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Turistická informační a návštěvnická centra najdete
ve středu Prahy i na mezinárodním letišti:

Staroměstská radnice
q Staroměstské náměstí 1, Praha 1
r denně 9–19
Dispečink průvodců r všední dny 9–19, víkendy 9–17

Na Můstku
q Rytířská 12, Praha 1 r denně 9–19

Václavské náměstí
q roh Václavského nám. a Štěpánské ul., Praha 1
r denně 10–18 (do 20. 3. 2019 uzavřeno)
Letiště Václava Havla Praha
q Terminál 1 (příletová hala) r denně 8–20
q  Terminál 2 (příletová hala) r denně 8–22

Pražská vlastivěda
Vydejte se s námi poznávat známá i neznámá pražská zákoutí! 
Každý měsíc nabízíme nový program a pořádáme speciální 
vycházky i pro děti. Aktuální program najdete na
wprazskevychazky.cz.
Napište nám na fvlastiveda@prague.eu a měsíční program 
vycházek vám budeme pravidelně zasílat na vaši e-mailovou 
adresu zdarma.

wprague.eu

Městská část Praha-Troja, ležící při severním 
okraji metropole, vyniká mezi ostatními 
pražskými čtvrtěmi svým nezaměnitelným 
charakterem. Půvabně schoulená mezi tokem 
Vltavy a příkrými svahy bohnické plošiny v sobě 
totiž snoubí punc prestižní adresy s honosnými 
sídly a uvolněné vesnické scenérie. A pokud 
k tomu připočtete hned tři tamější turistické 
atrakce, můžete v Troji strávit v příjemném 
rozmaru klidně celý den, ne-li víkend. Nevěříte? 
Tak se spolu s námi vydejte na malou exkurzi…
Historie dnešní Troji sahá hluboko do minulosti. Původní 
skromná víska na pravém vltavském břehu nesla od středověku 
jméno Zadní či Horní Ovenec, a to podle velkého ovčína, který se 
zde rozkládal. Za vlády Karla IV. se na místních svazích začala 
zhusta pěstovat vinná réva. Tato bohulibá činnost vydržela 
místním až do dnešní doby a viniční tratě – citlivě zakompono-
vané do zdejší zástavby – se staly jedním z trojských atributů. 
Až do konce třicetileté války se oblast budoucí rezidenční 
čtvrti skládala ze solitérních usedlostí, mlýnů, rybářských osad 
a dvorů. Zlom nastal v roce 1678, kdy si tu na svých pozem-
cích hrabě Václav Vojtěch ze Šternberka vybudoval barokní 
zámek s velkolepým dvouramenným schodištěm a okázalou 
sochařskou a freskovou výzdobou. I když z architektonického 
hlediska bychom spíše nežli o zámku měli mluvit o majestátní 
vile, vystavěné podle italských vzorů. Každopádně jde o jednu 
z nejvýznamnějších pražských barokních památek, o klenot, 
který se svou specifi ckou podobou vymyká našim zeměpisným 
šířkám. Trojský zámek obklopuje rozlehlá francouzská zahrada, 
jež vás na první pohled upoutá výraznou osovou dispozicí a geo-
metrickou precizností umožňující nečekané průhledy areálem. 
Sousední východní část zabírá přírodní labyrint vytvořený z linií 
habrů a vodních překážek. Zámecký komplex spravuje Galerie 
hlavního města Prahy, která zde pořádá sezónní výstavy, kon-
certy, kulturní a společenské akce.

Pokud zůstaneme u architektury, pak druhou velkou kapitolou je 
výjimečný soubor elegantních vil, který na tomto území vyrůstal 
postupně od počátku 20. století, kdy Troju coby atraktivní místo 
k bydlení objevili movití podnikatelé, umělci či diplomati. Ti totiž 
záhy pochopili, že sem kvůli složitému reliéfu nikdy nepronikne 
velkoměstský typ výstavby se širokými bulváry a náměstími, 
ale že se tu naopak uchová poklidná venkovská atmosféra 
s roztroušenými domy a vilami. Z těch nejcennějších, které tu 
dnes můžeme obdivovat, zmiňme například novobarokní vilu od 
rakouského architekta Friedricha Ohmanna (q Nad Kazankou 7), 
konstruktivistický rodinný dům z roku 1932 (q Nádvorní 1) 
nebo dvě funkcionalistické perly – Divišovu (q Trojská 134) 
a Schückovu vilu (q Nad Kazankou 39). Za pozornost však stojí 
i novější objekty, třeba dům manželů Zátopkových z 60. let
(q Nad Kazankou 3) nebo na svou dobu velmi originální vila reži-
sérky Věry Chytilové vystavěná v normalizačních 70. letech
(q Pod Havránkou 22). Všechna zmíněná sídla jsou v soukro-
mém vlastnictví, tudíž nepřístupná, ale milovníci moderní archi-
tektury si zcela jistě vystačí s působivými exteriéry.

Když se řekne Troja, většině Pražanů se vybaví Zoologická 
zahrada hl. m. Prahy. A není se co divit – pražská zoo se pra-
videlně umísťuje mezi třemi nejnavštěvovanějšími turistickými 
cíli v České republice (v roce 2018 prošlo jejími branami přes 
1,4 milionu osob) a dlouhodobě sbírá nejvyšší ocenění v silné 
konkurenci ostatních světových zahrad. Populární je především 

díky nadstandardní druhové pestrosti zvířat a zajímavě členi-
tému terénu, který nabízí až desetikilometrovou procházku exo-
tikou včetně Africké savany, Pavilonu goril a hrochů, Indonéské 
džungle, Vodního světa nebo Údolí slonů. Prostředí zoo je svou 
„infrastrukturou“ i osvětovou činností nadmíru přívětivé přede-
vším k rodinám s dětmi; vyhledávanými atrakcemi jsou zdejší 
sedačková lanovka, která spojuje dolní a horní část zahrady, 
rozhledna v západní části areálu nebo Rezervace Bororo – 
jedinečná odpočinková a herní zóna pro malé návštěvníky. 
Z programových akcí mají největší úspěch hlavně komentovaná 
krmení a večerní prohlídky s průvodcem. Mezi několika gastro-
nomickými podniky v areálu vyniká nedávno zcela přestavěná 
velkokapacitní restaurace Gaston s grilem, cukrárnou a prodej-
nou suvenýrů.

Druhou trojskou zelenou enklávou je Botanická zahrada hl. m. 
Prahy. Oáza klidu rozložená na malebné stráni je ideálním mís-
tem pro tichou procházku, relaxaci nebo rodinný výlet. Stranou 
shonu velkoměsta vás nabije svěží síla přírody v rozsáhlých 
vnitřních i venkovních výstavních plochách s 20 000 druhy rost-
lin. Před letním sluncem se ukryjete v severských lesích, zame-
ditovat 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 fló-
rou. Pod barokní kapličkou je pak rozložená vinice sv. Kláry, 
jeden z největších vinohradů v metropoli. 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, a pokochat se se sklenkou v ruce nádhernými výhledy 
na Prahu. Je nasnadě, že prostředí vinotéky je jako stvořené 
k pořádání soukromých či fi remních večírků.

Závěrem ještě dlužno dodat, že všechny tři zdejší populární 
atrakce – tedy zoo, botanickou zahradu a Trojský zámek – lze 
výhodně navštívit díky společné Trojské kartě. Ta je platná od 
dubna do září a k prodeji je na pokladnách všech tří institucí.

p Podrobnější informace o vstupném a otevíracích dobách jed-
notlivých objektů najdete na webu w prague.eu.

Za zábavou a sportem:
Vodácký areál
q Vodácká 8, Praha 7 – Troja w vodackyareal.cz
Trojský slalomový kanál je vltavské sportoviště určené pro 
kanoistiku a rafting. Tréninkové centrum (nejen) české vodácké 
reprezentace se také pravidelně stává dějištěm prestižních 
závodů ve vodním slalomu, mistrovství Evropy a světa nevyjí-
maje. Laičtí nadšenci si mohou adrenalinovou jízdu vyzkoušet 
v sezóně pod dohledem profesionála.

Vltavská cyklotrasa č. 7
Na trojském vltavském břehu začíná populární 45 km dlouhá 
cyklistická „výpadovka“ na sever, vedoucí v trase Klecany – 
Kralupy nad Vltavou – zámek Veltrusy – Mělník. Oblíbenou 
„cyklomagistrálu“, kterou až na dva kratší úseky pokrývá kvalitní 
asfaltový povrch, hojně využívají také in-line bruslaři.

Jezdecká a pony škola
q Praha 7 – Bubeneč, Císařský ostrov w jezdeckaskolapraha7.cz
Výukové středisko s jezdeckou halou i venkovní jízdárnou 
poskytuje ucelený výcvik jízdy na koni pro děti i dospělé. 
Populární jsou vyjížďky na koních do Stromovky, kde jsou k dis-
pozici speciální koňské stezky.

Přístaviště Císařský ostrov (plavební kanál)
q Praha 7 – Bubeneč, Císařský ostrov w paroplavba.cz
Pravidelné obousměrné plavby výletní lodí mezi centrem Prahy 
(Rašínovo nábřeží nebo Čechův most) a Císařským ostrovem 
jsou skvělým zážitkem a vyhledávanou turistickou atrakcí.

Královská obora – Stromovka
q Praha 7 – Bubeneč w prague.eu
Oáza klidu a relaxace, zelený ostrov uprostřed hlučící met-
ropole, největší pražský městský park. Zhruba 100 hektarů 
rozlehlá a nedávno revitalizovaná lokalita je protkaná rybníčky 
a dalšími vodními prvky. Dominantou parku je romantická 
stavba místodržitelského letohrádku a Šlechtova restaurace, 
původně královská dvorana ze 17. století, která by měla být po 
rekonstrukci zpřístupněná v letošním roce.

Na kafíčko, oběd či večeři:
Salabka Restaurant
q K Bohnicím 2 w salabka.cz
Luxusní restaurace s vlastním vinařstvím a ubytováním 
v apartmánech. V Salabce připravují polední menu, večerní á la 
carte a víkendový brunch. Špičková gastronomie vychází z fran-
couzské kuchyně a sází na lokální suroviny od regionálních far-

mářů a pěstitelů. Vinný list profi tuje jak z produkce vlastních vín, 
tak z osvědčených francouzských značek.

Kavárnička
q Pod Havránkou 657/10b
Útulná a stylová kavárna v bezprostřední blízkosti Trojského 
zámku. Kromě standardního výběru kávy a čajů jsou v nabídce 
také domácí palačinky a zmrzlinové poháry.

Ristorante & pizzeria Del Corso
q Trojská 173b w delcorso.cz
Restaurace v italském stylu s kapacitou až 150 hostů (s letní 
zahrádkou až 250). Kromě pizzy si tu můžete pochutnat pře-
devším na čerstvých rybách a mořských specialitách. Ideální 
místo k pořádání fi remních a společenských akcí. K dispozici je 
vlastní parkoviště (cca 20 míst).

Jak se tam dostanete:
Tram k 17, 93 – zastávka Trojská

Bus j 112 – zastávky Kovárna, Zoologická zahrada 
a Botanická zahrada Troja

Přívoz P8 – Císařský ostrov – Troja
(v provozu za příznivého počasí)

v Dušní ulici od Jaroslava Róny. Dílo je tvořené dvěma těly – 
spodní mohutná fi gura představuje prázdný mužský oblek, jenž 
nese na ramenou postavu samotného literáta. Řešení pomníku 
je inspirováno Kafkovou novelou Popis jednoho zápasu. Zvláštní 
kapitolou je volně přístupná sochařská zahrada kláštera sv. 
Anežky České, která po nedávné revitalizaci sakrálního areálu 
ožila zdařilými instalacemi současných českých umělců, např. 
Stefana Milkova, Stanislava Kolíbala, Františka Skály nebo 
Jaroslava Róny.

Patrně nejvýraznějším umělcem, který přenesl svá nevšední 
(a často kontroverzní) díla do ulic a povýšil je na umění, je David 
Černý (*1967). Mezi jeho dnes už ikonickými skulpturami vyniká 
socha mrtvého koně visícího ze stropu v pasáži Lucerna, na 
jehož břiše sedí patron české země sv. Václav. Proslulá jsou 
rovněž tzv. Miminka – 10 monstrózních laminátových plastik 
nezbedně lezoucích po plášti Žižkovského televizního vysílače 
nahoru a dolů, bez ohledu na gravitaci. V současné době si obří 
batolata dopřávají restaurátorskou péči, na věž by se měla vrátit 
co nevidět. Mimochodem, vzhledově stejná miminka naleznete 
i vedle Musea Kampa.

Pokud zvedne hlavu v Husově ulici na Starém Městě, možná 
vás na chvilku vyleká přes dva metry vysoká socha Sigmunda 
Freuda zavěšená ze střechy jednoho z domů. Tzv. Viselec cha-
rakterizuje Černého pocit nejistoty ze vstupu do nového milénia. 
V poslední době širokou veřejnost asi nejvíce zaujala pohyblivá 
hlava Franze Kafky (za obchodním domem Quadrio), která je 
složena ze 42 pater, jež se na sobě nezávisle otáčí a neustále 
tak proměňují spisovatelovu tvář.

p Přehledný souhrn dalších tipů z oblasti kultury a umění najdete 
v brožuře Praha:kultura, která je zdarma k dostání v našich infor-
mačních centrech nebo ke stažení na webu w prague.eu.

Pražský orloj
V roce 2018 prošel pražský orloj náročnou rekonstrukcí a nyní 
opět září v plné kráse. Chcete-li jej blíže poznat, seznámit se 
s jeho historií, mechanismem středověkého stroje, zorientovat se 
v časech, které ukazuje, dozvědět se více o jeho sochařské výz-
době a apoštolech či kalendáriu, kupte si naši zbrusu novou bro-
žuru. V turistických informačních centrech Prague City Tourism 
na Staroměstské radnici a Na Můstku je k dispozici za 30 Kč.

Srdečně vás zveme k návštěvě Staroměstské radnice

Kromě úžasné vyhlídky z radniční věže (k dispozici je výtah) se 
seznámíte s historickými interiéry, reprezentačními sály i stře-
dověkým podzemím. Kaple v 1. patře umožňuje zhlédnout pře-
hlídku apoštolů i z vnitřní strany.

r po 11–19, út–ne 9–19 (historické interiéry)
r po 11–22, út–ne 9–22 (věž)
t plné vstupné 250 Kč, snížené vstupné 150 Kč

wprague.eu/staromestskaradnice

K zakoupené vstupence na Staroměstskou radnici obdržíte 
brožuru Pražský orloj zdarma.

Současné umění ve veřejném 
prostoru
Za výtvarným uměním nemusíte chodit jen do 
galerií a muzeí. Česká metropole je totiž sama 
o sobě velkým open-air výstavním prostorem 
a poskytuje atraktivní zázemí pro nejrůznější 
umělecké projekty, které nápaditě oživují praž-
ské ulice a náměstí.

Rádi bychom v této souvislosti obrátili vaši pozornost k několika 
zajímavým objektům. Na úpatí petřínského svahu v průhledu 
z Vítězné ulice se nachází jedno z nejpůsobivějších sochařských 
děl v Praze – Památník obětem komunismu z dílny sochaře 
Olbrama Zoubka. Instalaci tvoří zužující se schodiště, po němž 
za sebou kráčí sedm bronzových mužských postav. První socha 
je celá, každá následující však ztrácí kus svého těla. Autor tímto 
způsobem vyjádřil stupňující se utrpení politických vězňů v 50. 
letech v komunistickém Československu. Podobný apel má 
v sobě také zdaleka viditelný Metronom (jinak také Stroj času) 
umístěný na hraně svahu Letenských sadů. Ten totiž zaujímá na 
mapě Prahy velmi symbolické místo – právě zde se kdysi k nebi 
tyčil obludný pomník J. V. Stalina, který byl odstraněn v roce 
1962. Současný kinetický objekt sochaře Vratislava Nováka 
poukazuje na neúprosné plynutí času i varovnou připomínku 
minulosti. Od Metronomu se naskýtá úchvatný výhled na Staré 
Město i řeku Vltavu s jejími mosty.

Zcela jiné povahy je groteskní jezdecká socha Jaroslava Haška 
na Prokopově náměstí na Žižkově (autor Karel Nepraš). Na 
kamenném pyramidálním podstavci je ztvárněn kůň obklopený 
výčepním pultem, který nese na svém hřbetě sokl se spisova-
telovou bustou. Velmi originální je též sousoší Franze Kafky

Velikonoce
Velikonoční trhy Hned na pěti místech v historickém centru Prahy si můžete užít 
tradiční Velikonoční trhy. Ve stylově dekorovaných prodejních stán-
cích nabídnou výrobci, řemeslníci a prodejci typické velikonoční 
zboží, jarní dárky a gastronomické speciality. Malí i velcí návštěv-
níci si zároveň mohou vyzkoušet práci lidových řemeslníků.

g 5. 4. – 5. 5. q Pražský hrad / Praha 1 – Hradčany

g 6. 4. – 28. 4. q Staroměstské náměstí / Praha 1 – Staré Město

g 6. 4. – 28. 4. q náměstí Republiky / Praha 1 – Staré Město

g 6. 4. – 22. 4. q náměstí Míru / Praha 2 – Vinohrady

g 6. 4. – 28. 4. q Václavské náměstí / Praha 1 – Nové Město

Velikonoční koncerty Duchovní a křesťanskou atmosféru Velikonoc bezpochyby proži-
jete na některém ze sváteční koncertů. Zde jsou některé tipy:

Matoušovy pašije
g 9. 4. q Rudolfi num, Alšovo nábřeží 79/12,
Praha 1 – Staré Město w collegium1704.com
Bachovy Matoušovy pašije patří k vrcholům evropské barokní 
hudby. Již téměř dvě staletí patří tato obdivuhodná skladba 
mezi nejkrásnější hudební klenoty.

Antonín Dvořák: Stabat Mater
g 17. a 18. 4. q Smetanova síň Obecního domu,
náměstí Republiky 5, Praha 1 – Staré Město w fok.cz
Dvořákovo oratorium se řadí k umělecky nejsilnějším dílům 
svého druhu. Hudba zkomponovaná na duchovní text o utrpení 
matky Kristovy je uváděna především v době Velikonoc a tuto 
tradici drží i Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK.

Velikonoční koncert duchovní hudby
g 21. 4. q bazilika sv. Jakuba, Malá Štupartská 635/6,
Praha 1 – Staré Město w auditeorganum.cz
Zazní díla J. S. Bacha, G. F. Händela, W. A. Mozarta a dalších 
(Jana Sibera – soprán, Jan Adamus – hoboj, Irena Chřibková – 
varhany).

Aleluja
g 22. 4. q kostel sv. Mikuláše, Malostranské náměstí,
Praha 1 – Malá Strana w stnicholas.cz
Přední sopranistka Ludmila Vernerová zazpívá o Velikonočním 
pondělí mimo jiné skladby G. F. Händela, A. Vivaldiho, C. Saint-
Saënse a J. S. Bacha za doprovodu Jana Vernera (trubka, kříd-
lovka) a Ireny Chřibkové (varhany).

Velikonoční tradice S velikonočním obdobím jsou neodmyslitelně spjaty zvyky, obyčeje 
a tradice. S některými z nich se můžete seznámit například zde:

Jarní jarmark na Výstavišti
g 22. 3. – 24. 3. q Výstaviště Praha Holešovice,
Areál Výstaviště, Praha 7 – Holešovice w vystavistepraha.eu
Pestrá předvelikonoční nabídka produktů od lokálních pěstitelů 
a malých soukromníků.

Staročeský velikonoční jarmark v Toulcově dvoře
g 13. 4. q Toulcův dvůr, Kubatova 32/1, Praha 10 – Hostivař
w toulcuvdvur.cz
Tradiční jarní setkání s přírodou, tradicemi, řemesly a řemeslníky.

Velikonoce v muzeu
g 16. a 17. 4. q Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, 
Praha 7 – Holešovice w nzm.cz
Připomenutí velikonočních tradic, velikonoční gastronomická 
a výtvarná dílnička pro děti.

p Další informace o Velikonocích v Praze naleznete od dubna na 
w prague.eu/velikonoce
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ZOO 

TROJSKÝ ZÁMEK

SCHÜCKOVA VILA

BOTANICKÁ ZAHRADA
FATA MORGANA

DIVIŠOVA VILA

KAPLE SV. KLÁRY

NÁDRAŽÍ
HOLEŠOVICE

STROMOVKA

TROJA

TROJA

CÍSAŘSKÝ OSTROV

TROJSKÁ TROJSKÁ

K PAZDERKÁM K PAZDERKÁM

TROJSKÁ TROJSKÁ
NAD KAZANKOU NAD KAZANKOU

VODÁCKÁ
VODÁCKÁ

VODÁCKÁ
VODÁCKÁ

Í
NR

OV
DÁ

N
Í

NR
OV

DÁ
N

TROJSKÝ
MOST

TROJSKÝ
MOST

POD LIS
EM

POD LIS
EM

POD HRACHOVKOU
POD HRACHOVKOU

K BOHNIC
ÍM

K BOHNIC
ÍM

K BOHNICÍM

K BOHNICÍM

JEZDECKÁ ŠKOLASLALOMOVÝ KANÁL

Pražský orloj
Průvodce 
nejstarším 
funkčním orlojem 
na světě
prague.eu

Troja
– učebnice 
architektury 
i čtvrť plná 
zábavy

Seznamte se:

příroda

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.

