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▶ Místo úvodu
Internet: www.praha-mesto.cz
Informace: Pražská informační služba, Na Příkopě 20, 
Praha 1
Počet obyvatel: 1,2 milionu

Většina cizinců si Prahu spojuje s atributy Stověžatá a Zlatá. 
Procházkou po křivolakých uličkách Starého Města a sledováním 
reklamních tabulí může zahraniční návštěvník navíc nabít dojmu, že 
se tady vše točí kolem Franze Kafky a Amadea Mozarta. S čím si 
ztotožňujeme Prahu my, kteří tady bydlíme? Průzkum agentury 
Stem/Mark z roku 2004 odhalil, že lidé si Prahu spojují s hlavním 
městem, kulturou, památkami, Pražským hradem, orlojem, historií, 
turisty, Technickým muzeem, turisty ze zahraničí, hodně lidmi a 
nočním životem. 

Praha je pro všechny návštěvníky atraktivní zejména tím, že 
se může pochlubit jednou z nejrozsáhlejších městských 
památkových rezervací na světě. Jedná se o oblast 
zahrnující Staré Město, Malou Stranu a Hradčany, která je 
zapsaná na seznamu světového dědictví UNESCO. 
Procházka přes celou chráněnou oblast z Pohořelce přes 
Malou Stranu, Karlův most a Staré Město až k Prašné bráně 
a Obecnímu domu vám bude při svižné chůzi trvat 
minimálně jednu hodinu, samozřejmě bez kochání se a 
návštěv budov ležících na trase. 

„Praha. Praktické poznámky
Při příjezdu. Zavazadla cestujících podrobena jsou prohlídce za 
příčinou daně potravní, a to buď hned v nádraží, nebo kde jest 
nádraží mimo vnitřní město, teprve na jeho hranicích. Strážníci k 
přehlídce ustanovení chovají se dosti liberálně, a to obyčejně stačí 
pouhé ujištění, že cestující žádných potravin neveze. Jinak lépe 
ihned udati, co v zavazadlech jest, aby se cestující nepříjemnostem 
a pokutě vyhnul.“ 

Řivnáčův průvodce po království Českém, František Řivnáč, 
Praha  1882

Okolí Prahy neboli Střední Čechy jsou oblastí, kde se začal 
formovat náš státní celek. Nachází se tady hora Říp, pod 
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kterou se měl usadit mytologický praotec Čech, vůdce  
Čechů, kteří přicházejíc z východoevropských stepí hledali 
novu vlast. Podle Aloise Jiráska, když vystoupil na horu Říp 
řekl: „…široký kraj se před ním rozkládal do nedozírné dálky 
až k modravým horám rovný a volný, les a chrastina, nivy a 
luka. Bujnou jeho zelení svítily se řeky jako rozlité stříbro.“ A 
tak se praotec Čech usadil tady, v úrodné zemi pod horou 
Říp. 

HRADČANY
Klasická prohlídka Hradčan a Pražského hradu začíná 
obvykle na Pohořelci, malém náměstí, kam se z centra 
dostanete tramvají číslo 22. Pokud přijedete vlastním autem 
najdete placené parkoviště uprostřed Pohořelce. Pohořelec 
byl v minulosti jedním z předměstí Hradčan a za své jméno 
vděčí četným požárům, které zde v minulosti pravidelně 
řádily. Uprostřed náměstí lemovaného starými měšťanskými 
domy stojí barokní socha sv. Jana Nepomuckého. Schody v 
bráně jednoho z domu na pravé straně náměstí se dostanete 
ke Strahovskému klášteru, který je první památkou, kterou 
návštěvník Hradčan obvykle navštíví. Přístup ke klášteru je 
možný také někdejší hlavní bránou postavenou v období 
baroka, která stojí v horní části Pohořelce. 

Dějiny Hradčan
Hradčany byly založeny jako třetí pražské město někdy kolem roku 
1320. Zatímco Staré Město a Malá Strana měly statut královského 
města od počátku, Hradčany byly založeny jako poddanské město. 
Byly založeny podél silnice vedoucí z Pohořelce ke královské 
rezidenci. Ve středověku nebylo město o mnoho větší než je dnešní 
Hradčanské náměstí. Jak je vidět z paláců, které se na náměstí 
zachovaly, v blízkosti krále se usídlili čelní představitelé šlechty. O 
něco dále v dnešní Loretánské ulici si své domy postavili měšťané a 
nejdále od náměstí na Novém Světě bydlela chudina. Královským 
městem se Hradčany staly až v roce 1598 v době vlády Rudolfa II. 
a zůstaly jím do roku 1784. 
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▶ Strahovský klášter
Strahovský klášter byl založen v roce 1140 přemyslovským 
knížetem Vladislavem II. Románská stavba 
premonstrátského kláštera však hned v roce 1258 vyhořela. 
Po jeho obnovení byl klášter v době 

Kostel Panny Márie v Strahovském klášteře
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vlády Karla IV. obklopen městskými hradbami a připojen k 
Hradčanům. V první polovině 17. století byl celý klášterní 
areál přestavěn a rozšířen. V roce 1948 byl komunisty 
klášter církvi odebrán a navrácen jí byl zpět až po roce 1989. 

Klášterní areál se skládá z klášterní budovy, opatství, dvou 
kostelů a knihovny, která je hlavní návštěvnickou atrakcí 
strahovského klášterního komplexu. Hned za hlavní bránou 
stojící v horní části Pohořelce, která byla postavená v 
polovině 18. století, stojí  kostel sv. Rocha. Počátkem 17. 
století ho nechal postavit císař Rudolf II. jako poděkování za 
odvrácení morového nebezpečí. Dnes se v kostele 
postaveném v smíšeném goticko-renesančním stylu nachází 
galerie Miro. Klášterní kostel Panny Marie na nádvoří 
kláštera byl postaven jako románská bazilika ve 12. století a 
v průběhu staletí byl několikrát přestavován. Jeho dnešní 
podoba sahá do poloviny 18. století. Nedaleko baziliky stojí 
sloup se sochou sv. Norberta, zakladatele řádu 
premonstrátů, který je v kostele pohřben. Socha tohoto 
světce zdobí také hlavní bránu do areálu. 

Nejnavštěvovanější částí kláštera je klášterní knihovna, 
která byla založená ve 12. století. V průběhu staletí se stala 
několikrát obětí požárů, které ve středověku ničily naše 
města pravidelně. Dnešní knižní fond se proto začal vytvářet 
až v 17. století. V důsledku rušení klášterů císařem Josefem 
II. koncem 18. století byla strahovská knihovna obohacena 
knihami ze zrušených českých a moravských klášterů a 
proto se v ní dnes nachází i knihy starší. V letech 1671-97 
byl v knihovně zřízen tzv. Teologický sál, který byl 
vyzdoben freskami Siarda Noseckého vztahujícími se k 
teologické problematice. Jak napovídá název uchovávají se 
zde především teologické knihy. 

Filozofický sál s freskami známého vídeňského malíře A. F. 
Maulbertsche, které znázorňují Dějiny lidstva,  byl zřízen 
později a to v letech 1782-84. K nejcennějším knihám 
strahovské knihovny patří Strahovský evangeliář z 9. století 
spolu s asi 2 000 rukopisy a 1 500 prvotisky. Celkem je v 
knihovně asi 130 000 starých knih. K zajímavostem 
strahovského areálu patří někdejší klášterní sklep, ve kterém 
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se uchovávalo víno a který dnes slouží jako restaurace. 
Nazývá se Peklo a nachází se v zadní části areálu. 

V areálu dále je Strahovská obrazárna a Památník 
národního písemnictví, který je muzeum české literatury. 
Při východu z areálu, který vede na Pohořelec najdete 
muzeum miniatur. K zajímavostem muzea různých 
miniaturních předmětů patří zejména nejmenší kniha na 
světě, která je zapsaná také v Guinessově knize rekordů. 
Její rozměry jsou 0,9 x 0,9 mm.

Strahovská knihovna, Strahovské nádvoří 1, Praha 1, 
internet: www.strahovskyklaster.cz, otevřeno denně od 9.00-
12.00 a 13.00-17.00 hod.

Strahovská obrazárna, Strahovské nádvoří 1, Praha 1, 
internet: http://www.strahovskyklaster.cz, otevřeno denně 
kromě po od 9.00-17.00 hod.

Památník národního písemnictví, Strahovské nádvoří 1, 
Praha 1, internet: www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz, 
otevřeno denně kromě po od 9.00-12.00 a 13.00-17.00 hod. 

Muzeum miniatur, Strahovské nádvoří 10, Hradčany, 
internet: www.muzeumminiatur.cz, otevřeno denně od 9.00-
17.00 hod. K zajímavostem tohoto  muzea miniaturních 
předmětů patří zejména nejmenší kniha na světě, která je 
zapsaná také v Guinessově knize rekordů. Její rozměry jsou 
0,9 x 0,9 mm. 

▶ Černínský palác
Když se z Pohořelce vydáte směrem k hradu dostanete se 
po několika desítkách metrů na Loretánské náměstí. Levou 
stranu tohoto náměstí lemuje mohutný Černínský palác. 
Palác dlouhý asi 150 metrů byl postaven v letech 1669-1720 
pro císařského vyslance v Benátkách hraběte Jana 
Humprechta Černína z Chudenic, který se k ohromnému 
majetku dostal jako hlavní dodavatel císařské armády 
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Albrechta z Valdštejna. Tento palác měl sloužit jako symbol 
bohatství a moci rodiny Černínů ale náklady spojené s jeho 
výstavbou a udržováním překročily časem jejich možnosti. 

Palác byl proto v polovině 19. století prodán rakouskému 
císařství. Od poloviny 19. století pak sloužil jako kasárna. Po 
založení Československa v roce 1918 bylo v paláci umístěno 
ministerstvo zahraničních věcí nově vzniklé republiky. Také 
dnes slouží palác jako sídlo Ministerstva zahraničí České 
republiky. Naproti monumentálnímu paláci stojí podstatně 
skromnější barokní poutní komplex Loreta.

▶ Loreta
Loreta postavená v letech 1626-1720 patřila v minulosti k 
jednomu z nejznámějších poutních míst u nás. Poutní areál 
nechala vystavět hraběnka Benigna z Lobkovic. V první fázi 
výstavby byla postavená Svatá chýše (Santa Casa), kopie 
domnělé chýše Panny Marie, kde se měl narodil Ježíš 
Kristus. Svatá chýše s bohatou štukovou výzdobou na 
fasádě stojí dnes uprostřed loretánského komplexu. Její 
interiér je vyzdoben malbami ze života Panny Marie. Santa 
Casa je obklopena jednopatrovými křídly a  součástí
loretánského komplexu je také barokní kostel Narození 
Páně. 

Největší atrakcí Lorety není ale Svatá chýše, ale klenotnice
nacházející se v prvním patře. V klenotnici jsou vystaveny 
sakrální předměty jako monstrance, kříže a podobně, z nichž  
jsou mnohé vyzdobeny drahokamy. Nejcennějším objektem 
je stříbrná diamantová monstrance z roku 1699, která je 90 
cm vysoká a 70 cm široká. Monstrance zhotovená podle 
návrhu rakouského architekta J. B. Fischera z Erlachu je 
vyzdobená 6 200 diamanty. 

