
PRAŽSKÁ VLASTIVĚDA 

Prague City Tourism, Arbesovo nám. 70/4/ Praha 5 / 150 00  

tel.: 221 714 161, 221 714 714, vlastiveda@prague.eu 

 

Napište nám na vlastiveda@prague.eu a měsíční program vycházek  

Vám budeme pravidelně zasílat  

na Vaši e-mailovou adresu.  

 

www.prazskevychazky.cz 

 

PROGRAM VLASTIVĚDNÝCH VYCHÁZEK 

V BŘEZNU 2017 

                                                                                                                                                                  

 

4. 3. / so BRANICKÝ INDUSTRIÁL. Na vycházce se podíváme k čerpací 

stanici pro vodárnu města Vršovice, kterou v Braníku navrhl Jan Kotěra. 

Prohlédneme si dva pivovary i smutnou trosku branických ledáren. Začátek akce 

ve 14:00 na zastávce tram č. 3, 17 „Nádraží Braník“ (ve směru do Modřan). 

Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková 

 

5. 3. / ne NÁRODNÍ DIVADLO. Prohlídka vybraných prostor Národního 

divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. V 

10:30 prohlídka v angličtině. Začátek prohlídek v českém jazyce v 8:30, 9:00, 

9:30, 10:00 a v 11:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním 

vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v angličtině 250/150 Kč. (průvodci 

PCT) 

 

5. 3. / ne VYŠEHRAD A JEHO LEGENDY. Akce vhodná i pro rodiny 

s dětmi! Prohlídka vyšehradského areálu, kasemat, podzemních chodeb někdejší 

barokní pevnosti a sálu Gorlice, kde jsou umístěny některé originály soch 

z Karlova mostu. Připomeneme si také nejznámější legendy i záhadu Čertova 

sloupu. Začátek akce ve 14:00 u Táborské brány (první brána ve směru od 

stanice metra C „Vyšehrad“). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno 

vstupné do kasemat 60/30 Kč. Bc. Monika Koblihová 

 

11. 3. / so KRÁLOVSKÁ CESTA II.: ZE STAROMĚSTSKÉHO RYNKU 

KE KAMENNÉMU MOSTU. Vycházku zahájíme na Staroměstském náměstí, 

kde si ukážeme nejen, kde byli popraveni čeští páni, ale také Jan Roháč z Dubé. 

Povíme si také, kolik časů ukazuje Pražský orloj a proč musel být oslepen mistr 

Hanuš. Na Malém náměstí si připomeneme bohatou tradici místních lékáren a 

povíme si o jedné travičské aféře. Projdeme křivolakými uličkami Starého 

Města, kterými projížděly průvody českých králů směrem na Pražský hrad. 

Cestou nahlédneme do Klementina a připomeneme si i jeho současný význam. 



Také si ukážeme, kde bylo první pražské kino, i kde měli v kádi mořskou pannu. 

Procházku zakončíme u Karlova mostu, kde si povíme něco o osobě jeho 

zakladatele. Začátek akce ve 14:00 před domem U Kamenného zvonu 

(Staroměstské náměstí 13). Cena 120/80 Kč (%). Marcela Smrčinová  

 

12. 3. / ne NÁRODNÍ DIVADLO. Prohlídka vybraných prostor Národního 

divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. V 

10:30 prohlídka v angličtině. Začátek prohlídek v českém jazyce v 8:30, 9:00, 

9:30 a v 11:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním 

vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v angličtině 250/150 Kč. (průvodci 

PCT) 

 

12. 3. / ne STAROU LIBNÍ. Procházka od Palmovky k zámečku a přes 

Zámecký vrch k Rokytce povede mj. po stopách slavných obyvatel Libně - 

Bohumila Hrabala, jehož 20. výročí úmrtí si letos připomínáme nebo po stopách 

spisovatele Arnošta Lustiga. Začátek akce ve 14:00 před Libeňskou synagogou 

(Ludmilina 601/4, Praha 8), (nejbližší spoj stanice metra B „Palmovka“, výlez 

ve směru Divadlo pod Palmovkou). Cena 120/80 Kč (%). Eva Sokolová  

 

