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Naši metropoli, která je považována za jedno z nejkrásnějších 
evropských měst, obývá přes 1,3 milionu obyvatel a s rozlohou 
téměř 500 km² mezi nimi zaujala 13. příčku co do velikosti.

Věděli jste, že:
   Vltava protéká Prahou v délce 31 km a na území Prahy  

se nachází 34 mostů?

   Pražský hrad je podle Guinessovy knihy rekordů s rozlohou  
70 000 m² největším hradem na světě?

   Nejhlubší stanice metra je Náměstí Míru?  
Dostanete se až do hloubky 53 metrů pod zem.

   Nejdelší ulicí v Praze je Strakonická? Má skoro 16 kilometrů.

   Nejstarší pražská kavárna Slavia je otevřena od roku 1884 
dodnes?

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
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Něco málo z historie

Pražský hrad (1)

 je nejvýznamnější český hrad a sídlo českých králů a prezidentů. Konají se na něm různé 
kulturní akce, které můžete nalézt zde.

 Staronová synagoga
 v Praze je jedna z nejstarších synagog v Evropě, která se stále používá k obřadům. 

 Staroměstské náměstí
 je jednou z povinných zastávek při návštěvě Prahy. V každou celou hodinu tu můžete sledovat 
průvod apoštolů na historickém orloji. 

Astronomický orloj (3) 
 – geniální přístroj, který po celá staletí ukazuje nejen čas a datum, ale i polohu Slunce, fáze 
Měsíce, astronomické cykly a svátky křesťanského kalendáře.

Socha husitského vojevůdce Jana Žižky z Trocnova (2) 
 je s výškou 9 metrů největší jezdeckou sochou na světě odlitou z bronzu. Najdete ji na vrchu 
Vítkov na Žižkově, kde roku 1420 husité pod vedením Jana Žižky porazili vojska první křížové 
výpravy. 

 Letohrádek královny Anny 
 najdete na východním okraji Královské zahrady na Pražském hradě. V letech 1538 až 1560 
jej dal vybudovat Ferdinand I. a je ukázkou zřejmě slohově nejčistší renesanční stavby 
v Čechách. Dnes slouží Královský letohrádek především pro výstavy výtvarného umění 
a uměleckého řemesla. Otevřeno je pouze v době konání výstav.

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
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https://www.hrad.cz/cs/prazsky-hrad-pro-navstevniky
http://www.synagogue.cz/
https://www.prague.eu/cs/objekt/mista/188/staromestska-radnice-s-orlojem?back=1
http://www.orloj.eu/
https://www.prague.eu/cs/prectete-si/zizkov-prazsky-montmartre-15107
https://www.kudyznudy.cz/aktivity/letohradek-kralovny-anny
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SPORT A VENKOVNÍ AKTIVITY
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Cykloturistika

Na kole až na konec Stromovky (1)

můžete vyrazit z centra podél Vltavy. Dostanete 
se až k holešovickému Výstavišti a Královské 
oboře a pokud se rozhodnete pokračovat, tak i dál 
do Klecánek, kde můžete nasednout na přívoz 
a přeplavit se na druhý břeh do Roztok.

Cyklotrasa A1 z Prahy na Karlštejn (2) 
vás dovede z centra podél levého břehu Vltavy 
na Karlštejn. Nenáročná a veskrze rovinatá trasa je 
vhodná pro začínající cyklisty. 

Podél košíkovského potoka 
na Jižním Městě vede nová cyklostezka, která je 
určena pro všechny cyklisty, inline bruslaře i pěší 
a propojuje bezpečnou trasou Prahu 11 a 10.

Modřanská cyklostezka (3)

je jedna z nejoblíbenějších pražských 
cyklostezek a vede po pravém břehu Vltavy 
od Mánesa okolo Podolské vodárny, nádraží Praha - 
Modřany, ke Zbraslavskému mostu a dále přes osadu 
Jarov do Vraného nad Vltavou.

