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Naplněný sen o svobodě 
a demokracii
Přesně tím se pro několik generací Čechů a Slováků stal rok 
1989. Byla to doba plná politických zvratů, ale především 
listopadové sametové revoluce. Právě tehdy začala skutečná 
cesta k opětovné demokratizaci československé společnosti. 
Letošní 30. výročí událostí, které zásadně proměnily život 
obyvatel tehdejšího Československa, je příležitostí k ohléd-
nutí. Všechno totiž začalo mnohem dříve.

Československo za železnou 
oponou
Ve světě polarizovaném po druhé světové válce vyhraněným sovět-
sko-americkým napětím studené války se Československo ocitlo za 
železnou oponou. Jeho další vývoj po několik desetiletí ovlivňovala 
diktátorská moc Sovětského svazu. Období meziválečné demokra-
tické republiky mělo být navždy zapomenuto.

Teprve šedesátá léta a zejména události roku 1968, známé jako 
Pražské jaro, ukázaly, jak výrazně je ve společnosti zakořeněná 
touha po svobodě. Několikaměsíční období „socialismu s lidskou 
tváří“ však nedostalo další šanci. Okupace Československa vojsky 
Varšavské smlouvy v čele se sovětskou armádou v srpnu 1968 
ukončila snahy liberálnějšího přístupu domácí komunistické strany 
vedené Alexandrem Dubčekem. Následná normalizace, jak se ozna-
čoval proces návratu k prosovětské poslušnosti, nebyla ničím jiným 
než potvrzením mnohaleté praxe, tentokrát pod taktovkou Leonida 
Brežněva.

foto: © Profimedia
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Léto roku 1989
Opravdu horké léto zažila Praha během prázdnin a v září roku 1989, 
kdy se na půdě velvyslanectví Německé spolkové republiky na Malé 
Straně začaly shromažďovat davy východních Němců (obyvatel 
tehdejší NDR), kteří odmítali návrat domů a rozhodli se k zásadnímu 
kroku – žít ve svobodném světě bez omezení. Stovky trabantů 
s východoněmeckou poznávací značkou blokovaly malostranské 
uličky a Lobkovický palác, sídlo západoněmeckého velvyslanectví, 
praskal ve švech. Protagonisté této nevídané události svůj záměr 
s podporou Hanse-Dietricha Genschera, spolkového ministra 
zahraničí, nakonec prosadili. Jejich úspěch byl pro Čechy dalším ze 
signálů, že se staré pořádky pomalu hroutí.

Pád Berlínské zdi
Mezinárodní situace v Evropě a pád nenáviděné zdi (9. 11. 1989), 
která až dosud dělila Berlín, Německo i Evropu, přinesly naději i do 
Československa. Nejznámější symbol studené války byl v troskách, 
Češi a Slováci si však na svůj zápas o svobodu museli ještě chvíli 
počkat.

Svatá Anežka Česká
Byl to jeden ze zásadních mezníků roku 1989. Po několika staletích 
úsilí a mnoha peripetiích se věřící konečně dočkali kanonizace 
Anežky, dcery českého krále Přemysla Otakara I. Papež Jan Pavel II. 
tím výrazně podpořil pražského arcibiskupa kardinála Františka 
Tomáška v jeho programu Desetiletí duchovní obrody národa, který 
byl určený pro českou (nejen katolickou) společnost. Svatořečení 
Anežky České 12. listopadu 1989 pootevřelo Čechům dveře do 
svobodné Evropy.

Charta 77
Přestože oficiální režim utužoval svoji moc, skupina zastánců 
demokracie se odhodlala oponovat v duchu závěrů Mezinárodní 
konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě konané v roce 1975 
v Helsinkách. Pod názvem Charta 77 vznikla neformální občanská 
iniciativa, která kritizovala státní aparát za nedodržování lidských 
práv i svobod. V jejím čele stanul mj. dramatik Václav Havel – muž, 
jehož autorita se posléze stala záštitou významných společenských 
změn.

Perestrojka
Na lepší časy se začalo blýskat po roce 1986 díky Michailu S. 
Gorbačovovi. Jím propagovaná glasnosť – otevřenost vytvořila 
v sovětském prostředí i na mezinárodní scéně příležitost k částeč-
nému politickému uvolnění. Sovětský svaz již nediktoval spojencům 
svou ideologii tak tvrdě jako dříve. K velkému překvapení Gorbačov 
také odmítl vměšování do vnitřních problémů komunistického 
vedení jednotlivých států východního bloku a už vůbec neuvažoval 
o vojenské podpoře těchto režimů.

Palachův týden
Když si na počátku roku 1989 česká společnost nesměle připomí-
nala 20. výročí upálení studenta Jana Palacha, ještě málokdo věřil 
v možné změny, které se však v jiných zemích již rozběhly. Jen něko-
lik desítek českých disidentů mělo tehdy odvahu postavit se proti 
oficiální moci a pouze několik stovek jejich podporovatelů je přišlo 
podpořit na Václavské náměstí. Mocenské složky tehdy ještě bru-
tálně potlačovaly jakékoli pokusy o společenské, kulturní a ve svém 
důsledku i politické proměny.

foto: © ČTK / Michal Doležal

Automobil Trabant
foto: © ČTK / imago stock&people
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Studentská akce
Měla to být jen nevelká studentská manifestace, taky trochu recese, 
ale hlavně připomínka událostí, které se odehrály před padesáti lety. 
V roce 1939 za protektorátu Čechy a Morava se čeští studenti roz-
hodli demonstrovat svůj odpor proti nacismu. Zraněno bylo několik 
z nich a medik Jan Opletal přišel o život. Jeho pohřeb se pak stal 
národním protestem i důvodem k uzavření českých vysokých škol. 
Proto vyšel 17. listopadu 1989 studentský průvod z Albertova, aby 
připomněl, že touha po svobodném životě zůstává vlastní lidem 
všech generací i všech dob.

17. listopad
Nemohlo to dopadnout jinak. Vysokoškolská iniciativa, k níž se při-
dalo mnoho Pražanů, se nespokojila jen s ohlédnutím do minulosti 
a neskončila na Vyšehradě, jak se původně plánovalo. Studenti 
chtěli vyjádřit i své aktuální názory, které asi nejlépe charakterizo-
val jeden z nich slovy: „Nechceme jen pietně vzpomínat, jde nám 
o přítomnost a ještě více o budoucnost.“ O žádnou konfrontaci však 
studentům nešlo. Naopak, květiny v rukou účastníků symbolizovaly 
nenásilnost celé akce.

Manifestace monitorovaná příslušníky Státní bezpečnosti však 
pokojnou nezůstala. V zúžení Národní třídy, kam byl průvod 
záměrně nasměrován, čekal na vysokoškoláky pohotovostní pluk 
Veřejné bezpečnosti připravený spolu s dalšími policejními složkami 
tvrdě zasáhnout. Brutalita, s jakou byli studenti napadeni, šokovala 
tehdejší širokou veřejnost a stala se pověstnou poslední kapkou, 
kterou pohár trpělivosti přetekl.