Loreta, Loretánské nám 7, internet: www.loreta.cz, otevřeno 
od út-ne 9.00-12.15 a  13.00-16.30 hod. 

Santa Casa
Pražská Svatá chýše je podobně jako další svaté chýše po celé 
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Evropě kopií Svaté chýše z italského města Loreto. Podle legendy 
přenesli v 13. století archandělé svatou chýši z Palestiny přes 
chorvatskou Rijeku do Loreta, malého městečka na italském 
jaderském pobřeží. V následujících staletích v závislosti na tom jak 
sílil kult Panny Marie vznikaly napodobeniny italského komplexu po 
celé Evropě.

Z terasy Lorety spatříte napravo malý kostel zasvěcený 
Panně Marii, 

Santa Casa

který byl vystavěn počátkem 17. století pro klášter kapucínů. 
Za ním se nachází Nový Svět, někdejší chudinská čtvrť a 
dnes jedna z turistických atrakcí Hradčan. Čtvrť s malými 
domky a úzkými kameny dlážděnými ulicemi jako by sem 
byla přemístěna z anonymního českého maloměsta se 
stylově vůbec nehodí do sousedství monumentálních paláců 
a kostelů stojících v jejich blízkosti. V domcích z nichž 
mnohé mají renesanční nebo barokní základy sídlila v 
minulosti chudina.
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Z Loretánského náměstí se na Hradčanské náměstí
dostanete pomalou chůzí za několik málo minut. Těsně před 
vstupem na Hradčanské náměstí uvidíte po pravé straně 
dům vyzdobený sgrafity, ve kterém byla v minulosti 
hradčanská radnice. Renesanční dům z doby kolem roku 
1600 sloužil jako radnice až do roku 1784. Dnes je to obytný 
dům, v sousedním domě je hospoda U Staré radnice. Hned 
vedle ní vedle vedou dolů schody, které vás přivedou do 
horní části Nerudovy ulice. 

Arcibiskupský palác

Přímo před vámi se zase otvírá pohled na Hradčanské 
náměstí lemované mohutnými paláci, které bylo ve 
středověku hlavním náměstím Hradčan. Uprostřed parku se 
tyčí morový sloup se sochou Panny Marie z roku 1726, 
který je dílem našeho významného barokního mistra F. M. 
Brokoffa. 

Na rohu Loretánské ulice a náměstí stojí Toskánský palác, 
který od roku 1718 patřil vévodům Toskánským. Palác 
postavený koncem 17. století není veřejnosti přístupný a 
patří dnes ministerstvu zahraničních věcí. Jeden z 
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nejmonumentálnějších paláců na náměstí stojí na pravé 
straně a je bohatě zdobený sgrafity. Jedná se o renesanční 
Schwarzenberský palác postavený v letech 1546-63. Další 
monumentální palác s hezkou fasádou stojí hned naproti.

Jedná se o arcibiskupský palác z druhé poloviny 16. 
století, který byl asi o sto let později přestavěn v barokním 
stylu. Jeho fasáda ve stylu rokoka pochází z let 1763-64. 
Palác je sídlem pražského arcibiskupa a není veřejnosti 
přístupný. Úzkou uličkou vedle arcibiskupského paláce se 
dostanete k Šternberskému paláci postavenému v letech 
1698-1720. V paláci dnes sídlí Národní galerie. Ve stálé 
expozici najdete díla evropských malířů od doby antiky až po 
baroko. K atrakcím galerie patří obrazy Tiepola, El Greka, 
Rubense, Holbeina, Dürera.

Šternberský palác, Hradčanské nám. 15, Praha 1, internet: 
www.ngprague.cz, otevřeno denně kromě po od 10.00-18.00 
hod.

▶ Pražský hrad
Internet: www.hrad.cz.

Hradní areál je otevřen denně od 5.00-24.00 hod. Jednotlivé 
objekty a zahrada na Baště jsou otevřeny denně od 9.00-17.00 
hod., v zimě do 16.00 hod. Zahrady Pražského hradu včetně terasy 
u Jízdárny a Jeleního příkopu jsou otevřeny denně od 10.00-18.00 
hod. Informační středisko se nachází na 3. nádvoří nedaleko 
vchodu do katedrály. Tel. 224373368, otevřeno denně od 9.00-
16.00 hod. Prodej vstupenek, knih, půjčování audioprůvodců. 
Hradem vede několik návštěvnických okruhů, navštívit můžete také 
jednotlivé památky jako jsou Zlatá ulička, Jiřský klášter, Prašná věž, 
bazilika sv. Jiří. 

Hlavní atrakcí Hradčanského náměstí je samozřejmě 
někdejší rezidence českých králů a dnešní sídlo prezidenta 
republiky - Pražský hrad. 
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Okno podle návrhu A. Muchy

Na první nádvoří hradu se vchází přes železnou bránu 
zdobenou sochami gigantů, kterou stráží čestná stráž. Jedná 
se o nejmladší nádvoří, které bylo postaveno v 18. století za 
vlády Marie Terezie. Matyášovou bránou z roku 1614 
postavenou císařem Matyášem se dostanete na druhé 
nádvoří, kde váš pohled spočine nejdříve na kapli sv. Kříže z 
poloviny 18. století. 
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Centrální část druhého nádvoří zdobí barokní kašna z roku 
1686. V levém křídle nádvoří se nachází Španělský sál ze 
16. století, který slouží k oficiálním přijetím cizích státníků. 
Na druhém nádvoří 

najdete také vchod do hradní galerie jejíž začátky sahají do 
doby vlády císaře Rudolfa II. K pokladům galerie, která se 
nachází na místě někdejších královských koníren, patří 
obrazy Tiziana, Tintoretta, Veroneseho a Rubense. Bránou 
na pravé straně druhého nádvoří se dostanete na třetí 
nádvoří, kde vás hned na začátku čeká konfrontace s 
ohromující čelní fasádou chrámu sv. Víta a množstvím 
turistů fotografujících obrovské růžicové okno. 

Chrám sv. Víta

Chrám sv. Víta se začal stavět z příkazu Karla IV. v roce 
1344 a to na místě, kde již v 10. století stála románská 
rotunda. V 11. století byla zde postavená třílodní bazilika. 
Prvním stavitelem katedrály byl francouzský stavitel Matyáš 
z Arrasu, po jeho smrti převzal dohled nad stavbou Petr 
Parléř z Gmundu. Pod jeho vedením byla dokončena 
východní část katedrály s apsidou, triforiem, oltářem a kaplí 
sv. Václava. Pak se výstavba na dlouhá staletí zastavila a 
stavební práce byly zcela obnoveny až v polovině 19. století. 
V roce 1859 byl založen spolek za dokončení katedrály a to 
že katedrála byla konečně v roce 1929 dokončena je 
zejména jeho zásluhou. 

Chrám se skládá z dvou částí. Starší část od oltáře až po 
příční loď byla postavena v 14.-15. století. Mladší část - tj. od 
příčné lodě až po hlavní vchod - byla postavena v letech 
1873-1929 ve stylu novogotickém. K nejhezčím částem nové 
části katedrály patří moderní růžicové okno z roku 1921 
zobrazující stvoření světa. Okno o ploše 99 čtverečních 
metrů se skládá z 27 000 barevných skleněných tabulek. 
Další zajímavou částí je okno Nové arcibiskupské kaple (třetí 
kaple nalevo), které je prací Alfonse Muchy. Výzdoba okna 
znázorňuje příchod a dílo slovanských věrozvěstů Cyrila a 
Metoděje. Kapli, která je místem posledního odpočinku 
pražských arcibiskupů, zdobí dále oltářní obraz Bartoloměje 
Sprangera, dvorního malíře císaře Rudolfa II. 
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Nejhezčí kaplí katedrály je kaple sv. Václava, která se 
nachází na pravé straně kostela hned vedle bočního vchodu 
z třetího nádvoří. Kapli postavil v letech 1362-67 Petr Parléř 
na místě, kde původně stála románská rotunda sv. Václava. 
V centrální části kaple se nachází hrobka světce jejíž vrchní 
část pochází z roku 1912-13, kdy byla kaple restaurována. 
Horní část stěn kaple zdobí malby se scénami ze života sv. 
Václava, které pochází ze 16. století. Jedná se 

Gotický strop
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o práci tzv. Mistra Litoměřického oltáře. Dolní části stěn jsou 
vyloženy 1 300 českými polodrahokamy. Obraz u vchodu 
líčící smrt sv. Václava ve Staré Boleslavi pochází z roku 
1543. Malá dvířka v pravé části kaple vedou do klenotnice, 
kde jsou uloženy české korunovační klenoty.

Koruna, žezlo, jablko a roucho
České korunovační klenoty se skládají ze svatováclavské koruny, 
královského žezla, jablka a korunovačního roucha. Klenoty jsou 
uloženy v korunní komoře v kapli sv. Václava v chrámu sv. Víta, 
která je uzavřena sedmi zámky. Klíče k těmto zámkům jsou 
uschovány u prezidenta republiky, pražského arcibiskupa, předsedy 
vlády, předsedy Poslanecké sněmovny, předsedy Senátu, děkana 
Metropolitní kapituly a pražského primátora. Vstoupit do komory je 
možné pouze, když se sejdou představitelé všech těchto institucí. 
Kdy byla koruna přesně zhotovena nevíme. Víme, že ji nechal 
zhotovit Karel IV., při jehož korunovaci dne 2. 9. 1347 byla použita 
poprvé. Koruna z ryzého zlata je vyzdobena 96 drahými kameny a 
20 perlami, její váha je 2,4 kg. Jablko a žezlo pochází z první 
poloviny 16. století. Korunovační roucho zdobené hermelínem 
nechal zhotovit král Ferdinand II. ke své korunovaci za českého 
krále v roce 1617. Korunovační klenoty jsou vystavovány velice 
zřídka a naposledy je veřejnost mohla shlédnout  v roce 1998 při 
příležitosti 80. výročí vzniku Československé republiky. Kopie 
českých korunovačních klenotů si můžete prohlédnout v muzeu v 
Lobkovickém paláci. 

Nedaleko kaple se nachází vchod do podzemní hrobky, 
kde spočívají pozůstatky Karla IV., jeho syna Václava IV., 
císaře Rudolfa II., krále Jiřího z Poděbrad a dalších českých 
vládců. Pozůstatky krále Ferdinanda I.,  jeho manželky a 
syna Maxmiliána II. spočívají v královském mauzoleu před 
hlavním oltářem. 

Několik metrů od vchodu do mauzolea se nachází náhrobek 
sv. Jana Nepomuckého, která byl zhotovena podle návrhu 
známého vídeňského architekta J. E. Fischera z Erlachu. V 
Saské kapli ležící hned vedle jsou na levé straně uloženy 
pozůstatky Přemysla Otakara II., napravo leží Přemysl 
Otakar I. Hlavní oltář katedrály je z roku 1868-73, lavice jsou 
staršího data a pochází ze 17.-18. století. Další zajímavou 
částí kostelu je triforium s 21 bustami na kterých jsou 
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zobrazeny členové rodiny Karla IV. a stavitelé katedrály 
Matyáš z Arrasu a Petr Parléř. 

