
Příloha TZ: Program národních oslav 100 let republiky – Oslavme společné století v 
Praze 

Program oslav v ulicích Prahy  

Václavské náměstí  

Již od dopoledních hodin bude pro účastníky národních oslav v dolní polovině Václavského 
náměstí přichystána výstava Schody času, která je unikátní zvukovou a obrazovou instalací 
Českého rozhlasu obsahující dobové zvukové nahrávky z archivu Českého rozhlasu, 
vybrané výroky českých osobností a přehled nejzajímavějších událostí každého desetiletí. 
Tato výstava je pro návštěvníky zpřístupněna do 28. října, a to od 10 do 22 hodin. 

„Český rozhlas psal moderní historii naší země, ať už to bylo v květnu 1945 či srpnu 1968. 
Považujme proto jako médium veřejné služby za samozřejmé, že důstojně uctíme výročí 100 
let od vzniku naší republiky. Věřím, že veřejnost ocení jak naši zvukovou expozici Schody 
času, která mapuje to nejdůležitější z historie uplynulého století, tak i koncert Největší hity 
století, při kterém vystoupí naši přední zpěváci včetně Karla Gotta,“ řekl René Zavoral 
generální ředitel Českého rozhlasu, který je rovněž zapojen do programu národních oslav v 
Praze.   

Ve spolupráci s tradičními občanskými spolky je připravován slavnostní Pochod pro 
republiku v čele se zástupci České obce sokolské a bude doprovázen historickou scénou v 
čele s Tomášem G. Masarykem. Sraz pro účastníky tohoto symbolického pochodu bude ve 
12:15 na Kampě. Pochod pro republiku povede na Václavské náměstí, kde bude slavnostně 
zakončen vystoupením České obce sokolské. Do průvodu bude zapojena i široká veřejnost. 
„Jedním z našich cílů při organizování vrcholu národních oslav v Praze bylo propojovat a 
sjednotit program všech organizátorů akcí, zapojit spolky a organizace napříč občanskou 
společností. Podařilo se nám vytvořit kvalitní program na největší veřejné oslavy, co kdy 
Praha zažila,“ dodal hlavní koordinátor národních oslav Robin Čumpelík. 

Samotný hudební program na scéně na Václavském náměstí začne ve 14:00 vystoupením 
oblíbeného interpreta Ivana Mládka. Na toto vystoupení naváže mimořádně populární 
popová dvojice Slza, po níž náměstí opanuje jedna z největších osobností československého 
jazzu Laco Déczi.  

V pořadí předposlední vystoupení bude patřit mimořádně talentovanému českému 
hudebníkovi, pohybujícímu se na pomezí populární hudby a jazzu, jímž je Ondřej G. 
Brzobohatý.  

V úplném závěru programu vystoupí poprockový zpěvák Michal Hrůza. Ve 20:00 ožije fasáda 
nově zrekonstruovaného Národního muzea jedním z největších videomappingů, které hlavní 
město zažilo. Tento jedinečný zážitek je koncipován jako jeden z dárků všem občanům 
České republiky k jejich 100 letému výročí. Od 28. října bude navíc pro všechny návštěvníky 
Národního muzea zdarma, a to až do konce roku, přístupná Česko-slovenská/ Slovensko-
česká výstava. 

100 let republiky na Staroměstském náměstí  

Scéna na Staroměstském náměstí se zaměří především na mladší posluchače. Program 
zahájí ve 13:00 pražská formace Circus Problem, známá svými energickými koncerty, v 
nichž se snoubí balkánská dechovka s taneční hudbou a klezmerem. Druhá v pořadí 
vystoupí zpěvačka Ewa Farna, držitelka ceny Anděl a také několika polských hudebních 
ocenění. Po ní bude pódium patřit velkému fenoménu současné české hudby, jímž je 
satirický rapper Kapitán Demo. Současnou slovenskou popovou a soulovou scénu na 



Staroměstském náměstí zastoupí zpěvačka Celeste Buckingham. Finále programu tohoto 
pódia však bude zcela patřit hiphopu. České barvy tu bude hájit legendární pražská trojice 
PSH, po nich pódium a mikrofon převezme jeden z nejúspěšnějších slovenských rapperů 
současnosti Majk Spirit, jehož speciálně doprovodí živá kapela.  

Další scény národních oslav v hlavním městě  

Návštěvníkům vyvrcholení národních oslav v Praze doporučujeme vydat se na Dejvické 
nádraží, kde si budou moci prohlédnout Legiovlak, spjatý se vznikem Československa.  

Na Hradčanském náměstí se v sobotu 27. října od 11:00 uskuteční slavnostní Vojenská 
přísaha a slib příslušníků Armády ČR, Policie ČR a Hasičského záchranného sboru. 

Na Ovocném trhu zažijí návštěvníci Živé obrazy v atmosféře třicátých let prostřednictvím 
historických kulis a herců v dobových kostýmech. K oslavám se připojí i Národní divadlo, 
které uvede operu Libuše, a to formou promítání na piazzettě Národního divadla. Další 
kulturní program čeká návštěvníky na náměstí Republiky nebo v městské části Praha 
Dejvice. Po celý den bude na Jungmannově náměstí k dispozici akce Art&Food s množstvím 
lokálních specialit.  