Sametová revoluce
To, co následovalo, byla lavina, obrovský proud po léta potlačova-
ných a zatajovaných emocí. Den po dni se na Václavském náměstí 
setkávaly tisíce lidí, aby vyjádřily svou touhu po obnovení demo-
kracie. Vždy po práci vpodvečer si lidé přišli pod balkon paláce 
Melantrich na Václavské náměstí poslechnout trefné komentáře 
Václava Havla či vzpomínky Alexandra Dubčeka, nádherně zazpíva-
nou ikonickou píseň Modlitba Marty Kubišové nebo po léta zakáza-
ného písničkáře Karla Kryla.

Lidí přibývalo, přidávali se i dělníci z pražských průmyslových 
závodů, do stávky se zapojili herci, kteří na divadelních scénách dis-
kutovali s diváky o aktuálním dění.

Bylo založeno Občanské fórum – občanská platforma širokého 
názorového spektra, která si kladla jediný cíl – vést slušný ale sebe-
vědomý dialog s komunistickou mocí. Stále ještě to však byly dny 
plné napětí, kdy nebylo jisté, zda nedojde k zásahu lidových milicí, 
bezpečnostních oddílů, případně armády.

foto: © ČTK / Pavel Hroch

foto: © Profimedia

Alexander Dubček a Václav Havel se právě 
dozvěděli o pádu komunistického režimu.

foto: © Profimedia
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A pak to prasklo. Odmítnutí „vlády jedné strany“ přivedlo na 
Letenskou pláň 25. listopadu 1989 na osm set tisíc lidí. Tomuto 
tlaku již komunisté nemohli čelit, ani se zaštiťovat podporou děl-
nické třídy. Kapitulovali a během následujícího měsíce se vzdali 

mnoha pozic. I když bylo zřejmé, že proměna společnosti bude 
dlouhá, bolestivá a komplikovaná, první krok byl již vykonán. 
29. prosince 1989 byl disident Václav Havel zvolen českosloven-
ským prezidentem.

Václav Havel, Loučení s lidmi, 1992
foto: © Tomki Němec/400ASA
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Za pravdu…
g 11. září – 27. října q Lapidárium a dvorní trakt 
Betlémské kaple, Betlémské nám. 4, Praha 1 – Staré Město 
w gjf.cz
Letos mj. oslavujeme i 650. výročí narození mistra Jana Husa. Tato 
výstava vytvoří za pomoci vizuálního umění obraz prostředí, v němž 
byl veden diskurz nad tématem pravdy v kontextu české historie. 
Jan Hus i Václav Havel jsou s tématem pravdy až personifikováni, ale 
i dnes je možné najít bojovníky „za pravdu“. Na projektu spolupracují 
výtvarní umělci, architekti, historici umění, filozofové a politologové.

Listopad 1989 v pražských ulicích
g 25. září 2019 – 26. dubna 2020 q Muzeum hlavního 
města Prahy, Na Poříčí 52, Praha 8 – Karlín 
w muzeumprahy.cz
Prostřednictvím plakátů, letáků, fotografií a filmových záběrů 
můžete zavzpomínat na průběh listopadových a prosincových 
událostí roku 1989 v Praze. Návštěvníci se seznámí s hlavními 
událostmi a jejich aktéry, kteří byli tomuto dějinnému okamžiku 
přítomni a aktivně se podíleli na demontáži totalitního politického 
systému.

Diktatura v technice. Technika ve službách 
(ne)svobody
g 9. října 2019 – 23. března 2020 q Národní technické 
muzeum, Kostelní 42, Praha 7 – Holešovice w ntm.cz
Jaké technické prostředky používaly v bývalém Československu 
aparáty totalitních mocí k potlačení základních svobod a práv jed-
notlivců a skupin obyvatelstva? A jaké naopak používala opozice 
v boji proti diktatuře, k šíření svobodného myšlení nebo útěkům 
ze země? Stěžejní část výstavy se věnuje období 70. a 80. let. 
Pamětníkům připomene, v čem jsme žili, a mladší populaci totalitní 
dobu názorně přiblíží.

Kalendář významných akcí

Výstavy

Karafiáty a samet / Umění a revoluce v Portugalsku 
a Československu 1968–1974–1989
g do 29. září q Městská knihovna (2. patro), 
Mariánské náměstí 1, Praha 1 – Staré Město w ghmp.cz
Překvapivé podrobnosti, paralely i paradoxy převratných událostí 
Portugalska a Československa můžete zažít na první souhrnné pře-
hlídce portugalského vizuálního umění v Čechách v dialogu s tehdej-
šími československými autory. Představena jsou díla, jež reagovala 
na totalitní režimy a měla zásadní vliv na formování současného 
umění obou zemí. Seznámíte se s tvorbou Olbrama Zoubka, Adrieny 
Šimotové, Jiřího Koláře, jejich portugalských vrstevníků a mnohých 
dalších.

1989: Pád železné opony
g do 30. listopadu q Pražský hrad – Letohrádek královny 
Anny, Mariánské hradby 1, Praha 1 – Hradčany 
w kulturanahrade.cz
V Královském letohrádku a přilehlé zahradě je k vidění řada foto-
grafií o zlomovém roku 1989 ve střední Evropě. Na sedmdesát 
českých a slovenských fotografů spolu s několika zahraničními 
autory podává autentické svědectví o době před třiceti lety, od níž 
se historie zemí tzv. socialistického bloku začala odvíjet směrem 
k demokracii a svobodě. Mezi tvůrci unikátního výstavního souboru 
jsou jména jako Jindřich Šreit, Viktor Kolář, Vladimír Birgus, Pavel 
Štecha, Herbert Slavík aj.

foto z expozice: Tomáš Souček Aktovka maskující kameru pro dokumentaci 
„protistátních“ aktivit.

foto: Národní technické muzeum
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Jiří Sozanský: Amnézie
g 15. října 2019 – 15. ledna 2020 q Obecní dům, náměstí 
Republiky 5, Praha 1 – Staré Město w obecnidum.cz
Prostřednictvím obrazů, koláží, kreseb i plastik českého sochaře, 
malíře a grafika Jiřího Sozanského výstava přiblíží osudy mimo-
řádných osobností, které se svou tvorbou a životním postojem 
postavily nacistické či komunistické totalitě – Josefa Čapka, Miladu 
Horákovou, Jana Palacha, Ivana Jirouse, Václava Havla a mnohé 
další.

