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Dni wolne w Republice Czeskiej:
1 stycznia – Nowy Rok, Dzień Odnowienia Niepodległego Państwa /  
Wielki Piątek i Poniedziałek Wielkanocny (święto ruchome) / 1 maja  – Święto 
Pracy / 8 maja – Dzień Zwycięstwa / 5 lipca – Dzień Apostołów Słowiańskich 
Cyryla i Metodego / 6 lipca – Dzień Spalenia Mistrza Jana Husa / 28 września – 
Dzień Czeskiej Państwowości / 28 października – Dzień Powstania Niepodległej 
Czechosłowacji / 17  listopada  – Dzień Walki za Wolność i Demokrację / 
24  grudnia  – Wigilia / 25  grudnia  – Boże Narodzenie / 26 grudnia –  Boże 
Narodzenie

Najważniejsze zabytki

Zamek Praski (Pražský hrad) – Praha 1 – Hradčany, www.hrad.cz
Widok na Zamek Praski jest zachwycający. Jeden z największych kompleksów 
zamkowych świata składa się z historycznych obiektów pałacowych, 
kościelnych, ogrodów i malowniczych zakątków. Zamek Praski od ponad 
tysiąca lat jest symbolem czeskiej państwowości. Nad zamkiem góruje katedra 
św. Wita, Wacława i Wojciecha (1344). [C2]

Most Karola (Karlův most) – Praha 1 – Malá Strana, Stare Miasto
Najstarszy i najważniejszy praski most został zbudowany w 1357 r. przez 
Karola IV Luksemburskiego. Most jest z obu stron ufortyfi kowany dwiema 
wieżami, które zaliczają się do najpiękniejszych gotyckich bram w Europie. [C3]

Kościół św. Mikołaja (Kostel sv. Mikuláše) – Malostranské náměstí, 
Praha 1, www.stnicholas.cz
Jedna z najważniejszych budowli praskiego baroku z dominującą kopułą 
i dzwonnicą stanowi nieodłączny element panoramy nie tylko lewego brzegu 
Wełtawy. Na tutejszych organach grywał W. A. Mozart. [C3]

Ratusz Staromiejski z zegarem (Staroměstská radnice s orlojem)  – 
Staroměstské náměstí, Praha 1, www.staromestskaradnicevpraze.cz
Utworzony w 1338 r. jako siedziba magistratu Starego Miasta. Gotycką 
najstarszą część kompleksu stanowią wieża, kaplica z wykuszem i unikatowy 
zegar (z pocz. XV w.), na którym o każdej pełnej godzinie między 9.00–23.00 
pojawia się 12 apostołów. [D3]

Kościół Panny Marii Zwycięskiej – Praskie Dzieciątko (Kostel Panny Marie 
Vítězné – Pražské Jezulátko) – Karmelitská 9, Praha 1, www.pragjesu.cz
Wczesnobarokowy kościół słynie z fi gurki Praskiego Dzieciątka pochodzącej 
z Hiszpanii, podarowanej karmelitom przez Poliksenę z Lobkovic (1628). [C3]

Klasztor na Strahovie (Strahovský klášter) – Strahovské nádvoří 1, Praha 1, 
www.strahovskyklaster.cz
Klasztor zakonu norbertanów założony w 1140 r. Na jego terenie znajduje 
się cenna biblioteka klasztorna i galeria obrazów, jedna z najważniejszych 
środkowoeuropejskich kolekcji malarstwa gotyckiego, sztuki rudolfi ńskiej, 
baroku i rokoka. [B3]

Loreta – Loretánské náměstí 7, Praha 1, www.loreta.cz
Maryjne miejsce pielgrzymkowe z kopią Św. Domku i barokowym kościołem 
Narodzenia Pańskiego. Cenny jest tzw. Skarb Loretański, zbiór przedmiotów 
liturgicznych ze słynną diamentową monstrancją. [B3/2]

Klementinum – Mariánské náměstí 5, Praha 1, www.klementinum.com
Rozległy teren pierwotnie stanowił kolegium jezuickie. Zwiedzanie obejmuje 
m.in. wieżę astronomiczną i barokową bibliotekę. Kaplica Zwierciadlana 
z unikatowym rozplanowaniem luster służy jako sala koncertowa. [C3]