Zahrady,
parky
a přírodní 
lokality

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

expozice: Architektura a výzdoba zámku Troja C1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pražské zahrady a parky
Zahrady Pražského hradu q Pražský hrad, Praha 1 w www.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 hradu q Pražský hrad, Praha 1 w www.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 1r denně 9 - 19
q   Na Můstku,Rytířská 12, Praha 1r denně 9 - 19
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Průvodce pražskýmiobchody a showroomys českým designemprague.eu/design
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S mapami a průvodciPrague City Tourismbudete v Praze jako doma!Tyto a mnohé další tituly si můžete zdarma vyzvednout v našich turistických informačních centrech, kde vám i rádi poradíme. Staroměstská radniceq  Staroměstské nám. 1, Praha 1r denně 9 - 19Na Můstkuq   Rytířská 12, Praha 1r denně 9 - 19Objevte kouzlo pražských čtvrtí s našimi profesionálními průvodci! Objednejte si soukromou vycházku na eshop.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

PrahaMěsto 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 VyšehradPraktické informaceTísňové volání: 112 Národní směrové číslo do České republiky: +420x Letiště Václava Havla Praha w www.prg.aero, 30 minut do centraDoprava 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 910Městská hromadná doprava w www.dpp.cz, z 296 19 18 17turistické jízdenky na 24 (t 110 Kč) nebo 72 hodin (t 310 Kč)Městská poliklinika Praha q Spálená 12, Praha 1 z 222 924 295 D3Lékárna s nepřetržitým provozem q Palackého 5, Praha 1,z 224 946 982 D3Měna: 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 Kčp 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.czdenně 02.00–24.00 D3Veřejné 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 vánočníVýznamné památkyPražský hrad q Praha 1 – Hradčany w www.hrad.czPohled 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 MěstoNejstarší 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. C3Kostel sv. Mikuláše q Malostranské náměstí, Praha 1w www.stnicholas.czVrcholná 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. C3Staroměstská radnice s orlojem q Staroměstské náměstí, Praha 1w www.prague.eu/staromestskaradniceRadnice 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. D3Kostel Panny Marie Vítězné (Pražské Jezulátko)q Karmelitská 9, Praha 1 w www.pragjesu.czRaně barokní kostel je proslulý díky sošce Pražského Jezulátka, pocházející ze Španělska, darované karmelitánům Polyxenou z Lobkovic (1628). C3Strahovský klášter q Strahovské nádvoří 1, Praha 1w www.strahovskyklaster.czKlášter 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. B3Loreta q Loretánské náměstí 7, Praha 1 w www.loreta.czMariánské 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.comRozsáhlý 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. C3Staronová synagoga q Červená ul., Praha 1 w www.kehilaprag.czPatří 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 1w www.tyn.czJedna 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. D3Obecní dům q náměstí Republiky 5, Praha 1 w www.obecnidum.czVrcholné 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. D3Prašná brána q Na Příkopě, Praha 1 w www.muzeumprahy.czVýznamná památka pozdně gotické Prahy je začátkem tzv. Královské cesty na Pražský hrad. Kdysi sloužila jako sklad střelného prachu. D3Vyšehrad q V Pevnosti, Praha 2 w www.praha-vysehrad.czPodle 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. D4Moderní architekturaPetřínská rozhledna q Petřínské sady, Praha 1 w www.muzeumprahy.czJedna z neodmyslitelných dominant Prahy byla postavena r. 1891 jako volná kopie pařížské Eiffelovy věže, k níž je v poměru 1:5. C3Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně q náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3 w www.srdcepane.czNejvýznamnější česká sakrální stavba 20. století je dílem slovinského architekta Jože Plečnika. Tato osobitá a monumentální architektura je inspirovaná starokřesťanskými vzory. E3Dům U Černé Matky Boží q Ovocný trh 19, Praha 1 w www.upm.czVrcholné 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. D3Müllerova vila q Nad Hradním vodojemem 14, Praha 6w www.muzeumprahy.czVila 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. B2Tančící dům q Jiráskovo náměstí 6, Praha 2 w www.tancici-dum.czTato 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.czVe 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. D2Národní památník na Vítkově q U Památníku 1900, Praha 3 w www.nm.czMonumentální 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. E3Žižkovská televizní věž q Mahlerovy sady 1, Praha 3 w www.towerpark.czBezesporu 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 1expozice: Baroko v Čechách (do srpna 2018) C3 Salmovský palác q Hradčanské náměstí 2, Praha 1expozice: Centrum současného umění TBA21 (od 6. 6. 2018) C3 Palác Kinských q Staroměstské náměstí 12, Praha 1výstavní síň D3 Valdštejnská jízdárna q Valdštejnská 3, Praha 1výstavní síň C2p 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 7expozice: Architektura a výzdoba zámku Troja C1 Bílkova vila q Mickiewiczova 1, Praha 6expozice: Ateliér Františka Bílka, českého sochaře a grafi ka epochy symbolismu C2 Dům U Kamenného zvonu q Staroměstské náměstí 13, Praha 1výstavní síň D3 Městská knihovna (2. patro) q Mariánské náměstí 1, Praha 1výstavní síň D3 Dům fotografi e q Revoluční 5, Praha 1výstavní síň D2p Bližší informace na www.ghmp.czObrazárna Pražského hradu q Pražský hrad – II. nádvoří, Praha 1 w www.kulturanahrade.czexpozice: Obrazy z hradních sbírek C2Strahovská obrazárna q Strahovské nádvoří 1, Praha 1w www.strahovskyklaster.czexpozice: Sbírka českého a evropského umění od gotiky k romantismu B3Centrum současného umění DOX q Poupětova 1, Praha 7 w www.dox.czPrezentace současného umění, architektury a designu E1

Vltava a život na řecePražské náplavky w www.prazskenaplavky.czNáplavky patří mezi nejoblíbenější pražské promenády a během léta se stávají epicentrem pražského kulturního dění a volnočasových aktivit.Půjčovny lodiček a šlapadelOblíbená 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 1w www.pujcovna-lodicek.cz C3Vyhlídkové plavbyPlavby po Vltavě nabízejí nezapomenutelný pohled na historické jádro Prahy a spousty nových zážitků.

 Pražská paroplavební společnost q přístaviště Rašínovo nábřežía Čechův most w www.paroplavba.cz – mj. také plavby do ZOO(cca duben–září) C3;D2 Evropská vodní doprava – Prague Boats q přístaviště u Čechovamostu 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 Františkuw www.parniky-praha.eu D2 Jazzboat q přístaviště Čechův most w www.jazzboat.cz – výjimečný plovoucí jazzový klub D2Pražské přívozyNejzábavnější 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 parkyZahrady Pražského hradu q Pražský hrad, Praha 1 w www.hrad.czHistoricky 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. C2Palácové zahrady pod Pražským hradem q Valdštejnská 12–14, Praha 1 w www.palacove-zahrady.czNa 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. C2Valdštejnská zahrada q Letenská ul., Praha 1Geometricky členěná raně barokní zahrada s monumentální salou terrenou a umělou jeskyní má osobitou atmosféru. Při procházce vám bude dělat společnost několik volně žijících pávů. C2Vrtbovská zahrada q Karmelitská 25, Praha 1 w www.vrtbovska.czJedna z nejkrásnějších barokních zahrad patří spíše mezi ty menší, originalitou architektonického řešení ve svahu i uměleckou hodnotou sochařské výzdoby však dosahuje evropského významu. C3Vojanovy sady q U Lužického semináře 17, Praha 1Tak trochu tajemné a neprávem opomíjené. Zádumčivost Vojanových sadů patrně přetrvala ještě ze středověku, kdy sloužily jako klášterní zahrada. C3Petřínské sady q Praha 1 – Malá StranaVrch 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 1Útulný zelený kout v samém středu města vybízí k zastavení a nadechnutí se při toulkách Prahou. Zdejší okrasou jsou mj. bylinkové záhony. D3Riegrovy sady q Praha 2 – VinohradyVíce než sto let starý park ukrývá intimní zákoutí i místa s lesním prostředím, volné louky a neobvyklé průhledy na Prahu. E3/D3Vyšehradské sady q Praha 2 – VyšehradMagické místo opředené mýty a legendami ukrývá mnohá romantická zákoutí i krásné vyhlídky na Vltavu. D4Královská obora – Stromovka q Praha 7 – BubenečRozlehlý 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,C2Letenské sady q Praha 7 – HolešovicePark 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/C2Muzea a galerieNárodní muzeum: Historická budova Národního muzea q Václavské náměstí 68, Praha 1do 28. října 2018 z důvodu rekonstrukce uzavřena D3 Nová budova Národního muzea q Vinohradská 1, Praha 1expozice: přírodovědecká expozice „Archa Noemova“ D3 Náprstkovo muzeum q Betlémské náměstí 1, Praha 1expozice: Kultury Austrálie a Oceánie; Vojta Náprstek (zakladatel muzea) C3 České muzeum hudby q Karmelitská 2/4, Praha 1expozice: Člověk – nástroj – hudba (400 historických hudebních nástrojů, mj. kladívkový klavír, na který hrál W. A. Mozart) C3 Lapidárium q Výstaviště 422, Praha 7expozice: Památky kamenosochařství v Čechách od 11. do 19. století D1p Další expozice Národního muzea na w www.nm.czMuzeum hlavního města Prahy q Na Poříčí 52, Praha 8w www.muzeumprahy.czexpozice: Langweilův model Prahy, historie Prahy od pravěku do přelomu středověku a novověku D2 Dům U Zlatého prstenu q Týnská 6, Praha 1expozice: Praha Karla IV. (Velkolepé staveniště Evropy a Středověké město) D3Museum Kampa q U Sovových mlýnů 2, Praha 1 w www.museumkampa.czexpozice: Sbírka středoevropského moderního umění a děl Františka Kupky, průkopníka abstraktního umění a Otto Gutfreunda, českého kubistického sochaře. C3Židovské muzeum v Praze q Maiselova 15, Praha 1w www.jewishmuseum.czJedno 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 D2Národní galerie v Praze: Veletržní palác q Dukelských hrdinů 47, Praha 7expozice: Umění v Československu 1918–1989 (od 28. 10. 2018) D2 Klášter sv. Anežky České q U Milosrdných 17, Praha 1expozice: 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 ostrovyBlízkost 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/E2Pražské atrakceZoologická zahrada hl. m. Prahy q U Trojského zámku 3, Praha 7w www.zoopraha.czZoo 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.czZahrada nabízí téměř 30 ha upravených expozičních ploch včetně unikátního tropického skleníku Fata Morgana, který umožňuje výlet tropickou přírodou v jakoukoliv roční dobu. C1Aquapalace Praha q Pražská 138, Průhonice – Čestlicew www.aquapalace.czNejvětší 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.czOblíbená lanová dráha zahájila provoz již roku 1891. Je začleněna do systému městské hromadné dopravy a vyveze vás na vrchol Petřína. C3Zrcadlové bludiště na Petříně q Petřínské sady, Praha 1w www.muzeumprahy.czZvenku 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. C3Historická linka č. 41Z holešovického Výstaviště nebo ze střešovické vozovny vyjíždějí o víkendech od dubna do listopadu historické soupravy tramvají na svou pravidelnou trať centrem města. D2Pražský motoráčekRomantiku na kolejích zažijete na trati Pražský Semmering. Historický motoráček jezdí o víkendech z Hlavního nádraží a trasa vede impozantními hlubočepskými viadukty i přírodními lokalitami. D3Zážitkové okružní jízdyObjevovat 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 TourismTuristické informace a službyTuristická informační a návštěvnická centraV 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 2z 221 714 714 f tourinfo@prague.euE-shopNa w www.eshop.prague.eu si můžete objednat vlastivědné vycházky, privátní průvodce či mapy a brožury z naší produkce nebo zakoupit merchandisingové předměty.Pražská vlastivědaVydejte 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 službyNaši 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 radnicez 221 714 569, 775 855 037 f guides@prague.euw www.prague.eu
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S mapami a průvodciPrague City Tourismbudete v Praze jako doma!Tyto a mnohé další tituly si můžete zdarma vyzvednout v našich turistických informačních a návštěvnických 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 - 19Prague.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 hradu q Pražský hrad, Praha 1 w www.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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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
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S mapami a průvodciPrague City Tourismbudete v Praze jako doma!Tyto a mnohé další tituly si můžete zdarma vyzvednout v našich turistických informačních centrech, kde vám i rádi poradíme. Staroměstská radniceq  Staroměstské nám. 1, Praha 1r denně 9 - 19Na Můstkuq   Rytířská 12, Praha 1r denně 9 - 19Objevte kouzlo pražských čtvrtí s našimi profesionálními průvodci! Objednejte si soukromou vycházku na eshop.prague.eu.
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S mapami a průvodciPrague City Tourismbudete v Praze jako doma!Tyto a mnohé další tituly si můžete zdarma vyzvednout v našich turistických informačních centrech, kde vám i rádi poradíme. Staroměstská radnice,q  Staroměstské nám. 1, Praha 1r denně 9 - 19Na Můstku,q   Rytířská 12, Praha 1r denně 9 - 19
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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.

PrahaMěsto 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 VyšehradPraktické informaceTísňové volání: 112 Národní směrové číslo do České republiky: +420x Letiště Václava Havla Praha w www.prg.aero, 30 minut do centraDoprava 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 910Městská hromadná doprava w www.dpp.cz, z 296 19 18 17turistické jízdenky na 24 (t 110 Kč) nebo 72 hodin (t 310 Kč)Městská poliklinika Praha q Spálená 12, Praha 1 z 222 924 295 D3Lékárna s nepřetržitým provozem q Palackého 5, Praha 1,z 224 946 982 D3Měna: 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 Kčp 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.czdenně 02.00–24.00 D3Veřejné 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 vánočníVýznamné památkyPražský hrad q Praha 1 – Hradčany w www.hrad.czPohled 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 MěstoNejstarší 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. C3Kostel sv. Mikuláše q Malostranské náměstí, Praha 1w www.stnicholas.czVrcholná 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. C3Staroměstská radnice s orlojem q Staroměstské náměstí, Praha 1w www.prague.eu/staromestskaradniceRadnice 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. D3Kostel Panny Marie Vítězné (Pražské Jezulátko)q Karmelitská 9, Praha 1 w www.pragjesu.czRaně barokní kostel je proslulý díky sošce Pražského Jezulátka, pocházející ze Španělska, darované karmelitánům Polyxenou z Lobkovic (1628). C3Strahovský klášter q Strahovské nádvoří 1, Praha 1w www.strahovskyklaster.czKlášter 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. B3Loreta q Loretánské náměstí 7, Praha 1 w www.loreta.czMariánské 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.comRozsáhlý 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. C3Staronová synagoga q Červená ul., Praha 1 w www.kehilaprag.czPatří 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 1w www.tyn.czJedna 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. D3Obecní dům q náměstí Republiky 5, Praha 1 w www.obecnidum.czVrcholné 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. D3Prašná brána q Na Příkopě, Praha 1 w www.muzeumprahy.czVýznamná památka pozdně gotické Prahy je začátkem tzv. Královské cesty na Pražský hrad. Kdysi sloužila jako sklad střelného prachu. D3Vyšehrad q V Pevnosti, Praha 2 w www.praha-vysehrad.czPodle 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. D4Moderní architekturaPetřínská rozhledna q Petřínské sady, Praha 1 w www.muzeumprahy.czJedna z neodmyslitelných dominant Prahy byla postavena r. 1891 jako volná kopie pařížské Eiffelovy věže, k níž je v poměru 1:5. C3Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně q náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3 w www.srdcepane.czNejvýznamnější česká sakrální stavba 20. století je dílem slovinského architekta Jože Plečnika. Tato osobitá a monumentální architektura je inspirovaná starokřesťanskými vzory. E3Dům U Černé Matky Boží q Ovocný trh 19, Praha 1 w www.upm.czVrcholné 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. D3Müllerova vila q Nad Hradním vodojemem 14, Praha 6w www.muzeumprahy.czVila 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. B2Tančící dům q Jiráskovo náměstí 6, Praha 2 w www.tancici-dum.czTato 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.czVe 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. D2Národní památník na Vítkově q U Památníku 1900, Praha 3 w www.nm.czMonumentální 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. E3Žižkovská televizní věž q Mahlerovy sady 1, Praha 3 w www.towerpark.czBezesporu 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 1expozice: Baroko v Čechách (do srpna 2018) C3 Salmovský palác q Hradčanské náměstí 2, Praha 1expozice: Centrum současného umění TBA21 (od 6. 6. 2018) C3 Palác Kinských q Staroměstské náměstí 12, Praha 1výstavní síň D3 Valdštejnská jízdárna q Valdštejnská 3, Praha 1výstavní síň C2p 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 7expozice: Architektura a výzdoba zámku Troja C1 Bílkova vila q Mickiewiczova 1, Praha 6expozice: Ateliér Františka Bílka, českého sochaře a grafi ka epochy symbolismu C2 Dům U Kamenného zvonu q Staroměstské náměstí 13, Praha 1výstavní síň D3 Městská knihovna (2. patro) q Mariánské náměstí 1, Praha 1výstavní síň D3 Dům fotografi e q Revoluční 5, Praha 1výstavní síň D2p Bližší informace na www.ghmp.czObrazárna Pražského hradu q Pražský hrad – II. nádvoří, Praha 1 w www.kulturanahrade.czexpozice: Obrazy z hradních sbírek C2Strahovská obrazárna q Strahovské nádvoří 1, Praha 1w www.strahovskyklaster.czexpozice: Sbírka českého a evropského umění od gotiky k romantismu B3Centrum současného umění DOX q Poupětova 1, Praha 7 w www.dox.czPrezentace současného umění, architektury a designu E1

Vltava a život na řecePražské náplavky w www.prazskenaplavky.czNáplavky patří mezi nejoblíbenější pražské promenády a během léta se stávají epicentrem pražského kulturního dění a volnočasových aktivit.Půjčovny lodiček a šlapadelOblíbená 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 1w www.pujcovna-lodicek.cz C3Vyhlídkové plavbyPlavby po Vltavě nabízejí nezapomenutelný pohled na historické jádro Prahy a spousty nových zážitků.

 Pražská paroplavební společnost q přístaviště Rašínovo nábřežía Čechův most w www.paroplavba.cz – mj. také plavby do ZOO(cca duben–září) C3;D2 Evropská vodní doprava – Prague Boats q přístaviště u Čechovamostu 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 Františkuw www.parniky-praha.eu D2 Jazzboat q přístaviště Čechův most w www.jazzboat.cz – výjimečný plovoucí jazzový klub D2Pražské přívozyNejzábavnější 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 parkyZahrady Pražského hradu q Pražský hrad, Praha 1 w www.hrad.czHistoricky 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. C2Palácové zahrady pod Pražským hradem q Valdštejnská 12–14, Praha 1 w www.palacove-zahrady.czNa 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. C2Valdštejnská zahrada q Letenská ul., Praha 1Geometricky členěná raně barokní zahrada s monumentální salou terrenou a umělou jeskyní má osobitou atmosféru. Při procházce vám bude dělat společnost několik volně žijících pávů. C2Vrtbovská zahrada q Karmelitská 25, Praha 1 w www.vrtbovska.czJedna z nejkrásnějších barokních zahrad patří spíše mezi ty menší, originalitou architektonického řešení ve svahu i uměleckou hodnotou sochařské výzdoby však dosahuje evropského významu. C3Vojanovy sady q U Lužického semináře 17, Praha 1Tak trochu tajemné a neprávem opomíjené. Zádumčivost Vojanových sadů patrně přetrvala ještě ze středověku, kdy sloužily jako klášterní zahrada. C3Petřínské sady q Praha 1 – Malá StranaVrch 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 1Útulný zelený kout v samém středu města vybízí k zastavení a nadechnutí se při toulkách Prahou. Zdejší okrasou jsou mj. bylinkové záhony. D3Riegrovy sady q Praha 2 – VinohradyVíce než sto let starý park ukrývá intimní zákoutí i místa s lesním prostředím, volné louky a neobvyklé průhledy na Prahu. E3/D3Vyšehradské sady q Praha 2 – VyšehradMagické místo opředené mýty a legendami ukrývá mnohá romantická zákoutí i krásné vyhlídky na Vltavu. D4Královská obora – Stromovka q Praha 7 – BubenečRozlehlý 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,C2Letenské sady q Praha 7 – HolešovicePark 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/C2Muzea a galerieNárodní muzeum: Historická budova Národního muzea q Václavské náměstí 68, Praha 1do 28. října 2018 z důvodu rekonstrukce uzavřena D3 Nová budova Národního muzea q Vinohradská 1, Praha 1expozice: přírodovědecká expozice „Archa Noemova“ D3 Náprstkovo muzeum q Betlémské náměstí 1, Praha 1expozice: Kultury Austrálie a Oceánie; Vojta Náprstek (zakladatel muzea) C3 České muzeum hudby q Karmelitská 2/4, Praha 1expozice: Člověk – nástroj – hudba (400 historických hudebních nástrojů, mj. kladívkový klavír, na který hrál W. A. Mozart) C3 Lapidárium q Výstaviště 422, Praha 7expozice: Památky kamenosochařství v Čechách od 11. do 19. století D1p Další expozice Národního muzea na w www.nm.czMuzeum hlavního města Prahy q Na Poříčí 52, Praha 8w www.muzeumprahy.czexpozice: Langweilův model Prahy, historie Prahy od pravěku do přelomu středověku a novověku D2 Dům U Zlatého prstenu q Týnská 6, Praha 1expozice: Praha Karla IV. (Velkolepé staveniště Evropy a Středověké město) D3Museum Kampa q U Sovových mlýnů 2, Praha 1 w www.museumkampa.czexpozice: Sbírka středoevropského moderního umění a děl Františka Kupky, průkopníka abstraktního umění a Otto Gutfreunda, českého kubistického sochaře. C3Židovské muzeum v Praze q Maiselova 15, Praha 1w www.jewishmuseum.czJedno 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 D2Národní galerie v Praze: Veletržní palác q Dukelských hrdinů 47, Praha 7expozice: Umění v Československu 1918–1989 (od 28. 10. 2018) D2 Klášter sv. Anežky České q U Milosrdných 17, Praha 1expozice: 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 ostrovyBlízkost 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/E2Pražské atrakceZoologická zahrada hl. m. Prahy q U Trojského zámku 3, Praha 7w www.zoopraha.czZoo 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.czZahrada nabízí téměř 30 ha upravených expozičních ploch včetně unikátního tropického skleníku Fata Morgana, který umožňuje výlet tropickou přírodou v jakoukoliv roční dobu. C1Aquapalace Praha q Pražská 138, Průhonice – Čestlicew www.aquapalace.czNejvětší 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.czOblíbená lanová dráha zahájila provoz již roku 1891. Je začleněna do systému městské hromadné dopravy a vyveze vás na vrchol Petřína. C3Zrcadlové bludiště na Petříně q Petřínské sady, Praha 1w www.muzeumprahy.czZvenku 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. C3Historická linka č. 41Z holešovického Výstaviště nebo ze střešovické vozovny vyjíždějí o víkendech od dubna do listopadu historické soupravy tramvají na svou pravidelnou trať centrem města. D2Pražský motoráčekRomantiku na kolejích zažijete na trati Pražský Semmering. Historický motoráček jezdí o víkendech z Hlavního nádraží a trasa vede impozantními hlubočepskými viadukty i přírodními lokalitami. D3Zážitkové okružní jízdyObjevovat 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 TourismTuristické informace a službyTuristická informační a návštěvnická centraV 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 2z 221 714 714 f tourinfo@prague.euE-shopNa w www.eshop.prague.eu si můžete objednat vlastivědné vycházky, privátní průvodce či mapy a brožury z naší produkce nebo zakoupit merchandisingové předměty.Pražská vlastivědaVydejte 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 službyNaši 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 radnicez 221 714 569, 775 855 037 f guides@prague.euw www.prague.eu
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S mapami a průvodciPrague City Tourismbudete v Praze jako doma!Tyto a mnohé další tituly si můžete zdarma vyzvednout v našich turistických informačních a návštěvnických 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 - 19Prague.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 hradu q Pražský hrad, Praha 1 w www.hrad.cz
Historicky nejcennější ze všech hradních zahrad je Královská 
zahrada z roku 1534 se Zpívající fontánou, která patří k nejkrásnějším 
renesančním fontánám v Evropě. Z Jižních zahrad, rozpínajících se před 
jižním průčelím Pražského hradu, je dechberoucí výhled na historické 
jádro Prahy. C2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

