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Městská dovolená trochu jinak
Pokud jste za svobodna měli nejradši dovolené po evropských metropolích, chození 
za kulturou, obdivování architektury a vysedávání po kavárnách, můžete mít pocit, 
že tomu s dětmi opravdu odzvonilo. My vás teď ale zkusíme přesvědčit, že tomu tak 
není. I městské dovolené jsou s dětmi super, jen je potřeba uzpůsobit svoje očekávání 
a plánování novým spolucestujícím.

V této kapitole odpovíme na otázky:

 ᴥ Proč jsou i města s dětmi super.

 ᴥ Jaká města si pro návštěvu s dětmi vybrat a kdy vyrazit.

 ᴥ Jak sehnat levné letenky nebo jízdenky po Evropě.

 ᴥ Jak vybrat ubytování s dětmi ve městě.

 ᴥ Jak si udělat program a města si s dětmi užít na maximum.

 ᴥ Doporučíme vám 5 evropských měst, ve kterých jsme byli, včetně programu pro 
jejich návštěvu s dětmi.

Proč jsou města i s dětmi super?
Města většinou lákají víc rodiče než děti. Proč je podle nás ale super děti do měst brát? 
Minimálně proto, že tam děti uvidí své spokojené rodiče. Pokud patříte k těm, kdo 
to mají ve městech rádi, určitě se vám podaří nadchnout pro jejich návštěvu i děti. 

Další motivací je pro nás poznávání cizích kultur opravdu zblízka. Ve městech je velká 
koncentrace lidí a člověk tady může velmi jednoduše vnímat jejich odlišný svět. Je to 
inspirativní a ty rozdíly vnímají už malé děti. Města taky člověka (včetně dětí) nejvíc 
vybízí zajímat se o historii, architekturu, technické památky, cizí jazyky, a když zůsta-
neme víc při zemi, tak taky o nové chutě a dobroty. Město navíc vůbec neznamená jen 
rušné ulice a fronty na vstupy, ale taky parky, útulná náměstíčka, promenády nebo 
pláže.

S dětmi 
do města
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Romana: „Já jsem měla vždycky dovolené ve městech nejradši. Částečně je to tím, že jsem 
kavárenský povaleč, ale taky mě baví poznávat životní styly lidí v různých zemích, a ty 
právě ve městech nejlíp vidím. A brzo jsem si všimla, že moje děti jsou na tom podobně. 
Jasně, do přírody vyrážíme taky a hodně, ale třeba pětiletý syn začal najednou sám říkat, 
že má města rád. Cítí se v nich jako ryba ve vodě.“

Petra: „I když ráda utíkám do přírody, městský ruch má své kouzlo a ve městě to prostě ‚žije‘. 
A naše děti mají rádi, když je živo. I když je nenalákáme zrovna na katedrálu, tak určitě rády 
uslyší pohádku třeba o Ježíškovi, kterého v ní uvidí. Ať jsme kdekoli, stačí si pročíst průvodce 
a upravit jej do dětské řeči. Na to byl kadet můj tatínek a já dodnes čerpám z jeho obrov-
ské zásoby vymyšlených pohádek o Karlu IV. a jiných světových velikánech. A koneckonců 
v dnešní době už jsou dětská hřiště i u Fora Romana, takže když je nejhůř, jeden z rodičů 
může zůstat s dítětem na hřišti a druhý si půjde monument prohlédnout.“

Ten pocit, že města jsou k dětem spíš nepřátelská, pramení z části z naší zkušenosti tady 
z Česka. Taková Praha má sice spoustu hřišť v ulicích i dětských koutků v restauracích, 
ale atmosféra nám tady často nepřipadá k dětem moc přátelská. Možná je to jen subjek-
tivní dojem, ale zdá se, že většina lidí tady někam spěchá a na děti se často kouká jako 
na ty, kdo někde překážejí, zdržují nebo ruší. Pokud zkušenost s takovým pocitem máte, 
rozhodně se jím nenechte odradit a vyrazte s dětmi jinam. 

