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1Na úvod

Na úvod
Není to příliš originální přirovnání, ale Praha je jako kniha – kniha 
ilustrovaných příběhů. Ke škodě příběhů (a čtenářů) jsou ilustrace 
tak úchvatné, že řada lidí knihu jen rychle prolistuje a nechá se 
krátce okouzlit záplavou linií, tvarů a barev na každé stránce. Poté 
knihu vrátí do knihovny a začne si prohlížet jinou.

To, co ale místům dává hloubku a ilustracím smysl, jsou příběhy. 
Praha je jich plná. Nutno přiznat, že často jsou to příběhy neveselé, 
drsné či dokonce morbidní, ale najdeme v nich i tajemství, 
posedlost, vášeň. Bez nich je Praha jen sbírkou barevných domů, 
líbivých výhledů, tramvají a piva. To není úplně málo – co by za to 
některá města dala! – ale naše město je mnohem, mnohem víc.

Smyslem této brožury je ukázat Vám alespoň nepatrnou část textu, 
který je v pražském prostoru – ve zdejších dlažebních kostkách. 
fasádách, sochách, mostech i věžích – vepsán.

pInformace o jednotlivých objektech naleznete na webu w prague.eu

Texty v této brožuře čerpaly z desítek publikací, které zde 
z prostorových důvodů nemůžeme uvádět. Těm, kdo se o historii Prahy 
chtějí dovědět více, doporučujeme prohlídku města s jedním z našich 
licencovaných průvodců. Najdete je na w prague.eu/pruvodci

Ulice Ke Hradu
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  1  Karlův most
q Praha 1 – Staré Město, Malá Strana
y k Staroměstská k Malostranské náměstí 
k Karlovy lázně
Karlův most, jeden z nejznámějších symbolů Prahy, má svou 
jedinečnou atmosféru, kterou si nejlépe vychutnáte v časných 
ranních hodinách, dříve, než dorazí prodejci suvenýrů a turisté. 
Zakladatel mostu, římský císař a český král Karel IV., byl vzdělanec 
a křesťanský mystik, jehož celoživotním úsilím bylo vytvořit z Prahy 
spirituální a kulturní centrum Evropy. Veškeré jeho urbanistické 
a stavební počiny byly do detailu promyšlenými součástmi většího 
plánu, vždy v souladu s duchovními a ezoterickými principy. 
Stavba kamenného mostu nebyla výjimkou. Podle astrologických 
výpočtů společně s výpočty numerologickými bylo pro položení 
základního kamene mostu zvoleno datum 9. července 1357 
v 5 hodin a 31 minut, které mu mělo zajistit dobrý osud a trvání 
věčné. Číslice letopočtu, dnu, měsíce, hodiny a minuty vytvářejí 
palindrom (číselnou nebo písmennou posloupnost, která se čte 

Palindrom lze 
najít také na 
Staroměstské 
mostecké 
věži (viz str. 8) 
a Novoměstské 
radnici (viz str. 32)
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z obou stran stejně), v tomto případě číselnou řadu prvočísel 
s devítkou uprostřed: 1-3-5-7-9-7-5-3-1. Vzniká tak numerologická 
pyramida s devítkou na vrcholu, která podle numerologické tradice 
symbolizuje ušlechtilé lidské ideály a namísto hmotných statků 
upřednostňuje bohatství duše. Za zmínku stojí i uspořádání planet 
v okamžiku položení základního kamene Karlova mostu. Všechny 
dosud známé planety byly rozmístěny nad obzorem v astrologicky 
nejpříhodnější pozici – nastala konjunkce (tzn. dvě tělesa jsou si 
na nebeské sféře nejblíže) Slunce se Saturnem, což dle středověké 
astrologie bylo považováno za nejšťastnější okamžik celého roku.

Kamenný most přes Vltavu, který dostal název Karlův až v roce 
1870, byl po dlouhá staletí zdoben jen dřevěným křížem uprostřed. 
Barokní sochy svatých byly na most umístěny až v 17. století. 
Neopomenutelná je ze sochařské výzdoby mostu socha sv. Jana 
Nepomuckého, českého světce, který byl umučen a vhozen z mostu 
do Vltavy (viz str. 6). Místo dodnes připomíná pamětní deska.

p O historii mostu se můžete dozvědět více v Muzeu Karlova mostu 
w muzeumkarlovamostu.cz
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  2  Svatý Jan Nepomucký
Socha: q severní strana Karlova mostu, 
Praha 1 – Staré Město y k Staroměstská

Hrob s náhrobkem: q katedrála sv. Víta, 
Praha 1 – Hradčany k Pražský hrad

Sousoší: q Národní třída 8, Praha 1 – Nové Město
k Národní divadlo

Socha českého světce Jana Nepomuckého je nejvýznamnější 
a nejoblíbenější sochou Karlova mostu. Ve dne je prakticky 
nemožné ji minout, protože bývá obklopena davem turistů trpělivě 
čekajících na šanci dotknout se jejího podstavce v naději, že jim to 
přinese štěstí. Stejně oblíbený je bronzový křížek vsazený v zábradlí 
mostu o kus dál směrem na Staré Město, údajně v místě, odkud byl 
Jan Nepomucký po smrti svržen do Vltavy.

Jan Nepomucký je ze všech českých svatých ve světě 
nejpopulárnější. Jeho příběh i legenda, která vznikla po jeho 
mučednické smrti, jsou všeobecně dobře známé. Dlouho se věřilo, 
že byl tento kněz popraven shozením z Karlova mostu v zašitém 
pytli poté, co při výslechu odmítl mluvit. Při pozdějším ohledání 
jeho ostatků se však ukázalo, že zemřel ještě před vhozením do 
vody následkem úderu do hlavy, pravděpodobně během mučení 
nařízeného králem Václavem IV. Co přesně Jan odmítl prozradit a za 
co ho stihl takový trest, se však neví. Traduje se, že odmítl porušit 
zpovědní tajemství královy manželky Žofie, ale existuje i verze, 
podle níž se stal obětí mocenských sporů mezi králem a pražským 
arcibiskupem, proti němuž odmítl svědčit. Janovo tělo řeka 
vyplavila asi o měsíc později v blízkosti Anežského kláštera a podle 
legendy mu kolem hlavy zářilo 5 hvězd, které se staly jeho atributem 

Socha na Karlově mostě
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a s nimiž bývá vyobrazován. Jan byl ještě za života Václava IV. 
pochován v katedrále sv. Víta na Pražském hradě. Jeho hrob je díky 
mohutnému stříbrnému náhrobku rovněž nepřehlédnutelný.

Jan byl svatořečen v roce 1729 na základě čtyř uznaných zázraků. 
Známý je nález nezetlelé organické hmoty v Janově lebce, která byla 
považována za Janův jazyk – důkaz toho, že neporušil zpovědní 
tajemství. Později se však zjistilo, že se jedná o část mozkové tkáně. 
Ta je uložena v kostele na Zelené Hoře u Žďáru nad Sázavou, který 
byl postaven přímo coby relikviář pro jazyk sv. Jana Nepomuckého. 
Kostel zapsaný v seznamu kulturního dědictví UNESCO je dílem 
geniálního barokního architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela. 
Symbolika jazyka a hvězdy se ve stavbě kostela mnohokrát opakuje.

Jan Nepomucký je jedním z českých zemských patronů. Je také 
patronem mostů, všech lidí od vody a dokonce italských Benátek 
a benátských gondoliérů. Jeho socha na Karlově mostě je jedním 
z center svatojánského kultu a každý rok v předvečer svátku tohoto 
světce 15. května je u ní za přítomnosti pražského arcibiskupa 
vykonána pobožnost. S oslavami je spojeno hudební vystoupení na 
lodích na řece Vltavě u Karlova mostu.

Vyznačení místa, odkud byl Jan Nepomucký vhozen do Vltavy
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  3  Staroměstská mostecká věž
q Karlův most, Praha 1 – Staré Město
y k Staroměstská

Praha zvaná stověžatá promlouvá z hloubi historie nejen svými 
paláci, kostely a sochami, ale také svými věžemi. Jednou 
z nejpozoruhodnějších je Staroměstská mostecká věž na Karlově 
mostě. 47 metrů vysoká věž ze 14. století je „popsaná“ mnoha 
symboly, které stojí za to postupně nacházet. Na první pohled 
upoutá horizontální členění věže na čtyři části, přičemž každá má 
jiné zdobení a nese jiný ideový význam. Spodní část se nazývá 
zemskou sférou, kterou reprezentuje gotický věžní průchod a síťová 
klenba s bohatou nástropní freskou. Na fresce zaujme zobrazení 
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ledňáčka ve věníku. Stejný symbol se opakuje i v plastické výzdobě 
na fasádě věže. Jedná se o osobní znak krále Václava IV. a také 
cechu lazebnického. Podle legendy lazebnice Zuzana pomohla 
králi při útěku ze zajetí a poté se mezi nimi rozvinulo hlubší citové 
zaujetí. Méně poetické vysvětlení praví, že ledňáček ve věníku je 
pouze stavitelským symbolem Václava IV. a objevuje se i na jiných 
stavbách v zemi. Ze sochařské výzdoby „lidské a hříšné“ pozemské 
sféry stojí za zmínku i úsměvná a lehce erotická plastika rytíře 
a řeholnice, jehož ruku nalezneme pod její sukní. Necudné motivy se 
nacházejí i na dalších pražských věžích, např. Prašné bráně.

O něco výše, pod římsou věže dále nalezneme lunární sféru se znaky 
zemí, které ve své době patřily k zemím Koruny české. V následující 
sluneční sféře věže se nachází císař Karel IV. a král Václav IV. 
vzdávající hold sv. Vítu. Horní část věže pak patří nebeské sféře. 
Z této sféry shlíží na zemi čeští patroni sv. Vojtěch a sv. Zikmund. 
Opomenout bychom neměli ani tzv. magickou past, která se nachází 
pod střechou věže. Jedná se o palindrom (viz kapitola Novoměstská 
radnice, str. 32 a Karlův most, str. 2), tj. větu, která se čte z obou 
stran stejně. Magická formule zní: SIGNA TE SIGNA TEMERE ME 
TANGIS ET ANGIS. ROMA TIBI SUBITO MOTIBUS IBIT AMOR. 
(Formule vychází z legendy o sv. Martinovi, kterého pokoušel ďábel 
při cestě do Říma. V překladu znamená: „Jen se křižuj symbolem 
kříže, vztahuješ na mě ruku a trápíš mě bezdůvodně. Řím, který 
miluješ, ti bude již brzy na dosah.“) Magická past měla ochránit věž 
před vším zlým, stejně jako je tomu u palindromu Karlova mostu 
a Novoměstské radnice.
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  4  Pražští astronomové 
Tycho Brahe, Johannes Kepler
Náhrobek Tychona Brahe q chrám Panny Marie před 
Týnem, Staroměstské náměstí, Praha 1 - Staré město 
y Staroměstská

Sousoší q Parléřova 2, Praha 1 – Hradčany 
k Pohořelec

V impozantním chrámu Panny Marie před Týnem na 
Staroměstském náměstí se nachází hrobka významného dánského 
astronoma Tychona Brahe, který byl považován za nejlepšího 
znalce hvězdné oblohy své doby. Brahe přijel do Prahy na pozvání 
císaře Rudolfa II. roku 1599 a kousek za Prahou si nechal vybudovat 
moderní observatoř, kde nechyběla ani alchymistická dílna, druhá 
jeho vášeň hned po astronomii. O rok později se Brahe setkává 
s dalším astronomem, Johannesem Keplerem. Názorově se oba 
vědci rozcházejí, přesto jejich spolupráce přinesla i své ovoce. 
Brahe zastával názor, že Slunce se otáčí kolem Země, přičemž 
ostatní planety se otáčejí kolem Slunce. Oproti tomu Kepler se 
přikláněl k heliocentrickému uspořádání vesmíru (středem vesmíru 
je Slunce, kolem kterého obíhají planety, viz kapitola Letohrádek 
Hvězda, str. 50). Stojí za zmínku, že smuteční řeč nad hrobem 
Tychona Brahe v Týnském chrámu pronesl Jan Jessenius, význačný 
lékař a rektor Karlovy univerzity, který byl jedním z českých pánů 

© Kajano / Shutterstock
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popravených na Staroměstském náměstí o dvacet let později 
(viz kapitola Poprava českých pánů, str. 12). Na náhrobku je císařský 
dvorní astronom vyobrazen v rytířském hávu a bystrému oku 
neunikne ani vyobrazení Braheho umělého nosu. O jeho špičku totiž 
přišel během souboje v Dánsku a od té doby používal stříbrozlatou 
protézu vždy pečlivě připevněnou speciálním lepidlem. Oba velikány 
připomíná dnes v Praze také společné sousoší na Pohořelci před 
Gymnáziem Jana Keplera.

p Johannes Kepler vyhotovil na přání slavného vojevůdce Albrechta 
z Valdštejna jeho podrobný horoskop. Tento horoskop vešel později 
ve známost jako „horoskop předpovězené smrti“ poté, co byl 
Valdštejn roku 1634 zavražděn v Chebu.

Moderní observatoř 
Tychona Brahe 
se nacházela 
v Benátkách nad 
Jizerou, kde byly 
ideální podmínky pro 
pozorování hvězdné 
oblohy.

Náhrobek Tychona Brahe v Týnském chrámu 
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  5  Poprava sedmadvaceti 
českých pánů
Kříže na Staroměstském náměstí
q Staroměstské náměstí, Praha 1 – Staré Město 
y Staroměstská

Patníky před Lichtenštejnským palácem 
q Malostranské náměstí 13, Praha 1 – Malá Strana 
k Malostranské náměstí

Staroměstské náměstí
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Na impozantní ploše Staroměstského náměstí se vedle radniční 
věže nachází v dlažbě chodníku vyznačených 27 bílých křížů 
s letopočtem. Jedná se o připomínku 27 českých šlechticů 
a měšťanů, kteří byli na tomto místě popraveni 21. června 1621. 
Poprava byla aktem pomsty za české stavovské povstání z let 
1618-1620, během něhož se čeští šlechtici otevřeně postavili 
na odpor vládnoucí habsburské dynastii; jádrem sporu byly jak 
politické, tak i náboženské neshody. Odbojní čeští stavové, většinou 
protestanského vyznání, byli po několika konfliktech poraženi 
katolickým vojskem krále Ferdinanda II. Habsburského v bitvě na 
Bílé hoře roku 1620. Na Staroměstském náměstí byli poté veřejně 
popraveni význační představitelé protihabsburského tábora z řad 
české šlechty, rytířů i měšťanů. (Jedním z popravených byl i rektor 
Karlovy univerzity Jan Jessenius, který o dvacet let dříve pronášel 
smuteční řeč nad hrobem Tychona Brahe, viz kapitola Pražští 
astronomové, str. 10).

Po demonstrativně provedené popravě, která měla na zbytek 
obyvatelstva drtivý účinek, následovala tvrdá rekatolizace a s ní 
spojená vlna emigrace protestantsky smýšlejících vzdělanců, 
měšťanů a šlechty; české země v té době přišly o velkou část svých 
elit.

Spolu s 27 kříži na Staroměstském náměstí tuto tragickou událost 
českých dějin připomínají také neobvyklé figurální patníky na 
Malostranském náměstí před Lichtejštejnským palácem – v jeho 
zdech totiž o osudu českých pánů bylo rozhodnuto. Kovové patníky 
jsou dílem českého sochaře Karla Nepraše a byly zde instalovány 
v roce 1993.

Malostranské náměstí
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  6  Hebrejské hodiny 
na židovské radnici
q Maiselova 18, Praha 1 – Staré Město
y Staroměstská k Právnická fakulta
Po staletí charakter Prahy spoluvytvářelo soužití tří kultur – české, 
německé a židovské. Z někdejší židovské čtvrti se do dnešních dob 
dochovalo jen torzo, nicméně budovy synagog i ostatní stavby jsou 
výmluvným svědectvím o někdejším významu pražské židovské 
komunity. První zmínky o židovské radnici se datují do 16. století. 
Budova prošla několika stavebními úpravami, během nichž získala 
i rokokovou věžičku a dvoje hodiny. Ciferník prvních hodin je 
značen římskými číslicemi a čas na nich plyne tak, jak známe. 
Druhý ciferník má však časové údaje vyznačeny písmeny hebrejské 
abecedy a ručičky hodin jdou opačným směrem. Princip je stejný 
jako u hebrejského textu, který se čte zprava doleva. Hebrejské 
písmeno „Aleph“, které odpovídá numerické hodnotě čísla 1, se tedy 
nachází na místě, kde je na hodinách s římskými číslicemi uvedeno 
číslo 11. Písmeno „Beth“ označující číslo 2 stojí na pozici čísla 10, 
atd. Hodiny byly zhotoveny po polovině 18. století a jedná se vůbec 
o jedny z nejstarších hebrejských hodin v Evropě.

Za zmínku stojí zajímavost, že pražská, resp. česká 
židovská komunita používala ve středověku ke 
komunikaci vedle hebrejštiny i tzv. kenaanštinu 
(Leshon Knaan), což je staročeština přepsaná do 
hebrejských znaků. Obdobný jazykový systém 
se týkal obecně všech slovanských jazyků, avšak 
ve staročeštině se dochovalo nejvíce písemných 
památek. Zeptejte se svého průvodce v Židovském 
muzeu w jewishmuseum.cz

Staronová synagoga před židovskou radnicí 



15Praha:odtajněná

© Yurlick / Shutterstock
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  7  Anežský klášter
q Anežská 12, Praha 1 – Staré Město 
k Dlouhá třída w ngprague.cz
Na severním konci Starého Města, stranou turistického ruchu 
poblíž Vltavy, leží jedno z nejstarších posvátných míst města 
Prahy, starodávný Anežský klášter. Nese jméno přemyslovské 
princezny Anežky, která jej, inspirována myšlenkami sv. Františka 
a sv. Kláry, založila ve 30. letech 13. století společně se svým 
bratrem, českým králem Václavem I. Anežka Přemyslovna, která 
se stala první představenou kláštera, byla mimořádnou osobností 
a díky své zbožnosti a velkorysé dobročinnosti byla již za svého 
života uctívána jako světice. Během jejího života se klášter stal 
významným duchovním centrem. Součástí kláštera byl i špitál 
Na Františku, jenž sloužil především jako útočiště pro chudinu, 
které zde kromě základní zdravotní péče byly poskytovány 
především duchovní služby, včetně zpovědi a posledního pomazání 
a křesťanského pohřbu. Kromě toho byl klášter budován také jako 
přemyslovská královská hrobka. Po své smrti v roce 1282 byla 
Anežka pohřbena do prostého hrobu v klášterní kapli Panny Marie 
a její tělesné pozůstatky, kterým byly připisovány zázračné účinky, 
se staly předmětem obecného kultu. Podle legendy prý byly později 
uloženy do dřevěné truhly, kterou na počátku husitské revoluce 
v 15. století františkáni odnesli a uschovali neznámo kde. Podle 
dávného proroctví v českých zemích nastanou šťastné časy, až se 
Anežčiny ostatky najdou.

Klášter a nedaleký kostel sv. Haštala byly po staletí srdcem dnes 
již zaniklé chudinské čtvrti Na Františku, jejíž původní charakter 
můžeme dnes již jen tušit při procházce úzkými uličkami, které je 
obklopují. Právě kostel sv. Haštala byl podle historických pramenů 
jedním z míst, kde by se Anežčiny ostatky mohly nacházet. 
Archeologický průzkum, který zde v roce 2010 proběhl, to však 
vyvrátil.

Zahrady Anežského kláštera
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Dnes je klášter sv. Anežky součástí Národní galerie v Praze. Jsou 
zde umístěny fenomenální sbírky středověkého umění včetně 
hmatové expozice; najdete zde i trasu věnovanou dětem a speciální 
výtvarnou dílnu. Budovy kláštera, které lze – kromě expozic – 
navštívit zdarma, jsou obklopeny komplexem půvabných zahrad. Ty 
se každé léto stávají dějištěm festivalu Anežka Live!, který zahrnuje 
přednášky, workshopy, setkání, filmové projekce, hodiny jógy a další 
akce.

Anežský klášter - kostel sv. Františka z Assisi
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  8  Dům U Černé Matky Boží
q Celetná ulice 43, Praha 1 – Staré Město
y Náměstí Republiky w czkubismus.cz
Při vstupu do Starého Města pražského se na nároží ulice Celetné 
a Ovocného trhu nachází nepřehlédnutelná budova v kubistickém 
stylu se soškou černé madony s dítětem za zlatou mříží, podle níž 
nese své jméno. Zatímco dům byl postaven v letech 1911–1912, 
soška madony je datována do 17. století a dle historických pramenů 
byla součástí i předchozího domu.

Fenomén černých matek Božích není dosud zcela jednoznačně 
objasněn, ale všeobecně převažuje názor, že jejich původ lze 
vystopovat až k pohanskému kultu matky země (kdy černá barva 
symbolizuje tajemství panenské plodnosti země) a uctívání 
bohyň-matek jako takových, jakým je například kult egyptské 
bohyně Isis chovající boha Hora v náručí. Zajisté stojí za zmínku, že 
na mnohých sochách Isidy a sochách černých madon stojí tentýž 
nápis: „Virgini pariturae“ (Panně, jež má porodit). Do Evropy tento 
orientální kult přinesli pravděpodobně rytíři templářského řádu. 
Zřejmě není náhodou, že pražská Černá Matka Boží přímo hledí na 
protější dům V Templu, bývalé pražské sídlo templářského řádu.

Originál sošky je umístěn v Galerii hlavního města Prahy v objektu 
Domu U Kamenného zvonu. w ghmp.cz/dum-u-kamenneho-zvonu



19Praha:odtajněná

Dům U Černé Matky Boží je 
první kubistický dům v Praze 
a byl postaven podle návrhu 
slavného českého architekta 
Josefa Gočára. Dnes se zde 
nachází Muzeum českého 
kubismu a v prvním patře 
stylová kubistická kavárna 
Grand Café Orient.

© Atmosphere1 / Shutterstock
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  9  Národní památník na Vítkově
q U Památníku 1900, Praha 3 – Žižkov
j U Památníku y Křižíkova w nm.cz
Jen málo staveb dokáže podat tak silné svědectví o své době jako 
Národní památník na Vítkově. České národní obrození 19. století 
toužilo po mýtech národní svébytnosti a nově budovaná pražská 
čtvrť Žižkov se stala jedním velkým odkazem české minulosti. 
Žižkovské ulice byly pojmenovány jmény husitských vojevůdců, 
domy zdobily jejich idealizované portréty. Nedaleké návrší 
kopce Vítkova měl ozdobit mohutný pomník Jana Žižky, který by 
dominoval celé Praze.

Národní památník, dodnes jedna z pohledových dominant Prahy, 
byl nakonec vybudován i na počest československých legionářů 
z 1. světové války a k oslavě vzniku Československa. V roce 1928 
byl položen základní kámen, avšak budova byla předána veřejnosti 
teprve v roce 1938. Vše však záhy změnila nacistická okupace 
Československa a druhá světová válka. Památník byl obsazen a na 
rozkaz říšského protektora zapečetěn.
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Po skončení války začaly opravy. V roce 1948 se však 
v Československu dostali k moci komunisté a nový režim si pro 
památník vymyslel nový účel – měl se po moskevském vzoru 
stát mauzoleem prvního komunistického prezidenta Klementa 
Gottwalda. (Mumifikace se však přes asistenci sovětských 
odborníků nezdařila a Gottwald musel být spěšně pohřben.) 
Dnes přibližuje temné časy komunismu expozice Laboratoř moci 
umístěná v podzemních prostorách památníku.

Za návštěvu stojí impozantní mramorová trojlodní slavnostní síň 
ve stylu Art Deco, kolumbárium, kaple padlých a další prostory. 
V roce 1950 pak byla před památník umístěna socha legendárního 
husitského vojevůdce Jana Žižky, jedna z největších jezdeckých 
soch na světě; jen ocas koně váží 400 kg.

Dnes je v památníku umístěna vojensko-historická expozice 
Národního muzea. Návštěvníci mají rovněž možnost vystoupat až 
na samotný vrchol památníku, odkud se nabízí 360stupňový výhled 
na panorama Prahy.

© Atmosphere1 / Shutterstock
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  10  Nicholas Winton
q Wilsonova 8, Praha 2 – Vinohrady
y k Hlavní nádraží
Dva památníky na pražském hlavním nádraží připomínají jeden 
z nejsilnějších příběhů druhé světové války. Sir Nicholas Winton 
(1909–2015) byl britský makléř a humanitární pracovník, který 
v roce 1939 zachránil 669 převážně židovských dětí z okupovaného 
území Československa před transportem do koncentračních táborů 
tím, že jim zajistil odjezd vlakem do Spojeného království.

Po nástupu nacistů vzniklo několik organizací, které pomáhaly 
pronásledovaným emigrovat z Německa i z obsazených území, 
mezi nimi i Britský výbor pro uprchlíky z Československa (British 
Committee for Refugees from Czechoslovakia, BCRC). Kromě 
finanční pomoci se tyto organizace snažily vyjednávat s úřady 
států, které byly ochotné uprchlíky přijmout. V prosinci 1938 
jeden z pracovníků BCRC, Martin Blake, požádal svého přítele 
Nicholase Wintona, který se zrovna chystal na dovolenou do 
švýcarských Alp, aby odjel do Prahy a pomohl pražské kanceláři 

Sousoší na prvním nástupišti
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BCRC organizovat dětské transporty. Pro každé dítě do věku 17 let 
bylo nutné získat náhradní rodinu ve Velké Británii a kauci ve 
výši 50 liber, potom již nebyl problém získat pro ně britské vízum 
a povolení k pobytu. Po odjezdu z Prahy tyto adopce Winton řídil 
už z Londýna. Tam vyhledával náhradní rodiče, vyřizoval adopce 
u úřadů a získával příspěvky na kauce, to vše vedle své normální 
práce. V Praze mezitím nový vedoucí pražské pobočky BCRC Trevor 
Chadwick shromažďoval potřebné dokumenty od rodičů a vyřizoval 
u německých okupačních úřadů povolení k vycestování. To vše pod 
neustálým dohledem gestapa.

Wintonovi a jeho kolegům se od března do srpna 1939 podařilo 
zorganizovat osm transportů. Poslední úspěšný dětský transport 
byl vypraven 2. srpna 1939, kdy celkový počet zachráněných 
dětí dosáhl 669. Nicholas Winton svůj čin nepovažoval za nic 
výjimečného a po válce o něm sám nemluvil. Až v roce 1988 se 
o jeho zveřejnění postarala historička Elizabeth Maxwellová. 
Nicholas Winton byl poté pozván do pořadu BBC That’s Life, 
kde se – aniž by o tom dopředu věděl – poprvé od války setkal 
s desítkami někdejších židovských dětí, jimž zachránil život.

Sousoší sira Nicholase Wintona s dvěma dětmi je umístěno na 
prvním nástupišti hlavního nádraží. Sousoší doplňuje tabulka: 
„S hlubokou vděčností věnováno siru Nicholasi Wintonovi a všem 
soucitným lidem, kteří osmi vlakovými transporty do Velké 
Británie v roce 1939 zachránili 669 dětí před hrůzami 2. světové 
války a na památku 15 131 československých dětí zavražděných 
v koncentračních táborech.“

Od května 2017 je v podchodu k nástupištím k vidění druhá 
vzpomínka spojená se jménem sira Wintona. Památník Rozloučení, 
který vymyslely tři z „Wintonových dětí“, připomíná lásku 
a odhodlání rodičů, jejichž těžké rozhodnutí poslat své děti do 
neznáma jim zachránilo život. Památník tvoří replika dveří vlaku 
s odlitky rukou dětí a rodičů. Právě vzpomínka, jak rodiče i děti tiskli 
ruce na sklo dveří, je pro pamětníky nejsilnější.

Památník rozloučení
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  11  Jan Palach
Památník Jana Palacha/kříž q Václavské náměstí, chodník 
před kašnou Národního muzea, Praha 1 – Nové Město 
y Muzeum

Pamětní deska Jana Palacha q Filozofická fakulta 
Univerzity Karlovy, náměstí Jana Palacha 2, 
Praha 1 – Staré Město y k Staroměstská

Dům matky a Dům syna – památník Jana Palacha 
q Alšovo nábřeží, Praha 1 – Staré Město 
y k Staroměstská
Pokus vybudovat v komunistickém Československu reformní 
„socialismus s lidskou tváří“ skončil vpádem vojsk Varšavské 
smlouvy v srpnu 1968. Řada Čechoslováků emigrovala, ti, co zůstali, 
buď rezignovali, nebo se snažili s novým režimem vyjít. Dvacetiletý 
student Jan Palach se s rostoucí apatií společnosti nehodlal smířit. 
Aby vyburcoval své spoluobčany, rozhodl se k radikálnímu činu 
a 16. ledna 1969 se v blízkosti sochy sv. Václava na Václavském 
náměstí polil benzínem a zapálil. Na následky svého činu o několik 
dní později zemřel. Jeho drastický čin společností otřásl a dokonce 
inspiroval následovníka, Jana Zajíce – tok dějin však zvrátit 
nedokázal.

Palachovo jméno bylo až do roku 1989, kdy komunistický režim 
padl, tabu. Dnes jeho čin v Praze připomínají hned tři památníky. 
Bronzový kříž v dlažbě chodníku před Národním muzeem 
nenápadně označuje místo, kde se Palach upálil. Pamětní deska 
s posmrtnou maskou je umístěna na fasádě Filozofické fakulty, kde 
Palach studoval; náměstí dnes nese Palachovo jméno. A konečně 
pár kroků odtud se k nebi tyčí kovový skulpturální dvojpomník 
nazvaný Dům syna a Dům matky, jehož autorem je americký 
architekt s českými kořeny John Hejduk.

© Peter Zurek / Shutterstock
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Za místo posledního odpočinku Jana Palacha byl vybrán hrob na 
Olšanských hřbitovech, který se stal doslova poutním místem. To se 
však nelíbilo komunistické vládnoucí garnituře, která Palachovo tělo 
exhumovala, zpopelnila a odvezla mimo Prahu. Slavnostní návrat 
na Olšanské hřbitovy se konal až po Sametové revoluci za účasti 
prezidenta republiky Václava Havla. Bronzová náhrobní deska je 
dílem známého českého sochaře Olbrama Zoubka.

Hrob Jana Palacha 
se po odvezení 
z Olšanských hřbitovů 
nacházel 
ve Všetatech.

Dům matky a Dům syna © LALS STOCK / Shutterstock
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  12  Protiatomový kryt 
v hotelu Jalta
q Václavské náměstí 45, Praha 1 – Nové Město
y Muzeum, Můstek k Václavské náměstí
w hoteljalta.com
Václavské náměstí bylo mnohokrát svědkem dramatických 
okamžiků historie. V květnu 1945, těsně před porážkou nacistického 
Německa, napadla letadla Luftwaffe zápalnými bombami centrum 
města. Po válce měly být zničené domy uprostřed Václavského 
náměstí rychle nahrazeny novostavbami.

Jedna z nich vyrostla v letech 1954 – 1958 a do povědomí Pražanů 
vstoupila jako luxusní hotel Jalta. Dekorativně pojatá stavba zaujme 
především bohatým obkladem fasády. Její autor, architekt Antonín 
Tenzer, měl ve své době významného podporovatele v osobě 
komunistického prezidenta Antonína Zápotockého. Politik, profesí 
kameník, se dokonce podílel na výběru nejkvalitnějšího mramoru 
a travertinu. Také sochařská výzdoba byla vytvořena s velkou 
dávkou vkusu. Luxusní interiér zahrnoval skleněné výplně od 
Stanislava Libenského, elegantní keramické obklady a ručně tkané 
textilie.

Detailem, o němž však tehdejší veřejnost neměla tušení, 
byl rozsáhlý podzemní protiatomový kryt pro představitele 
komunistické moci. Byl určen pro 250 osob, vybaven operačním 
sálem, rezervoárem vody i zázemím pro vojenský štáb. V podzemí 
bylo umístěno i odposlouchávací zařízení telefonů z jednotlivých 
pokojů, o jehož provoz se „staraly“ tajné služby. Dnes se v této části 
hotelu nachází Muzeum studené války.

© Jalta Boutique Hotel
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Muzeum studené války © Jalta Boutique Hotel

Muzeum studené války © Jalta Boutique Hotel
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  13  Socha sv. Václava 
v pasáži Lucerna
q Štěpánská 61, Praha 1 – Nové Město
y Můstek k Václavské náměstí w lucerna.cz
Palác Lucerna v těsném sousedství Václavského náměstí je 
dokladem začínající české moderny, ačkoli jeho eklektický design 
nese i stopy pozdní secese. Když byl v roce 1921 dostavěn, stal 
se nejnavštěvovanějším společenským centrem města; dodnes 
v komplexu najdeme elegantní kinosál, kavárnu, velký společenský 
sál využívaný pro koncerty a plesy a obchodní pasáž s pestrou 
směsí obchůdků a butiků.

Po Praze je 
rozmístěno mnoho 
provokativních 
skulptur Davida 
Černého. Zkusíte je 
všechny najít?
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Tuto – kdysi první – průchozí pasáž v metropoli od roku 2000 
zdobí provokativní zavěšená socha muže v rytířské zbroji, jenž sedí 
obkročmo na břiše mrtvého koně. Kůň je pak za svázaná kopyta 
zavěšen ze skleněné kupole v centrální části pasáže. Skulptura, 
jejímž autorem je známý český výtvarník David Černý, je svébytným 
pandánem k jiné, podstatně starší: jen pár metrů od pasáže Lucerna 
se v horní části Václavského náměstí před Národním muzeem 
nachází její předloha – původní jezdecká socha sv. Václava, patrona 
české země, od Josefa Václava Myslbeka z r. 1913. Interpretací 
významu sochy sv. Václava na mrtvém koni je více, ale na 
kritickém vyznění se shodne většina z nich – přibližně řečeno jde 
o sarkastický komentář k pokleslému chápání národní hrdosti, kdy 
z někdejších myšlenek zůstal jen vyprázdněný patos symbolů.
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  14  Karlovo náměstí 
a Novoměstská radnice
q Karlovo náměstí 23, Praha 2 - Nové Město 
y k Karlovo náměstí k Novoměstská radnice
w novomestskaradnice.cz

Největší pražské náměstí se nachází ve čtvrti Nové Město, stranou 
masového turistického zájmu – jde však o místo s pozoruhodnou 
historií. Většinu plochy náměstí dnes zabírá rozsáhlý park se 
vzrostlými stromy, květinovými záhony, sochami a fontánou; 
zejména v parném létě je to příjemné místo k zastavení a odpočinku.

Nové Město bylo založeno císařem Karlem IV. ve 14. století jako 
součást jeho grandiózního plánu na vybudování duchovního centra 
Evropy, „nového Jeruzaléma“ v Praze; a skutečně, porovnáme-li 
dobové mapy obou měst, zjistíme, že se zrcadlově shodují 
minimálně ve 20 bodech. Duchovní těžiště Jeruzaléma, plošina ve 
tvaru nepravidelného čtyřúhelníku zvaná hora Moria, kde Abrahám 
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obětoval Izáka a v jejímž středu stával Šalomounův Chrám, se na 
Novém Městě otiskla jako Dobytčí trh, dnešní Karlovo náměstí. 
Karel zřejmě upřímně věřil, že on a jeho nejstarší syn a následník 
na římském i českém trůnu Václav IV. jsou převtělením jiného otce 
se synem, izraelských králů Davida a Šalomouna. A David podle 
Starého zákona sice založil Město Davidovo – biblický Jeruzalém, 
na hoře Moria zakoupil pozemek a shromáždil materiál pro stavbu 
Chrámu, avšak zbudovat Chrám mu Bůh zakázal, to směl až 
Šalomoun po Davidově smrti. Karel proto ve středu Dobytčího trhu 
nechal vztyčit pouze dřevěnou věž, ze které o svátcích vystavoval 
korunovační klenoty a vzácné relikvie, např. trny z Kristovy koruny 
či kopí svatého Longina (viz kapitola Vyšehrad, str. 40). Karlův syn 
Václav IV. pak po smrti svého otce na místě věže nechal vybudovat 
osmibokou kapli, která prostoru náměstí vévodila až do 18. století 
(je mj. zobrazena na řadě dobových rytin). Model kaple si lze 
prohlédnout v Muzeu hlavního města Prahy w muzeumprahy.cz

Gotická Novoměstská radnice pak dominuje severní straně náměstí; 
budova má za sebou pohnutou historii – mimo jiné zde v r. 1419 
došlo k první pražské defenestraci (defenestrace je akt násilného 
vyhození většinou politického protivníka oknem), která vedla 
k počátku husitských válek, náboženského konfliktu, v němž proti 
sobě stála spontánně zformovaná armáda českých husitů a vojska 
římského císaře Zikmunda, papeže a jemu loajálních evropských 
panovníků. Zajímavostí je, že na jižní radniční zdi nalezneme stejný 
palindrom, který se nachází i na Staroměstské mostecké věži (viz 
str. 8). Radnici dnes můžete navštívit; z radniční věže je krásný 
pohled na město. V okolí najdeme několik pozoruhodných staveb, 
například raně barokní kostel sv. Ignáce z Loyoly na rohu Ječné 
ulice, kostel sv. Cyrila a Metoděje s památníkem hrdinů heydrichiády 
(str. 36) blíže k řece a za jižní stranou náměstí pak pozoruhodný 
komplex Emauzského kláštera (str. 38).

Výhled na Karlovo náměstí z věže Novoměstské radnice
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Pohled na Nové Město od rytce Aegidia Sadelera (asi 1568-1625). 
Kaple Božího těla bývala středobodem náměstí.
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  15  Krypta kostela 
sv. Cyrila a Metoděje
Národní památník heydrichiády
q Resslova 9a, Praha 2 - Nové Město
y k Karlovo náměstí
w vhu.cz/muzea/ostatni-expozice/krypta

Barokní pravoslavný kostel sv. Cyrila a Metoděje nedaleko Karlova 
náměstí je nejen pozoruhodnou církevní stavbou, ale díky své roli 
v moderních českých dějinách i jedním z nejvýznamnějších míst 
v Praze.

Dne 15. 3. 1939 bylo zahájeno obsazování českého území německou 
armádou; následující den byl zřízen Protektorát Čechy a Morava 
a následovalo šest let brutálního útlaku a ponížení českého národa. 
Nejhorší období začalo s nástupem říšského protektora Reinharda 
Heydricha v roce 1941, který patřil mezi nejmocnější muže 
nacistického Německa a v Protektorátu vyhlásil stanné právo.

Československá vláda v exilu tak rozhodla o nutnosti razantní 
odpovědi – odvetné akce, jejímž cílem byl útok na Heydricha. 
Operaci s krycím názvem Anthropoid měli provést Josef Gabčík 
a Janem Kubišem, kteří byli pro tento úkol speciálně vycvičeni ve 
velké Británii a do Protektorátu se dostali v tajném výsadku. Atentát 
byl v květnu 1942 úspěšně proveden. Odveta však byla drtivá: 
následovaly popravy odbojářů, jejich spolupracovníků i všech, kdo 
atentát (byť i jen údajně) schvalovali. Vyhlazeny byly obce Lidice 
a Ležáky, a to pro pouhé podezření z pomoci parašutistům. Oba 
parašutisté spolu s dalšími pěti vojáky Československé samostatné 
brigády z Velké Británie se mezitím skrývali v kostele svatých Cyrila 
a Metoděje.

Busty parašutistů v kryptě kostela © Cristian Puscasu / Shutterstock
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V důsledku zrady jednoho člena skupiny však příslušníci SS a gestapa 
úkryt objevili, kostel obklíčili a rozpoutal se boj. Po dvou hodinách, 
kdy útočníci ovládli hlavní loď kostela, se zbývající čtyři vojáci uchýlili 
do krypty. Do okénka, které vedlo z Resslovy ulice, SS-mani házeli 
slzotvorné a ruční granáty, poté se snažili kryptu prorazit beranidlem 
a vyplavit vodou. V zoufalé situaci českoslovenští vojáci, jimž už 
docházelo střelivo, sami ukončili svůj život.

Na místě vznikl Národní památník hrdinů heydrichiády, který 
tvoří kostel, krypta pod kostelem a expozice věnovaná osudům 
parašutistům. Podle událostí heydrichiády byl natočen 
i britsko-česko-francouzský film Anthropoid (2016).
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  16  Emauzský klášter
q Vyšehradská 49, Praha 2 - Nové Město
y Karlovo náměstí k Moráň w emauzy.cz

V blízkosti Karlova náměstí (viz str. 32) se při pohledu od řeky k nebi 
vypínají dvě nepřehlédnutelné štíhlé věže, jejichž ladná geometrie 
kontrastuje s horizontálně orientovanou okolní zástavbou. Moderní 
charakter věží je o to zajímavější, že náleží ke středověkému 
stavebnímu komplexu – klášteru Emauzy neboli Na Slovanech. 
Klášter, jenž založil ve 14. století císař Karel IV., byl součástí 
systému dalších sakrálních staveb tvořící v půdorysu Nového Města 
tvar kříže. Klášter je unikátní zejména svými freskami z 60. let 
14. století, které zachycují výjevy ze Starého a Nového zákona.

Pražská architektonická mozaika je jedinečná mimo jiné proto, že 
nacisty okupovaná Praha na rozdíl od řady jiných evropských měst 
v podstatě nebyla za druhé světové války bombardována. Ale zcela 
ušetřeno město nebylo. 14. února 1945 se Praha stala cílem náletu 
62 amerických bombardérů, které na obydlené části města svrhly 
250 bomb. Nálet však byl proveden omylem; zamýšleným cílem byly 
Drážďany, nicméně bombardéry, které vzlétly ze základny ve Velké 
Británii, v husté mlze ztratily orientaci a selhala i navigace. Žádná 
z bomb bohužel nezasáhla průmyslové závody, které nacisté mohli 
využít. Během tohoto kobercového náletu zahynulo 701 lidí, téměř 
1200 bylo zraněno a 183 domů či historických objektů bylo zničeno; 
bez přístřeší se ocitlo na 11 000 Pražanů.

Těžce poškozen byl i klášter Na Slovanech. Klenba kostela se ze 
dvou třetin zřítila, budova vyhořela a zcela zničena byla i severní věž 
(fotografie zachycující stav kláštera po náletu si lze prohlédnout 
v ambitu kláštera). V následujících letech se přistoupilo k rozsáhlým 
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opravám. Jednou z architektonických výzev byla dostavba průčelí, 
které se opět mělo stát dominantou novoměstského panoramatu. 
V architektonické soutěži vyhrál novátorský projekt architekta 
Františka Marii Černého, v němž se prolínají dva betonové 
trojúhelníky s pozlacenými špicemi. Při podrobném pohledu si 
lze povšimnout drobného detailu – jedna z věží je o něco menší 
a subtilnější. Tento prvek je přejat již ze středověké chrámové 
architektury. Mohutnější věž symbolizuje mužský princip, zato užší 
a o malinko menší princip ženský. Dostavba byla dokončena až 
v roce 1968.

© Olga Kashubin / Shutterstock

Detail stropní fresky
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  17  Vyšehrad
y Vyšehrad k Výtoň w praha-vysehrad.cz
Na skále vysoko nad Vltavou se majestátně tyčí Vyšehrad 
s bazilikou sv. Petra a Pavla, neodmyslitelná součást pravobřežního 
pražského panoramatu. Vyšehrad tvoří pomyslný protipól 
k Pražskému hradu, dominantě opačného břehu. Obě místa pojí 
fakt, že se na nich svého času nacházelo panovnické sídlo. Na 
Vyšehradě je však k vidění nejen bazilika, ale také pohřebiště 
a společná hrobka nejzasloužilejších mužů a žen národa českého – 
Slavín, mohutné cihlové opevnění, v němž se nachází i zazděný 
kostel, spletitý systém podzemních chodeb, románská rotunda 
sv. Martina a mnoho dalších objektů rozesetých v parku.

Bazilika sv. Petra a Pavla
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Vyšehrad je i místo opředené mnoha pověstmi; jednou z nich je 
legenda o čertově sloupu. V Karlachových sadech za bazilikou leží 
na tři kusy rozlomený, jednoduše opracovaný černý kamenný sloup. 
Na vnitřní části jednoho úlomku jsou částečně čitelná písmena 
S M M R I E M W, jejichž význam není doposud jasný. Legenda 
praví, že jeden z místních kněží se kvůli osobním výhodám spolčil 
s peklem. Časem však svého upsání ďáblu začal litovat a prosil 
sv. Petra o pomoc. Ten se nad provinilcem slitoval a poradil mu, 
aby se s ďáblem vsadil o svoji duši, že odslouží mši dříve, než ďábel 
donese z katedrály sv. Petra v Římě jeden sloup. Ďábel se rozletěl do 
Říma. Hned z prvního kostela, který v Římě uviděl, vytrhl jeden sloup 

Čertův sloup
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a zamířil s ním zpět do Prahy. Svatý Petr však zasáhl a třikrát jej 
u Benátek srazil se sloupem do moře. Čerta zpozdil natolik, že ten 
zpět na Vyšehrad nedoletěl včas a duše kněze tak byla zachráněna. 
Nahněvaný čert vzteky mrštil sloupem o katedrálu, ve které poté 
dlouhou dobu ležel rozlámaný na tři kusy. Stojí za povšimnutí, že 
celá legenda je vyobrazena na nástěnné malbě uvnitř vyšehradské 
baziliky. O čertově sloupu v Praze se zmiňuje i zahraniční literatura 
zabývající se démonologií. Dodejme, že oním římským kostelem, ze 
kterého čert sloup vytrhl, je Basilica di Santa Maria di Trastevere, 
v níž prý až do dnešní doby jeden sloup chybí.

Vyšehrad však ukrývá více tajemství, než jen Čertův sloup. 
V bazilice je uložena lopatka sv. Valentýna, patrona všech 
zamilovaných. Nachází se zde i sarkofág sv. Longina, římského 
vojáka, který dle evangelia probodl při ukřižování Kristův bok kopím. 
Vertikálně vztyčené kameny, jež bývají označovány za vyšehradské 
menhiry z dávných pohanských dob. Dodnes na jednom z nich, ve 
svahu u rotundy sv. Martina, naleznete o velkých keltských svátcích 
svíčky či oblázky pomalované keltskými symboly.
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Rotunda sv. Martina

Vyšehradské vinice a výhled na Prahu
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  18  Portheimka
q Štefánikova 12, Praha 5 – Smíchov
y k Anděl k Arbesovo náměstí 
w museumportheimka.cz
Na levém břehu Vltavy na Smíchově, 
zcela mimo populární turistické trasy, 
se v těsné blízkosti kostela sv. Václava 
nachází letohrádek Portheimka. Ze strany 
rušné Štefánikovy ulice stavba působí 
nenápadně, ale stačí popojít o pár metrů 
a z druhé strany se otevře půvabný pohled 
na barokní fasádu, nádvoříčko s kašnou 
a park se vzrostlými kaštany. Letohrádek si 
zde vystavěl v polovině 18. století pražský 
rodák a jeden z nejvýznamnějších architektů 
své doby Kilián Ignác Dientzenhofer, jehož 
jméno je spjato např. s kostelem sv. Mikuláše 
na Staroměstském náměstí či s dostavbou 
kupole kostela sv. Mikuláše na Malé Straně.

Letní rezidence má průčelí situované do 
zahrady. Bohatě zdobeným francouzským 
oknem se vstupuje na balkon, který je po 
stranách zdoben dvěma bustami, alegoriemi 
Dne a Noci. Ideově odkazují na antická 
božstva Apollóna a Venuši představující zde 
Slunce a Měsíc, respektive mužský a ženský 
princip. Umístění bust na balkoně není 
náhodné; tradičně je pravá strana přisuzována 
mužskému aspektu, který reprezentuje 
racionalitu, myšlení a aktivitu, a levá strana 
ženskému elementu, představujícímu city 
a tvořivost. Kuriozitou je malá grotta (umělá 
jeskyně) vybudovaná v jednom z oken 
letohrádku směrem do parku, opatřená 
umělými krápníky a původně i vodotryskem. 
Ta měla sloužit k hnízdění zpěvného ptactva.

V letohrádku Portheimka se dnes nachází 
muzeum skla, které spravuje Nadace Jana 
a Medy Mládkových.

Hlavním reprezentačním prostorem budovy 
je oválný sál s freskou na motivy Bakchových 
slavností od významného barokního malíře 
Václava Vavřince Reinera, jehož tvorba 
zdobí mnohé pražské kostely. V oválném sále 
dokonce koncertoval mladý Antonín Dvořák.
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47Praha:odtajněnáKupole kostela sv. Mikuláše na Malé Straně, dílo Kiliána Ignáce Dientzenhofera
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  19  Chrám sv. archanděla 
Michaela na Petříně
q Zahrada Kinských, Praha 5 – Smíchov 
50°4′42,3″ s. š., 14°23′54,3″ v. d. k Švandovo divadlo
Při procházce Kinského zahradou, jedním z nejkrásnějších 
pražských parků, který se rozkládá na jižní části vrchu Petřína, 
můžete narazit na půvabnou dřevěnou stavbu se šindelovou 
střechou, která působí téměř pohádkovým dojmem a ve městě 
nemá sobě podobné. Jedná se o pravoslavný kostel sv. archanděla 
Michaela, který je ukázkou typické lidové stavby z Podkarpatské 
Rusi, dnešní Zakarpatské Ukrajiny, která byla součástí 
předválečného Československa. Kostelík byl postaven ve druhé 
polovině 17. poblíž Mukačeva. V roce 1929 byl postoupen městu 
Praze coby ukázka tradiční lidové stavby a rovněž diplomatické 
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gesto, neboť Praha tehdy byla hlavním městem také pro zdejší 
obyvatele.

Po pečlivém výběru padla volba umístění na petřínský svah, 
aby tento dřevěný skvost stál opět na výšině a v zeleni stromů, 
stejně jako ve svém původním prostředí. Roubená stavba má tři 
výrazné cibulovité věžičky. Hlavní kostelní věž stojí nad prostorem 
vyhrazeným v kostelíku pro ženy. Věže jsou polychromovány třemi 
barvami, bílou, zelenou a červenou, jakožto symboly pro víru, naději 
a lásku. Podlahu tvoří pouze udusaná hlína. Kolem vstupní části je 
dřevěný ochoz, který chránil v případě nepříznivého počasí věřící, 
kteří se dovnitř nevešli.

Dnes má chrám v užívání pravoslavná církev. Každou neděli 
a pondělí se zde koná liturgie v rumunštině a češtině. Pro veřejnost 
je kostel přístupný pouze před bohoslužbou nebo výjimečně 
např. v září během Dnů evropského dědictví.
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  20  Letohrádek Hvězda
q Obora Hvězda, Praha 6 – Liboc
k Vypich w pamatniknarodnihopisemnictvi.cz

Západním směrem od historického centra Prahy se v lesní oboře ve 
čtvrti Liboc nachází pozoruhodná stavba vystavěná na půdorysu 
šesticípé hvězdy. Tento renesanční letohrádek nazvaný podle svého 
tvaru Hvězda si zde v polovině 16. století nechal postavit královský 
místodržitel Ferdinand Tyrolský, jedna z mnoha nevšedních 
osobností českých dějin. Ferdinand byl mužem s vynikajícím 
vzděláním zejména na poli umění, filosofie, alchymie a tajných nauk 
a letohrádek Hvězda nechal vystavět na principech těchto nauk jako 
„filosofický příbytek“.

Podle autorovy idey má stavba odrážet makrokosmické děje 
v pozemském životě. Centrální uspořádání objektu odkazuje na 
heliocentrickou představu o uspořádání vesmíru (viz str. 10). 
Šesticípá hvězda vzniklá spojením dvou rovnostranných 
trojúhelníků symbolizuje propojení dvou protikladných sil do 
vzájemné harmonie. Nejzachovalejší částí interiéru letohrádku je 
přízemí, kde se dochovaly alabastrové štuky s antickými motivy. 
Jednotlivé místnosti v paprscích jsou zasvěceny římským bohům, 
kteří označují nejen planety na hvězdné obloze ale i alchymistické 
prvky, např. Merkur (rtuť), Saturn (olovo) a další. Ústřední kruhový 
prostor symbolizuje Slunce (zlato) odkazující zřejmě na ideu 
heliocentrického uspořádání vesmíru. Vnitřní prostor je členěn 
podle pevného řádu, např. sál Luny a sál Saturna představuje dva 
protikladné světy. Luna symbolizuje proměnlivý svět, zatímco 
Saturn naopak harmonický svět „Zlatého věku“.

Západní směr od Pražského hradu nebyl zvolen náhodně. Odkazuje 
na Večernici, první hvězdu, která se objevuje na obloze po západu 
Slunce. Hvězda v řeči symbolů znamená pravé poznání.
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Synovcem Ferdinanda Tyrolského 
byl pozdější císař Rudolf II. 
Habsburský, za jehož vlády 
Praha zažívala nebývalý kulturní 
rozkvět zejména v oblasti umění 
a vzdělanosti. Dnes se v objektu 
nachází Památník národního 
písemnictví. Otevřeno je od dubna 
do října mimo pondělky.



52 Praha:odtajněná

  21  Míčovna v Královské zahradě
q  Královská zahrada Pražského hradu, 

Praha 1 – Pražský hrad
k Pražský hrad
w hrad.cz/cs/prazsky-hrad-pro-navstevniky
Míčovna je půvabná renesanční stavba umístěná v Královské 
zahradě Pražského hradu. Ve 2. polovině 16. století ji zde pro 
císaře Maxmiliána II. postavil německý stavitel a kameník Bonifác 
Wohlmut, který se rovněž podílel na stavbě Letohrádku Hvězda 
(str. 50). Jak název napovídá, míčovna sloužila pro konání míčových 
her. Její severní stěna, obrácená do Královské zahrady, je bohatě 
vyzdobena figurálními sgrafity – dekoracemi vyškrabovanými 
do mokré omítky. Sgrafita nad oblouky zobrazují alegorie ctností 
a sedmi svobodných umění. Sgrafitová výzdoba však ukrývá jeden 
více než překvapivý výjev. V jednom z bohatě zdobených oblouků 
se nachází znak komunistické pětiletky, znázorněný číslicí pět, 
srpem a kladivem umístěnými uprostřed ozubeného kola. Symbol 
se na fasádu dostal při přestavbě objektu v 50. letech 20. století; 
dnes se tento dokument své doby těší téže ochraně jako zbytek 
zrestaurovaných sgrafit.
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Tak co, podařilo 
se najít?

Míčovna v Královské zahradě



54 Praha:odtajněná

  22  Ateliér Františka Bílka
q Bílkova vila, Mickiewiczova 1 , Praha 6 - Hradčany 
y Hradčanská k Chotkovy sady
w ghmp.cz/bilkova-vila
Kousek od Pražského hradu se nachází pozoruhodná, 
monumentálně působící vila s exteriérem, jemuž dominují nápadné, 
nezvykle členěné sloupy. Jedná se o vilu s ateliérem významného 
českého sochaře Františka Bílka (1872-1941). Umělec, jehož dílo se 
nese v duchu secesního symbolismu, si vilu sám navrhl a v souladu 
se svým duchovním založením ji protkal jazykem starobylých 
symbolů.

Pražská vila měla podle Bílka vyjadřovat „život jako pole plné 
zralých klasů, skýtajících výživu bratří na každý den. Mnohé klasy 
svázány ve snopy – sloupy. Některé ze sloupů nedostavěny, protože 
ničeho nenesou.“ Segmentovitý půdorys stavby lze číst jako stopu 
kosy sklízející obilí. Nápadný je rovněž tvar sloupů připomínajících 
staroegyptskou chrámovou architekturu. Režná cihla a hrubě 
opracovaný kámen přibližují dílo přírodě a lidské práci. Nepravidelně 
členěnému interiéru dominuje vysoký ateliér jako přirozené pracovní 
a duchovní středisko stavby.
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Při vstupu do ateliéru zaujme přes tři metry vysoká socha s názvem 
„Úžas“ z roku 1907. Tato největší Bílkova dřevěná socha znázorňující 
muže vzhlížejícího k nebi s rukama dramaticky objímajícíma vlastní 
hlavu je interpretována jako úžas nad krásou a nekonečnou velikostí 
vesmíru. Bytost prožívá mystickou extázi, protože prozřela a spatřila 
veškerý život v „pravém světle“. Pravé poznání je tedy v lidském 
životě dosažitelné a pocit úžasu, který jej doprovází, je podle Bílka 
jedním z ústředních témat lidského bytí. Toto téma se prolíná 
i jeho další tvorbou (sochařskou, grafickou i literární). Tak třeba 
lipová dřevořezba z 20. let pojmenovaná „Vím“: mladý chlapec na 
ní uchopuje hvězdu, což symbolizuje možnost dosažení nejvyššího 
poznání (pro srovnání viz kapitola Letohrádek Hvězda, str. 50).