do 28. října 2018 z důvodu rekonstrukce uzavřena D3

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

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

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

 Lapidárium q Výstaviště 422, Praha 7
expozice: Památky kamenosochařství v Čechách od 11. do 19. století D1

p Další expozice Národního muzea na w www.nm.cz

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

stromů upoutává atmosférou starých časů a nevšedními pohledy na 
Prahu C3

 Ostrov Štvanice q Praha 7 – ostrov dříve nazývaný také jako Velké 
Benátky je dnes vyhledávaný zejména mezi sportovci D2/E2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

z 221 714 714 f tourinfo@prague.eu

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

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

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

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

PrahaMěsto 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 VyšehradPraktické informaceTísňové volání: 112 Národní směrové číslo do České republiky: +420x Letiště Václava Havla Praha w www.prg.aero, 30 minut do centraDoprava 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 910Městská hromadná doprava w www.dpp.cz, z 296 19 18 17turistické jízdenky na 24 (t 110 Kč) nebo 72 hodin (t 310 Kč)Městská poliklinika Praha q Spálená 12, Praha 1 z 222 924 295 D3Lékárna s nepřetržitým provozem q Palackého 5, Praha 1,z 224 946 982 D3Měna: 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 Kčp 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.czdenně 02.00–24.00 D3Veřejné 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 vánočníVýznamné památkyPražský hrad q Praha 1 – Hradčany w www.hrad.czPohled 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 MěstoNejstarší 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. C3Kostel sv. Mikuláše q Malostranské náměstí, Praha 1w www.stnicholas.czVrcholná 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. C3Staroměstská radnice s orlojem q Staroměstské náměstí, Praha 1w www.prague.eu/staromestskaradniceRadnice 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. D3Kostel Panny Marie Vítězné (Pražské Jezulátko)q Karmelitská 9, Praha 1 w www.pragjesu.czRaně barokní kostel je proslulý díky sošce Pražského Jezulátka, pocházející ze Španělska, darované karmelitánům Polyxenou z Lobkovic (1628). C3Strahovský klášter q Strahovské nádvoří 1, Praha 1w www.strahovskyklaster.czKlášter 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. B3Loreta q Loretánské náměstí 7, Praha 1 w www.loreta.czMariánské 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.comRozsáhlý 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. C3Staronová synagoga q Červená ul., Praha 1 w www.kehilaprag.czPatří 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 1w www.tyn.czJedna 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. D3Obecní dům q náměstí Republiky 5, Praha 1 w www.obecnidum.czVrcholné 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. D3Prašná brána q Na Příkopě, Praha 1 w www.muzeumprahy.czVýznamná památka pozdně gotické Prahy je začátkem tzv. Královské cesty na Pražský hrad. Kdysi sloužila jako sklad střelného prachu. D3Vyšehrad q V Pevnosti, Praha 2 w www.praha-vysehrad.czPodle 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. D4Moderní architekturaPetřínská rozhledna q Petřínské sady, Praha 1 w www.muzeumprahy.czJedna z neodmyslitelných dominant Prahy byla postavena r. 1891 jako volná kopie pařížské Eiffelovy věže, k níž je v poměru 1:5. C3Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně q náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3 w www.srdcepane.czNejvýznamnější česká sakrální stavba 20. století je dílem slovinského architekta Jože Plečnika. Tato osobitá a monumentální architektura je inspirovaná starokřesťanskými vzory. E3Dům U Černé Matky Boží q Ovocný trh 19, Praha 1 w www.upm.czVrcholné 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. D3Müllerova vila q Nad Hradním vodojemem 14, Praha 6w www.muzeumprahy.czVila 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. B2Tančící dům q Jiráskovo náměstí 6, Praha 2 w www.tancici-dum.czTato 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.czVe 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. D2Národní památník na Vítkově q U Památníku 1900, Praha 3 w www.nm.czMonumentální 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. E3Žižkovská televizní věž q Mahlerovy sady 1, Praha 3 w www.towerpark.czBezesporu 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 1expozice: Baroko v Čechách (do srpna 2018) C3 Salmovský palác q Hradčanské náměstí 2, Praha 1expozice: Centrum současného umění TBA21 (od 6. 6. 2018) C3 Palác Kinských q Staroměstské náměstí 12, Praha 1výstavní síň D3 Valdštejnská jízdárna q Valdštejnská 3, Praha 1výstavní síň C2p 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 7expozice: Architektura a výzdoba zámku Troja C1 Bílkova vila q Mickiewiczova 1, Praha 6expozice: Ateliér Františka Bílka, českého sochaře a grafi ka epochy symbolismu C2 Dům U Kamenného zvonu q Staroměstské náměstí 13, Praha 1výstavní síň D3 Městská knihovna (2. patro) q Mariánské náměstí 1, Praha 1výstavní síň D3 Dům fotografi e q Revoluční 5, Praha 1výstavní síň D2p Bližší informace na www.ghmp.czObrazárna Pražského hradu q Pražský hrad – II. nádvoří, Praha 1 w www.kulturanahrade.czexpozice: Obrazy z hradních sbírek C2Strahovská obrazárna q Strahovské nádvoří 1, Praha 1w www.strahovskyklaster.czexpozice: Sbírka českého a evropského umění od gotiky k romantismu B3Centrum současného umění DOX q Poupětova 1, Praha 7 w www.dox.czPrezentace současného umění, architektury a designu E1

Vltava a život na řecePražské náplavky w www.prazskenaplavky.czNáplavky patří mezi nejoblíbenější pražské promenády a během léta se stávají epicentrem pražského kulturního dění a volnočasových aktivit.Půjčovny lodiček a šlapadelOblíbená 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 1w www.pujcovna-lodicek.cz C3Vyhlídkové plavbyPlavby po Vltavě nabízejí nezapomenutelný pohled na historické jádro Prahy a spousty nových zážitků.

 Pražská paroplavební společnost q přístaviště Rašínovo nábřežía Čechův most w www.paroplavba.cz – mj. také plavby do ZOO(cca duben–září) C3;D2 Evropská vodní doprava – Prague Boats q přístaviště u Čechovamostu 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 Františkuw www.parniky-praha.eu D2 Jazzboat q přístaviště Čechův most w www.jazzboat.cz – výjimečný plovoucí jazzový klub D2Pražské přívozyNejzábavnější 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 parkyZahrady Pražského hradu q Pražský hrad, Praha 1 w www.hrad.czHistoricky 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. C2Palácové zahrady pod Pražským hradem q Valdštejnská 12–14, Praha 1 w www.palacove-zahrady.czNa 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. C2Valdštejnská zahrada q Letenská ul., Praha 1Geometricky členěná raně barokní zahrada s monumentální salou terrenou a umělou jeskyní má osobitou atmosféru. Při procházce vám bude dělat společnost několik volně žijících pávů. C2Vrtbovská zahrada q Karmelitská 25, Praha 1 w www.vrtbovska.czJedna z nejkrásnějších barokních zahrad patří spíše mezi ty menší, originalitou architektonického řešení ve svahu i uměleckou hodnotou sochařské výzdoby však dosahuje evropského významu. C3Vojanovy sady q U Lužického semináře 17, Praha 1Tak trochu tajemné a neprávem opomíjené. Zádumčivost Vojanových sadů patrně přetrvala ještě ze středověku, kdy sloužily jako klášterní zahrada. C3Petřínské sady q Praha 1 – Malá StranaVrch 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 1Útulný zelený kout v samém středu města vybízí k zastavení a nadechnutí se při toulkách Prahou. Zdejší okrasou jsou mj. bylinkové záhony. D3Riegrovy sady q Praha 2 – VinohradyVíce než sto let starý park ukrývá intimní zákoutí i místa s lesním prostředím, volné louky a neobvyklé průhledy na Prahu. E3/D3Vyšehradské sady q Praha 2 – VyšehradMagické místo opředené mýty a legendami ukrývá mnohá romantická zákoutí i krásné vyhlídky na Vltavu. D4Královská obora – Stromovka q Praha 7 – BubenečRozlehlý 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,C2Letenské sady q Praha 7 – HolešovicePark 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/C2Muzea a galerieNárodní muzeum: Historická budova Národního muzea q Václavské náměstí 68, Praha 1do 28. října 2018 z důvodu rekonstrukce uzavřena D3 Nová budova Národního muzea q Vinohradská 1, Praha 1expozice: přírodovědecká expozice „Archa Noemova“ D3 Náprstkovo muzeum q Betlémské náměstí 1, Praha 1expozice: Kultury Austrálie a Oceánie; Vojta Náprstek (zakladatel muzea) C3 České muzeum hudby q Karmelitská 2/4, Praha 1expozice: Člověk – nástroj – hudba (400 historických hudebních nástrojů, mj. kladívkový klavír, na který hrál W. A. Mozart) C3 Lapidárium q Výstaviště 422, Praha 7expozice: Památky kamenosochařství v Čechách od 11. do 19. století D1p Další expozice Národního muzea na w www.nm.czMuzeum hlavního města Prahy q Na Poříčí 52, Praha 8w www.muzeumprahy.czexpozice: Langweilův model Prahy, historie Prahy od pravěku do přelomu středověku a novověku D2 Dům U Zlatého prstenu q Týnská 6, Praha 1expozice: Praha Karla IV. (Velkolepé staveniště Evropy a Středověké město) D3Museum Kampa q U Sovových mlýnů 2, Praha 1 w www.museumkampa.czexpozice: Sbírka středoevropského moderního umění a děl Františka Kupky, průkopníka abstraktního umění a Otto Gutfreunda, českého kubistického sochaře. C3Židovské muzeum v Praze q Maiselova 15, Praha 1w www.jewishmuseum.czJedno 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 D2Národní galerie v Praze: Veletržní palác q Dukelských hrdinů 47, Praha 7expozice: Umění v Československu 1918–1989 (od 28. 10. 2018) D2 Klášter sv. Anežky České q U Milosrdných 17, Praha 1expozice: 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 ostrovyBlízkost 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/E2Pražské atrakceZoologická zahrada hl. m. Prahy q U Trojského zámku 3, Praha 7w www.zoopraha.czZoo 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.czZahrada nabízí téměř 30 ha upravených expozičních ploch včetně unikátního tropického skleníku Fata Morgana, který umožňuje výlet tropickou přírodou v jakoukoliv roční dobu. C1Aquapalace Praha q Pražská 138, Průhonice – Čestlicew www.aquapalace.czNejvětší 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.czOblíbená lanová dráha zahájila provoz již roku 1891. Je začleněna do systému městské hromadné dopravy a vyveze vás na vrchol Petřína. C3Zrcadlové bludiště na Petříně q Petřínské sady, Praha 1w www.muzeumprahy.czZvenku 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. C3Historická linka č. 41Z holešovického Výstaviště nebo ze střešovické vozovny vyjíždějí o víkendech od dubna do listopadu historické soupravy tramvají na svou pravidelnou trať centrem města. D2Pražský motoráčekRomantiku na kolejích zažijete na trati Pražský Semmering. Historický motoráček jezdí o víkendech z Hlavního nádraží a trasa vede impozantními hlubočepskými viadukty i přírodními lokalitami. D3Zážitkové okružní jízdyObjevovat 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 TourismTuristické informace a službyTuristická informační a návštěvnická centraV 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 2z 221 714 714 f tourinfo@prague.euE-shopNa w www.eshop.prague.eu si můžete objednat vlastivědné vycházky, privátní průvodce či mapy a brožury z naší produkce nebo zakoupit merchandisingové předměty.Pražská vlastivědaVydejte 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 službyNaši 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 radnicez 221 714 569, 775 855 037 f guides@prague.euw www.prague.eu
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PrahaMěsto 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 VyšehradPraktické informaceTísňové volání: 112 Národní směrové číslo do České republiky: +420x Letiště Václava Havla Praha w www.prg.aero, 30 minut do centraDoprava 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 910Městská hromadná doprava w www.dpp.cz, z 296 19 18 17turistické jízdenky na 24 (t 110 Kč) nebo 72 hodin (t 310 Kč)Městská poliklinika Praha q Spálená 12, Praha 1 z 222 924 295 D3Lékárna s nepřetržitým provozem q Palackého 5, Praha 1,z 224 946 982 D3Měna: 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 Kčp 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.czdenně 02.00–24.00 D3Veřejné 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 vánočníVýznamné památkyPražský hrad q Praha 1 – Hradčany w www.hrad.czPohled 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 MěstoNejstarší 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. C3Kostel sv. Mikuláše q Malostranské náměstí, Praha 1w www.stnicholas.czVrcholná 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. C3Staroměstská radnice s orlojem q Staroměstské náměstí, Praha 1w www.prague.eu/staromestskaradniceRadnice 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. D3Kostel Panny Marie Vítězné (Pražské Jezulátko)q Karmelitská 9, Praha 1 w www.pragjesu.czRaně barokní kostel je proslulý díky sošce Pražského Jezulátka, pocházející ze Španělska, darované karmelitánům Polyxenou z Lobkovic (1628). C3Strahovský klášter q Strahovské nádvoří 1, Praha 1w www.strahovskyklaster.czKlášter 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. B3Loreta q Loretánské náměstí 7, Praha 1 w www.loreta.czMariánské 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.comRozsáhlý 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. C3Staronová synagoga q Červená ul., Praha 1 w www.kehilaprag.czPatří 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 1w www.tyn.czJedna 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. D3Obecní dům q náměstí Republiky 5, Praha 1 w www.obecnidum.czVrcholné 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. D3Prašná brána q Na Příkopě, Praha 1 w www.muzeumprahy.czVýznamná památka pozdně gotické Prahy je začátkem tzv. Královské cesty na Pražský hrad. Kdysi sloužila jako sklad střelného prachu. D3Vyšehrad q V Pevnosti, Praha 2 w www.praha-vysehrad.czPodle 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. D4Moderní architekturaPetřínská rozhledna q Petřínské sady, Praha 1 w www.muzeumprahy.czJedna z neodmyslitelných dominant Prahy byla postavena r. 1891 jako volná kopie pařížské Eiffelovy věže, k níž je v poměru 1:5. C3Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně q náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3 w www.srdcepane.czNejvýznamnější česká sakrální stavba 20. století je dílem slovinského architekta Jože Plečnika. Tato osobitá a monumentální architektura je inspirovaná starokřesťanskými vzory. E3Dům U Černé Matky Boží q Ovocný trh 19, Praha 1 w www.upm.czVrcholné 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. D3Müllerova vila q Nad Hradním vodojemem 14, Praha 6w www.muzeumprahy.czVila 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. B2Tančící dům q Jiráskovo náměstí 6, Praha 2 w www.tancici-dum.czTato 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.czVe 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. D2Národní památník na Vítkově q U Památníku 1900, Praha 3 w www.nm.czMonumentální 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. E3Žižkovská televizní věž q Mahlerovy sady 1, Praha 3 w www.towerpark.czBezesporu 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 1expozice: Baroko v Čechách (do srpna 2018) C3 Salmovský palác q Hradčanské náměstí 2, Praha 1expozice: Centrum současného umění TBA21 (od 6. 6. 2018) C3 Palác Kinských q Staroměstské náměstí 12, Praha 1výstavní síň D3 Valdštejnská jízdárna q Valdštejnská 3, Praha 1výstavní síň C2p 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 7expozice: Architektura a výzdoba zámku Troja C1 Bílkova vila q Mickiewiczova 1, Praha 6expozice: Ateliér Františka Bílka, českého sochaře a grafi ka epochy symbolismu C2 Dům U Kamenného zvonu q Staroměstské náměstí 13, Praha 1výstavní síň D3 Městská knihovna (2. patro) q Mariánské náměstí 1, Praha 1výstavní síň D3 Dům fotografi e q Revoluční 5, Praha 1výstavní síň D2p Bližší informace na www.ghmp.czObrazárna Pražského hradu q Pražský hrad – II. nádvoří, Praha 1 w www.kulturanahrade.czexpozice: Obrazy z hradních sbírek C2Strahovská obrazárna q Strahovské nádvoří 1, Praha 1w www.strahovskyklaster.czexpozice: Sbírka českého a evropského umění od gotiky k romantismu B3Centrum současného umění DOX q Poupětova 1, Praha 7 w www.dox.czPrezentace současného umění, architektury a designu E1

Vltava a život na řecePražské náplavky w www.prazskenaplavky.czNáplavky patří mezi nejoblíbenější pražské promenády a během léta se stávají epicentrem pražského kulturního dění a volnočasových aktivit.Půjčovny lodiček a šlapadelOblíbená 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 1w www.pujcovna-lodicek.cz C3Vyhlídkové plavbyPlavby po Vltavě nabízejí nezapomenutelný pohled na historické jádro Prahy a spousty nových zážitků.

 Pražská paroplavební společnost q přístaviště Rašínovo nábřežía Čechův most w www.paroplavba.cz – mj. také plavby do ZOO(cca duben–září) C3;D2 Evropská vodní doprava – Prague Boats q přístaviště u Čechovamostu 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 Františkuw www.parniky-praha.eu D2 Jazzboat q přístaviště Čechův most w www.jazzboat.cz – výjimečný plovoucí jazzový klub D2Pražské přívozyNejzábavnější 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 parkyZahrady Pražského hradu q Pražský hrad, Praha 1 w www.hrad.czHistoricky 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. C2Palácové zahrady pod Pražským hradem q Valdštejnská 12–14, Praha 1 w www.palacove-zahrady.czNa 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. C2Valdštejnská zahrada q Letenská ul., Praha 1Geometricky členěná raně barokní zahrada s monumentální salou terrenou a umělou jeskyní má osobitou atmosféru. Při procházce vám bude dělat společnost několik volně žijících pávů. C2Vrtbovská zahrada q Karmelitská 25, Praha 1 w www.vrtbovska.czJedna z nejkrásnějších barokních zahrad patří spíše mezi ty menší, originalitou architektonického řešení ve svahu i uměleckou hodnotou sochařské výzdoby však dosahuje evropského významu. C3Vojanovy sady q U Lužického semináře 17, Praha 1Tak trochu tajemné a neprávem opomíjené. Zádumčivost Vojanových sadů patrně přetrvala ještě ze středověku, kdy sloužily jako klášterní zahrada. C3Petřínské sady q Praha 1 – Malá StranaVrch 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 1Útulný zelený kout v samém středu města vybízí k zastavení a nadechnutí se při toulkách Prahou. Zdejší okrasou jsou mj. bylinkové záhony. D3Riegrovy sady q Praha 2 – VinohradyVíce než sto let starý park ukrývá intimní zákoutí i místa s lesním prostředím, volné louky a neobvyklé průhledy na Prahu. E3/D3Vyšehradské sady q Praha 2 – VyšehradMagické místo opředené mýty a legendami ukrývá mnohá romantická zákoutí i krásné vyhlídky na Vltavu. D4Královská obora – Stromovka q Praha 7 – BubenečRozlehlý 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,C2Letenské sady q Praha 7 – HolešovicePark 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/C2Muzea a galerieNárodní muzeum: Historická budova Národního muzea q Václavské náměstí 68, Praha 1do 28. října 2018 z důvodu rekonstrukce uzavřena D3 Nová budova Národního muzea q Vinohradská 1, Praha 1expozice: přírodovědecká expozice „Archa Noemova“ D3 Náprstkovo muzeum q Betlémské náměstí 1, Praha 1expozice: Kultury Austrálie a Oceánie; Vojta Náprstek (zakladatel muzea) C3 České muzeum hudby q Karmelitská 2/4, Praha 1expozice: Člověk – nástroj – hudba (400 historických hudebních nástrojů, mj. kladívkový klavír, na který hrál W. A. Mozart) C3 Lapidárium q Výstaviště 422, Praha 7expozice: Památky kamenosochařství v Čechách od 11. do 19. století D1p Další expozice Národního muzea na w www.nm.czMuzeum hlavního města Prahy q Na Poříčí 52, Praha 8w www.muzeumprahy.czexpozice: Langweilův model Prahy, historie Prahy od pravěku do přelomu středověku a novověku D2 Dům U Zlatého prstenu q Týnská 6, Praha 1expozice: Praha Karla IV. (Velkolepé staveniště Evropy a Středověké město) D3Museum Kampa q U Sovových mlýnů 2, Praha 1 w www.museumkampa.czexpozice: Sbírka středoevropského moderního umění a děl Františka Kupky, průkopníka abstraktního umění a Otto Gutfreunda, českého kubistického sochaře. C3Židovské muzeum v Praze q Maiselova 15, Praha 1w www.jewishmuseum.czJedno 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 D2Národní galerie v Praze: Veletržní palác q Dukelských hrdinů 47, Praha 7expozice: Umění v Československu 1918–1989 (od 28. 10. 2018) D2 Klášter sv. Anežky České q U Milosrdných 17, Praha 1expozice: 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 ostrovyBlízkost 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/E2Pražské atrakceZoologická zahrada hl. m. Prahy q U Trojského zámku 3, Praha 7w www.zoopraha.czZoo 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.czZahrada nabízí téměř 30 ha upravených expozičních ploch včetně unikátního tropického skleníku Fata Morgana, který umožňuje výlet tropickou přírodou v jakoukoliv roční dobu. C1Aquapalace Praha q Pražská 138, Průhonice – Čestlicew www.aquapalace.czNejvětší 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.czOblíbená lanová dráha zahájila provoz již roku 1891. Je začleněna do systému městské hromadné dopravy a vyveze vás na vrchol Petřína. C3Zrcadlové bludiště na Petříně q Petřínské sady, Praha 1w www.muzeumprahy.czZvenku 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. C3Historická linka č. 41Z holešovického Výstaviště nebo ze střešovické vozovny vyjíždějí o víkendech od dubna do listopadu historické soupravy tramvají na svou pravidelnou trať centrem města. D2Pražský motoráčekRomantiku na kolejích zažijete na trati Pražský Semmering. Historický motoráček jezdí o víkendech z Hlavního nádraží a trasa vede impozantními hlubočepskými viadukty i přírodními lokalitami. D3Zážitkové okružní jízdyObjevovat 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 TourismTuristické informace a službyTuristická informační a návštěvnická centraV 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 2z 221 714 714 f tourinfo@prague.euE-shopNa w www.eshop.prague.eu si můžete objednat vlastivědné vycházky, privátní průvodce či mapy a brožury z naší produkce nebo zakoupit merchandisingové předměty.Pražská vlastivědaVydejte 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 službyNaši 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 radnicez 221 714 569, 775 855 037 f guides@prague.euw www.prague.eu
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S mapami a průvodciPrague City Tourismbudete v Praze jako doma!Tyto a mnohé další tituly si můžete zdarma vyzvednout v našich turistických informačních a návštěvnických 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 - 19Prague.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 centrech, kde vám i rádi 
poradíme.
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r denně 9 - 19
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Průvodce pražskými obchody a showroomy s českým designem prague.eu/design

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

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

 Staroměstská radnice,
q  Staroměstské nám. 1, Praha 1
r denně 9 - 19
Na Můstku,
q   Rytířská 12, Praha 1
r denně 9 - 19
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S mapami a průvodci Prague City Tourism budete v Praze jako doma!

