pavilonu hrochů nebo Údolí slonů. V roce 
2015 se zoo umístila na 4. místě na světě podle hodnocení serveru 
TripAdvisor. Velmi populární je zdejší sedačková lanová dráha, která 
spojuje dolní a horní část zahrady, a rozhledna v západní části areálu; 
z programových akcí jsou vyhledávána především komentovaná 
krmení a večerní prohlídky s průvodcem.

Zoo – tzv. Africká savana (foto Petr Hamerník, Zoo Praha) Rezervace Bororo (foto Petr Hamerník, Zoo Praha)

Jedinečnou 
odpočinkovou a herní 
zónou pro rodiny s dětmi 
se stala Rezervace 
Bororo. Rozsáhlý 
venkovní prostor je 
umístěn v dolní části 
zahrady a obsahuje 
mimo jiné víceúrovňovou 
dětskou prolézačku 
s motivy amazonské 
vesnice, amfiteátr pro 
prezentace tréninků 
zvířat a kavárnu.

3-5 hod.



4948 Zoo a botanické zahrady Zoo a botanické zahrady

Botanická zahrada hl. m. Prahy
q Trojská 196, Praha 7 – Troja w www.botanicka.cz
r venkovní expozice a vinice sv. Kláry – denně 9.00–16.00 
(listopad–únor), denně 9.00–17.00 (březen, říjen), denně 9.00–18.00 
(duben), denně 9.00–20.00 (květen–srpen) a denně 9.00–19.00 
(září); skleník Fata Morgana – út–ne 9.00–18.00 (duben–září), 
út–ne 9.00–17.00 (březen, říjen) a út–ne 9.00–16.00 (listopad–únor)
n spojení: y C (zastávka Nádraží Holešovice) a dále j 112 
(zastávka Zoologická zahrada), od dubna do října lze z Rašínova 
nábřeží či Čechova mostu cestovat i parníkem po Vltavě 
(více na w www.paroplavba.cz)

      

Oáza klidu na malebné trojské stráni je ideální pro uklidňující 
procházku nebo rodinný výlet. Stranou shonu velkoměsta můžete 
obdivovat svěží sílu přírody v rozsáhlých vnitřních i venkovních 
expozičních plochách s 20 000 druhy rostlin. Před žhavým letním 
sluncem se ukryjete v severských lesích, zameditovat si můžete 
v Japonské zahradě a v Ornamentální zahradě si zase lze užít 
dokonalý piknik s výhledem na pestrobarevné květy. Samostatnou 
expozicí je unikátně projektovaný skleník Fata Morgana věrně 
simulující bujnou džungli s exotickou flórou. Pod barokní kapličkou 
je pak rozložená vinice sv. Kláry, jeden z největších vinohradů 
v Praze. Ve viničním domku nebo na jeho terasách můžete ochutnat 
či zakoupit vína z místní produkce, která se šetrným způsobem 
vyrábí přímo ve sklepě pod vinicí. Prostředí vinotéky je jako 
stvořené k pořádání soukromých či firemních večírků.

Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

Botanická zahrada hl. m. Prahy

2-3 hod.



4948 Zoo a botanické zahrady Zoo a botanické zahrady

Botanická zahrada 
Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Karlovy
q Na Slupi 16, Praha 2 – Nové Město w www.bz-uk.cz
r exteriéry – denně 10.00–18.00 (září–březen), denně 10.00–19.30 
(duben–srpen); skleníky – denně 10.00–16.00 (únor–březen), denně 
10.00–17.00 (duben–říjen) a denně 10.00–15.30 (listopad–leden)
n spojení: k 14, 18 a 24 (zastávka Botanická zahrada)

  

Zelený kout v centru Prahy s jedinečnou atmosférou starých 
časů, jehož botanická historie sahá až do konce 19. století. 
Součástí zahrady jsou kromě arboreta také skleníky, v nichž 
návštěvníci najdou stálou expozici tropů a sbírku kaktusů spolu 
s dalšími sukulenty. Kolekce rostlin z vlhkých subtropů je v létě 
nainstalována pod širým nebem podle světadílů, z nichž jednotlivé 
druhy pocházejí. Asi nejcennější je soubor středoevropské květeny, 
založený již v roce 1904. Velká část areálu má parkový charakter, 
k dispozici je rovněž odpočinkové refugium. Vstupné se platí pouze 
do skleníků, prohlídky exteriérů jsou zdarma.

Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

Botanická zahrada hl. m. Prahy

1-2 hod.



5150 Přírodní lokality Přírodní lokality

Přírodní lokality

Divoká Šárka



5150 Přírodní lokality Přírodní lokality

Rozsáhlé přírodní enklávy vražené jako velké zelené klíny do 
bobtnající pražské aglomerace jsou výrazným poznávacím 
znamením metropole  Při procházce hlubokými údolími, 
skalnatými soutěskami a souvislými lesními plochami lze jen 
těžko uvěřit, že se pohybujete uvnitř velkoměsta 

Divoká Šárka
q Praha 6 – Liboc w www.prague.eu
r volně přístupné celoročně
n spojení: k 20 a 26 nebo j 108, 119, 191 a 225 (zastávka Divoká 
Šárka)

        

Romantické údolí na severozápadě hlavního města patří k 
nejčlenitějším a nejmalebnějším pražským lokalitám. Divoká 
Šárka představuje i na celorepublikové poměry unikátní území 
z geologického, archeologického, botanického i zoologického 
hlediska. Jde o krajinu a biotopy strmých skal, náhorních plošin, 
hájů, luk a stepních pastvin, vše dramaticky vytvarované Šáreckým 
potokem. Členitý terén neunikl pozornosti našich předků – ti si 
zde, v příhodné poloze nad údolím, vystavěli v 8. a 9. století veliké 
slovanské hradiště, první „pražské“ opevněné centrum. Dnešní 
Divoká Šárka těží z dobré dopravní dostupnosti a oblíbenosti u 
cyklistů a pěších turistů. Celé údolí křižují značené stezky, ovšem 
dobré vycházkové boty jsou podmínkou. V letních měsících jsou 
populární také dvě místní koupaliště.

Prokopské a Dalejské údolí
q Praha 5 – Hlubočepy w www.prague.eu
r volně přístupné celoročně
n spojení: y B (zastávka Nové Butovice) a dále c cca 20 minut 
kolem obchodního centra Galerie Butovice nebo j 120 (zastávka 
Dreyerova) nebo j 130 a 174 (zastávka Řeporyjské náměstí)

        

Prokopské a Dalejské údolí tvoří nejsevernější výběžek Českého 
krasu, který zasahuje na území Prahy. Atraktivní krajinný ráz určují 
především hluboko zaříznutá údolí, jejichž tvar po tisíciletí utvářely 
toky zdejších potoků, dramatické skalní výchozy a několik bývalých 
lomů. Hlavní horninou celé oblasti jsou vápence, které determinují 
její převážně stepní charakter a druhovou pestrost místní flóry 
a fauny. I proto zde bylo zřízeno hned několik zvláště chráněných 
území.

3-5 hod.

3-5 hod.
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Dnem obou údolí prochází populární cyklostezka, četné turistické 
trasy pro pěší a dvě naučné stezky. Největším turistickým 
lákadlem je ovšem vyhlídková jízda motorovým vláčkem po směle 
projektované železniční trati, která je nad údolím vedena přes 

impozantní 20 metrů vysoké viadukty (jsou chráněny jako technická 
památka). Přezdívá se jí „Pražský Semmering“ podle známé alpské 
trati v



5352 Přírodní lokality Přírodní lokality

dvě naučné stezky. Největším turistickým 
lákadlem je ovšem vyhlídková jízda motorovým vláčkem po směle 
projektované železniční trati, která je nad údolím vedena přes 

impozantní 20 metrů vysoké viadukty (jsou chráněny jako technická 
památka). Přezdívá se jí „Pražský Semmering“ podle známé alpské 
trati v Rakousku. Historický motoráček na ni vyjíždí z hlavního 
nádraží každou sobotu, neděli a o svátcích a končí ve stanici Zličín.