Synagoga Staronowa (Staronová synagoga) – Červená ul., Praha 1, 
www.kehilaprag.cz
Najstarsza synagoga w Europie Środkowej. Jeden z najcenniejszych europejskich 
i światowych zabytków żydowskich. Wczesnogotycka budowla z końca XIII w. do 
dzisiaj służy jako dom modlitwy praskiej gminy żydowskiej. [D2]

Kościół Marii Panny przed Týnem (Chrám Matky Boží před Týnem) 
– Staroměstské náměstí, Praha 1, www.tyn.cz
Najbardziej efektowna gotycka budowla sakralna w Pradze z okazałą galerią 
dzieł gotyckich, renesansowych i wczesnobarokowych, najciekawsze z nich są 
obrazy ołtarzowe Karla Škréty i nagrobek astronoma Tycho de Brahe. [D3]

Dom Miejski (Obecní dům) – náměstí Republiky 5, Praha 1, www.obecnidum.cz
Perła praskiej secesji z początku XX w. jest dziełem wielu wybitnych artystów 
m.in. światowej sławy malarza Alfonsa Muchy. Nad wspaniałym wnętrzem 
góruje monumentalna Sala Smetany. [D3]

Brama Prochowa (Prašná brána)  – Na Příkopě, Praha 1, 
www.muzeumprahy.cz
Ważny zabytek późnogotyckiej Pragi zaczyna Trakt Królewski na Zamek Praski. 
Brama służyła wcześniej jako skład prochu strzelniczego. [D3]

Wyszehrad (Vyšehrad) – V Pevnosti, Praha 2, www.praha-vysehrad.cz
Według starych legend najstarsza siedziba czeskich książąt, w rzeczywistości 
tutejsze grodzisko powstało ok. poł. X w. Jego teren parkowy skrywa 
architektoniczne skarby: romańską rotundę św. Marcina z XI w., neogotycki 
kościół św. Piotra i Pawła, cmentarz zasłużonych i inne miejsca warte uwagi. [D4]

Architektura współczesna

Wieża widokowa na Petřínie (Petřínská rozhledna) – Petřínské sady, Praha 1, 
www.muzeumprahy.cz
Dominującą nad Pragą wieżę widokową na Petřínie wybudowano w 1891 r., 
wzorując się na paryskiej Wieży Eiff la, od której jest pięciokrotnie niższa. [C3]

Kościół Najświętszego Serca Pańskiego (Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně) 
– náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3, www.srdcepane.cz
Najważniejsza czeska budowla sakralna XX w. to dzieło słoweńskiego 
architekta Josipa Plečnika. Ten szczególny monumentalny kościół powstał 
z inspiracji sztuką starochrześcijańską. [E3]

Dom Pod Czarną Matką Boską (Dům U Černé Matky Boží) – Ovocný trh 19, 
Praha 1, www.upm.cz
Szczytowe dzieło czeskiej architektury kubistycznej wyróżnia się nie tylko 
kubistyczną fasadą, ale też planem budynku i wnętrzem. Znajduje się też tutaj 
stała wystawa czeskiego kubizmu. [D3]

Willa Müllera (Müllerova vila) – Nad Hradním vodojemem 14, Praha 6, 
www.muzeumprahy.cz
Willa należy do arcydzieł światowej architektonicznej awangardy. Z zewnątrz 
surowo funkcjonalistyczna, posiada w środku ciekawe rozplanowanie 
z oryginalnie rozwiązanymi wnętrzami, „wlewającymi“ się jedno do drugiego. [B2]

Tańczący dom (Tančící dům) – Rašínovo nábřeží 80, Praha 2, 
www.tancici-dum.cz
Ten wyjątkowy budynek to jeden z fi larów współczesnej praskiej architektury. 
Formę domu zainspirował taneczny kunszt słynnej fi lmowej pary – Freda 
Astaira i Ginger Rogers. [C3]

Pałac Targów (Veletržní palác) – Dukelských hrdinů 47, Praha 7, 
www.ngprague.cz
W swoim czasie największy budynek tego typu na świecie i pierwszy 
funkcjonalistyczny dom w Pradze ma potężne rozmiary 140x75 m. Dzisiaj 
mieści kolekcję sztuki współczesnej Galerii Narodowej. [D2]

