
 



   Úvod  

 

Váţení čtenáři, turisté, obdivovatelé a návštěvníci 
Prahy, milovníci výhledů,  
dostává se Vám do rukou jiţ třetí vydání broţury, která popisuje 
nejzajímavější přístupné praţské věţe, vyhlídky a rozhledny. Svou 

úpravou volně navazuje na poslední knihu autorů Jaroslava Fábery 

a Aleše Krále „Rozhledny České republiky“ (nakl. Plot, 2019). 

Hlavním cílem této broţury je přiblíţit návštěvníkům Prahy 
vyhlídková místa a přístup či příjezd k nim. Pro úsporu místa jsou 

pouţívány některé zkratky, např. SZ = severozápad, apod.; m n. m. 

= metrů nad mořem, MMR = Ministerstvo pro místní rozvoj aj. 

Historie jednotlivých objektů je uvedena pouze stručně a jen 

nejdůleţitější informace. V dolní části kaţdé stránky je u symbolu 
INFO informace o otevírací době či volném přístupu. LOKALITA 

uvádí místo, kde objekt stojí a VÝHLED popisuje jen hlavní známá 
viditelná místa. U symbolu VLAK je uvedena nejbliţší vlaková 
stanice či zastávka, u symbolu BUS, TRAM, METRO či LANOVKA se 

jedná vţdy o MHD, tedy městskou hromadnou dopravu - nejbliţší 
zastávku. U symbolu AUTO-P je to nejbliţší místo, kam lze dojet 
autem, popř. parkoviště. S automobilem v centru Prahy je však 

velmi špatné parkování, proto u těchto objektů doporučuji pouţít 
raději MHD. Další rozvíjející informace, popřípadě příběh objektu 

najdete na webech uvedeným u INFO. 
Přeji Vám, abyste se podle této broţury dostali v pohodě 

k cíli, který jste si vybrali. Krásné a ničím nerušené výhledy.  

Zde ještě pro zajímavost - gigapanorama Prahy: 

https://www.gigapanorama.cz/panorama-prahy/ 

(Photo: Jeffrey Martin, © Fujitsu Technology Solutions 2018) 
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Petřínská rozhledna 

Výstavba: 1891  Nadm.v.: 324 m  GPS: 50.083540, 14.395080 

Celková výška: 65 m  Výška výhledu: 20+55 m  Schody: 299 
 

Známá Petřínská rozhledna byla 
postavena v roce 1891 díky 
Klubu českých turistů, jehoţ 
členové se na světové výstavě 
v Paříţi o dva roky dříve tak 
nadchli slavnou Eiffelovkou, ţe 
se rozhodli vytvořit její kopii 
přímo v Praze. Zaloţili Druţstvo 
pro výstavbu rozhledny, dali do 
něj první peníze a od magistrátu 
získali pozemek na Petříně. 
Stavbu rozhledny urychlilo konání 
Zemské jubilejní výstavy v Praze 
v roce 1891. V únoru 1891 byla 
schválena dokumentace (podle 
návrhu arch. Pasovského), 
v březnu byla stavba zahájena 
a jiţ 20. srpna slavnostně 
otevřena. Autory konstrukce byli ing. Prášil a ing. Souček 
z Českomoravské strojírny. V roce 1953 byla rozhledna zvýšena 
o 12 metrů díky televiznímu vysílači. V letech 1999 aţ 2002 prošla 
generální rekonstrukcí za cca 50 mil. Kč. Rozhlednu provozuje 
Muzeum hlavního města Prahy. K dispozici je výtah a 2 schodiště 
(pro výstup a sestup). 
         

INFO otevírací doba denně viz  www.muzeumprahy.cz 
 

LOKALITA návrší Petřín, Praha 1 - Malá Strana, 3 km na Z od 
centra 
 

VÝHLED panoráma Prahy a blízkého Praţského hradu, Říp a České 
Středohoří, Krušné hory, Ještěd, Krkonoše, Brdy 
 

METRO-B Anděl (2,1 km), BUS-MHD Nemocnice pod Petřínem 
(700 m) nebo Koleje Strahov (1,2 km), TRAM-MHD Újezd (1 km) lze 
pouţít LANOVKU nebo TRAM-MHD Pohořelec (1 km);  
 

AUTO-P 50.079744, 14.396608 – v ulicích u Kolejí Strahov (600 m) 

http://www.muzeumprahy.cz/198-petrinska-rozhledna/
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Katedrála sv. Víta na Hradčanech 

Výstavba: 1560-62  Nadm.v.: 258 m  GPS: 50.090613, 14.400493 

Celková výška: 96,6 m  Výška výhledu: 56 m  Schody: 287 
 

Katedrála je hlavním a největším 
praţským chrámem, duchovním 
symbolem českého státu. V chó-
ru je umístěn biskupský stolec 
neboli katedra, odtud termín 
katedrála. Velká jiţní chrámová 
vyhlídková věţ s renesančním 
ochozem a barokní cibulovitou 
bání, na níţ je připevněn 3,5 m 
vysoký pozlacený český lev, je 
třetí nejvyšší kostelní věţí 
v Česku. Nedostavěnou věţ z ro- 
ku 1419 dokončil po husitských 
válkách Bonifác Wohlmut a Hans 
Tirol v letech 1560–62. Věţ se 
nazývá téţ jako velká zvonová, 
vedle menších zvonů Václav, Jan 
Křtitel, Josef, Dominik, Maria 

a Jeţíš, zde visí největší český zvon Zikmund o váze asi 13,5 t 
a dolním průměru 256 cm. Praţský hrad je národní kulturní 
památkou od roku 1962. Zajímavost: Práci zvoníků se zvonem 
Zikmund lze vidět zde www.youtube.com/watch?v=J0aS8PSFwvE. 
 

INFO otevírací doba denně viz www.katedralasvatehovita.cz – 

v případě nepříznivého počasí může být věž uzavřena 
 

LOKALITA Chrám sv. Víta, správně Katedrála sv. Víta, Václava a 
Vojtěcha (a Panny Marie) je na Hradčanech a tvoří světoznámou 
siluetu Prahy – vstup do Velké jiţní věţe je z 3. nádvoří hradu 
 

VÝHLED vynikající kruhový – malebné střechy Malé Strany, 
Petřínská rozhledna, dále pak celá Praha a na obzoru její okolí 
 

VLAK Praha-Dejvice + METRO-A Hradčanská (1,4 km), TRAM-MHD  
 

Praţský hrad (500 m), METRO-A+TRAM-MHD Malostranská (85 m); 
AUTO-P problémové – doporučení pouţít raději MHD    

http://www.youtube.com/watch?v=J0aS8PSFwvE
https://www.katedralasvatehovita.cz/cs/prakticke-informace/jizni-vez-katedraly
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Svatomikulášská městská zvonice 

Výstavba: 1737-56  Nadm.v.: 197 m  GPS: 50.087790, 14.403592 

Celková výška: 79 m  Výška výhledu: 45+62 m  Schody: 216+89 
 

Zvonice byla vybudována spolu 
s kostelem sv. Mikuláše řádem 
Jezuitů. Stavbu postupně prove-
dli otec a syn Dienzenhoferové a 
A. Lurago. Stavba je povaţována 
za jednu z nejcennějších staveb 
baroka severně od Alp. Věţ byla 
od počátku budována jako 
městská hláska pro potřeby 
malostranské obce, má vchod 
přímo z ulice a vlastní číslo 
popisné (556). V minulosti na 
věţi kostela drţeli sluţbu hlásní, 
kteří měli za úkol hlásit případné 
poţáry a ostatní ţivelné 
katastrofy. Za socialismu byla ve 
věţi vybudována pozorovatelna 
StB (Kajka), odkud byla 
sledována velvyslanectví USA, NSR, Velké Británie a Jugoslávie. 
Poslední zprávy o pozorování z tohoto místa pocházejí z roku 
1990. Ochoz byl pro veřejnost zpřístupněn 9. srpna 1997, 
pozorovatelna „Kajka“ 15. dubna 2010. Věţe kostela a zvonice jsou 
naprosto stejně vysoké, ač se to nezdá. 
 