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

PrahaMěsto 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 VyšehradPraktické informaceTísňové volání: 112 Národní směrové číslo do České republiky: +420x Letiště Václava Havla Praha w www.prg.aero, 30 minut do centraDoprava 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 910Městská hromadná doprava w www.dpp.cz, z 296 19 18 17turistické jízdenky na 24 (t 110 Kč) nebo 72 hodin (t 310 Kč)Městská poliklinika Praha q Spálená 12, Praha 1 z 222 924 295 D3Lékárna s nepřetržitým provozem q Palackého 5, Praha 1,z 224 946 982 D3Měna: 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 Kčp 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.czdenně 02.00–24.00 D3Veřejné 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 vánočníVýznamné památkyPražský hrad q Praha 1 – Hradčany w www.hrad.czPohled 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 MěstoNejstarší 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. C3Kostel sv. Mikuláše q Malostranské náměstí, Praha 1w www.stnicholas.czVrcholná 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. C3Staroměstská radnice s orlojem q Staroměstské náměstí, Praha 1w www.prague.eu/staromestskaradniceRadnice 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. D3Kostel Panny Marie Vítězné (Pražské Jezulátko)q Karmelitská 9, Praha 1 w www.pragjesu.czRaně barokní kostel je proslulý díky sošce Pražského Jezulátka, pocházející ze Španělska, darované karmelitánům Polyxenou z Lobkovic (1628). C3Strahovský klášter q Strahovské nádvoří 1, Praha 1w www.strahovskyklaster.czKlášter 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. B3Loreta q Loretánské náměstí 7, Praha 1 w www.loreta.czMariánské 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.comRozsáhlý 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. C3Staronová synagoga q Červená ul., Praha 1 w www.kehilaprag.czPatří 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 1w www.tyn.czJedna 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. D3Obecní dům q náměstí Republiky 5, Praha 1 w www.obecnidum.czVrcholné 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. D3Prašná brána q Na Příkopě, Praha 1 w www.muzeumprahy.czVýznamná památka pozdně gotické Prahy je začátkem tzv. Královské cesty na Pražský hrad. Kdysi sloužila jako sklad střelného prachu. D3Vyšehrad q V Pevnosti, Praha 2 w www.praha-vysehrad.czPodle 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. D4Moderní architekturaPetřínská rozhledna q Petřínské sady, Praha 1 w www.muzeumprahy.czJedna z neodmyslitelných dominant Prahy byla postavena r. 1891 jako volná kopie pařížské Eiffelovy věže, k níž je v poměru 1:5. C3Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně q náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3 w www.srdcepane.czNejvýznamnější česká sakrální stavba 20. století je dílem slovinského architekta Jože Plečnika. Tato osobitá a monumentální architektura je inspirovaná starokřesťanskými vzory. E3Dům U Černé Matky Boží q Ovocný trh 19, Praha 1 w www.upm.czVrcholné 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. D3Müllerova vila q Nad Hradním vodojemem 14, Praha 6w www.muzeumprahy.czVila 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. B2Tančící dům q Jiráskovo náměstí 6, Praha 2 w www.tancici-dum.czTato 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.czVe 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. D2Národní památník na Vítkově q U Památníku 1900, Praha 3 w www.nm.czMonumentální 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. E3Žižkovská televizní věž q Mahlerovy sady 1, Praha 3 w www.towerpark.czBezesporu 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 1expozice: Baroko v Čechách (do srpna 2018) C3 Salmovský palác q Hradčanské náměstí 2, Praha 1expozice: Centrum současného umění TBA21 (od 6. 6. 2018) C3 Palác Kinských q Staroměstské náměstí 12, Praha 1výstavní síň D3 Valdštejnská jízdárna q Valdštejnská 3, Praha 1výstavní síň C2p 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 7expozice: Architektura a výzdoba zámku Troja C1 Bílkova vila q Mickiewiczova 1, Praha 6expozice: Ateliér Františka Bílka, českého sochaře a grafi ka epochy symbolismu C2 Dům U Kamenného zvonu q Staroměstské náměstí 13, Praha 1výstavní síň D3 Městská knihovna (2. patro) q Mariánské náměstí 1, Praha 1výstavní síň D3 Dům fotografi e q Revoluční 5, Praha 1výstavní síň D2p Bližší informace na www.ghmp.czObrazárna Pražského hradu q Pražský hrad – II. nádvoří, Praha 1 w www.kulturanahrade.czexpozice: Obrazy z hradních sbírek C2Strahovská obrazárna q Strahovské nádvoří 1, Praha 1w www.strahovskyklaster.czexpozice: Sbírka českého a evropského umění od gotiky k romantismu B3Centrum současného umění DOX q Poupětova 1, Praha 7 w www.dox.czPrezentace současného umění, architektury a designu E1

Vltava a život na řecePražské náplavky w www.prazskenaplavky.czNáplavky patří mezi nejoblíbenější pražské promenády a během léta se stávají epicentrem pražského kulturního dění a volnočasových aktivit.Půjčovny lodiček a šlapadelOblíbená 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 1w www.pujcovna-lodicek.cz C3Vyhlídkové plavbyPlavby po Vltavě nabízejí nezapomenutelný pohled na historické jádro Prahy a spousty nových zážitků.

 Pražská paroplavební společnost q přístaviště Rašínovo nábřežía Čechův most w www.paroplavba.cz – mj. také plavby do ZOO(cca duben–září) C3;D2 Evropská vodní doprava – Prague Boats q přístaviště u Čechovamostu 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 Františkuw www.parniky-praha.eu D2 Jazzboat q přístaviště Čechův most w www.jazzboat.cz – výjimečný plovoucí jazzový klub D2Pražské přívozyNejzábavnější 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 parkyZahrady Pražského hradu q Pražský hrad, Praha 1 w www.hrad.czHistoricky 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. C2Palácové zahrady pod Pražským hradem q Valdštejnská 12–14, Praha 1 w www.palacove-zahrady.czNa 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. C2Valdštejnská zahrada q Letenská ul., Praha 1Geometricky členěná raně barokní zahrada s monumentální salou terrenou a umělou jeskyní má osobitou atmosféru. Při procházce vám bude dělat společnost několik volně žijících pávů. C2Vrtbovská zahrada q Karmelitská 25, Praha 1 w www.vrtbovska.czJedna z nejkrásnějších barokních zahrad patří spíše mezi ty menší, originalitou architektonického řešení ve svahu i uměleckou hodnotou sochařské výzdoby však dosahuje evropského významu. C3Vojanovy sady q U Lužického semináře 17, Praha 1Tak trochu tajemné a neprávem opomíjené. Zádumčivost Vojanových sadů patrně přetrvala ještě ze středověku, kdy sloužily jako klášterní zahrada. C3Petřínské sady q Praha 1 – Malá StranaVrch 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 1Útulný zelený kout v samém středu města vybízí k zastavení a nadechnutí se při toulkách Prahou. Zdejší okrasou jsou mj. bylinkové záhony. D3Riegrovy sady q Praha 2 – VinohradyVíce než sto let starý park ukrývá intimní zákoutí i místa s lesním prostředím, volné louky a neobvyklé průhledy na Prahu. E3/D3Vyšehradské sady q Praha 2 – VyšehradMagické místo opředené mýty a legendami ukrývá mnohá romantická zákoutí i krásné vyhlídky na Vltavu. D4Královská obora – Stromovka q Praha 7 – BubenečRozlehlý 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,C2Letenské sady q Praha 7 – HolešovicePark 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/C2Muzea a galerieNárodní muzeum: Historická budova Národního muzea q Václavské náměstí 68, Praha 1do 28. října 2018 z důvodu rekonstrukce uzavřena D3 Nová budova Národního muzea q Vinohradská 1, Praha 1expozice: přírodovědecká expozice „Archa Noemova“ D3 Náprstkovo muzeum q Betlémské náměstí 1, Praha 1expozice: Kultury Austrálie a Oceánie; Vojta Náprstek (zakladatel muzea) C3 České muzeum hudby q Karmelitská 2/4, Praha 1expozice: Člověk – nástroj – hudba (400 historických hudebních nástrojů, mj. kladívkový klavír, na který hrál W. A. Mozart) C3 Lapidárium q Výstaviště 422, Praha 7expozice: Památky kamenosochařství v Čechách od 11. do 19. století D1p Další expozice Národního muzea na w www.nm.czMuzeum hlavního města Prahy q Na Poříčí 52, Praha 8w www.muzeumprahy.czexpozice: Langweilův model Prahy, historie Prahy od pravěku do přelomu středověku a novověku D2 Dům U Zlatého prstenu q Týnská 6, Praha 1expozice: Praha Karla IV. (Velkolepé staveniště Evropy a Středověké město) D3Museum Kampa q U Sovových mlýnů 2, Praha 1 w www.museumkampa.czexpozice: Sbírka středoevropského moderního umění a děl Františka Kupky, průkopníka abstraktního umění a Otto Gutfreunda, českého kubistického sochaře. C3Židovské muzeum v Praze q Maiselova 15, Praha 1w www.jewishmuseum.czJedno 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 D2Národní galerie v Praze: Veletržní palác q Dukelských hrdinů 47, Praha 7expozice: Umění v Československu 1918–1989 (od 28. 10. 2018) D2 Klášter sv. Anežky České q U Milosrdných 17, Praha 1expozice: 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 ostrovyBlízkost 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/E2Pražské atrakceZoologická zahrada hl. m. Prahy q U Trojského zámku 3, Praha 7w www.zoopraha.czZoo 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.czZahrada nabízí téměř 30 ha upravených expozičních ploch včetně unikátního tropického skleníku Fata Morgana, který umožňuje výlet tropickou přírodou v jakoukoliv roční dobu. C1Aquapalace Praha q Pražská 138, Průhonice – Čestlicew www.aquapalace.czNejvětší 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.czOblíbená lanová dráha zahájila provoz již roku 1891. Je začleněna do systému městské hromadné dopravy a vyveze vás na vrchol Petřína. C3Zrcadlové bludiště na Petříně q Petřínské sady, Praha 1w www.muzeumprahy.czZvenku 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. C3Historická linka č. 41Z holešovického Výstaviště nebo ze střešovické vozovny vyjíždějí o víkendech od dubna do listopadu historické soupravy tramvají na svou pravidelnou trať centrem města. D2Pražský motoráčekRomantiku na kolejích zažijete na trati Pražský Semmering. Historický motoráček jezdí o víkendech z Hlavního nádraží a trasa vede impozantními hlubočepskými viadukty i přírodními lokalitami. D3Zážitkové okružní jízdyObjevovat 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 TourismTuristické informace a službyTuristická informační a návštěvnická centraV 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 2z 221 714 714 f tourinfo@prague.euE-shopNa w www.eshop.prague.eu si můžete objednat vlastivědné vycházky, privátní průvodce či mapy a brožury z naší produkce nebo zakoupit merchandisingové předměty.Pražská vlastivědaVydejte 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 službyNaši 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 radnicez 221 714 569, 775 855 037 f guides@prague.euw www.prague.eu
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S mapami a průvodciPrague City Tourismbudete v Praze jako doma!Tyto a mnohé další tituly si můžete zdarma vyzvednout v našich turistických informačních a návštěvnických 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 - 19Prague.eu
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Informace o Praze • mapy a informační brožury zdarma
• vstupenky na kulturní a sportovní akce • okružní jízdy 
• ubytování • časové jízdenky MHD • suvenýry z Prahy • 
profesionální průvodci městem

Turistická informační a návštěvnická centra najdete
ve středu Prahy i na mezinárodním letišti:

Staroměstská radnice
q Staroměstské náměstí 1, Praha 1
r denně 9–19
Dispečink průvodců r všední dny 9–19, víkendy 9–17

Na Můstku
q Rytířská 12, Praha 1 r denně 9–19

Václavské náměstí
q roh Václavského nám. a Štěpánské ul., Praha 1
r denně 10–18 (do 20. 3. 2019 uzavřeno)
Letiště Václava Havla Praha
q Terminál 1 (příletová hala) r denně 8–20
q  Terminál 2 (příletová hala) r denně 8–22

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

w prague.eu

Městská část Praha-Troja, ležící při severním 
okraji metropole, vyniká mezi ostatními 
pražskými čtvrtěmi svým nezaměnitelným 
charakterem. Půvabně schoulená mezi tokem 
Vltavy a příkrými svahy bohnické plošiny v sobě 
totiž snoubí punc prestižní adresy s honosnými 
sídly a uvolněné vesnické scenérie. A pokud 
k tomu připočtete hned tři tamější turistické 
atrakce, můžete v Troji strávit v příjemném 
rozmaru klidně celý den, ne-li víkend. Nevěříte? 
Tak se spolu s námi vydejte na malou exkurzi…
Historie dnešní Troji sahá hluboko do minulosti. Původní 
skromná víska na pravém vltavském břehu nesla od středověku 
jméno Zadní či Horní Ovenec, a to podle velkého ovčína, který se 
zde rozkládal. Za vlády Karla IV. se na místních svazích začala 
zhusta pěstovat vinná réva. Tato bohulibá činnost vydržela 
místním až do dnešní doby a viniční tratě – citlivě zakompono-
vané do zdejší zástavby – se staly jedním z trojských atributů. 
Až do konce třicetileté války se oblast budoucí rezidenční 
čtvrti skládala ze solitérních usedlostí, mlýnů, rybářských osad 
a dvorů. Zlom nastal v roce 1678, kdy si tu na svých pozem-
cích hrabě Václav Vojtěch ze Šternberka vybudoval barokní 
zámek s velkolepým dvouramenným schodištěm a okázalou 
sochařskou a freskovou výzdobou. I když z architektonického 
hlediska bychom spíše nežli o zámku měli mluvit o majestátní 
vile, vystavěné podle italských vzorů. Každopádně jde o jednu 
z nejvýznamnějších pražských barokních památek, o klenot, 
který se svou specifi ckou podobou vymyká našim zeměpisným 
šířkám. Trojský zámek obklopuje rozlehlá francouzská zahrada, 
jež vás na první pohled upoutá výraznou osovou dispozicí a geo-
metrickou precizností umožňující nečekané průhledy areálem. 
Sousední východní část zabírá přírodní labyrint vytvořený z linií 
habrů a vodních překážek. Zámecký komplex spravuje Galerie 
hlavního města Prahy, která zde pořádá sezónní výstavy, kon-
certy, kulturní a společenské akce.

Pokud zůstaneme u architektury, pak druhou velkou kapitolou je 
výjimečný soubor elegantních vil, který na tomto území vyrůstal 
postupně od počátku 20. století, kdy Troju coby atraktivní místo 
k bydlení objevili movití podnikatelé, umělci či diplomati. Ti totiž 
záhy pochopili, že sem kvůli složitému reliéfu nikdy nepronikne 
velkoměstský typ výstavby se širokými bulváry a náměstími, 
ale že se tu naopak uchová poklidná venkovská atmosféra 
s roztroušenými domy a vilami. Z těch nejcennějších, které tu 
dnes můžeme obdivovat, zmiňme například novobarokní vilu od 
rakouského architekta Friedricha Ohmanna (q Nad Kazankou 7), 
konstruktivistický rodinný dům z roku 1932 (q Nádvorní 1) 
nebo dvě funkcionalistické perly – Divišovu (q Trojská 134) 
a Schückovu vilu (q Nad Kazankou 39). Za pozornost však stojí 
i novější objekty, třeba dům manželů Zátopkových z 60. let
(q Nad Kazankou 3) nebo na svou dobu velmi originální vila reži-
sérky Věry Chytilové vystavěná v normalizačních 70. letech
(q Pod Havránkou 22). Všechna zmíněná sídla jsou v soukro-
mém vlastnictví, tudíž nepřístupná, ale milovníci moderní archi-
tektury si zcela jistě vystačí s působivými exteriéry.

Když se řekne Troja, většině Pražanů se vybaví Zoologická 
zahrada hl. m. Prahy. A není se co divit – pražská zoo se pra-
videlně umísťuje mezi třemi nejnavštěvovanějšími turistickými 
cíli v České republice (v roce 2018 prošlo jejími branami přes 
1,4 milionu osob) a dlouhodobě sbírá nejvyšší ocenění v silné 
konkurenci ostatních světových zahrad. Populární je především 

díky nadstandardní druhové pestrosti zvířat a zajímavě členi-
tému terénu, který nabízí až desetikilometrovou procházku exo-
tikou včetně Africké savany, Pavilonu goril a hrochů, Indonéské 
džungle, Vodního světa nebo Údolí slonů. Prostředí zoo je svou 
„infrastrukturou“ i osvětovou činností nadmíru přívětivé přede-
vším k rodinám s dětmi; vyhledávanými atrakcemi jsou zdejší 
sedačková lanovka, která spojuje dolní a horní část zahrady, 
rozhledna v západní části areálu nebo Rezervace Bororo – 
jedinečná odpočinková a herní zóna pro malé návštěvníky. 
Z programových akcí mají největší úspěch hlavně komentovaná 
krmení a večerní prohlídky s průvodcem. Mezi několika gastro-
nomickými podniky v areálu vyniká nedávno zcela přestavěná 
velkokapacitní restaurace Gaston s grilem, cukrárnou a prodej-
nou suvenýrů.

Druhou trojskou zelenou enklávou je Botanická zahrada hl. m. 
Prahy. Oáza klidu rozložená na malebné stráni je ideálním mís-
tem pro tichou procházku, relaxaci nebo rodinný výlet. Stranou 
shonu velkoměsta vás nabije svěží síla přírody v rozsáhlých 
vnitřních i venkovních výstavních plochách s 20 000 druhy rost-
lin. Před letním sluncem se ukryjete v severských lesích, zame-
ditovat 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 fló-
rou. Pod barokní kapličkou je pak rozložená vinice sv. Kláry, 
jeden z největších vinohradů v metropoli. 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, a pokochat se se sklenkou v ruce nádhernými výhledy 
na Prahu. Je nasnadě, že prostředí vinotéky je jako stvořené 
k pořádání soukromých či fi remních večírků.

Závěrem ještě dlužno dodat, že všechny tři zdejší populární 
atrakce – tedy zoo, botanickou zahradu a Trojský zámek – lze 
výhodně navštívit díky společné Trojské kartě. Ta je platná od 
dubna do září a k prodeji je na pokladnách všech tří institucí.

p Podrobnější informace o vstupném a otevíracích dobách jed-
notlivých objektů najdete na webu w prague.eu.

Za zábavou a sportem:
Vodácký areál
q Vodácká 8, Praha 7 – Troja w vodackyareal.cz
Trojský slalomový kanál je vltavské sportoviště určené pro 
kanoistiku a rafting. Tréninkové centrum (nejen) české vodácké 
reprezentace se také pravidelně stává dějištěm prestižních 
závodů ve vodním slalomu, mistrovství Evropy a světa nevyjí-
maje. Laičtí nadšenci si mohou adrenalinovou jízdu vyzkoušet 
v sezóně pod dohledem profesionála.

Vltavská cyklotrasa č. 7
Na trojském vltavském břehu začíná populární 45 km dlouhá 
cyklistická „výpadovka“ na sever, vedoucí v trase Klecany – 
Kralupy nad Vltavou – zámek Veltrusy – Mělník. Oblíbenou 
„cyklomagistrálu“, kterou až na dva kratší úseky pokrývá kvalitní 
asfaltový povrch, hojně využívají také in-line bruslaři.

Jezdecká a pony škola
q Praha 7 – Bubeneč, Císařský ostrov w jezdeckaskolapraha7.cz
Výukové středisko s jezdeckou halou i venkovní jízdárnou 
poskytuje ucelený výcvik jízdy na koni pro děti i dospělé. 
Populární jsou vyjížďky na koních do Stromovky, kde jsou k dis-
pozici speciální koňské stezky.

Přístaviště Císařský ostrov (plavební kanál)
q Praha 7 – Bubeneč, Císařský ostrov w paroplavba.cz
Pravidelné obousměrné plavby výletní lodí mezi centrem Prahy 
(Rašínovo nábřeží nebo Čechův most) a Císařským ostrovem 
jsou skvělým zážitkem a vyhledávanou turistickou atrakcí.

Královská obora – Stromovka
q Praha 7 – Bubeneč w prague.eu
Oáza klidu a relaxace, zelený ostrov uprostřed hlučící met-
ropole, největší pražský městský park. Zhruba 100 hektarů 
rozlehlá a nedávno revitalizovaná lokalita je protkaná rybníčky 
a dalšími vodními prvky. Dominantou parku je romantická 
stavba místodržitelského letohrádku a Šlechtova restaurace, 
původně královská dvorana ze 17. století, která by měla být po 
rekonstrukci zpřístupněná v letošním roce.

Na kafíčko, oběd či večeři:
Salabka Restaurant
q K Bohnicím 2 w salabka.cz
Luxusní restaurace s vlastním vinařstvím a ubytováním 
v apartmánech. V Salabce připravují polední menu, večerní á la 
carte a víkendový brunch. Špičková gastronomie vychází z fran-
couzské kuchyně a sází na lokální suroviny od regionálních far-

mářů a pěstitelů. Vinný list profi tuje jak z produkce vlastních vín, 
tak z osvědčených francouzských značek.

Kavárnička
q Pod Havránkou 657/10b
Útulná a stylová kavárna v bezprostřední blízkosti Trojského 
zámku. Kromě standardního výběru kávy a čajů jsou v nabídce 
také domácí palačinky a zmrzlinové poháry.