Třetí nádvoří, které se nachází směrem doprava od 
katedrály, obdrželo svou dnešní podobu počátkem 20. 
století. Jeho architektonická podoba vznikla podle plánů 
slovinského architekta Josipa Plečnika. Granitový monolit
vysoký 16 metrů stojící na začátku nádvoří je památník 
obětem první světové války a byl zde vztyčen v roce 1928. 
Hned vedle něj stojící socha sv. Jiří pochází z období 
gotiky. Předtím než se z třetího nádvoří podíváte do Starého 
královského paláce, všimněte si Zlaté brány, která je dílem 
Petra Parléře. Dnes boční vchod do katedrály, který byl v 
minulosti hlavním vchodem, zdobí mozaika Posledního 
soudu zhotovená v roce 1370-71. 

Tip na léto
Každoročně se na Pražském hradě konají letní shakespearovské 
slavnosti v rámci kterých se můžete podívat na nejznámější 
dramata tohoto anglického spisovatele.

Internet: www.shakespeare.cz

Starý královský palác

První královský palác byl na tomto místě postaven již 
koncem 9. století.  V 12. století byl původní dřevěný palác 
nahrazen palácem z kamene. Ve 14. století zde Karel IV. 
nechal postavit gotický palác. Až do 16. století byla tato část 
hradu sídlem českých králů, v následujícím období zde 
sídlily různé královské instituce a úřady. Konala se tady také 
shromáždění zemských stavů. 

Centrální částí obrovského třípatrového komplexu je 
Vladislavský sál. Sál, který je 62 metrů dlouhý, 16 metrů 
široký a 13 metrů vysoký nechal postavit král Vladislav 
Jagellonský koncem 15. století. Zrak všech návštěvníků 
přitahuje zejména gotická žebrová klenba, kterou stavitel 
Benedikt Ried dokázal, že je skutečným mistrem svého 
oboru. Dovedně se mu zde povedlo spojit starý gotický s 
novým renesančním stylem. Sál sloužil jako místo pro 
pořádání rytířských turnajů, pořádaly se zde shromáždění, 
trhy s luxusním zbožím, korunovační slavnosti a hostiny. 
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Vpravo hned na začátku sálu se nachází vchod do někdejší 
České kanceláře, která byla místem druhé pražské 
defenestrace. Dne 23. 

Bazilika sv. Jiří

května 1618 tady zástupci českých stavů shodili z okna 
místodržitele Viléma Slavatu a  Jaroslava Bořitu z Martinic 
spolu s písařem Fabriciem. Tato událost, kterou uvedení 
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muži šťastně přežili, měla za následek povstání českých 
stavů a následně třicetiletou válku. 

Po levé straně těsně před východem se nachází někdejší 
Sněmovna, která se zachovala v podobě jakou měla v 17. 
století. Uprostřed stojí královský trůn a vedle něj biskupské 
křeslo, zdi jsou vyzdobeny portréty panovníků. 

Na konci Vladislavského sálu  můžete nahlédnout do 
kostela Všech svatých, který postavil Petr Parléř v druhé 
polovině 14. století. Původně stál samostatně a byl 
vyzdoben podle vzoru pařížského kostela Sainte Chapelle. 
Po požáru v polovině 16. století byl obnoven a portálem 
spojen s Vladislavským sálem.  

Z Vladislavského sálu se vychází ven po Jezdeckých 
schodech, kterými někdy vcházeli do sálu rytíři na koních. 

▶ Bazilika sv. Jiří
.První románskou baziliku zde nechal postavit kníže 
Vratislav I. počátkem 10. století. Jednalo se o jeden z 
nejstarších kostelů na území Prahy a nejstarší románskou 
stavbu na Hradě. V polovině 14. století byla k bazilice 
přibudována gotická kaple, která se nachází napravo od 
apsidy a ve které je umístěna hrobka sv. Ludmily. Hned 
vedle baziliky stojí někdejší klášter sv. Jiří, který byl založen 
v roce 973. Dnes se v klášteře nachází expozice manýrismu 
a baroka v Čechách s díly mistrů jako K. Škréta, F. M. 
Brokof, P. Brandl, J. Kupecký, M. B. Braun.

Klášter sv. Jiří, Jiřské nám. 33, Hradčany, Hrad, internet: 
www.ngprague.cz, otevřeno denně od 9.00-17.00 hod.

Jiřskou ulicí se od baziliky sv. Jiří dostanete za několik málo 
minut do Zlaté uličky. Podle legendy bydleli v této úzké 
uličce s nízkými domy alchymisté, kteří pracovali na dvoře 
císaře Rudolfa II. Ve skutečnosti tady bydleli zlatníci, krejčí, 
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obuvníci a další řemeslníci pracující pro císařský dvůr. 
Mnohem později - v 20. století - bydlel v 

Pohled ze zahrad na chrám sv. Mikuláše

domě číslo 12 známý spisovatel Franz Kafka. Konec Zlaté 
uličky tvoří věž zvaná Daliborka, která byla postavena 
koncem 15. století a to jako součást hradeb kolem 
královského hradu. 

Když se vrátíte zpět na Jiřskou ulici, spatříte na pravé straně 
Lobkovický palác, původně renesanční palác postavený  v 
letech 1651-68, který byl přestavěn v barokní době. V paláci 
je dnes umístěná expozice věnovaná našim dějinám. K 
atrakcím expozice patří kopie českých korunovačních 
klenotů.

Lobkovický palác, Jiřská 3, otevřeno denně kromě po od 
9.00-17.00 hod.

Nedaleko stojící Černá věž  byla v minulosti součástí 
hradního opevnění. Když teď projdete Černou věží 
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dostanete se na začátek Starých zámeckých schodů, které 
vás dovedou ke stanici metra 

Baroko v Nerudove ulici

Malostranská. Podstatně hezčí zážitek v podobě 
okouzlujících pohledů na červené střechy Malé Strany a 
kupole kostela sv. Mikuláše na vás čeká když se královskými 
zahradami vrátíte zpět na Hradčanské náměstí.

Muzea a galerie

Bílkova vila, Mickiewiczova 1, Hradčany. Ateliér našeho 
významného představitele symbolismu Františka Bílka 
(1872-1941). 

MALÁ STRANA
Nerudova ulice tvoří spolu s Karlovou ulicí turistickou 
magistrálu po které denně projdou tisíce turistů z celého 
světa. Lemují ji staré šlechtické paláce, ve kterých jsou dnes 
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v přízemí obchody se suvenýry, sklem a kýčem různého 
druhu. Samozřejmě, že tady 

Fasáda chrámu sv. Mikuláše

nemohou nescházet turistické hospody s přemrštěnými 
cenami. Na začátek Nerudovy ulice se dostanete z 
Hradčanského náměstí z vyhlídky, která patří k nejhezčím v 
Praze. 

Hned na začátku ulice si všimněte domu U dvou slunců, 
který byl postaven v 17. století. V letech 1845-59 v něm 
bydlel novinář a spisovatel Jan Neruda. Neruda byl 
pravidelným hostem stejnojmenné hospody, která se dnes 
„specializuje“ na zahraniční klientelu. Ostatně není jediná, je 
to osud všech hospod na této turistické magistrále. 

K nejhezčím palácům v Nerudové ulici patří Morzinský 
palác, dnes sídlo rumunského velvyslanectví, který byl 
postaven podle návrhu J. Santiniho-Aichla v roce 1714. 
Obrovské sochy mouřeninů, které podepírají balkon a 
sochařská výzdoba fasády jsou dílem F. M. Brokoffa. O 
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několik metrů dále ústí Nerudová ulici do Malostranského 
náměstí. V horní části tohoto náměstí spatříte kostel sv. 
Mikuláše a hlavní vchod do něj. 

▶ Kostel sv. Mikuláše
Kostel sv. Mikuláše, mohutná barokní stavba, byl postaven 
podle vzoru hlavního jesuitského kostela v Římě, který se 
jmenuje Il Gesu. Kostel byl postaven v letech 1703-60 podle 
návrhu otce a syna Kryštofa a Kiliána Ignáce 
Dientzenhoferových. Kostelní věž postavenou v roce 1755 
navrhoval Anselmo Lurago. 

Vnitřek kostela patří k nejhezčím barokním kostelním 
interiérům v Praze a oslňuje svou barokní opulentností. 
Obrovská freska na stropu, dílo J. L. Krackera, o rozloze 1 
500 čtverečních metrů zobrazuje život a dílo svatého 
Mikuláše. Jedná se o největší barokní fresku v Praze. K 
malířské výzdobě vnitřku přispěl také jeden z našich 
nejvýznamnějších barokních malířů, kterým byl Karel Kréta.

▶ Malostranské náměstí
Když král Přemysl Otakar II. založil v roce 1257 Menší Město 
Pražské, jak se Malá Strana v minulosti nazývala, nebylo 
toto město o mnoho větší než dnešní Malostranské náměstí 
s jeho bezprostředním okolím. Svou dnešní podobu obdrželo 
náměstí po velkém požáru, který v roce 1541 zničil téměř 
zcela starou, původní zástavbu. Všechny paláce lemující 
dnešní náměstí byly postaveny až po polovině 16. století. 
Jeden z nich stojí hned naproti vchodu do kostela sv. 
Mikuláše. 

Lichtenštejnský palác byl postaven v 17. století a svou 
dnešní klasicistickou podobu obdržel v průběhu přestavby 
koncem 18. století. Na opačné straně náměstí, které je 
rozdělené kostelem na dvě části,  stojí někdejší 
malostranská radnice. Původní budova radnice byla 
postavená počátkem 17. století v renesančním stylu a 
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svému účelu sloužila do roku 1784. Dnes se v prvním patře 
někdejší 

Malostranské náměstí

radnice nachází oblíbený koncertní sál Malostranská 
beseda, přízemí slouží jako restaurace. 

Na začátku Letenské ulice stojí někdejší klášter sv. Tomáše
s kostelem. Kostel postavený v 14. století byl v letech 1723-
31 přestavěn v barokním stylu podle návrhu K. I. 
Dientzenhofera. Interiér kostela pochází také z doby barokní 
a k jeho ztvárnění přispěli významní barokní mistři. Strop 
kostela vymaloval V. V. Reiner, boční oltáře jsou vyzdobeny 
malbami od Škréty a hlavní oltář zdobí kopie dvou maleb P. 
P. Rubense. V roce 1358 byl u kláštera založen klášterní 
pivovar, který ve středověku vařil nejenom pro potřeby 
mnichů ale také obyvatel Malé Strany. Pivovar přetrval až do 
50. let 20. století, kdy byl zavřen. Restaurace, která byla jeho 
součástí tady stojí dodnes. Zatímco v 19. století se tady 
scházeli převážně pražští literáti a umělci, dnes je restaurace 
u sv. Tomáše typickou turistickou hospodou.
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▶ Valdštejnský palác a zahrada
Za vysokou zdí lemující Letenskou ulici se nachází jedna z 
nejhezčích zahrad našeho hlavního města. Jedná se o 
zahradu průchozí, kterou se přes nádvoří Valdštejnského 
paláce dostanete na Valdštejnskou ulici. Dominantní stavbou 
zahrady, která je vyzdobena četnými kopiemi plastik Adriana 
de Vriese z roku 1626, je tzv. Sala terrena ze 17. století. V 
letě v této napůl otevřené budově vystupují hudebníci, 
pořádají se tady také baletní představení a rytířské souboje. 