Taková jižní Evropa je nesrovnatelně pohodovější. Lidi tam mají děti opravdu rádi. I ve 
městech. V restauracích sice nejsou dětské koutky, ale číšníci tam přirozeně láskyplně 
s dětmi mluví a vtipkují. Na každém rohu možná nejsou hřiště, ale nikomu nevadí, když 
tady děti do noci běhají slalom mezi patníky. Lidé se na ulicích na děti usmívají, a to dělá 
hrozně moc.

Romana: „Pamatuju si, jak jsem koukala, když naše děti 2,5 a 5 let začaly v Madridu  
v metru klasickou scénku, kdo bude sedět u okna. Po menší bitce syn vyhrál, dcera ječela. 
Z Prahy jsem zvyklá, že mě v tu chvíli probodává půlka vagonu pohledem ve smyslu, ať si 
ty děti jako uklidním. Tady to tak vůbec nebylo. Babičky se na mě shovívavě usmívaly a pán, 
který seděl nejblíž, začal soucitně hladit dcerku po vláskách. Protože tady mají děti prostě 
fakt rádi.“

Michal:  „Když jsme byli s dětmi v Nantes, tak jsme bydleli kousíček od jednoho z hlavních 
náměstí Royale. Poslední den se nám toho už moc nechtělo, ale odlétali jsme až večer. Tak 
jsme strávili přes hodinu sezením u kašny na náměstí, kde bylo plno dalších lidí. Čtyřletá 
dcera s partou francouzských dětí honila holuby a pak praskaly bubliny pouličního bubli-
náře. Prostě taková městská pohoda. “

Městské dovolené s dětmi jsou zároveň dost jednoduché vzhledem k tomu, že jste upro-
střed civilizace. Nemusíte mít strach, že něco zapomenete, protože se dá cokoli dokou-

pit. Všude mají kojeneckou vodu, ubrousky nebo skleničky s dětskou výživou. Doktoři 
i lékárny jsou nablízku.

Jaká města jsou pro návštěvu s dětmi ideální?
Teoreticky jakékoli město, které vás bude lákat. I v praxi jsme si to potvrdili. Máme ale 
pár kritérií, jaká města pro návštěvu s dětmi upřednostnit.

 ᴥ Klidnější města: doporučujeme vybírat spíš ta středně 
velká, ne hlavní metropole. Mimo největší metropole 
typu Londýn nebo Vídeň jsou menší davy, což s dětmi 
oceníte. Fronty s dětmi opravdu neabsolvujeme. Taky 
je tu výrazně levněji a v každém, i menším, městě 
si s dětmi snadno najdete program. Na druhou stranu 
i Paříž se dá s dětmi zvládnout (a to je podle nás jedna 
z nejmíň babyfriendly destinací), když tomu uzpůso-
bíte program. 

Romana: „Skvělá byla naše zkušenost z Porta. Je to druhé největší město Portugalska, 
ale uvnitř samotného města žije jen něco přes 200 tisíc lidí, takže taková Ostrava. Pro-
gram na týden jsme tady krásně vymysleli, a přitom město vůbec nebylo přelidněné 
a neměli jsme pocit hektiky.“

Petra: „Pokud si nejste jistí, začněte někde blíže u hranic, ať se případně můžete vrá-
tit. Krásné jsou Drážďany, které jsou skvěle dostupné autem, po D8 jste tam z Prahy 
za chvilku, historické centrum je tak akorát velké na to, abyste jej v klidu prošli nebo 
projeli kočárkem, všude jsou parky, a nebude-li vaše dítko úplně na památky, v centru 
města máte velké obchodní domy, které jsou na děti připravené.

 ᴥ Města, po kterých se dobře pohybuje: Ideální je takové město, po kterém se dá hodně 
chodit pěšky a nemusíte absolvovat sáhodlouhé přejezdy a přestupy v metru. Už to 
souvisí s bodem 1. Lepší jsou města s méně bariérami, a to většinou znamená města 
s dobrou sítí povrchové dopravy anebo s novějším metrem, které bývá bezbariéro-
vější. 

Michal: „Ve francouzském Nantes byly v centru tři linky tramvaje a těmi jsme se dostali 
všude. To bylo ideální.“

Romana: „Madrid byl v tomhle směru náročný. Ač je to super město plné zábavy pro 
děti, tak metro je tu složité a staré, takže samé schody, i na všudypřítomných přestu-

Zapomeňte 
na Paříž. 

Slyšeli jste 
o Nantes?