Ristorante & pizzeria Del Corso
q Trojská 173b w delcorso.cz
Restaurace v italském stylu s kapacitou až 150 hostů (s letní 
zahrádkou až 250). Kromě pizzy si tu můžete pochutnat pře-
devším na čerstvých rybách a mořských specialitách. Ideální 
místo k pořádání fi remních a společenských akcí. K dispozici je 
vlastní parkoviště (cca 20 míst).

Jak se tam dostanete:
Tram k 17, 93 – zastávka Trojská

Bus j 112 – zastávky Kovárna, Zoologická zahrada 
a Botanická zahrada Troja

Přívoz P8 – Císařský ostrov – Troja
(v provozu za příznivého počasí)

v Dušní ulici od Jaroslava Róny. Dílo je tvořené dvěma těly – 
spodní mohutná fi gura představuje prázdný mužský oblek, jenž 
nese na ramenou postavu samotného literáta. Řešení pomníku 
je inspirováno Kafkovou novelou Popis jednoho zápasu. Zvláštní 
kapitolou je volně přístupná sochařská zahrada kláštera sv. 
Anežky České, která po nedávné revitalizaci sakrálního areálu 
ožila zdařilými instalacemi současných českých umělců, např. 
Stefana Milkova, Stanislava Kolíbala, Františka Skály nebo 
Jaroslava Róny.

Patrně nejvýraznějším umělcem, který přenesl svá nevšední 
(a často kontroverzní) díla do ulic a povýšil je na umění, je David 
Černý (*1967). Mezi jeho dnes už ikonickými skulpturami vyniká 
socha mrtvého koně visícího ze stropu v pasáži Lucerna, na 
jehož břiše sedí patron české země sv. Václav. Proslulá jsou 
rovněž tzv. Miminka – 10 monstrózních laminátových plastik 
nezbedně lezoucích po plášti Žižkovského televizního vysílače 
nahoru a dolů, bez ohledu na gravitaci. V současné době si obří 
batolata dopřávají restaurátorskou péči, na věž by se měla vrátit 
co nevidět. Mimochodem, vzhledově stejná miminka naleznete 
i vedle Musea Kampa.

Pokud zvedne hlavu v Husově ulici na Starém Městě, možná 
vás na chvilku vyleká přes dva metry vysoká socha Sigmunda 
Freuda zavěšená ze střechy jednoho z domů. Tzv. Viselec cha-
rakterizuje Černého pocit nejistoty ze vstupu do nového milénia. 
V poslední době širokou veřejnost asi nejvíce zaujala pohyblivá 
hlava Franze Kafky (za obchodním domem Quadrio), která je 
složena ze 42 pater, jež se na sobě nezávisle otáčí a neustále 
tak proměňují spisovatelovu tvář.

p Přehledný souhrn dalších tipů z oblasti kultury a umění najdete 
v brožuře Praha:kultura, která je zdarma k dostání v našich infor-
mačních centrech nebo ke stažení na webu w prague.eu.

Pražský orloj
V roce 2018 prošel pražský orloj náročnou rekonstrukcí a nyní 
opět září v plné kráse. Chcete-li jej blíže poznat, seznámit se 
s jeho historií, mechanismem středověkého stroje, zorientovat se 
v časech, které ukazuje, dozvědět se více o jeho sochařské výz-
době a apoštolech či kalendáriu, kupte si naši zbrusu novou bro-
žuru. V turistických informačních centrech Prague City Tourism 
na Staroměstské radnici a Na Můstku je k dispozici za 30 Kč.

Srdečně vás zveme k návštěvě Staroměstské radnice

Kromě úžasné vyhlídky z radniční věže (k dispozici je výtah) se 
seznámíte s historickými interiéry, reprezentačními sály i stře-
dověkým podzemím. Kaple v 1. patře umožňuje zhlédnout pře-
hlídku apoštolů i z vnitřní strany.

r po 11–19, út–ne 9–19 (historické interiéry)
r po 11–22, út–ne 9–22 (věž)
t plné vstupné 250 Kč, snížené vstupné 150 Kč

w prague.eu/staromestskaradnice

K zakoupené vstupence na Staroměstskou radnici obdržíte 
brožuru Pražský orloj zdarma.

Současné umění ve veřejném 
prostoru
Za výtvarným uměním nemusíte chodit jen do 
galerií a muzeí. Česká metropole je totiž sama 
o sobě velkým open-air výstavním prostorem 
a poskytuje atraktivní zázemí pro nejrůznější 
umělecké projekty, které nápaditě oživují praž-
ské ulice a náměstí.

Rádi bychom v této souvislosti obrátili vaši pozornost k několika 
zajímavým objektům. Na úpatí petřínského svahu v průhledu 
z Vítězné ulice se nachází jedno z nejpůsobivějších sochařských 
děl v Praze – Památník obětem komunismu z dílny sochaře 
Olbrama Zoubka. Instalaci tvoří zužující se schodiště, po němž 
za sebou kráčí sedm bronzových mužských postav. První socha 
je celá, každá následující však ztrácí kus svého těla. Autor tímto 
způsobem vyjádřil stupňující se utrpení politických vězňů v 50. 
letech v komunistickém Československu. Podobný apel má 
v sobě také zdaleka viditelný Metronom (jinak také Stroj času) 
umístěný na hraně svahu Letenských sadů. Ten totiž zaujímá na 
mapě Prahy velmi symbolické místo – právě zde se kdysi k nebi 
tyčil obludný pomník J. V. Stalina, který byl odstraněn v roce 
1962. Současný kinetický objekt sochaře Vratislava Nováka 
poukazuje na neúprosné plynutí času i varovnou připomínku 
minulosti. Od Metronomu se naskýtá úchvatný výhled na Staré 
Město i řeku Vltavu s jejími mosty.

Zcela jiné povahy je groteskní jezdecká socha Jaroslava Haška 
na Prokopově náměstí na Žižkově (autor Karel Nepraš). Na 
kamenném pyramidálním podstavci je ztvárněn kůň obklopený 
výčepním pultem, který nese na svém hřbetě sokl se spisova-
telovou bustou. Velmi originální je též sousoší Franze Kafky

Velikonoce
Velikonoční trhy
Hned na pěti místech v historickém centru Prahy si můžete užít 
tradiční Velikonoční trhy. Ve stylově dekorovaných prodejních stán-
cích nabídnou výrobci, řemeslníci a prodejci typické velikonoční 
zboží, jarní dárky a gastronomické speciality. Malí i velcí návštěv-
níci si zároveň mohou vyzkoušet práci lidových řemeslníků.

g 5. 4. – 5. 5. q Pražský hrad / Praha 1 – Hradčany

g 6. 4. – 28. 4. q Staroměstské náměstí / Praha 1 – Staré Město

g 6. 4. – 28. 4. q náměstí Republiky / Praha 1 – Staré Město

g 6. 4. – 22. 4. q náměstí Míru / Praha 2 – Vinohrady

g 6. 4. – 28. 4. q Václavské náměstí / Praha 1 – Nové Město

Velikonoční koncerty
Duchovní a křesťanskou atmosféru Velikonoc bezpochyby proži-
jete na některém ze sváteční koncertů. Zde jsou některé tipy:

Matoušovy pašije
g 9. 4. q Rudolfi num, Alšovo nábřeží 79/12,
Praha 1 – Staré Město w collegium1704.com
Bachovy Matoušovy pašije patří k vrcholům evropské barokní 
hudby. Již téměř dvě staletí patří tato obdivuhodná skladba 
mezi nejkrásnější hudební klenoty.

Antonín Dvořák: Stabat Mater
g 17. a 18. 4. q Smetanova síň Obecního domu,
náměstí Republiky 5, Praha 1 – Staré Město w fok.cz
Dvořákovo oratorium se řadí k umělecky nejsilnějším dílům 
svého druhu. Hudba zkomponovaná na duchovní text o utrpení 
matky Kristovy je uváděna především v době Velikonoc a tuto 
tradici drží i Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK.

Velikonoční koncert duchovní hudby
g 21. 4. q bazilika sv. Jakuba, Malá Štupartská 635/6,
Praha 1 – Staré Město w auditeorganum.cz
Zazní díla J. S. Bacha, G. F. Händela, W. A. Mozarta a dalších 
(Jana Sibera – soprán, Jan Adamus – hoboj, Irena Chřibková – 
varhany).

Aleluja
g 22. 4. q kostel sv. Mikuláše, Malostranské náměstí,
Praha 1 – Malá Strana w stnicholas.cz
Přední sopranistka Ludmila Vernerová zazpívá o Velikonočním 
pondělí mimo jiné skladby G. F. Händela, A. Vivaldiho, C. Saint-
Saënse a J. S. Bacha za doprovodu Jana Vernera (trubka, kříd-
lovka) a Ireny Chřibkové (varhany).

Velikonoční tradice
S velikonočním obdobím jsou neodmyslitelně spjaty zvyky, obyčeje 
a tradice. S některými z nich se můžete seznámit například zde:

Jarní jarmark na Výstavišti
g 22. 3. – 24. 3. q Výstaviště Praha Holešovice,
Areál Výstaviště, Praha 7 – Holešovice w vystavistepraha.eu
Pestrá předvelikonoční nabídka produktů od lokálních pěstitelů 
a malých soukromníků.

Staročeský velikonoční jarmark v Toulcově dvoře
g 13. 4. q Toulcův dvůr, Kubatova 32/1, Praha 10 – Hostivař
w toulcuvdvur.cz
Tradiční jarní setkání s přírodou, tradicemi, řemesly a řemeslníky.

Velikonoce v muzeu
g 16. a 17. 4. q Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, 
Praha 7 – Holešovice w nzm.cz
Připomenutí velikonočních tradic, velikonoční gastronomická 
a výtvarná dílnička pro děti.

p Další informace o Velikonocích v Praze naleznete od dubna na 
w prague.eu/velikonoce
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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.

Zahrady,
parky
a přírodní 
lokality

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

expozice: Architektura a výzdoba zámku Troja C1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

do 28. října 2018 z důvodu rekonstrukce uzavřena D3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Benátky je dnes vyhledávaný zejména mezi sportovci D2/E2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

z 221 714 714 f tourinfo@prague.eu

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

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

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

w www.prague.eu
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Tyto a mnohé další tituly si můžete zdarma 
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a návštěvnických centrech, kde vám i rádi 
poradíme.
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 Staroměstská radnice
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Objevte kouzlo pražských čtvrtí s našimi 
profesionálními průvodci! Objednejte si 
soukromou vycházku na eshop.prague.eu.
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 Staroměstská radnice
q  Staroměstské nám. 1, Praha 1
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Praha
Město kouzelné a romantické, historická perla pyšnící se 
architektonickými skvosty několika staletí, místo s podmanivou 
atmosférou, kde zní tóny velkých skladatelů, ale i moderní metropole 
tepající životem, to vše je Praha, jedno z nejkrásnějších měst světa. 
Její historické centrum bylo v roce 1992 zapsáno na Seznam světového 
kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

expozice: Architektura a výzdoba zámku Troja C1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

do 28. října 2018 z důvodu rekonstrukce uzavřena D3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Šternberský palác q Hradčanské náměstí 15, Praha 1 výstavní síň C2
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Vltavské ostrovy
Blízkost řeky si lze užít také na některém z pražských ostrovů.

 Kampa q Praha 1 – ostrov mezi hlavním tokem Vltavy a jejím ramenem, 
Čertovkou, je jedním z nejromantičtějších a nejmalebnějších míst v Praze 
C3
 Slovanský ostrov q Praha 1 – jedinému ostrovu na Vltavě s významnější 

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

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

Benátky je dnes vyhledávaný zejména mezi sportovci D2/E2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

z 221 714 714 f tourinfo@prague.eu

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

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

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

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

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

Prague.eu
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Prague.eu 

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

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

Prague.eu 

židovská historie a současnost

design

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

pěšky

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

židovská historie a současnost

mapa

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
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Průvodce pražskýmiobchody a showroomys českým designemprague.eu/design

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Botanická zahrada hl. m. Prahy q Trojská 196, Praha 7 w www.botanicka.cz Zahrada nabízí téměř 30 ha upravených expozičních ploch včetně unikátního tropického skleníku Fata Morgana, který umožňuje výlet tropickou přírodou v jakoukoliv roční dobu. C1 Aquapalace Praha q Pražská 138, Průhonice – Čestlice w www.aquapalace.cz Největší zábavní aquapark ve střední Evropě, kde prožijete neopakovatelné chvíle v unikátním sportovně-relaxačním komplexu s nepřebernou řadou vodních atrakcí. Lanová dráha na Petřín q Újezd, Praha 1 w www.dpp.cz Oblíbená lanová dráha zahájila provoz již roku 1891. Je začleněna do systému městské hromadné dopravy a vyveze vás na vrchol Petřína. C3 Zrcadlové bludiště na Petříně q Petřínské sady, Praha 1 w www.muzeumprahy.cz Zvenku stavba vypadá jako malý hrad, uvnitř ale nenajdete labyrint tajných chodeb, nýbrž bludiště ze zrcadel. Spontánní dětský smích se ozývá zvláště v síni smíchu, kde se nachází několik zkreslujících zrcadel. C3 Historická linka č. 41 Z holešovického Výstaviště nebo ze střešovické vozovny vyjíždějí o víkendech od dubna do listopadu historické soupravy tramvají na svou pravidelnou trať centrem města. D2 Pražský motoráček Romantiku na kolejích zažijete na trati Pražský Semmering. Historický motoráček jezdí o víkendech z Hlavního nádraží a trasa vede impozantními hlubočepskými viadukty i přírodními lokalitami. D3 Zážitkové okružní jízdy Objevovat půvab Prahy nemusíte jen pěšky. Co třeba vyzkoušet pohádkovou projížďku v kočáře, jízdu veteránem, ekovláčkem nebo vyhlídkový let balonem? Možností je spousta. Pro více informací navštivte naše turistická informační a návštěvnická centra. Prague City Tourism Turistické informace a služby Turistická informační a návštěvnická centra V našich TIC na důležitých místech historického centra a na mezinárodním letišti získáte veškeré informace o Praze, informační brožury a mapy (zdarma) a širokou nabídku turistických služeb včetně turistické karty, ubytování, jízdenek na městskou dopravu, vstupenek na kulturní akce aj. Otevřeno denně.  Staroměstská radnice q Staroměstské nám. 1 D3  Rytířská 12 q Praha 1 – roh s ulicí Na Můstku D3  Václavské náměstí (horní část) q roh se Štěpánskou ulicí D3  Letiště Václava Havla Praha q Terminál 1 a Terminál 2 z 221 714 714 f tourinfo@prague.eu E-shop Na w www.eshop.prague.eu si můžete objednat vlastivědné vycházky, privátní průvodce či mapy a brožury z naší produkce nebo zakoupit merchandisingové předměty. Pražská vlastivěda Vydejte se s námi poznávat známá i neznámá pražská zákoutí. Každý měsíc nabízíme nový program a pořádáme i speciální vycházky pro děti. Aktuální program najdete na w www.prazskevychazky.cz. Pokud nám napíšete na f vlastiveda@prague.eu, měsíční program vycházek vám budeme pravidelně zasílat na vaši e-mailovou adresu. Průvodcovské služby Naši vysoce kvalifi kovaní průvodci vás seznámí s českou metropolí při pěších vycházkách nebo okružních jízdách. Nabízíme základní i specializované trasy. Na přání zajistíme také výlety do okolí města, včetně dopravy. Dispečink průvodců q Staroměstská radnice z 221 714 569, 775 855 037 f guides@prague.eu w www.prague.eu
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Praha Město kouzelné a romantické, historická perla pyšnící se 
architektonickými skvosty několika staletí, místo s podmanivou 
atmosférou, kde zní tóny velkých skladatelů, ale i moderní metropole 
tepající životem, to vše je Praha, jedno z nejkrásnějších měst světa. 
Její historické centrum bylo v roce 1992 zapsáno na Seznam světového 
kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

expozice: Architektura a výzdoba zámku Troja C1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

do 28. října 2018 z důvodu rekonstrukce uzavřena D3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Šternberský palác q Hradčanské náměstí 15, Praha 1 výstavní síň C2
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Vltavské ostrovy
Blízkost řeky si lze užít také na některém z pražských ostrovů.

 Kampa q Praha 1 – ostrov mezi hlavním tokem Vltavy a jejím ramenem, 
Čertovkou, je jedním z nejromantičtějších a nejmalebnějších míst v Praze 
C3
 Slovanský ostrov q Praha 1 – jedinému ostrovu na Vltavě s významnější 

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

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

Benátky je dnes vyhledávaný zejména mezi sportovci D2/E2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

z 221 714 714 f tourinfo@prague.eu

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

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

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

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

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

Prague.eu

design

Prague.eu 

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

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

Prague.eu 

židovská historie a současnost

design

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

pěšky

Pět nevšedních tras po místech známých i neznámých Prague.eu/prochazky1
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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
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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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S mapami a průvodci Prague City Tourism budete v Praze jako doma! Tyto a mnohé další tituly si můžete zdarma vyzvednout v našich turistických informačních a návštěvnických centrech, kde vám i rádi poradíme. q   Staroměstská radnice, Staroměstské nám. 1, Praha 1 r denně 9 - 19 q   Na Můstku, Rytířská 12, Praha 1 r denně 9 - 19 Prague.eu
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Praha
Město kouzelné a romantické, historická perla pyšnící se 
architektonickými skvosty několika staletí, místo s podmanivou 
atmosférou, kde zní tóny velkých skladatelů, ale i moderní metropole 
tepající životem, to vše je Praha, jedno z nejkrásnějších měst světa. 
Její historické centrum bylo v roce 1992 zapsáno na Seznam světového 
kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Valdštejnská jízdárna q Valdštejnská 3, Praha 1
výstavní síň C2

p Bližší informace na w www.ngprague.cz (z důvodu přesunu a instalace 
nových stálých expozic doporučujeme sledovat webové stránky)

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

expozice: Architektura a výzdoba zámku Troja C1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

do 28. října 2018 z důvodu rekonstrukce uzavřena D3

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

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

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

 Lapidárium q Výstaviště 422, Praha 7
expozice: Památky kamenosochařství v Čechách od 11. do 19. století D1

p Další expozice Národního muzea na w www.nm.cz

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Benátky je dnes vyhledávaný zejména mezi sportovci D2/E2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

z 221 714 714 f tourinfo@prague.eu

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

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

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

w www.prague.eu

Text: © Prague City Tourism Foto: © Prague City Tourism a fotoarchiv institucí Grafický návrh: Touch Branding Mapa: Kartografie Praha a.s. Tisk: ALL365 s.r.o.

Praha 4/2018, první aktualizované vydání, neprodejné

Prague City Tourism Arbesovo nám. 70/4 Praha 5 / 150 00 / CZ / www.prague.eu www.praguecitytourism.cz

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

design

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

design

pěšky Pět nevšedních tras po místech známých i neznámých 1 židovská historie a současnost

mapa

S mapami a průvodciPrague City Tourismbudete v Praze jako doma!

židovskáhistoriea současnostdesign

S mapami a průvodciPrague City Tourismbudete v Praze jako doma!

Praha

mapapěškyPět nevšedníchtras po místech známýchi neznámých 1

víno

Vinice,vinné bary, restaurace, obchody

Prague.eu 

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 radniceq  Staroměstské nám. 1, Praha 1r denně 9 - 19Na Můstkuq   Rytířská 12, Praha 1r denně 9 - 19Objevte 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 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

Prague.eu 

design

S mapami a průvodciPrague City Tourismbudete v Praze jako doma!

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

židovskáhistoriea současnost

Prague.eu 

S mapami a průvodciPrague City Tourismbudete v Praze jako doma!

židovskáhistoriea současnost

design

S mapami a průvodciPrague City Tourismbudete v Praze jako doma!

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

pěšky

Pět nevšedníchtras po místech známýchi neznámých Prague.eu/prochazky 1

Průvodce 
pražskými 
kavárnami
prague.eu/cs/kavarny

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 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

Prague.eu 

Prague.eu 

design

S mapami a průvodciPrague City Tourismbudete v Praze jako doma!

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

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
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

100x210 Praha_priroda obalka CZ_07.indd   1 17. 7. 2018   11:49:07

kavárny
Průvodce 
pražskými 
kavárnami
 prague.eu/kavarny

pivo

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.

příroda

Prague.eu 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Text: © Prague City Tourism Foto: © Prague City Tourism a fotoarchiv institucí Grafický návrh: Touch Branding Mapa: Kartografie Praha a.s. Tisk: ALL365 s.r.o. Praha 4/2018, první aktualizované vydání, neprodejné Prague City Tourism Arbesovo nám. 70/4 Praha 5 / 150 00 / CZ / www.prague.eu www.praguecitytourism.cz
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Kalendář 
akcí
Přinášíme vám výběr těch nejzajímavějších akcí, které se v Praze konají od začátku března do konce 
května 2019. Desítky dalších jsou uvedeny na našem webu w prague.eu, kde naleznete i podrobnější 
údaje o programech, vstupenkách apod.
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Bonjour, Monsieur Gauguin: Čeští umělci v Bretani 
(1850–1950)
g do 17. 3. q Národní galerie Praha – palác Kinských, Staro-
městské náměstí 12, Praha 1 – Staré Město w ngprague.cz
Výstava mapuje přítomnost českých umělců v proslulé umě-
lecké destinaci na přelomu 19. a 20. století. Díla tuzemských 
klasiků – Antonína Chittussiho, Alfonse Muchy, Josefa Čapka, 
Toyen, Františka Kupky nebo Jana Zrzavého jsou doplněna 
o obrazy zahraničních tvůrců, jako jsou Paul Gauguin, Paul 
Sérusier, Emil Bernard či Charles Filiger.

100 let – 534 autorů
g do 20. 3. q Poštovní muzeum, Nové Mlýny 2, 
Praha 1 – Nové Město w postovnimuzeum.cz
Expozice představuje výtvarné návrhy poštovních známek z let 
1918–2018, přičemž se zaměřuje především na laické veřejnosti 
dosud neznámé, nepoužité či nerealizované ukázky. K vidění 
jsou jedinečná díla Alfonse Muchy, Maxe Švabinského, Karla 
Svolinského, Františka Kupky, Václava Špály, Josefa Čapka 
a řady dalších autorů.

Sto obrazů 1918–2018
g do 29. 3. q Galerie Kooperativy, Pobřežní 21, 
Praha 8 – Karlín w koop.cz
Prezentovány jsou slavné obrazy významných českých malířů 
ze sbírky pojišťovny Kooperativy vzniklé v letech 1918–2018. 
Uvidíte zde díla Emila Filly, Antonína Procházky, Václava 
Špály, Otakara Nejedlého, Otakara Kubína, Maxe Švabinského, 
Františka Kupky, Ludvíka Kuby, Toyen, Josefa Čapka, Františka 
Jiroudka, Kamila Lhotáka, Ivana Exnera a mnoha dalších.