První patro Bílkovy vily je věnováno jeho kresbám a grafice. 
Bílkova díla ve stylu secesního symbolismu jsou do dnešních dnů 
zdrojem živých diskusí díky svému přesahu do oblasti filozofických 
a spirituálních nauk.

Bílkova díla si lze prohlédnout i v kostele sv. Václava na Zderaze, 
pro který vytvořil sochu ukřižovaného Krista, oltářní stůl a další 
vybavení. q Resslova 6, Praha 2 - Nové Město

Bílek se věnoval 
studiu umění také 
v Paříži, kde se 
seznámil s Alfonsem 
Muchou, jedním 
z čelních světových 
představitelů 
secese. Oba 
umělce poté pojilo 
celoživotní přátelství
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  23  Stroj času – Metronom
q Letenská pláň, Praha 7 – Letná
k Čechův most k Chotkovy sady
Kinetický sochařský objekt českého sochaře Vratislava Karla 
Nováka stojí na místě bývalého Stalinova pomníku na Letné. 
Tehdejší největší sousoší v Evropě bylo postaveno na počest 
sovětského vůdce J. V. Stalina v polovině 50. let, nejtemnějším 
období komunistické éry v Československu. Stavbě předcházela 
soutěž, do níž se povinně museli přihlásit všichni známí architekti 
a sochaři. Sochař Otakar Švec zaslal návrh sousoší Stalina 
obklopeného figurální skupinou, přičemž doufal, že bude ze soutěže 
vyřazen kvůli obtížné realizaci. K jeho úděsu však návrh zvítězil. Ve 
Švecově ztvárnění po Stalinově levici stáli zástupci sovětského lidu, 
po pravici lid československý. Mezi Pražany se pomníku přezdívalo 
„fronta na maso“: první v řadě Stalin se zdál z kabátu vytahovat 
peněženku, za ním pak stál zástup čekajících.

Slavnostního odhalení pomníku v roce 1955 se však Otakar Švec 
nedožil, měsíc před ním spáchal sebevraždu. Po smrti byl už i Stalin. 
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Nový sovětský vůdce Chruščov svého předchůdce zavrhl – v Praze 
tak bylo záhy nutno řešit otázku, jak se Stalina zbavit. Nakonec 
bylo rozhodnuto sousoší vyhodit do povětří. Odstřel byl proveden 
v roce 1962; akce byla přísně střežena a oblast bylo zakázáno 
fotografovat. Hlavu sovětského vůdce museli dva kameníci sekat po 
kusech a výtahem odvážet dolů. Pomník byl rozebrán, část kvádrů 
odvezena do karlínského přístavu a suť zahrnuta do podzemních 
prostor.

Metronom, oficiálním názvem Stroj času, je jedním z novodobých 
symbolů města. Symbolizuje nezastavitelné plynutí času, svým 
umístěním varuje před opakováním tragédií minulosti, připomíná 
pád idolů a svým způsobem představuje novodobý protějšek 
staroměstského orloje.

Plošina na jižním okraji Letenských sadů, na níž je metronom 
usazen, je dnes oblíbeným cílem místních i návštěvníků Prahy, 
kteří sem míří hlavně za výhledem na historické centrum Prahy 
a řeku Vltavu s jejími mosty. Oblast je také oblíbeným místem 
skateboardistů, kteří na zdejší hladké dlažbě rádi pilují své triky. 
Prostor pod metronomem každé léto hostí sezonní kulturní centrum 
Containall Stalin.
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  24  Rudolfova štola
q  Královská obora (Stromovka) poblíž Mecseryho silnice, 

Praha 7 – Bubeneč k Výstaviště Holešovice

První větrací průduch 
Rudolfovy štoly se nachází 
v křížení ulic Kostelní a Nad 
Štolou blízko letenských 
tenisových kurtů. Druhý je 
ve spojnici ulic Čechova 
a Sládkova. Průduchy jsou 
hluboké až 43 metrů a na 
ulici na ně upozorňují pouze 
betonové nástavby.

Ústí Rudolfovy štoly ve Stromovce (c) Roman Plesky / Shutterstock
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Pozorný návštěvník si při procházce největším pražským parkem 
může povšimnout nenápadného zamřížovaného kamenného 
vchodu vedoucího do útrob letenského svahu. Při bližším pohledu 
lze zjistit, že vchodový oblouk je nahoře označen písmenem „R“ 
s královskou korunou. Jde o vyústění přes 400 let staré štoly, 
která přiváděla do rybníků v Královské oboře samospádem vodu 
z Vltavy pod Starým Městem. Více než kilometr dlouhou štolu, 
která je ražena v hloubce až 45 metrů celým letenským masivem, 
zde velkoryse nechal zbudovat císař Rudolf II (1552-1612), jedna 
z nejoriginálnějších postav české historie (viz str. 10).

Štola je dodnes považována za obdivuhodné inženýrské dílo. Její 
stavba trvala 10 let a její vnitřní výška je od 2 do 4 metrů. Štola 
sloužila svému účelu přes dvě století, dnes je udržovaná, avšak 
běžně nepřístupná. Při zvláštních příležitostech je v Národním 
technickém muzeu w ntm.cz k vidění originální plán celého projektu, 
který je zakreslen na dva a půl metru dlouhém pergamenovém 
svitku.

Výřez z plánku 

Výřez z plánku 
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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 profesionál-
ními průvodci! Objednejte si soukromou vycházku na 
w eshop.prague.eu.

kavárny
Průvodce 
pražskými 
kavárnami
 prague.eu/kavarny

DIRECTORY

CULTURE – galleries, 
museums, theatres, cinema

1. National Museum of Agriculture. Forestry, fi shing, beer, 
wine, food, hunting and gastronomy, all of this is agriculture. 
The museum is aimed at children and adults alike, who become 
co-discoverers of natural laws and rules q Kostelní 44 w nzm.cz 

2. National Technical Museum. Founded in 1908, the museum 
represents centuries of technological ingenuity in 14 permanent 
themed exhibitions. A must for tech-minded boys and girls of all 
ages q Kostelní 42 w ntm.cz

3. Chemistry Gallery. Contemporary art gallery
q Ovenecká 17 w thechemistry.cz

4. AVU Gallery. Exhibition space of Academy of Fine Arts
students and their guests q U Akademie 4 w avu.cz

5. Coffee Museum Alchymista. Museum with confectionery 
shop q Jana Zajíce 7 w coffeemuseum.cz

6. RockOpera Praha. The fi rst theatre for rockers
q Komunardů 1 w rockopera.cz

7. Bio Oko. A beloved single-screen art cinema The bar and café 
are popular meeting spots q Františka Křížka 15 w biooko.net

8. Polansky Gallery. Conceptual art gallery
q Veletržní 45 w polanskygallery.com

9. Alfred ve dvoře. Theatrical stage and venue for live art. Most 
productions are without language barriers
q Františka Křížka 36 w alfredvedvore.cz

10. National Gallery Prague – Veletržní palác (Trade Fair 
Palace). The fi rst Functionalist building in Prague was built 
in 1928 and was the largest building of its type in the world – 
even Le Corbusier was an admirer. It now holds the National 
Gallery’s collection of modern and contemporary art, including 
works by Picasso, Renoir, Gauguin, van Gogh, and Klimt among 
others. The gallery’s monumental interior is itself worth a look
q Dukelských hrdinů 47 w ngprague.cz

11. Studio Hrdinů. A progressive theatre venue with
international programming
q Dukelských hrdinů 47 w studiohrdinu.cz

12. Center and Foundation for Contemporary Arts Prague 
/ Cursor Gallery and Jelení Gallery. Contemporary art gallery 
q Dukelských hrdinů 25a w fcca.cz

13. Vila Štvanice. A restored villa on Štvanice Island, home 
base of three theatrical ensembles
q Ostrov Štvanice 858 w vilastvanice.cz

14. Planetarium Prague. The planetarium offers
astronomy-themed programmes for children and adults
q Královská obora 233 w planetarium.cz

15. Lapidarium of the National Museum holds a massive col-
lection of sculpted stone artifacts dating from the 11th to the late 
19th centuries q Výstaviště 466 w nm.cz

16. Studio ALTA is a multicultural space and a creative hub 
focused on contemporary dance q U Výstaviště 21 w altart.cz

17. Jatka78. A multifunctional theatre, gallery, training hall, 
rehearsal room, and gym located in a former slaughterhouse
q Prague Market, halls 7, 8 w jatka78.cz

18. Trafo Gallery. Contemporary art gallery with artists’ studios 
q Prague Market, hall 14 w trafogallery.cz

19. La Fabrika. Another multi-genre cultural centre focusing on 
audio-visual projects, theatre and dance, multimedia and tradi-
tional exhibitions, lectures, workshops, and concerts
q Komunardů 28 and 30 w.lafabrika.cz

20. DOX Centre for Contemporary Art. The building itself is 
the result of rebuilding an old factory. Worthy of particular atten-
tion is the 42-meter long wooden rooftop structure – the Gulliver 
airship – which serves as a venue for literary events. Also on site 
are the new DOX+ Hall and the Qubus design shop
q Poupětova 1 w dox.cz

Architecture
& Sculpture

21. Hanavský Pavilion – built in 1891 as a showcase for cast 
iron, now a restaurant q Letenské sady 173

22. Metronome – symbolic sculpture by artist Vratislav Novák 
q Letenské sady

23. Ventilation chimneys with abstract decor by renowned 
Czech artist Zdeněk Sýkora q Letenské sady

24. Letenský zámeček (Letná Mansion) – built in the style of 
Italian Renaissance villas, now a restaurant with a beer garden in 
front q Letenské sady 341

25. Expo 58 – former Czechoslovak pavilion, sensation of the 
1958 World’s Fair in Brussels q Letenské sady 80

26. St. Clement Church q Kostelní St. / Skalecká St. / 
Letenské sady w svatyantonin.cz

27. Church of St. Anthony of Padua – neo-Gothic church from 
1914 q Strossmayerovo náměstí/Square w svatyantonin.cz

28. Memorial of Silence – memorial dedicated to Czech 
Holocaust victims q Nádraží Bubny w bubny.org

29. Průmyslový palác (Industrial Palace) – Art Nouveau
centrepiece of the Holešovice exhibition grounds
q Výstaviště 416 w vystavistepraha.eu

30. Graffi ti zone Bubny – legal graffi ti space q U Papírny St.

31. Pražská tržnice (Prague Market) – former slaughter-
house and meatpacking district, now home to outdoor and 
indoor markets, shops, restaurants, theatres, galleries, and clubs 
q Bubenské nábřeží 13 w prazska-trznice.cz

32. Former Holešovice Town Brewery – exceptional
historic-modern architectural complex
q Komunardů St. / U Průhonu St.

33. Classic 7 – 1911 steam mill adapted for modern use as an 
offi ce complex q Jankovcova 49

34. Holešovice Docks, Prague Marina – rusting boats side by 
side with the modern Prague Marina luxury apartment complex 
q V Přístavu St.

Cafés
& Bars

35. Sólista espresso bar – try their cult espresso
q Milady Horákové 48 w solistaespressobar.cz 

36. Letec – Berlin-style espresso bar
q Šimáčkova 17 w cafeletec.com

37. Bio Oko – fun bar/café inside a cinema; good beer selection
q Františka Křížka 15 w biooko.net

38. Kavárna pod Lipami – homey café with small garden; 
sometimes hosts art and photo exhibitions
q Čechova 1  kavarnapodlipami 

39. Café Lajka – café with cinema club and gallery
q U Akademie 11 w cafelajka.cz

40. Ye’s Kafe – cozy café with excellent coffee
q Letenské náměstí 5  yeskafestudio

41. Erhartova cukrárna – popular Czech-style sweetshop
q Milady Horákové 56 w erhartovacukrarna.cz

42. Café Letka – highly Instagrammable shabby-chic café with 
local cakes q Letohradská 44 w cafeletka.cz

43. Dos Mundos – premium coffee, red swings 
q Milady Horákové 38 w dos-mundos.cz

44. Cukrárna Alchymista – good cheesecakes, lovely garden
q Jana Zajíce 7 w alchymista.cz

45. Brut. – Wines and Oysters – bar
w Letohradská 13 w brutkoncept.cz

46. Bar Cobra – popular, trendy bar with food
q Milady Horákové 8 w barcobra.cz

47. Café Jedna – airy café inside the National Gallery; art-
themed programmes q Dukelských hrdinů 47 w cafejedna.cz

48. Café Liberál – popular café and culture venue
q Heřmanova 6  kavarnaliberal

49. Barry Higgel’s Coffeehouse – “a piece of London in 
Prague“ q Tusarova 25  BarryHiggel1704

50. Vnitroblock – café, creative hub and culture centre
q Tusarova 31 w vnitroblock.cz

51. Bitcoin Coffee – legendary cryptocurrency-only café
q Dělnická 43 w bitcoincoffee.cz

52. Biblioteca del vino – Italian wine bar
w Komunardů 32 w biblioteca.cz

53. Cà phê – chic Vietnamese café/bistro
q U Průhonu 9 w ca-phe.cz

Restaurants,
Pubs & Bistros

54. Lokál Nad Stromovkou – iconic Czech pub with Pilsner 
beer
q Nad Královskou oborou 31 w lokal-nadstromovkou.ambi.cz/en

55. Mr. Hot Dog – famed dogs & burgers
q Kamenická 24 w mrhotdog.cz 

56. Salt’n’Pepa Kitchen – revered burger bistro
q Milady Horákové 22  SaltnPepaKitchen

57. Pipca – hip rotisserie chicken bistro
q Milady Horákové 28 w pipca.cz

58. Onigirazu – Japanese vegan fast food
q Milady Horákové 9  onigirazu.cz

59. Bistro Milada – modern bistro with a creative kitchen
q Šmeralova 22 milada_bistro

60. Letná Beer Garden q in front of the Letenský zámeček / 
Letná mansion; great views

61. Peperoncino – Mediterranean food, lovely garden
q Letohradská 34 w restaurant-peperoncino.cz

62. Belcredi Bistro – modern bistro
q Milady Horákové 19 w belcredibistro.cz

63. Garuda Restaurant – Indonesian restaurant
q Milady Horákové 12 w garudarestaurant.cz

64. Bistro 8 – modern French-style bistro
q Veverkova 8 w bistro8.cz

65. Hillbilly – burger bistro
q Pplk. Sochora 21 w hillbilly.cz

66. U houbaře – old-school Czech pub
q Dukelských hrdinů 30 w u-houbare.cz

67. SaSaZu – Asian fusion in a clubby atmosphere
q Pražská tržnice, hall 25 w sasazu.com

68. Kolkovna Argentinská – classic Czech food, Pilsner beer
q U Garáží 1 w kolkovna.cz

69. La Bottega Tusarova – Italian bistro
q Tusarova 39 w tusarova.lacollezione.cz

70. Phill’s Twenty 7 – international bistro
q Přístavní 27 w twenty7.cz

71. Phill’s Corner – modern raw bistro & design shop
q Komunardů 32 w phillscorner.cz

72. Home Kitchen – modern bistro
q Jankovcova 14a w homekitchen.cz

73. The Eatery – seasonal, local, ambitious, open kitchen
q U Uranie 8 w theeatery.cz

Music clubs
74. Tiskárna na Vzduchu – summer culture club with outdoor 
bar q Výstaviště 67 w tiskarnanavzduchu.cz

75. Cross Club – music club with space for performing arts
q Plynární 23 w crossclub.cz

76. Holešovická Šachta – gallery and music club
q Bubenská 14 w holesovickasachta.cz

77. Containall Stalin and Stromovka – summer culture 
scenes in Letná Park and Stromovka Park with concerts, cinema, 
theatre performances and workshops w containall.cz

78. Altenburg1964 – summer music stage and bar aboard 
a boat q Partyzánská 23 w altenburg1964.cz

Design, Fashion, 
Books & Antiques

79. Ema Mamisu – handmade functional designer pottery
q Jana Zajíce 24 w emamamisu.cz

80. Charaktery Design Store – fashion and home accessories 
by a group of local designers
q Milady Horákové 13  charakterydesignstore

81. Kuráž –affordable items by young Czech and Slovak
designers q Veletržní 48 w kuraz.cz

82. Sistersconspiracy – limited-edition men’s and
women’s clothing q Dobrovského 24 w sistersconspiracy.cz

83. Tvorba Store – shared showroom of Czech fashion and
jewelry designers q Veverkova 28 w tvorbastore.cz

84. Aristokrat Vintage – boutique focused on dresses from the 
1920s – 1950s q Milady Horákové 28 w aristokrat-vintage.cz

85. SCORO COCO – men’s vintage fashion
q Milady Horákové 28 w scorococo.cz

86. Papírna – stationery shop with handmade notebooks and 
envelopes q Františka Křížka 8 w papirna.net

87. PageFive – a bookstore specialized in art books and
periodicals q Veverkova 5 w pagefi ve.com

88. Helena Dařbujánová – Czech furniture designer
q Veverkova 7 w helenadarbujanova.cz

89. Koenig Books – art bookstore inside the National Gallery
q Dukelských hrdinů 47  NGknihkupectviKOENIGBOOKS

90. Garage Store – shop with vinyl and record players
q Veverkova 6 w garage-store.net

91. Jakoby – slow fashion showroom 
q Veverkova 8 w jakoby.store

92. Recycle Vintage Store – stylish vintage and upcycled 
clothing q Veverkova 8 w recyclevintagestore.com

93. Epes Rádes – interior design and decoration
q Dělnická 21 w epesrades.cz

94. Lasvit Flagship Showroom – handmade glass light fi x-
tures and other items by leading Czech glass design company
Komunardů 32 w lasvit.com

95. DOX by Qubus – gallery selling the work of leading Czech 
designers: glass, porcelain, jewelry q Poupětova 1 w dox.cz

Regular Events
Designblok – international design show held in the Industrial 
Palace (autumn) w designblok.cz

Metronome Festival Prague – popular international music
festival (summer) w metronomefestival.cz

Letní Letná – international festival of modern circus (summer)
w letniletna.cz

Holešovice
& Letná
Prague.eu

neighbourhoods

Veletržní palác / Trade Fair palace © National Gallery Prague

DOX Centre for Contemporary Art

Letná Beer Garden

Prague.eu

With Prague City Tourism maps 
and guides, you’ll feel right at 
home in Prague.
Pick up these and other titles free of charge at one of our 
tourist information centres, where we’ll also be happy to 
assist.

Old Town Hall
q   Old Town Square No. 1, Prague 1
r  daily 9 a.m. - 7 p.m.
Na Můstku
q   Rytířská No. 12, Prague 1
r daily 9 a.m. - 7 p.m
Discover the magic of Prague’s neighbourhoods with our 
professional guides! Book your private tour via
w eshop.prague.eu.

Title: Prague neighbourhoods: Holešovice & Letná
Text: Prague City Tourism in collaboration with 
Municipal Offi ce of Prague 7 and Art District 7
Maps: Kartografi e Praha
Design and Layout: Touch Branding s.r.o.
Print: All 365 a.s.,
Prague 2/2019,1st edition, not for sale
Prague City Tourism – Arbesovo náměstí 70/4, 
Prague 5, Czech Republic
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design
Czech design
shops, studios
and showrooms

prague.eu/design

With Prague City Tourism 
maps and guides, you‘ll feel 
right at home in Prague.
Pick up these and other titles free of charge 
at one of our tourist information centers, 
where we‘ll also be happy to assist:

q   Old Town Hall,
Old Town Square No. 1, Prague 1

r daily 9 a.m. - 7 p.m.
q   Na Můstku,

Rytířská No. 12, Prague 1
r daily 9 a.m. - 7 p.m

Prague.eu 

With Prague City Tourism 
maps and guides, you’ll feel 
right at home in Prague.
Pick up these and other titles free of charge at 
one of our tourist information centres, where 
we’ll also be happy to assist:

Old Town Hall,
q   Old Town Square No. 1, Prague 1
r  daily 9 a.m. - 7 p.m.

Na Můstku,
q   Rytířská No. 12, Prague 1
r daily 9 a.m. - 7 p.m

Jewish
then
and now

beer
Over 50 tips
for finding great beer
in & around Prague
prague.eu/beer

Prague.eu 

With Prague City Tourism 
maps and guides, you’ll feel 
right at home in Prague.
Pick up these and other titles free of charge at one 
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Prague A city of magic and romance, a gem of architecture down the centuries; full of captivating ambience, resounding with the melodies of great composers, but also a modern metropolis pulsating with life; Prague is all these, one of the fi nest cities in the world. In 1992 its historical centre was added to the UNESCO World Heritage List. Area: 496 km2 Population: 1,290,000 Geographical location: 50° 05‘ 19‘‘ North, 14° 25‘ 17‘‘ East, 235 m above sea level (avg.) Time zone: Central European Time (GMT +1) – CET daylight saving time +1 (GMT +2) Climate: Central European, temperate with 4 seasons Vltava River flows through the city for 31 km, widest point 330 m Historical centre: Prague Castle (Hradčany), Lesser Town (Malá Strana), Old Town (Staré Město), New Town (Nové Město) and Vyšehrad Practical information: Emergency phone line: 112 Czech Republic dialling code: +420 x Václav Havel Airport Prague (Letiště Václava Havla Praha) w www.prg.aero, 30 minutes from city centre Airport access: Hlavní nádraží (y C) j Airport Express, trip length approx. 33 minutes Nádraží Veleslavín (y A) j 119, trip length approx. 17 minutes Zličín (y B) j 100, trip length approx. 16 minutes Anděl (y B) j 191, trip length approx. 51 minutes Night bus j 910 Public transport w www.dpp.cz z +420 296 19 18 17 Tourist passes for 24 (t CZK 110) or 72 hours (t CZK 310) Municipal Health centre Prague (Městská poliklinika Praha)  q Spálená 12, Prague 1 z +420 222 924 295 D3 24 hour Pharmacy q Palackého 5, Prague 1 z +420 224 946 982 D3 Currency: Czech koruna (CZK); 1 euro = approx. 26 CZK coins: 1, 2, 5, 10, 20, 50 CZK banknotes: 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 CZK p Most shops, restaurants, hotels and other services accept major international payment cards. Cash available via a dense network of ATMs. Main Post Offi ce q Jindřišská 14, Prague 1 z +420 954 211 000 w www.ceskaposta.cz daily 2:00–24:00 D3 Public toilets – in all Metro stations, usual opening hours: Mon–Fri 6:00–21:00, Sat–Sun 8:00–20:00, longer at central and connecting stations. Public holidays in the Czech Republic 1 Jan – New Year’s Day, Czech State Day  Good Friday and Easter Monday (moveable feast)  1 May – Labour Day  8 May – Victory Day  5 July – Day of the Slavic missionaries Cyril & Methodius  6 July – Master John Hus Immolation Day  28 Sept – Czech Statehood Day   28 Oct – Czechoslovak State Inception Day  17 Nov – Freedom and Democracy Day  24 Dec – Christmas Eve  25 Dec – Christmas Day   26 Dec – St Stephen’s Day Top Prague Sights Prague Castle (Pražský hrad) q Prague 1 – Hradčany w www.hrad.cz The Prague Castle panorama is one of the most impressive anywhere. One of the largest castle complexes in the world, with historical palaces, church buildings, extensive gardens and picturesque vistas. Prague Castle has for over a thousand years symbolized Czech statehood. Most notable is the Gothic Cathedral of Sts Vitus, Wenceslas and Adalbert (1344). C2

Charles Bridge (Karlův most) q Prague 1 – Lesser Town, Old Town The oldest and most renowned Prague bridge was built in 1357 by Charles IV. At both ends stand fortifi ed bridge towers – The twin Lesser Town towers and the Old Town tower, which is one of the fi nest gate towers of Gothic Europe. C3 St Nicholas Church (Kostel sv. Mikuláše) q Malostranské náměstí, Prague 1 w www.stnicholas.cz A prime example of Prague Baroque, with distinctive dome and bell tower. The Church is a key part of the panorama, not just the left bank of the Vltava River. While staying in Prague, W. A. Mozart played the organ here. C3 Old Town Hall and Horologe (Staroměstská radnice s orlojem) q Staroměstské náměstí, Prague 1 w www.prague.eu/oldtownhall The Old Town Hall dates from 1338, presiding over the Old Town. The oldest Gothic part of the complex is the tower and the oriel chapel, as well as the medieval horologe, where every hour between 9:00–23:00 the 12 Apostles are to be seen. D3 The Church of Our Lady Victorious – ‘Child of Prague’ (Kostel Panny Marie Vítězné – Pražské Jezulátko) q Karmelitská 9, Prague 1 w www.pragjesu.cz An early Baroque church renowned for its Infant Jesus statue from Spain, donated to the Carmelites by Polyxena of Lobkowitz (1628). C3 Strahov Monastery (Strahovský klášter) q Strahovské nádvoří 1, Prague 1 w www.strahovskyklaster.cz The Premonstratensian monastery dates from 1140. Its grounds include the heritage Strahov library and Strahov picture gallery, with remarkable collections of Central European Gothic, Rudolfi ne, Baroque and Rococo works of art. B3 Loreta q Loretánské náměstí 7, Prague 1 w www.loreta.cz A Marian pilgrimage place with replica Holy House, and the Baroque Church of the Nativity. The so-called Loreto treasure is a set of missal objects, the most famous being the Diamond monstrance. B3/2

Clementinum q Mariánské náměstí 5, Prague 1 w www.klementinum.com An extensive complex, originally a Jesuit College. The guided tour includes the Astronomical Tower and Baroque Library Hall. The Mirrored Chapel distinctively beset with mirrors is used as a concert hall. C3 The Old-New Synagogue (Staronová synagoga) q Červená st., Prague 1 w www.kehilaprag.cz Among the oldest and most valuable European and World Jewish monuments, the oldest synagogue in Central Europe. The early Gothic, late 13th century building is still the temple for Prague’s Jewish community. D2

The Church of Our Lady before Týn (Chrám Matky Boží před Týnem) q Staroměstské náměstí, Prague 1 w www.tyn.cz One of the most impressive Gothic sacral buildings in Prague with an extensive gallery of Gothic, Renaissance and early Baroque works, e.g. fi ne altarpieces by Karel Škréta and the tomb of astronomer Tycho Brahe. D3 Municipal House (Obecní dům) q náměstí Republiky 5, Prague 1 w www.obecnidum.cz Early 20th century Prague Art Nouveau at its best, the work of major artists of the period headed by none less than the renowned painter Alfons Mucha. The Smetana Concert Hall dominates the stunning interior. D3 Powder Tower (Prašná brána) q Na Příkopě, Prague 1 w www.muzeumprahy.cz A landmark of late Gothic Prague, the start of the so-called Royal route to Prague Castle. It used to be a gunpowder warehouse. D3 Vyšehrad – V Pevnosti, Prague 2 w www.praha-vysehrad.cz According to ancient legend the oldest seat of Czech princes, in fact the fortress dates back to the 10th century. Its parks encompass architectural treasures like the Romanesque Rotunda of St Martin, the neo-Gothic church of Sts Peter and Paul, the National Cemetery and other places of note. D4 Modern architecture Petřín Lookout Tower (Petřínská rozhledna) q Petřínské sady, Prague 1 w www.muzeumprahy.cz One of Prague’s unmissable landmarks, built in 1891 as a loose copy of the Eiffel Tower in Paris, on a 1:5 scale. C3 Church of the Most Sacred Heart of Our Lord (Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně) q náměstí Jiřího z Poděbrad, Prague 3 w www.srdcepane.cz The prime 20th century Czech sacral building by the Slovenian architect Jože Plečnik. The distinctive and monumental edifi ce is inspired by ancient Christian designs. E3 House at the Black Madonna (Dům U Černé Matky Boží) q Ovocný trh 19, Prague 1 w www.upm.cz The pinnacle of Czech Cubist architecture, exceptional for its façade and Cubist layout design, which goes right into the interior. Also houses a permanent exhibition of Czech Cubism. D3 Müller’s villa (Müllerova vila) q Nad Hradním vodojemem 14, Prague 6 w www.muzeumprahy.cz The villa is a world masterpiece of architectural avant-garde. The outside seems curtly functionalist, the internal layout being more remarkable, ‘flowing’ one into another. B2 The Dancing House (Tančící dům) q Jiráskovo náměstí 6, Prague 2 w www.tancici-dum.cz This exceptional building is a pillar of modern Prague architecture; Inspired by the dancing skill of that famous movie couple – Fred Astaire and Ginger Rogers. C3

Veletržní Palace (Veletržní palác) q Dukelských hrdinů 47, Prague 7 w www.ngprague.cz Once the largest building of its kind in the world, the fi rst functionalist building in Prague, impressively sized at 140 x 75 m. Today it holds the National Gallery’s modern art collections. D2 Žižkov TV tower (Žižkovská televizní věž) q Mahlerovy sady 1, Prague 3 w www.towerpark.cz Without a doubt towering over Prague at 216 m, the tallest building in the city. Climbing the tower’s exterior are 10 giant baby statues by David Černý. E3

The National Gallery in Prague (Národní galerie v Praze):  Veletržní Palace (Veletržní palác) q Dukelských hrdinů 47, Prague 7 Showing: The Arts in Czechoslovakia 1918–1989 (from 28 Oct 2018) D2  Convent of St Agnes of Bohemia (Klášter sv. Anežky České) q U Milosrdných 17, Prague 1 Showing: Medieval Art in Bohemia and Central Europe 1200–1550 D2  Sternberg Palace (Šternberský palác) q Hradčanské nám. 15, Prague 1 Exhibition Hall C2  Schwarzenberg Palace (Schwarzenberský palác) q Hradčanské nám. 2, Prague 1 Showing: The Baroque in Bohemia (till August 2018) C3  Salm Palace (Salmovský palác) q Hradčanské nám. 2, Prague 1 Showing: The TBA21 Contemporary Arts Centre (from 6 Jun 2018) C3  Kinský Palace (Palác Kinských) q Staroměstské nám. 12, Prague 1 Exhibition Hall D3 p More information at w www.ngprague.cz (we recommend keeping an eye on the websites in case of exhibition and venue changes) The Prague City Gallery (Galerie hlavního města Prahy):  Troja Chateau (Trojský zámek) q U Trojského zámku 4/1, Prague 7 Showing: The architecture and decor of Chateau Troja C1  Bílek Villa q Mickiewiczova 1, Prague 6 Showing: The Studio of František Bílek, Czech symbolist sculptor and graphic artist C2  The House at the Stone Bell (Dům U Kamenného zvonu) q Staroměstské náměstí 13, Prague 1 Exhibition Hall D3  Municipal Library (2nd floor) q Mariánské náměstí 1, Prague 1 Exhibition Hall D3  House of Photography (Dům fotografi e) q Revoluční 5, Prague 1 Exhibition Hall D2 p More information at w www.ghmp.cz Picture Gallery of Prague Castle (Obrazárna Pražského hradu) q Prague Castle – II. nádvoří, Prague 1 w www.kulturanahrade.cz Showing: Paintings from the Castle collections C2 The Strahov picture gallery (Strahovská obrazárna) q Strahovské nádvoří 1, Prague 1 w www.strahovskyklaster.cz Showing: A collection of Czech and European art from Gothic to romanticism B3 DOX – Centre for Contemporary Art q Poupětova 1, Prague 7 w www.dox.cz Presenting contemporary art, architecture and design E1

Vltava, and life on the river Prague’s Riverbanks (Náplavky) w www.prazskenaplavky.cz Prague’s riverbanks are some of its favourite promenades, and during the summer they become the centres of Prague’s cultural life and leisure-time activities. Rental boats and pedalos Popular pedalos or boats are an interesting and romantic alternative way to spend summer leisure time in Prague. Sightseeing cruises River Cruises offer an unforgettable view of the historic centre of Prague and many novel experiences.

 The Prague Steamboat Company (Pražská paroplavební společnost) q Rašínovo embankment and Čechův bridge wharf w www.paroplavba.cz – also trips to the ZOO (April – September) C3;D2  Evropská vodní doprava – Prague Boats q Čechův bridge wharf, w www.evd.cz D2  Prague Venice (Pražské Benátky) q Judita, Čertovka, Mánes and Four Seasons wharfs w www.prazskebenatky.cz C3;C3;C2 and C3  Prague ferry steamers (Parníky Praha) q Dvořákovo embankment, Na Františku w www.parniky-praha.eu D2  Jazzboat q Čechův bridge wharf w www.jazzboat.cz – an exceptional floating jazz club D2

Prague’s Parks and Gardens Prague Castle Gardens (Zahrady Pražského hradu) qPrague Castle, Prague 1 wwww.hrad.cz Historically most notable is the Royal Garden from 1534, with its singing fountain, which belongs among the fi nest Renaissance water fountains in Europe. From the Southern gardens, stretching beneath the Castle frontage, you get breathtaking views over Prague’s historical centre. C2 The Palace Gardens under Prague Castle (Palácové zahrady pod Pražským hradem) q Valdštejnská 12 – 14, Prague 1 w www.palacove-zahrady.cz On the southern slopes below Prague Castle is a showpiece complex of interrelated historical gardens with rich architectural decor, lookout terraces and pavilions set among the vegetation to charming effect. C2 Wallenstein Garden (Valdštejnská zahrada) q Letenská st., Prague 1 A geometrically set out early Baroque garden with monumental sala terrena and artifi cial grotto with a distinctive atmosphere. Free ranging peacocks accompany your walk. C2 Vrtba Garden (Vrtbovská zahrada) q Karmelitská 25, Prague 1 w www.vrtbovska.cz One of the most important and fi nest Baroque gardens, though compact, architecturally original on its awkward slope, with sculptural artistic merit that makes it a garden of European importance. C3 Vojanovy sady gardens q U Lužického semináře 17, Prague 1 A little mysterious and unjustly overlooked. The pensiveness of Vojanovy sady has lingered since the Middle Ages, when it was a monastery garden. C3 Petřín park (Petřínské sady) q Prague 1 – Lesser Town Petřín Hill is one of the largest urban expanses of greenery and its slopes are an oasis of calm in the centre of Prague. Atop stands Petřín lookout tower, which offers an enchanting view of the whole city. C3/B3

Franciscan garden (Františkánská zahrada) q Jungmannovo náměstí, Prague 1 The cosy green nook in the heart of the city invites you to stop and take a breath when walking around Prague. The local herbaceous beds are a treat. D3 Rieger’s park (Riegrovy sady) q Prague 2 – Vinohrady This park, over a hundred years old, has many half-hid nooks, wooded glades, open leas and uncommon vistas of Prague. E3/D3 Vyšehrad park (Vyšehradské sady) q Prague 2 – Vyšehrad A magical place of myths and legends, with romantic hideaways and beautiful vistas of the Vltava River. D4 Royal Park (Královská obora) – Stromovka q Prague 7 – Bubeneč The sprawling park covers an area of 95 ha in close proximity to Holešovice Exhibition grounds. It is the ideal place for romantic walks, picnics, sport and leisure. D1,D2/C1,C2 Letná park (Letenské sady) q Prague 7 – Holešovice An extensive park with large grassy areas, mature trees and a varied mix of tree species and a long plane-tree avenue, providing a nice place to sit and great city views. D2/C2 Museum & Galleries The National Museum (Národní muzeum):  The National Museum historical building (Historická budova Národního muzea) q Václavské náměstí 68, Prague 1 Closed for refurbishment until 28 Oct 2018 D3  The National Museum new building (Nová budova Národního muzea) q Vinohradská 1, Prague 1 Showing: “Noah’s Ark” natural history exposition D3  Czech Museum of Music (České muzeum hudby) q Karmelitská 2/4, Prague 1 Showing: Man – Instrument – Music (400 historical musical instruments, incl. the pianoforte played by W. A. Mozart) C3  Lapidary (Lapidárium) q Výstaviště 422, Prague 7 Showing: The monuments of stone carving in Bohemia, 11–19th centuries  D1 p For other National Museum exhibits, see w www.nm.cz The City of Prague Museum (Muzeum hlavního města Prahy) q Na Poříčí 52, Prague 8 w www.muzeumprahy.cz Showing: The Langweil model of Prague, the history of Prague from prehistory to the Middle Ages and the present day D2  The House at the Golden Ring (Dům U Zlatého prstenu) q Týnská 6, Prague 1 Showing: Prague under Charles IV (a burgeoning European Medieval City) D3 Museum Kampa q U Sovových mlýnů 2, Prague 1 w www.museumkampa.cz Showing: A collection of Central European modern art and artworks by pioneering abstract painter František Kupka, and Czech Cubist sculptor Otto Gutfreund. C3 Jewish Museum in Prague (Židovské muzeum v Praze) q Maiselova 15, Prague 1 w www.jewishmuseum.cz One of the oldest and continuously run Jewish museums in the world, documenting the history, traditions and customs of the Jewish population in the Czech lands. Also under the Museum’s care are: The Old Jewish Cemetery (Starý židovský hřbitov), Spanish synagogue (Španělská synagoga), Pinkas synagogue (Pinkasova synagoga), Ceremonial Hall (Obřadní síň), Maisel synagogue (Maiselova synagoga), Klausen synagogue (Klausová synagoga), and the Robert Guttmann Gallery. D2

Prague ferryboats Prague ferries are the greatest way to cross between Prague’s right and left banks. From April to October, and normal Public transport (MHD) tickets apply. More information at w www.dpp.cz or w www.ropid.cz. Vltava River Islands By the waterside you can also enjoy any of Prague’s islands.  Kampa q Prague 1 – an island between the main course of the Vltava River and its Čertovka offshoot, one of the most romantic and lovely places in Prague C3  Slovanský Island (Slovanský ostrov) q Prague 1 – the one island on the Vltava River with a signifi cant park, with its showy neo-Renaissance Žofín palace C3  Střelecký Island (Střelecký ostrov) q Prague 1 – a cosy place shaded by ancient trees, captures the atmosphere of old times with uncommon views of Prague C3 Prague attractions Prague Zoo (Zoologická zahrada hl. m. Prahy) q U Trojského zámku 3, Prague 7 w www.zoopraha.cz Thanks to its prime location Prague Zoo belongs among the loveliest zoos in the world. This beautiful stretch of the outdoors with its animal inhabitants is apt for all generations of visitors. C1

Prague Botanical Garden (Botanická zahrada hl. m. Prahy) q Trojská 196, Prague 7 w www.botanicka.cz The garden offers almost 30 hectares of landscaped areas, including the Fata Morgana tropical greenhouse exhibit, letting you enjoy a trip to the tropics at any time of the year. C1 Aquapalace Prague q Pražská 138, Průhonice – Čestlice w www.aquapalace.cz The biggest entertainment aqua park in Central Europe, where you’ll enjoy memorable moments in this singular sports and leisure complex awash with aquatic attractions. Petřín Funicular (Lanová dráha na Petřín) q Újezd, Prague 1 w www.dpp.cz A popular funicular railway running since 1891. It is integrated into the public transport network and takes you to the top of Petřín Hill. C3 Mirror labyrinth at Petřín (Zrcadlové bludiště)  q Petřínské sady, Prague 1 w www.muzeumprahy.cz From the outside it looks like a mini castle, inside, instead of secret passages you’ll meet a maze of mirrors. Spontaneous children’s laughter echoes in the Hall of laughter, with its distorting mirrors. C3 Historical Tram Line No. 41 From the Holešovice exhibition grounds or the Střešovice yard, at weekends from April to November, the historical tram sets off on its regular route through the city centre. D2 Experiential tours You don’t have to explore the charm of Prague on foot. What not try a fairytale carriage, a vintage car, an ecotrain or a scenic balloon flight? There are plenty of options. For more information, please visit our Tourist Information and Visitor Centres. Prague City Tourism Tourist Information and Visitor Centres Tourist Information Centres Our TICs, located at key places in the historical centre and at the international airport, serve to advise you about Prague, with informative brochures and maps (free of charge) and a wide range of tourism-oriented services, such as tourist benefi t cards, accommodation, public transport travel, admission tickets to cultural events etc. Open daily.  Old Town Hall (Staroměstská radnice) q Staroměstské náměstí 1 D3  Rytířská 12 q corner of Na Můstku street D3  Wenceslas square (upper part) q corner of Štěpánská street D3  Václav Havel Airport Prague q Terminal 1 and Terminal 2 z +420 221 714 714 f tourinfo@prague.eu E-shop At w www.eshop.prague.eu you can book or order educational tours, your own private guides or our maps and brochures, as well as items of merchandise. Join our guided walking tours! Our trained, licensed guides will give you an engaging, but historically accurate walking tour of the key sights of the Old Town. dates: every Saturday in English (exceptionally in German) time: start at 2 p.m. prize: CZK 300 per person Book in person at the Guide Offi ce or at our Tourist information centres or visit w eshop.prague.eu/walkingtours. Added-value guided tours Our highly qualifi ed guides will acquaint you with the Czech metropolis, whether on foot or on sightseeing rides. We offer specialized as well as basic routes. Tour guide services q Old Town Hall z +420 221 714 569, +420 775 855 037 f guides@prague.eu w www.prague.eu
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With Prague City Tourism maps and guides, you’ll feel right at home in Prague. Pick up these and other titles free of charge at one of our Tourist Information Centres, where we’ll also be happy to assist:  Old Town Hall q  Old Town Square 1, Prague 1 r daily 9:00–19:00 Na Můstku q   Rytířská 12, Prague 1 r daily 9:00–19:00
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Prague A city of magic and romance, a gem of architecture down the centuries; full of captivating ambience, resounding with the melodies of great composers, but also a modern metropolis pulsating with life; Prague is all these, one of the fi nest cities in the world. In 1992 its historical centre was added to the UNESCO World Heritage List. Area: 496 km2 Population: 1,290,000 Geographical location: 50° 05‘ 19‘‘ North, 14° 25‘ 17‘‘ East, 235 m above sea level (avg.) Time zone: Central European Time (GMT +1) – CET daylight saving time +1 (GMT +2) Climate: Central European, temperate with 4 seasons Vltava River flows through the city for 31 km, widest point 330 m Historical centre: Prague Castle (Hradčany), Lesser Town (Malá Strana), Old Town (Staré Město), New Town (Nové Město) and Vyšehrad Practical information: Emergency phone line: 112 Czech Republic dialling code: +420 x Václav Havel Airport Prague (Letiště Václava Havla Praha) w www.prg.aero, 30 minutes from city centre Airport access: Hlavní nádraží (y C) j Airport Express, trip length approx. 33 minutes Nádraží Veleslavín (y A) j 119, trip length approx. 17 minutes Zličín (y B) j 100, trip length approx. 16 minutes Anděl (y B) j 191, trip length approx. 51 minutes Night bus j 910 Public transport w www.dpp.cz z +420 296 19 18 17 Tourist passes for 24 (t CZK 110) or 72 hours (t CZK 310) Municipal Health centre Prague (Městská poliklinika Praha)  q Spálená 12, Prague 1 z +420 222 924 295 D3 24 hour Pharmacy q Palackého 5, Prague 1 z +420 224 946 982 D3 Currency: Czech koruna (CZK); 1 euro = approx. 26 CZK coins: 1, 2, 5, 10, 20, 50 CZK banknotes: 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 CZK p Most shops, restaurants, hotels and other services accept major international payment cards. Cash available via a dense network of ATMs. Main Post Offi ce q Jindřišská 14, Prague 1 z +420 954 211 000 w www.ceskaposta.cz daily 2:00–24:00 D3 Public toilets – in all Metro stations, usual opening hours: Mon–Fri 6:00–21:00, Sat–Sun 8:00–20:00, longer at central and connecting stations. Public holidays in the Czech Republic 1 Jan – New Year’s Day, Czech State Day  Good Friday and Easter Monday (moveable feast)  1 May – Labour Day  8 May – Victory Day  5 July – Day of the Slavic missionaries Cyril & Methodius  6 July – Master John Hus Immolation Day  28 Sept – Czech Statehood Day   28 Oct – Czechoslovak State Inception Day  17 Nov – Freedom and Democracy Day  24 Dec – Christmas Eve  25 Dec – Christmas Day   26 Dec – St Stephen’s Day Top Prague Sights Prague Castle (Pražský hrad) q Prague 1 – Hradčany w www.hrad.cz The Prague Castle panorama is one of the most impressive anywhere. One of the largest castle complexes in the world, with historical palaces, church buildings, extensive gardens and picturesque vistas. Prague Castle has for over a thousand years symbolized Czech statehood. Most notable is the Gothic Cathedral of Sts Vitus, Wenceslas and Adalbert (1344). C2

Charles Bridge (Karlův most) q Prague 1 – Lesser Town, Old Town The oldest and most renowned Prague bridge was built in 1357 by Charles IV. At both ends stand fortifi ed bridge towers – The twin Lesser Town towers and the Old Town tower, which is one of the fi nest gate towers of Gothic Europe. C3 St Nicholas Church (Kostel sv. Mikuláše) q Malostranské náměstí, Prague 1 w www.stnicholas.cz A prime example of Prague Baroque, with distinctive dome and bell tower. The Church is a key part of the panorama, not just the left bank of the Vltava River. While staying in Prague, W. A. Mozart played the organ here. C3 Old Town Hall and Horologe (Staroměstská radnice s orlojem) q Staroměstské náměstí, Prague 1 w www.prague.eu/oldtownhall The Old Town Hall dates from 1338, presiding over the Old Town. The oldest Gothic part of the complex is the tower and the oriel chapel, as well as the medieval horologe, where every hour between 9:00–23:00 the 12 Apostles are to be seen. D3 The Church of Our Lady Victorious – ‘Child of Prague’ (Kostel Panny Marie Vítězné – Pražské Jezulátko) q Karmelitská 9, Prague 1 w www.pragjesu.cz An early Baroque church renowned for its Infant Jesus statue from Spain, donated to the Carmelites by Polyxena of Lobkowitz (1628). C3 Strahov Monastery (Strahovský klášter) q Strahovské nádvoří 1, Prague 1 w www.strahovskyklaster.cz The Premonstratensian monastery dates from 1140. Its grounds include the heritage Strahov library and Strahov picture gallery, with remarkable collections of Central European Gothic, Rudolfi ne, Baroque and Rococo works of art. B3 Loreta q Loretánské náměstí 7, Prague 1 w www.loreta.cz A Marian pilgrimage place with replica Holy House, and the Baroque Church of the Nativity. The so-called Loreto treasure is a set of missal objects, the most famous being the Diamond monstrance. B3/2

Clementinum q Mariánské náměstí 5, Prague 1 w www.klementinum.com An extensive complex, originally a Jesuit College. The guided tour includes the Astronomical Tower and Baroque Library Hall. The Mirrored Chapel distinctively beset with mirrors is used as a concert hall. C3 The Old-New Synagogue (Staronová synagoga) q Červená st., Prague 1 w www.kehilaprag.cz Among the oldest and most valuable European and World Jewish monuments, the oldest synagogue in Central Europe. The early Gothic, late 13th century building is still the temple for Prague’s Jewish community. D2

The Church of Our Lady before Týn (Chrám Matky Boží před Týnem) q Staroměstské náměstí, Prague 1 w www.tyn.cz One of the most impressive Gothic sacral buildings in Prague with an extensive gallery of Gothic, Renaissance and early Baroque works, e.g. fi ne altarpieces by Karel Škréta and the tomb of astronomer Tycho Brahe. D3 Municipal House (Obecní dům) q náměstí Republiky 5, Prague 1 w www.obecnidum.cz Early 20th century Prague Art Nouveau at its best, the work of major artists of the period headed by none less than the renowned painter Alfons Mucha. The Smetana Concert Hall dominates the stunning interior. D3 Powder Tower (Prašná brána) q Na Příkopě, Prague 1 w www.muzeumprahy.cz A landmark of late Gothic Prague, the start of the so-called Royal route to Prague Castle. It used to be a gunpowder warehouse. D3 Vyšehrad – V Pevnosti, Prague 2 w www.praha-vysehrad.cz According to ancient legend the oldest seat of Czech princes, in fact the fortress dates back to the 10th century. Its parks encompass architectural treasures like the Romanesque Rotunda of St Martin, the neo-Gothic church of Sts Peter and Paul, the National Cemetery and other places of note. D4 Modern architecture Petřín Lookout Tower (Petřínská rozhledna) q Petřínské sady, Prague 1 w www.muzeumprahy.cz One of Prague’s unmissable landmarks, built in 1891 as a loose copy of the Eiffel Tower in Paris, on a 1:5 scale. C3 Church of the Most Sacred Heart of Our Lord (Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně) q náměstí Jiřího z Poděbrad, Prague 3 w www.srdcepane.cz The prime 20th century Czech sacral building by the Slovenian architect Jože Plečnik. The distinctive and monumental edifi ce is inspired by ancient Christian designs. E3 House at the Black Madonna (Dům U Černé Matky Boží) q Ovocný trh 19, Prague 1 w www.upm.cz The pinnacle of Czech Cubist architecture, exceptional for its façade and Cubist layout design, which goes right into the interior. Also houses a permanent exhibition of Czech Cubism. D3 Müller’s villa (Müllerova vila) q Nad Hradním vodojemem 14, Prague 6 w www.muzeumprahy.cz The villa is a world masterpiece of architectural avant-garde. The outside seems curtly functionalist, the internal layout being more remarkable, ‘flowing’ one into another. B2 The Dancing House (Tančící dům) q Jiráskovo náměstí 6, Prague 2 w www.tancici-dum.cz This exceptional building is a pillar of modern Prague architecture; Inspired by the dancing skill of that famous movie couple – Fred Astaire and Ginger Rogers. C3

Veletržní Palace (Veletržní palác) q Dukelských hrdinů 47, Prague 7 w www.ngprague.cz Once the largest building of its kind in the world, the fi rst functionalist building in Prague, impressively sized at 140 x 75 m. Today it holds the National Gallery’s modern art collections. D2 Žižkov TV tower (Žižkovská televizní věž) q Mahlerovy sady 1, Prague 3 w www.towerpark.cz Without a doubt towering over Prague at 216 m, the tallest building in the city. Climbing the tower’s exterior are 10 giant baby statues by David Černý. E3

The National Gallery in Prague (Národní galerie v Praze):  Veletržní Palace (Veletržní palác) q Dukelských hrdinů 47, Prague 7 Showing: The Arts in Czechoslovakia 1918–1989 (from 28 Oct 2018) D2  Convent of St Agnes of Bohemia (Klášter sv. Anežky České) q U Milosrdných 17, Prague 1 Showing: Medieval Art in Bohemia and Central Europe 1200–1550 D2  Sternberg Palace (Šternberský palác) q Hradčanské nám. 15, Prague 1 Exhibition Hall C2  Schwarzenberg Palace (Schwarzenberský palác) q Hradčanské nám. 2, Prague 1 Showing: The Baroque in Bohemia (till August 2018) C3  Salm Palace (Salmovský palác) q Hradčanské nám. 2, Prague 1 Showing: The TBA21 Contemporary Arts Centre (from 6 Jun 2018) C3  Kinský Palace (Palác Kinských) q Staroměstské nám. 12, Prague 1 Exhibition Hall D3 p More information at w www.ngprague.cz (we recommend keeping an eye on the websites in case of exhibition and venue changes) The Prague City Gallery (Galerie hlavního města Prahy):  Troja Chateau (Trojský zámek) q U Trojského zámku 4/1, Prague 7 Showing: The architecture and decor of Chateau Troja C1  Bílek Villa q Mickiewiczova 1, Prague 6 Showing: The Studio of František Bílek, Czech symbolist sculptor and graphic artist C2  The House at the Stone Bell (Dům U Kamenného zvonu) q Staroměstské náměstí 13, Prague 1 Exhibition Hall D3  Municipal Library (2nd floor) q Mariánské náměstí 1, Prague 1 Exhibition Hall D3  House of Photography (Dům fotografi e) q Revoluční 5, Prague 1 Exhibition Hall D2 p More information at w www.ghmp.cz Picture Gallery of Prague Castle (Obrazárna Pražského hradu) q Prague Castle – II. nádvoří, Prague 1 w www.kulturanahrade.cz Showing: Paintings from the Castle collections C2 The Strahov picture gallery (Strahovská obrazárna) q Strahovské nádvoří 1, Prague 1 w www.strahovskyklaster.cz Showing: A collection of Czech and European art from Gothic to romanticism B3 DOX – Centre for Contemporary Art q Poupětova 1, Prague 7 w www.dox.cz Presenting contemporary art, architecture and design E1

Vltava, and life on the river Prague’s Riverbanks (Náplavky) w www.prazskenaplavky.cz Prague’s riverbanks are some of its favourite promenades, and during the summer they become the centres of Prague’s cultural life and leisure-time activities. Rental boats and pedalos Popular pedalos or boats are an interesting and romantic alternative way to spend summer leisure time in Prague. Sightseeing cruises River Cruises offer an unforgettable view of the historic centre of Prague and many novel experiences.