Komunikace 89
g 16. října – 30. listopadu q Bouda na Letenské pláni, 
Praha 7 – Letná w bubny.org
Výstavní a komunikační projekt na místě paměti je výzvou pro 
posílení mediální výchovy. Přiblíží, jak se komunikoval státní 
převrat v čase bez internetu a sociálních sítí. Expozice putuje od 
samizdatů k pádu cenzury při televizním přenosu z Letné dne 25. lis-
topadu 1989. Bohatý doprovodný program polemizuje o tom, jak 
jsme využili šance pro kultivaci veřejného dialogu ve svobodném 
světě. Výstavním symbolem křehkosti paměti jsou dosud neznámé 
fotografie z archivu Jaroslava Krejčího, jehož negativy poznamenala 
povodeň kouzlem nechtěného.

Okamžiky sametové revoluce
g 1. listopad – 30. listopad q ulice Na Příkopě, 
Praha 1 – Nové Město w ctk.cz
Česká tisková kancelář připravila projekt, do kterého významně 
zapojila obyvatele České republiky. Cílem bylo nasbírat od 
veřejnosti co největší množství fotografií z území tehdejšího 
Československa nejen z podzimního dramatického dění roku 
1989, ale i z událostí, které listopadové revoluci předcházely (např. 
Palachův týden, srpnové události, trabanty v pražských ulicích).

Navzdory
g 8. listopadu – 31. prosince q Galerie Jaroslava Fragne-
ra, Betlémské náměstí 5a, Praha 1 – Staré Město w gjf.cz
Česká architektura v rozmezí let 1969 až 2019 a její aktéři vyme-
zující se vůči totalitě duchovní i komerční – půjde o jakýsi pohled 
na dějiny 50 let české architektury z hlediska morální konzistence 
tvůrců. Hlavními tématy jsou svoboda architektonické tvorby, 
obrana veřejného prostoru, neoficiální struktury a výjimečné počiny 
(výstavy apod.).

Svatá Anežko, všichni svatí, orodujte za nás!
g 12. listopadu 2019 – 30. ledna 2020 q Artinbox Gallery, 
Perlová 3, Praha 1 – Staré Město w artinbox.cz
Tradovalo se, že v našich zemích bude dobře teprve tehdy, až bude 
dcera Přemysla Otakara I., zvaná rovněž Anežka Česká, prohlá-
šena za svatou. Sametová revoluce začala pouhých pět dnů poté, 
co se tak stalo. Výstava se věnuje 30. výročí vysvěcení Anežky 
Přemyslovny (1211–1282).

Havel na Hrad! Rok 89 ve fotografii
g 13. listopadu 2019 – 16. února 2020 q Veletržní palác 
(5. patro), Dukelských hrdinů 47, Praha 7 – Holešovice 
w ngprague.cz
Cílem výstavy je z odstupu tří desetiletí kriticky zhodnotit obra-
zový materiál, který vznikl v průběhu roku 1989 a najít ty nejlepší 
fotografické záběry, které události z této doby připomínají. Snímky 
z protirežimních demonstrací budou doplněny těmi, které zachy-
covaly každodenní život nebo reflektovaly společenské problémy 
a politické změny.

Z Hrádečku na Hrad / Vezměte s sebou květinu 
/ 20 let v NATO
g 14. listopadu – 24. listopadu q Kostel sv. Anny – Praž-
ská křižovatka, Liliová (vchod ze Zlaté ulice), Praha 1 – 
Staré Město w prazskakrizovatka.cz
Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 připravila ve spolu-
práci s Alanem Pajerem, dvorním fotografem prezidenta Václava 
Havla, výstavu jeho fotografií.

Hudba

Sametové hlasy ve Valdštejnské zahradě
g 28. srpna od 17.00 h q Valdštejnská zahrada, 
Letenská 4, Praha 1 – Malá Strana w fok.cz
Předehra k nové sezóně Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK 
připomene sametové dny prostřednictvím významných osobností. 
Volně přístupného koncertu se zúčastní mj. Jaroslav Hutka, Michael 
Kocáb, Spirituál kvintet či Aneta Langerová, jejíž přítomnost potvr-
zuje, že události před 30 lety patřily v neposlední řadě nové generaci.

foto: Karel Cudlín, Volba Havla, 1989
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PKF – Prague Philharmonia: Beethovenova 
9. symfonie
g 13. listopadu od 20.00 h q O2 universum, 
Českomoravská 17, Praha 9 – Libeň w pkf.cz
Na opening koncertu jednoho z největších multifunkčních kultur-
ních center u nás, v prostorách O2 universum, zazní Beethovenova 
9. symfonie pod taktovkou šéfdirigenta Emmanuela Villauma. 
Program obohatí mj. sopranistka Joyce El-Khoury, za jejíž piani-
ssima ji kritika často přirovnává k slavné Marii Callas, dále mezzo-
sopranistka Stéphanie d’Oustrac či wagnerovský tenor své gene-
race Simon O’Neill.

Studentské soubory: Koncert ke Dni studenstva
g 16. listopadu od 19.30 h q Rudolfinum – Dvořákova síň, 
Alšovo nábřeží 12, Praha 1 – Staré Město 
w ceskafilharmonie.cz
Česká filharmonie na mimořádném koncertu přivítá Joachima 
Gaucka, bývalého prezidenta Spolkové republiky Německo, který 
pronese projev při příležitosti 30. výročí událostí, které vedly na pod-
zim 1989 k pádu totalit ve střední a východní Evropě.

Sametová 30
g 16. listopadu od 19.00 h q Lucerna – Velký sál, 
Štěpánská 61, Praha 1 – Nové Město w lucerna.cz
Velký sál Lucerny se na jeden večer promění v centrum vzpomínek 
i hudebních oslav sametových událostí. Na koncertu vystoupí Jan 
Křížek, kapela Petra Maláska s Vojtěchem Dykem a zcela mimo-
řádně i Marta Kubišová, která zazpívá mj. i neoficiální hymnu udá-
lostí roku 1989 – Modlitbu pro Martu.

Koncert pro budoucnost
g 17. listopadu od 16.30 h q Václavské náměstí, 
Praha 1 – Nové Město w festivalsvobody.cz
Vyvrcholením akcí konaných v rámci Festivalu svobody bude kon-
certní program v horní části Václavského náměstí. Hudební dra-
maturgie a projevy osobností kulturního a veřejného života slibují 
euforické zakončení oslav událostí před 30 lety. Podrobnější infor-
mace o vystupujících budou zveřejněny v průběhu září.

Sametové minuty
g 22. listopadu od 19.30 h q Obecní dům – Smetanova 
síň, náměstí Republiky 5, Praha 1 – Staré Město w fok.cz
K příležitosti výročí připravil Symfonický orchestr hl. m. Prahy 
FOK ve spolupráci se svým dlouholetým členem, kontrabasistou 
Lukášem Vernerem, poněkud atypický projekt, který skloubí různé 
hudební žánry od soulu přes jazz, funk až po world music. Orchestr 
doprovodí česká hudební skupina minus123minut, jejíž síla spočívá 
především v improvizovaných vystoupeních.