INFO otevírací doba viz  http://muzeumprahy.cz/ 
 

LOKALITA městská zvonice s přilehlým barokním kostelem svatého 
Mikuláše (téţ Chrám svatého Mikuláše) na Malostranském 
náměstí, nedaleko Karlova mostu, 2 km na Z od centra města 
 

VÝHLED málem kruhový – Strahov, Petřín, okolí věţe a velkou část 
Prahy, celé centrum města – výhled na hrad kryje kopule kostela    
 

VLAK Praha-hl. nádr. (2,7 km),  METRO-A Malostranská (800 m),  
 

TRAM-MHD Malostranské nám. (100 m);  
 

AUTO-P problémové – doporučení pouţít raději MHD  

http://muzeumprahy.cz/200-svatomikulasska-mestska-zvonice/
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Malostranská mostecká věţ 

Výstavba: 1464  Nadm.v.: 199 m  GPS: 50.087277, 14.406860 

Celková výška: 43,5 m  Výška výhledu: 26 m  Schody: 146 

 

Vyšší z obou věţí stojících na 
malostranském břehu Vltavy je 
nejmladší částí celého Karlova 
mostu. Byla postavena na náklad 
českého krále Jiřího z Poděbrad 
na místě starší románské věţe, 
která byla vybudována společně 
s niţší věţí. Obě chránily bránu 
s cimbuřím, kterou se vstupovalo 
na Malou Stranu. Později stavba 
slouţila jako sklad a poţární 
hláska. Malostranská mostecká 
věţ je zřetelně inspirována Staro-
městskou mosteckou věţí, ale 
chybí zde náročná symbolika 
sochařské výzdoby, připravené 
niky pro umístění soch ale zůstaly 
prázdné. Dnešní podoba věţe 

pochází z let 1879–83, kdy došlo k její obnově architektem Josefem 
Mockerem. 
 

INFO otevírací doba viz  http://muzeumprahy.cz/ 
 

LOKALITA na levém břehu Vltavy, malostranské předmostí Karlova 
mostu, 250 m od Malostranského nám. a chrámu sv. Mikuláše, na 
korunovační cestě českých králů, 1,3 km na Z od centra města 
 

VÝHLED malebná Malá Strana, Praţský hrad, Vltava s Karlovým 
mostem, protější Staré Město, Národní divadlo, „stověţatá“ Praha 
 

VLAK Praha-hl. nádr. (2,4 km),  
 

 METRO-A Malostranská (600 m),  
 

TRAM-MHD Malostranské nám. (250 m);  
 

AUTO-P problémové – doporučení pouţít raději MHD   
 

http://muzeumprahy.cz/202-malostranska-mostecka-vez/
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Staroměstská mostecká věţ 

Výstavba: 1357-80  Nadm.v.: 193 m  GPS: 50.086193, 14.413631 

Celková výška: 47 m  Výška výhledu: 30 m  Schody: 136 
 

Staroměstská mostecká věţ patří 
k nejpůsobivějším gotickým dílům 
na světě. Věţ spolu s mostem 
nechal vybudovat podle návrhu 
Petra Parléře císař Karel IV. 
Brána do Starého Města, 
praţského, byla koncipována 
zároveň jako symbolický vítězný 
oblouk, kterým procházeli čeští 
králové na své korunovační cestě 
městem. Věţ byla dokončena 
ještě za ţivota Karla IV., jeho syn 
Václav ji nechal jiţ jen doplnit 
výzdobou. Východní průčelí 
je bohatě plasticky zdobeno, 
západní průčelí bylo poničeno 
střelbou za bojů se Švédy 
v r. 1648. Podruhé se věţ za-
psala do historie za revoluce 1848, kdy zde povstalci bránili 
průchodu rakouských jednotek přes most. Věţ má tvar třípatrového 
hranolu s cimbuřím a vysokou stanovou střechou pokrytou břidlicí. 
Je postavená z pískovcových kvádrů a prolomena typickým 
gotickým lomeným obloukem brány, kterou bylo moţné v minulosti 
uzavírat. Dnešní vzhled je po opravách z let 1874–1878. 
 

INFO otevírací doba viz  http://muzeumprahy.cz/ 
 

LOKALITA na pravém břehu Vltavy, Křiţovnické náměstí, stojí na 
prvním mostním pilíři Karlova mostu, 1 km na Z od centra města 
 

VÝHLED Praţský hrad, Vltava s Karlovým mostem, protější 
malebná Malá Strana, Klementinum a věţe v centru města 
 

VLAK Praha-hl. nádr. (1,9 km), METRO-A+TRAM+BUS-MHD Staro-
městská (350 m), TRAM-MHD Karlovy lázně (250 m);  
 

AUTO-P problémové – doporučení pouţít raději MHD  

http://muzeumprahy.cz/201-staromestska-mostecka-vez/


 06  Hlavní město Praha obvod Praha 1 - Staré Město  

Astronomická věţ v Klementinu 

Výstavba: 1722  Nadm.v.: 190 m  GPS: 50.086657, 14.416505 

Celková výška: 68 m  Výška výhledu: 52 m  Schody: 182 
 

Výstavba Klementina, druhého 
největšího areálu v Praze hned po 
Praţském hradu, trvala 70 let od 
roku 1653. Ústřední stavbou byla 
Astronomická věţ z r. 1722, 
kterou však jezuité přestavěli a 
dokončili v roce 1752. Tady byla 
poprvé zaměřena zeměpisná 
poloha Prahy. Dnes lze na věţ 
vystoupat pouze v rámci Velkého 
okruhu prohlídky (Barokní 
knihovní sál a Astronomická věţ 
cca 50 min.). Ve věţi je muzeum 
hvězdář-ských přístrojů a dějin 
hvězdářství, týkající se takových 
astronomů jako byli Jan Kepler a 
Tycho de Brahe. V druhém 
poschodí věţe se nachází 

unikátní místnost (Meridiánová síň), dříve vyuţívána na určování 
poledne. Špici věţe zdobí postava Atlanta zvedajícího zeměkouli, 
čímţ je tato věţ unikátní a snadno z dáli rozpoznatelná. Od roku 
2010 probíhala postupná rekonstrukce objektů. Prostory 
Klementina by měly nabídnout kromě sídla Národní knihovny téţ 
stylovou kavárnu, kongresový/přednáškový sál, galerijní prostory 
a knihkupectví. 
 