 The Prague Steamboat Company (Pražská paroplavební společnost) q Rašínovo embankment and Čechův bridge wharf w www.paroplavba.cz – also trips to the ZOO (April – September) C3;D2  Evropská vodní doprava – Prague Boats q Čechův bridge wharf, w www.evd.cz D2  Prague Venice (Pražské Benátky) q Judita, Čertovka, Mánes and Four Seasons wharfs w www.prazskebenatky.cz C3;C3;C2 and C3  Prague ferry steamers (Parníky Praha) q Dvořákovo embankment, Na Františku w www.parniky-praha.eu D2  Jazzboat q Čechův bridge wharf w www.jazzboat.cz – an exceptional floating jazz club D2

Prague’s Parks and Gardens Prague Castle Gardens (Zahrady Pražského hradu) qPrague Castle, Prague 1 wwww.hrad.cz Historically most notable is the Royal Garden from 1534, with its singing fountain, which belongs among the fi nest Renaissance water fountains in Europe. From the Southern gardens, stretching beneath the Castle frontage, you get breathtaking views over Prague’s historical centre. C2 The Palace Gardens under Prague Castle (Palácové zahrady pod Pražským hradem) q Valdštejnská 12 – 14, Prague 1 w www.palacove-zahrady.cz On the southern slopes below Prague Castle is a showpiece complex of interrelated historical gardens with rich architectural decor, lookout terraces and pavilions set among the vegetation to charming effect. C2 Wallenstein Garden (Valdštejnská zahrada) q Letenská st., Prague 1 A geometrically set out early Baroque garden with monumental sala terrena and artifi cial grotto with a distinctive atmosphere. Free ranging peacocks accompany your walk. C2 Vrtba Garden (Vrtbovská zahrada) q Karmelitská 25, Prague 1 w www.vrtbovska.cz One of the most important and fi nest Baroque gardens, though compact, architecturally original on its awkward slope, with sculptural artistic merit that makes it a garden of European importance. C3 Vojanovy sady gardens q U Lužického semináře 17, Prague 1 A little mysterious and unjustly overlooked. The pensiveness of Vojanovy sady has lingered since the Middle Ages, when it was a monastery garden. C3 Petřín park (Petřínské sady) q Prague 1 – Lesser Town Petřín Hill is one of the largest urban expanses of greenery and its slopes are an oasis of calm in the centre of Prague. Atop stands Petřín lookout tower, which offers an enchanting view of the whole city. C3/B3

Franciscan garden (Františkánská zahrada) q Jungmannovo náměstí, Prague 1 The cosy green nook in the heart of the city invites you to stop and take a breath when walking around Prague. The local herbaceous beds are a treat. D3 Rieger’s park (Riegrovy sady) q Prague 2 – Vinohrady This park, over a hundred years old, has many half-hid nooks, wooded glades, open leas and uncommon vistas of Prague. E3/D3 Vyšehrad park (Vyšehradské sady) q Prague 2 – Vyšehrad A magical place of myths and legends, with romantic hideaways and beautiful vistas of the Vltava River. D4 Royal Park (Královská obora) – Stromovka q Prague 7 – Bubeneč The sprawling park covers an area of 95 ha in close proximity to Holešovice Exhibition grounds. It is the ideal place for romantic walks, picnics, sport and leisure. D1,D2/C1,C2 Letná park (Letenské sady) q Prague 7 – Holešovice An extensive park with large grassy areas, mature trees and a varied mix of tree species and a long plane-tree avenue, providing a nice place to sit and great city views. D2/C2 Museum & Galleries The National Museum (Národní muzeum):  The National Museum historical building (Historická budova Národního muzea) q Václavské náměstí 68, Prague 1 Closed for refurbishment until 28 Oct 2018 D3  The National Museum new building (Nová budova Národního muzea) q Vinohradská 1, Prague 1 Showing: “Noah’s Ark” natural history exposition D3  Czech Museum of Music (České muzeum hudby) q Karmelitská 2/4, Prague 1 Showing: Man – Instrument – Music (400 historical musical instruments, incl. the pianoforte played by W. A. Mozart) C3  Lapidary (Lapidárium) q Výstaviště 422, Prague 7 Showing: The monuments of stone carving in Bohemia, 11–19th centuries  D1 p For other National Museum exhibits, see w www.nm.cz The City of Prague Museum (Muzeum hlavního města Prahy) q Na Poříčí 52, Prague 8 w www.muzeumprahy.cz Showing: The Langweil model of Prague, the history of Prague from prehistory to the Middle Ages and the present day D2  The House at the Golden Ring (Dům U Zlatého prstenu) q Týnská 6, Prague 1 Showing: Prague under Charles IV (a burgeoning European Medieval City) D3 Museum Kampa q U Sovových mlýnů 2, Prague 1 w www.museumkampa.cz Showing: A collection of Central European modern art and artworks by pioneering abstract painter František Kupka, and Czech Cubist sculptor Otto Gutfreund. C3 Jewish Museum in Prague (Židovské muzeum v Praze) q Maiselova 15, Prague 1 w www.jewishmuseum.cz One of the oldest and continuously run Jewish museums in the world, documenting the history, traditions and customs of the Jewish population in the Czech lands. Also under the Museum’s care are: The Old Jewish Cemetery (Starý židovský hřbitov), Spanish synagogue (Španělská synagoga), Pinkas synagogue (Pinkasova synagoga), Ceremonial Hall (Obřadní síň), Maisel synagogue (Maiselova synagoga), Klausen synagogue (Klausová synagoga), and the Robert Guttmann Gallery. D2

Prague ferryboats Prague ferries are the greatest way to cross between Prague’s right and left banks. From April to October, and normal Public transport (MHD) tickets apply. More information at w www.dpp.cz or w www.ropid.cz. Vltava River Islands By the waterside you can also enjoy any of Prague’s islands.  Kampa q Prague 1 – an island between the main course of the Vltava River and its Čertovka offshoot, one of the most romantic and lovely places in Prague C3  Slovanský Island (Slovanský ostrov) q Prague 1 – the one island on the Vltava River with a signifi cant park, with its showy neo-Renaissance Žofín palace C3  Střelecký Island (Střelecký ostrov) q Prague 1 – a cosy place shaded by ancient trees, captures the atmosphere of old times with uncommon views of Prague C3 Prague attractions Prague Zoo (Zoologická zahrada hl. m. Prahy) q U Trojského zámku 3, Prague 7 w www.zoopraha.cz Thanks to its prime location Prague Zoo belongs among the loveliest zoos in the world. This beautiful stretch of the outdoors with its animal inhabitants is apt for all generations of visitors. C1

Prague Botanical Garden (Botanická zahrada hl. m. Prahy) q Trojská 196, Prague 7 w www.botanicka.cz The garden offers almost 30 hectares of landscaped areas, including the Fata Morgana tropical greenhouse exhibit, letting you enjoy a trip to the tropics at any time of the year. C1 Aquapalace Prague q Pražská 138, Průhonice – Čestlice w www.aquapalace.cz The biggest entertainment aqua park in Central Europe, where you’ll enjoy memorable moments in this singular sports and leisure complex awash with aquatic attractions. Petřín Funicular (Lanová dráha na Petřín) q Újezd, Prague 1 w www.dpp.cz A popular funicular railway running since 1891. It is integrated into the public transport network and takes you to the top of Petřín Hill. C3 Mirror labyrinth at Petřín (Zrcadlové bludiště)  q Petřínské sady, Prague 1 w www.muzeumprahy.cz From the outside it looks like a mini castle, inside, instead of secret passages you’ll meet a maze of mirrors. Spontaneous children’s laughter echoes in the Hall of laughter, with its distorting mirrors. C3 Historical Tram Line No. 41 From the Holešovice exhibition grounds or the Střešovice yard, at weekends from April to November, the historical tram sets off on its regular route through the city centre. D2 Experiential tours You don’t have to explore the charm of Prague on foot. What not try a fairytale carriage, a vintage car, an ecotrain or a scenic balloon flight? There are plenty of options. For more information, please visit our Tourist Information and Visitor Centres. Prague City Tourism Tourist Information and Visitor Centres Tourist Information Centres Our TICs, located at key places in the historical centre and at the international airport, serve to advise you about Prague, with informative brochures and maps (free of charge) and a wide range of tourism-oriented services, such as tourist benefi t cards, accommodation, public transport travel, admission tickets to cultural events etc. Open daily.  Old Town Hall (Staroměstská radnice) q Staroměstské náměstí 1 D3  Rytířská 12 q corner of Na Můstku street D3  Wenceslas square (upper part) q corner of Štěpánská street D3  Václav Havel Airport Prague q Terminal 1 and Terminal 2 z +420 221 714 714 f tourinfo@prague.eu E-shop At w www.eshop.prague.eu you can book or order educational tours, your own private guides or our maps and brochures, as well as items of merchandise. Join our guided walking tours! Our trained, licensed guides will give you an engaging, but historically accurate walking tour of the key sights of the Old Town. dates: every Saturday in English (exceptionally in German) time: start at 2 p.m. prize: CZK 300 per person Book in person at the Guide Offi ce or at our Tourist information centres or visit w eshop.prague.eu/walkingtours. Added-value guided tours Our highly qualifi ed guides will acquaint you with the Czech metropolis, whether on foot or on sightseeing rides. We offer specialized as well as basic routes. Tour guide services q Old Town Hall z +420 221 714 569, +420 775 855 037 f guides@prague.eu w www.prague.eu

Text: © Prague City Tourism Photo: © Prague City Tourism and the institutions’ photo archives Graphic design: Touch Branding Map: Kartografie Praha a.s. Print: ALL365 s.r.o. Prague 4/2018, First revised edition, Not for sale Prague City Tourism Arbesovo nám. 70/4 / Praha 5 / 150 00 / CZ www.prague.eu www.praguecitytourism.eu
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Prague A city of magic and romance, a gem of architecture down the centuries; full of captivating ambience, resounding with the melodies of great composers, but also a modern metropolis pulsating with life; Prague is all these, one of the fi nest cities in the world. In 1992 its historical centre was added to the UNESCO World Heritage List. Area: 496 km2 Population: 1,290,000 Geographical location: 50° 05‘ 19‘‘ North, 14° 25‘ 17‘‘ East, 235 m above sea level (avg.) Time zone: Central European Time (GMT +1) – CET daylight saving time +1 (GMT +2) Climate: Central European, temperate with 4 seasons Vltava River flows through the city for 31 km, widest point 330 m Historical centre: Prague Castle (Hradčany), Lesser Town (Malá Strana), Old Town (Staré Město), New Town (Nové Město) and Vyšehrad Practical information: Emergency phone line: 112 Czech Republic dialling code: +420 x Václav Havel Airport Prague (Letiště Václava Havla Praha) w www.prg.aero, 30 minutes from city centre Airport access: Hlavní nádraží (y C) j Airport Express, trip length approx. 33 minutes Nádraží Veleslavín (y A) j 119, trip length approx. 17 minutes Zličín (y B) j 100, trip length approx. 16 minutes Anděl (y B) j 191, trip length approx. 51 minutes Night bus j 910 Public transport w www.dpp.cz z +420 296 19 18 17 Tourist passes for 24 (t CZK 110) or 72 hours (t CZK 310) Municipal Health centre Prague (Městská poliklinika Praha)  q Spálená 12, Prague 1 z +420 222 924 295 D3 24 hour Pharmacy q Palackého 5, Prague 1 z +420 224 946 982 D3 Currency: Czech koruna (CZK); 1 euro = approx. 26 CZK coins: 1, 2, 5, 10, 20, 50 CZK banknotes: 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 CZK p Most shops, restaurants, hotels and other services accept major international payment cards. Cash available via a dense network of ATMs. Main Post Offi ce q Jindřišská 14, Prague 1 z +420 954 211 000 w www.ceskaposta.cz daily 2:00–24:00 D3 Public toilets – in all Metro stations, usual opening hours: Mon–Fri 6:00–21:00, Sat–Sun 8:00–20:00, longer at central and connecting stations. Public holidays in the Czech Republic 1 Jan – New Year’s Day, Czech State Day  Good Friday and Easter Monday (moveable feast)  1 May – Labour Day  8 May – Victory Day  5 July – Day of the Slavic missionaries Cyril & Methodius  6 July – Master John Hus Immolation Day  28 Sept – Czech Statehood Day   28 Oct – Czechoslovak State Inception Day  17 Nov – Freedom and Democracy Day  24 Dec – Christmas Eve  25 Dec – Christmas Day   26 Dec – St Stephen’s Day Top Prague Sights Prague Castle (Pražský hrad) q Prague 1 – Hradčany w www.hrad.cz The Prague Castle panorama is one of the most impressive anywhere. One of the largest castle complexes in the world, with historical palaces, church buildings, extensive gardens and picturesque vistas. Prague Castle has for over a thousand years symbolized Czech statehood. Most notable is the Gothic Cathedral of Sts Vitus, Wenceslas and Adalbert (1344). C2

Charles Bridge (Karlův most) q Prague 1 – Lesser Town, Old Town The oldest and most renowned Prague bridge was built in 1357 by Charles IV. At both ends stand fortifi ed bridge towers – The twin Lesser Town towers and the Old Town tower, which is one of the fi nest gate towers of Gothic Europe. C3 St Nicholas Church (Kostel sv. Mikuláše) q Malostranské náměstí, Prague 1 w www.stnicholas.cz A prime example of Prague Baroque, with distinctive dome and bell tower. The Church is a key part of the panorama, not just the left bank of the Vltava River. While staying in Prague, W. A. Mozart played the organ here. C3 Old Town Hall and Horologe (Staroměstská radnice s orlojem) q Staroměstské náměstí, Prague 1 w www.prague.eu/oldtownhall The Old Town Hall dates from 1338, presiding over the Old Town. The oldest Gothic part of the complex is the tower and the oriel chapel, as well as the medieval horologe, where every hour between 9:00–23:00 the 12 Apostles are to be seen. D3 The Church of Our Lady Victorious – ‘Child of Prague’ (Kostel Panny Marie Vítězné – Pražské Jezulátko) q Karmelitská 9, Prague 1 w www.pragjesu.cz An early Baroque church renowned for its Infant Jesus statue from Spain, donated to the Carmelites by Polyxena of Lobkowitz (1628). C3 Strahov Monastery (Strahovský klášter) q Strahovské nádvoří 1, Prague 1 w www.strahovskyklaster.cz The Premonstratensian monastery dates from 1140. Its grounds include the heritage Strahov library and Strahov picture gallery, with remarkable collections of Central European Gothic, Rudolfi ne, Baroque and Rococo works of art. B3 Loreta q Loretánské náměstí 7, Prague 1 w www.loreta.cz A Marian pilgrimage place with replica Holy House, and the Baroque Church of the Nativity. The so-called Loreto treasure is a set of missal objects, the most famous being the Diamond monstrance. B3/2

Clementinum q Mariánské náměstí 5, Prague 1 w www.klementinum.com An extensive complex, originally a Jesuit College. The guided tour includes the Astronomical Tower and Baroque Library Hall. The Mirrored Chapel distinctively beset with mirrors is used as a concert hall. C3 The Old-New Synagogue (Staronová synagoga) q Červená st., Prague 1 w www.kehilaprag.cz Among the oldest and most valuable European and World Jewish monuments, the oldest synagogue in Central Europe. The early Gothic, late 13th century building is still the temple for Prague’s Jewish community. D2

The Church of Our Lady before Týn (Chrám Matky Boží před Týnem) q Staroměstské náměstí, Prague 1 w www.tyn.cz One of the most impressive Gothic sacral buildings in Prague with an extensive gallery of Gothic, Renaissance and early Baroque works, e.g. fi ne altarpieces by Karel Škréta and the tomb of astronomer Tycho Brahe. D3 Municipal House (Obecní dům) q náměstí Republiky 5, Prague 1 w www.obecnidum.cz Early 20th century Prague Art Nouveau at its best, the work of major artists of the period headed by none less than the renowned painter Alfons Mucha. The Smetana Concert Hall dominates the stunning interior. D3 Powder Tower (Prašná brána) q Na Příkopě, Prague 1 w www.muzeumprahy.cz A landmark of late Gothic Prague, the start of the so-called Royal route to Prague Castle. It used to be a gunpowder warehouse. D3 Vyšehrad – V Pevnosti, Prague 2 w www.praha-vysehrad.cz According to ancient legend the oldest seat of Czech princes, in fact the fortress dates back to the 10th century. Its parks encompass architectural treasures like the Romanesque Rotunda of St Martin, the neo-Gothic church of Sts Peter and Paul, the National Cemetery and other places of note. D4 Modern architecture Petřín Lookout Tower (Petřínská rozhledna) q Petřínské sady, Prague 1 w www.muzeumprahy.cz One of Prague’s unmissable landmarks, built in 1891 as a loose copy of the Eiffel Tower in Paris, on a 1:5 scale. C3 Church of the Most Sacred Heart of Our Lord (Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně) q náměstí Jiřího z Poděbrad, Prague 3 w www.srdcepane.cz The prime 20th century Czech sacral building by the Slovenian architect Jože Plečnik. The distinctive and monumental edifi ce is inspired by ancient Christian designs. E3 House at the Black Madonna (Dům U Černé Matky Boží) q Ovocný trh 19, Prague 1 w www.upm.cz The pinnacle of Czech Cubist architecture, exceptional for its façade and Cubist layout design, which goes right into the interior. Also houses a permanent exhibition of Czech Cubism. D3 Müller’s villa (Müllerova vila) q Nad Hradním vodojemem 14, Prague 6 w www.muzeumprahy.cz The villa is a world masterpiece of architectural avant-garde. The outside seems curtly functionalist, the internal layout being more remarkable, ‘flowing’ one into another. B2 The Dancing House (Tančící dům) q Jiráskovo náměstí 6, Prague 2 w www.tancici-dum.cz This exceptional building is a pillar of modern Prague architecture; Inspired by the dancing skill of that famous movie couple – Fred Astaire and Ginger Rogers. C3

Veletržní Palace (Veletržní palác) q Dukelských hrdinů 47, Prague 7 w www.ngprague.cz Once the largest building of its kind in the world, the fi rst functionalist building in Prague, impressively sized at 140 x 75 m. Today it holds the National Gallery’s modern art collections. D2 Žižkov TV tower (Žižkovská televizní věž) q Mahlerovy sady 1, Prague 3 w www.towerpark.cz Without a doubt towering over Prague at 216 m, the tallest building in the city. Climbing the tower’s exterior are 10 giant baby statues by David Černý. E3

The National Gallery in Prague (Národní galerie v Praze):  Veletržní Palace (Veletržní palác) q Dukelských hrdinů 47, Prague 7 Showing: The Arts in Czechoslovakia 1918–1989 (from 28 Oct 2018) D2  Convent of St Agnes of Bohemia (Klášter sv. Anežky České) q U Milosrdných 17, Prague 1 Showing: Medieval Art in Bohemia and Central Europe 1200–1550 D2  Sternberg Palace (Šternberský palác) q Hradčanské nám. 15, Prague 1 Exhibition Hall C2  Schwarzenberg Palace (Schwarzenberský palác) q Hradčanské nám. 2, Prague 1 Showing: The Baroque in Bohemia (till August 2018) C3  Salm Palace (Salmovský palác) q Hradčanské nám. 2, Prague 1 Showing: The TBA21 Contemporary Arts Centre (from 6 Jun 2018) C3  Kinský Palace (Palác Kinských) q Staroměstské nám. 12, Prague 1 Exhibition Hall D3 p More information at w www.ngprague.cz (we recommend keeping an eye on the websites in case of exhibition and venue changes) The Prague City Gallery (Galerie hlavního města Prahy):  Troja Chateau (Trojský zámek) q U Trojského zámku 4/1, Prague 7 Showing: The architecture and decor of Chateau Troja C1  Bílek Villa q Mickiewiczova 1, Prague 6 Showing: The Studio of František Bílek, Czech symbolist sculptor and graphic artist C2  The House at the Stone Bell (Dům U Kamenného zvonu) q Staroměstské náměstí 13, Prague 1 Exhibition Hall D3  Municipal Library (2nd floor) q Mariánské náměstí 1, Prague 1 Exhibition Hall D3  House of Photography (Dům fotografi e) q Revoluční 5, Prague 1 Exhibition Hall D2 p More information at w www.ghmp.cz Picture Gallery of Prague Castle (Obrazárna Pražského hradu) q Prague Castle – II. nádvoří, Prague 1 w www.kulturanahrade.cz Showing: Paintings from the Castle collections C2 The Strahov picture gallery (Strahovská obrazárna) q Strahovské nádvoří 1, Prague 1 w www.strahovskyklaster.cz Showing: A collection of Czech and European art from Gothic to romanticism B3 DOX – Centre for Contemporary Art q Poupětova 1, Prague 7 w www.dox.cz Presenting contemporary art, architecture and design E1

Vltava, and life on the river Prague’s Riverbanks (Náplavky) w www.prazskenaplavky.cz Prague’s riverbanks are some of its favourite promenades, and during the summer they become the centres of Prague’s cultural life and leisure-time activities. Rental boats and pedalos Popular pedalos or boats are an interesting and romantic alternative way to spend summer leisure time in Prague. Sightseeing cruises River Cruises offer an unforgettable view of the historic centre of Prague and many novel experiences.

 The Prague Steamboat Company (Pražská paroplavební společnost) q Rašínovo embankment and Čechův bridge wharf w www.paroplavba.cz – also trips to the ZOO (April – September) C3;D2  Evropská vodní doprava – Prague Boats q Čechův bridge wharf, w www.evd.cz D2  Prague Venice (Pražské Benátky) q Judita, Čertovka, Mánes and Four Seasons wharfs w www.prazskebenatky.cz C3;C3;C2 and C3  Prague ferry steamers (Parníky Praha) q Dvořákovo embankment, Na Františku w www.parniky-praha.eu D2  Jazzboat q Čechův bridge wharf w www.jazzboat.cz – an exceptional floating jazz club D2

Prague’s Parks and Gardens Prague Castle Gardens (Zahrady Pražského hradu) qPrague Castle, Prague 1 wwww.hrad.cz Historically most notable is the Royal Garden from 1534, with its singing fountain, which belongs among the fi nest Renaissance water fountains in Europe. From the Southern gardens, stretching beneath the Castle frontage, you get breathtaking views over Prague’s historical centre. C2 The Palace Gardens under Prague Castle (Palácové zahrady pod Pražským hradem) q Valdštejnská 12 – 14, Prague 1 w www.palacove-zahrady.cz On the southern slopes below Prague Castle is a showpiece complex of interrelated historical gardens with rich architectural decor, lookout terraces and pavilions set among the vegetation to charming effect. C2 Wallenstein Garden (Valdštejnská zahrada) q Letenská st., Prague 1 A geometrically set out early Baroque garden with monumental sala terrena and artifi cial grotto with a distinctive atmosphere. Free ranging peacocks accompany your walk. C2 Vrtba Garden (Vrtbovská zahrada) q Karmelitská 25, Prague 1 w www.vrtbovska.cz One of the most important and fi nest Baroque gardens, though compact, architecturally original on its awkward slope, with sculptural artistic merit that makes it a garden of European importance. C3 Vojanovy sady gardens q U Lužického semináře 17, Prague 1 A little mysterious and unjustly overlooked. The pensiveness of Vojanovy sady has lingered since the Middle Ages, when it was a monastery garden. C3 Petřín park (Petřínské sady) q Prague 1 – Lesser Town Petřín Hill is one of the largest urban expanses of greenery and its slopes are an oasis of calm in the centre of Prague. Atop stands Petřín lookout tower, which offers an enchanting view of the whole city. C3/B3

Franciscan garden (Františkánská zahrada) q Jungmannovo náměstí, Prague 1 The cosy green nook in the heart of the city invites you to stop and take a breath when walking around Prague. The local herbaceous beds are a treat. D3 Rieger’s park (Riegrovy sady) q Prague 2 – Vinohrady This park, over a hundred years old, has many half-hid nooks, wooded glades, open leas and uncommon vistas of Prague. E3/D3 Vyšehrad park (Vyšehradské sady) q Prague 2 – Vyšehrad A magical place of myths and legends, with romantic hideaways and beautiful vistas of the Vltava River. D4 Royal Park (Královská obora) – Stromovka q Prague 7 – Bubeneč The sprawling park covers an area of 95 ha in close proximity to Holešovice Exhibition grounds. It is the ideal place for romantic walks, picnics, sport and leisure. D1,D2/C1,C2 Letná park (Letenské sady) q Prague 7 – Holešovice An extensive park with large grassy areas, mature trees and a varied mix of tree species and a long plane-tree avenue, providing a nice place to sit and great city views. D2/C2 Museum & Galleries The National Museum (Národní muzeum):  The National Museum historical building (Historická budova Národního muzea) q Václavské náměstí 68, Prague 1 Closed for refurbishment until 28 Oct 2018 D3  The National Museum new building (Nová budova Národního muzea) q Vinohradská 1, Prague 1 Showing: “Noah’s Ark” natural history exposition D3  Czech Museum of Music (České muzeum hudby) q Karmelitská 2/4, Prague 1 Showing: Man – Instrument – Music (400 historical musical instruments, incl. the pianoforte played by W. A. Mozart) C3  Lapidary (Lapidárium) q Výstaviště 422, Prague 7 Showing: The monuments of stone carving in Bohemia, 11–19th centuries  D1 p For other National Museum exhibits, see w www.nm.cz The City of Prague Museum (Muzeum hlavního města Prahy) q Na Poříčí 52, Prague 8 w www.muzeumprahy.cz Showing: The Langweil model of Prague, the history of Prague from prehistory to the Middle Ages and the present day D2  The House at the Golden Ring (Dům U Zlatého prstenu) q Týnská 6, Prague 1 Showing: Prague under Charles IV (a burgeoning European Medieval City) D3 Museum Kampa q U Sovových mlýnů 2, Prague 1 w www.museumkampa.cz Showing: A collection of Central European modern art and artworks by pioneering abstract painter František Kupka, and Czech Cubist sculptor Otto Gutfreund. C3 Jewish Museum in Prague (Židovské muzeum v Praze) q Maiselova 15, Prague 1 w www.jewishmuseum.cz One of the oldest and continuously run Jewish museums in the world, documenting the history, traditions and customs of the Jewish population in the Czech lands. Also under the Museum’s care are: The Old Jewish Cemetery (Starý židovský hřbitov), Spanish synagogue (Španělská synagoga), Pinkas synagogue (Pinkasova synagoga), Ceremonial Hall (Obřadní síň), Maisel synagogue (Maiselova synagoga), Klausen synagogue (Klausová synagoga), and the Robert Guttmann Gallery. D2

Prague ferryboats Prague ferries are the greatest way to cross between Prague’s right and left banks. From April to October, and normal Public transport (MHD) tickets apply. More information at w www.dpp.cz or w www.ropid.cz. Vltava River Islands By the waterside you can also enjoy any of Prague’s islands.  Kampa q Prague 1 – an island between the main course of the Vltava River and its Čertovka offshoot, one of the most romantic and lovely places in Prague C3  Slovanský Island (Slovanský ostrov) q Prague 1 – the one island on the Vltava River with a signifi cant park, with its showy neo-Renaissance Žofín palace C3  Střelecký Island (Střelecký ostrov) q Prague 1 – a cosy place shaded by ancient trees, captures the atmosphere of old times with uncommon views of Prague C3 Prague attractions Prague Zoo (Zoologická zahrada hl. m. Prahy) q U Trojského zámku 3, Prague 7 w www.zoopraha.cz Thanks to its prime location Prague Zoo belongs among the loveliest zoos in the world. This beautiful stretch of the outdoors with its animal inhabitants is apt for all generations of visitors. C1

Prague Botanical Garden (Botanická zahrada hl. m. Prahy) q Trojská 196, Prague 7 w www.botanicka.cz The garden offers almost 30 hectares of landscaped areas, including the Fata Morgana tropical greenhouse exhibit, letting you enjoy a trip to the tropics at any time of the year. C1 Aquapalace Prague q Pražská 138, Průhonice – Čestlice w www.aquapalace.cz The biggest entertainment aqua park in Central Europe, where you’ll enjoy memorable moments in this singular sports and leisure complex awash with aquatic attractions. Petřín Funicular (Lanová dráha na Petřín) q Újezd, Prague 1 w www.dpp.cz A popular funicular railway running since 1891. It is integrated into the public transport network and takes you to the top of Petřín Hill. C3 Mirror labyrinth at Petřín (Zrcadlové bludiště)  q Petřínské sady, Prague 1 w www.muzeumprahy.cz From the outside it looks like a mini castle, inside, instead of secret passages you’ll meet a maze of mirrors. Spontaneous children’s laughter echoes in the Hall of laughter, with its distorting mirrors. C3 Historical Tram Line No. 41 From the Holešovice exhibition grounds or the Střešovice yard, at weekends from April to November, the historical tram sets off on its regular route through the city centre. D2 Experiential tours You don’t have to explore the charm of Prague on foot. What not try a fairytale carriage, a vintage car, an ecotrain or a scenic balloon flight? There are plenty of options. For more information, please visit our Tourist Information and Visitor Centres. Prague City Tourism Tourist Information and Visitor Centres Tourist Information Centres Our TICs, located at key places in the historical centre and at the international airport, serve to advise you about Prague, with informative brochures and maps (free of charge) and a wide range of tourism-oriented services, such as tourist benefi t cards, accommodation, public transport travel, admission tickets to cultural events etc. Open daily.  Old Town Hall (Staroměstská radnice) q Staroměstské náměstí 1 D3  Rytířská 12 q corner of Na Můstku street D3  Wenceslas square (upper part) q corner of Štěpánská street D3  Václav Havel Airport Prague q Terminal 1 and Terminal 2 z +420 221 714 714 f tourinfo@prague.eu E-shop At w www.eshop.prague.eu you can book or order educational tours, your own private guides or our maps and brochures, as well as items of merchandise. Join our guided walking tours! Our trained, licensed guides will give you an engaging, but historically accurate walking tour of the key sights of the Old Town. dates: every Saturday in English (exceptionally in German) time: start at 2 p.m. prize: CZK 300 per person Book in person at the Guide Offi ce or at our Tourist information centres or visit w eshop.prague.eu/walkingtours. Added-value guided tours Our highly qualifi ed guides will acquaint you with the Czech metropolis, whether on foot or on sightseeing rides. We offer specialized as well as basic routes. Tour guide services q Old Town Hall z +420 221 714 569, +420 775 855 037 f guides@prague.eu w www.prague.eu

Text: © Prague City Tourism Photo: © Prague City Tourism and the institutions’ photo archives Graphic design: Touch Branding Map: Kartografie Praha a.s. Print: ALL365 s.r.o. Prague 4/2018, First revised edition, Not for sale Prague City Tourism Arbesovo nám. 70/4 / Praha 5 / 150 00 / CZ www.prague.eu www.praguecitytourism.eu
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With Prague City Tourism maps and guides, you’ll feel right at home in Prague. Pick up these and other titles free of charge at one of our Tourist Information Centres, where we’ll also be happy to assist:  Old Town Hall q  Old Town Square 1, Prague 1 r daily 9:00–19:00 Na Můstku q   Rytířská 12, Prague 1 r daily 9:00–19:00
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Prague A city of magic and romance, a gem of architecture down the centuries; full of captivating ambience, resounding with the melodies of great composers, but also a modern metropolis pulsating with life; Prague is all these, one of the fi nest cities in the world. In 1992 its historical centre was added to the UNESCO World Heritage List. Area: 496 km2 Population: 1,290,000 Geographical location: 50° 05‘ 19‘‘ North, 14° 25‘ 17‘‘ East, 235 m above sea level (avg.) Time zone: Central European Time (GMT +1) – CET daylight saving time +1 (GMT +2) Climate: Central European, temperate with 4 seasons Vltava River flows through the city for 31 km, widest point 330 m Historical centre: Prague Castle (Hradčany), Lesser Town (Malá Strana), Old Town (Staré Město), New Town (Nové Město) and Vyšehrad Practical information: Emergency phone line: 112 Czech Republic dialling code: +420 x Václav Havel Airport Prague (Letiště Václava Havla Praha) w www.prg.aero, 30 minutes from city centre Airport access: Hlavní nádraží (y C) j Airport Express, trip length approx. 33 minutes Nádraží Veleslavín (y A) j 119, trip length approx. 17 minutes Zličín (y B) j 100, trip length approx. 16 minutes Anděl (y B) j 191, trip length approx. 51 minutes Night bus j 910 Public transport w www.dpp.cz z +420 296 19 18 17 Tourist passes for 24 (t CZK 110) or 72 hours (t CZK 310) Municipal Health centre Prague (Městská poliklinika Praha)  q Spálená 12, Prague 1 z +420 222 924 295 D3 24 hour Pharmacy q Palackého 5, Prague 1 z +420 224 946 982 D3 Currency: Czech koruna (CZK); 1 euro = approx. 26 CZK coins: 1, 2, 5, 10, 20, 50 CZK banknotes: 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 CZK p Most shops, restaurants, hotels and other services accept major international payment cards. Cash available via a dense network of ATMs. Main Post Offi ce q Jindřišská 14, Prague 1 z +420 954 211 000 w www.ceskaposta.cz daily 2:00–24:00 D3 Public toilets – in all Metro stations, usual opening hours: Mon–Fri 6:00–21:00, Sat–Sun 8:00–20:00, longer at central and connecting stations. Public holidays in the Czech Republic 1 Jan – New Year’s Day, Czech State Day  Good Friday and Easter Monday (moveable feast)  1 May – Labour Day  8 May – Victory Day  5 July – Day of the Slavic missionaries Cyril & Methodius  6 July – Master John Hus Immolation Day  28 Sept – Czech Statehood Day   28 Oct – Czechoslovak State Inception Day  17 Nov – Freedom and Democracy Day  24 Dec – Christmas Eve  25 Dec – Christmas Day   26 Dec – St Stephen’s Day Top Prague Sights Prague Castle (Pražský hrad) q Prague 1 – Hradčany w www.hrad.cz The Prague Castle panorama is one of the most impressive anywhere. One of the largest castle complexes in the world, with historical palaces, church buildings, extensive gardens and picturesque vistas. Prague Castle has for over a thousand years symbolized Czech statehood. Most notable is the Gothic Cathedral of Sts Vitus, Wenceslas and Adalbert (1344). C2

Charles Bridge (Karlův most) q Prague 1 – Lesser Town, Old Town The oldest and most renowned Prague bridge was built in 1357 by Charles IV. At both ends stand fortifi ed bridge towers – The twin Lesser Town towers and the Old Town tower, which is one of the fi nest gate towers of Gothic Europe. C3 St Nicholas Church (Kostel sv. Mikuláše) q Malostranské náměstí, Prague 1 w www.stnicholas.cz A prime example of Prague Baroque, with distinctive dome and bell tower. The Church is a key part of the panorama, not just the left bank of the Vltava River. While staying in Prague, W. A. Mozart played the organ here. C3 Old Town Hall and Horologe (Staroměstská radnice s orlojem) q Staroměstské náměstí, Prague 1 w www.prague.eu/oldtownhall The Old Town Hall dates from 1338, presiding over the Old Town. The oldest Gothic part of the complex is the tower and the oriel chapel, as well as the medieval horologe, where every hour between 9:00–23:00 the 12 Apostles are to be seen. D3 The Church of Our Lady Victorious – ‘Child of Prague’ (Kostel Panny Marie Vítězné – Pražské Jezulátko) q Karmelitská 9, Prague 1 w www.pragjesu.cz An early Baroque church renowned for its Infant Jesus statue from Spain, donated to the Carmelites by Polyxena of Lobkowitz (1628). C3 Strahov Monastery (Strahovský klášter) q Strahovské nádvoří 1, Prague 1 w www.strahovskyklaster.cz The Premonstratensian monastery dates from 1140. Its grounds include the heritage Strahov library and Strahov picture gallery, with remarkable collections of Central European Gothic, Rudolfi ne, Baroque and Rococo works of art. B3 Loreta q Loretánské náměstí 7, Prague 1 w www.loreta.cz A Marian pilgrimage place with replica Holy House, and the Baroque Church of the Nativity. The so-called Loreto treasure is a set of missal objects, the most famous being the Diamond monstrance. B3/2

Clementinum q Mariánské náměstí 5, Prague 1 w www.klementinum.com An extensive complex, originally a Jesuit College. The guided tour includes the Astronomical Tower and Baroque Library Hall. The Mirrored Chapel distinctively beset with mirrors is used as a concert hall. C3 The Old-New Synagogue (Staronová synagoga) q Červená st., Prague 1 w www.kehilaprag.cz Among the oldest and most valuable European and World Jewish monuments, the oldest synagogue in Central Europe. The early Gothic, late 13th century building is still the temple for Prague’s Jewish community. D2

The Church of Our Lady before Týn (Chrám Matky Boží před Týnem) q Staroměstské náměstí, Prague 1 w www.tyn.cz One of the most impressive Gothic sacral buildings in Prague with an extensive gallery of Gothic, Renaissance and early Baroque works, e.g. fi ne altarpieces by Karel Škréta and the tomb of astronomer Tycho Brahe. D3 Municipal House (Obecní dům) q náměstí Republiky 5, Prague 1 w www.obecnidum.cz Early 20th century Prague Art Nouveau at its best, the work of major artists of the period headed by none less than the renowned painter Alfons Mucha. The Smetana Concert Hall dominates the stunning interior. D3 Powder Tower (Prašná brána) q Na Příkopě, Prague 1 w www.muzeumprahy.cz A landmark of late Gothic Prague, the start of the so-called Royal route to Prague Castle. It used to be a gunpowder warehouse. D3 Vyšehrad – V Pevnosti, Prague 2 w www.praha-vysehrad.cz According to ancient legend the oldest seat of Czech princes, in fact the fortress dates back to the 10th century. Its parks encompass architectural treasures like the Romanesque Rotunda of St Martin, the neo-Gothic church of Sts Peter and Paul, the National Cemetery and other places of note. D4 Modern architecture Petřín Lookout Tower (Petřínská rozhledna) q Petřínské sady, Prague 1 w www.muzeumprahy.cz One of Prague’s unmissable landmarks, built in 1891 as a loose copy of the Eiffel Tower in Paris, on a 1:5 scale. C3 Church of the Most Sacred Heart of Our Lord (Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně) q náměstí Jiřího z Poděbrad, Prague 3 w www.srdcepane.cz The prime 20th century Czech sacral building by the Slovenian architect Jože Plečnik. The distinctive and monumental edifi ce is inspired by ancient Christian designs. E3 House at the Black Madonna (Dům U Černé Matky Boží) q Ovocný trh 19, Prague 1 w www.upm.cz The pinnacle of Czech Cubist architecture, exceptional for its façade and Cubist layout design, which goes right into the interior. Also houses a permanent exhibition of Czech Cubism. D3 Müller’s villa (Müllerova vila) q Nad Hradním vodojemem 14, Prague 6 w www.muzeumprahy.cz The villa is a world masterpiece of architectural avant-garde. The outside seems curtly functionalist, the internal layout being more remarkable, ‘flowing’ one into another. B2 The Dancing House (Tančící dům) q Jiráskovo náměstí 6, Prague 2 w www.tancici-dum.cz This exceptional building is a pillar of modern Prague architecture; Inspired by the dancing skill of that famous movie couple – Fred Astaire and Ginger Rogers. C3

Veletržní Palace (Veletržní palác) q Dukelských hrdinů 47, Prague 7 w www.ngprague.cz Once the largest building of its kind in the world, the fi rst functionalist building in Prague, impressively sized at 140 x 75 m. Today it holds the National Gallery’s modern art collections. D2 Žižkov TV tower (Žižkovská televizní věž) q Mahlerovy sady 1, Prague 3 w www.towerpark.cz Without a doubt towering over Prague at 216 m, the tallest building in the city. Climbing the tower’s exterior are 10 giant baby statues by David Černý. E3

The National Gallery in Prague (Národní galerie v Praze):  Veletržní Palace (Veletržní palác) q Dukelských hrdinů 47, Prague 7 Showing: The Arts in Czechoslovakia 1918–1989 (from 28 Oct 2018) D2  Convent of St Agnes of Bohemia (Klášter sv. Anežky České) q U Milosrdných 17, Prague 1 Showing: Medieval Art in Bohemia and Central Europe 1200–1550 D2  Sternberg Palace (Šternberský palác) q Hradčanské nám. 15, Prague 1 Exhibition Hall C2  Schwarzenberg Palace (Schwarzenberský palác) q Hradčanské nám. 2, Prague 1 Showing: The Baroque in Bohemia (till August 2018) C3  Salm Palace (Salmovský palác) q Hradčanské nám. 2, Prague 1 Showing: The TBA21 Contemporary Arts Centre (from 6 Jun 2018) C3  Kinský Palace (Palác Kinských) q Staroměstské nám. 12, Prague 1 Exhibition Hall D3 p More information at w www.ngprague.cz (we recommend keeping an eye on the websites in case of exhibition and venue changes) The Prague City Gallery (Galerie hlavního města Prahy):  Troja Chateau (Trojský zámek) q U Trojského zámku 4/1, Prague 7 Showing: The architecture and decor of Chateau Troja C1  Bílek Villa q Mickiewiczova 1, Prague 6 Showing: The Studio of František Bílek, Czech symbolist sculptor and graphic artist C2  The House at the Stone Bell (Dům U Kamenného zvonu) q Staroměstské náměstí 13, Prague 1 Exhibition Hall D3  Municipal Library (2nd floor) q Mariánské náměstí 1, Prague 1 Exhibition Hall D3  House of Photography (Dům fotografi e) q Revoluční 5, Prague 1 Exhibition Hall D2 p More information at w www.ghmp.cz Picture Gallery of Prague Castle (Obrazárna Pražského hradu) q Prague Castle – II. nádvoří, Prague 1 w www.kulturanahrade.cz Showing: Paintings from the Castle collections C2 The Strahov picture gallery (Strahovská obrazárna) q Strahovské nádvoří 1, Prague 1 w www.strahovskyklaster.cz Showing: A collection of Czech and European art from Gothic to romanticism B3 DOX – Centre for Contemporary Art q Poupětova 1, Prague 7 w www.dox.cz Presenting contemporary art, architecture and design E1

Vltava, and life on the river Prague’s Riverbanks (Náplavky) w www.prazskenaplavky.cz Prague’s riverbanks are some of its favourite promenades, and during the summer they become the centres of Prague’s cultural life and leisure-time activities. Rental boats and pedalos Popular pedalos or boats are an interesting and romantic alternative way to spend summer leisure time in Prague. Sightseeing cruises River Cruises offer an unforgettable view of the historic centre of Prague and many novel experiences.

 The Prague Steamboat Company (Pražská paroplavební společnost) q Rašínovo embankment and Čechův bridge wharf w www.paroplavba.cz – also trips to the ZOO (April – September) C3;D2  Evropská vodní doprava – Prague Boats q Čechův bridge wharf, w www.evd.cz D2  Prague Venice (Pražské Benátky) q Judita, Čertovka, Mánes and Four Seasons wharfs w www.prazskebenatky.cz C3;C3;C2 and C3  Prague ferry steamers (Parníky Praha) q Dvořákovo embankment, Na Františku w www.parniky-praha.eu D2  Jazzboat q Čechův bridge wharf w www.jazzboat.cz – an exceptional floating jazz club D2

Prague’s Parks and Gardens Prague Castle Gardens (Zahrady Pražského hradu) qPrague Castle, Prague 1 wwww.hrad.cz Historically most notable is the Royal Garden from 1534, with its singing fountain, which belongs among the fi nest Renaissance water fountains in Europe. From the Southern gardens, stretching beneath the Castle frontage, you get breathtaking views over Prague’s historical centre. C2 The Palace Gardens under Prague Castle (Palácové zahrady pod Pražským hradem) q Valdštejnská 12 – 14, Prague 1 w www.palacove-zahrady.cz On the southern slopes below Prague Castle is a showpiece complex of interrelated historical gardens with rich architectural decor, lookout terraces and pavilions set among the vegetation to charming effect. C2 Wallenstein Garden (Valdštejnská zahrada) q Letenská st., Prague 1 A geometrically set out early Baroque garden with monumental sala terrena and artifi cial grotto with a distinctive atmosphere. Free ranging peacocks accompany your walk. C2 Vrtba Garden (Vrtbovská zahrada) q Karmelitská 25, Prague 1 w www.vrtbovska.cz One of the most important and fi nest Baroque gardens, though compact, architecturally original on its awkward slope, with sculptural artistic merit that makes it a garden of European importance. C3 Vojanovy sady gardens q U Lužického semináře 17, Prague 1 A little mysterious and unjustly overlooked. The pensiveness of Vojanovy sady has lingered since the Middle Ages, when it was a monastery garden. C3 Petřín park (Petřínské sady) q Prague 1 – Lesser Town Petřín Hill is one of the largest urban expanses of greenery and its slopes are an oasis of calm in the centre of Prague. Atop stands Petřín lookout tower, which offers an enchanting view of the whole city. C3/B3

Franciscan garden (Františkánská zahrada) q Jungmannovo náměstí, Prague 1 The cosy green nook in the heart of the city invites you to stop and take a breath when walking around Prague. The local herbaceous beds are a treat. D3 Rieger’s park (Riegrovy sady) q Prague 2 – Vinohrady This park, over a hundred years old, has many half-hid nooks, wooded glades, open leas and uncommon vistas of Prague. E3/D3 Vyšehrad park (Vyšehradské sady) q Prague 2 – Vyšehrad A magical place of myths and legends, with romantic hideaways and beautiful vistas of the Vltava River. D4 Royal Park (Královská obora) – Stromovka q Prague 7 – Bubeneč The sprawling park covers an area of 95 ha in close proximity to Holešovice Exhibition grounds. It is the ideal place for romantic walks, picnics, sport and leisure. D1,D2/C1,C2 Letná park (Letenské sady) q Prague 7 – Holešovice An extensive park with large grassy areas, mature trees and a varied mix of tree species and a long plane-tree avenue, providing a nice place to sit and great city views. D2/C2 Museum & Galleries The National Museum (Národní muzeum):  The National Museum historical building (Historická budova Národního muzea) q Václavské náměstí 68, Prague 1 Closed for refurbishment until 28 Oct 2018 D3  The National Museum new building (Nová budova Národního muzea) q Vinohradská 1, Prague 1 Showing: “Noah’s Ark” natural history exposition D3  Czech Museum of Music (České muzeum hudby) q Karmelitská 2/4, Prague 1 Showing: Man – Instrument – Music (400 historical musical instruments, incl. the pianoforte played by W. A. Mozart) C3  Lapidary (Lapidárium) q Výstaviště 422, Prague 7 Showing: The monuments of stone carving in Bohemia, 11–19th centuries  D1 p For other National Museum exhibits, see w www.nm.cz The City of Prague Museum (Muzeum hlavního města Prahy) q Na Poříčí 52, Prague 8 w www.muzeumprahy.cz Showing: The Langweil model of Prague, the history of Prague from prehistory to the Middle Ages and the present day D2  The House at the Golden Ring (Dům U Zlatého prstenu) q Týnská 6, Prague 1 Showing: Prague under Charles IV (a burgeoning European Medieval City) D3 Museum Kampa q U Sovových mlýnů 2, Prague 1 w www.museumkampa.cz Showing: A collection of Central European modern art and artworks by pioneering abstract painter František Kupka, and Czech Cubist sculptor Otto Gutfreund. C3 Jewish Museum in Prague (Židovské muzeum v Praze) q Maiselova 15, Prague 1 w www.jewishmuseum.cz One of the oldest and continuously run Jewish museums in the world, documenting the history, traditions and customs of the Jewish population in the Czech lands. Also under the Museum’s care are: The Old Jewish Cemetery (Starý židovský hřbitov), Spanish synagogue (Španělská synagoga), Pinkas synagogue (Pinkasova synagoga), Ceremonial Hall (Obřadní síň), Maisel synagogue (Maiselova synagoga), Klausen synagogue (Klausová synagoga), and the Robert Guttmann Gallery. D2

Prague ferryboats Prague ferries are the greatest way to cross between Prague’s right and left banks. From April to October, and normal Public transport (MHD) tickets apply. More information at w www.dpp.cz or w www.ropid.cz. Vltava River Islands By the waterside you can also enjoy any of Prague’s islands.  Kampa q Prague 1 – an island between the main course of the Vltava River and its Čertovka offshoot, one of the most romantic and lovely places in Prague C3  Slovanský Island (Slovanský ostrov) q Prague 1 – the one island on the Vltava River with a signifi cant park, with its showy neo-Renaissance Žofín palace C3  Střelecký Island (Střelecký ostrov) q Prague 1 – a cosy place shaded by ancient trees, captures the atmosphere of old times with uncommon views of Prague C3 Prague attractions Prague Zoo (Zoologická zahrada hl. m. Prahy) q U Trojského zámku 3, Prague 7 w www.zoopraha.cz Thanks to its prime location Prague Zoo belongs among the loveliest zoos in the world. This beautiful stretch of the outdoors with its animal inhabitants is apt for all generations of visitors. C1

Prague Botanical Garden (Botanická zahrada hl. m. Prahy) q Trojská 196, Prague 7 w www.botanicka.cz The garden offers almost 30 hectares of landscaped areas, including the Fata Morgana tropical greenhouse exhibit, letting you enjoy a trip to the tropics at any time of the year. C1 Aquapalace Prague q Pražská 138, Průhonice – Čestlice w www.aquapalace.cz The biggest entertainment aqua park in Central Europe, where you’ll enjoy memorable moments in this singular sports and leisure complex awash with aquatic attractions. Petřín Funicular (Lanová dráha na Petřín) q Újezd, Prague 1 w www.dpp.cz A popular funicular railway running since 1891. It is integrated into the public transport network and takes you to the top of Petřín Hill. C3 Mirror labyrinth at Petřín (Zrcadlové bludiště)  q Petřínské sady, Prague 1 w www.muzeumprahy.cz From the outside it looks like a mini castle, inside, instead of secret passages you’ll meet a maze of mirrors. Spontaneous children’s laughter echoes in the Hall of laughter, with its distorting mirrors. C3 Historical Tram Line No. 41 From the Holešovice exhibition grounds or the Střešovice yard, at weekends from April to November, the historical tram sets off on its regular route through the city centre. D2 Experiential tours You don’t have to explore the charm of Prague on foot. What not try a fairytale carriage, a vintage car, an ecotrain or a scenic balloon flight? There are plenty of options. For more information, please visit our Tourist Information and Visitor Centres. Prague City Tourism Tourist Information and Visitor Centres Tourist Information Centres Our TICs, located at key places in the historical centre and at the international airport, serve to advise you about Prague, with informative brochures and maps (free of charge) and a wide range of tourism-oriented services, such as tourist benefi t cards, accommodation, public transport travel, admission tickets to cultural events etc. Open daily.  Old Town Hall (Staroměstská radnice) q Staroměstské náměstí 1 D3  Rytířská 12 q corner of Na Můstku street D3  Wenceslas square (upper part) q corner of Štěpánská street D3  Václav Havel Airport Prague q Terminal 1 and Terminal 2 z +420 221 714 714 f tourinfo@prague.eu E-shop At w www.eshop.prague.eu you can book or order educational tours, your own private guides or our maps and brochures, as well as items of merchandise. Join our guided walking tours! Our trained, licensed guides will give you an engaging, but historically accurate walking tour of the key sights of the Old Town. dates: every Saturday in English (exceptionally in German) time: start at 2 p.m. prize: CZK 300 per person Book in person at the Guide Offi ce or at our Tourist information centres or visit w eshop.prague.eu/walkingtours. Added-value guided tours Our highly qualifi ed guides will acquaint you with the Czech metropolis, whether on foot or on sightseeing rides. We offer specialized as well as basic routes. Tour guide services q Old Town Hall z +420 221 714 569, +420 775 855 037 f guides@prague.eu w www.prague.eu

Text: © Prague City Tourism Photo: © Prague City Tourism and the institutions’ photo archives Graphic design: Touch Branding Map: Kartografie Praha a.s. Print: ALL365 s.r.o. Prague 4/2018, First revised edition, Not for sale Prague City Tourism Arbesovo nám. 70/4 / Praha 5 / 150 00 / CZ www.prague.eu www.praguecitytourism.eu
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Prague A city of magic and romance, a gem of architecture down the centuries; full of captivating ambience, resounding with the melodies of great composers, but also a modern metropolis pulsating with life; Prague is all these, one of the fi nest cities in the world. In 1992 its historical centre was added to the UNESCO World Heritage List. Area: 496 km2 Population: 1,290,000 Geographical location: 50° 05‘ 19‘‘ North, 14° 25‘ 17‘‘ East, 235 m above sea level (avg.) Time zone: Central European Time (GMT +1) – CET daylight saving time +1 (GMT +2) Climate: Central European, temperate with 4 seasons Vltava River flows through the city for 31 km, widest point 330 m Historical centre: Prague Castle (Hradčany), Lesser Town (Malá Strana), Old Town (Staré Město), New Town (Nové Město) and Vyšehrad Practical information: Emergency phone line: 112 Czech Republic dialling code: +420 x Václav Havel Airport Prague (Letiště Václava Havla Praha) w www.prg.aero, 30 minutes from city centre Airport access: Hlavní nádraží (y C) j Airport Express, trip length approx. 33 minutes Nádraží Veleslavín (y A) j 119, trip length approx. 17 minutes Zličín (y B) j 100, trip length approx. 16 minutes Anděl (y B) j 191, trip length approx. 51 minutes Night bus j 910 Public transport w www.dpp.cz z +420 296 19 18 17 Tourist passes for 24 (t CZK 110) or 72 hours (t CZK 310) Municipal Health centre Prague (Městská poliklinika Praha)  q Spálená 12, Prague 1 z +420 222 924 295 D3 24 hour Pharmacy q Palackého 5, Prague 1 z +420 224 946 982 D3 Currency: Czech koruna (CZK); 1 euro = approx. 26 CZK coins: 1, 2, 5, 10, 20, 50 CZK banknotes: 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 CZK p Most shops, restaurants, hotels and other services accept major international payment cards. Cash available via a dense network of ATMs. Main Post Offi ce q Jindřišská 14, Prague 1 z +420 954 211 000 w www.ceskaposta.cz daily 2:00–24:00 D3 Public toilets – in all Metro stations, usual opening hours: Mon–Fri 6:00–21:00, Sat–Sun 8:00–20:00, longer at central and connecting stations. Public holidays in the Czech Republic 1 Jan – New Year’s Day, Czech State Day  Good Friday and Easter Monday (moveable feast)  1 May – Labour Day  8 May – Victory Day  5 July – Day of the Slavic missionaries Cyril & Methodius  6 July – Master John Hus Immolation Day  28 Sept – Czech Statehood Day   28 Oct – Czechoslovak State Inception Day  17 Nov – Freedom and Democracy Day  24 Dec – Christmas Eve  25 Dec – Christmas Day   26 Dec – St Stephen’s Day Top Prague Sights Prague Castle (Pražský hrad) q Prague 1 – Hradčany w www.hrad.cz The Prague Castle panorama is one of the most impressive anywhere. One of the largest castle complexes in the world, with historical palaces, church buildings, extensive gardens and picturesque vistas. Prague Castle has for over a thousand years symbolized Czech statehood. Most notable is the Gothic Cathedral of Sts Vitus, Wenceslas and Adalbert (1344). C2

Charles Bridge (Karlův most) q Prague 1 – Lesser Town, Old Town The oldest and most renowned Prague bridge was built in 1357 by Charles IV. At both ends stand fortifi ed bridge towers – The twin Lesser Town towers and the Old Town tower, which is one of the fi nest gate towers of Gothic Europe. C3 St Nicholas Church (Kostel sv. Mikuláše) q Malostranské náměstí, Prague 1 w www.stnicholas.cz A prime example of Prague Baroque, with distinctive dome and bell tower. The Church is a key part of the panorama, not just the left bank of the Vltava River. While staying in Prague, W. A. Mozart played the organ here. C3 Old Town Hall and Horologe (Staroměstská radnice s orlojem) q Staroměstské náměstí, Prague 1 w www.prague.eu/oldtownhall The Old Town Hall dates from 1338, presiding over the Old Town. The oldest Gothic part of the complex is the tower and the oriel chapel, as well as the medieval horologe, where every hour between 9:00–23:00 the 12 Apostles are to be seen. D3 The Church of Our Lady Victorious – ‘Child of Prague’ (Kostel Panny Marie Vítězné – Pražské Jezulátko) q Karmelitská 9, Prague 1 w www.pragjesu.cz An early Baroque church renowned for its Infant Jesus statue from Spain, donated to the Carmelites by Polyxena of Lobkowitz (1628). C3 Strahov Monastery (Strahovský klášter) q Strahovské nádvoří 1, Prague 1 w www.strahovskyklaster.cz The Premonstratensian monastery dates from 1140. Its grounds include the heritage Strahov library and Strahov picture gallery, with remarkable collections of Central European Gothic, Rudolfi ne, Baroque and Rococo works of art. B3 Loreta q Loretánské náměstí 7, Prague 1 w www.loreta.cz A Marian pilgrimage place with replica Holy House, and the Baroque Church of the Nativity. The so-called Loreto treasure is a set of missal objects, the most famous being the Diamond monstrance. B3/2

Clementinum q Mariánské náměstí 5, Prague 1 w www.klementinum.com An extensive complex, originally a Jesuit College. The guided tour includes the Astronomical Tower and Baroque Library Hall. The Mirrored Chapel distinctively beset with mirrors is used as a concert hall. C3 The Old-New Synagogue (Staronová synagoga) q Červená st., Prague 1 w www.kehilaprag.cz Among the oldest and most valuable European and World Jewish monuments, the oldest synagogue in Central Europe. The early Gothic, late 13th century building is still the temple for Prague’s Jewish community. D2

The Church of Our Lady before Týn (Chrám Matky Boží před Týnem) q Staroměstské náměstí, Prague 1 w www.tyn.cz One of the most impressive Gothic sacral buildings in Prague with an extensive gallery of Gothic, Renaissance and early Baroque works, e.g. fi ne altarpieces by Karel Škréta and the tomb of astronomer Tycho Brahe. D3 Municipal House (Obecní dům) q náměstí Republiky 5, Prague 1 w www.obecnidum.cz Early 20th century Prague Art Nouveau at its best, the work of major artists of the period headed by none less than the renowned painter Alfons Mucha. The Smetana Concert Hall dominates the stunning interior. D3 Powder Tower (Prašná brána) q Na Příkopě, Prague 1 w www.muzeumprahy.cz A landmark of late Gothic Prague, the start of the so-called Royal route to Prague Castle. It used to be a gunpowder warehouse. D3 Vyšehrad – V Pevnosti, Prague 2 w www.praha-vysehrad.cz According to ancient legend the oldest seat of Czech princes, in fact the fortress dates back to the 10th century. Its parks encompass architectural treasures like the Romanesque Rotunda of St Martin, the neo-Gothic church of Sts Peter and Paul, the National Cemetery and other places of note. D4 Modern architecture Petřín Lookout Tower (Petřínská rozhledna) q Petřínské sady, Prague 1 w www.muzeumprahy.cz One of Prague’s unmissable landmarks, built in 1891 as a loose copy of the Eiffel Tower in Paris, on a 1:5 scale. C3 Church of the Most Sacred Heart of Our Lord (Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně) q náměstí Jiřího z Poděbrad, Prague 3 w www.srdcepane.cz The prime 20th century Czech sacral building by the Slovenian architect Jože Plečnik. The distinctive and monumental edifi ce is inspired by ancient Christian designs. E3 House at the Black Madonna (Dům U Černé Matky Boží) q Ovocný trh 19, Prague 1 w www.upm.cz The pinnacle of Czech Cubist architecture, exceptional for its façade and Cubist layout design, which goes right into the interior. Also houses a permanent exhibition of Czech Cubism. D3 Müller’s villa (Müllerova vila) q Nad Hradním vodojemem 14, Prague 6 w www.muzeumprahy.cz The villa is a world masterpiece of architectural avant-garde. The outside seems curtly functionalist, the internal layout being more remarkable, ‘flowing’ one into another. B2 The Dancing House (Tančící dům) q Jiráskovo náměstí 6, Prague 2 w www.tancici-dum.cz This exceptional building is a pillar of modern Prague architecture; Inspired by the dancing skill of that famous movie couple – Fred Astaire and Ginger Rogers. C3

Veletržní Palace (Veletržní palác) q Dukelských hrdinů 47, Prague 7 w www.ngprague.cz Once the largest building of its kind in the world, the fi rst functionalist building in Prague, impressively sized at 140 x 75 m. Today it holds the National Gallery’s modern art collections. D2 Žižkov TV tower (Žižkovská televizní věž) q Mahlerovy sady 1, Prague 3 w www.towerpark.cz Without a doubt towering over Prague at 216 m, the tallest building in the city. Climbing the tower’s exterior are 10 giant baby statues by David Černý. E3

The National Gallery in Prague (Národní galerie v Praze):  Veletržní Palace (Veletržní palác) q Dukelských hrdinů 47, Prague 7 Showing: The Arts in Czechoslovakia 1918–1989 (from 28 Oct 2018) D2  Convent of St Agnes of Bohemia (Klášter sv. Anežky České) q U Milosrdných 17, Prague 1 Showing: Medieval Art in Bohemia and Central Europe 1200–1550 D2  Sternberg Palace (Šternberský palác) q Hradčanské nám. 15, Prague 1 Exhibition Hall C2  Schwarzenberg Palace (Schwarzenberský palác) q Hradčanské nám. 2, Prague 1 Showing: The Baroque in Bohemia (till August 2018) C3  Salm Palace (Salmovský palác) q Hradčanské nám. 2, Prague 1 Showing: The TBA21 Contemporary Arts Centre (from 6 Jun 2018) C3  Kinský Palace (Palác Kinských) q Staroměstské nám. 12, Prague 1 Exhibition Hall D3 p More information at w www.ngprague.cz (we recommend keeping an eye on the websites in case of exhibition and venue changes) The Prague City Gallery (Galerie hlavního města Prahy):  Troja Chateau (Trojský zámek) q U Trojského zámku 4/1, Prague 7 Showing: The architecture and decor of Chateau Troja C1  Bílek Villa q Mickiewiczova 1, Prague 6 Showing: The Studio of František Bílek, Czech symbolist sculptor and graphic artist C2  The House at the Stone Bell (Dům U Kamenného zvonu) q Staroměstské náměstí 13, Prague 1 Exhibition Hall D3  Municipal Library (2nd floor) q Mariánské náměstí 1, Prague 1 Exhibition Hall D3  House of Photography (Dům fotografi e) q Revoluční 5, Prague 1 Exhibition Hall D2 p More information at w www.ghmp.cz Picture Gallery of Prague Castle (Obrazárna Pražského hradu) q Prague Castle – II. nádvoří, Prague 1 w www.kulturanahrade.cz Showing: Paintings from the Castle collections C2 The Strahov picture gallery (Strahovská obrazárna) q Strahovské nádvoří 1, Prague 1 w www.strahovskyklaster.cz Showing: A collection of Czech and European art from Gothic to romanticism B3 DOX – Centre for Contemporary Art q Poupětova 1, Prague 7 w www.dox.cz Presenting contemporary art, architecture and design E1

Vltava, and life on the river Prague’s Riverbanks (Náplavky) w www.prazskenaplavky.cz Prague’s riverbanks are some of its favourite promenades, and during the summer they become the centres of Prague’s cultural life and leisure-time activities. Rental boats and pedalos Popular pedalos or boats are an interesting and romantic alternative way to spend summer leisure time in Prague. Sightseeing cruises River Cruises offer an unforgettable view of the historic centre of Prague and many novel experiences.