Valdštejnský palác, jehož zadní část hraničí se zahradou, 
patří k nejrozsáhlejším palácům na Malé Straně. Tuto 
barokní stavbu nechal postavit v letech 1624-30 Albrecht z 
Valdštejna, který kvůli svému novému paláci nechal zbořit 
přes 20 domů, tři zahrady a jednu cihelnu. Palác, ve kterém 
dnes sídlí český Senát, není přístupný veřejnosti. Některé z 
jeho místností můžete shlédnout ve filmu Amadeus od 
Miloše Formana, který se tady točil. 

▶ Kostel Panny Marie Vítězné
Nedaleko Malostranského náměstí v Karmelitské ulici 9 se 
nachází kostel Panny Marie Vítězné, který svou dnešní 
podobu získal v 17. polovině století. Kostel je znám 
především díky malé voskové figuře pražského Jezulátka, 
která se tady uchovává. Pražské Jezulátko a jeho schopnost 
léčit je předmětem uctívání především v latinskoamerických 
zemích. V kostele se nachází muzeum Pražského Jezulátka 
se šatníkem Jezulátka a devocionálními předměty. Otevřeno 
po-so od 9.30-17.30, ne od 13.00-18.00 hod., vstup zdarma. 

▶ Maltézské náměstí
Na jedno z typických malostranských náměstí se dostanete z 
Karmelitské ulice Prokopskou ulicí. Malé náměstí 
nepravidelného tvaru je lemováno starými šlechtickými 
paláci a měšťanskými domy. Stojí tady kostel Panny Marie 
pod řetězem zván také Maltézský kostel, který patřil řádu 
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Maltézských rytířů. Maltézské náměstí plynule přechází ve 
větší Velkopřevorské náměstí, kde v jednom z paláců sídlí 
francouzské velvyslanectví. Pokud se z Maltézského 
náměstí vydáte opačným směrem, který vás přivede na 
Mosteckou ulici, všimněte si domu číslo 11 v Lázeňské ulici. 
V tomto domě bydlel v roce 1796 Ludwig van Beethoven. 
Mostecká ulice je spojnicí vedoucí z Malostranského 
náměstí ke Karlovu mostu. Na jejím konci stojí 
Malostranské mostecké věže, kterými v minulosti chránily 
vstup na most. Větší věž byla postavená v druhé polovině 
15. století, menší dostala svou dnešní podobu koncem 16. 
století. Obě věže jsou spojeny bránou z období kolem roku 
1410. Věže byly původně součástí románských hradeb 
Juditina mostu, který byl zničen povodní.  

▶ Kampa
Kampa je poklidnou zelenou oázou uprostřed pulsujícího 
života Malé Strany. Je ideální pro krátkou pauzu a oddech, z 
nábřeží a několika hospod, které se tady nacházejí je hezký 
pohled na Karlův most a Staré Město. Najdete tady také 
ponton u kterého přistávají výletní parníky plovoucí po 
Vltavě. 

Muzeum Kampa
Manželé Jan a Meda Mládkovi, čeští sběratelé žijící v USA, darovali 
v roce 2002 Praze část své velké sbírky uměleckých předmětů  s 
podmínkou, že budou vystaveny v rekonstruovaných Sovových 
mlýnech na pražské Kampě. K nejvzácnějším částem sbírky patří 
ucelená kolekce obrazů Františka Kupky a díla Jiřího Koláře. Kromě 
těchto českých umělců obsahuje sbírka také práce dalších 
středoevropských malířů a sochařů. Sovovy mlýny byly počátkem 
tohoto tisíciletí zrekontruovány, přičemž cena rekonstrukce byla 122 
milionů Kč. Rekonstrukci v letech 2000-2001 provázely bouřlivé 
debaty a spory mezi Medou Mládkovou, pražským magistrátem a 
památkaři. Debatovalo se o autorech projektu, jeho podobě a také 
o výšce skleněné věže na střeše muzea. Nakonec vše dobře 
dopadlo a po mnoha odkladech bylo nakonec  muzeum na podzim 
roku 2003 otevřeno. 

Internet: www.museumkampa.cz



27

▶ Karlův most
Karlův most spojující Malou Stranu se Starým Městem 
nechal postavit v roce 1357 Karel IV. Most, který je 516 
metrů dlouhý, byl postaven přibližně na stejném místě, kde 
stál původně Juditin most. Z Juditina mostu, který byl 
postaven asi o 200 let dříve, zbyla pouze malá část, která je 
dnes součástí Malostranských mosteckých věží. Karlův most 
byl postaven na 16 pilířích a to podle návrhu Petra Parléře. 
Podobně jako v minulosti i dnes je důležitou spojnicí přes 
Vltavu mezi Starým Městem a Malou Stranou, který využívají 
zejména cizí návštěvníci hlavního města. Dostat se přes něj 
v hlavní turistické sezóně dá člověku zabrat. 

Most je vyzdoben barokními sochami ze 18. století, které 
byly vytvořeny deseti významnými barokními umělci k nimž 
patřili také F. M. Brokof a Matyáš Braun. Nejstarší socha se 
nachází přibližně uprostřed mostu. Jedná se o sochu sv. 
Jana Nepomuckého, kterou v roce 1683 vytvořil Jan Brokof. 
Jako jediná byla vytvořená z bronzu, ostatních sochy jsou z 
kamene. Reliéfy, které zdobí její čelní část, zobrazují scény 
ze života Jana Nepomuckého, který byl v roce 1393 na 
příkaz krále Václava IV. svržen z mostu do Vltavy. Tato 
socha sloužila v minulosti jako vzor pro tisíce podobných 
soch zdobících naše mosty. 

Svatý Jan Nepomucký
Jan Nepomucký je jedním z našich nejpopulárnějších světců. Je 
patronem  vod a proto jeho sochu najdete na četných českých a 
moravských mostech. Jan z Pomuku, jak zní jeho původní jméno,  
se narodil kolem roku 1340 ve vesnici Pomuk (dnes Nepomuk). Po 
studiích na pražské univerzitě a univerzitě v Padově byl v roce 1389 
jmenován kanovníkem vyšehradské kapituly a generálním vikářem 
pražského arcibiskupa Jenštejna. V roce 1393 byl umučen a jeho 
tělo bylo svrženo do Vltavy. Legenda tvrdí, že se tak stalo, protože 
odmítl porušit zpovědní tajemství a sdělit králi obsah zpovědi 
královny. Pravda bude spíše jiná. Jan Nepomucký byl s největší 
pravděpodobností obětí mocenského boje mezi králem Václavem 
IV. a pražským arcibiskupem Janem z Jenštejna. Jeho hrobka se 
nachází v katedrále sv. Víta na pražském Hradě. 

Muzea a galerie
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Svatý Jan Nepomucký na Karlově mostě

Muzeum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, 
Kampa, Malá Strana, internet: www.museumkampa.cz, 
otevřeno denně od 9.00-18.00 hod. Moderní české a 
středoevropské umění. K pokladům muzea patří 
jednoznačně obrazy Františka Kupky, koláže Jiřího Koláře, 
plastiky Otty Gutfreunda a dalších českých, slovenských, 
polských, maďarských a jugoslávských umělců. 
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České muzeum hudby, Karmelitská 2, Malá Strana, 
internet: www.nm.cz, otevřeno denně od 10.00-18.00 hod. 
Každý první čtvrtek vstup zdarma ! Stálá expozice je 
věnovaná vztahu člověka k hudbě.

Franz Kafka Museum, Cihelna 2, Malá Strana, internet: 
www.kafkamuseum.cz. Expozice věnovana dílu a životu 
slavného pražského rodáka se nachází v Hergetove  cihelně. 

Expozice historických lékáren, Nerudova 32, Malá Strana, 
internet: www.nm.cz, otevřeno duben-září út-pá od 12.00-
18.00 hod., so, ne 10.00-18.00 hod. Dějiny lékáren v 
Čechách a na Moravě  od renesance do 19. století. 

Galerie Josefa Sudka, Úvoz 24, Malá Strana, otevřeno st-
ne od 11.00-19.00 hod. Expozice s fotografiemi jednoho z 
našich nejznámějších fotografů. 

Valdštejnská jízdárna, Valdštejnská ulice, Malá Strana, 
internet: www.ngprague.cz, otevřeno denně kromě po od 
10.00-18.00 hod. Galerie nemá stálou expozici.

Muzeum voskových figurín, Mostecká 18, Malá Strana, 
internet: www.waxmuseumprague.cz, otevřeno denně od 
9.00-20.00 hod.V muzeu můžete obdivovat významné 
osobnosti našich dějin.

STARÉ MĚSTO
Doba založení Starého Města není známá, je víceméně 
pravděpodobné, že lidské sídliště tady existovalo již v 9. 
století. První popis města pochází od židovského kupce 
Ibráhíma Ibn Jákúba ze španělského města Córdoba, který 
Prahu navštívil někdy v letech 965-966. Psal o městě Frága, 
které je vystavěno z kamene 
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Kostel sv. Salvatora

a vápna. V první polovině 13. století bylo Staré Město 
obehnáno hradbami a v 14. století mu  Jan Lucemburský 
udělil právo postavit si vlastní radnici. 

Do Starého Města vstoupíte z Karlova mostu 
Staroměstskou mosteckou věží, která byla postavená 
podle návrhu Petra Parléře. Její fasáda směrem k Starému 
Městu je bohatě zdobená plastikami, samotná věž je 
jedinečným dokladem středověkého pevnostního umění. 
Nad obloukem spatříte znaky zemí, které v době Karla IV. 
byly součástí českého království. Nad nimi se nachází socha 
Karla IV.  (nalevo) a jeho syna Václava IV. (napravo) spolu 
se sochou sv. Víta, který je uprostřed. V horní části se 
nachází sochy sv. Vojtěcha a sv. Zikmunda.

Karlův most ústí na staroměstské straně do Křížovnického 
náměstí. Malé náměstí se sochou  Karla IV. a dvěmi 
barokními kostely je takřka po celý den plné turistů, kteří 
tudy opouštějí nebo vstupují na Karlův most. Dominantní 
budovou náměstí je barokní kostel sv. Salvatora, který je 
součástí Klementina. Tento obrovský barokní komplex 
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několika budov a kostelů byl postaven jesuity, kteří odtud v 
17.-18. století vedli protireformační tažení. V Klementinu je 
pro veřejnost zpřístupněna astronomická věž a barokní 
Knihovní sál. Zajímavostí astronomické věže je kvadrant z 
18. století, kterým se určuje v Praze poledne. Otevřeno po-
pá od 14.00-21.00 hod., so, ne od 10.00-21.00 hod.

Úzkou a klikatou Karlovou ulicí proudí od mostu zástupy 
turistů směřujících na Staroměstské náměstí. Obě strany 
Karlovy ulice lemují obchody se suvenýry a kýčem, 
směnárny, kavárny, obchody a galérie, které se specializují 
zejména na odchytávání cizích návštěvníků Prahy. Ze 
stavebních památek kolem kterých v této části Prahy 
projedete stojí za zmínku Clam-Gallasův palác z počátku 
18. století, který se nachází asi 100 metrů před 
Staroměstským náměstím.