Různé

Anežka LIVE!
g do 8. září q Anežský klášter, U Milosrdných 17, 
Praha 1 – Staré Město w ngprague.cz
Již potřetí ožije areál kláštera sv. Anežky České a jeho blízké okolí 
programem, který letos tematicky navazuje na 30. výročí same-
tové revoluce. Návštěvníci se mohou těšit na koncerty, workshopy, 
procházky po okolí, oblíbené hodiny jógy, ale i na filmová promítání 
v letním kině. Vstup do areálu kláštera, včetně jeho zahrad se 
sochařským parkem a prohlídkového okruhu, je celoročně volný – 
stejně jako program, který potrvá až do začátku září.foto: VDN Promo

foto: Petr Klapper
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Betlémská kulturní noc
g 10. září q okolí Betlémského náměstí, Praha 1 – Staré 
Město  facebook.com/Betlemskakulturninoc
Tradiční multižánrový festival se letos připojuje k oslavám mottem 
Za pravdu. Tři desítky místních institucí připravily bohatý program 
pod širým nebem i v jindy nepřístupných prostorech. Na programu 
jsou vernisáže, koncerty, autorská čtení, gastronomické zážitky, 
filmové projekce, taneční a divadelní vystoupení, komentované pro-
hlídky i program pro děti.

Signal Festival
g 10. října – 13. října q různá místa w signalfestival.com
Ulice a veřejná prostranství Prahy se během čtyř večerů promění 
pod taktovkou českých i světových osobností světelného designu 
v umělecké objekty a prostory, které netradičními formami zachycují 
různé tváře metropole. Světelné, statické, site-specific, 3D i interak-
tivní instalace, projekce a videomappingy prozáří známá i potemnělá 
zákoutí Prahy. Letos v duchu výročí sametové revoluce.

Noc divadel
g 16. listopadu q pražská divadla w nocdivadel.cz
Třetí listopadová noc bude patřit festivalu Noc divadel. Sedmý roč-
ník s tématem Divadlo a svoboda proběhne v předvečer 30. výročí 
sametové revoluce. Divadla opět nabídnou netradiční programy, 
jako jsou noční prohlídky a bojovky, divadelní dílny, tematické 
diskuse a přednášky, výstavy i performance, a to zdarma nebo za 
symbolické vstupné.

Korzo Národní 2019
g 17. listopadu q Národní, Praha 1 – Nové Město 
w dikyzemuzem.cz / festivalsvobody.cz
Národní třída se také v roce 2019 zaplní uměním a ožije pouliční 
slavností se vzpomínkou na ty, kteří se nebáli postavit totalitnímu 
režimu. Program slibuje desítky koncertů, divadelní představení, 
výstavy i audiovizuální show. Korzo Národní bude patřit k jedné 
z největších událostí celého výročí.

Sametový průvod po třiceti letech
g 17. listopadu od 14.00 do 17.00 h 
q Albertov – Národní – Václavské náměstí 
w dikyzemuzem.cz / festivalsvobody.cz
Živá divadelní rekonstrukce studentského průvodu 17. listopadu. 
Průvod v roce 1989 pod heslem Vezměte s sebou květinu! svolával 
studenty na manifestaci na Albertově. Nepůjde ale o pietní vzpo-
mínku, ale o divácky atraktivní událost, která by měla desítkám tisíc 
lidí umožnit zažít znovu pocit sounáležitosti a hrdosti.

Sametové posvícení
g 17. listopadu q centrum Prahy 
w sametoveposviceni.cz / festivalsvobody.cz
Satiricko-karnevalový průvod se inspiruje basilejským svátkem 
Fasnacht a jeho cílem je kultivovat formu politického protestu 
pomocí humoru a nadsázky. S pomocí masek v nadživotní velikosti, 
alegorických konstrukcí a zábavných pamfletů různé občanské 
iniciativy projdou centrem města a zhmotní aktuální společenská 
témata za doprovodu živé hudby.

Mimořádné akce 
Prague City Tourism

Sametové vycházky s Pražskou vlastivědou
Připravili jsme pro vás zajímavé poznávací trasy, které připomenou 
nejvýznamnější okamžiky, místa i osobnosti roku 1989. Zmapujeme 
důležitá fakta a přelomové události, které se staly základem naší 
novodobé historie. Program vycházek Pražské vlastivědy na listo-
pad bude v prodeji od pátku 25. října 2019 na w eshop.prague.eu 
nebo v Turistických informačních centrech PCT.

Nebyl to jen listopad
g každý listopadový víkend q Staroměstská radnice 
s orlojem, Staroměstské náměstí 1, Praha 1 – Staré Město 
w staromestskaradnicepraha.cz
Pojďte se s námi vydat po stopách turbulentního dvacátého století 
s hrdiny, kteří žili život obyčejných lidí. Přijďte okusit atmosféru 
epoch, které by se neměly opakovat. Zažijte nejlepší a nejobsáhlejší 
hodinu dějepisu! Náš pořad pro mládež vám přiblíží události minu-
lého století hravou až filmově hranou formou tak, že se dětem vryjí do 
paměti. Cestu dvacátým stoletím můžete absolvovat každý listopa-
dový víkend v reprezentačních prostorách Staroměstské radnice.

p Řadu dalších kulturních akcí, happeningů a inspirativních infor-
mací naleznete na našem tematickém webu w prague.eu/1989.

Redakční uzávěrka 14. června 2019. Změna programu vyhrazena.foto: Happening na Národní třídě
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Místa v Praze spojená 
s událostmi roku 1989
  1  Albertov

Tady v univerzitním areálu to všechno začalo. Z nevinné studentské 
manifestace, svolané u příležitosti 50. výročí uzavření českých 
vysokých škol v době nacismu, se stala demonstrace volající po 
změně politického ovzduší v zemi. Ke studentskému životu přece 
patří svoboda, která ovšem vysokoškolským studentům už dlouho 
chyběla. S heslem „Konec vlády jedné strany“ se vydali účastníci 
podporovaní veřejností na pochod. Chtěli jen upozornit na problémy, 
projít městem. Jejich volání však zaskočilo komunistickou nomen-
klaturu, která nehodlala diskutovat ani ustupovat.

p Pochod studentů vedl z Albertova nejprve na Vyšehradský hřbitov 
a odtud měl projít na Karlovo náměstí. Byl však nasměrován na nábře-
ží a dále na Národní třídu. Nemohl jinam, zatarasen byl totiž jak most 
přes Vltavu, tak i nábřeží směřující ke Starému Městu. O pochodu stu-
dentů měla Státní bezpečnost dobré informace díky svým agentům, 
kteří se mezi studenty vmísili.

  2  Národní třída
17. listopadu roku 1989 se Národní třída stala místem brutálního 
zásahu vládnoucí komunistické moci vůči bezbranným vysokoškol-
ským studentům. Jejich pokojná manifestace vyvrcholila ve střetnutí, 
jehož dramatický průběh a zejména brutalita speciálních policejních 
oddílů a zatýkání demonstrujících, vyvolaly odpor a daly do pohybu 
celou společnost. Pamětní deska na Kaňkově domě uprostřed 
Národní třídy je stálou připomínkou počátku sametové revoluce.