 The Prague Steamboat Company (Pražská paroplavební společnost) q Rašínovo embankment and Čechův bridge wharf w www.paroplavba.cz – also trips to the ZOO (April – September) C3;D2  Evropská vodní doprava – Prague Boats q Čechův bridge wharf, w www.evd.cz D2  Prague Venice (Pražské Benátky) q Judita, Čertovka, Mánes and Four Seasons wharfs w www.prazskebenatky.cz C3;C3;C2 and C3  Prague ferry steamers (Parníky Praha) q Dvořákovo embankment, Na Františku w www.parniky-praha.eu D2  Jazzboat q Čechův bridge wharf w www.jazzboat.cz – an exceptional floating jazz club D2

Prague’s Parks and Gardens Prague Castle Gardens (Zahrady Pražského hradu) qPrague Castle, Prague 1 wwww.hrad.cz Historically most notable is the Royal Garden from 1534, with its singing fountain, which belongs among the fi nest Renaissance water fountains in Europe. From the Southern gardens, stretching beneath the Castle frontage, you get breathtaking views over Prague’s historical centre. C2 The Palace Gardens under Prague Castle (Palácové zahrady pod Pražským hradem) q Valdštejnská 12 – 14, Prague 1 w www.palacove-zahrady.cz On the southern slopes below Prague Castle is a showpiece complex of interrelated historical gardens with rich architectural decor, lookout terraces and pavilions set among the vegetation to charming effect. C2 Wallenstein Garden (Valdštejnská zahrada) q Letenská st., Prague 1 A geometrically set out early Baroque garden with monumental sala terrena and artifi cial grotto with a distinctive atmosphere. Free ranging peacocks accompany your walk. C2 Vrtba Garden (Vrtbovská zahrada) q Karmelitská 25, Prague 1 w www.vrtbovska.cz One of the most important and fi nest Baroque gardens, though compact, architecturally original on its awkward slope, with sculptural artistic merit that makes it a garden of European importance. C3 Vojanovy sady gardens q U Lužického semináře 17, Prague 1 A little mysterious and unjustly overlooked. The pensiveness of Vojanovy sady has lingered since the Middle Ages, when it was a monastery garden. C3 Petřín park (Petřínské sady) q Prague 1 – Lesser Town Petřín Hill is one of the largest urban expanses of greenery and its slopes are an oasis of calm in the centre of Prague. Atop stands Petřín lookout tower, which offers an enchanting view of the whole city. C3/B3

Franciscan garden (Františkánská zahrada) q Jungmannovo náměstí, Prague 1 The cosy green nook in the heart of the city invites you to stop and take a breath when walking around Prague. The local herbaceous beds are a treat. D3 Rieger’s park (Riegrovy sady) q Prague 2 – Vinohrady This park, over a hundred years old, has many half-hid nooks, wooded glades, open leas and uncommon vistas of Prague. E3/D3 Vyšehrad park (Vyšehradské sady) q Prague 2 – Vyšehrad A magical place of myths and legends, with romantic hideaways and beautiful vistas of the Vltava River. D4 Royal Park (Královská obora) – Stromovka q Prague 7 – Bubeneč The sprawling park covers an area of 95 ha in close proximity to Holešovice Exhibition grounds. It is the ideal place for romantic walks, picnics, sport and leisure. D1,D2/C1,C2 Letná park (Letenské sady) q Prague 7 – Holešovice An extensive park with large grassy areas, mature trees and a varied mix of tree species and a long plane-tree avenue, providing a nice place to sit and great city views. D2/C2 Museum & Galleries The National Museum (Národní muzeum):  The National Museum historical building (Historická budova Národního muzea) q Václavské náměstí 68, Prague 1 Closed for refurbishment until 28 Oct 2018 D3  The National Museum new building (Nová budova Národního muzea) q Vinohradská 1, Prague 1 Showing: “Noah’s Ark” natural history exposition D3  Czech Museum of Music (České muzeum hudby) q Karmelitská 2/4, Prague 1 Showing: Man – Instrument – Music (400 historical musical instruments, incl. the pianoforte played by W. A. Mozart) C3  Lapidary (Lapidárium) q Výstaviště 422, Prague 7 Showing: The monuments of stone carving in Bohemia, 11–19th centuries  D1 p For other National Museum exhibits, see w www.nm.cz The City of Prague Museum (Muzeum hlavního města Prahy) q Na Poříčí 52, Prague 8 w www.muzeumprahy.cz Showing: The Langweil model of Prague, the history of Prague from prehistory to the Middle Ages and the present day D2  The House at the Golden Ring (Dům U Zlatého prstenu) q Týnská 6, Prague 1 Showing: Prague under Charles IV (a burgeoning European Medieval City) D3 Museum Kampa q U Sovových mlýnů 2, Prague 1 w www.museumkampa.cz Showing: A collection of Central European modern art and artworks by pioneering abstract painter František Kupka, and Czech Cubist sculptor Otto Gutfreund. C3 Jewish Museum in Prague (Židovské muzeum v Praze) q Maiselova 15, Prague 1 w www.jewishmuseum.cz One of the oldest and continuously run Jewish museums in the world, documenting the history, traditions and customs of the Jewish population in the Czech lands. Also under the Museum’s care are: The Old Jewish Cemetery (Starý židovský hřbitov), Spanish synagogue (Španělská synagoga), Pinkas synagogue (Pinkasova synagoga), Ceremonial Hall (Obřadní síň), Maisel synagogue (Maiselova synagoga), Klausen synagogue (Klausová synagoga), and the Robert Guttmann Gallery. D2

Prague ferryboats Prague ferries are the greatest way to cross between Prague’s right and left banks. From April to October, and normal Public transport (MHD) tickets apply. More information at w www.dpp.cz or w www.ropid.cz. Vltava River Islands By the waterside you can also enjoy any of Prague’s islands.  Kampa q Prague 1 – an island between the main course of the Vltava River and its Čertovka offshoot, one of the most romantic and lovely places in Prague C3  Slovanský Island (Slovanský ostrov) q Prague 1 – the one island on the Vltava River with a signifi cant park, with its showy neo-Renaissance Žofín palace C3  Střelecký Island (Střelecký ostrov) q Prague 1 – a cosy place shaded by ancient trees, captures the atmosphere of old times with uncommon views of Prague C3 Prague attractions Prague Zoo (Zoologická zahrada hl. m. Prahy) q U Trojského zámku 3, Prague 7 w www.zoopraha.cz Thanks to its prime location Prague Zoo belongs among the loveliest zoos in the world. This beautiful stretch of the outdoors with its animal inhabitants is apt for all generations of visitors. C1

Prague Botanical Garden (Botanická zahrada hl. m. Prahy) q Trojská 196, Prague 7 w www.botanicka.cz The garden offers almost 30 hectares of landscaped areas, including the Fata Morgana tropical greenhouse exhibit, letting you enjoy a trip to the tropics at any time of the year. C1 Aquapalace Prague q Pražská 138, Průhonice – Čestlice w www.aquapalace.cz The biggest entertainment aqua park in Central Europe, where you’ll enjoy memorable moments in this singular sports and leisure complex awash with aquatic attractions. Petřín Funicular (Lanová dráha na Petřín) q Újezd, Prague 1 w www.dpp.cz A popular funicular railway running since 1891. It is integrated into the public transport network and takes you to the top of Petřín Hill. C3 Mirror labyrinth at Petřín (Zrcadlové bludiště)  q Petřínské sady, Prague 1 w www.muzeumprahy.cz From the outside it looks like a mini castle, inside, instead of secret passages you’ll meet a maze of mirrors. Spontaneous children’s laughter echoes in the Hall of laughter, with its distorting mirrors. C3 Historical Tram Line No. 41 From the Holešovice exhibition grounds or the Střešovice yard, at weekends from April to November, the historical tram sets off on its regular route through the city centre. D2 Experiential tours You don’t have to explore the charm of Prague on foot. What not try a fairytale carriage, a vintage car, an ecotrain or a scenic balloon flight? There are plenty of options. For more information, please visit our Tourist Information and Visitor Centres. Prague City Tourism Tourist Information and Visitor Centres Tourist Information Centres Our TICs, located at key places in the historical centre and at the international airport, serve to advise you about Prague, with informative brochures and maps (free of charge) and a wide range of tourism-oriented services, such as tourist benefi t cards, accommodation, public transport travel, admission tickets to cultural events etc. Open daily.  Old Town Hall (Staroměstská radnice) q Staroměstské náměstí 1 D3  Rytířská 12 q corner of Na Můstku street D3  Wenceslas square (upper part) q corner of Štěpánská street D3  Václav Havel Airport Prague q Terminal 1 and Terminal 2 z +420 221 714 714 f tourinfo@prague.eu E-shop At w www.eshop.prague.eu you can book or order educational tours, your own private guides or our maps and brochures, as well as items of merchandise. Join our guided walking tours! Our trained, licensed guides will give you an engaging, but historically accurate walking tour of the key sights of the Old Town. dates: every Saturday in English (exceptionally in German) time: start at 2 p.m. prize: CZK 300 per person Book in person at the Guide Offi ce or at our Tourist information centres or visit w eshop.prague.eu/walkingtours. Added-value guided tours Our highly qualifi ed guides will acquaint you with the Czech metropolis, whether on foot or on sightseeing rides. We offer specialized as well as basic routes. Tour guide services q Old Town Hall z +420 221 714 569, +420 775 855 037 f guides@prague.eu w www.prague.eu
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With Prague City Tourism maps and guides, you’ll feel right at home in Prague.Pick up these and other titles free of charge at one of our tourist information centres, where we’ll also be happy to assist.Old Town Hall,q   Old Town Square No. 1, Prague 1r  daily 9 a.m. - 7 p.m.Na Můstku,q   Rytířská No. 12, Prague 1r daily 9 a.m. - 7 p.mDiscover the magic of Prague�s neighbourhoods with our professional guides! Book your private tour via eshop.prague.eu.
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Prague

map

Prague A city of magic and romance, a gem of architecture down the centuries; full of captivating ambience, resounding with the melodies of great composers, but also a modern metropolis pulsating with life; Prague is all these, one of the fi nest cities in the world. In 1992 its historical centre was added to the UNESCO World Heritage List. Area: 496 km2 Population: 1,290,000 Geographical location: 50° 05‘ 19‘‘ North, 14° 25‘ 17‘‘ East, 235 m above sea level (avg.) Time zone: Central European Time (GMT +1) – CET daylight saving time +1 (GMT +2) Climate: Central European, temperate with 4 seasons Vltava River flows through the city for 31 km, widest point 330 m Historical centre: Prague Castle (Hradčany), Lesser Town (Malá Strana), Old Town (Staré Město), New Town (Nové Město) and Vyšehrad Practical information: Emergency phone line: 112 Czech Republic dialling code: +420 x Václav Havel Airport Prague (Letiště Václava Havla Praha) w www.prg.aero, 30 minutes from city centre Airport access: Hlavní nádraží (y C) j Airport Express, trip length approx. 33 minutes Nádraží Veleslavín (y A) j 119, trip length approx. 17 minutes Zličín (y B) j 100, trip length approx. 16 minutes Anděl (y B) j 191, trip length approx. 51 minutes Night bus j 910 Public transport w www.dpp.cz z +420 296 19 18 17 Tourist passes for 24 (t CZK 110) or 72 hours (t CZK 310) Municipal Health centre Prague (Městská poliklinika Praha)  q Spálená 12, Prague 1 z +420 222 924 295 D3 24 hour Pharmacy q Palackého 5, Prague 1 z +420 224 946 982 D3 Currency: Czech koruna (CZK); 1 euro = approx. 26 CZK coins: 1, 2, 5, 10, 20, 50 CZK banknotes: 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 CZK p Most shops, restaurants, hotels and other services accept major international payment cards. Cash available via a dense network of ATMs. Main Post Offi ce q Jindřišská 14, Prague 1 z +420 954 211 000 w www.ceskaposta.cz daily 2:00–24:00 D3 Public toilets – in all Metro stations, usual opening hours: Mon–Fri 6:00–21:00, Sat–Sun 8:00–20:00, longer at central and connecting stations. Public holidays in the Czech Republic 1 Jan – New Year’s Day, Czech State Day  Good Friday and Easter Monday (moveable feast)  1 May – Labour Day  8 May – Victory Day  5 July – Day of the Slavic missionaries Cyril & Methodius  6 July – Master John Hus Immolation Day  28 Sept – Czech Statehood Day   28 Oct – Czechoslovak State Inception Day  17 Nov – Freedom and Democracy Day  24 Dec – Christmas Eve  25 Dec – Christmas Day   26 Dec – St Stephen’s Day Top Prague Sights Prague Castle (Pražský hrad) q Prague 1 – Hradčany w www.hrad.cz The Prague Castle panorama is one of the most impressive anywhere. One of the largest castle complexes in the world, with historical palaces, church buildings, extensive gardens and picturesque vistas. Prague Castle has for over a thousand years symbolized Czech statehood. Most notable is the Gothic Cathedral of Sts Vitus, Wenceslas and Adalbert (1344). C2

Charles Bridge (Karlův most) q Prague 1 – Lesser Town, Old Town The oldest and most renowned Prague bridge was built in 1357 by Charles IV. At both ends stand fortifi ed bridge towers – The twin Lesser Town towers and the Old Town tower, which is one of the fi nest gate towers of Gothic Europe. C3 St Nicholas Church (Kostel sv. Mikuláše) q Malostranské náměstí, Prague 1 w www.stnicholas.cz A prime example of Prague Baroque, with distinctive dome and bell tower. The Church is a key part of the panorama, not just the left bank of the Vltava River. While staying in Prague, W. A. Mozart played the organ here. C3 Old Town Hall and Horologe (Staroměstská radnice s orlojem) q Staroměstské náměstí, Prague 1 w www.prague.eu/oldtownhall The Old Town Hall dates from 1338, presiding over the Old Town. The oldest Gothic part of the complex is the tower and the oriel chapel, as well as the medieval horologe, where every hour between 9:00–23:00 the 12 Apostles are to be seen. D3 The Church of Our Lady Victorious – ‘Child of Prague’ (Kostel Panny Marie Vítězné – Pražské Jezulátko) q Karmelitská 9, Prague 1 w www.pragjesu.cz An early Baroque church renowned for its Infant Jesus statue from Spain, donated to the Carmelites by Polyxena of Lobkowitz (1628). C3 Strahov Monastery (Strahovský klášter) q Strahovské nádvoří 1, Prague 1 w www.strahovskyklaster.cz The Premonstratensian monastery dates from 1140. Its grounds include the heritage Strahov library and Strahov picture gallery, with remarkable collections of Central European Gothic, Rudolfi ne, Baroque and Rococo works of art. B3 Loreta q Loretánské náměstí 7, Prague 1 w www.loreta.cz A Marian pilgrimage place with replica Holy House, and the Baroque Church of the Nativity. The so-called Loreto treasure is a set of missal objects, the most famous being the Diamond monstrance. B3/2

Clementinum q Mariánské náměstí 5, Prague 1 w www.klementinum.com An extensive complex, originally a Jesuit College. The guided tour includes the Astronomical Tower and Baroque Library Hall. The Mirrored Chapel distinctively beset with mirrors is used as a concert hall. C3 The Old-New Synagogue (Staronová synagoga) q Červená st., Prague 1 w www.kehilaprag.cz Among the oldest and most valuable European and World Jewish monuments, the oldest synagogue in Central Europe. The early Gothic, late 13th century building is still the temple for Prague’s Jewish community. D2

The Church of Our Lady before Týn (Chrám Matky Boží před Týnem) q Staroměstské náměstí, Prague 1 w www.tyn.cz One of the most impressive Gothic sacral buildings in Prague with an extensive gallery of Gothic, Renaissance and early Baroque works, e.g. fi ne altarpieces by Karel Škréta and the tomb of astronomer Tycho Brahe. D3 Municipal House (Obecní dům) q náměstí Republiky 5, Prague 1 w www.obecnidum.cz Early 20th century Prague Art Nouveau at its best, the work of major artists of the period headed by none less than the renowned painter Alfons Mucha. The Smetana Concert Hall dominates the stunning interior. D3 Powder Tower (Prašná brána) q Na Příkopě, Prague 1 w www.muzeumprahy.cz A landmark of late Gothic Prague, the start of the so-called Royal route to Prague Castle. It used to be a gunpowder warehouse. D3 Vyšehrad – V Pevnosti, Prague 2 w www.praha-vysehrad.cz According to ancient legend the oldest seat of Czech princes, in fact the fortress dates back to the 10th century. Its parks encompass architectural treasures like the Romanesque Rotunda of St Martin, the neo-Gothic church of Sts Peter and Paul, the National Cemetery and other places of note. D4 Modern architecture Petřín Lookout Tower (Petřínská rozhledna) q Petřínské sady, Prague 1 w www.muzeumprahy.cz One of Prague’s unmissable landmarks, built in 1891 as a loose copy of the Eiffel Tower in Paris, on a 1:5 scale. C3 Church of the Most Sacred Heart of Our Lord (Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně) q náměstí Jiřího z Poděbrad, Prague 3 w www.srdcepane.cz The prime 20th century Czech sacral building by the Slovenian architect Jože Plečnik. The distinctive and monumental edifi ce is inspired by ancient Christian designs. E3 House at the Black Madonna (Dům U Černé Matky Boží) q Ovocný trh 19, Prague 1 w www.upm.cz The pinnacle of Czech Cubist architecture, exceptional for its façade and Cubist layout design, which goes right into the interior. Also houses a permanent exhibition of Czech Cubism. D3 Müller’s villa (Müllerova vila) q Nad Hradním vodojemem 14, Prague 6 w www.muzeumprahy.cz The villa is a world masterpiece of architectural avant-garde. The outside seems curtly functionalist, the internal layout being more remarkable, ‘flowing’ one into another. B2 The Dancing House (Tančící dům) q Jiráskovo náměstí 6, Prague 2 w www.tancici-dum.cz This exceptional building is a pillar of modern Prague architecture; Inspired by the dancing skill of that famous movie couple – Fred Astaire and Ginger Rogers. C3

Veletržní Palace (Veletržní palác) q Dukelských hrdinů 47, Prague 7 w www.ngprague.cz Once the largest building of its kind in the world, the fi rst functionalist building in Prague, impressively sized at 140 x 75 m. Today it holds the National Gallery’s modern art collections. D2 Žižkov TV tower (Žižkovská televizní věž) q Mahlerovy sady 1, Prague 3 w www.towerpark.cz Without a doubt towering over Prague at 216 m, the tallest building in the city. Climbing the tower’s exterior are 10 giant baby statues by David Černý. E3

The National Gallery in Prague (Národní galerie v Praze):  Veletržní Palace (Veletržní palác) q Dukelských hrdinů 47, Prague 7 Showing: The Arts in Czechoslovakia 1918–1989 (from 28 Oct 2018) D2  Convent of St Agnes of Bohemia (Klášter sv. Anežky České) q U Milosrdných 17, Prague 1 Showing: Medieval Art in Bohemia and Central Europe 1200–1550 D2  Sternberg Palace (Šternberský palác) q Hradčanské nám. 15, Prague 1 Exhibition Hall C2  Schwarzenberg Palace (Schwarzenberský palác) q Hradčanské nám. 2, Prague 1 Showing: The Baroque in Bohemia (till August 2018) C3  Salm Palace (Salmovský palác) q Hradčanské nám. 2, Prague 1 Showing: The TBA21 Contemporary Arts Centre (from 6 Jun 2018) C3  Kinský Palace (Palác Kinských) q Staroměstské nám. 12, Prague 1 Exhibition Hall D3 p More information at w www.ngprague.cz (we recommend keeping an eye on the websites in case of exhibition and venue changes) The Prague City Gallery (Galerie hlavního města Prahy):  Troja Chateau (Trojský zámek) q U Trojského zámku 4/1, Prague 7 Showing: The architecture and decor of Chateau Troja C1  Bílek Villa q Mickiewiczova 1, Prague 6 Showing: The Studio of František Bílek, Czech symbolist sculptor and graphic artist C2  The House at the Stone Bell (Dům U Kamenného zvonu) q Staroměstské náměstí 13, Prague 1 Exhibition Hall D3  Municipal Library (2nd floor) q Mariánské náměstí 1, Prague 1 Exhibition Hall D3  House of Photography (Dům fotografi e) q Revoluční 5, Prague 1 Exhibition Hall D2 p More information at w www.ghmp.cz Picture Gallery of Prague Castle (Obrazárna Pražského hradu) q Prague Castle – II. nádvoří, Prague 1 w www.kulturanahrade.cz Showing: Paintings from the Castle collections C2 The Strahov picture gallery (Strahovská obrazárna) q Strahovské nádvoří 1, Prague 1 w www.strahovskyklaster.cz Showing: A collection of Czech and European art from Gothic to romanticism B3 DOX – Centre for Contemporary Art q Poupětova 1, Prague 7 w www.dox.cz Presenting contemporary art, architecture and design E1

Vltava, and life on the river Prague’s Riverbanks (Náplavky) w www.prazskenaplavky.cz Prague’s riverbanks are some of its favourite promenades, and during the summer they become the centres of Prague’s cultural life and leisure-time activities. Rental boats and pedalos Popular pedalos or boats are an interesting and romantic alternative way to spend summer leisure time in Prague. Sightseeing cruises River Cruises offer an unforgettable view of the historic centre of Prague and many novel experiences.

 The Prague Steamboat Company (Pražská paroplavební společnost) q Rašínovo embankment and Čechův bridge wharf w www.paroplavba.cz – also trips to the ZOO (April – September) C3;D2  Evropská vodní doprava – Prague Boats q Čechův bridge wharf, w www.evd.cz D2  Prague Venice (Pražské Benátky) q Judita, Čertovka, Mánes and Four Seasons wharfs w www.prazskebenatky.cz C3;C3;C2 and C3  Prague ferry steamers (Parníky Praha) q Dvořákovo embankment, Na Františku w www.parniky-praha.eu D2  Jazzboat q Čechův bridge wharf w www.jazzboat.cz – an exceptional floating jazz club D2

Prague’s Parks and Gardens Prague Castle Gardens (Zahrady Pražského hradu) qPrague Castle, Prague 1 wwww.hrad.cz Historically most notable is the Royal Garden from 1534, with its singing fountain, which belongs among the fi nest Renaissance water fountains in Europe. From the Southern gardens, stretching beneath the Castle frontage, you get breathtaking views over Prague’s historical centre. C2 The Palace Gardens under Prague Castle (Palácové zahrady pod Pražským hradem) q Valdštejnská 12 – 14, Prague 1 w www.palacove-zahrady.cz On the southern slopes below Prague Castle is a showpiece complex of interrelated historical gardens with rich architectural decor, lookout terraces and pavilions set among the vegetation to charming effect. C2 Wallenstein Garden (Valdštejnská zahrada) q Letenská st., Prague 1 A geometrically set out early Baroque garden with monumental sala terrena and artifi cial grotto with a distinctive atmosphere. Free ranging peacocks accompany your walk. C2 Vrtba Garden (Vrtbovská zahrada) q Karmelitská 25, Prague 1 w www.vrtbovska.cz One of the most important and fi nest Baroque gardens, though compact, architecturally original on its awkward slope, with sculptural artistic merit that makes it a garden of European importance. C3 Vojanovy sady gardens q U Lužického semináře 17, Prague 1 A little mysterious and unjustly overlooked. The pensiveness of Vojanovy sady has lingered since the Middle Ages, when it was a monastery garden. C3 Petřín park (Petřínské sady) q Prague 1 – Lesser Town Petřín Hill is one of the largest urban expanses of greenery and its slopes are an oasis of calm in the centre of Prague. Atop stands Petřín lookout tower, which offers an enchanting view of the whole city. C3/B3

Franciscan garden (Františkánská zahrada) q Jungmannovo náměstí, Prague 1 The cosy green nook in the heart of the city invites you to stop and take a breath when walking around Prague. The local herbaceous beds are a treat. D3 Rieger’s park (Riegrovy sady) q Prague 2 – Vinohrady This park, over a hundred years old, has many half-hid nooks, wooded glades, open leas and uncommon vistas of Prague. E3/D3 Vyšehrad park (Vyšehradské sady) q Prague 2 – Vyšehrad A magical place of myths and legends, with romantic hideaways and beautiful vistas of the Vltava River. D4 Royal Park (Královská obora) – Stromovka q Prague 7 – Bubeneč The sprawling park covers an area of 95 ha in close proximity to Holešovice Exhibition grounds. It is the ideal place for romantic walks, picnics, sport and leisure. D1,D2/C1,C2 Letná park (Letenské sady) q Prague 7 – Holešovice An extensive park with large grassy areas, mature trees and a varied mix of tree species and a long plane-tree avenue, providing a nice place to sit and great city views. D2/C2 Museum & Galleries The National Museum (Národní muzeum):  The National Museum historical building (Historická budova Národního muzea) q Václavské náměstí 68, Prague 1 Closed for refurbishment until 28 Oct 2018 D3  The National Museum new building (Nová budova Národního muzea) q Vinohradská 1, Prague 1 Showing: “Noah’s Ark” natural history exposition D3  Czech Museum of Music (České muzeum hudby) q Karmelitská 2/4, Prague 1 Showing: Man – Instrument – Music (400 historical musical instruments, incl. the pianoforte played by W. A. Mozart) C3  Lapidary (Lapidárium) q Výstaviště 422, Prague 7 Showing: The monuments of stone carving in Bohemia, 11–19th centuries  D1 p For other National Museum exhibits, see w www.nm.cz The City of Prague Museum (Muzeum hlavního města Prahy) q Na Poříčí 52, Prague 8 w www.muzeumprahy.cz Showing: The Langweil model of Prague, the history of Prague from prehistory to the Middle Ages and the present day D2  The House at the Golden Ring (Dům U Zlatého prstenu) q Týnská 6, Prague 1 Showing: Prague under Charles IV (a burgeoning European Medieval City) D3 Museum Kampa q U Sovových mlýnů 2, Prague 1 w www.museumkampa.cz Showing: A collection of Central European modern art and artworks by pioneering abstract painter František Kupka, and Czech Cubist sculptor Otto Gutfreund. C3 Jewish Museum in Prague (Židovské muzeum v Praze) q Maiselova 15, Prague 1 w www.jewishmuseum.cz One of the oldest and continuously run Jewish museums in the world, documenting the history, traditions and customs of the Jewish population in the Czech lands. Also under the Museum’s care are: The Old Jewish Cemetery (Starý židovský hřbitov), Spanish synagogue (Španělská synagoga), Pinkas synagogue (Pinkasova synagoga), Ceremonial Hall (Obřadní síň), Maisel synagogue (Maiselova synagoga), Klausen synagogue (Klausová synagoga), and the Robert Guttmann Gallery. D2

Prague ferryboats Prague ferries are the greatest way to cross between Prague’s right and left banks. From April to October, and normal Public transport (MHD) tickets apply. More information at w www.dpp.cz or w www.ropid.cz. Vltava River Islands By the waterside you can also enjoy any of Prague’s islands.  Kampa q Prague 1 – an island between the main course of the Vltava River and its Čertovka offshoot, one of the most romantic and lovely places in Prague C3  Slovanský Island (Slovanský ostrov) q Prague 1 – the one island on the Vltava River with a signifi cant park, with its showy neo-Renaissance Žofín palace C3  Střelecký Island (Střelecký ostrov) q Prague 1 – a cosy place shaded by ancient trees, captures the atmosphere of old times with uncommon views of Prague C3 Prague attractions Prague Zoo (Zoologická zahrada hl. m. Prahy) q U Trojského zámku 3, Prague 7 w www.zoopraha.cz Thanks to its prime location Prague Zoo belongs among the loveliest zoos in the world. This beautiful stretch of the outdoors with its animal inhabitants is apt for all generations of visitors. C1

Prague Botanical Garden (Botanická zahrada hl. m. Prahy) q Trojská 196, Prague 7 w www.botanicka.cz The garden offers almost 30 hectares of landscaped areas, including the Fata Morgana tropical greenhouse exhibit, letting you enjoy a trip to the tropics at any time of the year. C1 Aquapalace Prague q Pražská 138, Průhonice – Čestlice w www.aquapalace.cz The biggest entertainment aqua park in Central Europe, where you’ll enjoy memorable moments in this singular sports and leisure complex awash with aquatic attractions. Petřín Funicular (Lanová dráha na Petřín) q Újezd, Prague 1 w www.dpp.cz A popular funicular railway running since 1891. It is integrated into the public transport network and takes you to the top of Petřín Hill. C3 Mirror labyrinth at Petřín (Zrcadlové bludiště)  q Petřínské sady, Prague 1 w www.muzeumprahy.cz From the outside it looks like a mini castle, inside, instead of secret passages you’ll meet a maze of mirrors. Spontaneous children’s laughter echoes in the Hall of laughter, with its distorting mirrors. C3 Historical Tram Line No. 41 From the Holešovice exhibition grounds or the Střešovice yard, at weekends from April to November, the historical tram sets off on its regular route through the city centre. D2 Experiential tours You don’t have to explore the charm of Prague on foot. What not try a fairytale carriage, a vintage car, an ecotrain or a scenic balloon flight? There are plenty of options. For more information, please visit our Tourist Information and Visitor Centres. Prague City Tourism Tourist Information and Visitor Centres Tourist Information Centres Our TICs, located at key places in the historical centre and at the international airport, serve to advise you about Prague, with informative brochures and maps (free of charge) and a wide range of tourism-oriented services, such as tourist benefi t cards, accommodation, public transport travel, admission tickets to cultural events etc. Open daily.  Old Town Hall (Staroměstská radnice) q Staroměstské náměstí 1 D3  Rytířská 12 q corner of Na Můstku street D3  Wenceslas square (upper part) q corner of Štěpánská street D3  Václav Havel Airport Prague q Terminal 1 and Terminal 2 z +420 221 714 714 f tourinfo@prague.eu E-shop At w www.eshop.prague.eu you can book or order educational tours, your own private guides or our maps and brochures, as well as items of merchandise. Join our guided walking tours! Our trained, licensed guides will give you an engaging, but historically accurate walking tour of the key sights of the Old Town. dates: every Saturday in English (exceptionally in German) time: start at 2 p.m. prize: CZK 300 per person Book in person at the Guide Offi ce or at our Tourist information centres or visit w eshop.prague.eu/walkingtours. Added-value guided tours Our highly qualifi ed guides will acquaint you with the Czech metropolis, whether on foot or on sightseeing rides. We offer specialized as well as basic routes. Tour guide services q Old Town Hall z +420 221 714 569, +420 775 855 037 f guides@prague.eu w www.prague.eu

Text: © Prague City Tourism Photo: © Prague City Tourism and the institutions’ photo archives Graphic design: Touch Branding Map: Kartografie Praha a.s. Print: ALL365 s.r.o. Prague 4/2018, First revised edition, Not for sale Prague City Tourism Arbesovo nám. 70/4 / Praha 5 / 150 00 / CZ www.prague.eu www.praguecitytourism.eu
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With Prague City Tourism maps and guides, you’ll feel right at home in Prague. Pick up these and other titles free of charge at one of our Tourist Information Centres, where we’ll also be happy to assist:  Old Town Hall q  Old Town Square 1, Prague 1 r daily 9:00–19:00 Na Můstku q   Rytířská 12, Prague 1 r daily 9:00–19:00
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Prague A city of magic and romance, a gem of architecture down the centuries; 
full of captivating ambience, resounding with the melodies of great 
composers, but also a modern metropolis pulsating with life; Prague 
is all these, one of the fi nest cities in the world. In 1992 its historical 
centre was added to the UNESCO World Heritage List.

Area: 496 km2 Population: 1,290,000 Geographical location: 50° 05‘ 19‘‘ 
North, 14° 25‘ 17‘‘ East, 235 m above sea level (avg.) Time zone: Central 
European Time (GMT +1) – CET daylight saving time +1 (GMT +2) 
Climate: Central European, temperate with 4 seasons Vltava River flows 
through the city for 31 km, widest point 330 m Historical centre: Prague 
Castle (Hradčany), Lesser Town (Malá Strana), Old Town (Staré Město), 
New Town (Nové Město) and Vyšehrad

Practical information:
Emergency phone line: 112 Czech Republic dialling code: +420
x Václav Havel Airport Prague (Letiště Václava Havla Praha)
w www.prg.aero, 30 minutes from city centre

Airport access: Hlavní nádraží (y C) j Airport Express, trip length 
approx. 33 minutes Nádraží Veleslavín (y A) j 119, trip length approx. 
17 minutes Zličín (y B) j 100, trip length approx. 16 minutes
Anděl (y B) j 191, trip length approx. 51 minutes Night bus j 910

Public transport w www.dpp.cz z +420 296 19 18 17
Tourist passes for 24 (t CZK 110) or 72 hours (t CZK 310)
Municipal Health centre Prague (Městská poliklinika Praha) 
q Spálená 12, Prague 1 z +420 222 924 295 D3
24 hour Pharmacy q Palackého 5, Prague 1 z +420 224 946 982 D3
Currency: Czech koruna (CZK); 1 euro = approx. 26 CZK coins: 1, 2, 5, 
10, 20, 50 CZK banknotes: 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 CZK
p Most shops, restaurants, hotels and other services accept major 
international payment cards. Cash available via a dense network of 
ATMs.

Main Post Offi ce q Jindřišská 14, Prague 1 z +420 954 211 000
w www.ceskaposta.cz daily 2:00–24:00 D3

Public toilets – in all Metro stations, usual opening hours: Mon–Fri 
6:00–21:00, Sat–Sun 8:00–20:00, longer at central and connecting 
stations.

Public holidays in the Czech Republic
1 Jan – New Year’s Day, Czech State Day  Good Friday and Easter 
Monday (moveable feast)  1 May – Labour Day  8 May – Victory Day
 5 July – Day of the Slavic missionaries Cyril & Methodius  6 July – 

Master John Hus Immolation Day  28 Sept – Czech Statehood Day
  28 Oct – Czechoslovak State Inception Day  17 Nov – Freedom and 
Democracy Day  24 Dec – Christmas Eve  25 Dec – Christmas Day
  26 Dec – St Stephen’s Day

Top Prague Sights
Prague Castle (Pražský hrad) q Prague 1 – Hradčany w www.hrad.cz
The Prague Castle panorama is one of the most impressive anywhere. 
One of the largest castle complexes in the world, with historical palaces, 
church buildings, extensive gardens and picturesque vistas. Prague 
Castle has for over a thousand years symbolized Czech statehood. Most 
notable is the Gothic Cathedral of Sts Vitus, Wenceslas and Adalbert 
(1344). C2

Charles Bridge (Karlův most) q Prague 1 – Lesser Town, Old Town
The oldest and most renowned Prague bridge was built in 1357 by 
Charles IV. At both ends stand fortifi ed bridge towers – The twin Lesser 
Town towers and the Old Town tower, which is one of the fi nest gate 
towers of Gothic Europe. C3

St Nicholas Church (Kostel sv. Mikuláše) 
q Malostranské náměstí, Prague 1 w www.stnicholas.cz
A prime example of Prague Baroque, with distinctive dome and bell tower. 
The Church is a key part of the panorama, not just the left bank of the 
Vltava River. While staying in Prague, W. A. Mozart played the organ here. 
C3

Old Town Hall and Horologe (Staroměstská radnice s orlojem)
q Staroměstské náměstí, Prague 1 w www.prague.eu/oldtownhall
The Old Town Hall dates from 1338, presiding over the Old Town. The 
oldest Gothic part of the complex is the tower and the oriel chapel, as 
well as the medieval horologe, where every hour between 9:00–23:00 
the 12 Apostles are to be seen. D3

The Church of Our Lady Victorious – ‘Child of Prague’ (Kostel Panny 
Marie Vítězné – Pražské Jezulátko) q Karmelitská 9, Prague 1
w www.pragjesu.cz
An early Baroque church renowned for its Infant Jesus statue from 
Spain, donated to the Carmelites by Polyxena of Lobkowitz (1628). C3

Strahov Monastery (Strahovský klášter)
q Strahovské nádvoří 1, Prague 1 w www.strahovskyklaster.cz
The Premonstratensian monastery dates from 1140. Its grounds 
include the heritage Strahov library and Strahov picture gallery, with 
remarkable collections of Central European Gothic, Rudolfi ne, Baroque 
and Rococo works of art. B3

Loreta q Loretánské náměstí 7, Prague 1 w www.loreta.cz
A Marian pilgrimage place with replica Holy House, and the Baroque 
Church of the Nativity. The so-called Loreto treasure is a set of missal 
objects, the most famous being the Diamond monstrance. B3/2

Clementinum q Mariánské náměstí 5, Prague 1 w www.klementinum.com
An extensive complex, originally a Jesuit College. The guided tour 
includes the Astronomical Tower and Baroque Library Hall. The Mirrored 
Chapel distinctively beset with mirrors is used as a concert hall. C3

The Old-New Synagogue (Staronová synagoga)
q Červená st., Prague 1 w www.kehilaprag.cz
Among the oldest and most valuable European and World Jewish 
monuments, the oldest synagogue in Central Europe. The early Gothic, 
late 13th century building is still the temple for Prague’s Jewish 
community. D2

The Church of Our Lady before Týn (Chrám Matky Boží před Týnem)
q Staroměstské náměstí, Prague 1 w www.tyn.cz
One of the most impressive Gothic sacral buildings in Prague with an 
extensive gallery of Gothic, Renaissance and early Baroque works, e.g. fi ne 
altarpieces by Karel Škréta and the tomb of astronomer Tycho Brahe. D3

Municipal House (Obecní dům) q náměstí Republiky 5, Prague 1
w www.obecnidum.cz
Early 20th century Prague Art Nouveau at its best, the work of major 
artists of the period headed by none less than the renowned painter Alfons 
Mucha. The Smetana Concert Hall dominates the stunning interior. D3

Powder Tower (Prašná brána) q Na Příkopě, Prague 1
w www.muzeumprahy.cz
A landmark of late Gothic Prague, the start of the so-called Royal route to 
Prague Castle. It used to be a gunpowder warehouse. D3

Vyšehrad – V Pevnosti, Prague 2 w www.praha-vysehrad.cz
According to ancient legend the oldest seat of Czech princes, in fact the 
fortress dates back to the 10th century. Its parks encompass architectural 
treasures like the Romanesque Rotunda of St Martin, the neo-Gothic 
church of Sts Peter and Paul, the National Cemetery and other places of 
note. D4

Modern architecture
Petřín Lookout Tower (Petřínská rozhledna)
q Petřínské sady, Prague 1 w www.muzeumprahy.cz
One of Prague’s unmissable landmarks, built in 1891 as a loose copy of 
the Eiffel Tower in Paris, on a 1:5 scale. C3

Church of the Most Sacred Heart of Our Lord (Kostel Nejsvětějšího Srdce 
Páně) q náměstí Jiřího z Poděbrad, Prague 3 w www.srdcepane.cz
The prime 20th century Czech sacral building by the Slovenian architect 
Jože Plečnik. The distinctive and monumental edifi ce is inspired by 
ancient Christian designs. E3

House at the Black Madonna (Dům U Černé Matky Boží)
q Ovocný trh 19, Prague 1 w www.upm.cz
The pinnacle of Czech Cubist architecture, exceptional for its façade 
and Cubist layout design, which goes right into the interior. Also houses 
a permanent exhibition of Czech Cubism. D3

Müller’s villa (Müllerova vila) q Nad Hradním vodojemem 14, Prague 6
w www.muzeumprahy.cz
The villa is a world masterpiece of architectural avant-garde. The outside 
seems curtly functionalist, the internal layout being more remarkable, 
‘flowing’ one into another. B2

The Dancing House (Tančící dům) q Jiráskovo náměstí 6, Prague 2
w www.tancici-dum.cz
This exceptional building is a pillar of modern Prague architecture; 
Inspired by the dancing skill of that famous movie couple – Fred Astaire 
and Ginger Rogers. C3

Veletržní Palace (Veletržní palác) q Dukelských hrdinů 47, Prague 7
w www.ngprague.cz
Once the largest building of its kind in the world, the fi rst functionalist 
building in Prague, impressively sized at 140 x 75 m. Today it holds the 
National Gallery’s modern art collections. D2

Žižkov TV tower (Žižkovská televizní věž)
q Mahlerovy sady 1, Prague 3 w www.towerpark.cz
Without a doubt towering over Prague at 216 m, the tallest building in 
the city. Climbing the tower’s exterior are 10 giant baby statues by David 
Černý. E3

The National Gallery in Prague (Národní galerie v Praze):
 Veletržní Palace (Veletržní palác) q Dukelských hrdinů 47, Prague 7

Showing: The Arts in Czechoslovakia 1918–1989 (from 28 Oct 2018) D2

 Convent of St Agnes of Bohemia (Klášter sv. Anežky České)
q U Milosrdných 17, Prague 1
Showing: Medieval Art in Bohemia and Central Europe 1200–1550 D2

 Sternberg Palace (Šternberský palác) q Hradčanské nám. 15, Prague 1
Exhibition Hall C2

 Schwarzenberg Palace (Schwarzenberský palác)
q Hradčanské nám. 2, Prague 1
Showing: The Baroque in Bohemia (till August 2018) C3

 Salm Palace (Salmovský palác) q Hradčanské nám. 2, Prague 1
Showing: The TBA21 Contemporary Arts Centre (from 6 Jun 2018) C3

 Kinský Palace (Palác Kinských) q Staroměstské nám. 12, Prague 1
Exhibition Hall D3
p More information at w www.ngprague.cz (we recommend keeping an 
eye on the websites in case of exhibition and venue changes)

The Prague City Gallery (Galerie hlavního města Prahy):
 Troja Chateau (Trojský zámek) q U Trojského zámku 4/1, Prague 7

Showing: The architecture and decor of Chateau Troja C1

 Bílek Villa q Mickiewiczova 1, Prague 6
Showing: The Studio of František Bílek, Czech symbolist sculptor and 
graphic artist C2

 The House at the Stone Bell (Dům U Kamenného zvonu)
q Staroměstské náměstí 13, Prague 1
Exhibition Hall D3

 Municipal Library (2nd floor) q Mariánské náměstí 1, Prague 1
Exhibition Hall D3

 House of Photography (Dům fotografi e) q Revoluční 5, Prague 1
Exhibition Hall D2
p More information at w www.ghmp.cz

Picture Gallery of Prague Castle (Obrazárna Pražského hradu)
q Prague Castle – II. nádvoří, Prague 1 w www.kulturanahrade.cz
Showing: Paintings from the Castle collections C2

The Strahov picture gallery (Strahovská obrazárna)
q Strahovské nádvoří 1, Prague 1 w www.strahovskyklaster.cz
Showing: A collection of Czech and European art from Gothic to 
romanticism B3

DOX – Centre for Contemporary Art q Poupětova 1, Prague 7 w www.dox.cz
Presenting contemporary art, architecture and design E1

Vltava, and life on the river
Prague’s Riverbanks (Náplavky) w www.prazskenaplavky.cz
Prague’s riverbanks are some of its favourite promenades, and during the 
summer they become the centres of Prague’s cultural life and leisure-time 
activities.

Rental boats and pedalos
Popular pedalos or boats are an interesting and romantic alternative way 
to spend summer leisure time in Prague.

Sightseeing cruises
River Cruises offer an unforgettable view of the historic centre of Prague 
and many novel experiences.

 The Prague Steamboat Company (Pražská paroplavební společnost)
q Rašínovo embankment and Čechův bridge wharf 
w www.paroplavba.cz – also trips to the ZOO (April – September) C3;D2

 Evropská vodní doprava – Prague Boats
q Čechův bridge wharf, w www.evd.cz D2

 Prague Venice (Pražské Benátky) q Judita, Čertovka, Mánes and Four 
Seasons wharfs w www.prazskebenatky.cz C3;C3;C2 and C3

 Prague ferry steamers (Parníky Praha) q Dvořákovo embankment, 
Na Františku w www.parniky-praha.eu D2

 Jazzboat q Čechův bridge wharf w www.jazzboat.cz – an exceptional 
floating jazz club D2

Prague’s Parks and Gardens
Prague Castle Gardens (Zahrady Pražského hradu)
qPrague Castle, Prague 1 wwww.hrad.cz
Historically most notable is the Royal Garden from 1534, with its singing 
fountain, which belongs among the fi nest Renaissance water fountains 
in Europe. From the Southern gardens, stretching beneath the Castle 
frontage, you get breathtaking views over Prague’s historical centre. C2

The Palace Gardens under Prague Castle (Palácové zahrady pod 
Pražským hradem)
q Valdštejnská 12 – 14, Prague 1 w www.palacove-zahrady.cz
On the southern slopes below Prague Castle is a showpiece complex 
of interrelated historical gardens with rich architectural decor, lookout 
terraces and pavilions set among the vegetation to charming effect. C2

Wallenstein Garden (Valdštejnská zahrada) q Letenská st., Prague 1
A geometrically set out early Baroque garden with monumental sala 
terrena and artifi cial grotto with a distinctive atmosphere. Free ranging 
peacocks accompany your walk. C2

Vrtba Garden (Vrtbovská zahrada) q Karmelitská 25, Prague 1 
w www.vrtbovska.cz
One of the most important and fi nest Baroque gardens, though compact, 
architecturally original on its awkward slope, with sculptural artistic merit 
that makes it a garden of European importance. C3

Vojanovy sady gardens q U Lužického semináře 17, Prague 1
A little mysterious and unjustly overlooked. The pensiveness of Vojanovy 
sady has lingered since the Middle Ages, when it was a monastery 
garden. C3

Petřín park (Petřínské sady) q Prague 1 – Lesser Town
Petřín Hill is one of the largest urban expanses of greenery and its slopes 
are an oasis of calm in the centre of Prague. Atop stands Petřín lookout 
tower, which offers an enchanting view of the whole city. C3/B3

Franciscan garden (Františkánská zahrada)
q Jungmannovo náměstí, Prague 1
The cosy green nook in the heart of the city invites you to stop and take 
a breath when walking around Prague. The local herbaceous beds are 
a treat. D3

Rieger’s park (Riegrovy sady) q Prague 2 – Vinohrady
This park, over a hundred years old, has many half-hid nooks, wooded 
glades, open leas and uncommon vistas of Prague. E3/D3

Vyšehrad park (Vyšehradské sady) q Prague 2 – Vyšehrad
A magical place of myths and legends, with romantic hideaways and 
beautiful vistas of the Vltava River. D4

Royal Park (Královská obora) – Stromovka q Prague 7 – Bubeneč
The sprawling park covers an area of 95 ha in close proximity to 
Holešovice Exhibition grounds. It is the ideal place for romantic walks, 
picnics, sport and leisure. D1,D2/C1,C2

Letná park (Letenské sady) q Prague 7 – Holešovice
An extensive park with large grassy areas, mature trees and a varied mix 
of tree species and a long plane-tree avenue, providing a nice place to sit 
and great city views. D2/C2

Museum & Galleries
The National Museum (Národní muzeum):
 The National Museum historical building (Historická budova Národního 

muzea) q Václavské náměstí 68, Prague 1
Closed for refurbishment until 28 Oct 2018 D3

 The National Museum new building (Nová budova Národního muzea)
q Vinohradská 1, Prague 1
Showing: “Noah’s Ark” natural history exposition D3

 Czech Museum of Music (České muzeum hudby)
q Karmelitská 2/4, Prague 1
Showing: Man – Instrument – Music (400 historical musical instruments, 
incl. the pianoforte played by W. A. Mozart) C3

 Lapidary (Lapidárium) q Výstaviště 422, Prague 7
Showing: The monuments of stone carving in Bohemia, 11–19th centuries  D1
p For other National Museum exhibits, see w www.nm.cz

The City of Prague Museum (Muzeum hlavního města Prahy)
q Na Poříčí 52, Prague 8 w www.muzeumprahy.cz
Showing: The Langweil model of Prague, the history of Prague from 
prehistory to the Middle Ages and the present day D2

 The House at the Golden Ring (Dům U Zlatého prstenu) 
q Týnská 6, Prague 1
Showing: Prague under Charles IV (a burgeoning European Medieval City) 
D3

Museum Kampa q U Sovových mlýnů 2, Prague 1
w www.museumkampa.cz
Showing: A collection of Central European modern art and artworks by 
pioneering abstract painter František Kupka, and Czech Cubist sculptor 
Otto Gutfreund. C3

Jewish Museum in Prague (Židovské muzeum v Praze)
q Maiselova 15, Prague 1 w www.jewishmuseum.cz
One of the oldest and continuously run Jewish museums in the world, 
documenting the history, traditions and customs of the Jewish population 
in the Czech lands. Also under the Museum’s care are: The Old Jewish 
Cemetery (Starý židovský hřbitov), Spanish synagogue (Španělská 
synagoga), Pinkas synagogue (Pinkasova synagoga), Ceremonial 
Hall (Obřadní síň), Maisel synagogue (Maiselova synagoga), Klausen 
synagogue (Klausová synagoga), and the Robert Guttmann Gallery. D2

Prague ferryboats
Prague ferries are the greatest way to cross between Prague’s right and 
left banks. From April to October, and normal Public transport (MHD) 
tickets apply. More information at w www.dpp.cz or w www.ropid.cz.

Vltava River Islands
By the waterside you can also enjoy any of Prague’s islands.

 Kampa q Prague 1 – an island between the main course of the Vltava 
River and its Čertovka offshoot, one of the most romantic and lovely 
places in Prague C3

 Slovanský Island (Slovanský ostrov) q Prague 1 – the one island on the 
Vltava River with a signifi cant park, with its showy neo-Renaissance Žofín 
palace C3

 Střelecký Island (Střelecký ostrov) q Prague 1 – a cosy place shaded 
by ancient trees, captures the atmosphere of old times with uncommon 
views of Prague C3

Prague attractions
Prague Zoo (Zoologická zahrada hl. m. Prahy)
q U Trojského zámku 3, Prague 7 w www.zoopraha.cz
Thanks to its prime location Prague Zoo belongs among the loveliest 
zoos in the world. This beautiful stretch of the outdoors with its animal 
inhabitants is apt for all generations of visitors. C1

Prague Botanical Garden (Botanická zahrada hl. m. Prahy)
q Trojská 196, Prague 7 w www.botanicka.cz
The garden offers almost 30 hectares of landscaped areas, including the 
Fata Morgana tropical greenhouse exhibit, letting you enjoy a trip to the 
tropics at any time of the year. C1

Aquapalace Prague q Pražská 138, Průhonice – Čestlice
w www.aquapalace.cz
The biggest entertainment aqua park in Central Europe, where you’ll enjoy 
memorable moments in this singular sports and leisure complex awash 
with aquatic attractions.

Petřín Funicular (Lanová dráha na Petřín) q Újezd, Prague 1 w www.dpp.cz
A popular funicular railway running since 1891. It is integrated into the 
public transport network and takes you to the top of Petřín Hill. C3

Mirror labyrinth at Petřín (Zrcadlové bludiště) 
q Petřínské sady, Prague 1 w www.muzeumprahy.cz
From the outside it looks like a mini castle, inside, instead of secret 
passages you’ll meet a maze of mirrors. Spontaneous children’s laughter 
echoes in the Hall of laughter, with its distorting mirrors. C3

Historical Tram Line No. 41
From the Holešovice exhibition grounds or the Střešovice yard, at 
weekends from April to November, the historical tram sets off on its 
regular route through the city centre. D2

Experiential tours
You don’t have to explore the charm of Prague on foot. What not try 
a fairytale carriage, a vintage car, an ecotrain or a scenic balloon flight? 
There are plenty of options. For more information, please visit our Tourist 
Information and Visitor Centres.

Prague City Tourism
Tourist Information and Visitor Centres
Tourist Information Centres
Our TICs, located at key places in the historical centre and at the 
international airport, serve to advise you about Prague, with informative 
brochures and maps (free of charge) and a wide range of tourism-oriented 
services, such as tourist benefi t cards, accommodation, public transport 
travel, admission tickets to cultural events etc. Open daily.

 Old Town Hall (Staroměstská radnice) q Staroměstské náměstí 1 D3
 Rytířská 12 q corner of Na Můstku street D3
 Wenceslas square (upper part) q corner of Štěpánská street D3
 Václav Havel Airport Prague q Terminal 1 and Terminal 2

z +420 221 714 714 f tourinfo@prague.eu

E-shop
At w www.eshop.prague.eu you can book or order educational tours, 
your own private guides or our maps and brochures, as well as items of 
merchandise.

Join our guided walking tours!
Our trained, licensed guides will give you an engaging, but historically 
accurate walking tour of the key sights of the Old Town.
dates: every Saturday in English (exceptionally in German)
time: start at 2 p.m. 
prize: CZK 300 per person
Book in person at the Guide Offi ce or at our Tourist information centres or 
visit w eshop.prague.eu/walkingtours.