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
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https://www.kudyznudy.cz/aktivity/na-kole-az-na-konec-stromovky
https://www.kudyznudy.cz/aktivity/cyklotrasa-a1-z-prahy-na-karlstejn-podel-berounk
https://www.kudyznudy.cz/aktivity/cyklostezka-podel-kosikovskeho-potoka-v-praze
https://www.kudyznudy.cz/aktivity/modranska-cyklostezka-okolo-vltavy
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Příroda uprostřed velkoměsta

Ďáblický háj s tajemným vrchem Ládví
je nejvyhledávanější místo pro relaxaci a procházky 
v přírodě na Praze 8. Často zde probíhají akce  
pro děti nebo sportovní klání. Najdete zde několik 
dětských hřišť a nachází se zde také místo zvané 
Areál zdraví.

Divoká Šárka (1)

je skalnaté údolí spojené s legendou o Šárce 
a Ctiradovi, která se údajně ve zdejších lesích 
odehrála. Rozlehlá lesní oblast na území Prahy působí 
jako oáza v ruchu velkoměsta a každého nového 
návštěvníka překvapí nečekanou přírodní scenérií.

Růžový sad na Petříně (2)

se pyšní 7 800 exempláři růží na téměř  
6 hektarech, které jsou vysázeny ve tvaru elipsy, 
kruhu a rozevřeného vějíře. 

Botanická zahrada Prahy v Troji (3)

se rozkládá v Trojské kotlině na rozloze přibližně 
70 hektarů. Její nejznámější částí je skleník Fata 
Morgana, ale k zahradě patří také venkovní expozice 
včetně vinice. 
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https://www.kudyznudy.cz/aktivity/dablicky-haj-s-tajemnym-vrchem-ladvi
https://www.kudyznudy.cz/aktivity/divoka-sarka-oaza-v-ruchu-velkomesta
https://lhmp.cz/mestska-zelen/prazske-parky/komplex-zahrad-vrchu-petrina-vcetne-zahrady-kinskych/
https://www.botanicka.cz/
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Netradiční sporty

V DiscGolfParku Krejcárek (1)

si můžete zahrát golf, jak ho určitě neznáte. Místo 
odpalování míčku holí házíte létající disky, které 
se snažíte umístit na co nejmenší počet hodů 
do discgolfového koše. Hráč, který projde celé hřiště 
s nejmenším počtem hodů, se stává vítězem.

Slalomový kanál v Troji (2)

vás přesvědčí, že divokou vodu si můžete užít také 
v Praze, a to na slalomovém kanále, který provozuje 
oddíl USK Praha. Pro začátečníky se zde pořádají 
kurzy a výcvik raftingu.

Motokáry Praga Arena (3)

v Horních Počernicích nabízí možnost to v našem 
hlavním městě rozjet naplno a bezpečně. 
Adrenalinovou jízdu si vychutnáte v jednom 
z nejmodernějších areálů v České republice. 
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https://www.ulita.cz/discgolf
http://www.vodackyareal.cz/
https://pragaarena.cz/cs/
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ZÁŽITKY NEJEN PRO RODINY S DĚTMI
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Zoo Praha (1)

se pyšní titulem páté nejlepší zoologické zahrady na světě  
podle serveru TripAdvisor. Najdete tu 10 pavilonů, 150 expozic,  
2 restaurace, 7 stánků občerstvení, lanovou dráhu, vláček i další 
atrakce pro děti i dospělé. Orientační plán celé zoo najdete zde.

Půjčovna lodiček a šlapadel Slovanka (2) 
vám umožní objevit úplně nový pohled na centrum Prahy.  
Pro zamilované jsou k mání i romantické noční plavby 
s lampičkou.

Trilopark v Praze (3)

je interaktivně-vzdělávací muzeum, kde si můžete prohlédnout 
expozici jedinečných fosilií, odlít věrnou kopii vyhynulého druhu 
zvířete, vyzkoušet preparační nástroje nebo očistit model kostry 
dinosaura.

Muzeum LEGA Praha (4)

najdete přímo v centru a svou velikostí a počtem vystavovaných 
exponátů je největším nejen v ČR, ale i v Evropě. Na ploše 
420 m² tu můžete vidět 20 tematických expozic, které jsou 
poskládány z více než 1,3 milionů kostiček lega.