Pomnik Narodowy na Vítkovie (Národní památník na Vítkově) 
– U Památníku 1900, Praha 3, www.nm.cz 
Monumentalna budowla została postawiona ku czci ruchu oporu i 
czechosłowackich legionistów w czasie I Wojny Światowej. Jej częścią jest też 
grób nieznanego żołnierza i pomnik konny Jana Žižki z brązu. [E3]

Wieża telewizyjna na Žižkovie (Žižkovská televizní věž) 
– Mahlerovy sady 1, Praha 3, www.towerpark.cz
Wieża licząca 216 m jest bezsprzecznie najwyższym obiektem metropolii. Na 
jej konstrukcji umieszczono 10 olbrzymich rzeźb niemowląt artysty Davida 
Černego. [E3]

Ogrody i parki w Pradze

Ogrody Zamku Praskiego (Zahrady Pražského hradu) – Pražský hrad, Praha 1, 
www.hrad.cz
Historycznie najcenniejszym z zamkowych ogrodów jest Ogród Królewski 
z 1534 r. ze Śpiewającą Fontanną należącą do najpiękniejszych renesansowych 
fontann w Europie. Sprzed południowej fasady Zamku z Ogrodów 
Południowych rozpościera się urzekający widok na zabytkowe centrum. [C2]

Ogrody Pałacowe pod Zamkiem Praskim (Palácové zahrady pod Pražským 
hradem) – Valdštejnská 12 – 14, Praha 1, www.palacove-zahrady.cz
Na południowych stokach pod Zamkiem rozciąga się reprezentacyjny kompleks 
wzajemnie powiązanych historycznych ogrodów z bogatymi zdobieniami 
architektonicznymi, tarasami widokowymi i pawilonami, które tworzą 
z roślinnością malowniczą całość. [C2]

Ogród Wallensteina (Valdštejnská zahrada) –  Letenská ul., Praha 1
Geometrycznie rozplanowany wczesnobarokowy ogród z monumentalną 
salą terreną i sztuczną jaskinią ma wyjątkową atmosferę. Podczas spacerów 
towarzyszyć ci będze kilka wolno żyjących pawi. [C2]

Ogród Vrtbów (Vrtbovská zahrada) – Karmelitská 25, Praha 1, 
www.vrtbovska.cz
Jeden z najpiękniejszych barokowych ogrodów, choć niewielki, ze względu na 
oryginalność rozwiązań architektonicznych na stoku oraz artystyczną wartość 
zdobień ma znaczenie ogólnoeuropejskie. [C3]

Park Vojanovy sady – U Lužického semináře 17, Praha 1
Trochę tajemniczy i niezasłużenie pomijany. Melancholijna atmosfera parku 
wywodzi się jeszcze ze średniowiecza, gdy służył jako ogród klasztorny. [C3]

Ogrody na Petřínie (Petřínské sady) – Praha 1 – Malá Strana
Wzgórze Petřín należy do największych miejskich terenów zielonych, a jego 
stoki stanowią oazę spokoju w centrum Pragi. Na szczycie znajduje się wieża 
widokowa ze wspaniałym widokiem na całe miasto. [C3/B3]

Ogród Franciszkański (Františkánská zahrada) – Jungmannovo náměstí, 
Praha 1
Zielone ustronie w samym środku miasta zachęca do zatrzymania się i 
nabrania oddechu podczas wędrówek po Pradze. Jego ozdobą są m.in. grządki 
z ziołami. [D3]

Park Riegrovy sady – Praha 2 – Vinohrady
Ponad stuletni park skrywa intymne zakątki i leśne zakamarki, otwarte łąki, 
niezwykłe widoki na Pragę. [E3/D3]

Park Vyšehradské sady –  Praha 2 – Vyšehrad
Magiczne miejsce osnute mitami i legendami jest pełne romantycznych 
zakątków i pięknych widoków na Wełtawę. [D4]

Rezerwat łowiecki (Královská obora) – Stromovka – Praha 7 – Bubeneč
Rozległy park o powierzchni 95 ha znajduje się w pobliżu Výstaviště na 
Holešovicach. Idealne miejsce na romantyczne spacery, pikniki, sport i relaks. 
[D1,D2/C1,C2]