INFO otevírací doba viz  www.klementinum.com 
 

LOKALITA astronomická věţ se nachází na Starém Městě v areálu 
Klementina, 300 m od Karlova mostu, 500 m od centra města 
 

VÝHLED exkluzivní kruhový a jeden z nejkrásnějších – Praha více 
neţ stověţatá, historické centrum a okolní návrší s dominantami 
 

VLAK Praha-hl. nádr. (1,6 km), METRO-A+TRAM+BUS-MHD Staro-
městská (350 m); AUTO-P problémové – doporučení pouţít MHD  

https://www.klementinum.com/prohlidky/astronomicka-vez/
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Staroměstská radnice 

Výstavba: 1338  Nadm.v.: 193 m  GPS: 50.087049, 14.420715 

Celková výška: 69,5 m  Výška výhledu: 41 m  Schody: 153 
 

Radnice byla zřízena r. 1338 jako 
sídlo samosprávy Starého Města. 
Nejstarší gotickou část komplexu 
tvoří nádherná věţ s arkýřovou 
kaplí a unikátní orloj, na kterém 
se kaţdou celou hodinu (9-23 h.) 
objevuje 12 apoštolů. Východní 
novogotické křídlo radnice bylo 
zničeno během Praţského 
povstání 8. 5. 1945 a nebylo jiţ 
nikdy obnoveno. Věţ byla v době 
svého vzniku nejvyšší stavbou 
celé Prahy. Představovala nejen 
symbol moci praţských měšťanů, 
ale měla především význam 
praktický - na jejím vrcholu 
slouţili hlásní, jejichţ úkolem bylo 
sledovat okolí a v případě 
nebezpečí dát městu varovný signál. Dnes patří věţní ochoz 
k oblíbeným turistickým cílům - z ptačí perspektivy je odtud moţné 
zhlédnout Týnský chrám, v dálce obdivovat Praţský hrad nebo se 
nechat unášet výhledem na zákoutí Starého Města praţského. 
Návštěvnický okruh tvoří historické sály, věţ a podzemí. 
 

INFO otevírací doba viz  www.prague.eu 
 

LOKALITA Staroměstské náměstí, radnice (národní kulturní 
památka) v centru města, 500 m na SZ od Václavského náměstí 
 

VÝHLED kruhový a krásný – na Staré Město, historické jádro města, 
ale i jeho předměstské čtvrti a okolí – „stověţatá“ Praha 
 

VLAK+METRO-C Praha - Hlavní nádraţí (1,3 km),  
 

METRO-A+B Můstek (450 m),  
 

METRO-A+TRAM+BUS-MHD Staroměstská (500 m);  
 

AUTO-P problémové – doporučení pouţít MHD  

https://www.prague.eu/cs/objekt/mista/3126/vez-staromestske-radnice
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Prašná brána na Starém Městě 

Výstavba: 1475  Nadm.v.: 195 m  GPS: 50.087265, 14.427781 

Celková výška: 65 m  Výška výhledu: 44 m  Schody: 186 
 

Prašná brána je jednou 
z nejvýznamnějších památek 
středověké Prahy. Právě zde 
začínala praţská královská 
cesta. Pozdně gotická městská 
brána byla postavená na místě 
starší branské věţe, související 
s opevněním Starého Města 
praţského z doby panování 
Václava II. V roce 1475 dal 
podnět k její stavbě král 
Vladislav Jagellonský. Stavbu, 
financovanou staroměstskou 
obcí, zpočátku vedl Václav ze 
Ţlutic. Jiţ od roku 1478 ho 
nahradil M. Rejsek z Prostějova. 
Ten věţ dostavěl aţ po horní 
ochoz a bohatě plasticky 

vyzdobil. V roce 1484 byla však stavba zastavena. Nedostavěná 
věţ, opatřená provizorní střechou, slouţila asi od poloviny 18. stol. 
jako skladiště střelného prachu, od té doby se nazývá Prašná 
brána. Dnešní vzhled získala věţ za pseudogotické puristické 
úpravy (1878–1886) architektem J. Mockerem. 
 

INFO otevírací doba viz  http://muzeumprahy.cz/ 
 

LOKALITA Náměstí republiky 5, vedle Obecního domu, naproti 
divadlu Hybernia a České národní banky, 500 m na S od centra 
 

VÝHLED kruhový – Česká národní banka, Obecní dům, divadlo 
Hybernia, Ţiţkov, Vítkov a ostatní věţe „stověţaté“ Prahy 
 

VLAK+METRO-C Praha - Hlavní nádraţí (850 m),  
 

 METRO-B+TRAM+BUS-MHD Náměstí Republiky (150 m); 
 

AUTO-P problémové – doporučení pouţít raději MHD  

http://muzeumprahy.cz/199-prasna-brana/
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Jindřišská věţ na Novém městě 

Výstavba: 1472-76  Nadm.v.: 195 m  GPS: 50.085132, 14.430046 

Celková výška: 65 m  Výška výhledu: 33 m  Schody: 200 
 

Jindřišská věţ stojí u kostela 
sv. Jindřicha a Kunhuty jako 
samostatná zvonice po vzoru 
italských kampanil. Patřila  
s celým okolím řádu Kříţovníků 
s červenou hvězdou. V roce 1648 
slouţila jako vojenská stráţnice. 
V listopadu 2001 byla rekonstruk-
ce, kdy byla do věţe vestavěna 
ţelezobetonová konstrukce, která 
se vůbec nedotýká původního 
kamenného zdiva. Ve věţi 
vzniklo 10 pater vybavených 
klimatizací, moderním osvět-
lením, schodištěm a rychlo-
výtahem. V 1. a 2. patře je 
Whiskerie, 3. patro patří Galerii,  
ve 4. patře je Muzeum praţských 
věţí s mapou Prahy po které se projdete, v 5. patře sociální 
zázemí, v 6. patře je stálá interaktivní expozice o věţi, v 7.–9. patře 
se nachází restaurace "Zvonice", 10. patro je podkroví s vyhlídkou 
a prostorem pro kulturní akce. Otevření pro veřejnost proběhlo 
7. prosince 2002. V roce 2003 byla do podkroví instalována 
zvonkohra (10 zvonů).  
 

INFO otevírací doba viz www.jindrisskavez.cz 
 

LOKALITA mezi Jindřišskou ulicí (č. 33) a Senováţným náměstím, 
400 m od Václavského náměstí - centra města  
 

VÝHLED ze čtyř nároţních věţiček nabízí nový a hlavně neobvyklý 
pohled na panorama Prahy, centrum města i okolí, Praţský hrad 
 

VLAK+METRO-C Praha - Hlavní nádraţí (450 m),  
 

TRAM-MHD Jindřišská (přímo u věţe);  
 

AUTO-P placené – na Senováţném náměstí nedaleko od věţe  

http://www.jindrisskavez.cz/
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Palác Lucerna na Novém Městě 

Výstavba: 1921  Nadm.v.: 199 m  GPS: 50.080778, 14.426316 

Celková výška: 33 m  Výška výhledu: 28 m  Schody: 190(výtah+53) 
 

Střecha Lucerny - to je 
1000 m

2
 unikátního pro-

storu nad palácem 
Lucerna s podlahou ze 
sibiřského modřínu. Celá  
budova nesoucí výrazné 
prvky doznívající secese 
a nastupujícího moder-
nismu, byla dokončena 
v r. 1921 Ing. Vácslavem 
Havlem, dědečkem pre-
zidenta Václava Havla. 