14. 3. / út BŘEVNOVEM PODÉL BRUSNICE. Při naší procházce budeme 

sledovat hlavní osu, podle které tato pražská čtvrť vznikala - údolí potoka 

Brusnice. U pramene v pavilonu Vojtěška si připomeneme historii založení 

břevnovského kláštera, okolo Markétských rybníků budeme pokračovat místy, 

kde ještě do poloviny 20. století stála vlastní ves Břevnov a podél Brusnice 

dojdeme k dalším usedlostem – zámečku Kajetánka s krásně upraveným 

parkem, Petynce, Šlajferce a Malovance. Připomeneme si i ve své době slavný 

secesní břevnovský „mrakodrap“ i blízkou pozoruhodnou polygonální kapli 

Panny Marie Kajetánské. Začátek akce v 16:45 na zastávce tram. č. 22, 25 

„Břevnovský klášter“. Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová 

 

17. 3. / pá VÁCLAV HOLLAR, ČESKÝ RYTEC A KRESLÍŘ – 

PŘEDNÁŠKA. Václava Hollara, který se stal známým jako Wenceslaus Hollar 

Bohemus, lze označit  za jednoho z nejvýznamnějších českých umělců, ačkoli 

strávil většinu svého života v zahraničí. Všestranný rytec a kreslíř nám zanechal 

také velký prospekt Prahy, významný doklad podoby města v polovině 17. 

století. Připomeneme si jeho životní osudy i  umělecké dílo. POZOR! – omezená 

kapacita sálu na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek 

akce v 16:30 v sále PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 120/80 Kč 

(%). PhDr. Jaroslava Nováková 

 

18. 3. / so NORDIC WALKING – KRÁLOVSKOU OBOROU DO 

ZADNÍHO OVENCE – TROJE. Zahajujeme již 7. ročník procházek NW! 

Profesionální instruktor této tzv. aerobní aktivity v instruktáži před samotnou 



vycházkou vysvětlí a předvede základ správného provozování „Nordic 

Walking“. Upozorní na časté chyby a přesvědčí nás, že je vhodný pro všechny 

věkové kategorie. Naše cesta následně povede do Královské obory, která se roku 

1804 poprvé otevřela veřejnosti a stala se výletním místem Pražanů. Cestou si 

všimneme technické památky, tzv. Rudolfovy štoly, kterou dal vybudovat 

římský císař a český král Rudolf II. V těsné blízkosti stojí také torzo Šlechtovy 

restaurace a kousek opodál Místodržitelský letohrádek. Od Císařského mlýna 

půjdeme dále k Císařskému ostrovu a přes visutou Trojskou lávku do osady 

Rybáře, která je jedinou, do dnešních dnů zachovalou osadou ležící ve 

vltavském záplavovém pásmu. Zapůjčení holí na místě po dobu instruktáže 

a vycházky za poplatek 30 Kč pouze pro osoby, vlastnící vstupenku zakoupenou 

v předprodeji! POZOR! – omezený počet účastníků. Doporučujeme využít 

předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 u hlavní brány na Výstaviště 

Holešovice (nejbližší spoj zastávka tram č. 12, 17 „Výstaviště Holešovice“). 

Cena 120/80 Kč. Marie Hátleová  

 

18. 3. / so PRAŽSKÉ MOSTY III. Třetí pokračování vycházky za pražskými 

mosty zahájíme tentokrát u Čechova mostu a výjimečně budeme pokračovat 

proti proudu Vltavy k mostu Mánesovu a dále. Samozřejmě se i tentokrát 

budeme věnovat významným osobnostem, které v této lokalitě žily. Začátek 

akce ve 14:00 před Právnickou fakultou (nejbližší spoj zastávka tram. č. 