  3  Václavské náměstí
V každé metropoli je místo, kde rezonuje vůle národa. Pro Prahu je 
takovým prostorem Václavské náměstí, kde Češi mnohokrát v histo-
rii vyjádřili svůj názor. Pod sochou svatého Václava byla v říjnu 1918 
vyhlášena Československá republika, v roce 1939 organizovány 
demonstrace proti nacistické okupaci i proti invazi vojsk Varšavské 
smlouvy v srpnu 1968. Václavské náměstí se stalo také svědkem 

sebeupálení Jana Palacha 16. ledna roku 1969. Pozdější události 
potvrdily, že jeho oběť nebyla zbytečná. Tzv. Palachův týden, zor-
ganizovaný Chartou 77 k připomenutí 20. výročí studentovy smrti, 
se v lednu 1989 stal momentem politického probuzení české spo-
lečnosti. Sem přicházely po 17. listopadu 1989 desetitisíce lidí, aby 
daly najevo svou touhu po svobodě. Z balkonu Paláce Melantrich 
promlouvali v listopadových dnech Václav Havel, Alexander Dubček 
i řada dalších.

p Jana Palacha připomíná na Václavském náměstí před Národním 
muzeem neokázalý pomníček v podobě kříže, zasazeného do chod-
níku a evokujícího ležící mužskou postavu. Kromě Jana Palacha na 
něm pozorný kolemjdoucí nalezne ještě jméno Jana Zajíce, dalšího 
mladého studenta, jenž si po Palachově vzoru zvolil svou smrt v pasá-
ži jednoho z domů na Václavském náměstí.

  4  Činoherní klub
Listopad 1989 postavil toto malé, ale velmi populární divadlo do 
nové role. Po událostech ze 17. listopadu na Národní třídě se totiž 
většina pražských divadel rozhodla zahájit stávku a poskytla pro-
stor pro diskuze s lidmi, přinášela jim aktuální zprávy, umožnila 
setkání se zajímavými osobnostmi, chartisty apod. Činoherní klub 
nejen že nezůstal stranou, ale navíc se stal neformálním, improvizo-
vaným zázemím pro jednání Občanského fóra, důležité občansko-
-politické iniciativy, která převzala roli hlavního koordinátora při jed-
náních s vládnoucími komunisty. Odtud se díky hercům a divákům 
zprávy šířily dál do celé země i do světa. Činoherní klub se tak stal 
skutečným fórem sametové revoluce a na jeho jevišti se odehrávalo 
jedno z nejpodstatnějších dramat znovuzrozeného národa.

foto: Jadérko / Wikimedia Commons

foto: © ČTK / Jaroslav Hejzlar
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Starého královského paláce došlo ke zlomové události, když zde 
byl na sklonku prosince 1989 zvolen do čela země Václav Havel. 
Během jednoho měsíce se spisovatel, dramatik, disident a politicky 
pronásledovaný aktivista stal hlavou státu. Díky prezidentu Václavu 
Havlovi se pak Hrad podstatně změnil, proběhla řada architektonic-
kých úprav a jeho prostory byly zpřístupněny široké veřejnosti.

p Když Václav Havel nastoupil do prezidentského úřadu, byl 
z mnoha věcí na Pražském hradě šokován. Patřila mezi ně zejména 
nefunkčnost úřadu, nekompetentnost zaměstnanců a také velké 
vzdálenosti mezi prezidentovou pracovnou a ostatními kancelářemi. 
Když si postěžoval svým přátelům, věnovali mu krásný dárek – kolo-
běžku, s jejíž pomocí měl tyto vzdálenosti překonávat.

  8  Náměstí Jana Palacha
Jedno z nejkrásnějších pražských náměstí lemuje hned několik 
monumentálních staveb, např. slavné Rudolfinum či Umělecko-
průmyslové museum. Další významnou budovou je Filozofická 
fakulta Univerzity Karlovy, na jejímž průčelí je umístěna pozoru-
hodná pamětní deska, dílo sochaře Olbrama Zoubka. Jde o odlitek 
posmrtné masky Jana Palacha, který se v lednu 1969 dobro-
volně rozhodl pro smrt sebeupálením na protest proti okupaci 
Československa a také proto, aby vyburcoval českou společnost 
z letargie i morálního marasmu. Na náměstí je však ještě jeden 
pomník vztahující se k událostem Pražského jara a následné 
Palachově smrti. Je to sousoší Dům matky a Dům syna amerického 
sochaře českého původu Johna Hejduka.

  9  Bartolomějská ulice
Na první pohled klidná staroměstská ulice má chmurnou minulost. 
Právě zde se nacházely vyšetřovny nechvalně známé Státní bez-
pečnosti. Zejména v padesátých letech to bylo místo brutálních 
výslechů nepohodlných osob, ale i v době normalizace tu probíhaly 
bezohledné vyšetřovací praktiky i dočasná věznění disidentů či poli-
ticky nespolehlivých „živlů“. Tady pocítil tvrdou ruku totalitní maši-
nérie Václav Havel či Jiří Dientsbier, byl zde vyslýchán i Jan Patočka 
a mnozí další signatáři Charty 77.

p Občanské fórum vzniklo spontánně, zformovalo se 19. listopa-
du 1989 na půdě Činoherního klubu. Bylo vnímáno nadstranicky, jako 
platforma pro všechny, kteří požadují politickou změnu.

  5  Letenská pláň
Svědkem největší listopadové demonstrace nebylo žádné ze zná-
mých pražských náměstí, nýbrž prostorná Letenská pláň. Svobodné 
volby, politický pluralizmus i konec vlády dosavadního komunis-
tického aparátu – to byly nejdůležitější požadavky, které zazněly 
z tribuny fotbalového stadionu Sparta Praha. Ta totiž posloužila jako 
pódium pro řečníky, mezi nimiž nemohl chybět ani Václav Havel. Za 
sychravého počasí přišlo 25. listopadu na Letnou více než 800 000 
lidí a následující den opět asi půl milionu. Obě demonstrace, zavr-
šené generální stávkou, se staly srozumitelným vyjádřením většino-
vého názoru.

  6  Obecní dům
Obecní dům se stal několikrát ve své historii dějištěm významných 
společensko-politických událostí. Bez nadsázky lze říci, že tudy 
procházely dějiny, např. v roce 1918 v době vniku Československé 
republiky. V listopadu 1989 se v Obecním domě uskutečnily první 
důležité rozhovory zástupců Občanského fóra s vedením odstu-
pující komunistické moci. Ve Smetanově síni Obecního domu se 
také již 14. prosince konal koncert pro Občanské fórum za přítom-
nosti Václava Havla. Na programu byla symfonie č. 9 Ludwiga van 
Beethovena s Ódou na radost…

p 26. listopadu 1989 si podali ruce v jednom ze salonků Obecního 
domu Václav Havel jako zástupce Občanského fóra a Ladislav Ada-
mec, předseda komunistické vlády. Zde také poprvé zazněl požada-
vek na rezignaci stávajícího prezidenta i dalších čelních představitelů 
komunistické strany.