Na rozsáhlých střešních terasách byl uţ od počátku stavby 
plánován společenský ţivot. K uskutečnění záměru ale nedošlo. 
Ani ne po roce po dokončení umírá pan stavitel Vácslav Havel. 
Jeho synové Václav M. Havel a Miloš Havel se pak věnovali spíše 
stavbě Barrandovských teras, Barrandovských ateliérů a kinemato-
grafickému průmyslu. Po válce přišli komunisté a následně dlouhé 
spory o vlastnictví Lucerny, které paní Dagmar Havlová, manţelka 
Ivana M. Havla a majitelka Paláce Lucerna, dovedla do vítězného 
konce. Aţ v r. 2014 se začaly terasy nad palácem Lucerna promě-
ňovat na komunitní zahradu, která slouţí k pořádání občasných 
kulturních a společenských akcí. Na střechu se návštěvníci 
dostanou po schodišti (190 schodů) či páternosterem (+53 schodů). 
Vstup je z ulice Štěpánská. 
 

INFO otevírací doba v sezóně viz  www.strechalucerny.cz 
 

LOKALITA Václavské náměstí, vchod z ul. Štěpánská 61, přímo 
v centru města 
 

VÝHLED ojedinělý a zajímavý – centrum města a střechy domů 
 

VLAK Praha-hl. nádr. (1,2 km), METRO-A Můstek (170 m),  
 

METRO-C+A Muzeum (380 m), TRAM-MHD Václavské nám. (170 m);  
 

AUTO-P problémové – doporučení pouţít raději MHD  

http://www.strechalucerny.cz/
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Novoměstská radnice 

Výstavba: 1452-56  Nadm.v.: 204 m  GPS: 50.078112, 14.421340 

Celková výška: 68,4 m  Výška výhledu: 42 m  Schody: 221 
 

Od 15. stol. věţ plnila funkci 
protipoţární „stráţnice“ pro Nové 
Město, později z ní hlásný 
vytruboval hodiny. V prvním patře 
se nachází původně gotická 
kaple, později zasvěcená Nane-
bevzetí Panny Marie a patronu 
české země sv. Václavovi. 
Opravy probíhaly v letech 1520-
26 a 1559-61, v roce 1722 byla 
přestavěna v barokním stylu. Od 
roku 1760 je zde zasazen český 
neboli praţský loket (591,4 mm). 
Zde si kupci cejchovali své 
dřevěné míry. Poslední úpravy 
jsou z roku 1876. Na jiţní straně 
věţe je vytesán latinský nápis - 
palindrom (tedy text čitelný stejně 
zprava i zleva). Ve 2. patře je pozdně gotický znak Nového Města 
se znaky českým, říšským a polským. Součástí prohlídky je Galerie 
ve věţi, kde jsou instalovány krátkodobé výstavy a byt věţníka se 
stálou expozicí Historie Nového Města a Praha panoramatická.  
Zajímavost: Radnice byla 30. července 1419 dějištěm první praţské  
defenestrace.  
 

INFO otevírací doba v sezóně viz  www.nrpraha.cz/vez/ 
 

LOKALITA roh Vodičkovy ul. a severní průčelí Karlova náměstí, 
600 m na JZ od centra města a Václavského náměstí 
 

VÝHLED kruhový – Nové Město, Karlovo náměstí a okolí – 
panorama Prahy 
 

VLAK Praha-hl. nádr. (1,6 km), METRO-B+BUS-MHD Karlovo náměstí 
(400 m), TRAM-MHD Novoměstská radnice či Lazarská (250 m); 
 

AUTO-P problémové – doporučení pouţít raději MHD 

http://www.nrpraha.cz/vez/
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Tančící dům na nábřeţí Vltavy 

Výstavba: 1994-96  Nadm.v.: 195 m  GPS: 50.075527, 14.414083 

Celková výška: 34 m  Výška výhledu: 28 m  Schody: výtah+26 
 

Průčelí budovy tvoří dvě části  
připomínající slavný taneční pár 
z meziválečného období - Ginger 
Rogersovou a Freda Astaira. Na 
domu střeše je kopule z trubek 
potaţená nerezovou síťovinou 
jako hlava Freda a okolo ní je 
ochoz - vyhlídková terasa. Dům 
má devět podlaţí, vystupuje 
z uliční čáry do linie chodníku, 
jeho místnosti jsou nesymetrické 
a  stěny šikmé. Jedná se o  první 
praţskou porevoluční stavbu 
špičkových světových architektů.  
Je označován za jeden ze 
symbolů města či za turistický 
magnet. Tančící dům navrhl 
Vlado Milunić spolu s Frankem 

O. Gehrym, kterého k projektu přizval investor. Interiéry kanceláří 
investora byly z části svěřeny britské architektce českého původu 
Evě Jiřičné. Stavba rozpoutala veřejnou diskuzi o architektuře 
v Praze. Zastánci dům oceňovali jako moderní architekturu, jaká 
městu chybí, odpůrci argumentovali tím, ţe do historické Prahy se 
budova nehodí a narušuje městské panorama. 
 

INFO otevírací doba viz   www.glassbar.cz   a   http://tadu.cz/ 
 

LOKALITA na pravém břehu Vltavy, roh Rašínova nábřeţí a 
Jiráskova náměstí, 1,2 km na JZ od centra města 
 

VÝHLED jedinečný – panorama Praţského hradu, dále Mánes, 
Slovanský ostrov (Ţofín), Národní divadlo, Petřínská rozhledna, aj 
 

VLAK+METRO-B Smíchovské nádraţí (2 km), METRO-B Karlovo 
náměstí (400 m), TRAM+BUS-MHD Jiráskovo nám. (přímo u domu); 
 

AUTO-P problémové – doporučení pouţít raději MHD 

http://www.glassbar.cz/
http://tadu.cz/
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Historická budova Národního muzea 

Výstavba: 1891  Nadm.v.: 218 m  GPS: 50.079146, 14.430563 

Celková výška: 71,3 m  Výška výhledu: 39,8 m  Schody: výtah+66 
 

Novorenesanční stavba, domi-
nanta celého Václavského 
náměstí, byla postavena podle 
projektu architekta Josefa 
Schulze v roce 1891. Je to jedna 
z nejvýznamnějších praţských 
budov, která byla v roce 1962 
prohlášená za národní kulturní 
památku. Budova čekala na 
generální opravu více neţ 120 let. 
Poškodily ji navíc i dva vojenské 
útoky v letech 1945 a 1968. Po 
velmi rozsáhlé rekonstrukci 
(2011-18) byla Historická budo-
va Národního muzea otevřena 
28. října 2018 pro veřejnost. 
Poprvé v historii je zpřístupněna 
i kupole. Nově je zde skleněná 
podlaha uloţena na ocelové konstrukci, a tak návštěvníci mohou 
pod sebou vidět prosklený malovaný strop nad centrálním 
prostorem budovy – Panteonem. Při pohledu okny ven se jim 
naskytne unikátní výhled na celou Prahu, který dá nahlédnout nad 
střechy okolních domů. 
 

