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Praga to jedno z najpiękniejszych miast świata. We wspa-
niale zachowanym historycznym centrum, od 1992 zapisa-
nym na listę światowego dziedzictwa UNESCO, znajdziemy 
ślady jedenastu wieków historii. To kulturowo bogate miasto 
pełne wspaniałych zabytków oczarowuje odwiedzających nie 
tylko imponującą i rozmaitą architekturą oraz zapierającymi 
dech w piersiach widokami, ale też intymną, romantyczną 
atmosferą, która wręcz zachęca do długich spacerów. Praga 
to także miasto muzyki (nie tylko klasycznej) i sztuki, którą 
spotyka się tutaj na każdym kroku, miasto parków i ogrodów, 
ale też miasto, gdzie warzy się i pije najlepsze na świecie 
piwo.

Stolica Republiki Czeskiej (członek UE od 2004 r.): 1 280 000 
mieszkańców
Waluta: korona czeska (CZK)
x Lotnisko: Port lotniczy Praga im  Václava Havla, 30 minut od cen‑
trum, w www.prg.aero
Odległości: Berlin 350 km, Wiedeń 330 km, Budapeszt 525 km, 
Bratysława 330 km, Warszawa 680 km
Wełtawa przepływa przez miasto na długości 31 km, jej największa 
szerokość wynosi 330 m
Historyczne centrum: Hradczany, Malá Strana, Stare Miasto, Nowe 
Miasto i Wyszehrad

Co trzeba wiedzieć

 Najlepsze źródło informacji o Pradze to w www.prague.eu i punkty 
informacji turystycznej Prague City Tourism (patrz s  71) 
 Praga to miasto stworzone dla turystyki pieszej, ale piękne histo‑

ryczne bruki mogą być czasem męczące dla stóp, nie zapomnij więc 
o wygodnym obuwiu 
 Nużą cię długie spacery albo podróżujesz z dziećmi? 

Skorzystajcie z ekociuchci, przejażdżki zabytkowym kabrioletem, 
historycznym tramwajem albo dorożką, lub wyruszcie na rejs łodzią 
po Wełtawie  Zwiedzaj Pragę z naszymi przewodnikami lub podczas 
różnych przejażdżek po mieście np  rowerowych 
 Komunikacja miejska w Pradze obejmuje metro, tramwaje, a poza 

centrum także autobusy  Jeśli nie planujesz chodzić pieszo, opłaca 
się kupić bilet na 1 lub 3 dni  Pamiętaj, by skasować bilet przy pierw‑
szej jeździe, inaczej możesz zapłacić mandat 
 Prague Card (na 2, 3 lub 4 dni) zapewnia bezpłatny wstęp do 50 

głównych miejsc turystycznych oraz darmowy dostęp do komunika‑
cji miejskiej  Można ją kupić w jednym z naszych punktów informa‑
cji turystycznej 
 W Pradze łatwo porozumieć się po angielsku czy niemiecku, ale 

nie zaszkodzi poznać podstawowe zwroty, jak dobrý den [dobrii den] 
czy děkuji [djekuji] 
 Inne informacje znajdziesz na s  67 

Podstawowe 
informacje o Pradze
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Gości z całego świata przyciąga do Pragi wyjątkowa sym‑
bioza zabytków we wszystkich stylach, od romańskich rotund, 
przez gotyckie katedry i barokowe kościoły, renesansowe 
pałace i ogrody, aż po budowle secesyjne, kubistyczne i cał‑
kiem współczesne. Nad niepowtarzalną panoramą miasta 
góruje Zamek Praski wznoszący się nad Wełtawą. W jej 
wodach odbijają się wieże, kopuły kościołów, domy i pałace, 
zieleń wysp i ogrodów.

Hradczany (Hradčany) i okolica
Zamek Praski (Pražský hrad)
q Praha 1 w www.hrad.cz e
Zamek Praski stanowi ważny symbol czeskiej państwowości od 
ponad tysiąca lat  Założony w IX wieku, stał się siedzibą czeskich 
władców a obecnie prezydenta  Jeden z największych kompleksów 
zamkowych świata składa się z historycznych obiektów pałaco‑
wych, urzędowych i kościelnych, fortyfikacji, ogrodów i malowni‑
czych zakątków takich jak słynna Złota Uliczka  r Teren Zamku 
Praskiego jest dostępny dla zwiedzających codziennie 6.00–22.00  
e Obiekty turystyczne i wystawowe z wyjątkiem wież (Daliborka, 
Biała Wieża, Wieża Prochowa, Wielka Wieża Katedry) i korytarza 
obronnego na Złotej Uliczce są dostępne dla niepełnosprawnych.