  7  Pražský hrad
Při pohledu na Pražský hrad upoutá pozornost zejména impozantní 
katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Ta sehrála významnou 
roli poté, kdy byla 12. listopadu 1989 svatořečena Anežka Česká. 
Následovala nebývalá aktivita věřících, ale i celé společnosti. 
Komplex Pražského hradu sehrál rovněž důležitou úlohu během 
zásadních politických proměn roku 1989. Ve Vladislavské sále 
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  10  Šítkovská vodárenská věž
Vltavské břehy zdobí několik zajímavých věží, které mají jedno spo-
lečné. Byly to vodárenské stanice sloužící pro rozvod vody v histo-
rických pražských městech. Šítkovská věž se však zapsala do pově-
domí obyvatel města nevšedním způsobem. V 70. letech 20. století, 
v době, kdy komunistická moc ovládala dění v celé společnosti, 
vybudovala Státní bezpečnost ve věži svou pozorovatelnu, z níž kon-
trolovala a odposlouchávala široké okolí. Předmětem jejího zájmu 
byl především dům stojící naproti na nábřeží, kde v jednom z bytů žil 
disident Václav Havel. K odhalení existence tajného objektu došlo 
teprve po sametové revoluci.

p Příslušníci neblaze proslulé Státní bezpečnosti nesledovali 
Václava Havla jen ze Šítkovské věže. Přímo před jeho dům postavili 
falešnou stavební maringotku, z níž monitorovali veškerý pohyb lidí 
v ulici.

  11  Náměstí Václava Havla (piazetta Národního divadla)
Prostranství mezi historickou a novou budovou Národního divadla 
vzniklo jako součást projektu výstavby Nové scény. Náměstí oživuje 
instalace sochaře Kurta Gebauera v podobě 160 cm velkého žulo-
vého srdce, na které mohou lidé psát vzkazy. Prostor je využívám 
k pořádání kulturních a společenských akcí.

Příběhy osobností
Václav Havel
* 1936 – Praha
† 2011 – Hrádeček (Vlčice)
Osobnost disidenta, politika, dramatika a prezidenta Václava Havla 
je dnes světově proslulá. Do české historie vstoupil již v době 
Pražského jara 1968, především se však stal předním představite-
lem Charty 77 a listopadových událostí roku 1989.

Poslední československý a první český prezident Václav Havel se 
narodil v říjnu 1936 do významné pražské podnikatelské a intelek-
tuální rodiny. Se svým bratrem vyrůstal v láskyplném, inspirativním 
a velmi činorodém rodinném prostředí.

Po únoru 1948, kdy se dostali k moci komunisté, nemohl syn z pod-
nikatelských kruhů studovat, nicméně po různých peripetiích se mu 
nakonec v roce 1954 podařilo odmaturovat, když absolvoval ales-
poň večerní studium na Akademickém gymnáziu. Humanitní obor, 
který si posléze vybral na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, byl 
však pro něj z kádrových důvodů nedostupný. Na pokračování ve 
studiu si musel ještě mnoho let počkat. To už měl za sebou také lite-
rární začátky i kritický projev na konferenci začínajících spisovatelů, 
která se uskutečnila v roce 1956 na zámku v Dobříši. Dál psal a obje-
voval svět literatury. Měl možnost osobně se seznámit s Jaroslavem 
Seifertem, Vladimírem Holanem a Jiřím Kolářem. Každé z těchto 
setkání bylo střípkem ve formování Václava Havla spisovatele.

Po návratu z povinné vojenské služby se v roce 1959 dostal do 
prostředí, jehož fascinaci totálně podlehl. Nejprve byl jevištním 
technikem, ale během kulturně uvolněných šedesátých let se mohl 
stát dramaturgem a později i asistentem režie. Zároveň při práci 
studoval dramaturgii na Divadelní fakultě AMU. V roce 1963 uvedlo 
Divadlo Na zábradlí jeho hru Zahradní slavnost a o tři roky později 
vydal svou první knihu Protokoly. Kromě toho se v r. 1964 oženil 
s Olgou Šplíchalovou, která se mu později stala nejdůležitější životní 
oporou.
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Invaze vojsk Varšavské smlouvy 21. srpna 1968 přinesla konec 
politického Pražského jara a pro Václava Havla se stala počátkem 
tvrdé reality. Byl obviněn z podvracení republiky. Z pozice autora 
„na volné noze“ či dělníka v trutnovském pivovaru si zachoval 
nezávislost a několika otevřenými dopisy, které byly adresovány 
předním komunistickým vládnoucím činitelům, se snažil upozornit 
na potřebu dodržování lidských práv či propuštění politických vězňů 
v Československu.

Ovšem zásadní bylo až sepsání Charty 77. Tato v podstatě občan-
ská iniciativa kritizující na straně jedné mocenský postup vládnoucí 
strany a na druhé straně apelující na dodržování závěrů Mezinárodní 
konference v Helsinkách, která lidská práva výrazně zohledňovala, 
se stala pro komunistický režim velkým problémem. Václav Havel 
jako spoluautor a mluvčí Charty 77 tuto iniciativu navenek repre-
zentoval, tudíž trest oficiální moci na sebe nenechal dlouho čekat. 
V roce 1979 byl Václav Havel odsouzen na čtyři a půl roku nepod-
míněně za podvracení republiky a po propuštění byl pod neustálým 
dozorem Státní bezpečnosti.

Ani pronásledování a permanentní tlak vyvíjený na Václava Havla 
v 80. letech nezabránily jeho další politické i spisovatelské angažo-
vanosti. Díky výrazné podpoře ze zahraničí, kde byly uváděny jeho 
divadelní hry, které vznikaly v době normalizace, např. Horský hotel, 
Largo desolato či Pokoušení, se Havel stal vůdčí osobou chartistů 
i českého disentu. Významně pomohl realizovat samizdatové 
publikace, šířit informace o protikomunistické opozici v tehdejším 
Československu či zprostředkovávat zakázané kontakty.

A pak přišel rok 1989. V lednu se Václav Havel samozřejmě anga-
žoval v rámci Palachova týdne, což znamenalo další uvěznění. 
Následující evropské události, jakými byly rozpad prosovětského 
bloku, pád Berlínské zdi, pražský 17. listopad, sametová revoluce 
v Československu a vznik Občanského fóra, však připravily půdu pro 
politická jednání, která postavila Václava Havla do zcela nové role – 
29. prosince 1989 se stal prezidentem republiky. V této funkci, 
navíc v době velmi složitých změn a procesů budování demokracie, 
vytrval Václav Havel téměř třináct let.