INFO otevírací doba viz  www.nm.cz 
 

LOKALITA Václavské náměstí na Novém Městě, centrum města 
 

VÝHLED téměř celé historické centrum Prahy s přilehlým okolím – 
Václavské náměstí jako na dlani i panorama Praţského hradu 
 

VLAK+METRO-C Praha - Hlavní nádraţí (650 m),  
 

METRO-A+C Muzeum (100 m),  
 

TRAM-MHD Václavské náměstí (500 m),  
 

METRO-C+TRAM-MHD I. P. Pavlova (500 m);  
 

AUTO-P problémové – doporučení pouţít raději MHD  

https://www.nm.cz/navstivte-nas/objekty/historicka-budova-narodniho-muzea
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Dům Radost na Ţiţkově 

Výstavba: 1932-34  Nadm.v.: 217 m  GPS: 50.084305, 14.442542 

Celková výška: 52 m  Výška výhledu: 49 m  Schody: 17+výtah+28 
 

Funkcionalistická bu-
dova byla postavena 
v místech, kde v minu-
losti stávala Praţská 
obecní plynárna. V dů-
sledku modernizace 
však byla zbourána a 
na uvolněném prosto-
ru vyrostl v letech 
1932-34 objekt Vše-
obecného penzijního 
ústavu. Autory návrhu 
byli architekti Josef 

Havlíček a Karel Honzík. Kříţový půdorys zajišťoval denní světlo do 
všech 700 kanceláří a 11 pater tehdy stačilo na to, aby se budova 
stala nejvyšší v Čechách. Od roku 1951 slouţila budova Ústřední 
radě odborů, přezdívalo se jí „kachlíkárna“. Poté byla sídlem 
Českomoravské konfederace odborových svazů. V roce 2018 
budova získala nové majitele, kteří jí chtějí postupně vrátit věhlas a 
ţivot - kino, umění, bary. V následujících letech ji čeká revitalizace, 
aby tento funkcionalistický klenot znovu zazářil ve vší své kráse. 
Název Radost nese dům na Ţiţkově od dubna roku 2019. 
Na střeše je zřízena vyhlídková terasa s barem. 
 

INFO otevírací doba v sezóně viz  www.dumradost.cz  a  
www.prague.eu/cs/objekt/mista/3545/dum-radost-vyhlidkova-terasa 
 

LOKALITA náměstí Winstona Churchilla, Praha 3 - Ţiţkov, 1 km na 
SV od centra města 
 

VÝHLED uchvacující – dolní část Ţiţkova a Vítkov, téměř celé 
centrum Prahy a Praţský hrad jako na dlani 
 

VLAK+METRO-C Praha - Hlavní nádraţí (1 km),  
 

BUS+TRAM-MHD Nám. W. Churchilla či Husinecká (200 m);  
 

AUTO-P v okolí problémové – doporučení pouţít raději MHD   

http://www.dumradost.cz/
http://www.prague.eu/cs/objekt/mista/3545/dum-radost-vyhlidkova-terasa
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TV vysílač na Ţiţkově 

Výstavba: 1985-92  Nadm.v.: 256 m  GPS: 50.081040, 14.451125 

Celková výška: 216 m  Výška výhledu: 93 m  Schody: pouze výtah 
 

Televizní vysílač v Mahlerových 
sadech na Ţiţkově v Praze je se 
svými 216 metry nejvyšší stavbou 
hlavního města. O jeho 
zbudování se uvaţovalo jiţ v roce 
1978, nicméně se samotnou 
stavbou bylo započato aţ 
v listopadu 1985. Na projektu 
vysílače spolupracovali architekti 
Václav Aulický, Jiří Kozák a Alex 
Bém. Konstrukci vysílače tvoří tři 
ocelové tubusy, v hlavním jsou 
dva osobní výtahy pro 
návštěvníky, ve druhém nákladní 
výtah a ve třetím nouzové 
schodiště o 736 schodech. 
Celková hmotnost věţe činí 
11 800 tun. Montáţ věţe 
provedly Hutní montáţe Ostrava, betonáţ stěn Teplotechna Praha. 
Do provozu byl vysílač uveden 18. února 1992, kdy zároveň ukončil 
svoji činnost vysílač Petřín, který šířil televizní signál od roku 1953. 
Od května 2000 oţivily strohý plášť tubusů obří sochy miminek 
od sochaře Davida Černého. V letech 2011-12 proběhla za cca 
50 mil. Kč kompletní vnitřní přestavba věţe.  
 

INFO otevírací doba denně viz www.towerpark.cz 
 

LOKALITA Mahlerovy sady, Praha 3 - Ţiţkov, 2 km na V od centra 
 

VÝHLED Praha, České Středohoří, Krušné hory, Ještěd, Krkonoše, 
Brdy, Šumava 
 

VLAK+METRO-C Praha - Hlavní nádraţí (2 km),  
 

METRO-A Jiřího z Poděbrad (600 m), 
 

BUS-MHD Olšanské nám. (700 m), TRAM-MHD Lipanská (600 m);  
 

AUTO-P placené přímo pod věţí 

https://www.towerpark.cz/observator/
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Národní památník na Vítkově 

Výstavba: 1929-38  Nadm.v.: 262 m  GPS: 50.088440, 14.449686 

Celková výška: 32 m  Výška výhledu: 31 m  Schody: 146-výtah 
 

Národního památník na Vítkově 
byl vybudován k uctění památky 
československých legionářů a 
československého odboje 
v období 1. svět. války. Rozšířen 
byl v letech 1946-49. Mezi lety 
1954-62 tu bylo umístěno 
mauzoleum Klementa Gottwalda. 
Jsou zde i ostatky neznámého 
vojína z bitvy u Zborova a z 
dukelské operace. Projekt stavby 
byl dílem architekta Jana 
Zázvorky a jeho spolupracovníka 
architekta Jana Gillara. Ruský 
legionář Jan Zázvorka pracoval 
na projektu jiţ od poloviny 
dvacátých let a pojal jej jako 
jednoduchou monu-mentální 

stavbu. V roce 1935 byl projekt v Paříţi odměněn prestiţní velkou 
cenou. Vyhlídková terasa na nejvyšší střeše památníku byla 
zpřístupněna po rozsáhlé rekonstrukci celého památníku (2006-
2009) 29. října 2009. V Památníku se nachází expozice Křiţovatky 
české a československé státnosti. Součástí památníku je i třetí 
největší bronzová jezdecká socha na světě (Jan Ţiţka). Pro návště-
vníky je tu i kavárna s vyhlídkovou terasou - www.cafevitkov.cz. 
 

INFO otevírací doba viz  www.nm.cz 
 

LOKALITA park Vrch Vítkov nad praţským Ţiţkovem, 2 km na SV 
od centra města a Václavského náměstí 
 

VÝHLED monumentální kruhový – celé město a zvláště centrum – 
Petřín, Hradčany, Letná, Karlín a další věţe „stověţaté“ Prahy 
 

VLAK+METRO-C Praha-hl. nádr. či Masarykovo nádr. (1,6 km),  
 

METRO-B+C+TRAM-MHD Florenc (1,3 km), BUS-MHD U Památníku  
 

(600 m);     AUTO-P placené na Ohradě nebo v Karlíně (cca 1 km) 

http://www.cafevitkov.cz/
https://www.nm.cz/navstivte-nas/objekty/narodni-pamatnik-na-vitkove
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Novomlýnská vodárenská věţ 

Výstavba: 1658-60  Nadm.v.: 189 m  GPS: 50.092305, 14.428305         

Celková výška: 42,5 m  Výška výhledu: 29,9 m  Schody: 178 
 

Původní kamenná vodárenská 
věţ (z let 1602-06) se nacházela 
na břehu Vltavy v místě bývalých 
praţských Nových mlýnů (odtud 
její název). Povodeň v r. 1655 
věţ poškodila tak výrazně, ţe 
musela být vystavěna znovu. 
V letech 1658-60 vznikla 
současná věţ s šesti patry, opět 
s velkorysým vyhlídkovým 
prostorem, tzv. Lusthausem. Pod 
jeho podlahou byla umístěna 
nádrţ, do níţ se čerpala voda 
z Vltavy, z nádrţe voda 
samospádem proudila potrubím 
do kašen v širším okolí. V roce 
1877 přestala věţ plnit svou 
vodárenskou funkci. Od té doby 
začala slouţit jiným účelům a pozvolna chátrat. V roce 2015 pak 
byla z podnětu praţského magistrátu zahájena generální 
rekonstrukce věţe. Celkové náklady vyšplhaly na 38 mil. Kč, z toho 
téměř 80% činila dotace z tzv. EHP Fondů 2009-2014. Po opravách 
byla Novomlýnská vodárenská věţ otevřena veřejnosti 25. dubna 
2017. V interiérech lze shlédnout expozici Muzea hlavního města 
Prahy o praţských hasičích a poţárech nazvanou „Praha hoří“.  
 