Zatopený lom v Prokopském údolí
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Kunratický les
q Praha 4 – Kunratice w www.prague.eu
r volně přístupné celoročně
n spojení: y C (zastávka Roztyly)

        

Takřka 300 hektarů rozlehlý zelený ostrov uprostřed husté městské 
zástavby a panelových sídlišť je vyhledávanou pražskou přírodní 
lokalitou a jedním z nejrozsáhlejších lesních komplexů na území 
metropole. Západní hranici vytváří Kunratický potok, jehož okolí je 
chráněno jako přírodní památka. Lesem prochází několik značených 
turistických tras i cyklostezek, nachází se zde také myslivecký 
zookoutek, dětská hřiště, odpočinkové altány, velké množství 
laviček, dvě pikniková místa s veřejným ohništěm a naučná stezka 
s lesnickou tematikou.

Historie polesí je od počátku spojena s králem Václavem IV. a jeho 
hradem Nový Hrádek, který si zde panovník vybudoval, často v něm 
pobýval a v roce 1419 i zemřel. Ke zřícenině kdysi honosného 
středověkého sídla dnes vede kratší naučná trasa, která zájemce 
poutavým způsobem informuje o okolnostech obléhání a dobytí 
Nového Hrádku husitskými vojsky. Velmi populární sportovní 
akcí je Velká kunratická – jeden z nejstarších běžeckých závodů 
v Čechách, který se zde koná vždy druhou listopadovou neděli 
a je proslulý svým náročným profilem, rozmarným počasím 
a specifickou atmosférou.

Barokní kostel sv. Jana Nepomuckého v Chuchelském háji

Kunratický les

2-4 hod.
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Chuchelský háj
q Praha 5 – Velká Chuchle w www.prague.eu
r volně přístupné celoročně
n spojení: j 129, 172, 241, 244, 314 a 318 (zastávka Malá Chuchle) 
a dále c cca 10 minut po žluté značce do kopce nebo j 172 
(zastávka Velká Chuchle) a opět c cca 9 minut po žluté značce

        

Zalesněné území na jihozápadním okraji metropole najdete na 
svazích nad levým břehem Vltavy mezi Velkou a Malou Chuchlí. 
Chuchelský háj je chráněn jako přírodní rezervace, přičemž 
důvodem pro její vyhlášení byla snaha o zachování původního lesa 
s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů spolu s cennými 
společenstvy skalních stepí. Pohledovou dominantou celé lokality 
je barokní kostel sv. Jana Nepomuckého s hřbitovem a válečným 
památníkem, od něhož je hezký výhled na přilehlou část Prahy.

K poučení široké veřejnosti slouží naučná stezka se čtrnácti 
zastávkami, která vás vezme na poutavou cestu časem, 
geologickou i lidskou historií.

Nejoblíbenějším cílem nejmenších návštěvníků je bezesporu zdejší 
minizoo, v níž lze pozorovat muflony, daňky, polární lišku, rysa 
ostrovida, krkavce, kozy, ovce, divoká prasata, srnky, výra, káně 
a další lesní zvířata. Milovníci technických památek jistě neminou 
Pacoldovu vápenku – unikátně dochované industriální dílo z druhé 
poloviny 19. století. Její interiér je ale momentálně nepřístupný.

Mnoho dalších zajímavých lokalit objevíte i na našem webu 
w www.prague.eu.