Alexander Dubček
* 1921 – Uhrovec
† 1992 – Praha
Jméno Alexandra Dubčeka je bezpochyby známé v mnoha evrop-
ských zemích. Nejvíce bývá spojován s Pražským jarem 1968, poku-
sem o reformu uvnitř komunistického hnutí, známým pod heslem 
„socialismus s lidskou tváří“.

Alexander Dubček pocházel z malé vesnice na severozápadním 
Slovensku z levicově orientované z rodiny. Dětství a dospívání 
prožil v Sovětském svazu, kam rodinu zavedla snaha podílet se na 
budování sovětského socialismu. Na Slovensko se mladý Alexander 
vrátil až v roce 1938, vyučil se strojním zámečníkem a v dobovém 
kontextu přicházejícího válečného konfliktu vstoupil do řad tehdy 
ilegální komunistické strany. Pod kuratelou slovenského profašis-
tického státu pracoval v těžkém strojírenství a v době Slovenského 
národního povstání se zúčastnil protinacistického odboje.

Poválečné události jej přivedly k profesionální politické kariéře. 
Absolvoval Vysokou školu ÚV KSČ a vzhledem k vynikajícím znalos-
tem ruštiny, která mu byla vlastně druhým mateřským jazykem, byl 
vybrán ke studiu politických věd do Moskvy. To absolvoval v letech 
1955–1958. Pak už následovaly prakticky jen úspěchy a postupy, 
nejprve do čela komunistického vedení Bratislavy, dále do ústřed-
ního výboru a nakonec na pozici prvního tajemníka slovenských 
komunistů.

Začátkem roku 1968 se situace v Československu podstatně 
vyostřila. Reformní křídlo vládnoucí komunistické strany nabývalo 
na významu a Dubček se zdál být ideálním kompromisem mezi 
konzervativci na jednom a reformisty na druhém protipólu. Tak jej 
ostatně vnímal i Leonid Brežněv. První lednové dny roku 1968 při-
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nesly Alexandru Dubčekovi vrchol jeho politické kariéry a zároveň 
nastartovaly obrodu celé společnosti. Muž, který hodlal pokračovat 
v liberalizaci strany, to však neměl lehké. Byl konfrontován nejen 
s kritikou stávajících poměrů, ale díky svobodě tisku také s dalšími 
a dalšími požadavky na demokratizaci společnosti. Akční program 
vyhlášený v dubnu 1968 měl urychlit plánované reformy, avšak 
jejich podoba se vymykala představám konzervativců i sovětského 
vedení, které je prohlásilo za kontrarevoluci. Vážné varování přišlo 
v podobě bilaterálních československo-sovětských rozhovorů, po 
nichž se Brežněv definitivně rozhodl. Obavy z oslabení prosovět-
ského bloku vyústily ve vojenské řešení a 21. srpna 1968 vstoupila 
vojska Varšavské smlouvy pod Brežněvovou taktovkou do Prahy. 
Dubčekovo postavení bylo zpochybněno a on postupně kompro-
mitován, až byl nakonec odstraněn z vedení strany i dalších funkcí. 
Období normalizace pak prožíval pod neustálou kontrolou a poli-
ticky měl být zcela vymazán z povědomí obyvatel země.

Jeho triumfálním návratem byl listopad 1989. Následně se stal 
předsedou Federálního shromáždění, což však mnozí považovali jen 
za dočasné řešení. Rádi by jej totiž viděli ve funkci slovenského pre-
zidenta. K tomu však již nedošlo. Alexander Dubček zemřel dřív než 
došlo k rozdělení Československa na následky vážné automobilové 
nehody v listopadu 1992.

Jan Patočka
* 1907 – Turnov
† 1977 – Praha
„V podstatě nedovedu říci, co mne vlastně k filosofii přitáhlo; jistě 
jsem si při ní představoval něco docela jiného, než čím opravdu jest, 
něco úchvatného silou fantazie a ducha vůbec… Jako u jiných tehdej-
ších mladých, ztělesňovala mi filosofie v počátcích jakési duchovní 
centrum, stojící někde mezi uměním, vědou a snad i náboženskou 
oblastí…“

To jsou slova největšího českého moderního filozofa profesora Jana 
Patočky, muže, který byl významným vědcem i neméně významným 
občanem v době, kdy komunistický režim nedovoloval svobodné 
uvažování či rozhodování a vlastní myšlení.

Jan Patočka vystudoval filozofii na Karlově univerzitě, ale zároveň, 
jak slíbil svému otci, se zabýval také romanistikou a slavistikou. 
Tatínek se totiž obával, že studium filozofie je pro budoucnost 
mladého muže neperspektivní. Při svém studijním pobytu v Paříži 
a později v německém Freiburgu se Jan Patočka začal věnovat 
oboru fenomenologie. Aby nepodlehl českému provincionalismu, 
udržoval kontakt s mnoha kolegy ve světě a založil v Praze Cercle 
philosophique de Prague – Pražský filozofický kroužek. Zároveň 
hodně publikoval a působil na filozofické fakultě.

Za nacistické okupace, po uzavření českých vysokých škol, se stal 
středoškolským učitelem. Na univerzitu se sice po druhé světové 
válce vrátil, ale ne na dlouho, neboť po únoru 1948 opět nemohl 
svobodně pokračovat v započaté odborné činnosti. Pracoval pak 
v Masarykově ústavu a v Pedagogickém ústavu Akademie věd, jeho 
dílo však vycházelo především samizdatem. Filozofii považoval za 
živou duchovní aktivitu opírající se o českou tradici, která se však 
nemá vyhýbat aktuálním problémům doby. Protože již nemohl 
pedagogicky působit, přednášel v 70. letech alespoň v rámci tzv. 
bytových seminářů.

V době, kdy se začala utvářet občanská opozice proti komunistic-
kému bezpráví, se podílel nejen na sepsání Charty 77, ale stal se 
také jejím duchovním otcem a zároveň mluvčím. Respekt k lidským 
právům a nepokřivený mravní růst občanů považoval za naprostou 
nutnost.

Díky své autoritě a kontaktům v zahraničí dodal Chartě 77 na vel-
kém významu, aniž hleděl na osobní důsledky. Občanská angažova-
nost znamenala totiž pro Jana Patočku pronásledování a perzekuci. 
Zemřel v důsledku jedenáct hodin trvajícího výslechu, jemuž byl 
v březnu roku 1977 podroben.

Karel Kryl
* 1944 – Kroměříž
† 1994 – Mnichov
„…Na korouhvi státu je emblém s gilotinou 
z ostnatého drátu páchne to shnilotinou 
v kraji hnízdí hejno krkavčí, lidu vládne mistr popravčí.

Byl hrozný tento stát, když musel jsi se dívat 
jak zakázali psát a zakázali zpívat 
a bylo jim to málo, poručili dětem 
modlit se jak si přálo veličenstvo Kat.“

Drsná slova písně Veličenstvo Kat evokují atmosféru, v níž prožil své 
mládí Karel Kryl i celá generace dospívající v padesátých a šedesá-
tých letech. Svými protestsongy trefně vyjadřoval zmar a deziluzi 
tehdejší doby.