Gastroherna zemědělského muzea (5)

vás naučí nejen s vášní jíst, ale také o jídle více přemýšlet.  
Přijďte si s vašimi dětmi hrát, objevovat a experimentovat. 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
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https://www.zoopraha.cz/
https://www.zoopraha.cz/navsteva/mapa
http://www.slovanka.net/
http://trilopark.eu/
https://www.muzeumlega.cz/
https://www.nzm.cz/pribeh-zemedelstvi-praha/kurzy-vareni
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Zrcadlové bludiště Na Příkopě (1)

v Praze je nejmodernější zrcadlový labyrint v centru Prahy a najdete 
ho v budově hračkářství Hamleys. Jedinečnou atmosféru umocňují 
světelné efekty, zvuková kulisa a LCD panely.

Muzeum fantastických iluzí (2)

je fascinující svět plný neskutečných optických klamů. Více než 100 
interaktivních exponátů si užijí všichni bez rozdílu věku. 

Film Legends Museum Praha (3)

je novou atrakcí pro celou rodinu, která potěší každou věkovou 
skupinu. Svým návštěvníkům představí největší soukromou sbírku 
filmových a popkulturních exponátů v Evropě. Čeká na vás zajímavá 
projekce, dětský koutek, samostatná expozice věnovaná hororu a další 
překvapení. 

Voskové muzeum Madame Tussauds (4)

vám vaše oblíbené hvězdy přiblíží doslova na dosah ruky. Udělejte 
si selfie s Tomem Cruisem, zazpívejte si s Lady Gaga nebo si třeba 
potřeste rukou s některým z amerických prezidentů. 

Letecké muzeum Kbely
bylo založeno v roce 1968 v areálu historického vojenského letiště Praha 
– Kbely. Početností a kvalitou sbírek patří k největším leteckým muzeím 
v Evropě. V současnosti má ve sbírkách 275 letadel a řada z nich patří 
ke světovým unikátům. 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
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https://www.kudyznudy.cz/aktivity/zrcadlove-bludiste-c-1
https://muzeumfantastickychiluzi.cz/cs/
https://filmlegendsmuzeum.cz/
http://madametussaudsprague.cz/
http://www.vhu.cz/
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RELAXACE
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Pivní lázně Bernard Praha (1)

Dopřejte si léčivou a relaxační koupel v lázni 
s pivními extrakty spojenou s neomezenou 
konzumací piva a odpočinkem na vyhřívaném 
lůžku.

Aquacentrum Šutka (2)

nabízí nejen padesátimetrový krytý bazén, ale 
také vířivku, divokou řeku, 2 tobogány, vodopád, 
relaxační bazén, dětské brouzdaliště i vodní bar 
s občerstvením a wellness.

Sauna Central v centru Prahy (3)

Užijte si odpočinek a načerpejte energii 
v jedinečné atmosféře pohody a klidu, kterou 
dotváří živé mechy.

Římské lázně Boscolo Spa v Praze (4) 
vám pomohou nalézt harmonii těla a duše díky 
uvolňujícím masážím a vyhřívanému bazénu 
s masážním tryskami. Těšit se můžete také 
na speciální obličejovou kúru, která omladí vaši 
pleť. 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

3

2

4

1

https://www.pivnilaznebernard.cz/
https://www.sutka.eu/
https://www.saunacentral.cz/cs
https://prague.boscolohotels.com/
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Hotely

Hotel v Tančícím domě (1)

se nachází v centru Prahy na nábřeží Vltavy. Ubytovat 
se můžete v jednom ze 40 luxusních pokojů 
s kouzelným výhledem na Pražský hrad. Kochat se 
výhledem na naše hlavní město můžete z kavárny 
v nejvyšším patře restaurace.

Golden Prague Hotel (2)

nabízí ubytování v samotném srdci města, a to jen 
pár minut od turistických památek. Restaurace Zlatá 
Praha spolu s venkovní terasou se nachází v devátém 
patře hotelu a patří k hvězdným stálicím pražského 
gastronomického nebe.

Unikátní houseboat botel Lofi, (3)

který kotví na Podolském nábřeží pod Vyšehradem, 
nabízí veškerý komfort a jedinečný zážitek. Spodní 
palubu tvoří přední a zadní terasa, široké ochozy 
a z velké části prosklená přední nástavba. Na horní 
palubě je k dispozici terasa o rozměru 50 m2, kde se 
můžete kochat výhledem na Pražský hrad. 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
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https://www.dancinghousehotel.com/cs/
https://www.goldenpraguehotel.com/cs/
http://www.vipliving.cz/
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Kempy

Camping Oase Praha (1)

leží na jižním okraji Prahy mezi obcemi Zatníky 
a Libeň. Ubytovat se můžete ve stanech, karavanech 
i v budově. 