INFO otevírací doba viz  www.muzeumprahy.cz 
 

LOKALITA pravý břeh Vltavy u nábřeţí Ludvíka Svobody na Novém 
Městě, poblíž Štefánikova mostu přes Vltavu, 1 km na S od centra města 
 

VÝHLED kruhový – centrum Prahy, Vltava a veškeré praţské dominanty 
 

VLAK Praha-Masarykovo nádraţí (1 km),  
 

METRO-B Náměstí Republiky (550 m),  
 

TRAM-MHD Dlouhá třída (200 m);            AUTO-P placené poblíţ věţe  
  

http://www.muzeumprahy.cz/486-novomlynska-vodarenska-vez/
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Národní zemědělské muzeum 

Výstavba: 1939  Nadm.v.: 229 m  GPS: 50.097120, 14.423243 

Celková výška: 26 m  Výška výhledu: 22,7 m  Schody: 141+10-výt. 
 

Střešní vyhlídková zahrada 
Národního zemědělského muzea 
představuje zcela unikátní 
koncept. Jsou zde umístěny  vý-
stavní panely pro krátkodobé 
výstavy, v expozici Ţivot pak včelí 
úly, políčka se zemědělskými 
plodinami, trávník na piknik nebo 
jen k posezení. Nabízí se také 
především nezapomenutelný 
výhled na Prahu. Pohled ze 
střechy muzea aspiruje na jeden 
z nejkrásnějších a nejatraktiv-
nějších v celém městě - lze 
dohlédnout na všechna 
významná místa historie 
i současnosti Prahy najednou. Na 
plastickém modelu jsou popsány 

v češtině i angličtině. Střešní zahrada je otevřena do dubna 2017, 
po rozsáhlé rekonstrukci. V budově muzea jsou moderní a 
interaktivní expozice Rybářství, Myslivost, Zemědělství, Voda v 
krajině, Gastronomie, Jede traktor a Laboratoř ticha. Za zhlédnutí 
stojí také muzejní dvůr upravený podle vzoru prvorepublikové 
zahrady. 
 

INFO otevírací doba celoročně viz  www.nzm.cz 
 

LOKALITA Kostelní ul. č. 44 v Holešovicích, nedaleko Letenské 
pláně, 500 m na J od Vodárenské věţe Letná, 2 km na S od centra  
 

VÝHLED krásný a atraktivní - na Prahu a okolí, Praţský hrad, Vltavu  
 

VLAK Praha-Dejvice (2,2 km),  
 

METRO-C Vltavská (1,2 km) nebo METRO-A Hradčanská (1,6 km),  
 

TRAM-MHD Letenské náměstí (500 m);  
 

AUTO-P placené poblíţ muzea 

http://www.nzm.cz/
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Vodárenská věţ Letná 

Výstavba: 1887-88  Nadm.v.: 228 m  GPS: 50.100138, 14.419916         

Celková výška: 38,3 m  Výška výhledu: 20,5 m  Schody: 3+127 
 

Pětipodlaţní vodárenská věţ na 
Letné byla vybudována v novo-
renesančním slohu podle návrhu 
architekta Jindřicha Fialky. 
Stanová střecha s vikýři, na 
špičce střechy je v nástavbě 
umístěn hodinový stroj. 
V nejvyšším patře se nachází 
vnější ochoz umístěný na 
krakorcích. Vodojem zásoboval 
vodou část Holešovic a Bubenče. 
Svému účelu přestal slouţit jiţ 
v roce 1913 a poté byla věţ 
přestavěna na byty zaměstnanců. 
Přilehlá strojovna, podzemní 
vodojem a další budovy byly 
zbourány v letech 1977-78. 
Následně slouţila věţ dětem 
a mládeţi, a tak je tomu i dnes, po novodobé rozsáhlé rekonstrukci 
(2016-2018), která stála 62 mil. Kč (z toho dotace 38 mil. Kč). Areál 
byl znovuotevřen v září 2018. Nachází se zde klubovny, výtvarné 
ateliéry, knihovna a společenský sál - galerie, ze které je přístupný 
ochoz a kabina, kde je umístěn periskop. Ten umoţňuje 
přehlédnout okolní vyšší zástavbu.  
 

INFO otevírací doba celoročně viz  http://vodarenskavezletna.cz// 
 

LOKALITA ul. Na výšinách č.1 v Bubenči, 500 m na S od Národního 
zemědělského muzea, 2,5 km na S z centra města  
 

VÝHLED omezený okolní zástavbou – Stadion Sparta, Petřiny, věţe 
chrámu sv. Víta, sídliště Bohnice, část Střešovic a Veleslavína  
 

VLAK Praha-Dejvice (1,7 km),  
 

METRO-A Hradčanská (1,2 km) nebo METRO-C Vltavská (1,4 km),  
 

TRAM-MHD Korunovační (150 m;  
 

AUTO-P Letenská pláň (350 m)   

http://vodarenskavezletna.cz/nabizime.php
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Rozhledna Kříţe v Botanické zahradě 

Výstavba: 2014  Nadm.v.: 263 m  GPS: 50.120637, 14.416705 

Celková výška: 10 m  Výška výhledu: 7 m  Schody: 40 
 

Netradiční kovová rozhledna, 
umělecký výtvor ak. sochaře 
Čestmíra Sušky. Dílo s názvem 
„Kříţe“ vytvořil autor z nádrţe na 
letecký benzín a vystavil společně 
s dalšími díly v Centru sou-
časného umění DOX v Praze 7. 
Napád umístit rozhlednu nastálo 
někde na území Prahy se podařilo 
zrealizovat v září 2014, kdy byla 
rozhledna s vnitřním točitým 
schodištěm vztyčena v areálu 
praţské botanické zahrady. 
Z rozhledny je výhled okénkem na 
vrcholu věţe a dekorativními 
otvory v celé výšce rozhledny. 
Z bezpečnostních a prostorových 
důvodů mohou na věţ současně 

pouze dvě osoby. Věţ má hmotnost 6 tun a své „sestry“ má v Plzni 
„Háčkovaná“, v Praze 8 „Pletená“ (bez výhledu) a v Praze-
Řeporyjích na zahradě Bubec „Štrykovaná“. Ještě existuje 
rozhledna „Šiška“, ta stávala v Praze 9.  
 