Karel Kryl se narodil v roce 1944 do tiskařské rodiny, která po únoru 
1948 ztratila z důvodu znárodnění obživu i střechu nad hlavou. 
Vystudoval sice keramickou školu, ale daleko bližší mu byla poezie 
a hudba. Začal psát a koncertovat. Nezvykle vyzrálý projev, poetické 
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texty plné narážek, historických souvislostí i aktuálních problémů 
a velký hudební talent zaujaly odborníky, ale především byly velmi 
blízké lidem. Pověstnou se stala píseň Bratříčku, zavírej vrátka, 
kterou autor bezprostředně reagoval na okupaci Československa 
vojsky Varšavské smlouvy, stejně jako v písni Bratři.

„Tak vás tu máme bratři 
z krve Kainovy 
poslové noci která 
do zad bodá dýku 
tak vás tu máme, bratři, 
vnuci Stalinovi, 
však ne tak jako včera, 
dnes už bez šeříků.“

První desku sice stihl Karel Kryl natočit ještě v Československu 
několik měsíců po srpnové okupaci, ale ostatní písničky již nemohly 
být v Československu vydávány ani hrány. Tajně se však šířily 
neuvěřitelnou rychlostí. Po zákazu mnoha koncertů se na podzim 
roku 1969 Kryl rozhodl emigrovat. Stal se exilovým písničkářem 
a zároveň novinářem rádia Svobodná Evropa. Jen pár kilometrů za 
hranicemi, ve svobodném světě před železnou oponou, v západoně-
meckém Mnichově, prožil pak následujících dvacet let.

Pro Karla Kryla to bylo období bezpochyby velmi složité. Svými pís-
němi i poezií oslovoval totiž jen české publikum. Naštěstí mohl kon-
certovat před krajany v Evropě, USA i Austrálii. Chtěl žít svobodně, 
ale chyběl mu bezprostřední ohlas diváků doma, kde byly jeho 
písničky šířeny samizdatem a podloudnými kopiemi desek, které 
postupně vydal v 80. letech. O jeho vztahu k domovu svědčí i fakt, 
že se nikdy nevzdal československého občanství.

Na konci listopadu roku 1989 se mohl Karel Kryl konečně vrátit domů, 
kde na něj čekaly a při jeho vystoupeních zpívaly tisíce lidí. Tady se 
ukázalo, jak mnohé z jeho textů zlidověly. Zároveň pečlivě sledoval 
změny ve společnosti po listopadu 1989 a velmi kriticky se vyjadřoval 
k některým politickým opatřením, s nimiž nesouhlasil. Sametovou 
revoluci přesto považoval za nejkrásnější období svého života.

foto: © ČTK / Dušan Dostál
foto: © Profimedia
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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.

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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S mapami a průvodci Prague City Tourism budete v Praze jako doma!

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

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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kavárny

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.

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

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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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
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.

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
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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

židovská historie a současnost
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kavárny
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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 průvodci Prague City Tourism budete v Praze jako doma! Tyto a mnohé další tituly si můžete zdarma vyzvednout v našich turistických informačních a návštěvnických centrech, kde vám i rádi poradíme. q   Staroměstská radnice, Staroměstské nám. 1, Praha 1 r denně 9 - 19 q   Na Můstku, Rytířská 12, Praha 1 r denně 9 - 19 Prague.eu
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Praha Město kouzelné a romantické, historická perla pyšnící se architektonickými skvosty několika staletí, místo s podmanivou atmosférou, kde zní tóny velkých skladatelů, ale i moderní metropole tepající životem, to vše je Praha, jedno z nejkrásnějších měst světa. Její historické centrum bylo v roce 1992 zapsáno na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Rozloha: 496 km2 Počet obyvatel: 1 290 000 Zeměpisná poloha: 50° 05‘ 19‘‘ severní šířky, 14° 25‘ 17‘‘ východní délky, nadmořská výška 235 m (průměr) Čas: středoevropský (GMT + 1), letní čas – středoevropský + 1 (GMT + 2) Podnebí: středoevropské mírné klima se 4 ročními obdobími Vltava protéká městem v délce 31 km, největší šířka 330 m Historické jádro: Hradčany, Malá Strana, Staré Město, Nové Město a Vyšehrad Praktické informace Tísňové volání: 112 Národní směrové číslo do České republiky: +420 x Letiště Václava Havla Praha w www.prg.aero, 30 minut do centra Doprava na letiště: Hlavní nádraží (y C) j Airport Express, jízdní doba cca 33 min. Nádraží Veleslavín (y A) j 119, jízdní doba cca 17 min. Zličín (y B) – j 100, jízdní doba cca 16 min. Anděl (y B) j 191, jízdní doba cca 51 min. noční bus 910 Městská hromadná doprava w www.dpp.cz, z 296 19 18 17 turistické jízdenky na 24 (t 110 Kč) nebo 72 hodin (t 310 Kč) Městská poliklinika Praha q Spálená 12, Praha 1 z 222 924 295 D3 Lékárna s nepřetržitým provozem q Palackého 5, Praha 1, z 224 946 982 D3 Měna: česká koruna Kč; 1€ = cca 26 Kč mince: 1, 2, 5, 10, 20, 50 Kč bankovky: 100, 200, 500, 1 000, 2 000, 5 000 Kč p Většina obchodů, restaurací, hotelů a dalších služeb akceptuje běžné typy mezinárodních platebních karet. Peníze je mj. možné vybírat v husté síti bankomatů. Pošta q Jindřišská 14, Praha 1 z 954 211 000 w www.ceskaposta.cz denně 02.00–24.00 D3 Veřejné toalety – ve všech stanicích metra jsou k dispozici veřejné toalety, obvyklá otvírací doba: po–pá 6.00–21.00, so + ne 8.00–20.00, v centrálních a přestupních stanicích i déle. Svátky v České republice: 1. leden – Nový rok, Den obnovy samostatného českého státu  Velký pátek a Velikonoční pondělí (pohyblivý svátek)  1. květen – Svátek práce  8. květen – Den vítězství  5. červenec – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje  6. červenec – Den upálení mistra Jana Husa  28. září – Den české státnosti  28. říjen – Den vzniku samostatného československého státu  17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii  24. prosinec – Štědrý den  25. prosinec – 1. svátek vánoční  26. prosinec – 2. svátek vánoční Významné památky Pražský hrad q Praha 1 – Hradčany w www.hrad.cz Pohled na Pražský hrad patří mezi nejúchvatnější panoramata. Jeden z největších hradních komplexů na světě tvoří historické paláce, církevní budovy, rozsáhlé zahrady i malebná zákoutí. Pražský hrad je již více než tisíc let symbolem českého státu. Dominantou je gotická katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha (1344). C2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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