Barokní kostel sv. Jana Nepomuckého v Chuchelském háji

Kunratický les

2-4 hod.
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Blízkost řeky si lze užít také na některém z pražských ostrovů.
 – ostrov mezi hlavním tokem Vltavy a jejím ramenem, 

Čertovkou, je jedním z nejromantičtějších a nejmalebnějších míst v Praze 

 – jedinému ostrovu na Vltavě s významnější 
parkovou úpravou dominuje okázalý neorenesanční palác Žofín C3

 – útulné místo skryté ve stínu letitých 
stromů upoutává atmosférou starých časů a nevšedními pohledy na 
Prahu 

 – ostrov dříve nazývaný také jako Velké 
Benátky je dnes vyhledávaný zejména mezi sportovci D2/E2

Zoologická zahrada hl. m. Prahy q U Trojského zámku 3, Praha 7

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

 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

Pražská 138, Průhonice – Čestlice

Největší zábavní aquapark ve střední Evropě, kde prožijete 
neopakovatelné chvíle v unikátním sportovně-relaxačním komplexu 
s nepřebernou řadou vodních atrakcí.

Oblíbená lanová dráha zahájila provoz již roku 1891. Je začleněna do 
systému městské hromadné dopravy a vyveze vás na vrchol Petřína. C3

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

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

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

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

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

Benátky je dnes vyhledávaný zejména mezi sportovci D2/E2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

z 221 714 714 f tourinfo@prague.eu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

expozice: Architektura a výzdoba zámku Troja C1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

do 28. října 2018 z důvodu rekonstrukce uzavřena D3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Benátky je dnes vyhledávaný zejména mezi sportovci D2/E2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

z 221 714 714 f tourinfo@prague.eu

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

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

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

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

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

Pět nevšedních tras po místech známých i neznámých Prague.eu/prochazky1

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.  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 

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

židovskáhistoriea současnost

design

Prague.eu 

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

S mapami a průvodci
Prague City Tourism
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soukromou vycházku na eshop.prague.eu.

pěšky

Pět nevšedních
tras po místech 
známých
i neznámých 
Prague.eu/prochazky

1

víno

Vinice,
vinné bary, 
restaurace, 
obchody

Prague.eu 

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

100x210 Praha vino_obalka_CZ_TISK hrbet4i5mm.indd   1 3. 5. 2018   13:29:42

design

Prague.eu 

Průvodce pražskými
obchody a showroomy
s českým designem

prague.eu/design

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

q   Staroměstská radnice,
Staroměstské nám. 1, Praha 1

r denně 9 - 19
q   Na Můstku,

Rytířská 12, Praha 1
r denně 9 - 19

Prague.eu 

design

Prague.eu 

Průvodce pražskými
obchody a showroomy
s českým designem

prague.eu/design

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

q   Staroměstská radnice,
Staroměstské nám. 1, Praha 1

r denně 9 - 19
q   Na Můstku,

Rytířská 12, Praha 1
r denně 9 - 19

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

Prague.eu 

Prague.eu 

design

Prague.eu 

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

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

design

Prague.eu 

Průvodce pražskými
obchody a showroomy
s českým designem

prague.eu/design

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

q   Staroměstská radnice,
Staroměstské nám. 1, Praha 1

r denně 9 - 19
q   Na Můstku,

Rytířská 12, Praha 1
r denně 9 - 19

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/prochazky

1

Průvodce 
pražskými 
kavárnami
prague.eu/cs/kavarny

design
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.

Staroměstská radnice,
Staroměstské nám. 1, Praha 1

,
Rytířská 12, Praha 1

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,
Staroměstské nám. 1, Praha 1

Rytířská 12, Praha 1

židovská
historie
a současnost

Prague.eu 

Prague.eu 

design

Prague.eu 

Průvodce pražskými
obchody a showroomy
s českým designem

prague.eu/design

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

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

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

design

Prague.eu 

Průvodce pražskými
obchody a showroomy
s českým designem

prague.eu/design

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

q   Staroměstská radnice,
Staroměstské nám. 1, Praha 1

r denně 9 - 19
q   Na Můstku,

Rytířská 12, Praha 1
r denně 9 - 19

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/prochazky
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