Arthur Jafa
g do 31. 3. q Galerie Rudolfinum, Alšovo nábřeží 12, 
Praha 1 – Staré Město w galerierudolfinum.cz
První výstava uznávaného amerického režiséra, kamera-
mana a umělce v České republice. Během tří desítek let své 
tvorby Arthur Jafa vybudoval dynamické a multidisciplinární 
dílo – filmy, instalace, přednášky-performance a happeningy. 
Stěžejním tématem jeho tvorby je kulturní vnímání identity 
a rasy. Vstup na výstavu je zdarma.

100 let česko-slovenské koruny
g do 28. 4. q Pražský hrad – Císařská konírna, Pražský 
hrad – II. nádvoří, Praha 1 – Hradčany w kulturanahrade.cz
Platidla představují mimořádný pramen, v němž se zrcadlí 
osudy státu a jeho společenský, výtvarný i technický vývoj. 
Expozice seznámí návštěvníky s fenoménem vývoje českoslo-
venských a českých bankovek, státovek a oběžných mincí.

Pixar – 30 let animace
g do 26. 5. q Výstaviště Praha – Křižíkovy pavilony, 
Praha 7 – Holešovice w pixarexhibition.cz
Oficiální putovní expozice studia Pixar, které v roce 1995 uvedlo 
na plátna kin přelomový film Toy Story a přepsalo tak historii 
animace. Návštěvníci se seznámí s celkovou historií studia, 
zjistí, jaké to je tvořit animovaný film a co všechno předchází 
tomu, než kreslená postava ožije a začne vyprávět příběh.

Sochař Jiří Seifert (1932–1999)
g 6. 4. – 16. 6. q Museum Kampa, U Sovových mlýnů 2, 
Praha 1 – Malá Strana w museumkampa.cz
Jiří Seifert patří k významným osobnostem českého sochař-
ství druhé poloviny 20. století. Výstava uvádí autorovu práci ve 
všech materiálech – mramoru, pískovci, alabastru, dřevu i bři-
dlici a ve všech obdobích. Soustředí se na práce komorní i roz-
měrné, na charakteristickou měkkost, věčnost, pohyb a antické 
kanelury.

Praha Karla IV. – středověké město
g stálá expozice q Muzeum hl. m. Prahy – Dům U Zlatého 
prstenu, Týnská 6, Praha 1 – Staré Město w muzeumprahy.cz
Druhá část expozice navazuje na první úspěšnou výstavu 
„Velkolepé staveniště Evropy“. Akcent je ale tentokrát položen 
na přiblížení života středověkých obyvatel města, na intimitu 
soukromého života ve středověkém domě. K atraktivitě expo-
zice přispívají nejrůznější modely (fyzické i virtuální), počítačové 
vizualizace nebo oblíbený videomapping.

Klasická hudba

FOK: Beethoven & Bruckner
g 6. a 7. 3. q Smetanova síň Obecního domu, 
náměstí Republiky 5, Praha 1 – Staré Město w fok.cz
Brucknerova Šestá symfonie a Beethovenův Čtvrtý klavírní kon-
cert v podání skvělého finského klavíristy Antii Siiraly, v dopro-
vodu Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK a pod taktovkou 
šéfdirigenta Pietari Inkinena.

José Cura ve svých životních rolích
g 26. a 28. 3. q Smetanova síň Obecního domu, 
náměstí Republiky 5, Praha 1 – Staré Město w fok.cz
Jako Othello, Samson, Tannhäuser a Peter Grimes projel 
maestro José Cura celý svět. V Praze se v těchto rolích před-
staví hned po dva březnové večery. Předního pěvce doprovodí 
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, taktovky se chopí 
Jacques Lacombe, šéfdirigent Opery v Bonnu.

José Carreras
g 5. 4. q O2 arena, Českomoravská 17, Praha 9 – Vysočany 
w o2arena.cz
Jeden z nejslavnějších světových tenorů zazpívá ty nejkrásnější 
hudební kousky za doprovodu Českého národního symfonic-
kého orchestru. Za dirigentským pultíkem bude na hudebníky 
i pěvce samotného dohlížet jeho synovec, uznávaný dirigent 
David Giménez.

PKF – Prague Philharmonia: Stravinskij. Gershwin. 
Williams
g 14. 4. q Rudolfinum, Alšovo nábřeží 79/12,
Praha 1 – Staré Město w pkf.cz
Koncert, v němž si užijí své hlavně klarinety a smyčce, je 
obdařen naprosto perfektní dramaturgií, jejímž vrcholem bude 
Zjasněná noc Arnolda Schoenberga – nádherná pestrobarevná 
skladba s uhrančivým příběhem.

Ermonela Jaho & Simon Keenlyside
g 24. 4. q Obecní dům – Smetanova síň, náměstí Republiky 5, 
Praha 1 – Staré Město w nachtigallartists.cz
Pěveckými cenami ověnčený britský barytonista Simon 
Keenlyside se do Prahy vrací jako nositel šlechtického titulu: 
v červnu 2018 mu královna Alžběta II. udělila titul Sir. Jeho 
uměleckou partnerkou bude původem albánská sopranistka 
Ermonela Jaho.

Česká filharmonie: Petr Altrichter
g 1., 2. a 3. 5. q Rudolfinum, Alšovo nábřeží 79/12, 
Praha 1 – Staré Město w ceskafilharmonie.cz
Výběr nejhezčích symfonických tanců, které pro koncerty 
s Českou filharmonií vybral dirigent Petr Altrichter. Během kon-
certu zazní mimo jiné Dvořákovo Rondo pro violoncello v podání 
Viléma Vlčka, vítěze interpretační soutěže „Zahraj si s Českou 
filharmonií!”.

André Rieu
g 3. 5. q O2 arena, Českomoravská 17, Praha 9 – Vysočany 
w o2arena.cz
Pětkrát pražskou O2 arenu dokázal vyprodat a má našlápnuto 
to zvládnout i při šesté repríze. Kromě velké show, při které se 
nesedí, ale tančí, čeká na fanoušky fenomenálního houslisty 
především kvalitní hudba – od valčíků, přes muzikálové melodie 
až po operní árie. To vše za doprovodu jeho vlastního orchestru 
Johanna Strausse složeného z pěti desítek hudebníků z deseti 
zemí.

Divadlo, balet, 
nový cirkus

Revizor
g 26. 2., 13. 3., 25. 3.; další termíny na webových stránkách 
divadla q Divadlo na Vinohradech, náměstí Míru 7, 
Praha 2 – Vinohrady w divadlonavinohradech.com
Gogolova hra dodnes patří k nejoblíbenějším položkám reper-
toáru činoherních divadel. Groteskní pohled na elitu zaostáva-
jící společnosti, ve které je způsobilost nahrazena ohebným 
lokajstvím a autorita zaměněna vulgární mocí, je vskutku hořce 
směšný a bohužel stále aktuální.

Kytice
g premiéry 28. 2. a 1. 3.; další termíny na webových stránkách 
divadla q Národní divadlo, Národní 2, 
Praha 1 – Nové Město w narodni-divadlo.cz
Jevištní adaptace nejčtenější české klasiky. Svatební košili, 
Vodníka či Polednici – tedy magické mýty o lásce i hororové 
pověsti – převede do divadelní podoby tvůrčí duo SKUTR – 
Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský. Na divadelních prknech 
opět ožijí ritualizovaná archetypální témata jako láska a smrt, 
vztah matky a dítěte, muže a ženy nebo člověka a přírody.

Labutí jezero
g premiéry 28. a 29. 3.; další termíny na webových stránkách 
divadla q Národní divadlo, Národní 2, Praha 1 – Nové Město 
w narodni-divadlo.cz
Jeden z nejslavnějších, nejinscenovanějších a nejnavštěvova-
nějších baletních titulů vůbec. Přestože je svým pohádkovým 
příběhem na první pohled vzdálen prozaické realitě všedního 
života, vždy spolehlivě chytí diváky za srdce, a to v každé době 
a téměř v každém seriózním scénickém zpracování.

Sergej Polunin: Satori
g 17. 4. – 21. 4. q Forum Karlín, Pernerova 53, 
Praha 8 – Karlín w forumkarlin.cz
Světová baletní superstar a jeden z nejtalentovanějších umělců 
své generace uvede poprvé v Praze svůj kus s názvem Satori. 
První část večera nabídne průřez nejslavnějšími klasickými 
baletními díly i moderním scénickým baletem, druhá polovina 
bude patřit právě dílu Satori, jehož choreografii vytvořil sám 
Sergej Polunin.

Cirque du Soleil: TORUK — The First Flight
g 29. 5. – 2. 6. q O2 arena, Českomoravská 17, 
Praha 9 – Vysočany w o2arena.cz
Kritiky oslavovaná mezinárodní umělecká skupina Cirque du 
Soleil předvede v Praze v rámci svého světového turné mimo-
řádnou show. Výpravná cirkusová choreografie, která je inspi-
rována filmem Jamese Camerona Avatar, vás přenese do světa 
Pandory ve vizuálně ohromujícím živém vystoupení.

Jiné hudební 
žánry

Fun Lovin’ Criminals
g 13. 3. q Forum Karlín, Pernerova 53, Praha 8 – Karlín 
w forumkarlin.cz
Partička newyorských „kriminálníků“, která už čtvrt století 
servíruje návykový hudební energy drink, vyrazila na začátku 
roku na velké evropské turné. Unikátní směs hip-hopu, metalu, 
rock’n’rollu, funku, blues, jazzu a latiny, osvědčené hity i novinky 
z nového alba nabídnou svým fanoušků v pražském Fóru Karlín.

Mike Shinoda
g 19. 3. q Forum Karlín, Pernerova 53, Praha 8 – Karlín 
w forumkarlin.cz
Kytarista, klávesista, zpěvák a klíčová postava kapely Linkin 
Park přijede do Prahy, aby zde uvedl svůj sólový projekt a album 
Post Traumatic. To vzniklo jako reakce na tragické úmrtí 
Shinodova dlouholetého parťáka, spoluzpěváka z Linkin Park 
Chestera Benningtona, a představuje velmi osobní a niternou 
výpověď.

Bob Dylan
g 7., 8. a 9. 4. q Palác Lucerna – Velký sál, Štěpánská 61, 
Praha 1 – Nové Město w lucerna.cz
Legendární americký hudebník se po roce vrací do Česka. 
Sedmasedmdesátiletý písničkář tentokrát předvede své umění 
ve Velkém sále pražské Lucerny, kterou bude „okupovat“ hned 
tři večery po sobě.

Bobby McFerrin & GIMME 5
g 30. 4. q Forum Karlín, Pernerova 53, Praha 8 – Karlín 
w forumkarlin.cz
S bosýma nohama pobíhá po pódiích nejslavnějších světových 
scén, objevuje nepopsané hlasové rozsahy, smazává rozdíl 
mezi pop music a uměním. Prokazuje neuvěřitelné improvizační 
schopnosti, formuje novotvary a inspiruje celou novou generaci 
zpěváků. Desetinásobný držitel Grammy, autor patnácti alb, pro-
daných ve více než 20 milionech kopiích – Bobby McFerrin.

Elton John
g 7. 5. q O2 arena, Českomoravská 17, Praha 9 – Vysočany 
w o2arena.cz
Popová ikona vystoupí v rámci svého posledního velkolepého 
tříletého turné „Farewell Yellow Brick Road“. Eltonova nová pódi-
ová produkce nabídne fanouškům dosud nevídanou hudební 
a vizuální show, která obsáhne jeho padesátiletou kariéru plnou 
hitů.

LP
g 11. a 12. 5. q Forum Karlín, Pernerova 53, Praha 8 – Karlín 
w forumkarlin.cz
Americká zpěvačka s nezaměnitelným hlasem a obrovským 
charisma představí naživo své nové album Heart To Mouth. 
Deska vyšla v prosinci 2018 a hned první singl Girls Go Wild se 
stal jednou z nejhranějších skladeb v českých rádiích.

Jamiroquai
g 25. 5. q O2 arena, Českomoravská 17, Praha 9 – Vysočany 
w o2arena.cz
Během svého šestadvacetiletého putování galaxií funku dosáhli 
Jamiroquai mnoha pozoruhodných úspěchů. Od roku, kdy 
vystoupili z londýnského acid jazzového undergroundu, vydali 
osm studiových alb, jichž se po celém světě dosud prodalo přes 
26 milionů.

Design

Praha zítra?
g do 20. 3. q CAMP – Centrum architektury a městského plá-
nování, Vyšehradská 51, Praha 2 – Nové Město w praha.camp
Jak se promění česká metropole v dalších letech? Přijďte si pro-
hlédnout více než 70 nových projektů v oblasti bydlení, dopravy, 
veřejného prostoru. Designová výstava prezentuje kurátorský 
výběr nejzajímavějších projektů Prahy na velkoplošné projekci.

Dyzajn market Jaro
g 30. a 31. 3.; 25. a 26. 5. q náměstí Václava Havla, 
Praha 1 – Nové Město w dyzajnmarket.com
Několik desítek českých i zahraničních designérů, prodejní 
výstava autorské tvorby, koncerty, divadla pro děti, autorská 
čtení, DJs, zajímavé workshopy, dětský koutek, skvělé jídlo 
a pití. To vše bezbariérově a zdarma.

UMtrh
g 6. a 7. 4.; 20. a 21. 4.; 4. a 5. 5.; 18. a 19. 5. 
q Malostranské náměstí, Praha 1 – Malá Strana w umtrh.cz
Přestože v názvu slyšíte trh, obyčejné tržiště nečekejte. Kromě 
stánků s designovými výrobky se totiž na velmi živém minifes-
tivalu originální kreativity setkáte s nejrůznějšími umělci – od 
výtvarníků a divadelníků, přes beatboxery, performery až po 
básníky, zpěváky a hudebníky.

Hana Podolská, legenda české módy
g do 19. 5. q Uměleckoprůmyslové museum, 17. listopadu 2, 
Praha 1 – Staré Město w upm.cz
Salon Podolská byl nejoblíbenějším a nejznámějším módním 
závodem meziválečné české společnosti. Výstava vás přenese 
do prostředí oděvního salonu první republiky s padesáti origi-
nálními modely a řadou doplňků. Filmové záznamy, fotografie 
a další dokumenty představí řadu slavných zákaznic Hany 
Podolské, chod jejího podniku i nelehký život rodiny Podolských.

Gastronomické
akce 

Asia Food Fest
g 6. 4. q Smíchovská náplavka – Hořejší nábřeží, 
Praha 5 – Smíchov w foodevent.cz
Asijská kuchyně je velice různorodá, oproti jiným kontinentům 
používá více druhů koření, dochucovadel a přísad. Festival si 
klade za cíl propagovat kulinářské umění Východu, a to nejen 
známější Číny, Thajska, Japonska nebo Vietnamu, ale třeba 
i Libanonu, Gruzie, Ázerbájdžánu, Mongolska nebo Malediv.

Street Food Festival
g 14. 4. q Cross Club, Plynární 23, Praha 7 – Holešovice 
wstreetfoodfestival.cz
V roce 2019 vstupuje Street Food Festival do své páté sezóny. 
Seznamte se blíže s jídlem ulice – tedy s jednoduchým, srozu-
mitelným sortimentem za přijatelné peníze, inspirovaným buď 
zajímavým zahraničním konceptem, nebo vylepšením street-
foodu místního.

Veggie Náplavka
g 1. 5. q Náplavka, Rašínovo nábřeží, Praha 2 – Nové Město 
w veggienaplavka.cz
Největší veganská akce v České republice. Připraveny budou 
trhy, workshopy, foodshow, hudební produkce, sport a další 
doprovodný program.

Růžový máj
g 18. 5. q Náplavka, Rašínovo nábřeží, Praha 2 – Nové Město 
w ruzovymaj.cz
Degustační festival růžových vín a klaretů. Součástí akce bude 
i farmářské tržiště s grilovanými rybami, mořskými plody, 
klobáskami, sýry a vegetariánskými specialitami.

Praha pije víno
g 24. a 25. 5. q Novoměstská radnice, Karlovo náměstí 1/23, 
Praha 2 – Nové Město w praguedrinkswine.cz
Největší vinařský festival v metropoli zaměřený na autentická 
vína ze střední Evropy. Můžete se těšit na silné zastoupení 
vinařů z Rakouska, Slovenska, Maďarska, Slovinska, Itálie 
a Francie. Akce navazuje na tradici podobných setkávání milov-
níků vína z bývalé rakousko-uherské monarchie, která se pravi-
delně konala až do vypuknutí první světové války.

Prague Food Festival
g 24. 5. – 26. 5. q Vyšehrad, Praha 2 – Vyšehrad 
w praguefoodfestival.cz
13. ročník svátku tuzemské gastronomie a největší akce svého 
druhu v České republice. Kromě kurzů vaření nabídne třídenní 
svátek jídla a pití to nejlepší, co česká gastronomie nabízí – 
skvělé pokrmy, vynikající drinky, nejlepší šéfkuchaře, špičkové 
podniky nebo producenty alkoholických i nealko nápojů a deli-
kates.

Český pivní festival
g 16. 5. – 15. 6. q Letenská pláň, Praha 7 – Letná 
w ceskypivnifestival.cz
Praha a pivo patří neodmyslitelně k sobě. Uhasit žízeň můžete 
třeba na letenském pivním festivalu, kde bude v nabídce mnoho 
druhů zlatavého moku z mikro, mini a středně velkých pivovarů.

Festivaly

Jeden svět 2019
g 6. 3. – 17. 3. q Praha – různá místa w jedensvet.cz
Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech, 
který pořádá společnost Člověk v tísni, je největší akcí svého 
druhu na světě. V jeho programu najdete nejen filmy o politic-
kých kauzách a rozvojových tématech, ale i o sociálních otáz-
kách, životním prostředí a životním stylu.

Festival Evolution
g 22. 3. – 24. 3. q Výstaviště Praha Holešovice, 
Areál Výstaviště, Praha 7 – Holešovice w festivalevolution.cz
Největší festival zdravého a aktivního životního stylu v České 
republice. Návštěvníci mohou nakupovat tematický sortiment 
a také si vše vyzkoušet. Atraktivní jsou předváděcí akce, auto-
gramiády, ochutnávky, konzultace či poradenská zóna.

Mezinárodní filmový festival Praha – Febiofest 2019
g 21. 3. – 29. 3. q CineStar Praha – Anděl, Radlická 3179/1E, 
Praha 5 – Smíchov w febiofest.cz
26. ročník Febiofestu přináší v širokém záběru to nejlepší a nej-
novější ze světa filmu, kvalitní projekce a slavné hosty. Každý 
rok festival přitahuje stále početnější publikum všech věkových 
kategorií a vzbuzuje zájem domácí kritiky, tisku i místních distri-
butorů.

Mercedes Benz Prague Fashion Week
g 22. 3. – 29. 3. q Kotva, náměstí Republiky 656/8, 
Praha 1 – Staré Město w mbpfw.com
Mezinárodní festival české a slovenské módy a největší módní 
událost v České republice. Tato pravidelná kulturní a společen-
ská událost představuje formou přehlídek nejlepší tuzemské 
módní návrháře, podporuje lokální kreativitu, vyhledává nové 
talenty a inspiruje. Každý rok se ho účastní významné meziná-
rodní osobnosti módního průmyslu.

Spectaculare 2019
g do 3. 4. q Praha – různá místa w spectaculare.eu
Festival opět přilákal žhavá jména současné světové elektro-
nické, ambientní, experimentální jazzové a soudobé hudby. 
Vystoupí například britská hvězda současné elektroniky Jon 
Hopkins, německý producent Sascha Ring ve svém projektu 
Apparat či australský pianista a skladatel neoklasické hudby 
Luke Howard. V doprovodném programu se objeví filmové pro-
jekce i tři divadelní performance.

Ratolest Fest
g 25. 5. q Náplavka, Rašínovo nábřeží, Praha 2 – Nové Město 
w ratolestfest.cz
Rodinný, sportovní, kulinářský, umělecký a především praktický 
festival pro děti a jejich rodiče, kteří zde mohou načerpat inspi-
raci pro volný čas. Na jednom místě si lze užít pestrý a netra-
diční program na mnoha interaktivních stanovištích.

Prague Fringe Festival
g 24. 5. – 1. 6. q Praha – různá místa w praguefringe.com
Mix divadla, hudby a zábavy. Do Prahy se sjíždějí aktéři z celého 
světa, aby předvedli umění v malých pražských divadlech. 
Festival nabízí divákům možnost seznámit se s anglicky mluve-
ným divadlem přímo v historickém srdci metropole.

Khamoro
g 26. 5. – 1. 6. q různá místa w khamoro.cz
Festival patří k největším romským festivalům na světě. Je 
energickou, veselou, živou a barevnou oslavou nejen tolerance 
a svobody, ale především hudby, která stírá všechny hranice 
a předsudky.

Sport

Sportisimo 1/2Maraton Praha 2019
g 6. 4. q nám. Jana Palacha a centrum města 
w runczech.com
Pražský půlmaraton slaví jednadvacáté narozeniny a suverénně 
se zařadil mezi tradiční sportovní akce v metropoli. Populární se 
stal pro běžce všech kategorií – od úžas vzbuzujících Keňanů 
a Etiopanů po běžecké nováčky.

J&T Banka Prague Open
g 29. 4. – 4. 5. q Sport Park Stromovka – Tenisový klub 
Sparta Praha, Za Císařským mlýnem 2, Praha 7 – Holešovice 
w jtbopen.cz
Největší a nejvýznamnější mezinárodní tenisový turnaj žen 
v České republice, který je součástí ženského okruhu ITF. 
Pravidelně se ho účastní tuzemská tenisová špička.

Parkurové závody
g 3. 5. – 5. 5. q Dostihové závodiště Praha – Velká Chuchle, 
Radotínská 69, Praha 5 – Velká Chuchle w velka-chuchle.cz
Po mnoha desetiletích se na chuchelské závodiště vracejí 
závody v parkurovém skákání – jedna z celosvětově nejoblíbe-
nějších jezdeckých disciplín. Na programu budou soutěže jak 
pro děti na ponících, tak pro zdatné jezdce na velkých koních, 
a to až na 140 cm vysokých překážkách.