Added-value guided tours
Our highly qualifi ed guides will acquaint you with the Czech metropolis, 
whether on foot or on sightseeing rides. We offer specialized as well as 
basic routes.
Tour guide services q Old Town Hall
z +420 221 714 569, +420 775 855 037 f guides@prague.eu

w www.prague.eu
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Prague A city of magic and romance, a gem of architecture down the centuries; full of captivating ambience, resounding with the melodies of great composers, but also a modern metropolis pulsating with life; Prague is all these, one of the fi nest cities in the world. In 1992 its historical centre was added to the UNESCO World Heritage List. Area: 496 km2 Population: 1,290,000 Geographical location: 50° 05‘ 19‘‘ North, 14° 25‘ 17‘‘ East, 235 m above sea level (avg.) Time zone: Central European Time (GMT +1) – CET daylight saving time +1 (GMT +2) Climate: Central European, temperate with 4 seasons Vltava River flows through the city for 31 km, widest point 330 m Historical centre: Prague Castle (Hradčany), Lesser Town (Malá Strana), Old Town (Staré Město), New Town (Nové Město) and Vyšehrad Practical information: Emergency phone line: 112 Czech Republic dialling code: +420 x Václav Havel Airport Prague (Letiště Václava Havla Praha) w www.prg.aero, 30 minutes from city centre Airport access: Hlavní nádraží (y C) j Airport Express, trip length approx. 33 minutes Nádraží Veleslavín (y A) j 119, trip length approx. 17 minutes Zličín (y B) j 100, trip length approx. 16 minutes Anděl (y B) j 191, trip length approx. 51 minutes Night bus j 910 Public transport w www.dpp.cz z +420 296 19 18 17 Tourist passes for 24 (t CZK 110) or 72 hours (t CZK 310) Municipal Health centre Prague (Městská poliklinika Praha)  q Spálená 12, Prague 1 z +420 222 924 295 D3 24 hour Pharmacy q Palackého 5, Prague 1 z +420 224 946 982 D3 Currency: Czech koruna (CZK); 1 euro = approx. 26 CZK coins: 1, 2, 5, 10, 20, 50 CZK banknotes: 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 CZK p Most shops, restaurants, hotels and other services accept major international payment cards. Cash available via a dense network of ATMs. Main Post Offi ce q Jindřišská 14, Prague 1 z +420 954 211 000 w www.ceskaposta.cz daily 2:00–24:00 D3 Public toilets – in all Metro stations, usual opening hours: Mon–Fri 6:00–21:00, Sat–Sun 8:00–20:00, longer at central and connecting stations. Public holidays in the Czech Republic 1 Jan – New Year’s Day, Czech State Day  Good Friday and Easter Monday (moveable feast)  1 May – Labour Day  8 May – Victory Day  5 July – Day of the Slavic missionaries Cyril & Methodius  6 July – Master John Hus Immolation Day  28 Sept – Czech Statehood Day   28 Oct – Czechoslovak State Inception Day  17 Nov – Freedom and Democracy Day  24 Dec – Christmas Eve  25 Dec – Christmas Day   26 Dec – St Stephen’s Day Top Prague Sights Prague Castle (Pražský hrad) q Prague 1 – Hradčany w www.hrad.cz The Prague Castle panorama is one of the most impressive anywhere. One of the largest castle complexes in the world, with historical palaces, church buildings, extensive gardens and picturesque vistas. Prague Castle has for over a thousand years symbolized Czech statehood. Most notable is the Gothic Cathedral of Sts Vitus, Wenceslas and Adalbert (1344). C2

Charles Bridge (Karlův most) q Prague 1 – Lesser Town, Old Town The oldest and most renowned Prague bridge was built in 1357 by Charles IV. At both ends stand fortifi ed bridge towers – The twin Lesser Town towers and the Old Town tower, which is one of the fi nest gate towers of Gothic Europe. C3 St Nicholas Church (Kostel sv. Mikuláše) q Malostranské náměstí, Prague 1 w www.stnicholas.cz A prime example of Prague Baroque, with distinctive dome and bell tower. The Church is a key part of the panorama, not just the left bank of the Vltava River. While staying in Prague, W. A. Mozart played the organ here. C3 Old Town Hall and Horologe (Staroměstská radnice s orlojem) q Staroměstské náměstí, Prague 1 w www.prague.eu/oldtownhall The Old Town Hall dates from 1338, presiding over the Old Town. The oldest Gothic part of the complex is the tower and the oriel chapel, as well as the medieval horologe, where every hour between 9:00–23:00 the 12 Apostles are to be seen. D3 The Church of Our Lady Victorious – ‘Child of Prague’ (Kostel Panny Marie Vítězné – Pražské Jezulátko) q Karmelitská 9, Prague 1 w www.pragjesu.cz An early Baroque church renowned for its Infant Jesus statue from Spain, donated to the Carmelites by Polyxena of Lobkowitz (1628). C3 Strahov Monastery (Strahovský klášter) q Strahovské nádvoří 1, Prague 1 w www.strahovskyklaster.cz The Premonstratensian monastery dates from 1140. Its grounds include the heritage Strahov library and Strahov picture gallery, with remarkable collections of Central European Gothic, Rudolfi ne, Baroque and Rococo works of art. B3 Loreta q Loretánské náměstí 7, Prague 1 w www.loreta.cz A Marian pilgrimage place with replica Holy House, and the Baroque Church of the Nativity. The so-called Loreto treasure is a set of missal objects, the most famous being the Diamond monstrance. B3/2

Clementinum q Mariánské náměstí 5, Prague 1 w www.klementinum.com An extensive complex, originally a Jesuit College. The guided tour includes the Astronomical Tower and Baroque Library Hall. The Mirrored Chapel distinctively beset with mirrors is used as a concert hall. C3 The Old-New Synagogue (Staronová synagoga) q Červená st., Prague 1 w www.kehilaprag.cz Among the oldest and most valuable European and World Jewish monuments, the oldest synagogue in Central Europe. The early Gothic, late 13th century building is still the temple for Prague’s Jewish community. D2

The Church of Our Lady before Týn (Chrám Matky Boží před Týnem) q Staroměstské náměstí, Prague 1 w www.tyn.cz One of the most impressive Gothic sacral buildings in Prague with an extensive gallery of Gothic, Renaissance and early Baroque works, e.g. fi ne altarpieces by Karel Škréta and the tomb of astronomer Tycho Brahe. D3 Municipal House (Obecní dům) q náměstí Republiky 5, Prague 1 w www.obecnidum.cz Early 20th century Prague Art Nouveau at its best, the work of major artists of the period headed by none less than the renowned painter Alfons Mucha. The Smetana Concert Hall dominates the stunning interior. D3 Powder Tower (Prašná brána) q Na Příkopě, Prague 1 w www.muzeumprahy.cz A landmark of late Gothic Prague, the start of the so-called Royal route to Prague Castle. It used to be a gunpowder warehouse. D3 Vyšehrad – V Pevnosti, Prague 2 w www.praha-vysehrad.cz According to ancient legend the oldest seat of Czech princes, in fact the fortress dates back to the 10th century. Its parks encompass architectural treasures like the Romanesque Rotunda of St Martin, the neo-Gothic church of Sts Peter and Paul, the National Cemetery and other places of note. D4 Modern architecture Petřín Lookout Tower (Petřínská rozhledna) q Petřínské sady, Prague 1 w www.muzeumprahy.cz One of Prague’s unmissable landmarks, built in 1891 as a loose copy of the Eiffel Tower in Paris, on a 1:5 scale. C3 Church of the Most Sacred Heart of Our Lord (Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně) q náměstí Jiřího z Poděbrad, Prague 3 w www.srdcepane.cz The prime 20th century Czech sacral building by the Slovenian architect Jože Plečnik. The distinctive and monumental edifi ce is inspired by ancient Christian designs. E3 House at the Black Madonna (Dům U Černé Matky Boží) q Ovocný trh 19, Prague 1 w www.upm.cz The pinnacle of Czech Cubist architecture, exceptional for its façade and Cubist layout design, which goes right into the interior. Also houses a permanent exhibition of Czech Cubism. D3 Müller’s villa (Müllerova vila) q Nad Hradním vodojemem 14, Prague 6 w www.muzeumprahy.cz The villa is a world masterpiece of architectural avant-garde. The outside seems curtly functionalist, the internal layout being more remarkable, ‘flowing’ one into another. B2 The Dancing House (Tančící dům) q Jiráskovo náměstí 6, Prague 2 w www.tancici-dum.cz This exceptional building is a pillar of modern Prague architecture; Inspired by the dancing skill of that famous movie couple – Fred Astaire and Ginger Rogers. C3

Veletržní Palace (Veletržní palác) q Dukelských hrdinů 47, Prague 7 w www.ngprague.cz Once the largest building of its kind in the world, the fi rst functionalist building in Prague, impressively sized at 140 x 75 m. Today it holds the National Gallery’s modern art collections. D2 Žižkov TV tower (Žižkovská televizní věž) q Mahlerovy sady 1, Prague 3 w www.towerpark.cz Without a doubt towering over Prague at 216 m, the tallest building in the city. Climbing the tower’s exterior are 10 giant baby statues by David Černý. E3

The National Gallery in Prague (Národní galerie v Praze):  Veletržní Palace (Veletržní palác) q Dukelských hrdinů 47, Prague 7 Showing: The Arts in Czechoslovakia 1918–1989 (from 28 Oct 2018) D2  Convent of St Agnes of Bohemia (Klášter sv. Anežky České) q U Milosrdných 17, Prague 1 Showing: Medieval Art in Bohemia and Central Europe 1200–1550 D2  Sternberg Palace (Šternberský palác) q Hradčanské nám. 15, Prague 1 Exhibition Hall C2  Schwarzenberg Palace (Schwarzenberský palác) q Hradčanské nám. 2, Prague 1 Showing: The Baroque in Bohemia (till August 2018) C3  Salm Palace (Salmovský palác) q Hradčanské nám. 2, Prague 1 Showing: The TBA21 Contemporary Arts Centre (from 6 Jun 2018) C3  Kinský Palace (Palác Kinských) q Staroměstské nám. 12, Prague 1 Exhibition Hall D3 p More information at w www.ngprague.cz (we recommend keeping an eye on the websites in case of exhibition and venue changes) The Prague City Gallery (Galerie hlavního města Prahy):  Troja Chateau (Trojský zámek) q U Trojského zámku 4/1, Prague 7 Showing: The architecture and decor of Chateau Troja C1  Bílek Villa q Mickiewiczova 1, Prague 6 Showing: The Studio of František Bílek, Czech symbolist sculptor and graphic artist C2  The House at the Stone Bell (Dům U Kamenného zvonu) q Staroměstské náměstí 13, Prague 1 Exhibition Hall D3  Municipal Library (2nd floor) q Mariánské náměstí 1, Prague 1 Exhibition Hall D3  House of Photography (Dům fotografi e) q Revoluční 5, Prague 1 Exhibition Hall D2 p More information at w www.ghmp.cz Picture Gallery of Prague Castle (Obrazárna Pražského hradu) q Prague Castle – II. nádvoří, Prague 1 w www.kulturanahrade.cz Showing: Paintings from the Castle collections C2 The Strahov picture gallery (Strahovská obrazárna) q Strahovské nádvoří 1, Prague 1 w www.strahovskyklaster.cz Showing: A collection of Czech and European art from Gothic to romanticism B3 DOX – Centre for Contemporary Art q Poupětova 1, Prague 7 w www.dox.cz Presenting contemporary art, architecture and design E1

Vltava, and life on the river Prague’s Riverbanks (Náplavky) w www.prazskenaplavky.cz Prague’s riverbanks are some of its favourite promenades, and during the summer they become the centres of Prague’s cultural life and leisure-time activities. Rental boats and pedalos Popular pedalos or boats are an interesting and romantic alternative way to spend summer leisure time in Prague. Sightseeing cruises River Cruises offer an unforgettable view of the historic centre of Prague and many novel experiences.

 The Prague Steamboat Company (Pražská paroplavební společnost) q Rašínovo embankment and Čechův bridge wharf w www.paroplavba.cz – also trips to the ZOO (April – September) C3;D2  Evropská vodní doprava – Prague Boats q Čechův bridge wharf, w www.evd.cz D2  Prague Venice (Pražské Benátky) q Judita, Čertovka, Mánes and Four Seasons wharfs w www.prazskebenatky.cz C3;C3;C2 and C3  Prague ferry steamers (Parníky Praha) q Dvořákovo embankment, Na Františku w www.parniky-praha.eu D2  Jazzboat q Čechův bridge wharf w www.jazzboat.cz – an exceptional floating jazz club D2

Prague’s Parks and Gardens Prague Castle Gardens (Zahrady Pražského hradu) qPrague Castle, Prague 1 wwww.hrad.cz Historically most notable is the Royal Garden from 1534, with its singing fountain, which belongs among the fi nest Renaissance water fountains in Europe. From the Southern gardens, stretching beneath the Castle frontage, you get breathtaking views over Prague’s historical centre. C2 The Palace Gardens under Prague Castle (Palácové zahrady pod Pražským hradem) q Valdštejnská 12 – 14, Prague 1 w www.palacove-zahrady.cz On the southern slopes below Prague Castle is a showpiece complex of interrelated historical gardens with rich architectural decor, lookout terraces and pavilions set among the vegetation to charming effect. C2 Wallenstein Garden (Valdštejnská zahrada) q Letenská st., Prague 1 A geometrically set out early Baroque garden with monumental sala terrena and artifi cial grotto with a distinctive atmosphere. Free ranging peacocks accompany your walk. C2 Vrtba Garden (Vrtbovská zahrada) q Karmelitská 25, Prague 1 w www.vrtbovska.cz One of the most important and fi nest Baroque gardens, though compact, architecturally original on its awkward slope, with sculptural artistic merit that makes it a garden of European importance. C3 Vojanovy sady gardens q U Lužického semináře 17, Prague 1 A little mysterious and unjustly overlooked. The pensiveness of Vojanovy sady has lingered since the Middle Ages, when it was a monastery garden. C3 Petřín park (Petřínské sady) q Prague 1 – Lesser Town Petřín Hill is one of the largest urban expanses of greenery and its slopes are an oasis of calm in the centre of Prague. Atop stands Petřín lookout tower, which offers an enchanting view of the whole city. C3/B3

Franciscan garden (Františkánská zahrada) q Jungmannovo náměstí, Prague 1 The cosy green nook in the heart of the city invites you to stop and take a breath when walking around Prague. The local herbaceous beds are a treat. D3 Rieger’s park (Riegrovy sady) q Prague 2 – Vinohrady This park, over a hundred years old, has many half-hid nooks, wooded glades, open leas and uncommon vistas of Prague. E3/D3 Vyšehrad park (Vyšehradské sady) q Prague 2 – Vyšehrad A magical place of myths and legends, with romantic hideaways and beautiful vistas of the Vltava River. D4 Royal Park (Královská obora) – Stromovka q Prague 7 – Bubeneč The sprawling park covers an area of 95 ha in close proximity to Holešovice Exhibition grounds. It is the ideal place for romantic walks, picnics, sport and leisure. D1,D2/C1,C2 Letná park (Letenské sady) q Prague 7 – Holešovice An extensive park with large grassy areas, mature trees and a varied mix of tree species and a long plane-tree avenue, providing a nice place to sit and great city views. D2/C2 Museum & Galleries The National Museum (Národní muzeum):  The National Museum historical building (Historická budova Národního muzea) q Václavské náměstí 68, Prague 1 Closed for refurbishment until 28 Oct 2018 D3  The National Museum new building (Nová budova Národního muzea) q Vinohradská 1, Prague 1 Showing: “Noah’s Ark” natural history exposition D3  Czech Museum of Music (České muzeum hudby) q Karmelitská 2/4, Prague 1 Showing: Man – Instrument – Music (400 historical musical instruments, incl. the pianoforte played by W. A. Mozart) C3  Lapidary (Lapidárium) q Výstaviště 422, Prague 7 Showing: The monuments of stone carving in Bohemia, 11–19th centuries  D1 p For other National Museum exhibits, see w www.nm.cz The City of Prague Museum (Muzeum hlavního města Prahy) q Na Poříčí 52, Prague 8 w www.muzeumprahy.cz Showing: The Langweil model of Prague, the history of Prague from prehistory to the Middle Ages and the present day D2  The House at the Golden Ring (Dům U Zlatého prstenu) q Týnská 6, Prague 1 Showing: Prague under Charles IV (a burgeoning European Medieval City) D3 Museum Kampa q U Sovových mlýnů 2, Prague 1 w www.museumkampa.cz Showing: A collection of Central European modern art and artworks by pioneering abstract painter František Kupka, and Czech Cubist sculptor Otto Gutfreund. C3 Jewish Museum in Prague (Židovské muzeum v Praze) q Maiselova 15, Prague 1 w www.jewishmuseum.cz One of the oldest and continuously run Jewish museums in the world, documenting the history, traditions and customs of the Jewish population in the Czech lands. Also under the Museum’s care are: The Old Jewish Cemetery (Starý židovský hřbitov), Spanish synagogue (Španělská synagoga), Pinkas synagogue (Pinkasova synagoga), Ceremonial Hall (Obřadní síň), Maisel synagogue (Maiselova synagoga), Klausen synagogue (Klausová synagoga), and the Robert Guttmann Gallery. D2

Prague ferryboats Prague ferries are the greatest way to cross between Prague’s right and left banks. From April to October, and normal Public transport (MHD) tickets apply. More information at w www.dpp.cz or w www.ropid.cz. Vltava River Islands By the waterside you can also enjoy any of Prague’s islands.  Kampa q Prague 1 – an island between the main course of the Vltava River and its Čertovka offshoot, one of the most romantic and lovely places in Prague C3  Slovanský Island (Slovanský ostrov) q Prague 1 – the one island on the Vltava River with a signifi cant park, with its showy neo-Renaissance Žofín palace C3  Střelecký Island (Střelecký ostrov) q Prague 1 – a cosy place shaded by ancient trees, captures the atmosphere of old times with uncommon views of Prague C3 Prague attractions Prague Zoo (Zoologická zahrada hl. m. Prahy) q U Trojského zámku 3, Prague 7 w www.zoopraha.cz Thanks to its prime location Prague Zoo belongs among the loveliest zoos in the world. This beautiful stretch of the outdoors with its animal inhabitants is apt for all generations of visitors. C1

Prague Botanical Garden (Botanická zahrada hl. m. Prahy) q Trojská 196, Prague 7 w www.botanicka.cz The garden offers almost 30 hectares of landscaped areas, including the Fata Morgana tropical greenhouse exhibit, letting you enjoy a trip to the tropics at any time of the year. C1 Aquapalace Prague q Pražská 138, Průhonice – Čestlice w www.aquapalace.cz The biggest entertainment aqua park in Central Europe, where you’ll enjoy memorable moments in this singular sports and leisure complex awash with aquatic attractions. Petřín Funicular (Lanová dráha na Petřín) q Újezd, Prague 1 w www.dpp.cz A popular funicular railway running since 1891. It is integrated into the public transport network and takes you to the top of Petřín Hill. C3 Mirror labyrinth at Petřín (Zrcadlové bludiště)  q Petřínské sady, Prague 1 w www.muzeumprahy.cz From the outside it looks like a mini castle, inside, instead of secret passages you’ll meet a maze of mirrors. Spontaneous children’s laughter echoes in the Hall of laughter, with its distorting mirrors. C3 Historical Tram Line No. 41 From the Holešovice exhibition grounds or the Střešovice yard, at weekends from April to November, the historical tram sets off on its regular route through the city centre. D2 Experiential tours You don’t have to explore the charm of Prague on foot. What not try a fairytale carriage, a vintage car, an ecotrain or a scenic balloon flight? There are plenty of options. For more information, please visit our Tourist Information and Visitor Centres. Prague City Tourism Tourist Information and Visitor Centres Tourist Information Centres Our TICs, located at key places in the historical centre and at the international airport, serve to advise you about Prague, with informative brochures and maps (free of charge) and a wide range of tourism-oriented services, such as tourist benefi t cards, accommodation, public transport travel, admission tickets to cultural events etc. Open daily.  Old Town Hall (Staroměstská radnice) q Staroměstské náměstí 1 D3  Rytířská 12 q corner of Na Můstku street D3  Wenceslas square (upper part) q corner of Štěpánská street D3  Václav Havel Airport Prague q Terminal 1 and Terminal 2 z +420 221 714 714 f tourinfo@prague.eu E-shop At w www.eshop.prague.eu you can book or order educational tours, your own private guides or our maps and brochures, as well as items of merchandise. Join our guided walking tours! Our trained, licensed guides will give you an engaging, but historically accurate walking tour of the key sights of the Old Town. dates: every Saturday in English (exceptionally in German) time: start at 2 p.m. prize: CZK 300 per person Book in person at the Guide Offi ce or at our Tourist information centres or visit w eshop.prague.eu/walkingtours. Added-value guided tours Our highly qualifi ed guides will acquaint you with the Czech metropolis, whether on foot or on sightseeing rides. We offer specialized as well as basic routes. Tour guide services q Old Town Hall z +420 221 714 569, +420 775 855 037 f guides@prague.eu w www.prague.eu
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With Prague City Tourism maps and guides, you’ll feel right at home in Prague. Pick up these and other titles free of charge at one of our Tourist Information Centres, where we’ll also be happy to assist:  Old Town Hall q  Old Town Square 1, Prague 1 r daily 9:00–19:00 Na Můstku q   Rytířská 12, Prague 1 r daily 9:00–19:00
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Five walks off the beaten path to places known and unknownwalks 1

map

Prague A city of magic and romance, a gem of architecture down the centuries; 
full of captivating ambience, resounding with the melodies of great 
composers, but also a modern metropolis pulsating with life; Prague 
is all these, one of the fi nest cities in the world. In 1992 its historical 
centre was added to the UNESCO World Heritage List.

Area: 496 km2 Population: 1,290,000 Geographical location: 50° 05‘ 19‘‘ 
North, 14° 25‘ 17‘‘ East, 235 m above sea level (avg.) Time zone: Central 
European Time (GMT +1) – CET daylight saving time +1 (GMT +2) 
Climate: Central European, temperate with 4 seasons Vltava River flows 
through the city for 31 km, widest point 330 m Historical centre: Prague 
Castle (Hradčany), Lesser Town (Malá Strana), Old Town (Staré Město), 
New Town (Nové Město) and Vyšehrad

Practical information:
Emergency phone line: 112 Czech Republic dialling code: +420
x Václav Havel Airport Prague (Letiště Václava Havla Praha)
w www.prg.aero, 30 minutes from city centre

Airport access: Hlavní nádraží (y C) j Airport Express, trip length 
approx. 33 minutes Nádraží Veleslavín (y A) j 119, trip length approx. 
17 minutes Zličín (y B) j 100, trip length approx. 16 minutes
Anděl (y B) j 191, trip length approx. 51 minutes Night bus j 910

Public transport w www.dpp.cz z +420 296 19 18 17
Tourist passes for 24 (t CZK 110) or 72 hours (t CZK 310)
Municipal Health centre Prague (Městská poliklinika Praha) 
q Spálená 12, Prague 1 z +420 222 924 295 D3
24 hour Pharmacy q Palackého 5, Prague 1 z +420 224 946 982 D3
Currency: Czech koruna (CZK); 1 euro = approx. 26 CZK coins: 1, 2, 5, 
10, 20, 50 CZK banknotes: 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 CZK
p Most shops, restaurants, hotels and other services accept major 
international payment cards. Cash available via a dense network of 
ATMs.

Main Post Offi ce q Jindřišská 14, Prague 1 z +420 954 211 000
w www.ceskaposta.cz daily 2:00–24:00 D3

Public toilets – in all Metro stations, usual opening hours: Mon–Fri 
6:00–21:00, Sat–Sun 8:00–20:00, longer at central and connecting 
stations.

Public holidays in the Czech Republic
1 Jan – New Year’s Day, Czech State Day  Good Friday and Easter 
Monday (moveable feast)  1 May – Labour Day  8 May – Victory Day
 5 July – Day of the Slavic missionaries Cyril & Methodius  6 July – 

Master John Hus Immolation Day  28 Sept – Czech Statehood Day
  28 Oct – Czechoslovak State Inception Day  17 Nov – Freedom and 
Democracy Day  24 Dec – Christmas Eve  25 Dec – Christmas Day
  26 Dec – St Stephen’s Day

Top Prague Sights
Prague Castle (Pražský hrad) q Prague 1 – Hradčany w www.hrad.cz
The Prague Castle panorama is one of the most impressive anywhere. 
One of the largest castle complexes in the world, with historical palaces, 
church buildings, extensive gardens and picturesque vistas. Prague 
Castle has for over a thousand years symbolized Czech statehood. Most 
notable is the Gothic Cathedral of Sts Vitus, Wenceslas and Adalbert 
(1344). C2

Charles Bridge (Karlův most) q Prague 1 – Lesser Town, Old Town
The oldest and most renowned Prague bridge was built in 1357 by 
Charles IV. At both ends stand fortifi ed bridge towers – The twin Lesser 
Town towers and the Old Town tower, which is one of the fi nest gate 
towers of Gothic Europe. C3

St Nicholas Church (Kostel sv. Mikuláše) 
q Malostranské náměstí, Prague 1 w www.stnicholas.cz
A prime example of Prague Baroque, with distinctive dome and bell tower. 
The Church is a key part of the panorama, not just the left bank of the 
Vltava River. While staying in Prague, W. A. Mozart played the organ here. 
C3

Old Town Hall and Horologe (Staroměstská radnice s orlojem)
q Staroměstské náměstí, Prague 1 w www.prague.eu/oldtownhall
The Old Town Hall dates from 1338, presiding over the Old Town. The 
oldest Gothic part of the complex is the tower and the oriel chapel, as 
well as the medieval horologe, where every hour between 9:00–23:00 
the 12 Apostles are to be seen. D3

The Church of Our Lady Victorious – ‘Child of Prague’ (Kostel Panny 
Marie Vítězné – Pražské Jezulátko) q Karmelitská 9, Prague 1
w www.pragjesu.cz
An early Baroque church renowned for its Infant Jesus statue from 
Spain, donated to the Carmelites by Polyxena of Lobkowitz (1628). C3

Strahov Monastery (Strahovský klášter)
q Strahovské nádvoří 1, Prague 1 w www.strahovskyklaster.cz
The Premonstratensian monastery dates from 1140. Its grounds 
include the heritage Strahov library and Strahov picture gallery, with 
remarkable collections of Central European Gothic, Rudolfi ne, Baroque 
and Rococo works of art. B3

Loreta q Loretánské náměstí 7, Prague 1 w www.loreta.cz
A Marian pilgrimage place with replica Holy House, and the Baroque 
Church of the Nativity. The so-called Loreto treasure is a set of missal 
objects, the most famous being the Diamond monstrance. B3/2

Clementinum q Mariánské náměstí 5, Prague 1 w www.klementinum.com
An extensive complex, originally a Jesuit College. The guided tour 
includes the Astronomical Tower and Baroque Library Hall. The Mirrored 
Chapel distinctively beset with mirrors is used as a concert hall. C3

The Old-New Synagogue (Staronová synagoga)
q Červená st., Prague 1 w www.kehilaprag.cz
Among the oldest and most valuable European and World Jewish 
monuments, the oldest synagogue in Central Europe. The early Gothic, 
late 13th century building is still the temple for Prague’s Jewish 
community. D2

The Church of Our Lady before Týn (Chrám Matky Boží před Týnem)
q Staroměstské náměstí, Prague 1 w www.tyn.cz
One of the most impressive Gothic sacral buildings in Prague with an 
extensive gallery of Gothic, Renaissance and early Baroque works, e.g. fi ne 
altarpieces by Karel Škréta and the tomb of astronomer Tycho Brahe. D3

Municipal House (Obecní dům) q náměstí Republiky 5, Prague 1
w www.obecnidum.cz
Early 20th century Prague Art Nouveau at its best, the work of major 
artists of the period headed by none less than the renowned painter Alfons 
Mucha. The Smetana Concert Hall dominates the stunning interior. D3

Powder Tower (Prašná brána) q Na Příkopě, Prague 1
w www.muzeumprahy.cz
A landmark of late Gothic Prague, the start of the so-called Royal route to 
Prague Castle. It used to be a gunpowder warehouse. D3

Vyšehrad – V Pevnosti, Prague 2 w www.praha-vysehrad.cz
According to ancient legend the oldest seat of Czech princes, in fact the 
fortress dates back to the 10th century. Its parks encompass architectural 
treasures like the Romanesque Rotunda of St Martin, the neo-Gothic 
church of Sts Peter and Paul, the National Cemetery and other places of 
note. D4

Modern architecture
Petřín Lookout Tower (Petřínská rozhledna)
q Petřínské sady, Prague 1 w www.muzeumprahy.cz
One of Prague’s unmissable landmarks, built in 1891 as a loose copy of 
the Eiffel Tower in Paris, on a 1:5 scale. C3

Church of the Most Sacred Heart of Our Lord (Kostel Nejsvětějšího Srdce 
Páně) q náměstí Jiřího z Poděbrad, Prague 3 w www.srdcepane.cz
The prime 20th century Czech sacral building by the Slovenian architect 
Jože Plečnik. The distinctive and monumental edifi ce is inspired by 
ancient Christian designs. E3

House at the Black Madonna (Dům U Černé Matky Boží)
q Ovocný trh 19, Prague 1 w www.upm.cz
The pinnacle of Czech Cubist architecture, exceptional for its façade 
and Cubist layout design, which goes right into the interior. Also houses 
a permanent exhibition of Czech Cubism. D3

Müller’s villa (Müllerova vila) q Nad Hradním vodojemem 14, Prague 6
w www.muzeumprahy.cz
The villa is a world masterpiece of architectural avant-garde. The outside 
seems curtly functionalist, the internal layout being more remarkable, 
‘flowing’ one into another. B2

The Dancing House (Tančící dům) q Jiráskovo náměstí 6, Prague 2
w www.tancici-dum.cz
This exceptional building is a pillar of modern Prague architecture; 
Inspired by the dancing skill of that famous movie couple – Fred Astaire 
and Ginger Rogers. C3

Veletržní Palace (Veletržní palác) q Dukelských hrdinů 47, Prague 7
w www.ngprague.cz
Once the largest building of its kind in the world, the fi rst functionalist 
building in Prague, impressively sized at 140 x 75 m. Today it holds the 
National Gallery’s modern art collections. D2

Žižkov TV tower (Žižkovská televizní věž)
q Mahlerovy sady 1, Prague 3 w www.towerpark.cz
Without a doubt towering over Prague at 216 m, the tallest building in 
the city. Climbing the tower’s exterior are 10 giant baby statues by David 
Černý. E3

The National Gallery in Prague (Národní galerie v Praze):
 Veletržní Palace (Veletržní palác) q Dukelských hrdinů 47, Prague 7

Showing: The Arts in Czechoslovakia 1918–1989 (from 28 Oct 2018) D2

 Convent of St Agnes of Bohemia (Klášter sv. Anežky České)
q U Milosrdných 17, Prague 1
Showing: Medieval Art in Bohemia and Central Europe 1200–1550 D2

 Sternberg Palace (Šternberský palác) q Hradčanské nám. 15, Prague 1
Exhibition Hall C2

 Schwarzenberg Palace (Schwarzenberský palác)
q Hradčanské nám. 2, Prague 1
Showing: The Baroque in Bohemia (till August 2018) C3

 Salm Palace (Salmovský palác) q Hradčanské nám. 2, Prague 1
Showing: The TBA21 Contemporary Arts Centre (from 6 Jun 2018) C3

 Kinský Palace (Palác Kinských) q Staroměstské nám. 12, Prague 1
Exhibition Hall D3
p More information at w www.ngprague.cz (we recommend keeping an 
eye on the websites in case of exhibition and venue changes)

The Prague City Gallery (Galerie hlavního města Prahy):
 Troja Chateau (Trojský zámek) q U Trojského zámku 4/1, Prague 7

Showing: The architecture and decor of Chateau Troja C1

 Bílek Villa q Mickiewiczova 1, Prague 6
Showing: The Studio of František Bílek, Czech symbolist sculptor and 
graphic artist C2

 The House at the Stone Bell (Dům U Kamenného zvonu)
q Staroměstské náměstí 13, Prague 1
Exhibition Hall D3

 Municipal Library (2nd floor) q Mariánské náměstí 1, Prague 1
Exhibition Hall D3

 House of Photography (Dům fotografi e) q Revoluční 5, Prague 1
Exhibition Hall D2
p More information at w www.ghmp.cz

Picture Gallery of Prague Castle (Obrazárna Pražského hradu)
q Prague Castle – II. nádvoří, Prague 1 w www.kulturanahrade.cz
Showing: Paintings from the Castle collections C2

The Strahov picture gallery (Strahovská obrazárna)
q Strahovské nádvoří 1, Prague 1 w www.strahovskyklaster.cz
Showing: A collection of Czech and European art from Gothic to 
romanticism B3

DOX – Centre for Contemporary Art q Poupětova 1, Prague 7 w www.dox.cz
Presenting contemporary art, architecture and design E1

Vltava, and life on the river
Prague’s Riverbanks (Náplavky) w www.prazskenaplavky.cz
Prague’s riverbanks are some of its favourite promenades, and during the 
summer they become the centres of Prague’s cultural life and leisure-time 
activities.

Rental boats and pedalos
Popular pedalos or boats are an interesting and romantic alternative way 
to spend summer leisure time in Prague.

Sightseeing cruises
River Cruises offer an unforgettable view of the historic centre of Prague 
and many novel experiences.

 The Prague Steamboat Company (Pražská paroplavební společnost)
q Rašínovo embankment and Čechův bridge wharf 
w www.paroplavba.cz – also trips to the ZOO (April – September) C3;D2

 Evropská vodní doprava – Prague Boats
q Čechův bridge wharf, w www.evd.cz D2

 Prague Venice (Pražské Benátky) q Judita, Čertovka, Mánes and Four 
Seasons wharfs w www.prazskebenatky.cz C3;C3;C2 and C3

 Prague ferry steamers (Parníky Praha) q Dvořákovo embankment, 
Na Františku w www.parniky-praha.eu D2

 Jazzboat q Čechův bridge wharf w www.jazzboat.cz – an exceptional 
floating jazz club D2

Prague’s Parks and Gardens
Prague Castle Gardens (Zahrady Pražského hradu)
qPrague Castle, Prague 1 wwww.hrad.cz
Historically most notable is the Royal Garden from 1534, with its singing 
fountain, which belongs among the fi nest Renaissance water fountains 
in Europe. From the Southern gardens, stretching beneath the Castle 
frontage, you get breathtaking views over Prague’s historical centre. C2

The Palace Gardens under Prague Castle (Palácové zahrady pod 
Pražským hradem)
q Valdštejnská 12 – 14, Prague 1 w www.palacove-zahrady.cz
On the southern slopes below Prague Castle is a showpiece complex 
of interrelated historical gardens with rich architectural decor, lookout 
terraces and pavilions set among the vegetation to charming effect. C2

Wallenstein Garden (Valdštejnská zahrada) q Letenská st., Prague 1
A geometrically set out early Baroque garden with monumental sala 
terrena and artifi cial grotto with a distinctive atmosphere. Free ranging 
peacocks accompany your walk. C2

Vrtba Garden (Vrtbovská zahrada) q Karmelitská 25, Prague 1 
w www.vrtbovska.cz
One of the most important and fi nest Baroque gardens, though compact, 
architecturally original on its awkward slope, with sculptural artistic merit 
that makes it a garden of European importance. C3

Vojanovy sady gardens q U Lužického semináře 17, Prague 1
A little mysterious and unjustly overlooked. The pensiveness of Vojanovy 
sady has lingered since the Middle Ages, when it was a monastery 
garden. C3

Petřín park (Petřínské sady) q Prague 1 – Lesser Town
Petřín Hill is one of the largest urban expanses of greenery and its slopes 
are an oasis of calm in the centre of Prague. Atop stands Petřín lookout 
tower, which offers an enchanting view of the whole city. C3/B3

Franciscan garden (Františkánská zahrada)
q Jungmannovo náměstí, Prague 1
The cosy green nook in the heart of the city invites you to stop and take 
a breath when walking around Prague. The local herbaceous beds are 
a treat. D3

Rieger’s park (Riegrovy sady) q Prague 2 – Vinohrady
This park, over a hundred years old, has many half-hid nooks, wooded 
glades, open leas and uncommon vistas of Prague. E3/D3

Vyšehrad park (Vyšehradské sady) q Prague 2 – Vyšehrad
A magical place of myths and legends, with romantic hideaways and 
beautiful vistas of the Vltava River. D4

Royal Park (Královská obora) – Stromovka q Prague 7 – Bubeneč
The sprawling park covers an area of 95 ha in close proximity to 
Holešovice Exhibition grounds. It is the ideal place for romantic walks, 
picnics, sport and leisure. D1,D2/C1,C2

Letná park (Letenské sady) q Prague 7 – Holešovice
An extensive park with large grassy areas, mature trees and a varied mix 
of tree species and a long plane-tree avenue, providing a nice place to sit 
and great city views. D2/C2

Museum & Galleries
The National Museum (Národní muzeum):
 The National Museum historical building (Historická budova Národního 

muzea) q Václavské náměstí 68, Prague 1
Closed for refurbishment until 28 Oct 2018 D3

 The National Museum new building (Nová budova Národního muzea)
q Vinohradská 1, Prague 1
Showing: “Noah’s Ark” natural history exposition D3

 Czech Museum of Music (České muzeum hudby)
q Karmelitská 2/4, Prague 1
Showing: Man – Instrument – Music (400 historical musical instruments, 
incl. the pianoforte played by W. A. Mozart) C3

 Lapidary (Lapidárium) q Výstaviště 422, Prague 7
Showing: The monuments of stone carving in Bohemia, 11–19th centuries  D1
p For other National Museum exhibits, see w www.nm.cz

The City of Prague Museum (Muzeum hlavního města Prahy)
q Na Poříčí 52, Prague 8 w www.muzeumprahy.cz
Showing: The Langweil model of Prague, the history of Prague from 
prehistory to the Middle Ages and the present day D2

 The House at the Golden Ring (Dům U Zlatého prstenu) 
q Týnská 6, Prague 1
Showing: Prague under Charles IV (a burgeoning European Medieval City) 
D3

Museum Kampa q U Sovových mlýnů 2, Prague 1
w www.museumkampa.cz
Showing: A collection of Central European modern art and artworks by 
pioneering abstract painter František Kupka, and Czech Cubist sculptor 
Otto Gutfreund. C3

Jewish Museum in Prague (Židovské muzeum v Praze)
q Maiselova 15, Prague 1 w www.jewishmuseum.cz
One of the oldest and continuously run Jewish museums in the world, 
documenting the history, traditions and customs of the Jewish population 
in the Czech lands. Also under the Museum’s care are: The Old Jewish 
Cemetery (Starý židovský hřbitov), Spanish synagogue (Španělská 
synagoga), Pinkas synagogue (Pinkasova synagoga), Ceremonial 
Hall (Obřadní síň), Maisel synagogue (Maiselova synagoga), Klausen 
synagogue (Klausová synagoga), and the Robert Guttmann Gallery. D2

Prague ferryboats
Prague ferries are the greatest way to cross between Prague’s right and 
left banks. From April to October, and normal Public transport (MHD) 
tickets apply. More information at w www.dpp.cz or w www.ropid.cz.

Vltava River Islands
By the waterside you can also enjoy any of Prague’s islands.

 Kampa q Prague 1 – an island between the main course of the Vltava 
River and its Čertovka offshoot, one of the most romantic and lovely 
places in Prague C3

 Slovanský Island (Slovanský ostrov) q Prague 1 – the one island on the 
Vltava River with a signifi cant park, with its showy neo-Renaissance Žofín 
palace C3

 Střelecký Island (Střelecký ostrov) q Prague 1 – a cosy place shaded 
by ancient trees, captures the atmosphere of old times with uncommon 
views of Prague C3

Prague attractions
Prague Zoo (Zoologická zahrada hl. m. Prahy)
q U Trojského zámku 3, Prague 7 w www.zoopraha.cz
Thanks to its prime location Prague Zoo belongs among the loveliest 
zoos in the world. This beautiful stretch of the outdoors with its animal 
inhabitants is apt for all generations of visitors. C1

Prague Botanical Garden (Botanická zahrada hl. m. Prahy)
q Trojská 196, Prague 7 w www.botanicka.cz
The garden offers almost 30 hectares of landscaped areas, including the 
Fata Morgana tropical greenhouse exhibit, letting you enjoy a trip to the 
tropics at any time of the year. C1

Aquapalace Prague q Pražská 138, Průhonice – Čestlice
w www.aquapalace.cz
The biggest entertainment aqua park in Central Europe, where you’ll enjoy 
memorable moments in this singular sports and leisure complex awash 
with aquatic attractions.

Petřín Funicular (Lanová dráha na Petřín) q Újezd, Prague 1 w www.dpp.cz
A popular funicular railway running since 1891. It is integrated into the 
public transport network and takes you to the top of Petřín Hill. C3

Mirror labyrinth at Petřín (Zrcadlové bludiště) 
q Petřínské sady, Prague 1 w www.muzeumprahy.cz
From the outside it looks like a mini castle, inside, instead of secret 
passages you’ll meet a maze of mirrors. Spontaneous children’s laughter 
echoes in the Hall of laughter, with its distorting mirrors. C3

Historical Tram Line No. 41
From the Holešovice exhibition grounds or the Střešovice yard, at 
weekends from April to November, the historical tram sets off on its 
regular route through the city centre. D2

Experiential tours
You don’t have to explore the charm of Prague on foot. What not try 
a fairytale carriage, a vintage car, an ecotrain or a scenic balloon flight? 
There are plenty of options. For more information, please visit our Tourist 
Information and Visitor Centres.

Prague City Tourism
Tourist Information and Visitor Centres
Tourist Information Centres
Our TICs, located at key places in the historical centre and at the 
international airport, serve to advise you about Prague, with informative 
brochures and maps (free of charge) and a wide range of tourism-oriented 
services, such as tourist benefi t cards, accommodation, public transport 
travel, admission tickets to cultural events etc. Open daily.

 Old Town Hall (Staroměstská radnice) q Staroměstské náměstí 1 D3
 Rytířská 12 q corner of Na Můstku street D3
 Wenceslas square (upper part) q corner of Štěpánská street D3
 Václav Havel Airport Prague q Terminal 1 and Terminal 2

z +420 221 714 714 f tourinfo@prague.eu

E-shop
At w www.eshop.prague.eu you can book or order educational tours, 
your own private guides or our maps and brochures, as well as items of 
merchandise.

Join our guided walking tours!
Our trained, licensed guides will give you an engaging, but historically 
accurate walking tour of the key sights of the Old Town.
dates: every Saturday in English (exceptionally in German)
time: start at 2 p.m. 
prize: CZK 300 per person
Book in person at the Guide Offi ce or at our Tourist information centres or 
visit w eshop.prague.eu/walkingtours.

Added-value guided tours
Our highly qualifi ed guides will acquaint you with the Czech metropolis, 
whether on foot or on sightseeing rides. We offer specialized as well as 
basic routes.
Tour guide services q Old Town Hall
z +420 221 714 569, +420 775 855 037 f guides@prague.eu

w www.prague.eu
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Prague A city of magic and romance, a gem of architecture down the centuries; full of captivating ambience, resounding with the melodies of great composers, but also a modern metropolis pulsating with life; Prague is all these, one of the fi nest cities in the world. In 1992 its historical centre was added to the UNESCO World Heritage List. Area: 496 km2 Population: 1,290,000 Geographical location: 50° 05‘ 19‘‘ North, 14° 25‘ 17‘‘ East, 235 m above sea level (avg.) Time zone: Central European Time (GMT +1) – CET daylight saving time +1 (GMT +2) Climate: Central European, temperate with 4 seasons Vltava River flows through the city for 31 km, widest point 330 m Historical centre: Prague Castle (Hradčany), Lesser Town (Malá Strana), Old Town (Staré Město), New Town (Nové Město) and Vyšehrad Practical information: Emergency phone line: 112 Czech Republic dialling code: +420 x Václav Havel Airport Prague (Letiště Václava Havla Praha) w www.prg.aero, 30 minutes from city centre Airport access: Hlavní nádraží (y C) j Airport Express, trip length approx. 33 minutes Nádraží Veleslavín (y A) j 119, trip length approx. 17 minutes Zličín (y B) j 100, trip length approx. 16 minutes Anděl (y B) j 191, trip length approx. 51 minutes Night bus j 910 Public transport w www.dpp.cz z +420 296 19 18 17 Tourist passes for 24 (t CZK 110) or 72 hours (t CZK 310) Municipal Health centre Prague (Městská poliklinika Praha)  q Spálená 12, Prague 1 z +420 222 924 295 D3 24 hour Pharmacy q Palackého 5, Prague 1 z +420 224 946 982 D3 Currency: Czech koruna (CZK); 1 euro = approx. 26 CZK coins: 1, 2, 5, 10, 20, 50 CZK banknotes: 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 CZK p Most shops, restaurants, hotels and other services accept major international payment cards. Cash available via a dense network of ATMs. Main Post Offi ce q Jindřišská 14, Prague 1 z +420 954 211 000 w www.ceskaposta.cz daily 2:00–24:00 D3 Public toilets – in all Metro stations, usual opening hours: Mon–Fri 6:00–21:00, Sat–Sun 8:00–20:00, longer at central and connecting stations. Public holidays in the Czech Republic 1 Jan – New Year’s Day, Czech State Day  Good Friday and Easter Monday (moveable feast)  1 May – Labour Day  8 May – Victory Day  5 July – Day of the Slavic missionaries Cyril & Methodius  6 July – Master John Hus Immolation Day  28 Sept – Czech Statehood Day   28 Oct – Czechoslovak State Inception Day  17 Nov – Freedom and Democracy Day  24 Dec – Christmas Eve  25 Dec – Christmas Day   26 Dec – St Stephen’s Day Top Prague Sights Prague Castle (Pražský hrad) q Prague 1 – Hradčany w www.hrad.cz The Prague Castle panorama is one of the most impressive anywhere. One of the largest castle complexes in the world, with historical palaces, church buildings, extensive gardens and picturesque vistas. Prague Castle has for over a thousand years symbolized Czech statehood. Most notable is the Gothic Cathedral of Sts Vitus, Wenceslas and Adalbert (1344). C2

Charles Bridge (Karlův most) q Prague 1 – Lesser Town, Old Town The oldest and most renowned Prague bridge was built in 1357 by Charles IV. At both ends stand fortifi ed bridge towers – The twin Lesser Town towers and the Old Town tower, which is one of the fi nest gate towers of Gothic Europe. C3 St Nicholas Church (Kostel sv. Mikuláše) q Malostranské náměstí, Prague 1 w www.stnicholas.cz A prime example of Prague Baroque, with distinctive dome and bell tower. The Church is a key part of the panorama, not just the left bank of the Vltava River. While staying in Prague, W. A. Mozart played the organ here. C3 Old Town Hall and Horologe (Staroměstská radnice s orlojem) q Staroměstské náměstí, Prague 1 w www.prague.eu/oldtownhall The Old Town Hall dates from 1338, presiding over the Old Town. The oldest Gothic part of the complex is the tower and the oriel chapel, as well as the medieval horologe, where every hour between 9:00–23:00 the 12 Apostles are to be seen. D3 The Church of Our Lady Victorious – ‘Child of Prague’ (Kostel Panny Marie Vítězné – Pražské Jezulátko) q Karmelitská 9, Prague 1 w www.pragjesu.cz An early Baroque church renowned for its Infant Jesus statue from Spain, donated to the Carmelites by Polyxena of Lobkowitz (1628). C3 Strahov Monastery (Strahovský klášter) q Strahovské nádvoří 1, Prague 1 w www.strahovskyklaster.cz The Premonstratensian monastery dates from 1140. Its grounds include the heritage Strahov library and Strahov picture gallery, with remarkable collections of Central European Gothic, Rudolfi ne, Baroque and Rococo works of art. B3 Loreta q Loretánské náměstí 7, Prague 1 w www.loreta.cz A Marian pilgrimage place with replica Holy House, and the Baroque Church of the Nativity. The so-called Loreto treasure is a set of missal objects, the most famous being the Diamond monstrance. B3/2

Clementinum q Mariánské náměstí 5, Prague 1 w www.klementinum.com An extensive complex, originally a Jesuit College. The guided tour includes the Astronomical Tower and Baroque Library Hall. The Mirrored Chapel distinctively beset with mirrors is used as a concert hall. C3 The Old-New Synagogue (Staronová synagoga) q Červená st., Prague 1 w www.kehilaprag.cz Among the oldest and most valuable European and World Jewish monuments, the oldest synagogue in Central Europe. The early Gothic, late 13th century building is still the temple for Prague’s Jewish community. D2

The Church of Our Lady before Týn (Chrám Matky Boží před Týnem) q Staroměstské náměstí, Prague 1 w www.tyn.cz One of the most impressive Gothic sacral buildings in Prague with an extensive gallery of Gothic, Renaissance and early Baroque works, e.g. fi ne altarpieces by Karel Škréta and the tomb of astronomer Tycho Brahe. D3 Municipal House (Obecní dům) q náměstí Republiky 5, Prague 1 w www.obecnidum.cz Early 20th century Prague Art Nouveau at its best, the work of major artists of the period headed by none less than the renowned painter Alfons Mucha. The Smetana Concert Hall dominates the stunning interior. D3 Powder Tower (Prašná brána) q Na Příkopě, Prague 1 w www.muzeumprahy.cz A landmark of late Gothic Prague, the start of the so-called Royal route to Prague Castle. It used to be a gunpowder warehouse. D3 Vyšehrad – V Pevnosti, Prague 2 w www.praha-vysehrad.cz According to ancient legend the oldest seat of Czech princes, in fact the fortress dates back to the 10th century. Its parks encompass architectural treasures like the Romanesque Rotunda of St Martin, the neo-Gothic church of Sts Peter and Paul, the National Cemetery and other places of note. D4 Modern architecture Petřín Lookout Tower (Petřínská rozhledna) q Petřínské sady, Prague 1 w www.muzeumprahy.cz One of Prague’s unmissable landmarks, built in 1891 as a loose copy of the Eiffel Tower in Paris, on a 1:5 scale. C3 Church of the Most Sacred Heart of Our Lord (Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně) q náměstí Jiřího z Poděbrad, Prague 3 w www.srdcepane.cz The prime 20th century Czech sacral building by the Slovenian architect Jože Plečnik. The distinctive and monumental edifi ce is inspired by ancient Christian designs. E3 House at the Black Madonna (Dům U Černé Matky Boží) q Ovocný trh 19, Prague 1 w www.upm.cz The pinnacle of Czech Cubist architecture, exceptional for its façade and Cubist layout design, which goes right into the interior. Also houses a permanent exhibition of Czech Cubism. D3 Müller’s villa (Müllerova vila) q Nad Hradním vodojemem 14, Prague 6 w www.muzeumprahy.cz The villa is a world masterpiece of architectural avant-garde. The outside seems curtly functionalist, the internal layout being more remarkable, ‘flowing’ one into another. B2 The Dancing House (Tančící dům) q Jiráskovo náměstí 6, Prague 2 w www.tancici-dum.cz This exceptional building is a pillar of modern Prague architecture; Inspired by the dancing skill of that famous movie couple – Fred Astaire and Ginger Rogers. C3

Veletržní Palace (Veletržní palác) q Dukelských hrdinů 47, Prague 7 w www.ngprague.cz Once the largest building of its kind in the world, the fi rst functionalist building in Prague, impressively sized at 140 x 75 m. Today it holds the National Gallery’s modern art collections. D2 Žižkov TV tower (Žižkovská televizní věž) q Mahlerovy sady 1, Prague 3 w www.towerpark.cz Without a doubt towering over Prague at 216 m, the tallest building in the city. Climbing the tower’s exterior are 10 giant baby statues by David Černý. E3

The National Gallery in Prague (Národní galerie v Praze):  Veletržní Palace (Veletržní palác) q Dukelských hrdinů 47, Prague 7 Showing: The Arts in Czechoslovakia 1918–1989 (from 28 Oct 2018) D2  Convent of St Agnes of Bohemia (Klášter sv. Anežky České) q U Milosrdných 17, Prague 1 Showing: Medieval Art in Bohemia and Central Europe 1200–1550 D2  Sternberg Palace (Šternberský palác) q Hradčanské nám. 15, Prague 1 Exhibition Hall C2  Schwarzenberg Palace (Schwarzenberský palác) q Hradčanské nám. 2, Prague 1 Showing: The Baroque in Bohemia (till August 2018) C3  Salm Palace (Salmovský palác) q Hradčanské nám. 2, Prague 1 Showing: The TBA21 Contemporary Arts Centre (from 6 Jun 2018) C3  Kinský Palace (Palác Kinských) q Staroměstské nám. 12, Prague 1 Exhibition Hall D3 p More information at w www.ngprague.cz (we recommend keeping an eye on the websites in case of exhibition and venue changes) The Prague City Gallery (Galerie hlavního města Prahy):  Troja Chateau (Trojský zámek) q U Trojského zámku 4/1, Prague 7 Showing: The architecture and decor of Chateau Troja C1  Bílek Villa q Mickiewiczova 1, Prague 6 Showing: The Studio of František Bílek, Czech symbolist sculptor and graphic artist C2  The House at the Stone Bell (Dům U Kamenného zvonu) q Staroměstské náměstí 13, Prague 1 Exhibition Hall D3  Municipal Library (2nd floor) q Mariánské náměstí 1, Prague 1 Exhibition Hall D3  House of Photography (Dům fotografi e) q Revoluční 5, Prague 1 Exhibition Hall D2 p More information at w www.ghmp.cz Picture Gallery of Prague Castle (Obrazárna Pražského hradu) q Prague Castle – II. nádvoří, Prague 1 w www.kulturanahrade.cz Showing: Paintings from the Castle collections C2 The Strahov picture gallery (Strahovská obrazárna) q Strahovské nádvoří 1, Prague 1 w www.strahovskyklaster.cz Showing: A collection of Czech and European art from Gothic to romanticism B3 DOX – Centre for Contemporary Art q Poupětova 1, Prague 7 w www.dox.cz Presenting contemporary art, architecture and design E1

Vltava, and life on the river Prague’s Riverbanks (Náplavky) w www.prazskenaplavky.cz Prague’s riverbanks are some of its favourite promenades, and during the summer they become the centres of Prague’s cultural life and leisure-time activities. Rental boats and pedalos Popular pedalos or boats are an interesting and romantic alternative way to spend summer leisure time in Prague. Sightseeing cruises River Cruises offer an unforgettable view of the historic centre of Prague and many novel experiences.