Velké oslavy a vzpomínkové akce jsou připraveny i na neděli 28. října  

Ministerstvo obrany pořádá Pietní akt k 100. výročí vzniku samostatného státu na Vítkově a 
Slavnostní vojenskou přehlídku za účasti složek IZS na Evropské třídě. Opletalova ulice se 
zaplní přehlídkou historických vozidel.  

Během sváteční neděle 28. října bude pro Pražany a návštěvníky národních oslav připraven 
bohatý program na Staroměstském náměstí, kde vystoupí mimo jiné Tomáš Klus, slovenská 
kapela No Name  a zazní největší hity století za doprovodu Big Bandu Gustava Broma a 
dojde vyhlášení ankety 100 hitů republiky. V této části nedělního programu vystoupí 
nejvýznamnější čeští interpreti, jako například Karel Gott, Marta Kubišová, či Eva Pilarová.     

V neděli se také od 16 hodin uskuteční mimořádný koncert Symfonického orchestru Českého 
rozhlasu v pražském Rudolfinu. Tento jedinečný koncert Českého rozhlasu je pořádán v 
úzké spolupráci s Rozhlasem a televizí Slovenska a připomene 100 let od vzniku 
samostatného Československa. Rozhlasoví symfonikové pod vedením jednoho z 
nejrespektovanějších českých hudebníků posledních desetiletí, hornisty a dirigenta Radka 
Baboráka, uvedou známá díla českých klasiků, jakými jsou Janáčkova Sinfonietta a 
Dvořákova Novosvětská. 

Speciální nabídka Českých drah 

České dráhy připravily pro mimopražské obyvatele speciální skupinovou vlakovou jízdenku s 
platností 27. – 28. října, kterou je možné zakoupit v předprodeji osobně na pobočce nebo 
elektronicky.  

Kromě toho pořádají České dráhy od 25. do 29. října výstavu 100 let republiky a železnice ve 
vládním salonku na 1. nástupišti hlavního nádraží. 

„České dráhy letos slaví se všemi občany naší země 100. výročí vzniku Československé 
republiky. Naše společnost je následovníkem Československých státních drah, které v 
podstatě vznikly ve stejnou chvíli, jako nová republika, v roce 1918. Při této příležitosti jsme 
letos připravili množství různých akcí, které výročí připomínají, a samozřejmě nesmíme 
chybět ani při oslavách vzniku republiky 28. října 2018. K 100. narozeninám republiky jsme 
se rozhodli dát všem občanům a návštěvníkům naší země malý dárek v podobě platnosti 
skupinové víkendové jízdenky pro 5 osob bez ohledu na věk, tedy i pro 5 dospělých lidí. 



Všichni tak mohou s přáteli podniknout cestu do míst oslav nebo jen na příjemný podzimní 
výlet,“ říká k poskytnutí mimořádného zvýhodnění skupinové víkendové jízdenky Michal 
Štěpán, člen představenstva a náměstek generálního ředitele ČD pro obchod. 

Mobilní aplikace – pražská historie 

Na tento významný víkend je také plánované spuštění mobilní aplikace, která bude účastníky 
provádět významnými místy pražské historie.  

Aktualizované informace k národním oslavám v Praze jsou k dispozici na 
webu https://spolecnestoleti.cz/cs/narodni-oslavy. 

 

HARMONOGRAM HLAVNÍHO PROGRAMU: 
 
Sobota 27. října 2018  
 
Pochod pro republiku v čele s Tomášem G. Masarykem 
12:15 Sraz na Kampě 
12:30 Vykročení průvodu z Kampy směrem na Václavské náměstí 
  
Václavské náměstí 
13:30 – 14:00 Vystoupení České obce sokolské 
14:00 – 15:00 Ivan Mládek 
15:45 – 16:45 Slza 
17:30 – 18:15 Laco Déczi 
19:00 – 19:45 Ondřej G. Brzobohatý 
20:00 – 20:30 Videomapping na Národní muzeum 
21:00 – 22:00 Michal Hrůza 
 
Staroměstské náměstí 
13:00 – 14:00 Circus Problem 
14:45 – 15:45 Ewa Farna 
16:15 – 17:00 Kapitán Demo 
17:45 – 18:45 Celeste Buckingham 
19:15 – 20:15 PSH 
21:00 – 22:00 Majk Spirit + Live Band General Foxx 
 
Neděle 28. října 2018  
 
Staroměstské náměstí  
 
14:00 – 14:45 Tomáš Klus 
15:00 – 15:45 No Name 
16:30 – 18:30 koncert Největší hity století za doprovodu Big Bandu Gustava Broma &   
                        vyhlášení ankety 100 hitů republiky 
  vystoupí Karel Gott, Lucie Bílá, Marta Kubišová, Eva Pilarová, Jiří Suchý,   
                        Jaroslav Uhlíř, Helena Vondráčková a další 
 
Slavnostní ohňostroj 
 
19:18 – Vltava mezi Čechovým a Štefánikovým mostem 
 

https://spolecnestoleti.cz/cs/narodni-oslavy

