
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 DUBNU 2018                                                                                                                                                                                              

 

5. 4. / čt PRAŽSKÝ BOHDALEC. Pojďte s námi objevovat jeden 

z pozapomenutých koutů Prahy! Ukážeme si jednu z posledních dochovaných 

dělnických kolonií nebo místo, kde se natáčela slavná Svěrákova Obecná škola. 

Pokud nám bude přát počasí, navštívíme ukrytý „Husův kámen“. Začátek akce 

v 16:00 na stanici autobusu č. 101, 135, 136, 213 „Bohdalec“ (ve směru od 

Slavie). Cena 120/80 Kč (%). Pavla Lešovská                                                                                    

7. 4. / so VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. 
Prohlídka v českém jazyce. Zavítáme do interiérů radnice po zavírací době. 

Seznámíme se s dějinami a vývojem budovy, navštívíme středověké síně, 

novodobé reprezentační sály radnice i její románsko-gotické podzemí. 

Komentovanou prohlídku s rozšířeným výkladem zakončíme vyhlídkou z nově 

opraveného ochozu radniční věže. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 

osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 20:00 před 

věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. Bc. 

Antonín Baloun 

8. 4. / ne PO STOPÁCH JAROSLAVA HAŠKA V PRAZE. Spisovatel a 

autor nezapomenutelného vojáka  Švejka je zároveň jednou z pražských 

literárních figurek, bez nichž by byl kolorit  města velmi chudý. Připomeneme si 

místa, kde se Jaroslav Hašek narodil, kde prožíval chvíle smutku i štěstí. 

Začátek akce ve 14:00 před vchodem do pasáže Rokoko z Václavského náměstí. 

Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková  

 

14. 4. / so NORDIC WALKING: ZE CTĚNIC PŘES VINOŘ DO 

SATALIC. 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 k zámku Ctěnice, který 

stojí na místě gotické tvrze a ke zdejšímu zámeckému parku. V přilehlém 



Ctěnickém háji je pozoruhodné stromořadí památných dubů letních, které byly 

vysazeny v 18. století na památku selského povstání. Následně projdeme 

okrajovou čtvrtí Vinoře se zástavbou nových rodinných domů až k Vinořskému 

potoku, který protéká kaskádou rybníků. Zajímavé zastavení nás bude také čekat 

na začátku cesty Vinořským parkem, a to ,,U kamenného stolu“, kde pískovcové 

skály upravila lidská ruka.  Začátek akce v 10:00 na stanici autobusu č. 185, 302 

„Ctěnice“ (zastávka na znamení, autobusy jedou od stanice metra C „Letňany“). 

Cena 120/80 Kč. Marie Hátleová   
            
15. 4. / ne NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor 

Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště 

i hlavního foyer. V 10:00 prohlídka pro děti. V 10:30 prohlídka v angličtině. 

Začátek prohlídek v českém jazyce v 9:00, 9:30, 11:00 a v 11:30 ve slavnostním 

vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena 

prohlídky v angličtině 250/150 Kč. (průvodci PCT)                                          

 

15. 4. / ne VYŠEHRAD A JEHO LEGENDY. 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. Mgr. 

Zuzana Pavlovská 
 

21. 4. / so SVATOPETRSKÁ ČTVRŤ V. Na vycházce projdeme centrální 

ulicí osady Poříč od Florence k náměstí Republiky s historickými názvy 

Halířová a Slaměná kolem tzv. Zázraku Na Poříčí. Ukážeme si významné 

objekty spojené s naší tělovýchovou i vrcholné dílo J. Gočára. Uvidíme místa 

pobytu v Praze G. Apoliniaireho, L. Janáčka a B. Němcové. Připomeneme si, 

kde došlo k největší katastrofě ve stavebnictví v Čechách nebo kde začínal 

kariéru O. Nový. Ukážeme si, kde hrál K. Hašler, A. Longen i kdo se skrývá za 

jménem Eduard Schmidt. Začátek akce ve 14:00 před budovou Muzea hl. města 

Prahy Na Florenci. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Vladimír Trnka 

22. 4. / ne NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor 

Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště 

i hlavního foyer. Ve 13:30 prohlídka v angličtině. Začátek prohlídek v českém 

jazyce ve 12:30, 13:00, 14:00, 14:30  a v 15:00 ve slavnostním vestibulu 

historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky 

v angličtině 250/150 Kč. (průvodci PCT)        

22. 4. / ne STARÉ BOHNICE. Tato část Prahy 8 si dodnes  uchovává 

venkovský půvab a nabízí pestrou všehochuť - procházku částí Psychiatrické 

nemocnice, starou náves s kostelem sv. Petra a Pavla, v jádru románského nebo 



perlu selského baroka, statek Vraných. Cestou vedoucí po okraji lesa dojdeme 

na vyhlídku nad přírodní památkou Bohnické údolí a nakonec k bývalému 

ústavnímu hřbitovu, známému svou tajemnou atmosférou. V případě zájmu je 

možné navštívit také sousední hřbitov zvířat. Turistická trasa max. 2 km. 