▶ Staroměstské náměstí
Přirozeným centrem Starého Města je Staroměstské náměstí 
s radnicí, orlojem, Týnským chrámem, kostelem sv. Mikuláše 
a celou 

řadou starých měšťanských paláců. Uprostřed náměstí stojí 
památník Jana Husa, který zde byl vztyčen v roce 1915 na 
památku pětistého výročí od smrti kazatele. 

Staroměstské náměstí se nachází na místě, kde se ve 
středověku křižovaly obchodní cesty. Dominantou náměstí je 
budova Staroměstské radnice s orlojem z 15. století, před 
kterým se každou celou hodinu vytváří shluk turistů 
čekajících na show s 12 apoštoly, smrtkou, Turkem, 
kokrhajícím kohoutem a odbíjejícími hodinami.  Radniční 
komplex se skládá z několika budov z nichž nejstarší je 
gotická budova z doby, kdy byla radnice zřízena, tedy z roku 
1338. V následujících staletích byly k původní gotické 
budově připojeny další okolní budovy až tady vznikl obrovský 
komplex, který byl částečně zničen požárem v posledních 
dnech druhé světové války. Všimněte si zejména hezkou 
sgrafity zdobenou renesanční budovu nazývanou U Minuty
stojící na rohu nalevo od hlavního 
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Fasáda Staroměstské radnice

vchodu. Jedná se o dům ve kterém strávil své dětství 
spisovatel Franz Kafka, který se nedaleko odtud narodil.
Historické sály radnice jsou přístupné návštěvníkům 
podobně jako vyhlídková věž. 

Týnský chrám patří k další dominantě náměstí. Chrám, 
jehož dvě vysoké věže tvoří jeden ze symbolů Starého 
Města, stojí tady od poloviny 14. století. Jedná se o gotický 
kostel se zachovaným gotickým interiérem, který většina 
návštěvníků navštěvuje kvůli náhrobku dánského astronoma 
Tycha de Brahe, který v Praze působil na dvoře císaře 
Rudolfa II. Náhrobek astronoma, který u nás zemřel v roce 
1601 se nachází napravo od hlavního oltáře. 

Po levé straně Týnského chrámu se nachází jeden z 
nejhezčích gotických domů Prahy. Jedná se o dům U 
Kamenného zvonu s hezkým gotickým průčelím, které 
pochází z první poloviny 14. století. V domě, který prý byl 
postaven pro královskou rodinu, se dnes pořádají výstavy a 
konají koncerty. 
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Týnský chrám

Hned vedle něj stojí palác Kinských, městský palác z 
období rokoka postavený podle návrhu známého architekta 
K. I. Dientzenhofera. V přízemí tohoto domu měl svůj obchod 
otec Franze Kafky a v prvním patře se nacházelo německé 
gymnázium, který autor Procesu navštěvoval. Čtenáři, kteří 
jsou fanoušky tohoto spisovatele, jistě neopomenou podívat 
se na jeho rodný dům. Ten stojí nedaleko kostela sv. 
Mikuláše na rohu Maislovy ulice. V paláci Kinských je dnes 
umístěná expozice Národní galerie věnovaná krajině v 
českém umění 17.-20. století. Z barokních malířů je zde 
zastoupen např. N. Grunt, krajinomalbu 19. století 
reprezentují A. Slavíček, A. Kosárek, J. Mařák a další. 

Další expozice Národní galerie, kterou je sbírka 
středověkého českého umění u nás a ve střední Evropě od 
roku 1200-1550, se nachází v nedalekém klášteru sv. 
Anežky. K atrakcím muzea patří zejména oltářní obrazy 
mistra Theodorika, Mistra Vyšebrodského oltáře, Mistra 
Třeboňského oltáře a dalších středověkých neznámých 
mistrů. Z cizích umělců tady např. najdete Lucase Cranacha 
st. a A. Altdorfera.
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Palác Kinských, Staroměstské nám. 12, Praha 1, internet: 
www.ngprague.cz, otevřeno út-ne od 10.00-18.00 hod. Stálá 
expozice představuje krajinu v českém umění od 17.-20. 
století a je rozdělená do tří částí - česká barokní krajina, 
krajinomalba 19. století a krajina v umění 20. století.

Klášter sv. Anežky České, U Milosrdných 17, Praha 1, 
internet: www.ngprague.cz, otevřeno denně kromě po od 
10.00-18.00 hod.

▶ Celetná ulice
Celetnou ulicí se ze Staroměstského náměstí dostanete k 
Prašné bráně a Obecnímu domu. Ulice je lemována starými 
několikapatrovými paláci, některé z domů jsou staré několik 
set let a mají hezké sklepy, které dnes slouží převážně jako 
restaurace a vinárny. Nejslavnější dům na této staré ulici je 
paradoxně relativně mladý. Jedná se o kubistický dům U 
Černé Matky Boží, který stojí napravo na rohu Celetné ulice 
a Ovocného trhu. Jedná se o jeden z mála kubistických 
domů, které se v Praze zachovaly. Byl postaven v roce 1912 
podle návrhu Josefa Gočára a jednalo se o první dům 
postavený ve stylu kterému se říká rondokubismus. V domě 
se dnes kromě jiného nachází replika kubistické kavárny, 
která tady za první republiky stála. A dostáváme se k Prašné 
bráně a Obecnímu domu, které stojí na hranici Starého a 
Nového Města. 

▶ Uličkami Starého Města
Staroměstské náměstí tvoří přirozené centrum historického 
centra Prahy, které je tvořeno v převážné míře úzkými 
klikatými uličkami, průchozími dvory s pavlačemi, malými 
náměstími, starými paláci a kostely. Takřka na každém kroku 
tady nacházíte stopy po významných osobách z naší 
historie. 

Pokud se od Staroměstské radnice vydáte Železnou ulicí 
dostanete se po několika stech metrech na Václavské 
náměstí. Na konci Železné ulice si můžete prohlédnout 
Karolinum, historickou budovu univerzity, kterou založil 
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Karel IV. Asi o 300 let mladší je budova Stavovského 
divadla stojícího na Ovocném trhu. Základní kámen tohoto 
divadla byl položen v roce 1781 Antonem Nosticem. Divadlo, 
ve kterém měla v roce 1787 premiéru opera Don Giovanni 
od W. A. Mozarta, je první budovou postavenou v Praze v 
klasicistickém stylu. Havelskou ulicí se od divadla dostanete 
k původně gotickému kostelu sv. Havla, ve kterém kdysi 
kázali Jan Hus, Milíč z Kroměříže a Konrad Waldhauser. 

V Melantrichově ulici se zase nachází rodný dům „zuřivého 
reportéra“ Egona Erwina Kische, významného spisovatele z 
okruhu německých židovských spisovatelů, který se tady 
narodil v roce 1885. Na jeho rodném domě v Kožní ulici č. 1, 
který se jmenuje U dvou zlatých medvědů, je umístěna 
pamětní tabule. Havelský trh s ovocem a květinami dominuje 
obdélníkovému náměstí se středověkým podloubím již 
několik staletí. O něco dále na Uhelném trhu v domě U tří 
zlatých lvů bydlel při příležitosti uvedení své opery Don 
Giovanni v roce 1787 hudební skladatel W. A. Mozart. Jeho 
pobyt připomíná pamětní tabule. 

Odtud je to pouze pár kroků na Betlémské náměstí s 
Betlémskou kaplí. Dlouholeté centrum českého 
reformačního hnutí bylo postaveno koncem 14. století. Na 
přelomu 14.-15. století tady působil mistr Jan Hus, jehož 
kritické kázání brojící proti bohatství katolické církve 
přitahovalo široké publikum. Kaple do které se vejde 3 000 
lidí se po porážce husitského hnutí dostala do rukou jesuitů, 
kteří ji vlastnili až do rozpuštění řádu v roce 1773. Asi o 13 
let později byla kaple stržena a na jejím místě byl postaven 
obytný dům. Zbytky kaple byly objeveny až v 20. století, kdy 
byl tento husitský svatostánek vzkříšen k životu. 

Jeden z nejhezčích domů na Betlémském náměstí se 
jmenuje U Halánků a dnes se v něm nachází Náprstkovo 
muzeum. Jedná se o etnografické muzeum se sbírkami 
věnovanými národům Severní a Jižní Ameriky, Oceánie a 
Austrálie.

Náprstkovo muzeum, Betlémské nám. 1, Praha 1, otevřeno 
denně kromě po od 9.00-17.30 hod. Etnografické muzeum 
se sbírkami mimoevropských národů. 
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Nedaleko Betlémské kaple se nachází jeden z nejstarších 
kostelů u nás. Jedná se o kostel sv. Martina ve zdi, která 
stojí v Martinské ulici.

JOSEFOV
Někdejší židovská čtvrť, nazývaná dnes Josefov, se 
nacházela v oblasti mezi Staroměstským náměstím a 
Vltavou. Z hygienických důvodů byla většina domů někdejší 
židovské čtvrtě koncem 19. století stržena a na jejich místě 
byly postaveny secesní budovy, které jsou chloubou 
Pařížské ulice a jejího okolí. Pařížskou ulicí s jejími 
luxusními obchody se dostanete k několika málo památkám, 
které se zachovaly. 

Tou nejvzácnější je Staronová synagoga, která byla
postavena někdy kolem roku 1270 v gotickém stylu. Jedná 
se o nejstarší evropskou synagogu, ve které se pořád konají 
bohoslužby. Relativně malá obdélníková budova v jejímž 
vnitřku se nachází dvě lodě je „poutním“ místem všech 
návštěvníků někdejší židovské čtvrtě podobně jako starý 
židovský hřbitov, který se nachází nedaleko ní. 

Naproti vchodu do Staronové synagogy stojí někdejší 
radnice a tzv. Vysoká synagoga nazvaná podle jejího 
umístění v prvním patře budovy. Původní komplex budov, 
který tady stál, vyhořel a byl 18. století postaven znova. Ulicí 
U starého hřbitova se po několika desítkách metrů dostanete 
ke vchodu na Starý židovský hřbitov, který je nejznámějším 
ze všech židovských hřbitovů, které se u nás zachovaly.  

Starý židovský hřbitov - Židovské muzeum, internet: 
www.jewishmuseum.cz, otevřeno denně kromě so od 9.00-
18.00 hod. Jednotná vstupenka platí do všech objektů kromě 
Staronové synagogy. 

Hřbitov založen kolem roku 1440 sloužil svému původnímu 
účelu do roku 1787, kdy byl uzavřen. Ve středověku byla 
někdejší židovská čtvrť ohrazena hradbami a nemohla se 
rozšiřovat, což platilo také pro hřbitov. Z toho důvodu se 
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musel „rozšiřovat“ směrem do výšky a to sypáním nových a 
nových vrstev. Dnes se na hřbitově nachází 12 

Starý židovský hřbitov

000 náhrobních kamenů z různých časových období, které 
jsou vyzdobeny různými symboly. 