17„Právnická fakulta“). Cena 120/80 Kč (%). Šárka Semanová 

 

19. 3. / ne ARCHITEKTURA PRAŽSKÉHO RINGU II. – REVOLUČNÍ 

TŘÍDOU PO PŘÍKOPY. Podobně jako ve Vídni vznikaly i v Praze od konce 

19. století v linii bývalých hradeb a příkopů prestižní stavby kulturních a 

finančních institucí. Během vycházky se zastavíme u známých i méně známých 

staveb, všimneme si detailů jejich fasád, zajdeme do pasáží a podíváme se na 

jejich zadní trakty (Merkur, Dům společnosti přátel žehu, Hospodářský svaz 

přádelen, italský palác Victoria, dům Šramota, Eskomptní banka, Myslbek, aj.). 

Projektanty těchto staveb byli významní architekti J. Fragner, M. Spielmann, A. 

Balšánek, aj. Začátek akce v 10:00 před palácem Merkur (Revoluční ul. 25). 

Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová 

 

23. 3. / čt PRAŽSKÉ VRŠOVICE VČERA A DNES. Jak se měnily Vršovice, 

jaká byla jejich minulost a jak se proměnila jednotlivá místa od Edenu ke 

kostelu sv. Mikuláše. Při vycházce zjistíme, které architektonické slohy a 

osobnosti ovlivnily vývoj této čtvrti. Začátek akce v 16:30 na stanici autobusu č. 

135, 136, 213 „Slavia“ (ve směru na Želivského). Cena 120/80 Kč (%). PhDr. 

Jaroslava Nováková 

 

25. 3. / so PRAŽSKÁ NÁMĚSTÍ: KARLOVO NÁMĚSTÍ A JEHO OKOLÍ. 

Poznejte s námi největší pražské náměstí, které bylo založeno ve 14. století. 



Vyprávět si budeme o osobě zakladatele Nového Města Karlu IV., jehož 

stavitelský záměr přežil ve svém rozsahu do dnešních dní. Povíme si také, kde 

stávala gotická kaple Božího Těla a kde byla uskutečněna první pražská 

defenestrace. Ukážeme si dům, kde bydlel slavný sochař Braun a ani nemineme 

nepřehlédnutelný barokní kostel sv. Ignáce. Našemu zraku neujde ani rozlehlý 

městský park nebo Faustův dům, s jeho pověstmi opředenou minulostí. Začátek 

akce ve 14:00 před budovou Novoměstské radnice ze strany Karlova náměstí. 

Cena 100/70 Kč (%). Marcela Smrčinová 

 

26. 3. / ne BABA – VÝSTAVNÍ KOLONIE VZOROVÉHO BYDLENÍ 

SVAZU ČESKOSLOVENSKÉHO DÍLA. Na vycházce se seznámíme 

s unikátním komplexem funkcionalistických vil z let 1932 – 1936, na jejichž 

výstavbě se podílelo mnoho předních architektů. Povíme si také, kdo byli 

stavebníci vil a jaké byly jejich životní osudy. Začátek akce v 10:00 na zastávce 

aut. č. 131 „U Matěje“ (jede od metra A „Hradčanská“ nebo „Bořislavka“). 

Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková 

 

26. 3. / ne PRAHOU ZA HUDBOU – STARÉ MĚSTO I. Pojďte s námi na 

vycházku, věnovanou významným hudebním osobnostem. V letošním roce si 

připomínáme hned několik významných výročí! Průvodce nabídne řadu 

zastavení, souvisejících s velikány domácí i zahraniční hudby (F. Chopina, R. 

Wagnera, E. Griega, W. A. Mozarta, N. Paganiniho, J. Myslivečka a dalších). 

Připomeneme si také unikátní pražské varhany a hudební instituce. Začátek akce 

ve 14:00 u Prašné brány ze strany Celetné ulice. Cena 120/80 Kč (%). Eva 

Sokolová 

 

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTI 

V BŘEZNU 2017 

 
11. 3. / so ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU RADNICI. Děti se 

mohou těšit na prohlídku apoštolů zblízka a na vyprávění o zasedání městské 

rady za časů pana krále. Prohlédnou si starodávné síně a také sestoupí do 

hlubokého podzemí radnice. Během prohlídky budou řešit zábavné úkoly a na 

závěr čeká děti vědomostní kviz se sladkou odměnou. Vhodné pro děti od šesti 

let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 30 

osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek! Začátek akce ve 14:00 před 

vstupem do Turistického informačního centra PCT na Staroměstské radnici. 