INFO otevírací doba viz www.botanicka.cz – v zimním období od 
1. prosince do 28. února rozhledna uzavřena 
 

LOKALITA areál Botanické zahrady v Praze-Troji, 6 km na S od 
centra města 
 

VÝHLED výhradně jiţním směrem na panorama Prahy 
 

VLAK+METRO-C Praha - Nádraţí Holešovice (3,3 km),  
 

BUS-MHD Kovárna (800 m) nebo Na Pazderce (800 m),  
 

TRAM-MHD Trojská (2 km);  
 

AUTO-P 50.124493, 14.419914 (600 m) – před areálem u severního 
vstupu do Botanické zahrady 

http://www.botanicka.cz/
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Doubravka v Kyjích 

Výstavba: 2017-18  Nadm.v.: 253 m  GPS: 50.097258, 14.557280 

Celková výška: 23,5 m  Výška výhledu: 19 m  Schody: 98 
 

Vyhlídková věţ vznikla podle 
návrhu arch. Martina Rajniše. Má 
originální vzdušnou dřevěnou 
konstrukci, kterou tvoří tři masívní 
nohy s uprostřed zavěšeným 
schodištěm. Převládá trvanlivé, 
snadno obnovitelné akátové 
dřevo (přes 7 kilometru kmínků), 
doplněné o modřínové a ocelové 
prvky. Tři roky trvala pozorování 
a měření spojů a ohybu materiálu 
v podmínkách konkrétního místa 
(břeh Kyjského rybníka) před 
zahájením stavby samotné věţe. 
Stavbu financovala z větší části 
firma Landia Management s.r.o. 
(3 mil. Kč). Výstavbu podpořila 
i městská část Praha 14 (50 tis. 
Kč) a veřejnost (půl mil. Kč) prostřednictvím nákupu schodů 
s vlastními vzkazy. Slavnostní otevření proběhlo 15. června 2018. 
Ţivotnost stavby je odhadnuta na 15 let. Z bezpečnostních důvodů 
můţe na rozhlednu maximálně 9 osob. Doubravku zasáhl 
20. 11. 2019 nad ránem poţár, poškodil jednu opěru. Oprava byla 
provedena bleskově a rozhledna opět zpřístupněna od Vánoc 2019. 
 

INFO volný přístup po celý rok      (www.praha14.cz/rozhledna/) 
 

LOKALITA návrší Horka v lesoparku Čihadla, katastrální území 
Kyje, 10 km na V od centra města 
 

VÝHLED kruhový – Praha a okolí, městské části Černý Most a Kyje 
 

VLAK Praha-Kyje (1,4 km),      METRO-B Rajská zahrada (1,5 km),  
 

BUS-MHD Kyje (960 m);  
 

AUTO 50.095675, 14.549198 (650 m) nebo  
50.100101, 14.564812 (800 m) 

https://www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/rozhledna-doubravka-xiv/


 22  Hlavní město Praha obvod Praha 2 - Nové Město 

Bastion u Boţích muk na Karlově 

Výstavba: 2011  Nadm.v.: 228 m  GPS: 50.067833, 14.426972 

Celková výška: ca 17 m  Výška výhledu: ca 15 m  Schody: 0-18 
 

Barokní Bastion je vystupující 
součástí opevnění Nového Města 
praţského, zaloţeného roku 1348 
císařem Karlem IV. Vznikl 
navázáním barokních hradeb na 
původní gotické. Dnes je 
v prostorách Bastionu originální 
restaurace Bastion Prague 
Restaurant s vyhlídkovou tera-
sou. Exklusivní interiéry i exte-
riéry budovy ohodnocené 
významnými architekty jsou 
vyhledávány předními módními 
návrháři k pořádání módních 
přehlídek a dalších kulturních 
akcí. Rekonstrukce probíhala 
od jara 2010 do podzimu 2011 
a městská část za ní zaplatila 

35 milionů korun. Slavnostní otevření pro veřejnost se konalo 
16. listopadu 2011. Je to první stavba, kdy architekti vyuţili 
a  zpřístupnili praţské opevnění. Bastion je přístupný z Karlova 
či z Albertova Horskou ulicí nebo po točitých kovových schodech 
z parku Folimanka (z Nuslí).  
 

INFO otevírací doba po celý rok viz  http://bastion-prague.cz 
 

LOKALITA ul. Horská, za kostelem Panny Marie a sv. Karla 
Velikého na Karlově, u severního předmostí Nuselského mostu, 
1,5 km na J z centra města 
 

VÝHLED ojedinělý – Nuselské údolí, Vyšehrad s kostelem sv. Petra 
a Pavla, Petřínská rozhledna a řadu dalších historických budov 
 

VLAK+METRO-C Praha-hl. nádr. (2,3 km),  
 

METRO-C+TRAM-MHD I. P. Pavlova (1,2 km);  
 

AUTO-P 50.068387, 14.428462 placené – v ul. Horská (50 m) 

http://bastion-prague.cz/
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Vyhlídky z hradeb Vyšehradu 

Výstavba: 1727  Nadm.v.: 229 m  GPS: 50.062833, 14.417138 

Celková výška: ca 42 m  Výška výhledu: ca 41 m  Schody: 0 
 

Mohutné cihlové opevnění na 
půdorysu nepravidelného pěti-
úhelníku s pěticí bastionů, 
vybíhajících z jeho rohů, bylo 
dokončeno přibliţně do roku 
1727. Vyšehrad je místo, které je 
svázáno s mnohými pověstmi 
a bohatou historií, je Národní 
kulturní památkou České repu-
bliky. Vyšehradská skála tyčící se 
nad pravým břehem řeky Vltavy 
nabízí daleký a úchvatný výhled 
na Prahu. Na hradbách okolo 
Vyšehradu je několik vyhlídek 
odkud si můţeme uţít výhled 
postupně na všechny světové 
strany. Směrem k Podolí podél 
řeky Vltavy dohlédneme aţ 
k vysílači Cukrák. Na druhou stranu nás Vltava pohledem zavede 
aţ k Praţskému hradu. Výhledu z druhé strany Vyšehradského 
areálu dominuje Nuselský most přes Nuselské údolí. 
 

INFO na hradby volný přístup po celý rok  (www.praha-vysehrad.cz) 
 

LOKALITA Vyšehrad, čtvrť Prahy 2, nad pravým břehem řeky 
Vltavy, 2 km na J od centra města 
 

VÝHLED postupně na všechny světové strany – Praţský hrad, 
Nuselský most, Podolí, Barrandovský most aj. 
 

VLAK+METRO-B Praha-Smíchov (1,7 km),  
 

METRO-C Vyšehrad (1,1 km),  
 

TRAM-MHD Výtoň (650 m) nebo Ostrčilovo náměstí (1,1 km);  
 

AUTO-P v okolí Vyšehradu (ul. Vratislavova) je problémové, lepší je 
nechat auto u Podolské vodárny, např. v ul. Podolská 
 

http://www.praha-vysehrad.cz/


 24  Hlavní město Praha obvod Praha 4 - Pankrác 

City Tower na Pankráci 
Výstavba: 1983-93  Nadm.v.: 270 m  GPS: 50.050774, 14.435923 

Celková výška: 109 m  Výška výhledu: 100 m  Schody: pouze výtah 

 

Vyhlídkový restaurant Aureole 
na výškové budově. Stavba 
budovy jako zamýšleného sídla 
Československého rozhlasu byla 
po 10 letech stavby pro Český 
rozhlas příliš veliká, techno-
logicky zastaralá a plná azbestu. 
Budova byla později prodána 
a po radikální přestavbě 
dokončena po 25 letech od 
zahájení původní stavby (2008). 
Na nové podobě budovy se 
podílel architekt Richard Meier. 
Na dostavbu bylo pouţito přes 
2300 tun nových ocelových 
konstrukcí. Fasádu tvoří 30 500 
m

2
 skleněných tabulí. Dům má 

3 podzemní a 27 nadzemních 
podlaţí. Ve 27. patře budovy zahájila 1. prosince 2010 provoz nová 
restaurace Aureole Fusion Restaurant & Lounge. Koncept podniku 
je doplněn originálním pojetím Fusion Cuisine, která spočívá 
v propojení rozdílných světových kuchyní. Řešení interiéru pochází 
z dílny architektů Vlastimila Packa a Jitky Dvorské. 
 