Ogrody Letenskie (Letenské sady) –  Praha 7 – Holešovice
Park z trawnikami, rosłymi drzewami, bogatą mieszanką roślin drzewiastych na 
zboczach i z długą platanową aleją zapewnia nie tylko przyjemny odpoczynek, 
ale też wyjątkową panoramę Pragi. [D2/C2]

Muzea & Galerie

Muzeum Narodowe (Národní muzeum):
—  Zabytkowy gmach Muzeum Narodowego (Historická budova Národního 

muzea) – Václavské náměstí 68, Praha 1 
Do 2018 r. zamknięty z powodu remontu [D3]

—  Nowy budynek Muzeum Narodowego (Nová budova Národního muzea) 
Vinohradská 1, Praha 1 
wystawa przyrodnicza „Archa Noemova“ [D3]

—  Náprstkovo Muzeum – Betlémské náměstí 1, Praha 1
wystawa: Kultury Australii i Oceanii; Vojta Náprstek (założyciel muzeum) [C3]

—  Czeskie Muzeum Muzyki (České muzeum hudby) – Karmelitská 2/4, Praha 1
wystawa: Człowiek – instrument – muzyka (400 zabytkowych instrumentów 
muzycznych, m.in. fortepian, na którym grał W. A. Mozart) [C3]

—  Lapidarium – Výstaviště 422, Praha 7
wystawa: Zabytki rzeźby kamiennej w Czechach od XI do XIX w. [D1]
Pozostałe wystawy Muzeum Narodowego na www.nm.cz

Muzeum m.st. Pragi (Muzeum hlavního města Prahy) – Na Poříčí 52, Praha 8, 
www.muzeumprahy.cz
wystawa: makieta Pragi Langweila, historia Pragi od prehistorii do 1784 r. [D2]

Museum Kampa – U Sovových mlýnů 2, Praha 1, www.museumkampa.cz
wystawa: kolekcja środkowoeuropejskiej sztuki współczesnej, dzieł Františka 
Kupki, prekursora sztuki abstrakcyjnej, i Otto Gutfreunda, rzeźbiarza 
kubistycznego. [C3]

Muzeum Żydowskie w Pradze (Židovské muzeum v Praze) –   Maiselova 15,
Praha 1, www.jewishmuseum.cz
Jedno z najstarszych nieprzerwanie działających muzeów żydowskich na 
świecie dokumentuje historię, tradycje i obyczaje czeskich Żydów. Pod muzeum 
podlegają: Stary cmentarz żydowski (Starý židovský hřbitov), synagogi 
Hiszpańska (Španělská), Pinkasa (Pinkasova), Maisela (Maiselova), Klausa 
(Klausová), Sala Obrzędowa (Obřadní síň) i Galeria Roberta Guttmanna [D2]

Galeria Narodowa (Národní galerie v Praze):
—  Pałac Targów (Veletržní palác) – Dukelských hrdinů 47, Praha 7

wystawa: Kolekcja sztuki współczesnej [D2]
—  Klasztor św. Agnieszki Czeskiej (Klášter sv. Anežky České) 

– U Milosrdných 17, Praha 1  
wystawa: Sztuka średniowieczna w Czechach i Europie Środkowej 1200–1550 [D2]

—  Pałac Sternbergów (Šternberský palác) – Hradčanské náměstí 15, Praha 1  
wystawa: Kolekcja sztuki dawnej [C2]

—  Pałac Schwarzenbergów (Schwarzenberský palác) – Hradčanské náměstí 2, 
Praha 1
wystawa: Barok w Czechach [C3]

—  Pałac Salmów (Salmovský palác) – Hradčanské náměstí 2, Praha 1 
wystawa: Sztuka XIX w. od klasycyzmu do romantyzmu [C3]

—  Pałac Kinskich (Palác Kinských)  – Staroměstské náměstí 12, Praha 1
wystawa: Sztuka Azji [D3]

Więcej informacji na www.ngprague.cz

Galeria m.st. Pragi (Galerie hlavního města Prahy):
—  Pałac Troja (Trojský zámek) –  U Trojského zámku 4/1, Praha 7

wystawa: Architektura i wnętrza Pałacu Troja [C1]
—  Willa Bílka (Bílkova vila) – Mickiewiczova 1, Praha 6

wystawa: Atelier Františka Bílka, czeskiego rzeźbiarza i grafi ka epoki 
symbolizmu [C2] 