Cena 120/80 Kč (%). (průvodci PCT) 

 

12. 3. / ne NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI. Prohlídka vybraných prostor 

Národního divadla. Na děti čeká vyprávění o tom, jak bylo těžké divadlo 

vybudovat (a to hned dvakrát) a otázka zdali pak vědí, kdo vymaloval divadelní 



oponu? Své vědomosti si na závěr ověří v kvizu a všechny dostanou sladkou 

odměnu.  Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – 

omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje 

vycházek. Začátek akce v 10:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, 

vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. (průvodci PCT)  

 

18. 3. / so ZA VODNÍKEM KABOURKEM NA KAMPU. Na vycházce podél 

vltavských břehů stinnou Kampou zjistíme, zda Bruncvík stále chrání Karlův 

most, navštívíme vodníka Kabourka, poslechneme si, zda klapají mlýnská kola, 

a podíváme se, zda v Sovových mlýnech žijí sovy. Vhodné pro děti od šesti let 

(v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 30 

osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 u 

sochy Karla IV. na Křížovnickém náměstí (Praha 1, Staré Město). Cena 120/80 

Kč (%). (průvodci PCT) 

 

 

Vycházky se konají s maximálním počtem 50 účastníků ve skupině (není-li 

uvedena jiná omezená kapacita nebo neurčí-li průvodce jinak). Přednost 

mají klienti se vstupenkou zakoupenou v předprodeji. Vstupné do objektu 

si hradí účastníci sami. Snížené vstupné je poskytováno dětem do 15 let, 

studentům do 26 let, seniorům nad 65 let, invalidům s průkazem ZTP, 

účastníkům probíhajících kurzů PCT a průvodcům PCT. Zaplacené 

vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce 

pořadatelem (Prague City Tourism) je třeba uplatnit nárok na vrácení 

vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena. V případě zakoupení 

vstupenek v eshopu budou účastníci informováni emailem. Uvedená 

dopravní spojení jsou platná v době uzávěrky programu. Případné aktuální 

změny v dopravě lze ověřit na tel. 296 191 817 nebo na http://www.dpp.cz 

 

Vstupenky na vlastivědné vycházky je možno zakoupit v Praze 

formou předprodeje v turistických informačních centrech PCT 
a v recepci PCT (Arbesovo nám. 70/4). V rámci předprodeje se prodávají 

vstupenky také on-line  na http://eshop.prague.eu 

 

!! PŘEDPRODEJ SE VYPLÁCÍ !! 
Při zakoupení vstupenek v předprodeji druhá vstupenka na shodnou akci  

se slevou 50 %. Platí na akce označené symbolem (%), (platí i pro online 

předprodej). Sleva se vztahuje vždy na vstupenku vyšší hodnoty! 

Možnost dokoupit si 

vstupenky na místě konání akce je možná jen v případě nevyprodané akce. 

 

Vyprodané akce jsou avizovány na www.prazskevychazky.cz 

Další informace naleznete na www.prazskevychazky.cz 

http://www.dpp.cz/


Dotazy rádi zodpovíme na e-mailové adrese: vlastiveda@prague.eu 

Sledujte nás na Facebooku: facebook.com/praguecitytourism 
Najdete nás na Arbesově náměstí 70/4/ Praha 5/ 150 00 

v těchto dnech: úterý 13:00 - 16:00, středa 9:00 - 12:00, čtvrtek 9:00 - 12:00 

tel. 221 714 161, 221 714 714 

 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA 

Předprodej na měsíc březen bude zahájen v pátek 24. února 2017 v 9:03 

v eshopu a v turistických informačních centrech PCT (viz níže) 

v Praze. Předprodej na měsíc duben bude zahájen v pondělí 27. března 2017. 