 The Prague Steamboat Company (Pražská paroplavební společnost) q Rašínovo embankment and Čechův bridge wharf w www.paroplavba.cz – also trips to the ZOO (April – September) C3;D2  Evropská vodní doprava – Prague Boats q Čechův bridge wharf, w www.evd.cz D2  Prague Venice (Pražské Benátky) q Judita, Čertovka, Mánes and Four Seasons wharfs w www.prazskebenatky.cz C3;C3;C2 and C3  Prague ferry steamers (Parníky Praha) q Dvořákovo embankment, Na Františku w www.parniky-praha.eu D2  Jazzboat q Čechův bridge wharf w www.jazzboat.cz – an exceptional floating jazz club D2

Prague’s Parks and Gardens Prague Castle Gardens (Zahrady Pražského hradu) qPrague Castle, Prague 1 wwww.hrad.cz Historically most notable is the Royal Garden from 1534, with its singing fountain, which belongs among the fi nest Renaissance water fountains in Europe. From the Southern gardens, stretching beneath the Castle frontage, you get breathtaking views over Prague’s historical centre. C2 The Palace Gardens under Prague Castle (Palácové zahrady pod Pražským hradem) q Valdštejnská 12 – 14, Prague 1 w www.palacove-zahrady.cz On the southern slopes below Prague Castle is a showpiece complex of interrelated historical gardens with rich architectural decor, lookout terraces and pavilions set among the vegetation to charming effect. C2 Wallenstein Garden (Valdštejnská zahrada) q Letenská st., Prague 1 A geometrically set out early Baroque garden with monumental sala terrena and artifi cial grotto with a distinctive atmosphere. Free ranging peacocks accompany your walk. C2 Vrtba Garden (Vrtbovská zahrada) q Karmelitská 25, Prague 1 w www.vrtbovska.cz One of the most important and fi nest Baroque gardens, though compact, architecturally original on its awkward slope, with sculptural artistic merit that makes it a garden of European importance. C3 Vojanovy sady gardens q U Lužického semináře 17, Prague 1 A little mysterious and unjustly overlooked. The pensiveness of Vojanovy sady has lingered since the Middle Ages, when it was a monastery garden. C3 Petřín park (Petřínské sady) q Prague 1 – Lesser Town Petřín Hill is one of the largest urban expanses of greenery and its slopes are an oasis of calm in the centre of Prague. Atop stands Petřín lookout tower, which offers an enchanting view of the whole city. C3/B3

Franciscan garden (Františkánská zahrada) q Jungmannovo náměstí, Prague 1 The cosy green nook in the heart of the city invites you to stop and take a breath when walking around Prague. The local herbaceous beds are a treat. D3 Rieger’s park (Riegrovy sady) q Prague 2 – Vinohrady This park, over a hundred years old, has many half-hid nooks, wooded glades, open leas and uncommon vistas of Prague. E3/D3 Vyšehrad park (Vyšehradské sady) q Prague 2 – Vyšehrad A magical place of myths and legends, with romantic hideaways and beautiful vistas of the Vltava River. D4 Royal Park (Královská obora) – Stromovka q Prague 7 – Bubeneč The sprawling park covers an area of 95 ha in close proximity to Holešovice Exhibition grounds. It is the ideal place for romantic walks, picnics, sport and leisure. D1,D2/C1,C2 Letná park (Letenské sady) q Prague 7 – Holešovice An extensive park with large grassy areas, mature trees and a varied mix of tree species and a long plane-tree avenue, providing a nice place to sit and great city views. D2/C2 Museum & Galleries The National Museum (Národní muzeum):  The National Museum historical building (Historická budova Národního muzea) q Václavské náměstí 68, Prague 1 Closed for refurbishment until 28 Oct 2018 D3  The National Museum new building (Nová budova Národního muzea) q Vinohradská 1, Prague 1 Showing: “Noah’s Ark” natural history exposition D3  Czech Museum of Music (České muzeum hudby) q Karmelitská 2/4, Prague 1 Showing: Man – Instrument – Music (400 historical musical instruments, incl. the pianoforte played by W. A. Mozart) C3  Lapidary (Lapidárium) q Výstaviště 422, Prague 7 Showing: The monuments of stone carving in Bohemia, 11–19th centuries  D1 p For other National Museum exhibits, see w www.nm.cz The City of Prague Museum (Muzeum hlavního města Prahy) q Na Poříčí 52, Prague 8 w www.muzeumprahy.cz Showing: The Langweil model of Prague, the history of Prague from prehistory to the Middle Ages and the present day D2  The House at the Golden Ring (Dům U Zlatého prstenu) q Týnská 6, Prague 1 Showing: Prague under Charles IV (a burgeoning European Medieval City) D3 Museum Kampa q U Sovových mlýnů 2, Prague 1 w www.museumkampa.cz Showing: A collection of Central European modern art and artworks by pioneering abstract painter František Kupka, and Czech Cubist sculptor Otto Gutfreund. C3 Jewish Museum in Prague (Židovské muzeum v Praze) q Maiselova 15, Prague 1 w www.jewishmuseum.cz One of the oldest and continuously run Jewish museums in the world, documenting the history, traditions and customs of the Jewish population in the Czech lands. Also under the Museum’s care are: The Old Jewish Cemetery (Starý židovský hřbitov), Spanish synagogue (Španělská synagoga), Pinkas synagogue (Pinkasova synagoga), Ceremonial Hall (Obřadní síň), Maisel synagogue (Maiselova synagoga), Klausen synagogue (Klausová synagoga), and the Robert Guttmann Gallery. D2

Prague ferryboats Prague ferries are the greatest way to cross between Prague’s right and left banks. From April to October, and normal Public transport (MHD) tickets apply. More information at w www.dpp.cz or w www.ropid.cz. Vltava River Islands By the waterside you can also enjoy any of Prague’s islands.  Kampa q Prague 1 – an island between the main course of the Vltava River and its Čertovka offshoot, one of the most romantic and lovely places in Prague C3  Slovanský Island (Slovanský ostrov) q Prague 1 – the one island on the Vltava River with a signifi cant park, with its showy neo-Renaissance Žofín palace C3  Střelecký Island (Střelecký ostrov) q Prague 1 – a cosy place shaded by ancient trees, captures the atmosphere of old times with uncommon views of Prague C3 Prague attractions Prague Zoo (Zoologická zahrada hl. m. Prahy) q U Trojského zámku 3, Prague 7 w www.zoopraha.cz Thanks to its prime location Prague Zoo belongs among the loveliest zoos in the world. This beautiful stretch of the outdoors with its animal inhabitants is apt for all generations of visitors. C1

Prague Botanical Garden (Botanická zahrada hl. m. Prahy) q Trojská 196, Prague 7 w www.botanicka.cz The garden offers almost 30 hectares of landscaped areas, including the Fata Morgana tropical greenhouse exhibit, letting you enjoy a trip to the tropics at any time of the year. C1 Aquapalace Prague q Pražská 138, Průhonice – Čestlice w www.aquapalace.cz The biggest entertainment aqua park in Central Europe, where you’ll enjoy memorable moments in this singular sports and leisure complex awash with aquatic attractions. Petřín Funicular (Lanová dráha na Petřín) q Újezd, Prague 1 w www.dpp.cz A popular funicular railway running since 1891. It is integrated into the public transport network and takes you to the top of Petřín Hill. C3 Mirror labyrinth at Petřín (Zrcadlové bludiště)  q Petřínské sady, Prague 1 w www.muzeumprahy.cz From the outside it looks like a mini castle, inside, instead of secret passages you’ll meet a maze of mirrors. Spontaneous children’s laughter echoes in the Hall of laughter, with its distorting mirrors. C3 Historical Tram Line No. 41 From the Holešovice exhibition grounds or the Střešovice yard, at weekends from April to November, the historical tram sets off on its regular route through the city centre. D2 Experiential tours You don’t have to explore the charm of Prague on foot. What not try a fairytale carriage, a vintage car, an ecotrain or a scenic balloon flight? There are plenty of options. For more information, please visit our Tourist Information and Visitor Centres. Prague City Tourism Tourist Information and Visitor Centres Tourist Information Centres Our TICs, located at key places in the historical centre and at the international airport, serve to advise you about Prague, with informative brochures and maps (free of charge) and a wide range of tourism-oriented services, such as tourist benefi t cards, accommodation, public transport travel, admission tickets to cultural events etc. Open daily.  Old Town Hall (Staroměstská radnice) q Staroměstské náměstí 1 D3  Rytířská 12 q corner of Na Můstku street D3  Wenceslas square (upper part) q corner of Štěpánská street D3  Václav Havel Airport Prague q Terminal 1 and Terminal 2 z +420 221 714 714 f tourinfo@prague.eu E-shop At w www.eshop.prague.eu you can book or order educational tours, your own private guides or our maps and brochures, as well as items of merchandise. Join our guided walking tours! Our trained, licensed guides will give you an engaging, but historically accurate walking tour of the key sights of the Old Town. dates: every Saturday in English (exceptionally in German) time: start at 2 p.m. prize: CZK 300 per person Book in person at the Guide Offi ce or at our Tourist information centres or visit w eshop.prague.eu/walkingtours. Added-value guided tours Our highly qualifi ed guides will acquaint you with the Czech metropolis, whether on foot or on sightseeing rides. We offer specialized as well as basic routes. Tour guide services q Old Town Hall z +420 221 714 569, +420 775 855 037 f guides@prague.eu w www.prague.eu
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DIRECTORY

Architecture
1. Church of St. Ludmila – this 1892 neo-Gothic church in the 
middle of náměstí Míru is one of the most important monuments 
of Vinohrady. q Náměstí Míru 2 w svataludmila.cz 

2. Church of the Most Sacred Heart of our Lord – 
considered one of the most signifi cant Czech religious 
structures of the 20th century, the church was completed in 1929 
to mark the 1000th anniversary of the death of St. Wenceslas, the 
main Czech patron saint. Another church built on this occasion 
was the church of St. Wenceslas in Vršovice, see below. Jiřího z 
Poděbrad Square q Vinohradská 70 w srdcepane.cz

3. Vinohrady water tower – onetime water reservoir that 
served its original purpose until as late as 1962. q Korunní 66

4. The Hus Congregation House in Vinohrady – a 
Functionalist structure that includes a ceremonial hall, living 
quarters, and bell tower q Dykova 1 w hs-vinohrady.cz

5. Grébovka villa, park and grotto – Vinohrady’s most 
romantic sight. Inspired by Italian Renaissance, the park 
surrounding the stately villa features a lovely fountain and grotto; 
there’s a romantic wooden pavilion in the adjoining vineyard and 
even a wine cellar. A must-see. q Havlíčkovy sady

6. Rangherka, a.k.a. Vršovický zámeček – formerly a 19th c. 
silk factory founded by Italian entrepreneur Giuseppe Rangheri 
along with mulberry orchards; now the town hall for Prague’s 10th

district q Moskevská 21

7. Hus Congregation House in Vršovice – a.k.a. „the 
lighthouse“, a striking, yellow 1930 church. q Moskevská 34

8. Church of St. Wenceslas in  Vršovice – stunning 
Modernist church in náměstí Svatopluka Čecha Square by 
noted Czech architect Josef Gočár; a must-see for all fans of 
architecture. Like the Most Sacred Heart on Jiřího z Poděbrad 
Square, it was completed to commemorate the 1000th anniversary 
of St. Wenceslas’ death. q náměstí Svatopluka Čecha 3

Cafés & Sweets
9. Kavárna Pražírna – popular café/roastery, serving & selling 
premium coffee q Lublaňská 50 w kavarnaprazirna.cz

10. Oh Deer Bakery – home of the Prague cronut. Go early if 
you want one! q Bělehradská 62 w ohdeerbakery.cz

11. Pekárna Praktika – bakery famed for its bread & croissants 
q Bělehradská 66 w pekarnapraktika.cz

12. IF Café – pâtisserie with immaculately executed, picture-
ready desserts q Belgická 30 w ifcafe.cz

13. Mezi Srnky – cozy café with a nature theme; excellent 
homemade food q Sázavská 19 w mezisrnky.cz

14. La Boheme Café – pioneers of the 3rd wave coffee scene in 
Prague;  showroom/store/café q Sázavská 32 w labohemecafe.cz

15. Zmrzlinář – arguably the best artisan ice cream in Prague 
q Slezská 15 w zmrzlinar.cz

16. Dos Mundos Coffee Roastery – outpost of a popular 
Letná roastery/café q Korunní 31 w dos-mundos.cz

17. Monolok – quietly stylish café; lovely back patio with a 
waterfall q Moravská 18 w monolok.cz

18. Kavárna Šlágr – classic Czech sweetshop in the prewar 
style; limited seating q Francouzská 72 w kavarnaslagr.cz

19. Café v lese – legendary  café, concert venue, & event space 
in one; the heart of Krymská q Krymská 12  cafevlese.cz

20. Coffee Source – that and more; shop, roastery, café & 
lovely garden q Francouzská 106  coffeesource

21. Cafefi n – popular  café with fun, artsy décor
q Nám. Jiřího z Poděbrad 4 w cafefi nvpraze.com

22. Le Caveau – coffee, wine, French baked goods and 
desserts, even kosher breads q Café: Nám. Jiřího z Poděbrad 9
q Bakery: Krymská 27 w broz-d.cz

23. Donut Shop – one of Prague’s most popular bakeries
q Nám. Jiřího z Poděbrad 11 w donutshopprague.cz

24. Spižírna 1902 – stunning floral décor, homey food 
q Korunní 86 w spizirna1902.cz

25. Coffee Corner Bakery – lavish breakfasts and homemade 
cakes to die for q Korunní 96  coffeecornerbakeryprague

26. Antonínovo pekařství – popular bakery chain; tasty breads 
& pastries q Moskevská 38 w antoninovopekarstvi.cz

27. Tvoje máma – if “Your Mom” was a coffee geek & champion 
baker q Holandská 52 w kafeodmamy.cz

28. Moravské koláčky Doležal – delicious, always fresh 
Moravian pastries q Žitomírská 34 w moravskacukrarna.cz

29. Café Tout va bien – Japanese cheesecake, Korean teas 
and more q Slezská 125  cafeToutvabien 

Restaurants
& Bistros

30. Bílá kráva – premium Czech beef in a rustic setting
q Rubešova 10 w bilakrava.cz

31. Pho Vietnam Tuan Lan – popular Vietnamese restaurant; 
two branches q Anglická 15 q Slavíkova 1  photuanlan

32. Miska Ramen – arguably the best ramen in Prague
q Španělská 2 w miskaramen.cz

33. Dish Fine Burger Bistro – internationally recognized 
burgers q Římská 29 w dish.cz

34. Momoichi – eclectic Japanese-themed bistro with 
globetrotting menu q Římská 35 w momoichi.cz 

35. Aromi – high-end, authentic Italian restaurant
q Nám. Míru 6 w aromi.lacollezione.cz

36. Bad Jeff’s – real American barbecue
q Americká 32 w badjeffs.cz

37. Las Adelitas – Mexican food in Prague got its start here
q Americká 8 w lasadelitas.cz

38. Oliveira – authentic Portuguese food & wine in a warm 
setting q Čermákova 4 w oliveira.cz

39. U Bulínů – classic, friendly Czech restaurant with a back 
garden q Budečská 2 w restauraceubulinu.cz/en

40. Javánka & Co. – Indonesian restaurant
q Máchova 22 w javanka.eu

41. Hanil – Korean-Japanese restaurant
q Slavíkova 24 w hanil.cz

42. Yamato – authentic Japanese food and sushi
q U Kanálky 14 w yamato.cz 

43. Levain – chef-driven, ambitious bistro
q Kozácká 6  levainbistro

44. Cafe Sladkovský – popular café just off Krymská 
q Sevastopolská 17 w cafesladkovsky.cz

45. Mozaika Burger & Bistro – serious  burgers
q Nitranská 13 w mozaikaburger.cz

46. Kofein – tapas restaurant q Nitranská 9 w ikofein.cz

47. KRO Kitchen – modern Czech bistro-style food
q Vinohradská 66 w krokitchen.cz

48. Arepas de Lyna – Venezuelan arepas
q Korunní 83 w arepasdelyna.eatbu.com

49. Výčep – modern Czech food, Pilsner beer
q Korunní 92 w vycepkorunni.cz/en

50. Martin’s Bistro – family restaurant, European menu
q Velehradská 4  martinsvelehradska

51. Vinohradský pivovar – modern brewery serving own beer 
& classic Czech food q Korunní 106 w vinohradskypivovar.cz

52. Benjamin  14 – fi ne dining establishment
q Norská 14 w benjamin14.cz

53. Café Jen – neighbourhood institution, lavish breakfasts
q Kodaňská 37 w cafejen.cz

Cocktail bars, beer bars, 
wine bars

54. Zubatý pes – multi-tap beer bar q Slezská 1 w zubatypes.cz

55. Ossegg – modern brewery serving Czech food 
q Římská 45 w praha.ossegg.com

56. Martinez Bar – cocktails and dim sum
q Budečská 19 w martinezbar.cz

57. Bonvivant’s CTC bar – cocktails and food
q Mánesova 55 w bonvivantsprague.com

58. Dno pytle – multi-tap beer bar
q Vinohradská 63 w dnopytle.cz

59. Bullerbyn – cocktail barq Chodská 17 w bullerbyn.cz

60. Bad Flash Bar – multi-tap beer bar
q Krymská 2 w badflash.cz

61. Beer Geek – multi-tap beer bar
q Vinohradská 62 w beergeek.cz

62. Los v Oslu  – multi-tap beer bar with focus on Belgium; own 
kitchen q Perunova 17 w losvoslu.cz

63. Pivo a párek – beer and sausages
q Korunní 105 w pivoaparek.cz

64. Hostinec U Vodoucha – classic Czech pub
q Jagelonská 21 w uvodoucha.cz

Shops
65. Comics Point – comics, comics, comics
q Anglická 14 w comicspoint.cz

66. Shop Up Stories – fashion, décor, accessories
q Anglická 14 w shopupstories.com
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DIRECTORY

CULTURE – galleries, 
museums, theatres, cinema

1. National Museum of Agriculture. Forestry, fi shing, beer, 
wine, food, hunting and gastronomy, all of this is agriculture. 
The museum is aimed at children and adults alike, who become 
co-discoverers of natural laws and rules q Kostelní 44 w nzm.cz 

2. National Technical Museum. Founded in 1908, the museum 
represents centuries of technological ingenuity in 14 permanent 
themed exhibitions. A must for tech-minded boys and girls of all 
ages q Kostelní 42 w ntm.cz

3. Chemistry Gallery. Contemporary art gallery
q Ovenecká 17 w thechemistry.cz

4. AVU Gallery. Exhibition space of Academy of Fine Arts
students and their guests q U Akademie 4 w avu.cz

5. Coffee Museum Alchymista. Museum with confectionery 
shop q Jana Zajíce 7 w coffeemuseum.cz

6. RockOpera Praha. The fi rst theatre for rockers
q Komunardů 1 w rockopera.cz

7. Bio Oko. A beloved single-screen art cinema The bar and café 
are popular meeting spots q Františka Křížka 15 w biooko.net

8. Polansky Gallery. Conceptual art gallery
q Veletržní 45 w polanskygallery.com

9. Alfred ve dvoře. Theatrical stage and venue for live art. Most 
productions are without language barriers
q Františka Křížka 36 w alfredvedvore.cz

10. National Gallery Prague – Veletržní palác (Trade Fair 
Palace). The fi rst Functionalist building in Prague was built 
in 1928 and was the largest building of its type in the world – 
even Le Corbusier was an admirer. It now holds the National 
Gallery’s collection of modern and contemporary art, including 
works by Picasso, Renoir, Gauguin, van Gogh, and Klimt among 
others. The gallery’s monumental interior is itself worth a look
q Dukelských hrdinů 47 w ngprague.cz

11. Studio Hrdinů. A progressive theatre venue with
international programming
q Dukelských hrdinů 47 w studiohrdinu.cz

12. Center and Foundation for Contemporary Arts Prague 
/ Cursor Gallery and Jelení Gallery. Contemporary art gallery 
q Dukelských hrdinů 25a w fcca.cz

13. Vila Štvanice. A restored villa on Štvanice Island, home 
base of three theatrical ensembles
q Ostrov Štvanice 858 w vilastvanice.cz

14. Planetarium Prague. The planetarium offers
astronomy-themed programmes for children and adults
q Královská obora 233 w planetarium.cz

15. Lapidarium of the National Museum holds a massive col-
lection of sculpted stone artifacts dating from the 11th to the late 
19th centuries q Výstaviště 466 w nm.cz

16. Studio ALTA is a multicultural space and a creative hub 
focused on contemporary dance q U Výstaviště 21 w altart.cz

17. Jatka78. A multifunctional theatre, gallery, training hall, 
rehearsal room, and gym located in a former slaughterhouse
q Prague Market, halls 7, 8 w jatka78.cz

18. Trafo Gallery. Contemporary art gallery with artists’ studios 
q Prague Market, hall 14 w trafogallery.cz

19. La Fabrika. Another multi-genre cultural centre focusing on 
audio-visual projects, theatre and dance, multimedia and tradi-
tional exhibitions, lectures, workshops, and concerts
q Komunardů 28 and 30 w.lafabrika.cz

20. DOX Centre for Contemporary Art. The building itself is 
the result of rebuilding an old factory. Worthy of particular atten-
tion is the 42-meter long wooden rooftop structure – the Gulliver 
airship – which serves as a venue for literary events. Also on site 
are the new DOX+ Hall and the Qubus design shop
q Poupětova 1 w dox.cz

Architecture
& Sculpture

21. Hanavský Pavilion – built in 1891 as a showcase for cast 
iron, now a restaurant q Letenské sady 173

22. Metronome – symbolic sculpture by artist Vratislav Novák 
q Letenské sady

23. Ventilation chimneys with abstract decor by renowned 
Czech artist Zdeněk Sýkora q Letenské sady

24. Letenský zámeček (Letná Mansion) – built in the style of 
Italian Renaissance villas, now a restaurant with a beer garden in 
front q Letenské sady 341

25. Expo 58 – former Czechoslovak pavilion, sensation of the 
1958 World’s Fair in Brussels q Letenské sady 80

26. St. Clement Church q Kostelní St. / Skalecká St. / 
Letenské sady w svatyantonin.cz

27. Church of St. Anthony of Padua – neo-Gothic church from 
1914 q Strossmayerovo náměstí/Square w svatyantonin.cz

28. Memorial of Silence – memorial dedicated to Czech 
Holocaust victims q Nádraží Bubny w bubny.org

29. Průmyslový palác (Industrial Palace) – Art Nouveau
centrepiece of the Holešovice exhibition grounds
q Výstaviště 416 w vystavistepraha.eu

30. Graffi ti zone Bubny – legal graffi ti space q U Papírny St.

31. Pražská tržnice (Prague Market) – former slaughter-
house and meatpacking district, now home to outdoor and 
indoor markets, shops, restaurants, theatres, galleries, and clubs 
q Bubenské nábřeží 13 w prazska-trznice.cz

32. Former Holešovice Town Brewery – exceptional
historic-modern architectural complex
q Komunardů St. / U Průhonu St.

33. Classic 7 – 1911 steam mill adapted for modern use as an 
offi ce complex q Jankovcova 49

34. Holešovice Docks, Prague Marina – rusting boats side by 
side with the modern Prague Marina luxury apartment complex 
q V Přístavu St.

Cafés
& Bars

35. Sólista espresso bar – try their cult espresso
q Milady Horákové 48 w solistaespressobar.cz 

36. Letec – Berlin-style espresso bar
q Šimáčkova 17 w cafeletec.com

37. Bio Oko – fun bar/café inside a cinema; good beer selection
q Františka Křížka 15 w biooko.net

38. Kavárna pod Lipami – homey café with small garden; 
sometimes hosts art and photo exhibitions
q Čechova 1  kavarnapodlipami 

39. Café Lajka – café with cinema club and gallery
q U Akademie 11 w cafelajka.cz

40. Ye’s Kafe – cozy café with excellent coffee
q Letenské náměstí 5  yeskafestudio

41. Erhartova cukrárna – popular Czech-style sweetshop
q Milady Horákové 56 w erhartovacukrarna.cz

42. Café Letka – highly Instagrammable shabby-chic café with 
local cakes q Letohradská 44 w cafeletka.cz

43. Dos Mundos – premium coffee, red swings 
q Milady Horákové 38 w dos-mundos.cz

44. Cukrárna Alchymista – good cheesecakes, lovely garden
q Jana Zajíce 7 w alchymista.cz

45. Brut. – Wines and Oysters – bar
w Letohradská 13 w brutkoncept.cz

46. Bar Cobra – popular, trendy bar with food
q Milady Horákové 8 w barcobra.cz

47. Café Jedna – airy café inside the National Gallery; art-
themed programmes q Dukelských hrdinů 47 w cafejedna.cz

48. Café Liberál – popular café and culture venue
q Heřmanova 6  kavarnaliberal

49. Barry Higgel’s Coffeehouse – “a piece of London in 
Prague“ q Tusarova 25  BarryHiggel1704

50. Vnitroblock – café, creative hub and culture centre
q Tusarova 31 w vnitroblock.cz

51. Bitcoin Coffee – legendary cryptocurrency-only café
q Dělnická 43 w bitcoincoffee.cz

52. Biblioteca del vino – Italian wine bar
w Komunardů 32 w biblioteca.cz

53. Cà phê – chic Vietnamese café/bistro
q U Průhonu 9 w ca-phe.cz

Restaurants,
Pubs & Bistros

54. Lokál Nad Stromovkou – iconic Czech pub with Pilsner 
beer
q Nad Královskou oborou 31 w lokal-nadstromovkou.ambi.cz/en

55. Mr. Hot Dog – famed dogs & burgers
q Kamenická 24 w mrhotdog.cz 

56. Salt’n’Pepa Kitchen – revered burger bistro
q Milady Horákové 22  SaltnPepaKitchen

57. Pipca – hip rotisserie chicken bistro
q Milady Horákové 28 w pipca.cz

58. Onigirazu – Japanese vegan fast food
q Milady Horákové 9  onigirazu.cz

59. Bistro Milada – modern bistro with a creative kitchen
q Šmeralova 22 milada_bistro

60. Letná Beer Garden q in front of the Letenský zámeček / 
Letná mansion; great views

61. Peperoncino – Mediterranean food, lovely garden
q Letohradská 34 w restaurant-peperoncino.cz

62. Belcredi Bistro – modern bistro
q Milady Horákové 19 w belcredibistro.cz

63. Garuda Restaurant – Indonesian restaurant
q Milady Horákové 12 w garudarestaurant.cz

64. Bistro 8 – modern French-style bistro
q Veverkova 8 w bistro8.cz

65. Hillbilly – burger bistro
q Pplk. Sochora 21 w hillbilly.cz

66. U houbaře – old-school Czech pub
q Dukelských hrdinů 30 w u-houbare.cz

67. SaSaZu – Asian fusion in a clubby atmosphere
q Pražská tržnice, hall 25 w sasazu.com

68. Kolkovna Argentinská – classic Czech food, Pilsner beer
q U Garáží 1 w kolkovna.cz

69. La Bottega Tusarova – Italian bistro
q Tusarova 39 w tusarova.lacollezione.cz

70. Phill’s Twenty 7 – international bistro
q Přístavní 27 w twenty7.cz

71. Phill’s Corner – modern raw bistro & design shop
q Komunardů 32 w phillscorner.cz

72. Home Kitchen – modern bistro
q Jankovcova 14a w homekitchen.cz

73. The Eatery – seasonal, local, ambitious, open kitchen
q U Uranie 8 w theeatery.cz

Music clubs
74. Tiskárna na Vzduchu – summer culture club with outdoor 
bar q Výstaviště 67 w tiskarnanavzduchu.cz

75. Cross Club – music club with space for performing arts
q Plynární 23 w crossclub.cz

76. Holešovická Šachta – gallery and music club
q Bubenská 14 w holesovickasachta.cz

77. Containall Stalin and Stromovka – summer culture 
scenes in Letná Park and Stromovka Park with concerts, cinema, 
theatre performances and workshops w containall.cz

78. Altenburg1964 – summer music stage and bar aboard 
a boat q Partyzánská 23 w altenburg1964.cz

Design, Fashion, 
Books & Antiques

79. Ema Mamisu – handmade functional designer pottery
q Jana Zajíce 24 w emamamisu.cz

80. Charaktery Design Store – fashion and home accessories 
by a group of local designers
q Milady Horákové 13  charakterydesignstore

81. Kuráž –affordable items by young Czech and Slovak
designers q Veletržní 48 w kuraz.cz

82. Sistersconspiracy – limited-edition men’s and
women’s clothing q Dobrovského 24 w sistersconspiracy.cz

83. Tvorba Store – shared showroom of Czech fashion and
jewelry designers q Veverkova 28 w tvorbastore.cz

84. Aristokrat Vintage – boutique focused on dresses from the 
1920s – 1950s q Milady Horákové 28 w aristokrat-vintage.cz

85. SCORO COCO – men’s vintage fashion
q Milady Horákové 28 w scorococo.cz

86. Papírna – stationery shop with handmade notebooks and 
envelopes q Františka Křížka 8 w papirna.net

87. PageFive – a bookstore specialized in art books and
periodicals q Veverkova 5 w pagefi ve.com

88. Helena Dařbujánová – Czech furniture designer
q Veverkova 7 w helenadarbujanova.cz

89. Koenig Books – art bookstore inside the National Gallery
q Dukelských hrdinů 47  NGknihkupectviKOENIGBOOKS

90. Garage Store – shop with vinyl and record players
q Veverkova 6 w garage-store.net

91. Jakoby – slow fashion showroom 
q Veverkova 8 w jakoby.store

92. Recycle Vintage Store – stylish vintage and upcycled 
clothing q Veverkova 8 w recyclevintagestore.com

93. Epes Rádes – interior design and decoration
q Dělnická 21 w epesrades.cz

94. Lasvit Flagship Showroom – handmade glass light fi x-
tures and other items by leading Czech glass design company
Komunardů 32 w lasvit.com

95. DOX by Qubus – gallery selling the work of leading Czech 
designers: glass, porcelain, jewelry q Poupětova 1 w dox.cz

Regular Events
Designblok – international design show held in the Industrial 
Palace (autumn) w designblok.cz

Metronome Festival Prague – popular international music
festival (summer) w metronomefestival.cz

Letní Letná – international festival of modern circus (summer)
w letniletna.cz
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Prague A city of magic and romance, a gem of architecture down the centuries; full of captivating ambience, resounding with the melodies of great composers, but also a modern metropolis pulsating with life; Prague is all these, one of the fi nest cities in the world. In 1992 its historical centre was added to the UNESCO World Heritage List. Area: 496 km2 Population: 1,290,000 Geographical location: 50° 05‘ 19‘‘ North, 14° 25‘ 17‘‘ East, 235 m above sea level (avg.) Time zone: Central European Time (GMT +1) – CET daylight saving time +1 (GMT +2) Climate: Central European, temperate with 4 seasons Vltava River flows through the city for 31 km, widest point 330 m Historical centre: Prague Castle (Hradčany), Lesser Town (Malá Strana), Old Town (Staré Město), New Town (Nové Město) and Vyšehrad Practical information: Emergency phone line: 112 Czech Republic dialling code: +420 x Václav Havel Airport Prague (Letiště Václava Havla Praha) w www.prg.aero, 30 minutes from city centre Airport access: Hlavní nádraží (y C) j Airport Express, trip length approx. 33 minutes Nádraží Veleslavín (y A) j 119, trip length approx. 17 minutes Zličín (y B) j 100, trip length approx. 16 minutes Anděl (y B) j 191, trip length approx. 51 minutes Night bus j 910 Public transport w www.dpp.cz z +420 296 19 18 17 Tourist passes for 24 (t CZK 110) or 72 hours (t CZK 310) Municipal Health centre Prague (Městská poliklinika Praha)  q Spálená 12, Prague 1 z +420 222 924 295 D3 24 hour Pharmacy q Palackého 5, Prague 1 z +420 224 946 982 D3 Currency: Czech koruna (CZK); 1 euro = approx. 26 CZK coins: 1, 2, 5, 10, 20, 50 CZK banknotes: 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 CZK p Most shops, restaurants, hotels and other services accept major international payment cards. Cash available via a dense network of ATMs. Main Post Offi ce q Jindřišská 14, Prague 1 z +420 954 211 000 w www.ceskaposta.cz daily 2:00–24:00 D3 Public toilets – in all Metro stations, usual opening hours: Mon–Fri 6:00–21:00, Sat–Sun 8:00–20:00, longer at central and connecting stations. Public holidays in the Czech Republic 1 Jan – New Year’s Day, Czech State Day  Good Friday and Easter Monday (moveable feast)  1 May – Labour Day  8 May – Victory Day  5 July – Day of the Slavic missionaries Cyril & Methodius  6 July – Master John Hus Immolation Day  28 Sept – Czech Statehood Day   28 Oct – Czechoslovak State Inception Day  17 Nov – Freedom and Democracy Day  24 Dec – Christmas Eve  25 Dec – Christmas Day   26 Dec – St Stephen’s Day Top Prague Sights Prague Castle (Pražský hrad) q Prague 1 – Hradčany w www.hrad.cz The Prague Castle panorama is one of the most impressive anywhere. One of the largest castle complexes in the world, with historical palaces, church buildings, extensive gardens and picturesque vistas. Prague Castle has for over a thousand years symbolized Czech statehood. Most notable is the Gothic Cathedral of Sts Vitus, Wenceslas and Adalbert (1344). C2

Charles Bridge (Karlův most) q Prague 1 – Lesser Town, Old Town The oldest and most renowned Prague bridge was built in 1357 by Charles IV. At both ends stand fortifi ed bridge towers – The twin Lesser Town towers and the Old Town tower, which is one of the fi nest gate towers of Gothic Europe. C3 St Nicholas Church (Kostel sv. Mikuláše) q Malostranské náměstí, Prague 1 w www.stnicholas.cz A prime example of Prague Baroque, with distinctive dome and bell tower. The Church is a key part of the panorama, not just the left bank of the Vltava River. While staying in Prague, W. A. Mozart played the organ here. C3 Old Town Hall and Horologe (Staroměstská radnice s orlojem) q Staroměstské náměstí, Prague 1 w www.prague.eu/oldtownhall The Old Town Hall dates from 1338, presiding over the Old Town. The oldest Gothic part of the complex is the tower and the oriel chapel, as well as the medieval horologe, where every hour between 9:00–23:00 the 12 Apostles are to be seen. D3 The Church of Our Lady Victorious – ‘Child of Prague’ (Kostel Panny Marie Vítězné – Pražské Jezulátko) q Karmelitská 9, Prague 1 w www.pragjesu.cz An early Baroque church renowned for its Infant Jesus statue from Spain, donated to the Carmelites by Polyxena of Lobkowitz (1628). C3 Strahov Monastery (Strahovský klášter) q Strahovské nádvoří 1, Prague 1 w www.strahovskyklaster.cz The Premonstratensian monastery dates from 1140. Its grounds include the heritage Strahov library and Strahov picture gallery, with remarkable collections of Central European Gothic, Rudolfi ne, Baroque and Rococo works of art. B3 Loreta q Loretánské náměstí 7, Prague 1 w www.loreta.cz A Marian pilgrimage place with replica Holy House, and the Baroque Church of the Nativity. The so-called Loreto treasure is a set of missal objects, the most famous being the Diamond monstrance. B3/2

Clementinum q Mariánské náměstí 5, Prague 1 w www.klementinum.com An extensive complex, originally a Jesuit College. The guided tour includes the Astronomical Tower and Baroque Library Hall. The Mirrored Chapel distinctively beset with mirrors is used as a concert hall. C3 The Old-New Synagogue (Staronová synagoga) q Červená st., Prague 1 w www.kehilaprag.cz Among the oldest and most valuable European and World Jewish monuments, the oldest synagogue in Central Europe. The early Gothic, late 13th century building is still the temple for Prague’s Jewish community. D2

The Church of Our Lady before Týn (Chrám Matky Boží před Týnem) q Staroměstské náměstí, Prague 1 w www.tyn.cz One of the most impressive Gothic sacral buildings in Prague with an extensive gallery of Gothic, Renaissance and early Baroque works, e.g. fi ne altarpieces by Karel Škréta and the tomb of astronomer Tycho Brahe. D3 Municipal House (Obecní dům) q náměstí Republiky 5, Prague 1 w www.obecnidum.cz Early 20th century Prague Art Nouveau at its best, the work of major artists of the period headed by none less than the renowned painter Alfons Mucha. The Smetana Concert Hall dominates the stunning interior. D3 Powder Tower (Prašná brána) q Na Příkopě, Prague 1 w www.muzeumprahy.cz A landmark of late Gothic Prague, the start of the so-called Royal route to Prague Castle. It used to be a gunpowder warehouse. D3 Vyšehrad – V Pevnosti, Prague 2 w www.praha-vysehrad.cz According to ancient legend the oldest seat of Czech princes, in fact the fortress dates back to the 10th century. Its parks encompass architectural treasures like the Romanesque Rotunda of St Martin, the neo-Gothic church of Sts Peter and Paul, the National Cemetery and other places of note. D4 Modern architecture Petřín Lookout Tower (Petřínská rozhledna) q Petřínské sady, Prague 1 w www.muzeumprahy.cz One of Prague’s unmissable landmarks, built in 1891 as a loose copy of the Eiffel Tower in Paris, on a 1:5 scale. C3 Church of the Most Sacred Heart of Our Lord (Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně) q náměstí Jiřího z Poděbrad, Prague 3 w www.srdcepane.cz The prime 20th century Czech sacral building by the Slovenian architect Jože Plečnik. The distinctive and monumental edifi ce is inspired by ancient Christian designs. E3 House at the Black Madonna (Dům U Černé Matky Boží) q Ovocný trh 19, Prague 1 w www.upm.cz The pinnacle of Czech Cubist architecture, exceptional for its façade and Cubist layout design, which goes right into the interior. Also houses a permanent exhibition of Czech Cubism. D3 Müller’s villa (Müllerova vila) q Nad Hradním vodojemem 14, Prague 6 w www.muzeumprahy.cz The villa is a world masterpiece of architectural avant-garde. The outside seems curtly functionalist, the internal layout being more remarkable, ‘flowing’ one into another. B2 The Dancing House (Tančící dům) q Jiráskovo náměstí 6, Prague 2 w www.tancici-dum.cz This exceptional building is a pillar of modern Prague architecture; Inspired by the dancing skill of that famous movie couple – Fred Astaire and Ginger Rogers. C3

Veletržní Palace (Veletržní palác) q Dukelských hrdinů 47, Prague 7 w www.ngprague.cz Once the largest building of its kind in the world, the fi rst functionalist building in Prague, impressively sized at 140 x 75 m. Today it holds the National Gallery’s modern art collections. D2 Žižkov TV tower (Žižkovská televizní věž) q Mahlerovy sady 1, Prague 3 w www.towerpark.cz Without a doubt towering over Prague at 216 m, the tallest building in the city. Climbing the tower’s exterior are 10 giant baby statues by David Černý. E3

The National Gallery in Prague (Národní galerie v Praze):  Veletržní Palace (Veletržní palác) q Dukelských hrdinů 47, Prague 7 Showing: The Arts in Czechoslovakia 1918–1989 (from 28 Oct 2018) D2  Convent of St Agnes of Bohemia (Klášter sv. Anežky České) q U Milosrdných 17, Prague 1 Showing: Medieval Art in Bohemia and Central Europe 1200–1550 D2  Sternberg Palace (Šternberský palác) q Hradčanské nám. 15, Prague 1 Exhibition Hall C2  Schwarzenberg Palace (Schwarzenberský palác) q Hradčanské nám. 2, Prague 1 Showing: The Baroque in Bohemia (till August 2018) C3  Salm Palace (Salmovský palác) q Hradčanské nám. 2, Prague 1 Showing: The TBA21 Contemporary Arts Centre (from 6 Jun 2018) C3  Kinský Palace (Palác Kinských) q Staroměstské nám. 12, Prague 1 Exhibition Hall D3 p More information at w www.ngprague.cz (we recommend keeping an eye on the websites in case of exhibition and venue changes) The Prague City Gallery (Galerie hlavního města Prahy):  Troja Chateau (Trojský zámek) q U Trojského zámku 4/1, Prague 7 Showing: The architecture and decor of Chateau Troja C1  Bílek Villa q Mickiewiczova 1, Prague 6 Showing: The Studio of František Bílek, Czech symbolist sculptor and graphic artist C2  The House at the Stone Bell (Dům U Kamenného zvonu) q Staroměstské náměstí 13, Prague 1 Exhibition Hall D3  Municipal Library (2nd floor) q Mariánské náměstí 1, Prague 1 Exhibition Hall D3  House of Photography (Dům fotografi e) q Revoluční 5, Prague 1 Exhibition Hall D2 p More information at w www.ghmp.cz Picture Gallery of Prague Castle (Obrazárna Pražského hradu) q Prague Castle – II. nádvoří, Prague 1 w www.kulturanahrade.cz Showing: Paintings from the Castle collections C2 The Strahov picture gallery (Strahovská obrazárna) q Strahovské nádvoří 1, Prague 1 w www.strahovskyklaster.cz Showing: A collection of Czech and European art from Gothic to romanticism B3 DOX – Centre for Contemporary Art q Poupětova 1, Prague 7 w www.dox.cz Presenting contemporary art, architecture and design E1

Vltava, and life on the river Prague’s Riverbanks (Náplavky) w www.prazskenaplavky.cz Prague’s riverbanks are some of its favourite promenades, and during the summer they become the centres of Prague’s cultural life and leisure-time activities. Rental boats and pedalos Popular pedalos or boats are an interesting and romantic alternative way to spend summer leisure time in Prague. Sightseeing cruises River Cruises offer an unforgettable view of the historic centre of Prague and many novel experiences.

 The Prague Steamboat Company (Pražská paroplavební společnost) q Rašínovo embankment and Čechův bridge wharf w www.paroplavba.cz – also trips to the ZOO (April – September) C3;D2  Evropská vodní doprava – Prague Boats q Čechův bridge wharf, w www.evd.cz D2  Prague Venice (Pražské Benátky) q Judita, Čertovka, Mánes and Four Seasons wharfs w www.prazskebenatky.cz C3;C3;C2 and C3  Prague ferry steamers (Parníky Praha) q Dvořákovo embankment, Na Františku w www.parniky-praha.eu D2  Jazzboat q Čechův bridge wharf w www.jazzboat.cz – an exceptional floating jazz club D2

Prague’s Parks and Gardens Prague Castle Gardens (Zahrady Pražského hradu) qPrague Castle, Prague 1 wwww.hrad.cz Historically most notable is the Royal Garden from 1534, with its singing fountain, which belongs among the fi nest Renaissance water fountains in Europe. From the Southern gardens, stretching beneath the Castle frontage, you get breathtaking views over Prague’s historical centre. C2 The Palace Gardens under Prague Castle (Palácové zahrady pod Pražským hradem) q Valdštejnská 12 – 14, Prague 1 w www.palacove-zahrady.cz On the southern slopes below Prague Castle is a showpiece complex of interrelated historical gardens with rich architectural decor, lookout terraces and pavilions set among the vegetation to charming effect. C2 Wallenstein Garden (Valdštejnská zahrada) q Letenská st., Prague 1 A geometrically set out early Baroque garden with monumental sala terrena and artifi cial grotto with a distinctive atmosphere. Free ranging peacocks accompany your walk. C2 Vrtba Garden (Vrtbovská zahrada) q Karmelitská 25, Prague 1 w www.vrtbovska.cz One of the most important and fi nest Baroque gardens, though compact, architecturally original on its awkward slope, with sculptural artistic merit that makes it a garden of European importance. C3 Vojanovy sady gardens q U Lužického semináře 17, Prague 1 A little mysterious and unjustly overlooked. The pensiveness of Vojanovy sady has lingered since the Middle Ages, when it was a monastery garden. C3 Petřín park (Petřínské sady) q Prague 1 – Lesser Town Petřín Hill is one of the largest urban expanses of greenery and its slopes are an oasis of calm in the centre of Prague. Atop stands Petřín lookout tower, which offers an enchanting view of the whole city. C3/B3

Franciscan garden (Františkánská zahrada) q Jungmannovo náměstí, Prague 1 The cosy green nook in the heart of the city invites you to stop and take a breath when walking around Prague. The local herbaceous beds are a treat. D3 Rieger’s park (Riegrovy sady) q Prague 2 – Vinohrady This park, over a hundred years old, has many half-hid nooks, wooded glades, open leas and uncommon vistas of Prague. E3/D3 Vyšehrad park (Vyšehradské sady) q Prague 2 – Vyšehrad A magical place of myths and legends, with romantic hideaways and beautiful vistas of the Vltava River. D4 Royal Park (Královská obora) – Stromovka q Prague 7 – Bubeneč The sprawling park covers an area of 95 ha in close proximity to Holešovice Exhibition grounds. It is the ideal place for romantic walks, picnics, sport and leisure. D1,D2/C1,C2 Letná park (Letenské sady) q Prague 7 – Holešovice An extensive park with large grassy areas, mature trees and a varied mix of tree species and a long plane-tree avenue, providing a nice place to sit and great city views. D2/C2 Museum & Galleries The National Museum (Národní muzeum):  The National Museum historical building (Historická budova Národního muzea) q Václavské náměstí 68, Prague 1 Closed for refurbishment until 28 Oct 2018 D3  The National Museum new building (Nová budova Národního muzea) q Vinohradská 1, Prague 1 Showing: “Noah’s Ark” natural history exposition D3  Czech Museum of Music (České muzeum hudby) q Karmelitská 2/4, Prague 1 Showing: Man – Instrument – Music (400 historical musical instruments, incl. the pianoforte played by W. A. Mozart) C3  Lapidary (Lapidárium) q Výstaviště 422, Prague 7 Showing: The monuments of stone carving in Bohemia, 11–19th centuries  D1 p For other National Museum exhibits, see w www.nm.cz The City of Prague Museum (Muzeum hlavního města Prahy) q Na Poříčí 52, Prague 8 w www.muzeumprahy.cz Showing: The Langweil model of Prague, the history of Prague from prehistory to the Middle Ages and the present day D2  The House at the Golden Ring (Dům U Zlatého prstenu) q Týnská 6, Prague 1 Showing: Prague under Charles IV (a burgeoning European Medieval City) D3 Museum Kampa q U Sovových mlýnů 2, Prague 1 w www.museumkampa.cz Showing: A collection of Central European modern art and artworks by pioneering abstract painter František Kupka, and Czech Cubist sculptor Otto Gutfreund. C3 Jewish Museum in Prague (Židovské muzeum v Praze) q Maiselova 15, Prague 1 w www.jewishmuseum.cz One of the oldest and continuously run Jewish museums in the world, documenting the history, traditions and customs of the Jewish population in the Czech lands. Also under the Museum’s care are: The Old Jewish Cemetery (Starý židovský hřbitov), Spanish synagogue (Španělská synagoga), Pinkas synagogue (Pinkasova synagoga), Ceremonial Hall (Obřadní síň), Maisel synagogue (Maiselova synagoga), Klausen synagogue (Klausová synagoga), and the Robert Guttmann Gallery. D2

Prague ferryboats Prague ferries are the greatest way to cross between Prague’s right and left banks. From April to October, and normal Public transport (MHD) tickets apply. More information at w www.dpp.cz or w www.ropid.cz. Vltava River Islands By the waterside you can also enjoy any of Prague’s islands.  Kampa q Prague 1 – an island between the main course of the Vltava River and its Čertovka offshoot, one of the most romantic and lovely places in Prague C3  Slovanský Island (Slovanský ostrov) q Prague 1 – the one island on the Vltava River with a signifi cant park, with its showy neo-Renaissance Žofín palace C3  Střelecký Island (Střelecký ostrov) q Prague 1 – a cosy place shaded by ancient trees, captures the atmosphere of old times with uncommon views of Prague C3 Prague attractions Prague Zoo (Zoologická zahrada hl. m. Prahy) q U Trojského zámku 3, Prague 7 w www.zoopraha.cz Thanks to its prime location Prague Zoo belongs among the loveliest zoos in the world. This beautiful stretch of the outdoors with its animal inhabitants is apt for all generations of visitors. C1

Prague Botanical Garden (Botanická zahrada hl. m. Prahy) q Trojská 196, Prague 7 w www.botanicka.cz The garden offers almost 30 hectares of landscaped areas, including the Fata Morgana tropical greenhouse exhibit, letting you enjoy a trip to the tropics at any time of the year. C1 Aquapalace Prague q Pražská 138, Průhonice – Čestlice w www.aquapalace.cz The biggest entertainment aqua park in Central Europe, where you’ll enjoy memorable moments in this singular sports and leisure complex awash with aquatic attractions. Petřín Funicular (Lanová dráha na Petřín) q Újezd, Prague 1 w www.dpp.cz A popular funicular railway running since 1891. It is integrated into the public transport network and takes you to the top of Petřín Hill. C3 Mirror labyrinth at Petřín (Zrcadlové bludiště)  q Petřínské sady, Prague 1 w www.muzeumprahy.cz From the outside it looks like a mini castle, inside, instead of secret passages you’ll meet a maze of mirrors. Spontaneous children’s laughter echoes in the Hall of laughter, with its distorting mirrors. C3 Historical Tram Line No. 41 From the Holešovice exhibition grounds or the Střešovice yard, at weekends from April to November, the historical tram sets off on its regular route through the city centre. D2 Experiential tours You don’t have to explore the charm of Prague on foot. What not try a fairytale carriage, a vintage car, an ecotrain or a scenic balloon flight? There are plenty of options. For more information, please visit our Tourist Information and Visitor Centres. Prague City Tourism Tourist Information and Visitor Centres Tourist Information Centres Our TICs, located at key places in the historical centre and at the international airport, serve to advise you about Prague, with informative brochures and maps (free of charge) and a wide range of tourism-oriented services, such as tourist benefi t cards, accommodation, public transport travel, admission tickets to cultural events etc. Open daily.  Old Town Hall (Staroměstská radnice) q Staroměstské náměstí 1 D3  Rytířská 12 q corner of Na Můstku street D3  Wenceslas square (upper part) q corner of Štěpánská street D3  Václav Havel Airport Prague q Terminal 1 and Terminal 2 z +420 221 714 714 f tourinfo@prague.eu E-shop At w www.eshop.prague.eu you can book or order educational tours, your own private guides or our maps and brochures, as well as items of merchandise. Join our guided walking tours! Our trained, licensed guides will give you an engaging, but historically accurate walking tour of the key sights of the Old Town. dates: every Saturday in English (exceptionally in German) time: start at 2 p.m. prize: CZK 300 per person Book in person at the Guide Offi ce or at our Tourist information centres or visit w eshop.prague.eu/walkingtours. Added-value guided tours Our highly qualifi ed guides will acquaint you with the Czech metropolis, whether on foot or on sightseeing rides. We offer specialized as well as basic routes. Tour guide services q Old Town Hall z +420 221 714 569, +420 775 855 037 f guides@prague.eu w www.prague.eu
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With Prague City Tourism 
maps and guides, you’ll feel 
right at home in Prague.
Pick up these and other titles free of charge at one of our tourist information centres, where we’ll also be happy to assist.

Old Town Hall,
q   Old Town Square No. 1, Prague 1r  daily 9 a.m. - 7 p.m.
Na Můstku,
q   Rytířská No. 12, Prague 1r daily 9 a.m. - 7 p.m
Discover the magic of Prague�s neighbourhoods with our professional guides! Book your private tour via eshop.prague.eu.
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Prague A city of magic and romance, a gem of architecture down the centuries; full of captivating ambience, resounding with the melodies of great composers, but also a modern metropolis pulsating with life; Prague is all these, one of the fi nest cities in the world. In 1992 its historical centre was added to the UNESCO World Heritage List. Area: 496 km2 Population: 1,290,000 Geographical location: 50° 05‘ 19‘‘ North, 14° 25‘ 17‘‘ East, 235 m above sea level (avg.) Time zone: Central European Time (GMT +1) – CET daylight saving time +1 (GMT +2) Climate: Central European, temperate with 4 seasons Vltava River flows through the city for 31 km, widest point 330 m Historical centre: Prague Castle (Hradčany), Lesser Town (Malá Strana), Old Town (Staré Město), New Town (Nové Město) and Vyšehrad Practical information: Emergency phone line: 112 Czech Republic dialling code: +420 x Václav Havel Airport Prague (Letiště Václava Havla Praha) w www.prg.aero, 30 minutes from city centre Airport access: Hlavní nádraží (y C) j Airport Express, trip length approx. 33 minutes Nádraží Veleslavín (y A) j 119, trip length approx. 17 minutes Zličín (y B) j 100, trip length approx. 16 minutes Anděl (y B) j 191, trip length approx. 51 minutes Night bus j 910 Public transport w www.dpp.cz z +420 296 19 18 17 Tourist passes for 24 (t CZK 110) or 72 hours (t CZK 310) Municipal Health centre Prague (Městská poliklinika Praha)  q Spálená 12, Prague 1 z +420 222 924 295 D3 24 hour Pharmacy q Palackého 5, Prague 1 z +420 224 946 982 D3 Currency: Czech koruna (CZK); 1 euro = approx. 26 CZK coins: 1, 2, 5, 10, 20, 50 CZK banknotes: 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 CZK p Most shops, restaurants, hotels and other services accept major international payment cards. Cash available via a dense network of ATMs. Main Post Offi ce q Jindřišská 14, Prague 1 z +420 954 211 000 w www.ceskaposta.cz daily 2:00–24:00 D3 Public toilets – in all Metro stations, usual opening hours: Mon–Fri 6:00–21:00, Sat–Sun 8:00–20:00, longer at central and connecting stations. Public holidays in the Czech Republic 1 Jan – New Year’s Day, Czech State Day  Good Friday and Easter Monday (moveable feast)  1 May – Labour Day  8 May – Victory Day  5 July – Day of the Slavic missionaries Cyril & Methodius  6 July – Master John Hus Immolation Day  28 Sept – Czech Statehood Day   28 Oct – Czechoslovak State Inception Day  17 Nov – Freedom and Democracy Day  24 Dec – Christmas Eve  25 Dec – Christmas Day   26 Dec – St Stephen’s Day Top Prague Sights Prague Castle (Pražský hrad) q Prague 1 – Hradčany w www.hrad.cz The Prague Castle panorama is one of the most impressive anywhere. One of the largest castle complexes in the world, with historical palaces, church buildings, extensive gardens and picturesque vistas. Prague Castle has for over a thousand years symbolized Czech statehood. Most notable is the Gothic Cathedral of Sts Vitus, Wenceslas and Adalbert (1344). C2

Charles Bridge (Karlův most) q Prague 1 – Lesser Town, Old Town The oldest and most renowned Prague bridge was built in 1357 by Charles IV. At both ends stand fortifi ed bridge towers – The twin Lesser Town towers and the Old Town tower, which is one of the fi nest gate towers of Gothic Europe. C3 St Nicholas Church (Kostel sv. Mikuláše) q Malostranské náměstí, Prague 1 w www.stnicholas.cz A prime example of Prague Baroque, with distinctive dome and bell tower. The Church is a key part of the panorama, not just the left bank of the Vltava River. While staying in Prague, W. A. Mozart played the organ here. C3 Old Town Hall and Horologe (Staroměstská radnice s orlojem) q Staroměstské náměstí, Prague 1 w www.prague.eu/oldtownhall The Old Town Hall dates from 1338, presiding over the Old Town. The oldest Gothic part of the complex is the tower and the oriel chapel, as well as the medieval horologe, where every hour between 9:00–23:00 the 12 Apostles are to be seen. D3 The Church of Our Lady Victorious – ‘Child of Prague’ (Kostel Panny Marie Vítězné – Pražské Jezulátko) q Karmelitská 9, Prague 1 w www.pragjesu.cz An early Baroque church renowned for its Infant Jesus statue from Spain, donated to the Carmelites by Polyxena of Lobkowitz (1628). C3 Strahov Monastery (Strahovský klášter) q Strahovské nádvoří 1, Prague 1 w www.strahovskyklaster.cz The Premonstratensian monastery dates from 1140. Its grounds include the heritage Strahov library and Strahov picture gallery, with remarkable collections of Central European Gothic, Rudolfi ne, Baroque and Rococo works of art. B3 Loreta q Loretánské náměstí 7, Prague 1 w www.loreta.cz A Marian pilgrimage place with replica Holy House, and the Baroque Church of the Nativity. The so-called Loreto treasure is a set of missal objects, the most famous being the Diamond monstrance. B3/2

Clementinum q Mariánské náměstí 5, Prague 1 w www.klementinum.com An extensive complex, originally a Jesuit College. The guided tour includes the Astronomical Tower and Baroque Library Hall. The Mirrored Chapel distinctively beset with mirrors is used as a concert hall. C3 The Old-New Synagogue (Staronová synagoga) q Červená st., Prague 1 w www.kehilaprag.cz Among the oldest and most valuable European and World Jewish monuments, the oldest synagogue in Central Europe. The early Gothic, late 13th century building is still the temple for Prague’s Jewish community. D2

The Church of Our Lady before Týn (Chrám Matky Boží před Týnem) q Staroměstské náměstí, Prague 1 w www.tyn.cz One of the most impressive Gothic sacral buildings in Prague with an extensive gallery of Gothic, Renaissance and early Baroque works, e.g. fi ne altarpieces by Karel Škréta and the tomb of astronomer Tycho Brahe. D3 Municipal House (Obecní dům) q náměstí Republiky 5, Prague 1 w www.obecnidum.cz Early 20th century Prague Art Nouveau at its best, the work of major artists of the period headed by none less than the renowned painter Alfons Mucha. The Smetana Concert Hall dominates the stunning interior. D3 Powder Tower (Prašná brána) q Na Příkopě, Prague 1 w www.muzeumprahy.cz A landmark of late Gothic Prague, the start of the so-called Royal route to Prague Castle. It used to be a gunpowder warehouse. D3 Vyšehrad – V Pevnosti, Prague 2 w www.praha-vysehrad.cz According to ancient legend the oldest seat of Czech princes, in fact the fortress dates back to the 10th century. Its parks encompass architectural treasures like the Romanesque Rotunda of St Martin, the neo-Gothic church of Sts Peter and Paul, the National Cemetery and other places of note. D4 Modern architecture Petřín Lookout Tower (Petřínská rozhledna) q Petřínské sady, Prague 1 w www.muzeumprahy.cz One of Prague’s unmissable landmarks, built in 1891 as a loose copy of the Eiffel Tower in Paris, on a 1:5 scale. C3 Church of the Most Sacred Heart of Our Lord (Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně) q náměstí Jiřího z Poděbrad, Prague 3 w www.srdcepane.cz The prime 20th century Czech sacral building by the Slovenian architect Jože Plečnik. The distinctive and monumental edifi ce is inspired by ancient Christian designs. E3 House at the Black Madonna (Dům U Černé Matky Boží) q Ovocný trh 19, Prague 1 w www.upm.cz The pinnacle of Czech Cubist architecture, exceptional for its façade and Cubist layout design, which goes right into the interior. Also houses a permanent exhibition of Czech Cubism. D3 Müller’s villa (Müllerova vila) q Nad Hradním vodojemem 14, Prague 6 w www.muzeumprahy.cz The villa is a world masterpiece of architectural avant-garde. The outside seems curtly functionalist, the internal layout being more remarkable, ‘flowing’ one into another. B2 The Dancing House (Tančící dům) q Jiráskovo náměstí 6, Prague 2 w www.tancici-dum.cz This exceptional building is a pillar of modern Prague architecture; Inspired by the dancing skill of that famous movie couple – Fred Astaire and Ginger Rogers. C3

Veletržní Palace (Veletržní palác) q Dukelských hrdinů 47, Prague 7 w www.ngprague.cz Once the largest building of its kind in the world, the fi rst functionalist building in Prague, impressively sized at 140 x 75 m. Today it holds the National Gallery’s modern art collections. D2 Žižkov TV tower (Žižkovská televizní věž) q Mahlerovy sady 1, Prague 3 w www.towerpark.cz Without a doubt towering over Prague at 216 m, the tallest building in the city. Climbing the tower’s exterior are 10 giant baby statues by David Černý. E3

The National Gallery in Prague (Národní galerie v Praze):  Veletržní Palace (Veletržní palác) q Dukelských hrdinů 47, Prague 7 Showing: The Arts in Czechoslovakia 1918–1989 (from 28 Oct 2018) D2  Convent of St Agnes of Bohemia (Klášter sv. Anežky České) q U Milosrdných 17, Prague 1 Showing: Medieval Art in Bohemia and Central Europe 1200–1550 D2  Sternberg Palace (Šternberský palác) q Hradčanské nám. 15, Prague 1 Exhibition Hall C2  Schwarzenberg Palace (Schwarzenberský palác) q Hradčanské nám. 2, Prague 1 Showing: The Baroque in Bohemia (till August 2018) C3  Salm Palace (Salmovský palác) q Hradčanské nám. 2, Prague 1 Showing: The TBA21 Contemporary Arts Centre (from 6 Jun 2018) C3  Kinský Palace (Palác Kinských) q Staroměstské nám. 12, Prague 1 Exhibition Hall D3 p More information at w www.ngprague.cz (we recommend keeping an eye on the websites in case of exhibition and venue changes) The Prague City Gallery (Galerie hlavního města Prahy):  Troja Chateau (Trojský zámek) q U Trojského zámku 4/1, Prague 7 Showing: The architecture and decor of Chateau Troja C1  Bílek Villa q Mickiewiczova 1, Prague 6 Showing: The Studio of František Bílek, Czech symbolist sculptor and graphic artist C2  The House at the Stone Bell (Dům U Kamenného zvonu) q Staroměstské náměstí 13, Prague 1 Exhibition Hall D3  Municipal Library (2nd floor) q Mariánské náměstí 1, Prague 1 Exhibition Hall D3  House of Photography (Dům fotografi e) q Revoluční 5, Prague 1 Exhibition Hall D2 p More information at w www.ghmp.cz Picture Gallery of Prague Castle (Obrazárna Pražského hradu) q Prague Castle – II. nádvoří, Prague 1 w www.kulturanahrade.cz Showing: Paintings from the Castle collections C2 The Strahov picture gallery (Strahovská obrazárna) q Strahovské nádvoří 1, Prague 1 w www.strahovskyklaster.cz Showing: A collection of Czech and European art from Gothic to romanticism B3 DOX – Centre for Contemporary Art q Poupětova 1, Prague 7 w www.dox.cz Presenting contemporary art, architecture and design E1

Vltava, and life on the river Prague’s Riverbanks (Náplavky) w www.prazskenaplavky.cz Prague’s riverbanks are some of its favourite promenades, and during the summer they become the centres of Prague’s cultural life and leisure-time activities. Rental boats and pedalos Popular pedalos or boats are an interesting and romantic alternative way to spend summer leisure time in Prague. Sightseeing cruises River Cruises offer an unforgettable view of the historic centre of Prague and many novel experiences.