—  Dom Pod Kamiennym Dzwonem (Dům U Kamenného zvonu) 
– Staroměstské náměstí 13, Praha 1
sala wystawowa [D3]

—  Biblioteka Miejska (Městská knihovna) (2 piętro) – Mariánské náměstí 1, 
Praha 1
sala wystawowa [D3]

—  Dom fotografi e – Revoluční 5, Praha 1
sala wystawowa [D2]

Więcej informacji na www.ghmp.cz

Galeria Obrazów Zamku Praskiego (Obrazárna Pražského hradu) 
– Zamek Praski – II. nádvoří, Praha 1, www.kulturanahrade.cz
wystawa: Obrazy z kolekcji zamkowych [C2]

Strahovska Galeria Obrazów (Strahovská obrazárna) –  Strahovské nádvoří 1,
Praha 1, www.strahovskyklaster.cz
wystawa: Kolekcja sztuki czeskiej i europejskiej od gotyku do romantyzmu [B3]

Centrum sztuki współczesnej DOX (Centrum současného umění DOX) 
– Poupětova 1, Praha 7, www.dox.cz
Prezentacja współczesnej sztuki, architektury i designu [E1]

Wełtawa i życie na rzece

Náplavka – Rašínovo nábřeží, Praha 2, www.prazskenaplavky.cz
Náplavka głównie w miesiącach wiosennych i letnich oferuje wiele różnych 
atrakcji – od targów farmerskich przez festiwale degustacyjne aż po rozmaite 
wydarzenia kulturalne. Wszystko pod gołym niebem z widokiem na Wełtawę 
i Zamek Praski. [C4]

Wypożyczalnie łódek i rowerów wodnych
Popularne rowery wodne i łódki są ciekawym i romantycznym sposobem 
spędzania wolnego czasu latem w Pradze.
— Slovanka – Slovanský ostrov, Praha 1, www.slovanka.net [C3]
— S.P.L.A.V. Praha – Slovanský ostrov 8, Praha 1 [C3]
— Půjčovna lodiček – Smetanovo nábřeží, Praha 1, www.pujcovna-lodicek.cz [C3]

Rejsy widokowe
Rejsy po Wełtawie zapewniają niezapomniany widok na zabytkowe centrum 
Pragi i wiele nowych wrażeń.
—  Pražská paroplavební společnost – przystań Rašínovo nábřeží i Čechův most, 

www.paroplavba.cz – m.in. też rejsy do ZOO (ok. kwiecień-wrzesień) [C3; D2]

—  Evropská vodní doprava – Prague Boats –  przystań przy Moście Čecha 
(Čechův most), www.evd.cz [D2]

—  Pražské Benátky – przystanie Judita, Čertovka, Mánes i Four Seasons, 
www.prazskebenatky.cz [C3; C3; C2 a C3]

—  Parníky Praha – przystanie Dvořákovo nábřeží, Na Františku, 
www.parniky-praha.eu [D2]

—  Jazzboat –  przystań Čechův most, www.jazzboat.cz – wyjątkowy pływający 
klub jazzowy [D2]

Praskie promy
Najbardziej atrakcyjnym połączeniem między praskim prawym a lewym 
brzegiem są promy. Pływają z reguły od kwietnia do października i obowiązuje 
w nich zwykły bilet MHD. Więcej informacji na www.dpp.cz lub www.ropid.cz. 

Wyspy na Wełtawie
Z bliskości rzeki można też skorzystać na jednej z praskich wysp.
—  Kampa – Praha 1 – wyspa między głównym nurtem Wełtawy a jej odnogą, 

Čertovką, to jedno z najbardziej romantycznych i malowniczych miejsc w 
Pradze [C3]

—  Slovanský ostrov – Praha 1 – nad jedyną praską wyspą z interesującym 
parkiem dominuje okazały neorenesansowy pałac Žofín [C3]

—  Střelecký ostrov – Praha 1 – przytulne miejsce skryte w cieniu wiekowych 
drzew oczaruje atmosferą starych czasów i niezwykłymi widokami na Pragę [C3]

