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Akce NA DEN POD ZEM již potřetí otevře pražská 

podzemí 

Tisková zpráva 

Praha, 3. října 2018 – Projekt NA DEN POD ZEM opět zpřístupní unikátní 

podzemní prostory. Po dvou úspěšných ročnících se návštěvníci mohou těšit na 

znovuotevření minulých objektů s tím, že nově také umožní nahlédnout do 

podzemních útrob divadel DISK a Ungelt. Akce se uskuteční ve dvou dnech, a to 

konkrétně v sobotu 3. a v neděli 4. listopadu. Na den pod zem se tak zájemci 

mohou dostat hned dvakrát.  

V minulém roce návštěvníci zaplnili více než 1 500 míst v 10 objektech. Letos se mohou těšit 

na navýšení kapacit u stávajících prohlídek i na několik jedinečných objektů, které budou 

v rámci tohoto projektu představeny vůbec poprvé. V programu nebude chybět Národní 

divadlo, Národní památník hrdinů Heydrichiády nebo kostel Panny Marie Vítězné. Své tajemné 

podzemní prostory znovu zpřístupní i Divoká Šárka, Branická skála a další. „Díky velkému 

zájmu veřejnosti, společnému úsilí a důvěře našich partnerů se nám v listopadu podaří 

společně otevřít pražská podzemí již potřetí. Velice nás těší, že se do projektu nově zapojila 

divadla DISK a Ungelt. Každý ročník se snažíme návštěvníkům nabídnout netradiční prohlídky, 

bohatý doprovodný program a letos tomu nebude jinak,“ dodává hlavní koordinátorka projektu, 

Monika Mercová.  

Novinkou letošního ročníku se stane divadlo DISK, které umožní prohlídky do podzemí 

i zákulisí divadla. Sdružení je součástí divadelní fakulty AMU a svou činnost zahájilo už v roce 

1946. Dnes sídlí v ulici Karlova, kde bude v rámci akce probíhat prohlídka prostor, kam běžně 

nezavítáte. Poprvé své podzemí zpřístupní i divadlo Ungelt, které v roce 1995 slavnostně 

otevřel Miloš Kopecký. Ačkoliv se jedná o komorní scénu, zákulisí a podzemí divadla nabídne 

neméně zajímavé prostory. Jako letošní „tahák“ zařazujeme do doprovodného programu 

venkovní hru ve spolupráci s Leave In Hour. Zájemci se mohou těšit na hru v týmech, kde 

budou v rámci akce na dílčích stanovištích plnit různé úkoly.  
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Nově zpřístupněné pražské objekty budou organizátoři postupně odkrývat na webových 

stránkách akce www.nadenpodzem.cz a Facebookovém profilu NA DEN POD ZEM, kde 

zájemci naleznou také veškeré informace o připravovaném programu. Všechny prohlídky jsou 

stejně jako minulé ročníky zdarma, podmínkou je pouze registrace na webových stránkách. 

O spuštění této registrace budou organizátoři informovat prostřednictvím Facebooku, 

Instagramu a newsletterů. Akci pořádá spolek Unimakers, z. s. a ročník 2018 je finančně 

podpořen z programu SmartUp Nadace O2. 

Kdy: 3.-4. 11. 2018  

Kde: Praha 

Vedoucí projektu: Monika Mercová, +420 728 869 129 

Kontakt pro média: Lucie Kordíková, media@nadenpodzem.cz, +420 774 945 905  
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