 The Prague Steamboat Company (Pražská paroplavební společnost) q Rašínovo embankment and Čechův bridge wharf w www.paroplavba.cz – also trips to the ZOO (April – September) C3;D2  Evropská vodní doprava – Prague Boats q Čechův bridge wharf, w www.evd.cz D2  Prague Venice (Pražské Benátky) q Judita, Čertovka, Mánes and Four Seasons wharfs w www.prazskebenatky.cz C3;C3;C2 and C3  Prague ferry steamers (Parníky Praha) q Dvořákovo embankment, Na Františku w www.parniky-praha.eu D2  Jazzboat q Čechův bridge wharf w www.jazzboat.cz – an exceptional floating jazz club D2

Prague’s Parks and Gardens Prague Castle Gardens (Zahrady Pražského hradu) qPrague Castle, Prague 1 wwww.hrad.cz Historically most notable is the Royal Garden from 1534, with its singing fountain, which belongs among the fi nest Renaissance water fountains in Europe. From the Southern gardens, stretching beneath the Castle frontage, you get breathtaking views over Prague’s historical centre. C2 The Palace Gardens under Prague Castle (Palácové zahrady pod Pražským hradem) q Valdštejnská 12 – 14, Prague 1 w www.palacove-zahrady.cz On the southern slopes below Prague Castle is a showpiece complex of interrelated historical gardens with rich architectural decor, lookout terraces and pavilions set among the vegetation to charming effect. C2 Wallenstein Garden (Valdštejnská zahrada) q Letenská st., Prague 1 A geometrically set out early Baroque garden with monumental sala terrena and artifi cial grotto with a distinctive atmosphere. Free ranging peacocks accompany your walk. C2 Vrtba Garden (Vrtbovská zahrada) q Karmelitská 25, Prague 1 w www.vrtbovska.cz One of the most important and fi nest Baroque gardens, though compact, architecturally original on its awkward slope, with sculptural artistic merit that makes it a garden of European importance. C3 Vojanovy sady gardens q U Lužického semináře 17, Prague 1 A little mysterious and unjustly overlooked. The pensiveness of Vojanovy sady has lingered since the Middle Ages, when it was a monastery garden. C3 Petřín park (Petřínské sady) q Prague 1 – Lesser Town Petřín Hill is one of the largest urban expanses of greenery and its slopes are an oasis of calm in the centre of Prague. Atop stands Petřín lookout tower, which offers an enchanting view of the whole city. C3/B3

Franciscan garden (Františkánská zahrada) q Jungmannovo náměstí, Prague 1 The cosy green nook in the heart of the city invites you to stop and take a breath when walking around Prague. The local herbaceous beds are a treat. D3 Rieger’s park (Riegrovy sady) q Prague 2 – Vinohrady This park, over a hundred years old, has many half-hid nooks, wooded glades, open leas and uncommon vistas of Prague. E3/D3 Vyšehrad park (Vyšehradské sady) q Prague 2 – Vyšehrad A magical place of myths and legends, with romantic hideaways and beautiful vistas of the Vltava River. D4 Royal Park (Královská obora) – Stromovka q Prague 7 – Bubeneč The sprawling park covers an area of 95 ha in close proximity to Holešovice Exhibition grounds. It is the ideal place for romantic walks, picnics, sport and leisure. D1,D2/C1,C2 Letná park (Letenské sady) q Prague 7 – Holešovice An extensive park with large grassy areas, mature trees and a varied mix of tree species and a long plane-tree avenue, providing a nice place to sit and great city views. D2/C2 Museum & Galleries The National Museum (Národní muzeum):  The National Museum historical building (Historická budova Národního muzea) q Václavské náměstí 68, Prague 1 Closed for refurbishment until 28 Oct 2018 D3  The National Museum new building (Nová budova Národního muzea) q Vinohradská 1, Prague 1 Showing: “Noah’s Ark” natural history exposition D3  Czech Museum of Music (České muzeum hudby) q Karmelitská 2/4, Prague 1 Showing: Man – Instrument – Music (400 historical musical instruments, incl. the pianoforte played by W. A. Mozart) C3  Lapidary (Lapidárium) q Výstaviště 422, Prague 7 Showing: The monuments of stone carving in Bohemia, 11–19th centuries  D1 p For other National Museum exhibits, see w www.nm.cz The City of Prague Museum (Muzeum hlavního města Prahy) q Na Poříčí 52, Prague 8 w www.muzeumprahy.cz Showing: The Langweil model of Prague, the history of Prague from prehistory to the Middle Ages and the present day D2  The House at the Golden Ring (Dům U Zlatého prstenu) q Týnská 6, Prague 1 Showing: Prague under Charles IV (a burgeoning European Medieval City) D3 Museum Kampa q U Sovových mlýnů 2, Prague 1 w www.museumkampa.cz Showing: A collection of Central European modern art and artworks by pioneering abstract painter František Kupka, and Czech Cubist sculptor Otto Gutfreund. C3 Jewish Museum in Prague (Židovské muzeum v Praze) q Maiselova 15, Prague 1 w www.jewishmuseum.cz One of the oldest and continuously run Jewish museums in the world, documenting the history, traditions and customs of the Jewish population in the Czech lands. Also under the Museum’s care are: The Old Jewish Cemetery (Starý židovský hřbitov), Spanish synagogue (Španělská synagoga), Pinkas synagogue (Pinkasova synagoga), Ceremonial Hall (Obřadní síň), Maisel synagogue (Maiselova synagoga), Klausen synagogue (Klausová synagoga), and the Robert Guttmann Gallery. D2

Prague ferryboats Prague ferries are the greatest way to cross between Prague’s right and left banks. From April to October, and normal Public transport (MHD) tickets apply. More information at w www.dpp.cz or w www.ropid.cz. Vltava River Islands By the waterside you can also enjoy any of Prague’s islands.  Kampa q Prague 1 – an island between the main course of the Vltava River and its Čertovka offshoot, one of the most romantic and lovely places in Prague C3  Slovanský Island (Slovanský ostrov) q Prague 1 – the one island on the Vltava River with a signifi cant park, with its showy neo-Renaissance Žofín palace C3  Střelecký Island (Střelecký ostrov) q Prague 1 – a cosy place shaded by ancient trees, captures the atmosphere of old times with uncommon views of Prague C3 Prague attractions Prague Zoo (Zoologická zahrada hl. m. Prahy) q U Trojského zámku 3, Prague 7 w www.zoopraha.cz Thanks to its prime location Prague Zoo belongs among the loveliest zoos in the world. This beautiful stretch of the outdoors with its animal inhabitants is apt for all generations of visitors. C1

Prague Botanical Garden (Botanická zahrada hl. m. Prahy) q Trojská 196, Prague 7 w www.botanicka.cz The garden offers almost 30 hectares of landscaped areas, including the Fata Morgana tropical greenhouse exhibit, letting you enjoy a trip to the tropics at any time of the year. C1 Aquapalace Prague q Pražská 138, Průhonice – Čestlice w www.aquapalace.cz The biggest entertainment aqua park in Central Europe, where you’ll enjoy memorable moments in this singular sports and leisure complex awash with aquatic attractions. Petřín Funicular (Lanová dráha na Petřín) q Újezd, Prague 1 w www.dpp.cz A popular funicular railway running since 1891. It is integrated into the public transport network and takes you to the top of Petřín Hill. C3 Mirror labyrinth at Petřín (Zrcadlové bludiště)  q Petřínské sady, Prague 1 w www.muzeumprahy.cz From the outside it looks like a mini castle, inside, instead of secret passages you’ll meet a maze of mirrors. Spontaneous children’s laughter echoes in the Hall of laughter, with its distorting mirrors. C3 Historical Tram Line No. 41 From the Holešovice exhibition grounds or the Střešovice yard, at weekends from April to November, the historical tram sets off on its regular route through the city centre. D2 Experiential tours You don’t have to explore the charm of Prague on foot. What not try a fairytale carriage, a vintage car, an ecotrain or a scenic balloon flight? There are plenty of options. For more information, please visit our Tourist Information and Visitor Centres. Prague City Tourism Tourist Information and Visitor Centres Tourist Information Centres Our TICs, located at key places in the historical centre and at the international airport, serve to advise you about Prague, with informative brochures and maps (free of charge) and a wide range of tourism-oriented services, such as tourist benefi t cards, accommodation, public transport travel, admission tickets to cultural events etc. Open daily.  Old Town Hall (Staroměstská radnice) q Staroměstské náměstí 1 D3  Rytířská 12 q corner of Na Můstku street D3  Wenceslas square (upper part) q corner of Štěpánská street D3  Václav Havel Airport Prague q Terminal 1 and Terminal 2 z +420 221 714 714 f tourinfo@prague.eu E-shop At w www.eshop.prague.eu you can book or order educational tours, your own private guides or our maps and brochures, as well as items of merchandise. Join our guided walking tours! Our trained, licensed guides will give you an engaging, but historically accurate walking tour of the key sights of the Old Town. dates: every Saturday in English (exceptionally in German) time: start at 2 p.m. prize: CZK 300 per person Book in person at the Guide Offi ce or at our Tourist information centres or visit w eshop.prague.eu/walkingtours. Added-value guided tours Our highly qualifi ed guides will acquaint you with the Czech metropolis, whether on foot or on sightseeing rides. We offer specialized as well as basic routes. Tour guide services q Old Town Hall z +420 221 714 569, +420 775 855 037 f guides@prague.eu w www.prague.eu

Text: © Prague City Tourism Photo: © Prague City Tourism and the institutions’ photo archives Graphic design: Touch Branding Map: Kartografie Praha a.s. Print: ALL365 s.r.o. Prague 4/2018, First revised edition, Not for sale Prague City Tourism Arbesovo nám. 70/4 / Praha 5 / 150 00 / CZ www.prague.eu www.praguecitytourism.eu
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With Prague City Tourism maps and guides, you’ll feel right at home in Prague. Pick up these and other titles free of charge at one of our Tourist Information Centres, where we’ll also be happy to assist:  Old Town Hall q  Old Town Square 1, Prague 1 r daily 9:00–19:00 Na Můstku q   Rytířská 12, Prague 1 r daily 9:00–19:00
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With Prague City Tourism 
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Pick up these and other titles free of charge at one of our tourist information centres, where we’ll also be happy to assist.

Old Town Hall,
q   Old Town Square No. 1, Prague 1r  daily 9 a.m. - 7 p.m.
Na Můstku,
q   Rytířská No. 12, Prague 1r daily 9 a.m. - 7 p.m
Discover the magic of Prague�s neighbourhoods with our professional guides! Book your private tour via eshop.prague.eu.

Five walks off the 
beaten path to 
places known
and unknown
Prague.eu/walks

walks
Prague.eu 

design

With Prague City Tourism maps and guides, you’ll feel right at home in Prague.Pick up these and other titles free of charge at one of our tourist information centres, where we’ll also be happy to assist:Old Town Hall,q   Old Town Square No. 1, Prague 1r  daily 9 a.m. - 7 p.m.Na Můstku,q   Rytířská No. 12, Prague 1r daily 9 a.m. - 7 p.m

Jewishthenand now

designCzech designshops, studiosand showroomsprague.eu/design

With Prague City Tourism maps and guides, you‘ll feel right at home in Prague.Pick up these and other titles free of charge at one of our tourist information centers, where we‘ll also be happy to assist:q   Old Town Hall,Old Town Square No. 1, Prague 1r daily 9 a.m. - 7 p.m.q   Na Můstku,Rytířská No. 12, Prague 1r daily 9 a.m. - 7 p.mPrague.eu 

1

PCT19002_Holesovice harmonika_10x 100x210_10.indd   1-10 13. 2. 2019   13:12:23

vineyards, 
wine bars, 
restaurants, 
shops 

wine

Prague.eu 

With Prague City Tourism 
maps and guides, you’ll feel 
right at home in Prague.
Pick up these and other titles free of charge at one 
of our tourist information centres, where we’ll also 
be happy to assist.

Old Town Hall,
q   Old Town Square No. 1, Prague 1
r  daily 9 a.m. - 7 p.m.
Na Můstku,
q   Rytířská No. 12, Prague 1
r daily 9 a.m. - 7 p.m
Discover the magic of Prague�s neighbourhoods 
with our professional guides! Book your private 
tour via eshop.prague.eu.

Prague.eu 

With Prague City Tourism 
maps and guides, you’ll feel 
right at home in Prague.
Pick up these and other titles free of charge at one 
of our tourist information centres, where we’ll also 
be happy to assist.

Old Town Hall,
q   Old Town Square No. 1, Prague 1
r  daily 9 a.m. - 7 p.m.
Na Můstku,
q   Rytířská No. 12, Prague 1
r daily 9 a.m. - 7 p.m
Discover the magic of Prague�s neighbourhoods 
with our professional guides! Book your private 
tour via eshop.prague.eu.

Five walks off the 
beaten path to 
places known
and unknown
Prague.eu/walks

walks
Prague.eu 

design

With Prague City Tourism maps and guides, you’ll feel right at home in Prague.Pick up these and other titles free of charge at one of our tourist information centres, where we’ll also be happy to assist:Old Town Hall,q   Old Town Square No. 1, Prague 1r  daily 9 a.m. - 7 p.m.Na Můstku,q   Rytířská No. 12, Prague 1r daily 9 a.m. - 7 p.m

Jewishthenand now

designCzech designshops, studiosand showroomsprague.eu/design

With Prague City Tourism maps and guides, you‘ll feel right at home in Prague.Pick up these and other titles free of charge at one of our tourist information centers, where we‘ll also be happy to assist:q   Old Town Hall,Old Town Square No. 1, Prague 1r daily 9 a.m. - 7 p.m.q   Na Můstku,Rytířská No. 12, Prague 1r daily 9 a.m. - 7 p.mPrague.eu 

1

design
Czech design
shops, studios
and showrooms

prague.eu/design

With Prague City Tourism 
maps and guides, you‘ll feel 
right at home in Prague.
Pick up these and other titles free of charge 
at one of our tourist information centers, 
where we‘ll also be happy to assist:

q   Old Town Hall,
Old Town Square No. 1, Prague 1

r daily 9 a.m. - 7 p.m.
q   Na Můstku,

Rytířská No. 12, Prague 1
r daily 9 a.m. - 7 p.m

Prague.eu Prague.eu 

designCzech designshops, studiosand showroomsprague.eu/design

With Prague City Tourism maps and guides, you‘ll feel right at home in Prague.Pick up these and other titles free of charge at one of our tourist information centers, where we‘ll also be happy to assist:q   Old Town Hall,Old Town Square No. 1, Prague 1r daily 9 a.m. - 7 p.m.q   Na Můstku,Rytířská No. 12, Prague 1r daily 9 a.m. - 7 p.mPrague.eu 

With Prague City Tourism 
maps and guides, you’ll feel 
right at home in Prague.
Pick up these and other titles free of charge at 
one of our tourist information centres, where 
we’ll also be happy to assist:

Old Town Hall,
q   Old Town Square No. 1, Prague 1
r  daily 9 a.m. - 7 p.m.

Na Můstku,
q   Rytířská No. 12, Prague 1
r daily 9 a.m. - 7 p.m

Jewish
then
and now

Prague A city of magic and romance, a gem of architecture down the centuries; 
full of captivating ambience, resounding with the melodies of great 
composers, but also a modern metropolis pulsating with life; Prague 
is all these, one of the fi nest cities in the world. In 1992 its historical 
centre was added to the UNESCO World Heritage List.

Area: 496 km2Population: 1,290,000 Geographical location: 50° 05‘ 19‘‘ 
North, 14° 25‘ 17‘‘ East, 235 m above sea level (avg.) Time zone: Central 
European Time (GMT +1) – CET daylight saving time +1 (GMT +2) 
Climate: Central European, temperate with 4 seasons Vltava River flows 
through the city for 31 km, widest point 330 m Historical centre: Prague 
Castle (Hradčany), Lesser Town (Malá Strana), Old Town (Staré Město), 
New Town (Nové Město) and Vyšehrad

Practical information:
Emergency phone line: 112 Czech Republic dialling code: +420
x Václav Havel Airport Prague (Letiště Václava Havla Praha)
wwww.prg.aero, 30 minutes from city centre

Airport access: Hlavní nádraží (y C) j Airport Express, trip length 
approx. 33 minutes Nádraží Veleslavín (y A) j 119, trip length approx. 
17 minutes Zličín (y B) j 100, trip length approx. 16 minutes
Anděl (y B) j 191, trip length approx. 51 minutes Night busj 910

Public transportwwww.dpp.cz z+420 296 19 18 17
Tourist passes for 24 (t CZK 110) or 72 hours (t CZK 310)
Municipal Health centre Prague (Městská poliklinika Praha)
qSpálená 12, Prague 1 z+420 222 924 295D3
24 hour PharmacyqPalackého 5, Prague 1 z+420 224 946 982D3
Currency: Czech koruna (CZK); 1 euro = approx. 26 CZK coins: 1, 2, 5, 
10, 20, 50 CZK banknotes: 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 CZK
pMost shops, restaurants, hotels and other services accept major 
international payment cards. Cash available via a dense network of 
ATMs.

Main Post Offi ceqJindřišská 14, Prague 1 z+420 954 211 000
wwww.ceskaposta.cz daily 2:00–24:00 D3

Public toilets – in all Metro stations, usual opening hours: Mon–Fri 
6:00–21:00, Sat–Sun 8:00–20:00, longer at central and connecting 
stations.

Public holidays in the Czech Republic
1 Jan – New Year’s Day, Czech State Day Good Friday and Easter 
Monday (moveable feast) 1 May – Labour Day 8 May – Victory Day

5 July – Day of the Slavic missionaries Cyril & Methodius 6 July – 
Master John Hus Immolation Day 28 Sept – Czech Statehood Day

28 Oct – Czechoslovak State Inception Day 17 Nov – Freedom and 
Democracy Day 24 Dec – Christmas Eve 25 Dec – Christmas Day

26 Dec – St Stephen’s Day

Top Prague Sights
Prague Castle (Pražský hrad)qPrague 1 – Hradčany wwww.hrad.cz
The Prague Castle panorama is one of the most impressive anywhere. 
One of the largest castle complexes in the world, with historical palaces, 
church buildings, extensive gardens and picturesque vistas. Prague 
Castle has for over a thousand years symbolized Czech statehood. Most 
notable is the Gothic Cathedral of Sts Vitus, Wenceslas and Adalbert 
(1344). C2

Charles Bridge (Karlův most)qPrague 1 – Lesser Town, Old Town
The oldest and most renowned Prague bridge was built in 1357 by 
Charles IV. At both ends stand fortifi ed bridge towers – The twin Lesser 
Town towers and the Old Town tower, which is one of the fi nest gate 
towers of Gothic Europe. C3

St Nicholas Church (Kostel sv. Mikuláše)
qMalostranské náměstí, Prague 1 wwww.stnicholas.cz
A prime example of Prague Baroque, with distinctive dome and bell tower. 
The Church is a key part of the panorama, not just the left bank of the 
Vltava River. While staying in Prague, W. A. Mozart played the organ here. 
C3

Old Town Hall and Horologe (Staroměstská radnice s orlojem)
qStaroměstské náměstí, Prague 1 wwww.prague.eu/oldtownhall
The Old Town Hall dates from 1338, presiding over the Old Town. The 
oldest Gothic part of the complex is the tower and the oriel chapel, as 
well as the medieval horologe, where every hour between 9:00–23:00 
the 12 Apostles are to be seen. D3

The Church of Our Lady Victorious – ‘Child of Prague’ (Kostel Panny 
Marie Vítězné – Pražské Jezulátko)qKarmelitská 9, Prague 1
wwww.pragjesu.cz
An early Baroque church renowned for its Infant Jesus statue from 
Spain, donated to the Carmelites by Polyxena of Lobkowitz (1628). C3

Strahov Monastery (Strahovský klášter)
qStrahovské nádvoří 1, Prague 1 wwww.strahovskyklaster.cz
The Premonstratensian monastery dates from 1140. Its grounds 
include the heritage Strahov library and Strahov picture gallery, with 
remarkable collections of Central European Gothic, Rudolfi ne, Baroque 
and Rococo works of art. B3

LoretaqLoretánské náměstí 7, Prague 1 wwww.loreta.cz
A Marian pilgrimage place with replica Holy House, and the Baroque 
Church of the Nativity. The so-called Loreto treasure is a set of missal 
objects, the most famous being the Diamond monstrance. B3/2

ClementinumqMariánské náměstí 5, Prague 1 wwww.klementinum.com
An extensive complex, originally a Jesuit College. The guided tour 
includes the Astronomical Tower and Baroque Library Hall. The Mirrored 
Chapel distinctively beset with mirrors is used as a concert hall. C3

The Old-New Synagogue (Staronová synagoga)
qČervená st., Prague 1 wwww.kehilaprag.cz
Among the oldest and most valuable European and World Jewish 
monuments, the oldest synagogue in Central Europe. The early Gothic, 
late 13th century building is still the temple for Prague’s Jewish 
community. D2

The Church of Our Lady before Týn (Chrám Matky Boží před Týnem)
qStaroměstské náměstí, Prague 1 wwww.tyn.cz
One of the most impressive Gothic sacral buildings in Prague with an 
extensive gallery of Gothic, Renaissance and early Baroque works, e.g. fi ne 
altarpieces by Karel Škréta and the tomb of astronomer Tycho Brahe. D3

Municipal House (Obecní dům)qnáměstí Republiky 5, Prague 1
wwww.obecnidum.cz
Early 20th century Prague Art Nouveau at its best, the work of major 
artists of the period headed by none less than the renowned painter Alfons 
Mucha. The Smetana Concert Hall dominates the stunning interior. D3

Powder Tower (Prašná brána)qNa Příkopě, Prague 1
wwww.muzeumprahy.cz
A landmark of late Gothic Prague, the start of the so-called Royal route to 
Prague Castle. It used to be a gunpowder warehouse. D3

Vyšehrad – V Pevnosti, Prague 2 wwww.praha-vysehrad.cz
According to ancient legend the oldest seat of Czech princes, in fact the 
fortress dates back to the 10th century. Its parks encompass architectural 
treasures like the Romanesque Rotunda of St Martin, the neo-Gothic 
church of Sts Peter and Paul, the National Cemetery and other places of 
note. D4

Modern architecture
Petřín Lookout Tower (Petřínská rozhledna)
qPetřínské sady, Prague 1 wwww.muzeumprahy.cz
One of Prague’s unmissable landmarks, built in 1891 as a loose copy of 
the Eiffel Tower in Paris, on a 1:5 scale. C3

Church of the Most Sacred Heart of Our Lord (Kostel Nejsvětějšího Srdce 
Páně)qnáměstí Jiřího z Poděbrad, Prague 3 wwww.srdcepane.cz
The prime 20th century Czech sacral building by the Slovenian architect 
Jože Plečnik. The distinctive and monumental edifi ce is inspired by 
ancient Christian designs. E3

House at the Black Madonna (Dům U Černé Matky Boží)
qOvocný trh 19, Prague 1 wwww.upm.cz
The pinnacle of Czech Cubist architecture, exceptional for its façade 
and Cubist layout design, which goes right into the interior. Also houses 
a permanent exhibition of Czech Cubism. D3

Müller’s villa (Müllerova vila)qNad Hradním vodojemem 14, Prague 6
wwww.muzeumprahy.cz
The villa is a world masterpiece of architectural avant-garde. The outside 
seems curtly functionalist, the internal layout being more remarkable, 
‘flowing’ one into another. B2

The Dancing House (Tančící dům)qJiráskovo náměstí 6, Prague 2
wwww.tancici-dum.cz
This exceptional building is a pillar of modern Prague architecture; 
Inspired by the dancing skill of that famous movie couple – Fred Astaire 
and Ginger Rogers. C3

Veletržní Palace (Veletržní palác)qDukelských hrdinů 47, Prague 7
wwww.ngprague.cz
Once the largest building of its kind in the world, the fi rst functionalist 
building in Prague, impressively sized at 140 x 75 m. Today it holds the 
National Gallery’s modern art collections. D2

Žižkov TV tower (Žižkovská televizní věž)
qMahlerovy sady 1, Prague 3 wwww.towerpark.cz
Without a doubt towering over Prague at 216 m, the tallest building in 
the city. Climbing the tower’s exterior are 10 giant baby statues by David 
Černý. E3

The National Gallery in Prague (Národní galerie v Praze):
Veletržní Palace (Veletržní palác)qDukelských hrdinů 47, Prague 7

Showing: The Arts in Czechoslovakia 1918–1989 (from 28 Oct 2018) D2

Convent of St Agnes of Bohemia (Klášter sv. Anežky České)
qU Milosrdných 17, Prague 1
Showing: Medieval Art in Bohemia and Central Europe 1200–1550 D2

Sternberg Palace (Šternberský palác)qHradčanské nám. 15, Prague 1
Exhibition Hall C2

Schwarzenberg Palace (Schwarzenberský palác)
qHradčanské nám. 2, Prague 1
Showing: The Baroque in Bohemia (till August 2018) C3

Salm Palace (Salmovský palác)qHradčanské nám. 2, Prague 1
Showing: The TBA21 Contemporary Arts Centre (from 6 Jun 2018) C3

Kinský Palace (Palác Kinských)qStaroměstské nám. 12, Prague 1
Exhibition Hall D3
pMore information at wwww.ngprague.cz (we recommend keeping an 
eye on the websites in case of exhibition and venue changes)

The Prague City Gallery (Galerie hlavního města Prahy):
Troja Chateau (Trojský zámek)qU Trojského zámku 4/1, Prague 7

Showing: The architecture and decor of Chateau Troja C1

Bílek Villa qMickiewiczova 1, Prague 6
Showing: The Studio of František Bílek, Czech symbolist sculptor and 
graphic artist C2

The House at the Stone Bell (Dům U Kamenného zvonu)
qStaroměstské náměstí 13, Prague 1
Exhibition Hall D3

Municipal Library (2nd floor)qMariánské náměstí 1, Prague 1
Exhibition Hall D3

House of Photography (Dům fotografi e)qRevoluční 5, Prague 1
Exhibition Hall D2
pMore information at wwww.ghmp.cz

Picture Gallery of Prague Castle (Obrazárna Pražského hradu)
qPrague Castle – II. nádvoří, Prague 1 wwww.kulturanahrade.cz
Showing: Paintings from the Castle collections C2

The Strahov picture gallery (Strahovská obrazárna)
qStrahovské nádvoří 1, Prague 1 wwww.strahovskyklaster.cz
Showing: A collection of Czech and European art from Gothic to 
romanticism B3

DOX – Centre for Contemporary ArtqPoupětova 1, Prague 7 wwww.dox.cz
Presenting contemporary art, architecture and design E1

Vltava, and life on the river
Prague’s Riverbanks (Náplavky)wwww.prazskenaplavky.cz
Prague’s riverbanks are some of its favourite promenades, and during the 
summer they become the centres of Prague’s cultural life and leisure-time 
activities.

Rental boats and pedalos
Popular pedalos or boats are an interesting and romantic alternative way 
to spend summer leisure time in Prague.

Sightseeing cruises
River Cruises offer an unforgettable view of the historic centre of Prague 
and many novel experiences.

The Prague Steamboat Company (Pražská paroplavební společnost)
qRašínovo embankment and Čechův bridge wharf 
wwww.paroplavba.cz – also trips to the ZOO (April – September) C3;D2

Evropská vodní doprava – Prague Boats
qČechův bridge wharf, w www.evd.czD2

Prague Venice (Pražské Benátky)qJudita, Čertovka, Mánes and Four 
Seasons wharfs wwww.prazskebenatky.czC3;C3;C2 and C3

Prague ferry steamers (Parníky Praha)qDvořákovo embankment, 
Na Františku wwww.parniky-praha.euD2

JazzboatqČechův bridge wharf wwww.jazzboat.cz – an exceptional 
floating jazz club D2

Prague’s Parks and Gardens
Prague Castle Gardens (Zahrady Pražského hradu)
qPrague Castle, Prague 1 wwww.hrad.cz
Historically most notable is the Royal Garden from 1534, with its singing 
fountain, which belongs among the fi nest Renaissance water fountains 
in Europe. From the Southern gardens, stretching beneath the Castle 
frontage, you get breathtaking views over Prague’s historical centre. C2

The Palace Gardens under Prague Castle (Palácové zahrady pod 
Pražským hradem)
qValdštejnská 12 – 14, Prague 1 wwww.palacove-zahrady.cz
On the southern slopes below Prague Castle is a showpiece complex 
of interrelated historical gardens with rich architectural decor, lookout 
terraces and pavilions set among the vegetation to charming effect. C2

Wallenstein Garden (Valdštejnská zahrada)qLetenská st., Prague 1
A geometrically set out early Baroque garden with monumental sala 
terrena and artifi cial grotto with a distinctive atmosphere. Free ranging 
peacocks accompany your walk. C2

Vrtba Garden (Vrtbovská zahrada)qKarmelitská 25, Prague 1 
wwww.vrtbovska.cz
One of the most important and fi nest Baroque gardens, though compact, 
architecturally original on its awkward slope, with sculptural artistic merit 
that makes it a garden of European importance. C3

Vojanovy sady gardensqU Lužického semináře 17, Prague 1
A little mysterious and unjustly overlooked. The pensiveness of Vojanovy 
sady has lingered since the Middle Ages, when it was a monastery 
garden. C3

Petřín park (Petřínské sady)qPrague 1 – Lesser Town
Petřín Hill is one of the largest urban expanses of greenery and its slopes 
are an oasis of calm in the centre of Prague. Atop stands Petřín lookout 
tower, which offers an enchanting view of the whole city. C3/B3

Franciscan garden (Františkánská zahrada)
qJungmannovo náměstí, Prague 1
The cosy green nook in the heart of the city invites you to stop and take 
a breath when walking around Prague. The local herbaceous beds are 
a treat. D3

Rieger’s park (Riegrovy sady)qPrague 2 – Vinohrady
This park, over a hundred years old, has many half-hid nooks, wooded 
glades, open leas and uncommon vistas of Prague. E3/D3

Vyšehrad park (Vyšehradské sady)qPrague 2 – Vyšehrad
A magical place of myths and legends, with romantic hideaways and 
beautiful vistas of the Vltava River. D4

Royal Park (Královská obora) –Stromovkaq Prague 7 – Bubeneč
The sprawling park covers an area of 95 ha in close proximity to 
Holešovice Exhibition grounds. It is the ideal place for romantic walks, 
picnics, sport and leisure. D1,D2/C1,C2

Letná park (Letenské sady)q Prague 7 – Holešovice
An extensive park with large grassy areas, mature trees and a varied mix 
of tree species and a long plane-tree avenue, providing a nice place to sit 
and great city views. D2/C2

Museum & Galleries
The National Museum (Národní muzeum):

The National Museum historical building (Historická budova Národního 
muzea)qVáclavské náměstí 68, Prague 1
Closed for refurbishment until 28 Oct 2018 D3

The National Museum new building (Nová budova Národního muzea)
qVinohradská 1, Prague 1
Showing: “Noah’s Ark” natural history exposition D3

Czech Museum of Music (České muzeum hudby)
qKarmelitská 2/4, Prague 1
Showing: Man – Instrument – Music (400 historical musical instruments, 
incl. the pianoforte played by W. A. Mozart) C3

Lapidary (Lapidárium)qVýstaviště 422, Prague 7
Showing: The monuments of stone carving in Bohemia, 11–19th centuries  D1
pFor other National Museum exhibits, see wwww.nm.cz

The City of Prague Museum (Muzeum hlavního města Prahy)
qNa Poříčí 52, Prague 8 wwww.muzeumprahy.cz
Showing: The Langweil model of Prague, the history of Prague from 
prehistory to the Middle Ages and the present day D2

The House at the Golden Ring (Dům U Zlatého prstenu)
qTýnská 6, Prague 1
Showing: Prague under Charles IV (a burgeoning European Medieval City) 
D3

Museum KampaqU Sovových mlýnů 2, Prague 1
wwww.museumkampa.cz
Showing: A collection of Central European modern art and artworks by 
pioneering abstract painter František Kupka, and Czech Cubist sculptor 
Otto Gutfreund. C3

Jewish Museum in Prague (Židovské muzeum v Praze)
qMaiselova 15, Prague 1 wwww.jewishmuseum.cz
One of the oldest and continuously run Jewish museums in the world, 
documenting the history, traditions and customs of the Jewish population 
in the Czech lands. Also under the Museum’s care are: The Old Jewish 
Cemetery (Starý židovský hřbitov), Spanish synagogue (Španělská 
synagoga), Pinkas synagogue (Pinkasova synagoga), Ceremonial 
Hall (Obřadní síň), Maisel synagogue (Maiselova synagoga), Klausen 
synagogue (Klausová synagoga), and the Robert Guttmann Gallery. D2

Prague ferryboats
Prague ferries are the greatest way to cross between Prague’s right and 
left banks. From April to October, and normal Public transport (MHD) 
tickets apply. More information at wwww.dpp.cz or wwww.ropid.cz.

Vltava River Islands
By the waterside you can also enjoy any of Prague’s islands.

KampaqPrague 1 – an island between the main course of the Vltava 
River and its Čertovka offshoot, one of the most romantic and lovely 
places in Prague C3

Slovanský Island (Slovanský ostrov)qPrague 1 – the one island on the 
Vltava River with a signifi cant park, with its showy neo-Renaissance Žofín 
palace C3

Střelecký Island (Střelecký ostrov)qPrague 1 – a cosy place shaded 
by ancient trees, captures the atmosphere of old times with uncommon 
views of Prague C3

Prague attractions
Prague Zoo (Zoologická zahrada hl. m. Prahy)
qU Trojského zámku 3, Prague 7 wwww.zoopraha.cz
Thanks to its prime location Prague Zoo belongs among the loveliest 
zoos in the world. This beautiful stretch of the outdoors with its animal 
inhabitants is apt for all generations of visitors. C1

Prague Botanical Garden (Botanická zahrada hl. m. Prahy)
qTrojská 196, Prague 7 wwww.botanicka.cz
The garden offers almost 30 hectares of landscaped areas, including the 
Fata Morgana tropical greenhouse exhibit, letting you enjoy a trip to the 
tropics at any time of the year. C1

Aquapalace PragueqPražská 138, Průhonice – Čestlice
wwww.aquapalace.cz
The biggest entertainment aqua park in Central Europe, where you’ll enjoy 
memorable moments in this singular sports and leisure complex awash 
with aquatic attractions.

Petřín Funicular (Lanová dráha na Petřín)qÚjezd, Prague 1 wwww.dpp.cz
A popular funicular railway running since 1891. It is integrated into the 
public transport network and takes you to the top of Petřín Hill. C3

Mirror labyrinth at Petřín (Zrcadlové bludiště)
qPetřínské sady, Prague 1 wwww.muzeumprahy.cz
From the outside it looks like a mini castle, inside, instead of secret 
passages you’ll meet a maze of mirrors. Spontaneous children’s laughter 
echoes in the Hall of laughter, with its distorting mirrors. C3

Historical Tram Line No. 41
From the Holešovice exhibition grounds or the Střešovice yard, at 
weekends from April to November, the historical tram sets off on its 
regular route through the city centre. D2

Experiential tours
You don’t have to explore the charm of Prague on foot. What not try 
a fairytale carriage, a vintage car, an ecotrain or a scenic balloon flight? 
There are plenty of options. For more information, please visit our Tourist 
Information and Visitor Centres.

Prague City Tourism
Tourist Information and Visitor Centres
Tourist Information Centres
Our TICs, located at key places in the historical centre and at the 
international airport, serve to advise you about Prague, with informative 
brochures and maps (free of charge) and a wide range of tourism-oriented 
services, such as tourist benefi t cards, accommodation, public transport 
travel, admission tickets to cultural events etc. Open daily.

Old Town Hall (Staroměstská radnice)qStaroměstské náměstí 1D3
Rytířská 12qcorner of Na Můstku streetD3
Wenceslas square (upper part)qcorner of Štěpánská streetD3
Václav Havel Airport PragueqTerminal 1 and Terminal 2

z+420 221 714 714 ftourinfo@prague.eu

E-shop
At wwww.eshop.prague.eu you can book or order educational tours, 
your own private guides or our maps and brochures, as well as items of 
merchandise.

Join our guided walking tours!
Our trained, licensed guides will give you an engaging, but historically 
accurate walking tour of the key sights of the Old Town.
dates: every Saturday in English (exceptionally in German)
time: start at 2 p.m. 
prize: CZK 300 per person
Book in person at the Guide Offi ce or at our Tourist information centres or 
visit weshop.prague.eu/walkingtours.

Added-value guided tours
Our highly qualifi ed guides will acquaint you with the Czech metropolis, 
whether on foot or on sightseeing rides. We offer specialized as well as 
basic routes.
Tour guide servicesqOld Town Hall
z+420 221 714 569, +420 775 855 037 fguides@prague.eu
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Prague A city of magic and romance, a gem of architecture down the centuries; full of captivating ambience, resounding with the melodies of great composers, but also a modern metropolis pulsating with life; Prague is all these, one of the fi nest cities in the world. In 1992 its historical centre was added to the UNESCO World Heritage List. Area: 496 km2 Population: 1,290,000 Geographical location: 50° 05‘ 19‘‘ North, 14° 25‘ 17‘‘ East, 235 m above sea level (avg.) Time zone: Central European Time (GMT +1) – CET daylight saving time +1 (GMT +2) Climate: Central European, temperate with 4 seasons Vltava River flows through the city for 31 km, widest point 330 m Historical centre: Prague Castle (Hradčany), Lesser Town (Malá Strana), Old Town (Staré Město), New Town (Nové Město) and Vyšehrad Practical information: Emergency phone line: 112 Czech Republic dialling code: +420 x Václav Havel Airport Prague (Letiště Václava Havla Praha) w www.prg.aero, 30 minutes from city centre Airport access: Hlavní nádraží (y C) j Airport Express, trip length approx. 33 minutes Nádraží Veleslavín (y A) j 119, trip length approx. 17 minutes Zličín (y B) j 100, trip length approx. 16 minutes Anděl (y B) j 191, trip length approx. 51 minutes Night bus j 910 Public transport w www.dpp.cz z +420 296 19 18 17 Tourist passes for 24 (t CZK 110) or 72 hours (t CZK 310) Municipal Health centre Prague (Městská poliklinika Praha)  q Spálená 12, Prague 1 z +420 222 924 295 D3 24 hour Pharmacy q Palackého 5, Prague 1 z +420 224 946 982 D3 Currency: Czech koruna (CZK); 1 euro = approx. 26 CZK coins: 1, 2, 5, 10, 20, 50 CZK banknotes: 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 CZK p Most shops, restaurants, hotels and other services accept major international payment cards. Cash available via a dense network of ATMs. Main Post Offi ce q Jindřišská 14, Prague 1 z +420 954 211 000 w www.ceskaposta.cz daily 2:00–24:00 D3 Public toilets – in all Metro stations, usual opening hours: Mon–Fri 6:00–21:00, Sat–Sun 8:00–20:00, longer at central and connecting stations. Public holidays in the Czech Republic 1 Jan – New Year’s Day, Czech State Day  Good Friday and Easter Monday (moveable feast)  1 May – Labour Day  8 May – Victory Day  5 July – Day of the Slavic missionaries Cyril & Methodius  6 July – Master John Hus Immolation Day  28 Sept – Czech Statehood Day   28 Oct – Czechoslovak State Inception Day  17 Nov – Freedom and Democracy Day  24 Dec – Christmas Eve  25 Dec – Christmas Day   26 Dec – St Stephen’s Day Top Prague Sights Prague Castle (Pražský hrad) q Prague 1 – Hradčany w www.hrad.cz The Prague Castle panorama is one of the most impressive anywhere. One of the largest castle complexes in the world, with historical palaces, church buildings, extensive gardens and picturesque vistas. Prague Castle has for over a thousand years symbolized Czech statehood. Most notable is the Gothic Cathedral of Sts Vitus, Wenceslas and Adalbert (1344). C2

Charles Bridge (Karlův most) q Prague 1 – Lesser Town, Old Town The oldest and most renowned Prague bridge was built in 1357 by Charles IV. At both ends stand fortifi ed bridge towers – The twin Lesser Town towers and the Old Town tower, which is one of the fi nest gate towers of Gothic Europe. C3 St Nicholas Church (Kostel sv. Mikuláše) q Malostranské náměstí, Prague 1 w www.stnicholas.cz A prime example of Prague Baroque, with distinctive dome and bell tower. The Church is a key part of the panorama, not just the left bank of the Vltava River. While staying in Prague, W. A. Mozart played the organ here. C3 Old Town Hall and Horologe (Staroměstská radnice s orlojem) q Staroměstské náměstí, Prague 1 w www.prague.eu/oldtownhall The Old Town Hall dates from 1338, presiding over the Old Town. The oldest Gothic part of the complex is the tower and the oriel chapel, as well as the medieval horologe, where every hour between 9:00–23:00 the 12 Apostles are to be seen. D3 The Church of Our Lady Victorious – ‘Child of Prague’ (Kostel Panny Marie Vítězné – Pražské Jezulátko) q Karmelitská 9, Prague 1 w www.pragjesu.cz An early Baroque church renowned for its Infant Jesus statue from Spain, donated to the Carmelites by Polyxena of Lobkowitz (1628). C3 Strahov Monastery (Strahovský klášter) q Strahovské nádvoří 1, Prague 1 w www.strahovskyklaster.cz The Premonstratensian monastery dates from 1140. Its grounds include the heritage Strahov library and Strahov picture gallery, with remarkable collections of Central European Gothic, Rudolfi ne, Baroque and Rococo works of art. B3 Loreta q Loretánské náměstí 7, Prague 1 w www.loreta.cz A Marian pilgrimage place with replica Holy House, and the Baroque Church of the Nativity. The so-called Loreto treasure is a set of missal objects, the most famous being the Diamond monstrance. B3/2

Clementinum q Mariánské náměstí 5, Prague 1 w www.klementinum.com An extensive complex, originally a Jesuit College. The guided tour includes the Astronomical Tower and Baroque Library Hall. The Mirrored Chapel distinctively beset with mirrors is used as a concert hall. C3 The Old-New Synagogue (Staronová synagoga) q Červená st., Prague 1 w www.kehilaprag.cz Among the oldest and most valuable European and World Jewish monuments, the oldest synagogue in Central Europe. The early Gothic, late 13th century building is still the temple for Prague’s Jewish community. D2

The Church of Our Lady before Týn (Chrám Matky Boží před Týnem) q Staroměstské náměstí, Prague 1 w www.tyn.cz One of the most impressive Gothic sacral buildings in Prague with an extensive gallery of Gothic, Renaissance and early Baroque works, e.g. fi ne altarpieces by Karel Škréta and the tomb of astronomer Tycho Brahe. D3 Municipal House (Obecní dům) q náměstí Republiky 5, Prague 1 w www.obecnidum.cz Early 20th century Prague Art Nouveau at its best, the work of major artists of the period headed by none less than the renowned painter Alfons Mucha. The Smetana Concert Hall dominates the stunning interior. D3 Powder Tower (Prašná brána) q Na Příkopě, Prague 1 w www.muzeumprahy.cz A landmark of late Gothic Prague, the start of the so-called Royal route to Prague Castle. It used to be a gunpowder warehouse. D3 Vyšehrad – V Pevnosti, Prague 2 w www.praha-vysehrad.cz According to ancient legend the oldest seat of Czech princes, in fact the fortress dates back to the 10th century. Its parks encompass architectural treasures like the Romanesque Rotunda of St Martin, the neo-Gothic church of Sts Peter and Paul, the National Cemetery and other places of note. D4 Modern architecture Petřín Lookout Tower (Petřínská rozhledna) q Petřínské sady, Prague 1 w www.muzeumprahy.cz One of Prague’s unmissable landmarks, built in 1891 as a loose copy of the Eiffel Tower in Paris, on a 1:5 scale. C3 Church of the Most Sacred Heart of Our Lord (Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně) q náměstí Jiřího z Poděbrad, Prague 3 w www.srdcepane.cz The prime 20th century Czech sacral building by the Slovenian architect Jože Plečnik. The distinctive and monumental edifi ce is inspired by ancient Christian designs. E3 House at the Black Madonna (Dům U Černé Matky Boží) q Ovocný trh 19, Prague 1 w www.upm.cz The pinnacle of Czech Cubist architecture, exceptional for its façade and Cubist layout design, which goes right into the interior. Also houses a permanent exhibition of Czech Cubism. D3 Müller’s villa (Müllerova vila) q Nad Hradním vodojemem 14, Prague 6 w www.muzeumprahy.cz The villa is a world masterpiece of architectural avant-garde. The outside seems curtly functionalist, the internal layout being more remarkable, ‘flowing’ one into another. B2 The Dancing House (Tančící dům) q Jiráskovo náměstí 6, Prague 2 w www.tancici-dum.cz This exceptional building is a pillar of modern Prague architecture; Inspired by the dancing skill of that famous movie couple – Fred Astaire and Ginger Rogers. C3

Veletržní Palace (Veletržní palác) q Dukelských hrdinů 47, Prague 7 w www.ngprague.cz Once the largest building of its kind in the world, the fi rst functionalist building in Prague, impressively sized at 140 x 75 m. Today it holds the National Gallery’s modern art collections. D2 Žižkov TV tower (Žižkovská televizní věž) q Mahlerovy sady 1, Prague 3 w www.towerpark.cz Without a doubt towering over Prague at 216 m, the tallest building in the city. Climbing the tower’s exterior are 10 giant baby statues by David Černý. E3

The National Gallery in Prague (Národní galerie v Praze):  Veletržní Palace (Veletržní palác) q Dukelských hrdinů 47, Prague 7 Showing: The Arts in Czechoslovakia 1918–1989 (from 28 Oct 2018) D2  Convent of St Agnes of Bohemia (Klášter sv. Anežky České) q U Milosrdných 17, Prague 1 Showing: Medieval Art in Bohemia and Central Europe 1200–1550 D2  Sternberg Palace (Šternberský palác) q Hradčanské nám. 15, Prague 1 Exhibition Hall C2  Schwarzenberg Palace (Schwarzenberský palác) q Hradčanské nám. 2, Prague 1 Showing: The Baroque in Bohemia (till August 2018) C3  Salm Palace (Salmovský palác) q Hradčanské nám. 2, Prague 1 Showing: The TBA21 Contemporary Arts Centre (from 6 Jun 2018) C3  Kinský Palace (Palác Kinských) q Staroměstské nám. 12, Prague 1 Exhibition Hall D3 p More information at w www.ngprague.cz (we recommend keeping an eye on the websites in case of exhibition and venue changes) The Prague City Gallery (Galerie hlavního města Prahy):  Troja Chateau (Trojský zámek) q U Trojského zámku 4/1, Prague 7 Showing: The architecture and decor of Chateau Troja C1  Bílek Villa q Mickiewiczova 1, Prague 6 Showing: The Studio of František Bílek, Czech symbolist sculptor and graphic artist C2  The House at the Stone Bell (Dům U Kamenného zvonu) q Staroměstské náměstí 13, Prague 1 Exhibition Hall D3  Municipal Library (2nd floor) q Mariánské náměstí 1, Prague 1 Exhibition Hall D3  House of Photography (Dům fotografi e) q Revoluční 5, Prague 1 Exhibition Hall D2 p More information at w www.ghmp.cz Picture Gallery of Prague Castle (Obrazárna Pražského hradu) q Prague Castle – II. nádvoří, Prague 1 w www.kulturanahrade.cz Showing: Paintings from the Castle collections C2 The Strahov picture gallery (Strahovská obrazárna) q Strahovské nádvoří 1, Prague 1 w www.strahovskyklaster.cz Showing: A collection of Czech and European art from Gothic to romanticism B3 DOX – Centre for Contemporary Art q Poupětova 1, Prague 7 w www.dox.cz Presenting contemporary art, architecture and design E1

Vltava, and life on the river Prague’s Riverbanks (Náplavky) w www.prazskenaplavky.cz Prague’s riverbanks are some of its favourite promenades, and during the summer they become the centres of Prague’s cultural life and leisure-time activities. Rental boats and pedalos Popular pedalos or boats are an interesting and romantic alternative way to spend summer leisure time in Prague. Sightseeing cruises River Cruises offer an unforgettable view of the historic centre of Prague and many novel experiences.