Začátek akce ve 14:30 na zastávce  autobusu č. 177, 200, 202 „Odra“ (ve směru 

od stanice metra C „Kobylisy“). Cena 120/80 Kč (%). Eva Sokolová            

28. 4. / so STAROMĚSTSKÝMI ULIČKAMI. Vycházka Vás provede 

uličkami a zákoutími mezi Národní třídou a Anenským náměstím. I když se 

jedná o méně známou a turisty opomíjenou část Starého Města, přesto je spojena 

se zajímavými historickými událostmi. Dozvíte se například, čím se do dějin 

lékařství zapsala Rečkova kolej nebo kde chtěl napravovat společnost ,,ohnivý 

kazatel“ Jan Milíč. Zajímat nás bude samozřejmě i architektura a připomeneme 

si také známé osobnosti, spojené s touto částí Prahy. POZOR! – omezený počet 

účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek 

akce ve 14:00 na Anenském náměstí u studny, Staré Město. Cena 120/80 Kč 

(%). JUDr. Hana Barešová                          

 

29. 4. / ne TROJSKÉ USEDLOSTI A VILY I. Trojské údolí je působivé nejen 

svou polohou a přírodními krásami, ale také mnohými architektonickými 

skvosty. Trasa vycházky povede od Trojského zámku, kolem starého mlýna, 

přes bývalou dělnickou kolonii Rybáře, kolem starých viničních usedlostí a vil 

v historizujícím i funkcionalistickém slohu. POZOR! – omezený počet účastníků 

na 50 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:30 

před vchodem do zahrady zámku Troja (proti konečné stanici autobusu č. 112 

„Zologická zahrada“). Cena 120/80 Kč (%). Eva Sokolová 

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTI 

V DUBNU 2018 

14. 4. / so STAROMĚSTSKÁ RADNICE DĚTEM. Děti se mohou těšit na 

vyprávění o zasedání městské rady za časů pana krále. Prohlédnou si starodávné 

síně, sestoupí do hlubokého podzemí radnice. Během prohlídky budou řešit 

zábavné úkoly a na závěr je čeká vědomostní kvíz se sladkou odměnou. 

Komentovanou prohlídku zakončí vyhlídkou z nově opraveného ochozu 

radniční věže. 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) 

15. 4. / 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) 

28. 4. / so ZA PRAŽSKOU EIFFELOVKOU NA PETŘÍN. Během vycházky 

prozkoumáme pražský Petřín a ukážeme si všechny zajímavosti, které tento 

pražský vrch skýtá. Povíme si něco o bývalé zdejší vinici Nebozízku, objevíme 

jeskyni i bludiště. Seznámíme se s osobou Vojty Náprstka a Klubem českých 

turistů. Nakonec dojdeme k Petřínské rozhledně a porovnáme ji s pařížskou 

Eiffelovou věží. 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 na I. zastávce lanové dráhy (v 

polovině vrchu Petřína). Cena 120/80 Kč (%). (průvodci PCT) 

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

uvedena jiná 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. 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 !! 

U vybraných akcí 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. 

Vyprodané akce jsou avizovány na www.prazskevychazky.cz 

Veškeré informace naleznete na www.prazskevychazky.cz 

http://www.dpp.cz/


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

221 714 714, 221 714 161 

Sledujte nás na Facebooku: facebook.com/praguecitytourism 

 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA 

Předprodej na měsíc duben 2018 bude zahájen v pondělí 26. března 2018 

v 9:03 v eshopu a v turistických informačních centrech PCT (viz níže) 

v Praze. Předprodej na měsíc květen 2018 bude zahájen ve středu 25. dubna 

2018. 

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 - 19:00 

Turistické informační centrum Václavské náměstí  

(horní část Václavského náměstí, na rohu se Štěpánskou ulicí) 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 - 22:00 

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 

 

mailto:vlastiveda@prague.eu


CYKLOHRÁČEK 

Cyklohráček vyjel koncem března již do své 5. sezóny. Tu svou další pak 

v dubnu otevírají i zajímavá místa v okolí trati. 21. dubna 2018 slavnostně 

zahajuje turistickou sezónu město Slaný. Pro všechny nadšené výletníky je 

připravena vycházka po stopách V. B. Třebízského, která povede ze Slaného až 

do Třebíze. Sraz je v 9 hodin u Infocentra Pod Velvarskou branou. Poslední 

sobotu v měsíci dubnu zavítá Cyklohráček již tradičně až do Zlonic, odkud se 

můžete vydat do nedalekého železničního muzea s expozicí zabezpečovací 

techniky nebo průmyslových lokomotiv. 28. dubna 2018 zde bude prodloužena 

otevírací doba až do 17 hodin. Přes 80 druhů exotických a domácích zvířat, 

včetně unikátní expozice Terária s patrně největší sbírkou chameleonů v Evropě  

můžete navštívit v Zooparku Zájezd. V dubnu bude mít otevřeno denně dle 

počasí od 9 do 18 hodin. 

www.cyklohracek.cz 

HEZKÉ VZPOMÍNKY ZŮSTÁVAJÍ 

Podělte se s námi o hezkou vzpomínku z doby Československa, jehož 100. 

výročí založení si letos připomínáme. Zašlete nám fotografii na téma dovolená 

v Československu, oslavy, Vánoce, domácnost nebo hračky a soutěžte tak o 

hodnotné ceny. Na Vaše fotografie se těšíme na emailu d.horova@prague.eu 

Fotografie se budou pro Vaše potěšení průběžně zveřejňovat. Více informací 

brzy na www.prague.eu nebo FB praguecitytourism. 

 
 
 

http://www.cyklohracek.cz/
mailto:d.horova@prague.eu
http://www.prague.eu/