Další hodně navštěvovaná synagóga se nachází v Maislově 
ulici, kterou se můžete vrátit zpět na Staroměstské náměstí. 
Těsně přes náměstím stojí na levé straně Maislova 
synagoga postavená původně v 16. století. Její dnešní 
podoba je podstatně mladší a sahá do druhé poloviny 19. 
století. Uvnitř si můžete prohlédnout kultovní předměty ze 
stříbra. Na konci Maislové ulice si prohlédněte na rohu bystu 
Franze Kafky, která je umístěná na domě, kde se tento 
významný spisovatel narodil. 

Na nábřeží hned v sousedství Starého židovského muzea 
stojí budova Uměleckoprůmyslového muzea. Stálá sbírka 
muzea dokumentuje vývoj porcelánu, skla, keramiky, 
kovových výrobků, textilu a módy od doby antiky po 
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současnost. Součástí sbírek jsou také grafická díla a 
fotografie.

Muzea a galerie

Uměleckoprůmyslové muzeum, ul. 17. listopadu 2, Praha 
1, internet: www.upm.cz, otevřeno út 10.00-20.00 hod., st-ne 
10.00-18.00 hod.

Dům U Černé Matky Boží, Ovocný trh 19, Staré Město, 
internet: www.ngprague.cz, otevřeno denně kromě po od 
10.00-18.00 hod. Součást Národní galerie s expozicí 
věnovanou českému kubismu. 

Muzeum Bedřicha Smetany, Novotného lávka 1, Staré 
Město, otevřeno st-po od 10.00-12.00 a 12.30-17.00 hod. 
Expozice věnována životu skladatele Bedřicha Smetany, 
který žil v letech 1824-1884. 

Dům u Zlatého prstenu, Týnská 6 - Ungelt, Staré Město,
internet: www.citygalleryprague.cz, otevřeno denně kromě 
po od 10.00-18.00 hod. Stálá expozice galerie je věnována 
českému umění 20. století. Mezi zastoupenými malíři jsou J. 
Zrzavý, J. Kolář, J. Šíma, Toyen a další. 

Muzeum voskových figurín, Melantrichova 5, Staré Město, 
internet: www.waxmuseumprague.cz, otevřeno denně od 
9.00-12.00 hod. V muzeu voskových figurín najdete 
významné osobnosti z celého světa.

České muzeum výtvarných umění, Husova 19-21, Staré 
Město, internet: www.cmvu.cz, otevřeno denně kromě po od 
10.00-18.00 hod. V muzeu není stálá sbírka, výstavy se 
střídají. 

Muzeum dětské kresby, U Radnice 13, Praha 1, Staré
Město, internet: www.muzeumuzaby.cz. 
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Památník Jaroslava Ježka, Kaprová 10, Staré Město, 
otevřeno v út od 13.00-18.00 hod. Pokoj skladatele, který je 
zařízený původním nábytkem ve stylu funkcionalismu.

NOVÉ MĚSTO
Centrem někdejšího Nového Města Pražského, které založil 
král Karel IV., bylo dnešní Václavské náměstí, které se až do 
poloviny 19. století nazývalo Koňský trh.  Do Václavského 
náměstí, které je vlastně asi 750 metrů dlouhou a 60 metrů 
širokou třídou, ústí ulice Na Příkopě tvořící hranici mezi 
Novým a Starým Městem. Na opačné straně je krátká ulice 
28. října, která přechází do Národní třídy. Tyto tři ulice tvoří 
dnešní centrum Prahy. 

▶ Prašná brána a Obecní dům
Prašná brána a Obecní důmPrašná brána, původně gotická 
brána, která tvořila součást městských hradeb se začala 
stavět v roce 1475. Jméno brány připomíná, že v 17. století 
sloužila jako sklad střelného prachu. Její dnešní neogotická 
podoba pochází z druhé poloviny 19. století. Hned vedle ní 
stojí Obecní dům, komplex  restaurací, koncertní síně a 
kavárny, která patří k našim předním secesním kavárnám. 
Obecní dům byl postaven v letech 1905-11 na místě, kde se 
ve středověku nacházela královská residence. Residence, z 
které se do dnešní doby  nezachovalo nic, sloužila pouze 
dvěma českým králům a to Václavovi IV. a Jiřímu z 
Poděbrad.  Vnitřní i vnější výzdoba Obecního domu pochází 
od předních našich umělců z přelomu 19. a 20. století.  
Hlavním tématem uměleckých děl je oslava českého národa. 
Jedním z nejznámějších umělců, který přispěl k výzdobě 
Obecního domu byl Alfons Mucha, který proslul zejména 
svými plakáty. V prvním patře komplexu se nachází jedna z 
předních koncertních síní u nás pojmenovaná na počest 
skladatele B. Smetanu. Kromě Smetanovy síně se tady 
nachází výstavní sály.

Obecní dům, nám. Republiky 5, internet: 
www.obecnidum.cz.
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▶ Na Příkopě
Ulice Na Příkopě, která vznikla kolem roku 1760 zasypáním 
příkopu kolem hradeb Starého Města, patří spolu s 
Václavským náměstím a Národní třídou ke třem 
nejdůležitějším tepnám Nového Města. Její tvář určují 
restaurace, luxusní obchody a banky. 

Hotel na Václavském náměstí

Hned na jejím začátku nedaleko Prašné brány se nachází 
velký nákupní a restaurační komplex Slovanský dům. V 
dobách rakousko-uherské monarchie se tady nacházel tzv. 
Německý dům, který byl společenským centrem v Praze 
žijících Němců.  Příkopy byly v dobách k.a k. monarchie 
oblíbeným korzem pražských Němců, kteří tudy promenovali 
až po Václavské náměstí. To bylo jakousi pomyslnou hranicí 
mezi německým a českým obyvatelstvem, které zase 
promenovalo dnešní Národní třídou od Václavského náměstí 
až k Národnímu divadlu na nábřeží Vltavy.
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▶ Václavské náměstí
Václavskému náměstí dominuje budova Národního muzea 
stojící v horní části náměstí. Dnes je Václavák 
společenským, zábavním i obchodním centrem Prahy. 
Vyhledávají ho zejména cizinci a mimopražští návštěvníci 
Prahy. Je to zejména jeho horní část kolem památníku sv. 
Václava, která jim slouží jako místo schůzek.

Dominantou horní části Václavského náměstí je památník 
sv. Václava. Památník, který je oblíbeným místem schůzek  
turistů z celého světa, je dílem prominentního pražského 
sochaře J. V. Myslbeka. Bronzový památník je jedním ze 
symbolů náměstí a stojí tady od roku 1912. Dolní část 
monumentální jezdecké sochy tvoří postavy sv. Ludmily, 
Anežky, Prokopa a Vojtěcha.

Budova Národního muzea stojí na místě, kde se až do roku 
1875 nacházela jedna z městských bran. Byla postavená v 
letech 1885-90 podle návrhu architekta Josefa Schulze a 
představuje nejvýznamnější příklad české novorenesanční 
architektury. V budově dlouhé přes 100 metrů, široké 74 a 
vysoké 70 metrů se nachází mineralogické, paleontologické 
a historické sbírky Národního divadla. K nejhezčím částem 
muzea patří vstupní hala vyzdobená sochami předních 
představitelů českého kulturního a vědeckého života. 

Národní muzeum, Václavské nám. 68, Praha 1, internet: 
www.nm.cz, otevřeno květen-září od 10.00-18.00 hod., 
ostatní měsíce do 17.00 hod. 

Tip: Každé první pondělí v měsíci vstup zdarma.

Většina budov na Václavském náměstí je relativně nových, i 
když často vznikly přestavbou starých. Jednou z nejstarších 
budov v bezprostřední blízkosti Václaváku je kostel Panny 
Marie Sněžné, ke kterému se dostanete pasáží Alfa. Gotický 
kostel stojí v malé záhradě, která tvoří průchod z Václaváku 
na Jungmannovo náměstí. Začal se stavět v roce 1347 na 
pokyn Karla IV. a nikdy nebyl dokončen. V roce 1419 odtud 
vedl radikální husitský vůdce Jan Želivský ozbrojený dav k 
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Novoměstské radnici, kde došlo k první pražské 
defenestraci. Naštvaní obyvatelé tehdy vtrhli na radnici a 
vyházeli z oken na dlažbu ulice několik radních. Neměli to 
nijak daleko, protože Novoměstská radnice se nachází na 
rohu Karlova náměstí a Vodičkové ulice. Jedná se o 
původně gotickou stavbu ze 70. let 14. století, která byla 
později přebudovaná v renesančním stylu.

▶ Karlovo náměstí
Karlovo náměstí, v minulosti známé jako Dobytčí trh, je 
největším náměstím u nás. Jeho plocha činí přes 80 000 
čtverečních metrů, což je ohromující zejména při představě, 
že bylo navrženo v 14. století, kdy ulice a náměstí byly 
podstatně menší než je tomu dnes. Přibližně uprostřed 
náměstí stojí barokní kostel sv. Ignáce z druhé poloviny 17. 
století. I když není nijak velký a ohromující stojí za návštěvu 
kvůli původnímu baroknímu interiéru. 

Další památný kostel stojí směrem k Vltavě a to v Resslově 
ulici. Jedná se o kostel sv. Cyrila a Metoděje, který je 
památný tím, že se v něm schovávali příslušníci 
zahraničního odboje československé exilové vlády v 
Londýně, kteří v roce 1942 zavraždili v Praze říšského 
protektora Reiharda Heydricha. Naproto němu stojí 
románský kostel sv. Václava. Na konci ulice na Rašínově 
nábřeží objevíte něco moderního. Je to kontroverzní Tančící 
dům, moderní budova architektů Franka O. Gehryho a Vlada 
Miluniče postavená v roce 1966. Stavba zastupující moderní 
architekturu je symbolickým zobrazením tančícího páru 
Freda Astaira a Ginger Rogers. 

Když se teď vrátíte zpět na Karlovo náměstí a vydáte se na 
jeho opačný konec narazíte na tzv. Mladotův nebo Faustův 
dům. S původním gotickým domem ze 14. století, který 
později obdržel barokní fasádu, je spojována legenda o 
Faustovi. 

Milovníkům klasické hudby doporučujeme návštěvu 
Michnova letohrádku, který se nachází v ulici Ke Karlovu 
20. Dnes je v tomto malém paláci známém také pod jménem 
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Vila Amerika, který postavil známý Kilián Ignác 
Dientzenhofer, umístěno Dvořákovo muzeum.

▶ Národní divadlo
Národní divadlo bylo postaveno podle návrhu architekta 
Josefa Zítka v druhé polovině 19. století. Základní kámen 
divadla, které bylo financováno celonárodní sbírkou byl 
položen v roce 1868. O 13 let později bylo divadlo otevřeno 
Smetanovou operou Libuše. Po několika reprízách Libuše 
zasáhl divadlo velký požár, který ho zcela zničil. Divadlo se 
povedlo za dva roky po požáru uvést opět do provozu a jeho 
znovuotevření bylo velkou celonárodní událostí. Výzdoby 
„zlaté kampeličky“ se ujali přední umělci druhé poloviny 19. 
století jako byli např. malíři Mikoláš Aleš a František 
Ženíšek, kteří vymalovali strop foyer divadla. Dále se na 
výzdobě podíleli malíři Julius Mařák a Václav Brožík, oponu 
vytvořil Vojtěch Hynais. Na sochařské výzdobě vnější fasády 
divadla se podílel také Josef Václav Myslbek, autor sochy 
sv. Václava z Václavského náměstí.