Výstavy

Pražské jaro
g 12. 5. – 4. 6. q Obecní dům, Rudolfinum a další místa w festival.cz
74. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro v roce 2019 přivítá největší osobnosti klasické hudby – opravdové legendy 
i mladé talenty. Čtyři desítky koncertů nadchnou jak milovníky velkého orchestrálního zvuku, tak obdivovatele hudby komorní. Zazní díla 
současná, ale i skladby ověřené časem. Již samotné zahájení festivalu vzbuzuje velká očekávání – Smetanovu Mou vlast zahrají Bamberští 
symfonikové pod taktovkou svého šéfdirigenta Jakuba Hrůši. Orchestr je v této souvislosti zajímavý i svým zrodem. Vznikl v roce 1946 
z odsunutých Němců, hráčů Pražské německé filharmonie, a navzdory vyostřené poválečné situaci se k českým kořenům vždy hlásil a hlásí 
dodnes. Zahajovací koncert bude 12. května od 20 h živě (a zdarma) přenášen na ostrově Kampa.
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Volkswagen Maraton Praha 2019
g 5. 5. q Staroměstské náměstí a centrum města 
w runczech.com
Volkswagen Maraton se stal neodmyslitelnou součástí světo-
vého běhu. Sportovci si užijí mimořádně krásnou trať vedenou 
historickým centrem Prahy a zároveň se mohou spolehnout na 
výborně zorganizovanou akci od vyzvednutí startovního balíčku 
po poslední tón pražského Maraton Music Festivalu.

Pražský festival dračích lodí
g 11. a 12. 5. q Žluté lázně, Podolské nábřeží 3, 
Praha 4 – Podolí w dragonboat.cz
Nejstarší závod dračích lodí v České republice. Přes dvanáct 
metrů dlouhé otevřené kanoe ozdobené na špici dračí hlavou 
a na zádi ocasem se poženou za vítězstvím v netradičním spor-
tovním klání, v němž sehranost a spolupráce týmu převyšuje 
výkon jednotlivce.

Ostatní

Gallery Weekend Prague 2019
g 26. 4. – 28. 4. q Praha – různá místa w galleryweekend.cz
Po berlínském vzoru se zdarma otevřou návštěvníkům desítky 
výstavních prostor také v české metropoli. Gallery Weekend 
Prague si klade za cíl zatraktivnit pražské galerie v očích široké 
veřejnosti. Kromě aktuálních výstav budou součástí projektu 
komentované prohlídky, besedy či setkání s umělci a kurátory.

Svatojánské slavnosti NAVALIS 2019
g 15. 5. q Praha – různá místa w navalis.cz
Vodní barokní slavnosti jsou oslavou nejznámějšího českého 
světce a „Pražana" sv. Jana Nepomuckého, patrona všech lidí 
od vody. Každoročně mají svůj pevný scénář – slavnostní mši 
v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, procesí od katedrály 
přes Karlův most na Křižovnické náměstí a barokní koncert na 
vodní hladině zakončený ohňostrojem.

Open House Praha
g 18. a 19. 5. q Praha – různá místa w openhousepraha.cz
Praha hostí víkend otevřených budov, v rámci kterého se lidé 
mohou zdarma podívat do desítek běžně nepřístupných objektů. 
Prohlídky budou probíhat v sídlech firem a úřadů či v interiérech 
moderních, technických i sakrálních staveb, které jsou jinak běž-
ným návštěvníkům uzavřeny.

Noc kostelů
g 24. 5. q Praha – různá místa w nockostelu.cz
Každoročně pořádaná akce, jejímž smyslem je umožnit široké 
veřejnosti nezávazné setkání s křesťanstvím a sakrálním umě-
ním a zároveň vzbudit zájem o společenskou a kulturní hodnotu 
kostelů. Zpřístupněny budou rovněž některé veřejnosti běžně 
uzavřené části svatostánků jako např. varhanní kůry, sakristie, 
věže, krypty nebo klášterní zahrady.
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Turistická informační a návštěvnická centra najdete
ve středu Prahy i na mezinárodním letišti:

Staroměstská radnice
q Staroměstské náměstí 1, Praha 1
r denně 9–19
Dispečink průvodců r všední dny 9–19, víkendy 9–17

Na Můstku
q Rytířská 12, Praha 1 r denně 9–19

Václavské náměstí
q roh Václavského nám. a Štěpánské ul., Praha 1
r denně 10–18 (do 20. 3. 2019 uzavřeno)
Letiště Václava Havla Praha
q Terminál 1 (příletová hala) r denně 8–20
q  Terminál 2 (příletová hala) r denně 8–22

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

w prague.eu

Městská část Praha-Troja, ležící při severním 
okraji metropole, vyniká mezi ostatními 
pražskými čtvrtěmi svým nezaměnitelným 
charakterem. Půvabně schoulená mezi tokem 
Vltavy a příkrými svahy bohnické plošiny v sobě 
totiž snoubí punc prestižní adresy s honosnými 
sídly a uvolněné vesnické scenérie. A pokud 
k tomu připočtete hned tři tamější turistické 
atrakce, můžete v Troji strávit v příjemném 
rozmaru klidně celý den, ne-li víkend. Nevěříte? 
Tak se spolu s námi vydejte na malou exkurzi…
Historie dnešní Troji sahá hluboko do minulosti. Původní 
skromná víska na pravém vltavském břehu nesla od středověku 
jméno Zadní či Horní Ovenec, a to podle velkého ovčína, který se 
zde rozkládal. Za vlády Karla IV. se na místních svazích začala 
zhusta pěstovat vinná réva. Tato bohulibá činnost vydržela 
místním až do dnešní doby a viniční tratě – citlivě zakompono-
vané do zdejší zástavby – se staly jedním z trojských atributů. 
Až do konce třicetileté války se oblast budoucí rezidenční 
čtvrti skládala ze solitérních usedlostí, mlýnů, rybářských osad 
a dvorů. Zlom nastal v roce 1678, kdy si tu na svých pozem-
cích hrabě Václav Vojtěch ze Šternberka vybudoval barokní 
zámek s velkolepým dvouramenným schodištěm a okázalou 
sochařskou a freskovou výzdobou. I když z architektonického 
hlediska bychom spíše nežli o zámku měli mluvit o majestátní 
vile, vystavěné podle italských vzorů. Každopádně jde o jednu 
z nejvýznamnějších pražských barokních památek, o klenot, 
který se svou specifi ckou podobou vymyká našim zeměpisným 
šířkám. Trojský zámek obklopuje rozlehlá francouzská zahrada, 
jež vás na první pohled upoutá výraznou osovou dispozicí a geo-
metrickou precizností umožňující nečekané průhledy areálem. 
Sousední východní část zabírá přírodní labyrint vytvořený z linií 
habrů a vodních překážek. Zámecký komplex spravuje Galerie 
hlavního města Prahy, která zde pořádá sezónní výstavy, kon-
certy, kulturní a společenské akce.

Pokud zůstaneme u architektury, pak druhou velkou kapitolou je 
výjimečný soubor elegantních vil, který na tomto území vyrůstal 
postupně od počátku 20. století, kdy Troju coby atraktivní místo 
k bydlení objevili movití podnikatelé, umělci či diplomati. Ti totiž 
záhy pochopili, že sem kvůli složitému reliéfu nikdy nepronikne 
velkoměstský typ výstavby se širokými bulváry a náměstími, 
ale že se tu naopak uchová poklidná venkovská atmosféra 
s roztroušenými domy a vilami. Z těch nejcennějších, které tu 
dnes můžeme obdivovat, zmiňme například novobarokní vilu od 
rakouského architekta Friedricha Ohmanna (q Nad Kazankou 7), 
konstruktivistický rodinný dům z roku 1932 (q Nádvorní 1) 
nebo dvě funkcionalistické perly – Divišovu (q Trojská 134) 
a Schückovu vilu (q Nad Kazankou 39). Za pozornost však stojí 
i novější objekty, třeba dům manželů Zátopkových z 60. let
(q Nad Kazankou 3) nebo na svou dobu velmi originální vila reži-
sérky Věry Chytilové vystavěná v normalizačních 70. letech
(q Pod Havránkou 22). Všechna zmíněná sídla jsou v soukro-
mém vlastnictví, tudíž nepřístupná, ale milovníci moderní archi-
tektury si zcela jistě vystačí s působivými exteriéry.

Když se řekne Troja, většině Pražanů se vybaví Zoologická 
zahrada hl. m. Prahy. A není se co divit – pražská zoo se pra-
videlně umísťuje mezi třemi nejnavštěvovanějšími turistickými 
cíli v České republice (v roce 2018 prošlo jejími branami přes 
1,4 milionu osob) a dlouhodobě sbírá nejvyšší ocenění v silné 
konkurenci ostatních světových zahrad. Populární je především 

díky nadstandardní druhové pestrosti zvířat a zajímavě členi-
tému terénu, který nabízí až desetikilometrovou procházku exo-
tikou včetně Africké savany, Pavilonu goril a hrochů, Indonéské 
džungle, Vodního světa nebo Údolí slonů. Prostředí zoo je svou 
„infrastrukturou“ i osvětovou činností nadmíru přívětivé přede-
vším k rodinám s dětmi; vyhledávanými atrakcemi jsou zdejší 
sedačková lanovka, která spojuje dolní a horní část zahrady, 
rozhledna v západní části areálu nebo Rezervace Bororo – 
jedinečná odpočinková a herní zóna pro malé návštěvníky. 
Z programových akcí mají největší úspěch hlavně komentovaná 
krmení a večerní prohlídky s průvodcem. Mezi několika gastro-
nomickými podniky v areálu vyniká nedávno zcela přestavěná 
velkokapacitní restaurace Gaston s grilem, cukrárnou a prodej-
nou suvenýrů.

Druhou trojskou zelenou enklávou je Botanická zahrada hl. m. 
Prahy. Oáza klidu rozložená na malebné stráni je ideálním mís-
tem pro tichou procházku, relaxaci nebo rodinný výlet. Stranou 
shonu velkoměsta vás nabije svěží síla přírody v rozsáhlých 
vnitřních i venkovních výstavních plochách s 20 000 druhy rost-
lin. Před letním sluncem se ukryjete v severských lesích, zame-
ditovat 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 fló-
rou. Pod barokní kapličkou je pak rozložená vinice sv. Kláry, 
jeden z největších vinohradů v metropoli. 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, a pokochat se se sklenkou v ruce nádhernými výhledy 
na Prahu. Je nasnadě, že prostředí vinotéky je jako stvořené 
k pořádání soukromých či fi remních večírků.

Závěrem ještě dlužno dodat, že všechny tři zdejší populární 
atrakce – tedy zoo, botanickou zahradu a Trojský zámek – lze 
výhodně navštívit díky společné Trojské kartě. Ta je platná od 
dubna do září a k prodeji je na pokladnách všech tří institucí.

p Podrobnější informace o vstupném a otevíracích dobách jed-
notlivých objektů najdete na webu w prague.eu.

Za zábavou a sportem:
Vodácký areál
q Vodácká 8, Praha 7 – Troja w vodackyareal.cz
Trojský slalomový kanál je vltavské sportoviště určené pro 
kanoistiku a rafting. Tréninkové centrum (nejen) české vodácké 
reprezentace se také pravidelně stává dějištěm prestižních 
závodů ve vodním slalomu, mistrovství Evropy a světa nevyjí-
maje. Laičtí nadšenci si mohou adrenalinovou jízdu vyzkoušet 
v sezóně pod dohledem profesionála.

Vltavská cyklotrasa č. 7
Na trojském vltavském břehu začíná populární 45 km dlouhá 
cyklistická „výpadovka“ na sever, vedoucí v trase Klecany – 
Kralupy nad Vltavou – zámek Veltrusy – Mělník. Oblíbenou 
„cyklomagistrálu“, kterou až na dva kratší úseky pokrývá kvalitní 
asfaltový povrch, hojně využívají také in-line bruslaři.

Jezdecká a pony škola
q Praha 7 – Bubeneč, Císařský ostrov w jezdeckaskolapraha7.cz
Výukové středisko s jezdeckou halou i venkovní jízdárnou 
poskytuje ucelený výcvik jízdy na koni pro děti i dospělé. 
Populární jsou vyjížďky na koních do Stromovky, kde jsou k dis-
pozici speciální koňské stezky.

Přístaviště Císařský ostrov (plavební kanál)
q Praha 7 – Bubeneč, Císařský ostrov w paroplavba.cz
Pravidelné obousměrné plavby výletní lodí mezi centrem Prahy 
(Rašínovo nábřeží nebo Čechův most) a Císařským ostrovem 
jsou skvělým zážitkem a vyhledávanou turistickou atrakcí.

Královská obora – Stromovka
q Praha 7 – Bubeneč w prague.eu
Oáza klidu a relaxace, zelený ostrov uprostřed hlučící met-
ropole, největší pražský městský park. Zhruba 100 hektarů 
rozlehlá a nedávno revitalizovaná lokalita je protkaná rybníčky 
a dalšími vodními prvky. Dominantou parku je romantická 
stavba místodržitelského letohrádku a Šlechtova restaurace, 
původně královská dvorana ze 17. století, která by měla být po 
rekonstrukci zpřístupněná v letošním roce.

Na kafíčko, oběd či večeři:
Salabka Restaurant
q K Bohnicím 2 w salabka.cz
Luxusní restaurace s vlastním vinařstvím a ubytováním 
v apartmánech. V Salabce připravují polední menu, večerní á la 
carte a víkendový brunch. Špičková gastronomie vychází z fran-
couzské kuchyně a sází na lokální suroviny od regionálních far-

mářů a pěstitelů. Vinný list profi tuje jak z produkce vlastních vín, 
tak z osvědčených francouzských značek.

Kavárnička
q Pod Havránkou 657/10b
Útulná a stylová kavárna v bezprostřední blízkosti Trojského 
zámku. Kromě standardního výběru kávy a čajů jsou v nabídce 
také domácí palačinky a zmrzlinové poháry.

Ristorante & pizzeria Del Corso
q Trojská 173b w delcorso.cz
Restaurace v italském stylu s kapacitou až 150 hostů (s letní 
zahrádkou až 250). Kromě pizzy si tu můžete pochutnat pře-
devším na čerstvých rybách a mořských specialitách. Ideální 
místo k pořádání fi remních a společenských akcí. K dispozici je 
vlastní parkoviště (cca 20 míst).

Jak se tam dostanete:
Tram k 17, 93 – zastávka Trojská

Bus j 112 – zastávky Kovárna, Zoologická zahrada 
a Botanická zahrada Troja

Přívoz P8 – Císařský ostrov – Troja
(v provozu za příznivého počasí)

v Dušní ulici od Jaroslava Róny. Dílo je tvořené dvěma těly – 
spodní mohutná fi gura představuje prázdný mužský oblek, jenž 
nese na ramenou postavu samotného literáta. Řešení pomníku 
je inspirováno Kafkovou novelou Popis jednoho zápasu. Zvláštní 
kapitolou je volně přístupná sochařská zahrada kláštera sv. 
Anežky České, která po nedávné revitalizaci sakrálního areálu 
ožila zdařilými instalacemi současných českých umělců, např. 
Stefana Milkova, Stanislava Kolíbala, Františka Skály nebo 
Jaroslava Róny.

Patrně nejvýraznějším umělcem, který přenesl svá nevšední 
(a často kontroverzní) díla do ulic a povýšil je na umění, je David 
Černý (*1967). Mezi jeho dnes už ikonickými skulpturami vyniká 
socha mrtvého koně visícího ze stropu v pasáži Lucerna, na 
jehož břiše sedí patron české země sv. Václav. Proslulá jsou 
rovněž tzv. Miminka – 10 monstrózních laminátových plastik 
nezbedně lezoucích po plášti Žižkovského televizního vysílače 
nahoru a dolů, bez ohledu na gravitaci. V současné době si obří 
batolata dopřávají restaurátorskou péči, na věž by se měla vrátit 
co nevidět. Mimochodem, vzhledově stejná miminka naleznete 
i vedle Musea Kampa.

Pokud zvedne hlavu v Husově ulici na Starém Městě, možná 
vás na chvilku vyleká přes dva metry vysoká socha Sigmunda 
Freuda zavěšená ze střechy jednoho z domů. Tzv. Viselec cha-
rakterizuje Černého pocit nejistoty ze vstupu do nového milénia. 
V poslední době širokou veřejnost asi nejvíce zaujala pohyblivá 
hlava Franze Kafky (za obchodním domem Quadrio), která je 
složena ze 42 pater, jež se na sobě nezávisle otáčí a neustále 
tak proměňují spisovatelovu tvář.

p Přehledný souhrn dalších tipů z oblasti kultury a umění najdete 
v brožuře Praha:kultura, která je zdarma k dostání v našich infor-
mačních centrech nebo ke stažení na webu w prague.eu.

Pražský orloj
V roce 2018 prošel pražský orloj náročnou rekonstrukcí a nyní 
opět září v plné kráse. Chcete-li jej blíže poznat, seznámit se 
s jeho historií, mechanismem středověkého stroje, zorientovat se 
v časech, které ukazuje, dozvědět se více o jeho sochařské výz-
době a apoštolech či kalendáriu, kupte si naši zbrusu novou bro-
žuru. V turistických informačních centrech Prague City Tourism 
na Staroměstské radnici a Na Můstku je k dispozici za 30 Kč.

Srdečně vás zveme k návštěvě Staroměstské radnice

Kromě úžasné vyhlídky z radniční věže (k dispozici je výtah) se 
seznámíte s historickými interiéry, reprezentačními sály i stře-
dověkým podzemím. Kaple v 1. patře umožňuje zhlédnout pře-
hlídku apoštolů i z vnitřní strany.

r po 11–19, út–ne 9–19 (historické interiéry)
r po 11–22, út–ne 9–22 (věž)
t plné vstupné 250 Kč, snížené vstupné 150 Kč

w prague.eu/staromestskaradnice

K zakoupené vstupence na Staroměstskou radnici obdržíte 
brožuru Pražský orloj zdarma.

Současné umění ve veřejném 
prostoru
Za výtvarným uměním nemusíte chodit jen do 
galerií a muzeí. Česká metropole je totiž sama 
o sobě velkým open-air výstavním prostorem 
a poskytuje atraktivní zázemí pro nejrůznější 
umělecké projekty, které nápaditě oživují praž-
ské ulice a náměstí.

Rádi bychom v této souvislosti obrátili vaši pozornost k několika 
zajímavým objektům. Na úpatí petřínského svahu v průhledu 
z Vítězné ulice se nachází jedno z nejpůsobivějších sochařských 
děl v Praze – Památník obětem komunismu z dílny sochaře 
Olbrama Zoubka. Instalaci tvoří zužující se schodiště, po němž 
za sebou kráčí sedm bronzových mužských postav. První socha 
je celá, každá následující však ztrácí kus svého těla. Autor tímto 
způsobem vyjádřil stupňující se utrpení politických vězňů v 50. 
letech v komunistickém Československu. Podobný apel má 
v sobě také zdaleka viditelný Metronom (jinak také Stroj času) 
umístěný na hraně svahu Letenských sadů. Ten totiž zaujímá na 
mapě Prahy velmi symbolické místo – právě zde se kdysi k nebi 
tyčil obludný pomník J. V. Stalina, který byl odstraněn v roce 
1962. Současný kinetický objekt sochaře Vratislava Nováka 
poukazuje na neúprosné plynutí času i varovnou připomínku 
minulosti. Od Metronomu se naskýtá úchvatný výhled na Staré 
Město i řeku Vltavu s jejími mosty.

Zcela jiné povahy je groteskní jezdecká socha Jaroslava Haška 
na Prokopově náměstí na Žižkově (autor Karel Nepraš). Na 
kamenném pyramidálním podstavci je ztvárněn kůň obklopený 
výčepním pultem, který nese na svém hřbetě sokl se spisova-
telovou bustou. Velmi originální je též sousoší Franze Kafky

Velikonoce
Velikonoční trhy
Hned na pěti místech v historickém centru Prahy si můžete užít 
tradiční Velikonoční trhy. Ve stylově dekorovaných prodejních stán-
cích nabídnou výrobci, řemeslníci a prodejci typické velikonoční 
zboží, jarní dárky a gastronomické speciality. Malí i velcí návštěv-
níci si zároveň mohou vyzkoušet práci lidových řemeslníků.

g 5. 4. – 5. 5. q Pražský hrad / Praha 1 – Hradčany

g 6. 4. – 28. 4. q Staroměstské náměstí / Praha 1 – Staré Město

g 6. 4. – 28. 4. q náměstí Republiky / Praha 1 – Staré Město

g 6. 4. – 22. 4. q náměstí Míru / Praha 2 – Vinohrady

g 6. 4. – 28. 4. q Václavské náměstí / Praha 1 – Nové Město

Velikonoční koncerty
Duchovní a křesťanskou atmosféru Velikonoc bezpochyby proži-
jete na některém ze sváteční koncertů. Zde jsou některé tipy:

Matoušovy pašije
g 9. 4. q Rudolfi num, Alšovo nábřeží 79/12,
Praha 1 – Staré Město w collegium1704.com
Bachovy Matoušovy pašije patří k vrcholům evropské barokní 
hudby. Již téměř dvě staletí patří tato obdivuhodná skladba 
mezi nejkrásnější hudební klenoty.

Antonín Dvořák: Stabat Mater
g 17. a 18. 4. q Smetanova síň Obecního domu,
náměstí Republiky 5, Praha 1 – Staré Město w fok.cz
Dvořákovo oratorium se řadí k umělecky nejsilnějším dílům 
svého druhu. Hudba zkomponovaná na duchovní text o utrpení 
matky Kristovy je uváděna především v době Velikonoc a tuto 
tradici drží i Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK.

Velikonoční koncert duchovní hudby
g 21. 4. q bazilika sv. Jakuba, Malá Štupartská 635/6,
Praha 1 – Staré Město w auditeorganum.cz
Zazní díla J. S. Bacha, G. F. Händela, W. A. Mozarta a dalších 
(Jana Sibera – soprán, Jan Adamus – hoboj, Irena Chřibková – 
varhany).

Aleluja
g 22. 4. q kostel sv. Mikuláše, Malostranské náměstí,
Praha 1 – Malá Strana w stnicholas.cz
Přední sopranistka Ludmila Vernerová zazpívá o Velikonočním 
pondělí mimo jiné skladby G. F. Händela, A. Vivaldiho, C. Saint-
Saënse a J. S. Bacha za doprovodu Jana Vernera (trubka, kříd-
lovka) a Ireny Chřibkové (varhany).

Velikonoční tradice
S velikonočním obdobím jsou neodmyslitelně spjaty zvyky, obyčeje 
a tradice. S některými z nich se můžete seznámit například zde:

Jarní jarmark na Výstavišti
g 22. 3. – 24. 3. q Výstaviště Praha Holešovice,
Areál Výstaviště, Praha 7 – Holešovice w vystavistepraha.eu
Pestrá předvelikonoční nabídka produktů od lokálních pěstitelů 
a malých soukromníků.