—  Ostrov Štvanice – Praha 7 – wyspa znana wcześniej też jako Wielka 
Wenecja jest dzisiaj popularna głównie wśród sportowców [D2/E2]

Atrakcje w Pradze

Ogród zoologiczny w Pradze (Zoologická zahrada hl. m. Prahy) 
– U Trojského zámku 3, Praha 7, www.zoopraha.cz
Dzięki wyjątkowej lokalizacji praskie zoo należy do najpiękniejszych na świecie. 
Ten cudowny wycinek natury i jego zwierzęcy mieszkańcy są jakby stworzeni 
dla wszystkich odwiedzających bez względu na wiek. [C1]

Ogród Botaniczny m.st. Pragi (Botanická zahrada hl. m. Prahy) 
– Trojská 196, Praha 7, www.botanicka.cz
Ogród zajmuje niemal 30 ha powierzchni udostępnionej zwiedzającym, w tym 
unikatową szklarnię tropikalną Fata Morgana umożliwiającą wycieczkę do 
tropików o każdej porze roku. [C1] 

Aquapalace Praha – Pražská 138, Průhonice – Čestlice, www.aquapalace.cz
Największy rozrywkowy aquapark w Europie Środkowej, w którym przeżyjesz 
niezapomniane chwile w wyjątkowym sportowo-wypoczynkowym kompleksie 
z wieloma wodnymi atrakcjami.

Kolejka linowa na Petřín (Lanová dráha na Petřín) – Újezd, Praha 1, www.dpp.cz
Popularna kolejka linowa ruszyła już w 1891 r. Stanowi część systemu 
komunikacji miejskiej i zawiezie Cię na szczyt Petřína. [C3]

Labirynt Luster (Zrcadlové bludiště na Petříně) – Petřínské sady, Praha 1, 
www.muzeumprahy.cz
Chociaż budynek wygląda z zewnątrz jak mały zamek, w środku nie ma 
labiryntu tajnych przejść, ale labirynt luster. Odgłosy dziecięcej radości słychać 
zwłaszcza z sali śmiechu z kilkoma zniekształcającymi lustrami. [C3]

Nostalgiczna linia nr 91
Z Výstaviště na Holešovicach lub z zajezdni Střešovice w weekendy od kwietnia 
do listopada wyjeżdżają zabytkowe tramwaje nostalgicznej linii nr 91 na 
regularną trasę przez centrum miasta. [D2]

Praska kolejka (Pražský motoráček)
Romantyczne chwile na torach przeżyjesz na linii Praski Semmering. 
Zabytkowa kolejka odjeżdża w weekendy z Dworca Głównego na trasę 
prowadzącą przez imponujące wiadukty i piękną przyrodę. [D3]

Przejażdżki po mieście pełne wrażeń
Czar Pragi można poznawać nie tylko pieszo. Spróbuj bajkowej przejażdżki 
karetą, jazdy zabytkowym autem, eko ciuchcią lub widokowego lotu balonem. 
Możliwości jest wiele. Więcej informacji znajdziesz w naszych centrach 
informacji turystycznej.

Informacje i usługi turystyczne = 
Prague City Tourism

Centra informacji turystycznej (TIC)
W naszych TIC w centrum miasta i na lotnisku otrzymasz wszelkie informacje 
o Pradze, broszury informacyjne i mapy z szeroką ofertą usług turystycznych 
(noclegów, biletów na komunikację miejską, biletów na wydarzenia kulturalne, 
Prague Card itp.).
Otwarte codziennie.
— Ratusz Staromiejski (Staroměstská radnice)  – Staroměstské náměstí 1 [D3]
— Rytířská 12, Praha 1 – róg z ulicą Na Můstku [D3]
— Plac Wacława (Václavské náměstí) (górna część) – róg z ulicą Štěpánską [D3]
— Port lotniczy Praga im. Václava Havla – Terminal 1 i Terminal 2
T: +420 221 714 714, e-mail: tourinfo@prague.eu

E-shop
Na www.eshop.prague.eu możesz kupić artykuły promocyjne, kartę 
turystyczną Prague Card, bilety grupowe do Ratusza Staromiejskiego lub 
zamówić mapy i broszury z naszego wydawnictwa.