Divadlo, České národní (Ferdinandova třída).
Vnitřek Nár. divadla zničen požárem dne 12. srpna 1881, kdy první 
archy tohoto spisu byly již vytištěny. Po požáru ve dvou měsících 
sebráno dobrovolnými sbírkami více než milion zlatých, takže 
znovubudování divadla jest zajištěno. Lze očekávati, že do konce r. 
1883 bude divadlo otevřeno. Již roku 1845 vznikla myšlénka 
vystavěti samostatné české divadlo, aby česká představení 
vymanila se z podruží divadla německého, z poměru to oběma 
stranám nemilého. Byloť tenkráte jen jednou týdně (v neděli 
odpoledne, po roce 1848 dva- až třikráte týdně) české představení 
v německém stavovském divadle pořádáno. Zmíněného roku 1845 
(15. ledna) podalo 140 vážených osob žádost za dovolení ke zřízení 
samostatného českého divadla, které již v dubnu téhož roku stavy 
zemskými vyhověno bylo. 

Řivnáčův průvodce po království Českém, František Řivnáč, 
Praha  1882

▶ Kavárna Slavia
Naproti divadlu stojí Lažanský palác postavený v 
neorenesančním stylu v šedesátých letech 19. století. V 
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paláci bydlel Bedřich Smetana v době, kdy komponoval 
Prodanou nevěstu. V přízemí paláce najdete kavárnu Slavia, 
která se tady nachází již přes sto let. V prvních desetiletích 
20. století patřila k oblíbeným kavárnám pražských literátů,
novinářů, básníků a malířů. Vysedávali tady Karel Čapek se 
svým bratrem Josefem, rád sem chodil také nositel Nobelové 
ceny básník Jaroslav Seifert a další umělci. Také dnes tady 
natrefíte na osoby známé i méně známě, které se tady 
míchají s turisty a Pražany. 

Muzea a galerie

Muzeum hlavního města Prahy, Na Poříčí 52, Nové Město, 
internet: www.muzeumprahy.cz, otevřeno denně kromě po 
od 9.00-19.00 hod. Stála expozice je věnovaná Praze od 
pravěku do roku 1784. Největší atrakcí a to zejména pro děti 
je Langweilův model Prahy z let 1626-1834. 

Muchovo muzeum, Panská 7, Nové Město, internet: 
www.mucha.cz, otevřeno denně od 10.00-18.00 hod. 
Kresby, litografie a obrazy Alfonse Muchy, jednoho ze 
zakladatelů secese.

Muzeum Antonína Dvořáka, Ke Karlovu 20, Nové Město, 
otevřeno duben-září denně kromě po od 10.00-13.30 a 
14.00-17.30 hod. Stálá expozice je věnována životu a dílu 
skladatele Antonína Dvořáka, který žil v letech 1841-1904. 

Galerie výtvarné holografie, Farní klub kostela Panny 
Marie Sněžné, Františkánská zahrada, otevřeno po, st-so od 
9.30-15.00 hod., ne 13.30-17.00 hod., úterý zavřeno! Obrazy 
vytvářeny laserovými paprsky. 

Podskalská celnice na Výtoni, Rašínovo nábř. 412, Nové 
Město, otevřeno denně kromě po od 10.00-18.00 hod. 
Expozice věnovaná voroplavbě na Vltavě a dějinám pražské 
čtvrtě Podskalí. 
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Památník F. Palackého a F. L. Riegra, Palackého 7, Nové 
Město, otevřeno duben-říjen pouze na objednávku. Byt ve 
kterém žil F. Palacký.

ZAJÍMAVOSTI MIMO CENTRUM
Řadu zajímavých architektonických památek a atraktivních 
míst najdete také mimo centrum hlavního města. Tady 
několik nejznámějších. 

▶ Vyšehrad
Vyšehrad, hrad na vyšehradské skále tyčící se nad Vltavou, 
je mladší než jeho slavnější protějšek na druhé straně řeky. 
Byl založen někdy v 10. století a období největší slávy zažil v 
11. století, kdy byl nějakou dobu sídlem českého krále 
Vratislava. Pak Vyšehrad několik staletí pustl a oživil jej až 
Karel IV., který tady nechal postavit královský palác 
opevněný hradbami. 

V polovině 17. století byla na vyšehradské skále postavena 
barokní pevnost, která se částečně dochovala do dnešní 
doby. Kostel sv. Petra a Pavla, který Vyšehradu dominuje, 
dostal svou dnešní podobu na přelomu 19. a 20. století. 
Jeho předchůdcem byla románská bazilika  založená v 11. 
století, která byla v průběhu staletí několikrát přestavována. 
Architektonicky nejvzácnější stavbou je malá rotunda sv. 
Martina postavená v druhé polovině 11. století, která patří k 
nejstarším zachovalým stavbám v Praze. Dalším často 
navštěvovaným místem na Vyšehradě na vyšehradský 
hřbitov a Slavín. Slavín, společná hrobka národních 
velikánů, byla postavená koncem 19. století a dominuje jí 
postava Génia vlasti. Jako první byl na Slavíně pohřben 
básník Julius Zeyer, dále jsou tady pohřběni např. básníci 
Jaroslav Vrchlický, Josef Václav Sládek, sochaři Jan Šturma, 
Josef Václav Myslbek, malíři Václav Špála, Alfons Mucha, 
herci Jaroslav Marvan, Zdeněk Štěpánek a mnoho dalších. 
Jinak vyšehradské sady, které obklopují někdejší pevnost 
jsou oblíbeným nedělním výletem mnoha Pražanů. Z 
vyhlídky nad Vltavou je hezký pohled na Vltavu, jižní část 
Prahy a Hradčany v pozadí.
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Rotunda sv. Martina

Vyšehrad, V Pevnosti 159, Praha 2, internet: www.praha-
vysehrad.cz, otevřeno denně od 9.30-18.00 hod.
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▶ Troja
Do pražské čtvrtě Troja se jezdí především za zvířata, je 
tady totiž zoologická zahrada. Za návštěvu stojí také Trojský 
zámek. 

Trojský zámek

Barokní zámek ležící nedaleko zoologické zahrady byl 
postaven v druhé polovině 17. století pro hraběte Václava 
Vojtěcha ze Šternberka. Stavbu projektovali a vyzdobili 
přední umělci tehdejší doby. Hlavní sál Trojského zámku 
bohatě zdobený freskami je spojen se zahradou obrovským 
schodištěm. Schodiště je vyzdobeno sochami bohů, kteří 
bojují s Titány tak jak to líčí Homérova Iliada. Tady můžeme 
pravděpodobně hledat také původ názvu zámku a jeho okolí. 

V zámku je dnes umístěna expozice Galerie hlavního města 
Prahy věnovaná českému umění 19. století. Najdete tady 
obrazy všech členů malířské rodiny Mánesů, Jaroslava 
Čermáka, Mikoláše Aleše, Jakuba Schikanedera a dalších. 

Trojský zámek, U Trojského zámku 1, Praha 7, internet: 
www.citygalleryprague.cz/c_troja.php, otevřeno denně 
kromě po od 10.00-18.00 hod.

ZOO Troja

Pražská zoologická zahrada patří k tradičním cílům 
návštěvníků, kteří přijedou do hlavního města s dětmi. Jedná 
se o jednu z největších zahrad u nás rozprostírající se na 
ploše 45 hektarů. Žije tady celkem 2 000 zvířat. Do ZOO se 
dostanete z nádraží Holešovice zvláštním autobusem 
jezdícím ze zastávky označené slovy ZOO. Zahrada je 
otevřená denně od 7.00-19.00 hod., v zomě pouze do 17.00 
hod., internet: www.zoopraha.cz. 

Vinná réva v Praze
Na území hlavního města se v minulosti pěstovala také vinná réva o 
čemž svědčí název čtvrtě Vinohrady nebo ulic Vinohradská třída, 
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Vinařská ulice (Holešovice), Na Staré viniči (Krč) nebo Na 
vysočanských vinicích (Vysočany). Nejstarší písemné zmínky o 
pěstování vinné révy pochází z konce 12. století, kdy se v listině 
Soběslava II. objevuje zmínka o vinicích v Modřanech. Ve větší míře 
se réva začala pěstovat za Karla IV., který nařídil zakládat vinice. 
Do dnešní doby se zachovalo pouze několik málo vinic. Svatá Klára 
v Troji má rozlohu 3 hektarů, vinice Salabka také v Troji ma rozlohu 
4,5 hektaru, pod Prosekem se nachází vinice Máchalka o rozloze 2 
hektary, na Vinohradech je tradiční vinice Grébovka, která je 
dokonce zapsána na seznamu kulturních památek. Její rozloha je 
necelé 2 hektary. Další vinice je v Modřanech, její rozloha je něco 
málo přes 1 hektar.

▶ Břevnov
Břevnovský klášter nacházející se na okraji Prahy je dnes v 
majetku řádu benediktinů. Jedná se o nejstarší mužský 
klášter v Čechách, který byl založen v roce 993. Dnešní 
barokní komplex byl postaven v první polovině 18. století 
Kryštofem Dienzenhoferem a jeho synem Kiliánem Ignácem. 
Dominantní stavbou klášterního areálu je bazilika sv. 
Markéty kolem které jsou seskupeny další budovy. Tou 
hlavní z nich je arciopatství nacházející se v budově hned 
vedle apsidy kostela. Tady se nachází také jedna z 
nejstarších částí kláštera, kterou je románská krypta. Hned u 
vchodu do areálu se nachází restaurace na kterou navazuje 
hotel.

Břevnovský klášter, prohlídky se konají v létě v sobotu a 
neděli v 10.00, 14.00 a 16.00 hod., v zimě pouze v 14.00 a
16.00 hod., internet: www.brevnov.cz. 

▶ Letohrádek Hvězda
Někdejší královská obora Hvězda byla založená králem 
Ferdinandem I. v roce 1534. Vznikla v lesích patřících 
nedalekému Břevnovskému klášteru a sloužila královským 
honitbám. Skutečnosti, že byla obklopená zdí, vděčíme 
pravděpodobně za to, že se na území Prahy zachoval 
původní les, který v minulosti Prahu obklopoval. 
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Tip: Nejlepší přístup do obory je od hotelu Obora v Libocké ulici, 
kde je malé parkoviště. 

Dnešní podoba obory pochází z konce 18. století, kdy byla 
obora přetransformována v anglický lesopark. Procházky ve 
stinném lesu jsou Pražany oblíbené zejména o víkendech. 
Oborou vedou tři hlavní stezky, které směřují k letohrádku. 
Kroky všech návštěvníků směřují právě sem. Letohrádek 
Hvězda má půdorys šesticípé hvězdy a v minulosti sloužil 
různým účelům. Kromě toho původního byl také skladem 
střelního prachu, dnes slouží jako výstavní síň se stálou 
expozicí věnovanou dějinám letohrádku a obory. U zdi obory 
se v roce 1620 odehrála bitva na Bílé hoře, jejiž model 
najdete také v rámci expozice. 