Camp Žižkov Prague (2)

se nachází v městské části Praha 3 – Žižkov nedaleko 
centra. Na své si přijdou jednotlivci i rodiny s dětmi. 
Najdete tu venkovní sportoviště s celou řadou hřišť, 
tenisových kurtů, beach volejbal, venkovní i vnitřní 
plavecký bazén.

Prague Camping Džbán Divoká Šárka (3)

najdete na okraji Prahy 6, v poklidném prostředí, 
na hranici přírodní rezervace Divoká Šárka. Ubytování 
nabízí ve vlastním karavanu, chatičkách nebo v safari 
stanech.

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
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https://www.campingoase.cz/
http://www.praguecentralcamp.com/cs/
https://www.campdzban.eu/
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RESTAURACE
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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Zámecká restaurace, (1)

známá též jako Chateau sv. Havel, nabízí 
nevšední gastronomický zážitek, který pomáhá 
dotvářet i kouzelné prostředí restaurace. Menu 
vychází z původních českých i evropských 
receptur obohacených o poznatky moderní 
gastronomie. 

Triton Restaurant (2)

se nachází v krápníkové jeskyni, která vytváří 
jedinečnou atmosféru restaurace. V nabídce 
najdete mimo jiné i vícechodové speciálně 
sestavené menu pro ten nejlepší kulinářský 
zážitek. Je libo trochu romantiky? Pro páry má 
restaurace přichystané Candlelight menu. 

V Restauraci na lodích (3) 
si svůj pokrm vychutnáte při plavbě po Vltavě 
s vyhlídkou na Prahu a živou hudbou. Na výběr je 
hned z několika lodí, které nabízí unikátní zážitek 
ať už pro páry, nebo pro celou rodinu.
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https://chateauhotel.cz/zamecka-restaurace/
http://www.tritonrestaurant.cz/
https://www.prague-boats.cz/cs/parniky-a-lode
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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Pivnice Zlý Časy (1)

je pivu zaslíbené místo, kde se na 48 pípách 
střídají piva ze středních a malých pivovarů Čech 
a Moravy. Nabídka je doplněna širokým výběrem 
lahvových piv z celého světa a každý milovník 
zlatavého moku zde může podniknout pivní výlet 
nejen Českem, ale i napříč světem.

Restaurace Mlýnec (2)

si vás kromě vynikajícího gastronomického 
zážitku a neobvyklé otevřené kuchyně získá svou 
neobyčejnou atmosférou a výhledem na Karlův 
most a Pražský hrad. Šéfkuchař Vladimír Vaníček 
tu pro vás oživuje zapomenuté české speciality 
a výsledkem je nadčasové a elegantní české 
a mezinárodní menu postavené na sezonních 
a lokálních surovinách.

Restaurace Divinis (3)

získala v roce 2018 michelinské ocenění Bib 
Gourmand – výjimečné jídlo za rozumnou cenu. 
Šéfkuchař Zdeněk Pohlreich při přípravě jídla klade 
důraz na užití nejlepších surovin, které zpracovává 
šetrnými postupy dle zásad italské kuchyně.
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http://zlycasy.eu/
https://www.mlynec.cz/cz/
https://www.divinis.cz/
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TIPY NA NEOBVYKLÉ ZÁŽITKY NEBO AKCE
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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Vyrazte na Sapa Trip
a poznejte tajuplná zákoutí pražské tržnice Sapa, 
často označované za malý Vietnam, a setkejte se 
s místními Vietnamci, kteří si zde zachovávají kus 
své rodné země.

http://sapatrip.cz/


Osobní Asistent ČSOB Premium
Službu poskytuje AXA Assistance

Tel.: +420 226 226 000

E-mail: info@axa-assistance.cz

Tipy na výlety po Česku jsme pro vás vytvořili ve spolupráci se službou  
Osobního asistenta Axa Assistance, která je součástí ČSOB Premium.

Vzhledem k pandemii doporučujeme ověřit si otevírací doby ještě před cestou.