Prague Card
Atrakcyjna karta turystyczna stanowi bilet do 50 głównych obiektów w 
Pradze. Cena karty obejmuje przejazdy komunikacją miejską i wiele innych 
praktycznych usług. Więcej na www.prague.eu/praguecard.

Prague Guide
Ofi cjalny portal aplikacji mobilnych miasta Pragi umożliwia łatwo i szybko 
znaleźć aktualną listę ciekawych aplikacji z informacjami o mieście.

Kluczowe słowa: Prague Guide

Usługi przewodnickie
Z czeską metropolią zapoznają Cię nasi przewodnicy podczas pieszych 
wycieczek lub przejażdżek po mieście. Oferujemy trasy podstawowe i 
wyspecjalizowane.
Centrala przewodników – Ratusz Staromiejski 
T: +420 221 714 569, +420 775 855 037, e-mail: guides@prague.eu

www.prague.eu

Praga

Miasto magiczne i romantyczne, historyczna perła 
pyszniąca się architekturą pochodzącą z kilku 
wieków, miejsce o ujmującej atmosferze, 
w którym brzmią melodie wielkich kompozytorów, 
ale też nowoczesna metropolia tętniąca życiem – 
oto Praga, jedno z najpiękniejszych miast świata. 
Jej historyczne centrum zostało w 1992 r. wpisane 
na listę światowego dziedzictwa UNESCO. 

Powierzchnia: 496 km2

Liczba mieszkańców: 1 265 000
Położenie geografi czne: 50° 05' 19'' N, 14° 25' 17'' E, wysokość 235 m n.p.m. (średnio)
Czas środkowoeuropejski: (GMT + 1), czas letni + 1 (GMT + 2)
Klimat: umiarkowany środkowoeuropejski z 4 porami roku
Wełtawa przepływa przez miasto na długości 31 km, największa szerokość 
330 m, 14 mostów 
Historyczne centrum: Hradczany (Hradčany), Malá Strana, Stare Miasto 
(Staré Město), Nowe Miasto (Nové Město) i Wyszehrad (Vyšehrad)

Praktyczne informacje

Numer alarmowy: 112
Numer kierunkowy do Republiki Czeskiej: +420

Port lotniczy Praga im. Václava Havla – www.prg.aero, 30 minut do centrum
Transport na lotnisko:
Nádraží Veleslavín (metro A) – autobus 119
Zličín (metro B) – autobus 100
Hlavní nádraží (metro C) – autobus Airport Express

Miejski transport zbiorowy – www.dpp.cz
bilety turystyczne na 24 lub 72 godziny

Miejska Poliklinika Praga  – Spálená 12, Praha 1, T: +420 222 924 295 [D3]

Apteka całodobowa – Palackého 5, Praha 1, T: +420 224 946 982 [D3]

Waluta – czeska korona CZK (Kč); 1 euro = ok. 27 CZK
monety: 1, 2, 5, 10, 20, 50 CZK
banknoty: 100, 200, 500, 1 000, 2 000, 5 000 CZK

Większość sklepów, restauracji, hoteli i innych usług akceptuje popularne typy 
międzynarodowych kart płatniczych. Pieniądze można wybrać m.in. w licznych 
bankomatach.

Poczta – Jindřišská 14, Praha 1, www.ceskaposta.cz
codziennie 02.00–24.00 [D3]

Publiczne toalety – we wszystkich stacjach metra znajdują się publiczne 
toalety, czynne: pn.–pt. 7.00–20.00, so. + nd. 8.30–20.00, w stacjach 
przesiadkowych i w centrum dłużej
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Legenda:

1  Zamek Praski

2  Most Karola

3  Ratusz Staromiejski z zegarem

4  Klasztor na Strahovie

5  Kościół Marii Panny przed Týnem

6   Kościół Najświętszego Serca Pańskiego z wieżą 

telewizyjną na Žižkovie

7  Tańczący dom

8  Ogród Wallensteina

9  Rezerwat łowiecki – Stromovka

10 Muzeum Narodowe

11 Synagoga Hiszpańska

12 Łódki na Wełtawie

13 Ogród zoologiczny w Pradze

14 Nostalgiczna linia nr 91
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Mapa miasta

MAPA

Mapa Praha 2016_PL_2016.indd   1 14.04.16   16:07




	PL - PREDEK
	PL - ZADEK