 The Prague Steamboat Company (Pražská paroplavební společnost) q Rašínovo embankment and Čechův bridge wharf w www.paroplavba.cz – also trips to the ZOO (April – September) C3;D2  Evropská vodní doprava – Prague Boats q Čechův bridge wharf, w www.evd.cz D2  Prague Venice (Pražské Benátky) q Judita, Čertovka, Mánes and Four Seasons wharfs w www.prazskebenatky.cz C3;C3;C2 and C3  Prague ferry steamers (Parníky Praha) q Dvořákovo embankment, Na Františku w www.parniky-praha.eu D2  Jazzboat q Čechův bridge wharf w www.jazzboat.cz – an exceptional floating jazz club D2

Prague’s Parks and Gardens Prague Castle Gardens (Zahrady Pražského hradu) qPrague Castle, Prague 1 wwww.hrad.cz Historically most notable is the Royal Garden from 1534, with its singing fountain, which belongs among the fi nest Renaissance water fountains in Europe. From the Southern gardens, stretching beneath the Castle frontage, you get breathtaking views over Prague’s historical centre. C2 The Palace Gardens under Prague Castle (Palácové zahrady pod Pražským hradem) q Valdštejnská 12 – 14, Prague 1 w www.palacove-zahrady.cz On the southern slopes below Prague Castle is a showpiece complex of interrelated historical gardens with rich architectural decor, lookout terraces and pavilions set among the vegetation to charming effect. C2 Wallenstein Garden (Valdštejnská zahrada) q Letenská st., Prague 1 A geometrically set out early Baroque garden with monumental sala terrena and artifi cial grotto with a distinctive atmosphere. Free ranging peacocks accompany your walk. C2 Vrtba Garden (Vrtbovská zahrada) q Karmelitská 25, Prague 1 w www.vrtbovska.cz One of the most important and fi nest Baroque gardens, though compact, architecturally original on its awkward slope, with sculptural artistic merit that makes it a garden of European importance. C3 Vojanovy sady gardens q U Lužického semináře 17, Prague 1 A little mysterious and unjustly overlooked. The pensiveness of Vojanovy sady has lingered since the Middle Ages, when it was a monastery garden. C3 Petřín park (Petřínské sady) q Prague 1 – Lesser Town Petřín Hill is one of the largest urban expanses of greenery and its slopes are an oasis of calm in the centre of Prague. Atop stands Petřín lookout tower, which offers an enchanting view of the whole city. C3/B3

Franciscan garden (Františkánská zahrada) q Jungmannovo náměstí, Prague 1 The cosy green nook in the heart of the city invites you to stop and take a breath when walking around Prague. The local herbaceous beds are a treat. D3 Rieger’s park (Riegrovy sady) q Prague 2 – Vinohrady This park, over a hundred years old, has many half-hid nooks, wooded glades, open leas and uncommon vistas of Prague. E3/D3 Vyšehrad park (Vyšehradské sady) q Prague 2 – Vyšehrad A magical place of myths and legends, with romantic hideaways and beautiful vistas of the Vltava River. D4 Royal Park (Královská obora) – Stromovka q Prague 7 – Bubeneč The sprawling park covers an area of 95 ha in close proximity to Holešovice Exhibition grounds. It is the ideal place for romantic walks, picnics, sport and leisure. D1,D2/C1,C2 Letná park (Letenské sady) q Prague 7 – Holešovice An extensive park with large grassy areas, mature trees and a varied mix of tree species and a long plane-tree avenue, providing a nice place to sit and great city views. D2/C2 Museum & Galleries The National Museum (Národní muzeum):  The National Museum historical building (Historická budova Národního muzea) q Václavské náměstí 68, Prague 1 Closed for refurbishment until 28 Oct 2018 D3  The National Museum new building (Nová budova Národního muzea) q Vinohradská 1, Prague 1 Showing: “Noah’s Ark” natural history exposition D3  Czech Museum of Music (České muzeum hudby) q Karmelitská 2/4, Prague 1 Showing: Man – Instrument – Music (400 historical musical instruments, incl. the pianoforte played by W. A. Mozart) C3  Lapidary (Lapidárium) q Výstaviště 422, Prague 7 Showing: The monuments of stone carving in Bohemia, 11–19th centuries  D1 p For other National Museum exhibits, see w www.nm.cz The City of Prague Museum (Muzeum hlavního města Prahy) q Na Poříčí 52, Prague 8 w www.muzeumprahy.cz Showing: The Langweil model of Prague, the history of Prague from prehistory to the Middle Ages and the present day D2  The House at the Golden Ring (Dům U Zlatého prstenu) q Týnská 6, Prague 1 Showing: Prague under Charles IV (a burgeoning European Medieval City) D3 Museum Kampa q U Sovových mlýnů 2, Prague 1 w www.museumkampa.cz Showing: A collection of Central European modern art and artworks by pioneering abstract painter František Kupka, and Czech Cubist sculptor Otto Gutfreund. C3 Jewish Museum in Prague (Židovské muzeum v Praze) q Maiselova 15, Prague 1 w www.jewishmuseum.cz One of the oldest and continuously run Jewish museums in the world, documenting the history, traditions and customs of the Jewish population in the Czech lands. Also under the Museum’s care are: The Old Jewish Cemetery (Starý židovský hřbitov), Spanish synagogue (Španělská synagoga), Pinkas synagogue (Pinkasova synagoga), Ceremonial Hall (Obřadní síň), Maisel synagogue (Maiselova synagoga), Klausen synagogue (Klausová synagoga), and the Robert Guttmann Gallery. D2

Prague ferryboats Prague ferries are the greatest way to cross between Prague’s right and left banks. From April to October, and normal Public transport (MHD) tickets apply. More information at w www.dpp.cz or w www.ropid.cz. Vltava River Islands By the waterside you can also enjoy any of Prague’s islands.  Kampa q Prague 1 – an island between the main course of the Vltava River and its Čertovka offshoot, one of the most romantic and lovely places in Prague C3  Slovanský Island (Slovanský ostrov) q Prague 1 – the one island on the Vltava River with a signifi cant park, with its showy neo-Renaissance Žofín palace C3  Střelecký Island (Střelecký ostrov) q Prague 1 – a cosy place shaded by ancient trees, captures the atmosphere of old times with uncommon views of Prague C3 Prague attractions Prague Zoo (Zoologická zahrada hl. m. Prahy) q U Trojského zámku 3, Prague 7 w www.zoopraha.cz Thanks to its prime location Prague Zoo belongs among the loveliest zoos in the world. This beautiful stretch of the outdoors with its animal inhabitants is apt for all generations of visitors. C1

Prague Botanical Garden (Botanická zahrada hl. m. Prahy) q Trojská 196, Prague 7 w www.botanicka.cz The garden offers almost 30 hectares of landscaped areas, including the Fata Morgana tropical greenhouse exhibit, letting you enjoy a trip to the tropics at any time of the year. C1 Aquapalace Prague q Pražská 138, Průhonice – Čestlice w www.aquapalace.cz The biggest entertainment aqua park in Central Europe, where you’ll enjoy memorable moments in this singular sports and leisure complex awash with aquatic attractions. Petřín Funicular (Lanová dráha na Petřín) q Újezd, Prague 1 w www.dpp.cz A popular funicular railway running since 1891. It is integrated into the public transport network and takes you to the top of Petřín Hill. C3 Mirror labyrinth at Petřín (Zrcadlové bludiště)  q Petřínské sady, Prague 1 w www.muzeumprahy.cz From the outside it looks like a mini castle, inside, instead of secret passages you’ll meet a maze of mirrors. Spontaneous children’s laughter echoes in the Hall of laughter, with its distorting mirrors. C3 Historical Tram Line No. 41 From the Holešovice exhibition grounds or the Střešovice yard, at weekends from April to November, the historical tram sets off on its regular route through the city centre. D2 Experiential tours You don’t have to explore the charm of Prague on foot. What not try a fairytale carriage, a vintage car, an ecotrain or a scenic balloon flight? There are plenty of options. For more information, please visit our Tourist Information and Visitor Centres. Prague City Tourism Tourist Information and Visitor Centres Tourist Information Centres Our TICs, located at key places in the historical centre and at the international airport, serve to advise you about Prague, with informative brochures and maps (free of charge) and a wide range of tourism-oriented services, such as tourist benefi t cards, accommodation, public transport travel, admission tickets to cultural events etc. Open daily.  Old Town Hall (Staroměstská radnice) q Staroměstské náměstí 1 D3  Rytířská 12 q corner of Na Můstku street D3  Wenceslas square (upper part) q corner of Štěpánská street D3  Václav Havel Airport Prague q Terminal 1 and Terminal 2 z +420 221 714 714 f tourinfo@prague.eu E-shop At w www.eshop.prague.eu you can book or order educational tours, your own private guides or our maps and brochures, as well as items of merchandise. Join our guided walking tours! Our trained, licensed guides will give you an engaging, but historically accurate walking tour of the key sights of the Old Town. dates: every Saturday in English (exceptionally in German) time: start at 2 p.m. prize: CZK 300 per person Book in person at the Guide Offi ce or at our Tourist information centres or visit w eshop.prague.eu/walkingtours. Added-value guided tours Our highly qualifi ed guides will acquaint you with the Czech metropolis, whether on foot or on sightseeing rides. We offer specialized as well as basic routes. Tour guide services q Old Town Hall z +420 221 714 569, +420 775 855 037 f guides@prague.eu w www.prague.eu
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With Prague City Tourism maps and guides, you’ll feel right at home in Prague. Pick up these and other titles free of charge at one of our Tourist Information Centres, where we’ll also be happy to assist:  Old Town Hall q  Old Town Square 1, Prague 1 r daily 9:00–19:00 Na Můstku q   Rytířská 12, Prague 1 r daily 9:00–19:00

Jewish then and now

design

Five walks off the beaten path to places known and unknownwalks 1

map

Prague A city of magic and romance, a gem of architecture down the centuries; 
full of captivating ambience, resounding with the melodies of great 
composers, but also a modern metropolis pulsating with life; Prague 
is all these, one of the fi nest cities in the world. In 1992 its historical 
centre was added to the UNESCO World Heritage List.

Area: 496 km2 Population: 1,290,000 Geographical location: 50° 05‘ 19‘‘ 
North, 14° 25‘ 17‘‘ East, 235 m above sea level (avg.) Time zone: Central 
European Time (GMT +1) – CET daylight saving time +1 (GMT +2) 
Climate: Central European, temperate with 4 seasons Vltava River flows 
through the city for 31 km, widest point 330 m Historical centre: Prague 
Castle (Hradčany), Lesser Town (Malá Strana), Old Town (Staré Město), 
New Town (Nové Město) and Vyšehrad

Practical information:
Emergency phone line: 112 Czech Republic dialling code: +420
x Václav Havel Airport Prague (Letiště Václava Havla Praha)
w www.prg.aero, 30 minutes from city centre

Airport access: Hlavní nádraží (y C) j Airport Express, trip length 
approx. 33 minutes Nádraží Veleslavín (y A) j 119, trip length approx. 
17 minutes Zličín (y B) j 100, trip length approx. 16 minutes
Anděl (y B) j 191, trip length approx. 51 minutes Night bus j 910

Public transport w www.dpp.cz z +420 296 19 18 17
Tourist passes for 24 (t CZK 110) or 72 hours (t CZK 310)
Municipal Health centre Prague (Městská poliklinika Praha) 
q Spálená 12, Prague 1 z +420 222 924 295 D3
24 hour Pharmacy q Palackého 5, Prague 1 z +420 224 946 982 D3
Currency: Czech koruna (CZK); 1 euro = approx. 26 CZK coins: 1, 2, 5, 
10, 20, 50 CZK banknotes: 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 CZK
p Most shops, restaurants, hotels and other services accept major 
international payment cards. Cash available via a dense network of 
ATMs.

Main Post Offi ce q Jindřišská 14, Prague 1 z +420 954 211 000
w www.ceskaposta.cz daily 2:00–24:00 D3

Public toilets – in all Metro stations, usual opening hours: Mon–Fri 
6:00–21:00, Sat–Sun 8:00–20:00, longer at central and connecting 
stations.

Public holidays in the Czech Republic
1 Jan – New Year’s Day, Czech State Day  Good Friday and Easter 
Monday (moveable feast)  1 May – Labour Day  8 May – Victory Day
 5 July – Day of the Slavic missionaries Cyril & Methodius  6 July – 

Master John Hus Immolation Day  28 Sept – Czech Statehood Day
  28 Oct – Czechoslovak State Inception Day  17 Nov – Freedom and 
Democracy Day  24 Dec – Christmas Eve  25 Dec – Christmas Day
  26 Dec – St Stephen’s Day

Top Prague Sights
Prague Castle (Pražský hrad) q Prague 1 – Hradčany w www.hrad.cz
The Prague Castle panorama is one of the most impressive anywhere. 
One of the largest castle complexes in the world, with historical palaces, 
church buildings, extensive gardens and picturesque vistas. Prague 
Castle has for over a thousand years symbolized Czech statehood. Most 
notable is the Gothic Cathedral of Sts Vitus, Wenceslas and Adalbert 
(1344). C2

Charles Bridge (Karlův most) q Prague 1 – Lesser Town, Old Town
The oldest and most renowned Prague bridge was built in 1357 by 
Charles IV. At both ends stand fortifi ed bridge towers – The twin Lesser 
Town towers and the Old Town tower, which is one of the fi nest gate 
towers of Gothic Europe. C3

St Nicholas Church (Kostel sv. Mikuláše) 
q Malostranské náměstí, Prague 1 w www.stnicholas.cz
A prime example of Prague Baroque, with distinctive dome and bell tower. 
The Church is a key part of the panorama, not just the left bank of the 
Vltava River. While staying in Prague, W. A. Mozart played the organ here. 
C3

Old Town Hall and Horologe (Staroměstská radnice s orlojem)
q Staroměstské náměstí, Prague 1 w www.prague.eu/oldtownhall
The Old Town Hall dates from 1338, presiding over the Old Town. The 
oldest Gothic part of the complex is the tower and the oriel chapel, as 
well as the medieval horologe, where every hour between 9:00–23:00 
the 12 Apostles are to be seen. D3

The Church of Our Lady Victorious – ‘Child of Prague’ (Kostel Panny 
Marie Vítězné – Pražské Jezulátko) q Karmelitská 9, Prague 1
w www.pragjesu.cz
An early Baroque church renowned for its Infant Jesus statue from 
Spain, donated to the Carmelites by Polyxena of Lobkowitz (1628). C3

Strahov Monastery (Strahovský klášter)
q Strahovské nádvoří 1, Prague 1 w www.strahovskyklaster.cz
The Premonstratensian monastery dates from 1140. Its grounds 
include the heritage Strahov library and Strahov picture gallery, with 
remarkable collections of Central European Gothic, Rudolfi ne, Baroque 
and Rococo works of art. B3

Loreta q Loretánské náměstí 7, Prague 1 w www.loreta.cz
A Marian pilgrimage place with replica Holy House, and the Baroque 
Church of the Nativity. The so-called Loreto treasure is a set of missal 
objects, the most famous being the Diamond monstrance. B3/2

Clementinum q Mariánské náměstí 5, Prague 1 w www.klementinum.com
An extensive complex, originally a Jesuit College. The guided tour 
includes the Astronomical Tower and Baroque Library Hall. The Mirrored 
Chapel distinctively beset with mirrors is used as a concert hall. C3

The Old-New Synagogue (Staronová synagoga)
q Červená st., Prague 1 w www.kehilaprag.cz
Among the oldest and most valuable European and World Jewish 
monuments, the oldest synagogue in Central Europe. The early Gothic, 
late 13th century building is still the temple for Prague’s Jewish 
community. D2

The Church of Our Lady before Týn (Chrám Matky Boží před Týnem)
q Staroměstské náměstí, Prague 1 w www.tyn.cz
One of the most impressive Gothic sacral buildings in Prague with an 
extensive gallery of Gothic, Renaissance and early Baroque works, e.g. fi ne 
altarpieces by Karel Škréta and the tomb of astronomer Tycho Brahe. D3

Municipal House (Obecní dům) q náměstí Republiky 5, Prague 1
w www.obecnidum.cz
Early 20th century Prague Art Nouveau at its best, the work of major 
artists of the period headed by none less than the renowned painter Alfons 
Mucha. The Smetana Concert Hall dominates the stunning interior. D3

Powder Tower (Prašná brána) q Na Příkopě, Prague 1
w www.muzeumprahy.cz
A landmark of late Gothic Prague, the start of the so-called Royal route to 
Prague Castle. It used to be a gunpowder warehouse. D3

Vyšehrad – V Pevnosti, Prague 2 w www.praha-vysehrad.cz
According to ancient legend the oldest seat of Czech princes, in fact the 
fortress dates back to the 10th century. Its parks encompass architectural 
treasures like the Romanesque Rotunda of St Martin, the neo-Gothic 
church of Sts Peter and Paul, the National Cemetery and other places of 
note. D4

Modern architecture
Petřín Lookout Tower (Petřínská rozhledna)
q Petřínské sady, Prague 1 w www.muzeumprahy.cz
One of Prague’s unmissable landmarks, built in 1891 as a loose copy of 
the Eiffel Tower in Paris, on a 1:5 scale. C3

Church of the Most Sacred Heart of Our Lord (Kostel Nejsvětějšího Srdce 
Páně) q náměstí Jiřího z Poděbrad, Prague 3 w www.srdcepane.cz
The prime 20th century Czech sacral building by the Slovenian architect 
Jože Plečnik. The distinctive and monumental edifi ce is inspired by 
ancient Christian designs. E3

House at the Black Madonna (Dům U Černé Matky Boží)
q Ovocný trh 19, Prague 1 w www.upm.cz
The pinnacle of Czech Cubist architecture, exceptional for its façade 
and Cubist layout design, which goes right into the interior. Also houses 
a permanent exhibition of Czech Cubism. D3

Müller’s villa (Müllerova vila) q Nad Hradním vodojemem 14, Prague 6
w www.muzeumprahy.cz
The villa is a world masterpiece of architectural avant-garde. The outside 
seems curtly functionalist, the internal layout being more remarkable, 
‘flowing’ one into another. B2

The Dancing House (Tančící dům) q Jiráskovo náměstí 6, Prague 2
w www.tancici-dum.cz
This exceptional building is a pillar of modern Prague architecture; 
Inspired by the dancing skill of that famous movie couple – Fred Astaire 
and Ginger Rogers. C3

Veletržní Palace (Veletržní palác) q Dukelských hrdinů 47, Prague 7
w www.ngprague.cz
Once the largest building of its kind in the world, the fi rst functionalist 
building in Prague, impressively sized at 140 x 75 m. Today it holds the 
National Gallery’s modern art collections. D2

Žižkov TV tower (Žižkovská televizní věž)
q Mahlerovy sady 1, Prague 3 w www.towerpark.cz
Without a doubt towering over Prague at 216 m, the tallest building in 
the city. Climbing the tower’s exterior are 10 giant baby statues by David 
Černý. E3

The National Gallery in Prague (Národní galerie v Praze):
 Veletržní Palace (Veletržní palác) q Dukelských hrdinů 47, Prague 7

Showing: The Arts in Czechoslovakia 1918–1989 (from 28 Oct 2018) D2

 Convent of St Agnes of Bohemia (Klášter sv. Anežky České)
q U Milosrdných 17, Prague 1
Showing: Medieval Art in Bohemia and Central Europe 1200–1550 D2

 Sternberg Palace (Šternberský palác) q Hradčanské nám. 15, Prague 1
Exhibition Hall C2

 Schwarzenberg Palace (Schwarzenberský palác)
q Hradčanské nám. 2, Prague 1
Showing: The Baroque in Bohemia (till August 2018) C3

 Salm Palace (Salmovský palác) q Hradčanské nám. 2, Prague 1
Showing: The TBA21 Contemporary Arts Centre (from 6 Jun 2018) C3

 Kinský Palace (Palác Kinských) q Staroměstské nám. 12, Prague 1
Exhibition Hall D3
p More information at w www.ngprague.cz (we recommend keeping an 
eye on the websites in case of exhibition and venue changes)

The Prague City Gallery (Galerie hlavního města Prahy):
 Troja Chateau (Trojský zámek) q U Trojského zámku 4/1, Prague 7

Showing: The architecture and decor of Chateau Troja C1

 Bílek Villa q Mickiewiczova 1, Prague 6
Showing: The Studio of František Bílek, Czech symbolist sculptor and 
graphic artist C2

 The House at the Stone Bell (Dům U Kamenného zvonu)
q Staroměstské náměstí 13, Prague 1
Exhibition Hall D3

 Municipal Library (2nd floor) q Mariánské náměstí 1, Prague 1
Exhibition Hall D3

 House of Photography (Dům fotografi e) q Revoluční 5, Prague 1
Exhibition Hall D2
p More information at w www.ghmp.cz

Picture Gallery of Prague Castle (Obrazárna Pražského hradu)
q Prague Castle – II. nádvoří, Prague 1 w www.kulturanahrade.cz
Showing: Paintings from the Castle collections C2

The Strahov picture gallery (Strahovská obrazárna)
q Strahovské nádvoří 1, Prague 1 w www.strahovskyklaster.cz
Showing: A collection of Czech and European art from Gothic to 
romanticism B3

DOX – Centre for Contemporary Art q Poupětova 1, Prague 7 w www.dox.cz
Presenting contemporary art, architecture and design E1

Vltava, and life on the river
Prague’s Riverbanks (Náplavky) w www.prazskenaplavky.cz
Prague’s riverbanks are some of its favourite promenades, and during the 
summer they become the centres of Prague’s cultural life and leisure-time 
activities.

Rental boats and pedalos
Popular pedalos or boats are an interesting and romantic alternative way 
to spend summer leisure time in Prague.

Sightseeing cruises
River Cruises offer an unforgettable view of the historic centre of Prague 
and many novel experiences.

 The Prague Steamboat Company (Pražská paroplavební společnost)
q Rašínovo embankment and Čechův bridge wharf 
w www.paroplavba.cz – also trips to the ZOO (April – September) C3;D2

 Evropská vodní doprava – Prague Boats
q Čechův bridge wharf, w www.evd.cz D2

 Prague Venice (Pražské Benátky) q Judita, Čertovka, Mánes and Four 
Seasons wharfs w www.prazskebenatky.cz C3;C3;C2 and C3

 Prague ferry steamers (Parníky Praha) q Dvořákovo embankment, 
Na Františku w www.parniky-praha.eu D2

 Jazzboat q Čechův bridge wharf w www.jazzboat.cz – an exceptional 
floating jazz club D2

Prague’s Parks and Gardens
Prague Castle Gardens (Zahrady Pražského hradu)
qPrague Castle, Prague 1 wwww.hrad.cz
Historically most notable is the Royal Garden from 1534, with its singing 
fountain, which belongs among the fi nest Renaissance water fountains 
in Europe. From the Southern gardens, stretching beneath the Castle 
frontage, you get breathtaking views over Prague’s historical centre. C2

The Palace Gardens under Prague Castle (Palácové zahrady pod 
Pražským hradem)
q Valdštejnská 12 – 14, Prague 1 w www.palacove-zahrady.cz
On the southern slopes below Prague Castle is a showpiece complex 
of interrelated historical gardens with rich architectural decor, lookout 
terraces and pavilions set among the vegetation to charming effect. C2

Wallenstein Garden (Valdštejnská zahrada) q Letenská st., Prague 1
A geometrically set out early Baroque garden with monumental sala 
terrena and artifi cial grotto with a distinctive atmosphere. Free ranging 
peacocks accompany your walk. C2

Vrtba Garden (Vrtbovská zahrada) q Karmelitská 25, Prague 1 
w www.vrtbovska.cz
One of the most important and fi nest Baroque gardens, though compact, 
architecturally original on its awkward slope, with sculptural artistic merit 
that makes it a garden of European importance. C3

Vojanovy sady gardens q U Lužického semináře 17, Prague 1
A little mysterious and unjustly overlooked. The pensiveness of Vojanovy 
sady has lingered since the Middle Ages, when it was a monastery 
garden. C3

Petřín park (Petřínské sady) q Prague 1 – Lesser Town
Petřín Hill is one of the largest urban expanses of greenery and its slopes 
are an oasis of calm in the centre of Prague. Atop stands Petřín lookout 
tower, which offers an enchanting view of the whole city. C3/B3

Franciscan garden (Františkánská zahrada)
q Jungmannovo náměstí, Prague 1
The cosy green nook in the heart of the city invites you to stop and take 
a breath when walking around Prague. The local herbaceous beds are 
a treat. D3

Rieger’s park (Riegrovy sady) q Prague 2 – Vinohrady
This park, over a hundred years old, has many half-hid nooks, wooded 
glades, open leas and uncommon vistas of Prague. E3/D3

Vyšehrad park (Vyšehradské sady) q Prague 2 – Vyšehrad
A magical place of myths and legends, with romantic hideaways and 
beautiful vistas of the Vltava River. D4

Royal Park (Královská obora) – Stromovka q Prague 7 – Bubeneč
The sprawling park covers an area of 95 ha in close proximity to 
Holešovice Exhibition grounds. It is the ideal place for romantic walks, 
picnics, sport and leisure. D1,D2/C1,C2

Letná park (Letenské sady) q Prague 7 – Holešovice
An extensive park with large grassy areas, mature trees and a varied mix 
of tree species and a long plane-tree avenue, providing a nice place to sit 
and great city views. D2/C2

Museum & Galleries
The National Museum (Národní muzeum):
 The National Museum historical building (Historická budova Národního 

muzea) q Václavské náměstí 68, Prague 1
Closed for refurbishment until 28 Oct 2018 D3

 The National Museum new building (Nová budova Národního muzea)
q Vinohradská 1, Prague 1
Showing: “Noah’s Ark” natural history exposition D3

 Czech Museum of Music (České muzeum hudby)
q Karmelitská 2/4, Prague 1
Showing: Man – Instrument – Music (400 historical musical instruments, 
incl. the pianoforte played by W. A. Mozart) C3

 Lapidary (Lapidárium) q Výstaviště 422, Prague 7
Showing: The monuments of stone carving in Bohemia, 11–19th centuries  D1
p For other National Museum exhibits, see w www.nm.cz

The City of Prague Museum (Muzeum hlavního města Prahy)
q Na Poříčí 52, Prague 8 w www.muzeumprahy.cz
Showing: The Langweil model of Prague, the history of Prague from 
prehistory to the Middle Ages and the present day D2

 The House at the Golden Ring (Dům U Zlatého prstenu) 
q Týnská 6, Prague 1
Showing: Prague under Charles IV (a burgeoning European Medieval City) 
D3

Museum Kampa q U Sovových mlýnů 2, Prague 1
w www.museumkampa.cz
Showing: A collection of Central European modern art and artworks by 
pioneering abstract painter František Kupka, and Czech Cubist sculptor 
Otto Gutfreund. C3

Jewish Museum in Prague (Židovské muzeum v Praze)
q Maiselova 15, Prague 1 w www.jewishmuseum.cz
One of the oldest and continuously run Jewish museums in the world, 
documenting the history, traditions and customs of the Jewish population 
in the Czech lands. Also under the Museum’s care are: The Old Jewish 
Cemetery (Starý židovský hřbitov), Spanish synagogue (Španělská 
synagoga), Pinkas synagogue (Pinkasova synagoga), Ceremonial 
Hall (Obřadní síň), Maisel synagogue (Maiselova synagoga), Klausen 
synagogue (Klausová synagoga), and the Robert Guttmann Gallery. D2

Prague ferryboats
Prague ferries are the greatest way to cross between Prague’s right and 
left banks. From April to October, and normal Public transport (MHD) 
tickets apply. More information at w www.dpp.cz or w www.ropid.cz.

Vltava River Islands
By the waterside you can also enjoy any of Prague’s islands.

 Kampa q Prague 1 – an island between the main course of the Vltava 
River and its Čertovka offshoot, one of the most romantic and lovely 
places in Prague C3

 Slovanský Island (Slovanský ostrov) q Prague 1 – the one island on the 
Vltava River with a signifi cant park, with its showy neo-Renaissance Žofín 
palace C3

 Střelecký Island (Střelecký ostrov) q Prague 1 – a cosy place shaded 
by ancient trees, captures the atmosphere of old times with uncommon 
views of Prague C3

Prague attractions
Prague Zoo (Zoologická zahrada hl. m. Prahy)
q U Trojského zámku 3, Prague 7 w www.zoopraha.cz
Thanks to its prime location Prague Zoo belongs among the loveliest 
zoos in the world. This beautiful stretch of the outdoors with its animal 
inhabitants is apt for all generations of visitors. C1

Prague Botanical Garden (Botanická zahrada hl. m. Prahy)
q Trojská 196, Prague 7 w www.botanicka.cz
The garden offers almost 30 hectares of landscaped areas, including the 
Fata Morgana tropical greenhouse exhibit, letting you enjoy a trip to the 
tropics at any time of the year. C1

Aquapalace Prague q Pražská 138, Průhonice – Čestlice
w www.aquapalace.cz
The biggest entertainment aqua park in Central Europe, where you’ll enjoy 
memorable moments in this singular sports and leisure complex awash 
with aquatic attractions.

Petřín Funicular (Lanová dráha na Petřín) q Újezd, Prague 1 w www.dpp.cz
A popular funicular railway running since 1891. It is integrated into the 
public transport network and takes you to the top of Petřín Hill. C3

Mirror labyrinth at Petřín (Zrcadlové bludiště) 
q Petřínské sady, Prague 1 w www.muzeumprahy.cz
From the outside it looks like a mini castle, inside, instead of secret 
passages you’ll meet a maze of mirrors. Spontaneous children’s laughter 
echoes in the Hall of laughter, with its distorting mirrors. C3

Historical Tram Line No. 41
From the Holešovice exhibition grounds or the Střešovice yard, at 
weekends from April to November, the historical tram sets off on its 
regular route through the city centre. D2

Experiential tours
You don’t have to explore the charm of Prague on foot. What not try 
a fairytale carriage, a vintage car, an ecotrain or a scenic balloon flight? 
There are plenty of options. For more information, please visit our Tourist 
Information and Visitor Centres.

Prague City Tourism
Tourist Information and Visitor Centres
Tourist Information Centres
Our TICs, located at key places in the historical centre and at the 
international airport, serve to advise you about Prague, with informative 
brochures and maps (free of charge) and a wide range of tourism-oriented 
services, such as tourist benefi t cards, accommodation, public transport 
travel, admission tickets to cultural events etc. Open daily.

 Old Town Hall (Staroměstská radnice) q Staroměstské náměstí 1 D3
 Rytířská 12 q corner of Na Můstku street D3
 Wenceslas square (upper part) q corner of Štěpánská street D3
 Václav Havel Airport Prague q Terminal 1 and Terminal 2

z +420 221 714 714 f tourinfo@prague.eu

E-shop
At w www.eshop.prague.eu you can book or order educational tours, 
your own private guides or our maps and brochures, as well as items of 
merchandise.

Join our guided walking tours!
Our trained, licensed guides will give you an engaging, but historically 
accurate walking tour of the key sights of the Old Town.
dates: every Saturday in English (exceptionally in German)
time: start at 2 p.m. 
prize: CZK 300 per person
Book in person at the Guide Offi ce or at our Tourist information centres or 
visit w eshop.prague.eu/walkingtours.

Added-value guided tours
Our highly qualifi ed guides will acquaint you with the Czech metropolis, 
whether on foot or on sightseeing rides. We offer specialized as well as 
basic routes.
Tour guide services q Old Town Hall
z +420 221 714 569, +420 775 855 037 f guides@prague.eu

w www.prague.eu
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With Prague City Tourism 
maps and guides, you’ll feel 
right at home in Prague.
Pick up these and other titles free of charge 
at one of our Tourist Information Centres, 
where we’ll also be happy to assist:

 Old Town Hall
q  Old Town Square 1, Prague 1 r daily 9:00–19:00 

Na Můstku
q   Rytířská 12, Prague 1 r daily 9:00–19:00
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With Prague City Tourism maps and guides, you’ll feel right at home in Prague. Pick up these and other titles free of charge at one of our tourist information centres, where we’ll also be happy to assist: Old Town Hall, q   Old Town Square No. 1, Prague 1 r  daily 9 a.m. - 7 p.m. Na Můstku, q   Rytířská No. 12, Prague 1 r daily 9 a.m. - 7 p.m
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Prague A city of magic and romance, a gem of architecture down the centuries; full of captivating ambience, resounding with the melodies of great composers, but also a modern metropolis pulsating with life; Prague is all these, one of the fi nest cities in the world. In 1992 its historical centre was added to the UNESCO World Heritage List. Area: 496 km2 Population: 1,290,000 Geographical location: 50° 05‘ 19‘‘ North, 14° 25‘ 17‘‘ East, 235 m above sea level (avg.) Time zone: Central European Time (GMT +1) – CET daylight saving time +1 (GMT +2) Climate: Central European, temperate with 4 seasons Vltava River flows through the city for 31 km, widest point 330 m Historical centre: Prague Castle (Hradčany), Lesser Town (Malá Strana), Old Town (Staré Město), New Town (Nové Město) and Vyšehrad Practical information: Emergency phone line: 112 Czech Republic dialling code: +420 x Václav Havel Airport Prague (Letiště Václava Havla Praha) w www.prg.aero, 30 minutes from city centre Airport access: Hlavní nádraží (y C) j Airport Express, trip length approx. 33 minutes Nádraží Veleslavín (y A) j 119, trip length approx. 17 minutes Zličín (y B) j 100, trip length approx. 16 minutes Anděl (y B) j 191, trip length approx. 51 minutes Night bus j 910 Public transport w www.dpp.cz z +420 296 19 18 17 Tourist passes for 24 (t CZK 110) or 72 hours (t CZK 310) Municipal Health centre Prague (Městská poliklinika Praha)  q Spálená 12, Prague 1 z +420 222 924 295 D3 24 hour Pharmacy q Palackého 5, Prague 1 z +420 224 946 982 D3 Currency: Czech koruna (CZK); 1 euro = approx. 26 CZK coins: 1, 2, 5, 10, 20, 50 CZK banknotes: 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 CZK p Most shops, restaurants, hotels and other services accept major international payment cards. Cash available via a dense network of ATMs. Main Post Offi ce q Jindřišská 14, Prague 1 z +420 954 211 000 w www.ceskaposta.cz daily 2:00–24:00 D3 Public toilets – in all Metro stations, usual opening hours: Mon–Fri 6:00–21:00, Sat–Sun 8:00–20:00, longer at central and connecting stations. Public holidays in the Czech Republic 1 Jan – New Year’s Day, Czech State Day  Good Friday and Easter Monday (moveable feast)  1 May – Labour Day  8 May – Victory Day  5 July – Day of the Slavic missionaries Cyril & Methodius  6 July – Master John Hus Immolation Day  28 Sept – Czech Statehood Day   28 Oct – Czechoslovak State Inception Day  17 Nov – Freedom and Democracy Day  24 Dec – Christmas Eve  25 Dec – Christmas Day   26 Dec – St Stephen’s Day Top Prague Sights Prague Castle (Pražský hrad) q Prague 1 – Hradčany w www.hrad.cz The Prague Castle panorama is one of the most impressive anywhere. One of the largest castle complexes in the world, with historical palaces, church buildings, extensive gardens and picturesque vistas. Prague Castle has for over a thousand years symbolized Czech statehood. Most notable is the Gothic Cathedral of Sts Vitus, Wenceslas and Adalbert (1344). C2

Charles Bridge (Karlův most) q Prague 1 – Lesser Town, Old Town The oldest and most renowned Prague bridge was built in 1357 by Charles IV. At both ends stand fortifi ed bridge towers – The twin Lesser Town towers and the Old Town tower, which is one of the fi nest gate towers of Gothic Europe. C3 St Nicholas Church (Kostel sv. Mikuláše) q Malostranské náměstí, Prague 1 w www.stnicholas.cz A prime example of Prague Baroque, with distinctive dome and bell tower. The Church is a key part of the panorama, not just the left bank of the Vltava River. While staying in Prague, W. A. Mozart played the organ here. C3 Old Town Hall and Horologe (Staroměstská radnice s orlojem) q Staroměstské náměstí, Prague 1 w www.prague.eu/oldtownhall The Old Town Hall dates from 1338, presiding over the Old Town. The oldest Gothic part of the complex is the tower and the oriel chapel, as well as the medieval horologe, where every hour between 9:00–23:00 the 12 Apostles are to be seen. D3 The Church of Our Lady Victorious – ‘Child of Prague’ (Kostel Panny Marie Vítězné – Pražské Jezulátko) q Karmelitská 9, Prague 1 w www.pragjesu.cz An early Baroque church renowned for its Infant Jesus statue from Spain, donated to the Carmelites by Polyxena of Lobkowitz (1628). C3 Strahov Monastery (Strahovský klášter) q Strahovské nádvoří 1, Prague 1 w www.strahovskyklaster.cz The Premonstratensian monastery dates from 1140. Its grounds include the heritage Strahov library and Strahov picture gallery, with remarkable collections of Central European Gothic, Rudolfi ne, Baroque and Rococo works of art. B3 Loreta q Loretánské náměstí 7, Prague 1 w www.loreta.cz A Marian pilgrimage place with replica Holy House, and the Baroque Church of the Nativity. The so-called Loreto treasure is a set of missal objects, the most famous being the Diamond monstrance. B3/2

Clementinum q Mariánské náměstí 5, Prague 1 w www.klementinum.com An extensive complex, originally a Jesuit College. The guided tour includes the Astronomical Tower and Baroque Library Hall. The Mirrored Chapel distinctively beset with mirrors is used as a concert hall. C3 The Old-New Synagogue (Staronová synagoga) q Červená st., Prague 1 w www.kehilaprag.cz Among the oldest and most valuable European and World Jewish monuments, the oldest synagogue in Central Europe. The early Gothic, late 13th century building is still the temple for Prague’s Jewish community. D2

The Church of Our Lady before Týn (Chrám Matky Boží před Týnem) q Staroměstské náměstí, Prague 1 w www.tyn.cz One of the most impressive Gothic sacral buildings in Prague with an extensive gallery of Gothic, Renaissance and early Baroque works, e.g. fi ne altarpieces by Karel Škréta and the tomb of astronomer Tycho Brahe. D3 Municipal House (Obecní dům) q náměstí Republiky 5, Prague 1 w www.obecnidum.cz Early 20th century Prague Art Nouveau at its best, the work of major artists of the period headed by none less than the renowned painter Alfons Mucha. The Smetana Concert Hall dominates the stunning interior. D3 Powder Tower (Prašná brána) q Na Příkopě, Prague 1 w www.muzeumprahy.cz A landmark of late Gothic Prague, the start of the so-called Royal route to Prague Castle. It used to be a gunpowder warehouse. D3 Vyšehrad – V Pevnosti, Prague 2 w www.praha-vysehrad.cz According to ancient legend the oldest seat of Czech princes, in fact the fortress dates back to the 10th century. Its parks encompass architectural treasures like the Romanesque Rotunda of St Martin, the neo-Gothic church of Sts Peter and Paul, the National Cemetery and other places of note. D4 Modern architecture Petřín Lookout Tower (Petřínská rozhledna) q Petřínské sady, Prague 1 w www.muzeumprahy.cz One of Prague’s unmissable landmarks, built in 1891 as a loose copy of the Eiffel Tower in Paris, on a 1:5 scale. C3 Church of the Most Sacred Heart of Our Lord (Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně) q náměstí Jiřího z Poděbrad, Prague 3 w www.srdcepane.cz The prime 20th century Czech sacral building by the Slovenian architect Jože Plečnik. The distinctive and monumental edifi ce is inspired by ancient Christian designs. E3 House at the Black Madonna (Dům U Černé Matky Boží) q Ovocný trh 19, Prague 1 w www.upm.cz The pinnacle of Czech Cubist architecture, exceptional for its façade and Cubist layout design, which goes right into the interior. Also houses a permanent exhibition of Czech Cubism. D3 Müller’s villa (Müllerova vila) q Nad Hradním vodojemem 14, Prague 6 w www.muzeumprahy.cz The villa is a world masterpiece of architectural avant-garde. The outside seems curtly functionalist, the internal layout being more remarkable, ‘flowing’ one into another. B2 The Dancing House (Tančící dům) q Jiráskovo náměstí 6, Prague 2 w www.tancici-dum.cz This exceptional building is a pillar of modern Prague architecture; Inspired by the dancing skill of that famous movie couple – Fred Astaire and Ginger Rogers. C3

Veletržní Palace (Veletržní palác) q Dukelských hrdinů 47, Prague 7 w www.ngprague.cz Once the largest building of its kind in the world, the fi rst functionalist building in Prague, impressively sized at 140 x 75 m. Today it holds the National Gallery’s modern art collections. D2 Žižkov TV tower (Žižkovská televizní věž) q Mahlerovy sady 1, Prague 3 w www.towerpark.cz Without a doubt towering over Prague at 216 m, the tallest building in the city. Climbing the tower’s exterior are 10 giant baby statues by David Černý. E3

The National Gallery in Prague (Národní galerie v Praze):  Veletržní Palace (Veletržní palác) q Dukelských hrdinů 47, Prague 7 Showing: The Arts in Czechoslovakia 1918–1989 (from 28 Oct 2018) D2  Convent of St Agnes of Bohemia (Klášter sv. Anežky České) q U Milosrdných 17, Prague 1 Showing: Medieval Art in Bohemia and Central Europe 1200–1550 D2  Sternberg Palace (Šternberský palác) q Hradčanské nám. 15, Prague 1 Exhibition Hall C2  Schwarzenberg Palace (Schwarzenberský palác) q Hradčanské nám. 2, Prague 1 Showing: The Baroque in Bohemia (till August 2018) C3  Salm Palace (Salmovský palác) q Hradčanské nám. 2, Prague 1 Showing: The TBA21 Contemporary Arts Centre (from 6 Jun 2018) C3  Kinský Palace (Palác Kinských) q Staroměstské nám. 12, Prague 1 Exhibition Hall D3 p More information at w www.ngprague.cz (we recommend keeping an eye on the websites in case of exhibition and venue changes) The Prague City Gallery (Galerie hlavního města Prahy):  Troja Chateau (Trojský zámek) q U Trojského zámku 4/1, Prague 7 Showing: The architecture and decor of Chateau Troja C1  Bílek Villa q Mickiewiczova 1, Prague 6 Showing: The Studio of František Bílek, Czech symbolist sculptor and graphic artist C2  The House at the Stone Bell (Dům U Kamenného zvonu) q Staroměstské náměstí 13, Prague 1 Exhibition Hall D3  Municipal Library (2nd floor) q Mariánské náměstí 1, Prague 1 Exhibition Hall D3  House of Photography (Dům fotografi e) q Revoluční 5, Prague 1 Exhibition Hall D2 p More information at w www.ghmp.cz Picture Gallery of Prague Castle (Obrazárna Pražského hradu) q Prague Castle – II. nádvoří, Prague 1 w www.kulturanahrade.cz Showing: Paintings from the Castle collections C2 The Strahov picture gallery (Strahovská obrazárna) q Strahovské nádvoří 1, Prague 1 w www.strahovskyklaster.cz Showing: A collection of Czech and European art from Gothic to romanticism B3 DOX – Centre for Contemporary Art q Poupětova 1, Prague 7 w www.dox.cz Presenting contemporary art, architecture and design E1

Vltava, and life on the river Prague’s Riverbanks (Náplavky) w www.prazskenaplavky.cz Prague’s riverbanks are some of its favourite promenades, and during the summer they become the centres of Prague’s cultural life and leisure-time activities. Rental boats and pedalos Popular pedalos or boats are an interesting and romantic alternative way to spend summer leisure time in Prague. Sightseeing cruises River Cruises offer an unforgettable view of the historic centre of Prague and many novel experiences.

 The Prague Steamboat Company (Pražská paroplavební společnost) q Rašínovo embankment and Čechův bridge wharf w www.paroplavba.cz – also trips to the ZOO (April – September) C3;D2  Evropská vodní doprava – Prague Boats q Čechův bridge wharf, w www.evd.cz D2  Prague Venice (Pražské Benátky) q Judita, Čertovka, Mánes and Four Seasons wharfs w www.prazskebenatky.cz C3;C3;C2 and C3  Prague ferry steamers (Parníky Praha) q Dvořákovo embankment, Na Františku w www.parniky-praha.eu D2  Jazzboat q Čechův bridge wharf w www.jazzboat.cz – an exceptional floating jazz club D2

Prague’s Parks and Gardens Prague Castle Gardens (Zahrady Pražského hradu) qPrague Castle, Prague 1 wwww.hrad.cz Historically most notable is the Royal Garden from 1534, with its singing fountain, which belongs among the fi nest Renaissance water fountains in Europe. From the Southern gardens, stretching beneath the Castle frontage, you get breathtaking views over Prague’s historical centre. C2 The Palace Gardens under Prague Castle (Palácové zahrady pod Pražským hradem) q Valdštejnská 12 – 14, Prague 1 w www.palacove-zahrady.cz On the southern slopes below Prague Castle is a showpiece complex of interrelated historical gardens with rich architectural decor, lookout terraces and pavilions set among the vegetation to charming effect. C2 Wallenstein Garden (Valdštejnská zahrada) q Letenská st., Prague 1 A geometrically set out early Baroque garden with monumental sala terrena and artifi cial grotto with a distinctive atmosphere. Free ranging peacocks accompany your walk. C2 Vrtba Garden (Vrtbovská zahrada) q Karmelitská 25, Prague 1 w www.vrtbovska.cz One of the most important and fi nest Baroque gardens, though compact, architecturally original on its awkward slope, with sculptural artistic merit that makes it a garden of European importance. C3 Vojanovy sady gardens q U Lužického semináře 17, Prague 1 A little mysterious and unjustly overlooked. The pensiveness of Vojanovy sady has lingered since the Middle Ages, when it was a monastery garden. C3 Petřín park (Petřínské sady) q Prague 1 – Lesser Town Petřín Hill is one of the largest urban expanses of greenery and its slopes are an oasis of calm in the centre of Prague. Atop stands Petřín lookout tower, which offers an enchanting view of the whole city. C3/B3

Franciscan garden (Františkánská zahrada) q Jungmannovo náměstí, Prague 1 The cosy green nook in the heart of the city invites you to stop and take a breath when walking around Prague. The local herbaceous beds are a treat. D3 Rieger’s park (Riegrovy sady) q Prague 2 – Vinohrady This park, over a hundred years old, has many half-hid nooks, wooded glades, open leas and uncommon vistas of Prague. E3/D3 Vyšehrad park (Vyšehradské sady) q Prague 2 – Vyšehrad A magical place of myths and legends, with romantic hideaways and beautiful vistas of the Vltava River. D4 Royal Park (Královská obora) – Stromovka q Prague 7 – Bubeneč The sprawling park covers an area of 95 ha in close proximity to Holešovice Exhibition grounds. It is the ideal place for romantic walks, picnics, sport and leisure. D1,D2/C1,C2 Letná park (Letenské sady) q Prague 7 – Holešovice An extensive park with large grassy areas, mature trees and a varied mix of tree species and a long plane-tree avenue, providing a nice place to sit and great city views. D2/C2 Museum & Galleries The National Museum (Národní muzeum):  The National Museum historical building (Historická budova Národního muzea) q Václavské náměstí 68, Prague 1 Closed for refurbishment until 28 Oct 2018 D3  The National Museum new building (Nová budova Národního muzea) q Vinohradská 1, Prague 1 Showing: “Noah’s Ark” natural history exposition D3  Czech Museum of Music (České muzeum hudby) q Karmelitská 2/4, Prague 1 Showing: Man – Instrument – Music (400 historical musical instruments, incl. the pianoforte played by W. A. Mozart) C3  Lapidary (Lapidárium) q Výstaviště 422, Prague 7 Showing: The monuments of stone carving in Bohemia, 11–19th centuries  D1 p For other National Museum exhibits, see w www.nm.cz The City of Prague Museum (Muzeum hlavního města Prahy) q Na Poříčí 52, Prague 8 w www.muzeumprahy.cz Showing: The Langweil model of Prague, the history of Prague from prehistory to the Middle Ages and the present day D2  The House at the Golden Ring (Dům U Zlatého prstenu) q Týnská 6, Prague 1 Showing: Prague under Charles IV (a burgeoning European Medieval City) D3 Museum Kampa q U Sovových mlýnů 2, Prague 1 w www.museumkampa.cz Showing: A collection of Central European modern art and artworks by pioneering abstract painter František Kupka, and Czech Cubist sculptor Otto Gutfreund. C3 Jewish Museum in Prague (Židovské muzeum v Praze) q Maiselova 15, Prague 1 w www.jewishmuseum.cz One of the oldest and continuously run Jewish museums in the world, documenting the history, traditions and customs of the Jewish population in the Czech lands. Also under the Museum’s care are: The Old Jewish Cemetery (Starý židovský hřbitov), Spanish synagogue (Španělská synagoga), Pinkas synagogue (Pinkasova synagoga), Ceremonial Hall (Obřadní síň), Maisel synagogue (Maiselova synagoga), Klausen synagogue (Klausová synagoga), and the Robert Guttmann Gallery. D2

Prague ferryboats Prague ferries are the greatest way to cross between Prague’s right and left banks. From April to October, and normal Public transport (MHD) tickets apply. More information at w www.dpp.cz or w www.ropid.cz. Vltava River Islands By the waterside you can also enjoy any of Prague’s islands.  Kampa q Prague 1 – an island between the main course of the Vltava River and its Čertovka offshoot, one of the most romantic and lovely places in Prague C3  Slovanský Island (Slovanský ostrov) q Prague 1 – the one island on the Vltava River with a signifi cant park, with its showy neo-Renaissance Žofín palace C3  Střelecký Island (Střelecký ostrov) q Prague 1 – a cosy place shaded by ancient trees, captures the atmosphere of old times with uncommon views of Prague C3 Prague attractions Prague Zoo (Zoologická zahrada hl. m. Prahy) q U Trojského zámku 3, Prague 7 w www.zoopraha.cz Thanks to its prime location Prague Zoo belongs among the loveliest zoos in the world. This beautiful stretch of the outdoors with its animal inhabitants is apt for all generations of visitors. C1

Prague Botanical Garden (Botanická zahrada hl. m. Prahy) q Trojská 196, Prague 7 w www.botanicka.cz The garden offers almost 30 hectares of landscaped areas, including the Fata Morgana tropical greenhouse exhibit, letting you enjoy a trip to the tropics at any time of the year. C1 Aquapalace Prague q Pražská 138, Průhonice – Čestlice w www.aquapalace.cz The biggest entertainment aqua park in Central Europe, where you’ll enjoy memorable moments in this singular sports and leisure complex awash with aquatic attractions. Petřín Funicular (Lanová dráha na Petřín) q Újezd, Prague 1 w www.dpp.cz A popular funicular railway running since 1891. It is integrated into the public transport network and takes you to the top of Petřín Hill. C3 Mirror labyrinth at Petřín (Zrcadlové bludiště)  q Petřínské sady, Prague 1 w www.muzeumprahy.cz From the outside it looks like a mini castle, inside, instead of secret passages you’ll meet a maze of mirrors. Spontaneous children’s laughter echoes in the Hall of laughter, with its distorting mirrors. C3 Historical Tram Line No. 41 From the Holešovice exhibition grounds or the Střešovice yard, at weekends from April to November, the historical tram sets off on its regular route through the city centre. D2 Experiential tours You don’t have to explore the charm of Prague on foot. What not try a fairytale carriage, a vintage car, an ecotrain or a scenic balloon flight? There are plenty of options. For more information, please visit our Tourist Information and Visitor Centres. Prague City Tourism Tourist Information and Visitor Centres Tourist Information Centres Our TICs, located at key places in the historical centre and at the international airport, serve to advise you about Prague, with informative brochures and maps (free of charge) and a wide range of tourism-oriented services, such as tourist benefi t cards, accommodation, public transport travel, admission tickets to cultural events etc. Open daily.  Old Town Hall (Staroměstská radnice) q Staroměstské náměstí 1 D3  Rytířská 12 q corner of Na Můstku street D3  Wenceslas square (upper part) q corner of Štěpánská street D3  Václav Havel Airport Prague q Terminal 1 and Terminal 2 z +420 221 714 714 f tourinfo@prague.eu E-shop At w www.eshop.prague.eu you can book or order educational tours, your own private guides or our maps and brochures, as well as items of merchandise. Join our guided walking tours! Our trained, licensed guides will give you an engaging, but historically accurate walking tour of the key sights of the Old Town. dates: every Saturday in English (exceptionally in German) time: start at 2 p.m. prize: CZK 300 per person Book in person at the Guide Offi ce or at our Tourist information centres or visit w eshop.prague.eu/walkingtours. Added-value guided tours Our highly qualifi ed guides will acquaint you with the Czech metropolis, whether on foot or on sightseeing rides. We offer specialized as well as basic routes. Tour guide services q Old Town Hall z +420 221 714 569, +420 775 855 037 f guides@prague.eu w www.prague.eu

Text: © Prague City Tourism Photo: © Prague City Tourism and the institutions’ photo archives Graphic design: Touch Branding Map: Kartografie Praha a.s. Print: ALL365 s.r.o. Prague 4/2018, First revised edition, Not for sale Prague City Tourism Arbesovo nám. 70/4 / Praha 5 / 150 00 / CZ www.prague.eu www.praguecitytourism.eu
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Where to Go to 
Keep Children 
From Getting 
Bored in Prague

kids

67. Lazy Eye – retro 50s-style dresses
q Ibsenova 3 w lazyeye.cz 

68. Book Therapy – English-friendly bookstore with an art 
focus q Římská 35 w booktherapy.cz

69. Bazar P&J – antique shop
q Anny Letenské 2 w bazarpj.cz

70. Shit happens – ceramics and jewelry
q Anny Letenské 18 w shit-happens.cz

71. Modernista, Favorit, Stockist – respectively: Czech 
design icons including furniture; high-end Czech bicycles; 
international design
q All 3 at Pavilon shopping centre, Vinohradská 50 w pavilon.cz

72. Prosekárna – prosecco and more
q Slezská 48 w prosekarna.cz

73. Boho – vintage fashion & accessories
q Francouzská 76 w boho.cz

74. Xaoxax – graphics-focused bookstore
q Krymská 29 w xaoxax.cz

75. NILAstore – clothes, home décor, kids
q Korunní 91 w nila.cz

Regular Events
Farmers markets (spring through autumn)
q Tylovo náměstí (Mon – Fri)

q Jiřího z Poděbrad Square (Wed – Sat)

q Kubánské náměstí (Tue, Thu, Sat)

Holiday markets 
q náměstí Míru Square (Easter, Christmas)

q nám. Jiřího z Poděbrad  Square (Christmas)

q Tylovo náměstí (Christmas)

p For all upcoming events, please visit w prague.eu

Spižírna 1902
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S mapami a průvodci
Prague City Tourism
budete v Praze jako doma!
Tyto a mnohé další tituly si můžete zdarma 
vyzvednout v našich turistických informačních 
centrech, kde vám i rádi poradíme.
Staroměstská radnice
q  Staroměstské nám. 1, Praha 1
r denně 9 - 19
Na Můstku
q   Rytířská 12, Praha 1
r denně 9 - 19
Objevte kouzlo pražských čtvrtí s našimi 
profesionálními průvodci! Objednejte si 
soukromou vycházku na eshop.prague.eu.
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Zahrady,
parky
a přírodní 
lokality

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

expozice: Architektura a výzdoba zámku Troja C1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

do 28. října 2018 z důvodu rekonstrukce uzavřena D3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Benátky je dnes vyhledávaný zejména mezi sportovci D2/E2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

z 221 714 714 f tourinfo@prague.eu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

q   Staroměstská radnice,
Staroměstské nám. 1, Praha 1

r denně 9 - 19
q   Na Můstku,

Rytířská 12, Praha 1
r denně 9 - 19

S mapami a průvodci
Prague City Tourism
budete v Praze jako doma!
Tyto a mnohé další tituly si můžete 
zdarma vyzvednout v našich turistických 
informačních centrech, kde vám i rádi 
poradíme.
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r denně 9 - 19
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S mapami a průvodci
Prague City Tourism
budete v Praze jako doma!
Tyto a mnohé další tituly si můžete 
zdarma vyzvednout v našich turistických 
informačních centrech, kde vám i rádi 
poradíme.

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

q   Staroměstská radnice,
Staroměstské nám. 1, Praha 1

r denně 9 - 19
q   Na Můstku,

Rytířská 12, Praha 1
r denně 9 - 19

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

q   Staroměstská radnice,
Staroměstské nám. 1, Praha 1

r denně 9 - 19
q   Na Můstku,

Rytířská 12, Praha 1
r denně 9 - 19

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

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

q   Staroměstská radnice,
Staroměstské nám. 1, Praha 1

r denně 9 - 19
q   Na Můstku,

Rytířská 12, Praha 1
r denně 9 - 19

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

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

Praha 4/2018, první aktualizované vydání, neprodejné

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

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

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

design

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

pěšky Pět nevšedních tras po místech známých i neznámých 1 S mapami a průvodci Prague City Tourism budete v Praze jako doma!

židovská historie a současnost

mapa

kavárny

Prague.eu 

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

Praha

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

mapa

víno

Vinice,vinné bary, restaurace, obchody

design

S mapami a průvodciPrague City Tourismbudete v Praze jako doma!

S mapami a průvodciPrague City Tourismbudete v Praze jako doma!

židovskáhistoriea současnost

pěškyPět nevšedníchtras po místech známýchi neznámých 1

Průvodce pražskými kavárnamiprague.eu/cs/kavarny

design

Prague.eu 

Průvodce pražskýmiobchody a showroomys českým designemprague.eu/design

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

Prague.eu 

design

S mapami a průvodciPrague City Tourismbudete v Praze jako doma!

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

židovskáhistoriea současnost

Prague.eu 

S mapami a průvodciPrague City Tourismbudete v Praze jako doma!

židovskáhistoriea současnost

design

S mapami a průvodciPrague City Tourismbudete v Praze jako doma!

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

pěšky

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

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

kavárny
Průvodce 
pražskými 
kavárnami
 prague.eu/kavarny

pivo

Prague.eu 

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

příroda

Prague.eu 

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

Zahrady,parkya přírodní lokality

Praha

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

mapa

kavárnyPrůvodce pražskými kavárnamidesign

S mapami a průvodciPrague City Tourismbudete v Praze jako doma!

S mapami a průvodciPrague City Tourismbudete v Praze jako doma!

židovskáhistoriea současnost

S mapami a průvodciPrague City Tourismbudete v Praze jako doma!

pěškyPět nevšedníchtras po místech známýchi neznámých 1

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

kavárny
Průvodce pražskými kavárnami prague.eu/kavarny

design

Prague.eu 

Průvodce pražskýmiobchody a showroomys českým designemprague.eu/design

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

design

S mapami a průvodciPrague City Tourismbudete v Praze jako doma!

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

židovskáhistoriea současnost

S mapami a průvodciPrague City Tourismbudete v Praze jako doma!

židovskáhistoriea současnostdesign

S mapami a průvodciPrague City Tourismbudete v Praze jako doma!

Praha

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

mapapěškyPět nevšedníchtras po místech známýchi neznámých 1

víno

Vinice,vinné bary, restaurace, obchody

Prague.eu 

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

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

Prague.eu 

S mapami a průvodciPrague City Tourismbudete v Praze jako doma!

židovskáhistoriea současnost

design

S mapami a průvodciPrague City Tourismbudete v Praze jako doma!

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

pěšky

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

Přes 50 tipů
na pivní zážitky
v Praze a blízkém 
okolí
prague.eu/pivo

PCT18036_100x210 Praha Pivo_obalka_CZ_hrbet4i5mm_05.indd   1 26. 9. 2018   15:37:09

Prague.eu 

design

Prague.eu 

Průvodce pražskýmiobchody a showroomys českým designemprague.eu/design

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

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

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

židovská
historie
a současnost

Prague.eu 

Prague.eu 

design

S mapami a průvodciPrague City Tourismbudete v Praze jako doma!

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

židovskáhistoriea současnost

design

Prague.eu 

Průvodce pražskýmiobchody a showroomys českým designemprague.eu/design

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

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

pěšky

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

1

Kam za uměním
a zábavou
prague.eu

18049_Praha kultura_100x210_CZ_obalka_06.indd   1-2 18. 12. 2018   9:38:15

Prague.eu 

Prague.eu 

design

Prague.eu 

Průvodce pražskýmiobchody a showroomys českým designemprague.eu/design

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

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

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

židovská
historie
a současnost

design

Prague.eu 

Průvodce pražskými
obchody a showroomy
s českým designem

prague.eu/design

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

q   Staroměstská radnice,
Staroměstské nám. 1, Praha 1

r denně 9 - 19
q   Na Můstku,

Rytířská 12, Praha 1
r denně 9 - 19

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

pěšky

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

1

2

PCT19007_Praha Pesky 2_CZ_obalka_100x210_05.indd   1-2 15. 4. 2019   15:42:21