Letohrádek Hvězda

Letohrádek Hvězda, obora Hvězda, Praha 6 – Liboc, 
otevřeno denně kromě po od 10.00-17.00 hod. Dějiny 
letohrádku a model bitvy na Bílé hoře.
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„Obora Hvězda jest od Strahovské brány 3 hodiny vzdálena. Stanice 
Liboc Buštěhradské dráhy (vstup buď ze státního nádraží neb u 
Brusky, 12 km.) jest asi 20 minut vzdálena od vchodu do obory. Ve 
vsi Liboci viděti mnoho letohrádků, též letní byty se tu pronajímají 
(pokoj asi 10 zl. měsíčně; u brány do obory jest zahradní 
restaurace. Pro cizince jest výhodnější, najme-li povoz. Obora jest 
zbytek hlubokého rozsáhlého lesa, který krajinu zdejší pokrýval, a 
táhne se, zdí obehnána, v délce 1550 m., poskytujíc obecenstvu 
rozmanité procházky, na cestě k zámku i pohled do dálky na Řip, 
Milešovku a Bezděze. V neděli sem jezdí zábavní vlaky.“ 

Řivnáčův průvodce po království Českém, František Řivnáč, 
Praha  1882

▶ Petřín
Petřín, kopec vysoký asi 300 metrů, láká návštěvníky 
především rozhlednou vysokou 60 metrů, která je kopií 
slavné Eiffelovky. Postavit kopii slavné pařížské věže dostali 
členové Klubu českých turistů po návštěvě světové výstavy v 
Paříži v roce 1889. Rozhledna byla postavena v roce 1891 a 
její stavba trvala pouhých 6 měsíců. Na věži se nachází dvě 
vyhlídkové plošiny, první z nich se nachází ve výšce 20 
metrů druhá ve výšce 51 metrů. Nahoru vede 299 schodů, 
pro starší lidí je k dispozici výtah. Obdivovatele českého 
génia Járy Cimrmana si v přízemí věže mohou prohlédnout 
výstavu „Jára Cimrman, génius, který se neprosadil“ s 
expozicí kuriozních vynálezů 19. století se sbírek Národního 
technického muzea. Dalším navštěvovaným místem na 
Petříně je Štefánikova hvězdárna, z které můžete za jasné 
oblohy pozorovat hvězdy a planety. Třetí atrakcí Petřína je 
bludiště. 

Tip pro vozíčkáře: Na horní vyhlídkovou plošinu se můžete 
nechat vyvést výtahem.

Petřínská rozhledna, otevřeno denně od 10.00-22.00 hod.

Štefánikova hvězdárna, Petřín 205, internet: 
www.observatory.cz, otevřeno út-pá od 14.00-19.00 a 21.00-
23.00 hod., so, ne od 10.00-12.00, 14.00-19.00 a 21.00-
23.00 hod. 
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Bludiště na Petříně, otevřeno denně od 10.00-22.00 hod.

▶ Stromovka
Stromovka, v minulosti obora, dnes anglický park, leží v 
blízkosti holešovického Výstaviště. Původní královskou 
oborou, ve které lovili ve středověku čeští králové, založil v 
polovině 13. století král Přemysl Otakar II. Byl tady postaven 
letohrádek, veliký rybník, zřízena bažantnice a obora byla 
spojena stezkou s hradem. Pro veřejnost byla Stromovka 
otevřená až v roce 1804. 

Někdejší královský letohrádek slouží dnes potřebám 
Národního muzea a slavná restaurace Šlechtovka se zase 
rozpadá. Dnes Stromovku protínají stezky pro pěší i pro 
cykloturisty, kteří tady uprostřed zeleně rádi relaxují. Pokud 
se rádi pohybujete po svých dostanete se přes Stromovku 
do Troje k zámku a do zoologické zahrady.  

„Rozkošné tyto sady se stinným stromořadím na všechny strany 
vedoucím, šťavnatými lučinami, záhony květin, vodotryskem, 
skleníky, vzácnými druhy stromův a letohradem, kdež sídlí úřadující 
místodržitel, jsou dostaveníčkem elegantních i občanských kruhův, 
obzvláště v dny vojenských koncertů. Sady zaujímají kotlinu, 
někdejší rybník s ostrovem, pak zalesněný svah, z něhož máme 
pěkný pohled do údolí Vltavského.“ 

Řivnáčův průvodce po království Českém, František Řivnáč, 
Praha  1882

▶ Zbraslav
Někdejší samostatné město je dnes součástí hlavního města 
a je známo především zámkem. Václav II. zde v 13. století 
založil cisterciácky klášter a klášterní kostel určil za 
královské pohřebiště. V kostele bylo pochováno několik 
Přemyslovců a Lucemburků mezi nimi také Eliška 
Přemyslovna a Václav IV. 
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Tip: Na Zbraslav se dostanete ze Smíchovského nádraží (metro 
trasa B) autobusem 129, 241, 243, 255, 314, 360, ve Zbraslavi 
vystoupíte na náměstí, odkud je to k zámku asi 50 metrů.

Dnešní podoba Zbraslavského zámku ležícího nedaleko 
soutoku Berounky a Vltavy sahá do období baroka, kdy byl 
gotický komplex přestavěn podle projektu známého 
architekta J. B. Santiniho-Aichla v barokním stylu. V zámku 
je dnes umístěná expozice Národní galerie věnována umění 
jihovýchodní Asie, Číně, Tibetu, Japonsku a islámskému 
umění. 

Zámek Zbraslav – Expozice asijského umění, Bartoňova 2, 
Zbraslav, otevřeno denně kromě po od 10.00-18.00 hod.

Tip pro cykloturisty - Zelené stezky (Greenways)
Cílem programu Greenways je kromě jiného „plánování a realizace 
pěších a cyklistických tras na podporu šetrné turistiky.“ Společnosti 
pracující na tomto programu fungují ve většině zemí EU, v USA, 
Kanadě a dalších zemích. Některé z vytýčených stezek vedou více 
zeměmi. Jednou z nich je také Greenways Praha-Vídeň, která byla 
založená v roce 1992. Byla to první středoevropská zelená stezka. 
Začíná v Praze – Butovicích v Centrálním parku. Centrální park v 
Butovicích je momentálně také první městskou zelenou stezkou v 
Praze. S dalšími zelenými stezkami se setkáte na dalších stránkách. 

Internet: www.aevv-egwa.org, www.greenways.cz

Příjezd a doprava

V Praze jezdí metro, tramvaje a autobusy, 
tarif je na všech linkách stejný. Základní 
přestupná jízdenka platí pro dvě pásma pro 
metro, autobusy a tramvaje po dobu 90 

minut po označení. Jízdenky se označují ve zvláštním 
zařízení hned po nástupu. Nepřestupná jízdenka platí pouze 
pro jednu jízdu a to po dobu 15 minut bez možnosti 
přestupu. V metru platí jízdenka na vzdálenost 4 stanic. 
Kromě těchto základních jízdenek existují jízdenky platné 24 
hod., 3, 7, 15 dnů. Tyto jízdenky prodávají pokladny DP, v 
automatech si můžete zakoupit pouze jednotlivé jízdenky a 
jízdenku na 24 hod.

PRAKTICKÉ
INFORMACE
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Tip přo řidiče – Záchytná parkoviště u metra
Po příjezdu do Prahy zaparkujte na některém ze záchytných 
parkovišť označených nadpisem Parkoviště P+R (Park and Ride), 
která najdete  u těchto stanic metra: Skalka, Zličín I, II, Nové 
Butovice, Radlická, Opatov, Ládví, Rajská zahrada, Černý Most I, II 
, Palmovka, Radotín, Nádraží Holešovice, Běchovice a Modřany . V 
automatu si kupte parkovací lístek, který vás oprávňuje k parkování 
za velice nízkou cenu do ukončení provozu metra. Spolu s tímto  
parkovacím lístkem si zakoupíte buď zpáteční jízdenku do centra 
nebo zlevněnou celodenní jízdenku platnou v Praze, které jsou 
levnější než klasická jízdenka nebo zlevněná jednodenní jízdenka. 
Spolucestující mohou také využít zvláštní tarif PID. 

Informace: www.dp-praha.cz

Informace

Informačních kanceláří je v Praze více než dost. Nejstarší a 
nejrenomovanější je Pražská informační služba – PIS – která 
má několik poboček.

Pražská informační služba (PIS), Na Příkopě 120, internet: 
www.pis.cz, otevřeno duben-říjen po-pá od 9.00-19.00 hod., 
so, ne od 9.00-17.00 hod., listopad-březen po-pá od 9.00-
18.00 hod., so od 9.00-15.00 hod. Další střediska PIS 
najdete v Staroměstské radnici, na hlavním nádraží a v 
Malostranské mostecké věži. 

Tourist Information Centre, Celetná 14, Karlova 1 (Staré 
Město), Národní 4 (Nové Město), Nerudova 4 (Malá Strana), 
internet: www.aroundprague.cz. 
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UBYTOVÁNÍ S TENISEM

Máte rádi aktivní odpočinek?   Rádi si zahrajete 
tenis?   Chcete poznat jižní Čechy?

UBYTOVÁNÍ
Dva menší apartmány pro dvě osoby s možností přistýlky.  
Jeden větší apartmán se dvěmi lůžky v oddělené ložnici 
a třemi přistýlkami. 

Apartmány jsou vybaveny kuchyňkou s lednicí, elektrickým 
vařičem, TV se satelitem, WC a sprchovým koutem.

U domu je malý venkovní bazén a krb, možnost posezení na 
terasách.

TENIS
Součástí pozemku jsou dva tenisové kurty. 

REZERVACE
Věra Hronzová, Otín 100, 377 01 Jindřichův Hradec
Tel. 775 661 184
E-mail: hronzova@ubytovani-tenis.cz
Internet: www.ubytovani-tenis.cz
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LÉTO  S TENISEM   
A  ANGLIČTINOU

Zájemcům o dovolenou uprostřed hezké jihočeské 
přírody, kteří chtějí spojit příjemné s užitečným 

nabízíme prázdninové pobyty s intenzivním kurzem 
angličtiny ve spojení s tenisem.

Obsah kurzu přizpůsobíme požadavkům zákazníka.  

Termín: červenec, srpen, pondělí-pátek
Počet hodin: 4 vyučovací hod. denně, 20 hod. týdně
Minimální počet účastníků: 4
Cena: 2 000 Kč/osobu a týden 

REZERVACE
Jazyková škola Hallo English
Pravdova 1113/II., 377 01 Jindřichův Hradec
Tel. 776 050 082, 777 560 363 
E-mail: skola@halloenglish.cz
www.halloenglish.cz
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MÍSTO PRO VAŠI REKLAMU 

CENA REKLAMY

ROZMĚRY               cca 10x18 cm
FOTOGRAFIE        1
CENA                         1 Kč/za jedno zobrazení*
MIN. CENA              500 Kč
TEXT                          zasílejte v bežném textovém editoru
FOTO                         zasílejte ve formátu JPG
OBJEDNÁVKY         Jazyková škola Hallo English
                                     Pravdova 1113/II. 
                                     377 01 Jindřichův Hradec
                                     E-mail: skola@halloenglish.cz
                                     Tel. 777 560 363 

* jedním zobrazením je  myšleno jedno stáhnutí průvodce, min. počet 
objednaných zobrazení je 500 (počet stáhnutí dokladujeme oficiální 
statistikou návštěvnosti serveru)
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www.petro.cz
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