Staročeský velikonoční jarmark v Toulcově dvoře
g 13. 4. q Toulcův dvůr, Kubatova 32/1, Praha 10 – Hostivař
w toulcuvdvur.cz
Tradiční jarní setkání s přírodou, tradicemi, řemesly a řemeslníky.

Velikonoce v muzeu
g 16. a 17. 4. q Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, 
Praha 7 – Holešovice w nzm.cz
Připomenutí velikonočních tradic, velikonoční gastronomická 
a výtvarná dílnička pro děti.

p Další informace o Velikonocích v Praze naleznete od dubna na 
w prague.eu/velikonoce
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je tu pro vás!
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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.

Zahrady,
parky
a přírodní 
lokality

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

expozice: Architektura a výzdoba zámku Troja C1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

do 28. října 2018 z důvodu rekonstrukce uzavřena D3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Benátky je dnes vyhledávaný zejména mezi sportovci D2/E2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

z 221 714 714 f tourinfo@prague.eu

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

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

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

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

design

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

pěšky

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

design

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

pěšky

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

expozice: Architektura a výzdoba zámku Troja C1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

do 28. října 2018 z důvodu rekonstrukce uzavřena D3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Benátky je dnes vyhledávaný zejména mezi sportovci D2/E2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

z 221 714 714 f tourinfo@prague.eu

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

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

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

w www.prague.eu
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S mapami a průvodci
Prague City Tourism
budete v Praze jako doma!
Tyto a mnohé další tituly si můžete zdarma 
vyzvednout v našich turistických informačních 
a návštěvnických centrech, kde vám i rádi 
poradíme.
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r denně 9 - 19
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Zahrady,
parky
a přírodní 
lokality

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

expozice: Architektura a výzdoba zámku Troja C1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

do 28. října 2018 z důvodu rekonstrukce uzavřena D3

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

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

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

 Lapidárium q Výstaviště 422, Praha 7
expozice: Památky kamenosochařství v Čechách od 11. do 19. století D1

p Další expozice Národního muzea na w www.nm.cz

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Benátky je dnes vyhledávaný zejména mezi sportovci D2/E2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

z 221 714 714 f tourinfo@prague.eu

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

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

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

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

q   Staroměstská radnice,
Staroměstské nám. 1, Praha 1

r denně 9 - 19
q   Na Můstku,

Rytířská 12, Praha 1
r denně 9 - 19
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Průvodce pražskými obchody a showroomy s českým designem prague.eu/design

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

design

S mapami a průvodci Prague City Tourism budete v Praze jako doma! Tyto a mnohé další tituly si můžete zdarma vyzvednout v našich turistických informačních centrech, kde vám i rádi poradíme.  Staroměstská radnice q  Staroměstské nám. 1, Praha 1 r denně 9 - 19 Na Můstku q   Rytířská 12, Praha 1 r denně 9 - 19 Objevte kouzlo pražských čtvrtí s našimi profesionálními průvodci! Objednejte si soukromou vycházku na eshop.prague.eu.
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S mapami a průvodci Prague City Tourism budete v Praze jako doma! Tyto a mnohé další tituly si můžete zdarma vyzvednout v našich turistických informačních centrech, kde vám i rádi poradíme.  Staroměstská radnice, q  Staroměstské nám. 1, Praha 1 r denně 9 - 19 Na Můstku, q   Rytířská 12, Praha 1 r denně 9 - 19
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S mapami a 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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S mapami a průvodci Prague City Tourism budete v Praze jako doma! Tyto a mnohé další tituly si můžete zdarma vyzvednout v našich turistických informačních a návštěvnických centrech, kde vám i rádi poradíme. q   Staroměstská radnice, Staroměstské nám. 1, Praha 1 r denně 9 - 19 q   Na Můstku, Rytířská 12, Praha 1 r denně 9 - 19 Prague.eu
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Praha Město kouzelné a romantické, historická perla pyšnící se architektonickými skvosty několika staletí, místo s podmanivou atmosférou, kde zní tóny velkých skladatelů, ale i moderní metropole tepající životem, to vše je Praha, jedno z nejkrásnějších měst světa. Její historické centrum bylo v roce 1992 zapsáno na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Rozloha: 496 km2 Počet obyvatel: 1 290 000 Zeměpisná poloha: 50° 05‘ 19‘‘ severní šířky, 14° 25‘ 17‘‘ východní délky, nadmořská výška 235 m (průměr) Čas: středoevropský (GMT + 1), letní čas – středoevropský + 1 (GMT + 2) Podnebí: středoevropské mírné klima se 4 ročními obdobími Vltava protéká městem v délce 31 km, největší šířka 330 m Historické jádro: Hradčany, Malá Strana, Staré Město, Nové Město a Vyšehrad Praktické informace Tísňové volání: 112 Národní směrové číslo do České republiky: +420 x Letiště Václava Havla Praha w www.prg.aero, 30 minut do centra Doprava na letiště: Hlavní nádraží (y C) j Airport Express, jízdní doba cca 33 min. Nádraží Veleslavín (y A) j 119, jízdní doba cca 17 min. Zličín (y B) – j 100, jízdní doba cca 16 min. Anděl (y B) j 191, jízdní doba cca 51 min. noční bus 910 Městská hromadná doprava w www.dpp.cz, z 296 19 18 17 turistické jízdenky na 24 (t 110 Kč) nebo 72 hodin (t 310 Kč) Městská poliklinika Praha q Spálená 12, Praha 1 z 222 924 295 D3 Lékárna s nepřetržitým provozem q Palackého 5, Praha 1, z 224 946 982 D3 Měna: česká koruna Kč; 1€ = cca 26 Kč mince: 1, 2, 5, 10, 20, 50 Kč bankovky: 100, 200, 500, 1 000, 2 000, 5 000 Kč p Většina obchodů, restaurací, hotelů a dalších služeb akceptuje běžné typy mezinárodních platebních karet. Peníze je mj. možné vybírat v husté síti bankomatů. Pošta q Jindřišská 14, Praha 1 z 954 211 000 w www.ceskaposta.cz denně 02.00–24.00 D3 Veřejné toalety – ve všech stanicích metra jsou k dispozici veřejné toalety, obvyklá otvírací doba: po–pá 6.00–21.00, so + ne 8.00–20.00, v centrálních a přestupních stanicích i déle. Svátky v České republice: 1. leden – Nový rok, Den obnovy samostatného českého státu  Velký pátek a Velikonoční pondělí (pohyblivý svátek)  1. květen – Svátek práce  8. květen – Den vítězství  5. červenec – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje  6. červenec – Den upálení mistra Jana Husa  28. září – Den české státnosti  28. říjen – Den vzniku samostatného československého státu  17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii  24. prosinec – Štědrý den  25. prosinec – 1. svátek vánoční  26. prosinec – 2. svátek vánoční Významné památky Pražský hrad q Praha 1 – Hradčany w www.hrad.cz Pohled na Pražský hrad patří mezi nejúchvatnější panoramata. Jeden z největších hradních komplexů na světě tvoří historické paláce, církevní budovy, rozsáhlé zahrady i malebná zákoutí. Pražský hrad je již více než tisíc let symbolem českého státu. Dominantou je gotická katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha (1344). C2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Veletržní palác q Dukelských hrdinů 47, Praha 7 w www.ngprague.cz Ve své době největší stavba svého druhu na světě a první funkcionalistická budova v Praze má úctyhodné rozměry 140 x 75 metrů. Dnes slouží potřebám Národní galerie pro sbírky moderního umění. D2 Národní památník na Vítkově q U Památníku 1900, Praha 3 w www.nm.cz Monumentální budova byla postavena k poctě československých legionářů a československého odboje v období 1. světové války. Součástí památníku je také hrob neznámého vojína a bronzová jezdecká socha Jana Žižky. E3 Žižkovská televizní věž q Mahlerovy sady 1, Praha 3 w www.towerpark.cz Bezesporu hlavní dominanta Prahy je se svými 216 m nejvyšší stavbou metropole. Na konstrukci věže je umístěno 10 obřích soch miminek Davida Černého. E3

 Schwarzenberský palác q Hradčanské náměstí 2, Praha 1 expozice: Baroko v Čechách (do srpna 2018) C3  Salmovský palác q Hradčanské náměstí 2, Praha 1 expozice: Centrum současného umění TBA21 (od 6. 6. 2018) C3  Palác Kinských q Staroměstské náměstí 12, Praha 1 výstavní síň D3  Valdštejnská jízdárna q Valdštejnská 3, Praha 1 výstavní síň C2 p Bližší informace na w www.ngprague.cz (z důvodu přesunu a instalace nových stálých expozic doporučujeme sledovat webové stránky) Galerie hlavního města Prahy:  Trojský zámek q U Trojského zámku 4/1, Praha 7 expozice: Architektura a výzdoba zámku Troja C1  Bílkova vila q Mickiewiczova 1, Praha 6 expozice: Ateliér Františka Bílka, českého sochaře a grafi ka epochy symbolismu C2  Dům U Kamenného zvonu q Staroměstské náměstí 13, Praha 1 výstavní síň D3  Městská knihovna (2. patro) q Mariánské náměstí 1, Praha 1 výstavní síň D3  Dům fotografi e q Revoluční 5, Praha 1 výstavní síň D2 p Bližší informace na www.ghmp.cz Obrazárna Pražského hradu q Pražský hrad – II. nádvoří, Praha 1  w www.kulturanahrade.cz expozice: Obrazy z hradních sbírek C2 Strahovská obrazárna q Strahovské nádvoří 1, Praha 1 w www.strahovskyklaster.cz expozice: Sbírka českého a evropského umění od gotiky k romantismu B3 Centrum současného umění DOX q Poupětova 1, Praha 7 w www.dox.cz Prezentace současného umění, architektury a designu E1

Vltava a život na řece Pražské náplavky w www.prazskenaplavky.cz Náplavky patří mezi nejoblíbenější pražské promenády a během léta se stávají epicentrem pražského kulturního dění a volnočasových aktivit. Půjčovny lodiček a šlapadel Oblíbená šlapadla či lodičky jsou zajímavou a romantickou alternativou pro trávení volného času v letní Praze.  Slovanka q Slovanský ostrov, Praha 1 w www.slovanka.net C3  S.P.L.A.V. Praha q Slovanský ostrov 8, Praha 1 C3  Půjčovna lodiček q Smetanovo nábřeží, Praha 1 w www.pujcovna-lodicek.cz C3 Vyhlídkové plavby Plavby po Vltavě nabízejí nezapomenutelný pohled na historické jádro Prahy a spousty nových zážitků.

 Pražská paroplavební společnost q přístaviště Rašínovo nábřeží a Čechův most w www.paroplavba.cz – mj. také plavby do ZOO (cca duben–září) C3;D2  Evropská vodní doprava – Prague Boats q přístaviště u Čechova mostu w www.evd.cz D2  Pražské Benátky q přístaviště Judita, Čertovka, Mánes a Four Seasons w www.prazskebenatky.cz C3;C3;C2 a C3  Parníky Praha q přístaviště Dvořákovo nábřeží – Na Františku w www.parniky-praha.eu D2  Jazzboat q přístaviště Čechův most w www.jazzboat.cz – výjimečný plovoucí jazzový klub D2 Pražské přívozy Nejzábavnější spojnicí mezi pravým a levým břehem Prahy jsou pražské přívozy. V provozu jsou zpravidla od dubna do října a platí na ně běžná jízdenka MHD. Bližší informace na w www.dpp.cz nebo w www.ropid.cz.

Pražské zahrady a parky Zahrady Pražského hraduqPražský hrad, Praha 1 wwww.hrad.cz Historicky nejcennější ze všech hradních zahrad je Královská zahrada z roku 1534 se Zpívající fontánou, která patří k nejkrásnějším renesančním fontánám v Evropě. Z Jižních zahrad, rozpínajících se před jižním průčelím Pražského hradu, je dechberoucí výhled na historické jádro Prahy. C2 Palácové zahrady pod Pražským hradem q Valdštejnská 12–14, Praha 1 w www.palacove-zahrady.cz Na jižních svazích pod Pražským hradem se rozkládá reprezentativní komplex vzájemně propojených historických zahrad s bohatou architektonickou výzdobou, vyhlídkovými terasami i pavilonky prokomponovanými s vegetací do malebných celků. C2 Valdštejnská zahrada q Letenská ul., Praha 1 Geometricky členěná raně barokní zahrada s monumentální salou terrenou a umělou jeskyní má osobitou atmosféru. Při procházce vám bude dělat společnost několik volně žijících pávů. C2 Vrtbovská zahrada q Karmelitská 25, Praha 1 w www.vrtbovska.cz Jedna z nejkrásnějších barokních zahrad patří spíše mezi ty menší, originalitou architektonického řešení ve svahu i uměleckou hodnotou sochařské výzdoby však dosahuje evropského významu. C3 Vojanovy sady q U Lužického semináře 17, Praha 1 Tak trochu tajemné a neprávem opomíjené. Zádumčivost Vojanových sadů patrně přetrvala ještě ze středověku, kdy sloužily jako klášterní zahrada. C3 Petřínské sady q Praha 1 – Malá Strana Vrch Petřín patří mezi nejrozsáhlejší městské zelené plochy a jeho stráně jsou oázou klidu v centru Prahy. Na jeho vrcholu se nachází Petřínská rozhledna, která skýtá okouzlující pohled na celé město. C3/B3

Františkánská zahrada q Jungmannovo náměstí, Praha 1 Útulný zelený kout v samém středu města vybízí k zastavení a nadechnutí se při toulkách Prahou. Zdejší okrasou jsou mj. bylinkové záhony. D3 Riegrovy sady q Praha 2 – Vinohrady Více než sto let starý park ukrývá intimní zákoutí i místa s lesním prostředím, volné louky a neobvyklé průhledy na Prahu. E3/D3 Vyšehradské sady q Praha 2 – Vyšehrad Magické místo opředené mýty a legendami ukrývá mnohá romantická zákoutí i krásné vyhlídky na Vltavu. D4 Královská obora – Stromovka q Praha 7 – Bubeneč Rozlehlý park se rozkládá na ploše 95 ha v těsném sousedství holešovického Výstaviště. Je ideálním místem pro romantické vycházky, pikniky, sport i relaxaci. D1,D2/C1,C2 Letenské sady q Praha 7 – Holešovice Park s travnatými plochami, vzrostlými stromy, pestrou směsicí dřevin osázenými stráněmi a s dlouhou platanovou alejí poskytuje nejen příjemné posezení, ale i jedinečné výhledy na Prahu. D2/C2 Muzea a galerie Národní muzeum:  Historická budova Národního muzea q Václavské náměstí 68, Praha 1 do 28. října 2018 z důvodu rekonstrukce uzavřena D3  Nová budova Národního muzea q Vinohradská 1, Praha 1 expozice: přírodovědecká expozice „Archa Noemova“ D3  Náprstkovo muzeum q Betlémské náměstí 1, Praha 1 expozice: Kultury Austrálie a Oceánie; Vojta Náprstek (zakladatel muzea) C3 České muzeum hudby q Karmelitská 2/4, Praha 1 expozice: Člověk – nástroj – hudba (400 historických hudebních nástrojů, mj. kladívkový klavír, na který hrál W. A. Mozart) C3  Lapidárium q Výstaviště 422, Praha 7 expozice: Památky kamenosochařství v Čechách od 11. do 19. století D1 p Další expozice Národního muzea na w www.nm.cz Muzeum hlavního města Prahy q Na Poříčí 52, Praha 8 w www.muzeumprahy.cz expozice: Langweilův model Prahy, historie Prahy od pravěku do přelomu středověku a novověku D2  Dům U Zlatého prstenu q Týnská 6, Praha 1 expozice: Praha Karla IV. (Velkolepé staveniště Evropy a Středověké město) D3 Museum Kampa q U Sovových mlýnů 2, Praha 1 w www.museumkampa.cz expozice: Sbírka středoevropského moderního umění a děl Františka Kupky, průkopníka abstraktního umění a Otto Gutfreunda, českého kubistického sochaře. C3 Židovské muzeum v Praze q Maiselova 15, Praha 1 w www.jewishmuseum.cz Jedno z nejstarších a kontinuálně existujících židovských muzeí na světě dokumentuje historii, tradice a zvyky židovského obyvatelstva v Čechách. Ve správě muzea jsou: Starý židovský hřbitov, Španělská synagoga, Pinkasova synagoga, Obřadní síň, Maiselova synagoga, Klausová synagoga a Galerie Roberta Guttmanna D2 Národní galerie v Praze:  Veletržní palác q Dukelských hrdinů 47, Praha 7 expozice: Umění v Československu 1918–1989 (od 28. 10. 2018) D2  Klášter sv. Anežky České q U Milosrdných 17, Praha 1 expozice: Středověké umění v Čechách a střední Evropa 1200–1550 D2  Šternberský palác q Hradčanské náměstí 15, Praha 1 výstavní síň C2

Název: Praha:mapaText: © Prague City TourismFoto: © Prague City Tourism a ShutterstockGrafi cký návrh: Touch BrandingMapa: Kartografi e Praha a.s.Tisk: ALL365 s.r.o.Praha 4/2018První aktualizované vydáníNeprodejnéPrague City TourismArbesovo nám. 70/4 / Praha 5 / 150 00 / CZwww.prague.euwww.praguecitytourism.cz

Vltavské ostrovy Blízkost řeky si lze užít také na některém z pražských ostrovů.  Kampa q Praha 1 – ostrov mezi hlavním tokem Vltavy a jejím ramenem, Čertovkou, je jedním z nejromantičtějších a nejmalebnějších míst v Praze C3 Slovanský ostrov q Praha 1 – jedinému ostrovu na Vltavě s významnější parkovou úpravou dominuje okázalý neorenesanční palác Žofín C3  Střelecký ostrov q Praha 1 – útulné místo skryté ve stínu letitých stromů upoutává atmosférou starých časů a nevšedními pohledy na Prahu C3  Ostrov Štvanice q Praha 7 – ostrov dříve nazývaný také jako Velké Benátky je dnes vyhledávaný zejména mezi sportovci D2/E2 Pražské atrakce Zoologická zahrada hl. m. Prahy q U Trojského zámku 3, Praha 7 w www.zoopraha.cz Zoo patří díky své jedinečné poloze k nejkrásnějším zoologickým zahradám na světě. Tento nádherný kousek přírody a jejích zvířecích obyvatel je jako stvořený pro všechny generace návštěvníků. C1

Botanická zahrada hl. m. Prahy q Trojská 196, Praha 7 w www.botanicka.cz Zahrada nabízí téměř 30 ha upravených expozičních ploch včetně unikátního tropického skleníku Fata Morgana, který umožňuje výlet tropickou přírodou v jakoukoliv roční dobu. C1 Aquapalace Praha q Pražská 138, Průhonice – Čestlice w www.aquapalace.cz Největší zábavní aquapark ve střední Evropě, kde prožijete neopakovatelné chvíle v unikátním sportovně-relaxačním komplexu s nepřebernou řadou vodních atrakcí. Lanová dráha na Petřín q Újezd, Praha 1 w www.dpp.cz Oblíbená lanová dráha zahájila provoz již roku 1891. Je začleněna do systému městské hromadné dopravy a vyveze vás na vrchol Petřína. C3 Zrcadlové bludiště na Petříně q Petřínské sady, Praha 1 w www.muzeumprahy.cz Zvenku stavba vypadá jako malý hrad, uvnitř ale nenajdete labyrint tajných chodeb, nýbrž bludiště ze zrcadel. Spontánní dětský smích se ozývá zvláště v síni smíchu, kde se nachází několik zkreslujících zrcadel. C3 Historická linka č. 41 Z holešovického Výstaviště nebo ze střešovické vozovny vyjíždějí o víkendech od dubna do listopadu historické soupravy tramvají na svou pravidelnou trať centrem města. D2 Pražský motoráček Romantiku na kolejích zažijete na trati Pražský Semmering. Historický motoráček jezdí o víkendech z Hlavního nádraží a trasa vede impozantními hlubočepskými viadukty i přírodními lokalitami. D3 Zážitkové okružní jízdy Objevovat půvab Prahy nemusíte jen pěšky. Co třeba vyzkoušet pohádkovou projížďku v kočáře, jízdu veteránem, ekovláčkem nebo vyhlídkový let balonem? Možností je spousta. Pro více informací navštivte naše turistická informační a návštěvnická centra. Prague City Tourism Turistické informace a služby Turistická informační a návštěvnická centra V našich TIC na důležitých místech historického centra a na mezinárodním letišti získáte veškeré informace o Praze, informační brožury a mapy (zdarma) a širokou nabídku turistických služeb včetně turistické karty, ubytování, jízdenek na městskou dopravu, vstupenek na kulturní akce aj. Otevřeno denně.  Staroměstská radnice q Staroměstské nám. 1 D3  Rytířská 12 q Praha 1 – roh s ulicí Na Můstku D3  Václavské náměstí (horní část) q roh se Štěpánskou ulicí D3  Letiště Václava Havla Praha q Terminál 1 a Terminál 2 z 221 714 714 f tourinfo@prague.eu E-shop Na w www.eshop.prague.eu si můžete objednat vlastivědné vycházky, privátní průvodce či mapy a brožury z naší produkce nebo zakoupit merchandisingové předměty. Pražská vlastivěda Vydejte se s námi poznávat známá i neznámá pražská zákoutí. Každý měsíc nabízíme nový program a pořádáme i speciální vycházky pro děti. Aktuální program najdete na w www.prazskevychazky.cz. Pokud nám napíšete na f vlastiveda@prague.eu, měsíční program vycházek vám budeme pravidelně zasílat na vaši e-mailovou adresu. Průvodcovské služby Naši vysoce kvalifi kovaní průvodci vás seznámí s českou metropolí při pěších vycházkách nebo okružních jízdách. Nabízíme základní i specializované trasy. Na přání zajistíme také výlety do okolí města, včetně dopravy. Dispečink průvodců q Staroměstská radnice z 221 714 569, 775 855 037 f guides@prague.eu w www.prague.eu
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S mapami a průvodci Prague City Tourism budete v Praze jako doma! Tyto a mnohé další tituly si můžete zdarma vyzvednout v našich turistických informačních a návštěvnických centrech, kde vám i rádi poradíme. q   Staroměstská radnice, Staroměstské nám. 1, Praha 1 r denně 9 - 19 q   Na Můstku, Rytířská 12, Praha 1 r denně 9 - 19 Prague.eu
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