 

OTEVÍRACÍ DOBA TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH  

CENTER PCT 
(předprodejní místa Pražské vlastivědy) 

Turistické informační centrum Můstek 

(Rytířská 12, vchod z ul. Na Můstku, Praha 1 - Staré Město) 

                                                     denně 9:00 - 19:00 

Turistické informační centrum Staroměstská radnice 

(Staroměstské náměstí 1, Praha 1 - Staré Město)         denně 9:00 - 18:00 

Turistické informační centrum Václavské náměstí    

(horní část Václavského náměstí, na rohu se Štěpánskou ulicí) 

od 9. 1. 2017 – 14. 3. 2017 ZAVŘENO      od 15. 3. 2017  denně 10:00 – 18:00 

Turistické informační centrum Letiště Praha T1 

(Příletová hala, Terminál 1, Praha 6 - Ruzyně)                      denně 8:00 - 20:00 

Turistické informační centrum Letiště Praha T2 

(Příletová hala, Terminál 2, Praha 6 - Ruzyně)          denně 8:00 - 20:00 

Recepce PCT, Arbesovo náměstí 70/4 – JEN VŠEDNÍ DNY 

(Arbesovo náměstí 70/4, Praha 5)             po – čt 8:00 – 17:00, pá 8:00 – 16:00 

(aktuální informace na www.prague.eu nebo tel. 221 714 714) 

 

NOVINKY 
 

DĚTI, OBJEVUJTE PAMÁTKY PRAHY!! II. 

(BŘEZEN – ČERVEN 2017) 

Od března 2017 zahajujeme jarní cyklus vycházek pro děti, který malé učedníky 

seznámí s dalšími významnými památkami hlavního města! 

Jarní cyklus začíná vycházkou „OD JEZUITŮ V KLEMENTINU K ERBU 

RODU COLLOREDO-MANSFELD“ dne 26. 3. 2017 ve 14:00. Přijďte se 

pobavit, dovědět se zajímavé informace a sbírejte razítka do speciálního 

učednického listu! Vítěz získá pro sebe a své kamarády soukromou procházku 

s průvodcem dle vlastního výběru! Více informací na 

www.prazskevychazky.cz 

 

mailto:vlastiveda@prague.eu


PRAŽSKÉ KAVÁRNY – NOVINKA ZE SÉRIE 

GASTRONOMICKÝCH PRŮVODCŮ PRAGUE CITY TOURISM 

Kávová scéna v Praze se za poslední roky posunula neuvěřitelně rychle dopředu. 

Vedle stálic s dlouholetou historií vznikají stylové nové podniky, i místa 

zaměřená především na výběrovou kávu a její zpracování. Náš průvodce, 

obsahující krátké anotace, bohatý obrazový materiál i praktickou mapu, vás na 

50 stranách provede současnou pražskou kavárenskou scénou. Brožurka je 

zdarma k vyzvednutí na našich informačních centrech nebo ke stažení na webu 

www.prague.eu 

 

REKONSTRUKCE VĚŽE STAROMĚSTSKÉ RADNICE 
V současnosti probíhá generální rekonstrukce vnějšího pláště věže Staroměstské 

radnice, předpokládaný termín dokončení prací je na podzim 2018. V období 

duben 2017 – listopad 2017 bude zcela uzavřena věž Staroměstské radnice, od 

prosince 2017 do dubna 2018 nebude přístupná radniční kaple a v období únor 

2018 – červen 2018 bude demontován pražský orloj. Jako náhrada za uzavřenou 

vyhlídku z věže po dobu oprav v roce 2017 bude automatickou součástí 

vstupenky do Staroměstské radnice výstup na věž Novoměstské radnice na 

Karlově náměstí. 

HRAVÁ PRAHA PRO DĚTI I RODIČE 

Hravý průvodce pro děti obsahuje 35 karet nejkrásnějších a nejvýznamnějších 

pražských památek a představuje zábavný způsob, jak poznat Prahu a její 

historické bohatství. Každá karta obsahuje základní informace o dané památce a 

tři úkoly, po jejichž splnění mohou děti získat za odměnu samolepku s motivem 

památky. Karty lze libovolně kombinovat a plánovat vlastní trasy. Průvodce 

Hravou Prahu pro děti i rodiče můžete zakoupit za 299 Kč v eshopu Prague City 

Tourism na eshop.prague.eu 

 
 

 

 