INFO otevírací doba po celý rok viz  http://aureole.cz 
 

LOKALITA Hvězdova 1716/2b, 2. nejvyšší budova v ČR (1. je AZ 
Tower v Brně), u OC Arkády Pankrác, 3,5 km na J od centra města 
 

VÝHLED praţské panoráma od jihu přes západ aţ po severovýchod 
– nejvyšší restaurant v Praze – město jako na dlani 
 

METRO-C+BUS-MHD Pankrác (300 m),   
 

AUTO-P v obchodním centru (OC) či v okolních ulicích 
 

http://aureole.cz/
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Vyhlídkové věţe v Lahovicích 

Výstavba: 2003-04  Nadm.v.: 230 m  GPS: 49.994410, 14.397901 

Celková výška: 9 m  Výška výhledu: 6,5 m  Schody: 32 

 

Dvě netradiční (z hlediska svého 
umístění, ale i architektonického 
provedení konstrukce) a naprosto 
totoţné kovové vyhlídkové věţe 
se nacházejí přímo na silničním 
mostě přes řeku Berounku na 
jiţním okraji Prahy. Jejich 
vybudování bylo součástí 
projektu stavby nového 
lahovického mostu z období let 
2001 aţ 2004, kterou provedla 
podle projektu VPÚ Deco Praha 
firma Metrostav. První z věţí při 
výjezdu z Prahy byla dokončena 
v závěru roku 2003, druhá pak 
v létě 2004. Dojem z rozhledu 
ze současných vyhlídek kazí 
hustá silniční doprava, díky které 
se obě konstrukce nepatrně chvějí.  
  
INFO volný přístup po celý rok  http://rozhledny.webzdarma.cz/ 
 

LOKALITA most přes řeku Berounku v Praze-Lahovicích, nad levým 
břehem řeky, 11 km na J od centra města 
 

VÝHLED soutok Berounky s Vltavou, Radotín, Zbraslav, Lahovice 
a jiţní část Prahy, Modřany, Komořany, vysílač Cukrák 
 

VLAK Praha-Radotín (3 km) nebo Praha-Velká Chuchle (3 km),  
 

BUS-MHD Lahovický most (50 m) nebo Přístav Radotín (150 m);  
 

AUTO 49.995376, 14.395799 (200 m) nebo 49.995891, 14.397650 
(200 m) či přímo pod mostem 
 
 
 

http://rozhledny.webzdarma.cz/lahovice.htm


 26  Hlavní město Praha obvod Praha 5 - Košíře 

Cibulka v Košířích 

Výstavba: 1820  Nadm.v.: 302 m  GPS: 50.064742, 14.355843 

Celková výška: 13 m  Výška výhledu: 12 m  Schody: 77 

 

Nenápadná kamenná rozhledna 
Cibulka se nalézá na kraji 
Přírodního parku Košíře-Motol. 
Jméno rozhledny i přilehlé lokality 
bylo odvozeno od majitele 
zdejších pozemků Blaţeje 
Cibulky z Veleslavína, který zde 
ţil na přelomu 16. a 17. století. 
V roce 1817 koupil areál kníţe 
Leopold Linhart Thun-
Hohenstein, který tu vybudoval 
své letní sídlo. Původní statek 
přestavěl na empírový zámeček 
a na přilehlém pozemku zřídil 
v letech 1818 aţ 1824 přírodní 
park doplněný řadou drobných 
romantických staveb a soch. 
Nad Motolským potokem nechal 

vystavět menší vyhlídkový tzv. Čínský pavilón a na východním 
okraji parku kamennou rozhlednu v podobě umělé zříceniny. V roce 
2014 prošla rozhledna za cca 2 mil. Kč rekonstrukcí. Současně byla 
opravena blízká poustevna, okolí studánky a okolní sochy. 
  

INFO volný přístup po celý rok  (http://rozhledny.webzdarma.cz/) 
 

LOKALITA zalesněné návrší na východním okraji přírodního parku 
Košíře-Motol, 6 km na Z od centra města 
 

VÝHLED především severním a západním směrem na Motol, 
sídliště Řepy a Kotlářku – jinak je rozhled kryt korunami stromů 
 

VLAK Praha-Cibulka (600 m), BUS-MHD U Lesíka (100 m),  
 

TRAM-MHD Poštovka (800 m), METRO-B Jinonice (2 km);  
 

AUTO 50.064796, 14.357505 (100 m) 
 
 

http://rozhledny.webzdarma.cz/cibulka.htm
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Putovní „Šiška“ v areálu Ladronka 

Výstavba: 2013  Nadm.v.: 364 m  GPS: 50.079006, 14.356855 
Celková výška: 11 m  Výška výhledu: 8,5 m  Schody: 41 

 

Netradiční kovová rozhledna, 
umělecký výtvor akad. sochaře   
Čestmíra Sušky s názvem Šiška, 
byla vytvořena z kovové nádrţe a 
poprvé se objevila na výstavě 
Umění ve městě 2013 v Českých 
Budějovicích. Posléze na výstavě 
Sochy v ulicích - Brno Art Open 
a výstavě  Sochy ve městě 2017 
v Trutnově. V roce 2018 byla 
umístěna do areálu Collbenka 
v praţských Vysočanech. V roce 
2020 doputovala do parku 
Ladronka v Praze 6 – Břevnově. 
Na toto místo je zapůjčena na rok 
a půl. Bude-li o rozhlednu ze 
strany návštěvníků zájem, 
zůstane na svém místě nastálo. 
Obdobné kovové rozhledny od téhoţ autora nalezneme v praţské 
Botanické zahradě (Kříţe), v areálu bývalých kasáren v Karlíně 
(Pletená), v zahradě Bubec v Řeporyjích (Štrykovaná) 
a v plzeňském areálu DEPO2015 (Háčkovaná). 
 

INFO aktuální otevírací doba denně 10-19 hod. – vstup na vlastní 
nebezpečí – max. 5 osob            (www.bubec.cz, www.suska.cz) 
 

LOKALITA areál parku Ladronka přímo naproti stejnojmenné 
usedlosti v Praze 6 - Břevnově, 5 km na Z od centra města  
 

VÝHLED přes otvor nahoře a vypálené díry pouze od V po JZ – 
usedlost Ladronka, Strahov, TV-věţ, město Praha, vysílač Cukrák  
 

METRO-A Petřiny (1,8 km) nebo Nemocnice Motol (1,4 km), 
 

TRAM+BUS-MHD Vypich (700 m); 

 

 AUTO-P 50.078186, 14.351643 – ul. Podbělohorská (400 m) 

http://www.bubec.cz/
http://www.suska.cz/


 
 

       
 

       
 

       
 