Główne obiekty historyczne 
Zamku Praskiego
Katedra św. Wita, Wacława i Wojciecha
(Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha)
w www.katedralasvatehovita.cz
Gotycką katedrę, symbol duchowy państwa czeskiego, założono w 
1344 r  w miejscu wcześniejszej romańskiej rotundy  Budowę, trwa‑
jącą niemal 600 lat, zakończono ostatecznie w 1929 r  W imponują‑
cym wnętrzu znajduje się m in  zdobiona kamieniami półszlachet‑
nymi Kaplica św  Wacława z grobem świętego, a w podziemiach 
grobowiec królów czeskich i skarbiec, w którym przechowywane są 
klejnoty koronne  r pn.–so. 9.00–17.00, nd. 12.00–17.00 (kwiecień–
październik), pn.–so. 9.00–16.00, nd. 12.00–16.00 (listopad–marzec) 
r Wielka Wieża Katedry nie jest częścią tras zwiedzania. Jest 
dostępna przy dobrej pogodzie codziennie 10.00–17.00, w sezonie 
letnim 10.00–18.00.

Stary Pałac Królewski (Starý královský palác)
Siedziba czeskich królów i książąt do XVI w , wybudowana na 
ruinach romańskiego pałacu Sobiesława  Wewnątrz zobaczyć 
trzeba Salę Władysławowską – największe świeckie wnętrze daw‑
nej Pragi (1487–1500, Benedikt Rejt) z wartym uwagi sklepieniem 
gwiaździstym – dziś miejsce uroczystości państwowych 

Najważniejsze
zabytki Pragi
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Ujeżdżalnia Zamku Praskiego
(Jízdárna Pražského hradu)
Barokowa budowla z końca XVII wieku  W ujeżdżalni odbywają się 
interesujące i prestiżowe wystawy 

Ogrody Zamku Praskiego (Zahrady Pražského hradu)
Więcej informacji w rozdziale Zielone skarby Pragi (więcej s  21) 

Zmiana warty
Zmiana warty przed bramą Zamku odbywa się o pełnej godzinie od 
9 00 do 18 00, o 12 00 z muzyką i przekazaniem sztandaru na I dzie‑
dzińcu zamkowym 

r Budowle Zamku Praskiego są dostępne codziennie 9.00–17.00 
(kwiecień–październik), 9.00–16.00 (listopad–marzec); zamknięte 
24. 12. u Bilety do udostępnionych obiektów można kupić w punk‑
tach informacyjnych Zamku Praskiego na II i III dziedzińcu lub  
w kasach niektórych obiektów. i Trasa A (Stary Pałac Królewski, 
wystawa Dzieje Zamku Praskiego, bazylika św. Jerzego, Złota Uliczka 
i Daliborka, Wieża Prochowa, pałac Rosenbergów, katedra św. Wita, 
Wacława i Wojciecha) i Trasa B (Stary Pałac Królewski, bazylika 
św. Jerzego, Złota Uliczka i Daliborka, katedra św. Wita, Wacława 
i Wojciecha) i Trasa C (Ekspozycja Skarbu św. Wita, Galeria 
Obrazów Zamku Praskiego) u Pojedyncze bilety na poszczególne 
wystawy (Dzieje Zamku Praskiego, Ekspozycja Skarbu św. Wita [latem 
10.00–18.00, zimą 10.00–17.00], Galeria Obrazów Zamku Praskiego, 
Wieża Prochowa – wystawa Gwardii Zamkowej). Bilet jest ważny  
2 dni. p W punkcie informacyjnym Zamku Praskiego można zamó‑
wić oprowadzanie, audioprzewodnik, wyspecjalizowane wycieczki, 
wykłady, pomoc dla osób niepełnosprawnych. Dostępny jest prze‑
wodnik dla niewidomych i aplikacje z ilustrowanymi przewodnikami.

Pałac Lobkowiczów (Lobkowiczký palác)
q Jiřská 3, Praha 1 w www.lobkowicz.cz e
W jedynym obiekcie prywatnym na terenie Zamku Praskiego 
znajduje się muzeum sztuki ze zbiorów rodziny Lobkowiczów  Do 
zbiorów należą obrazy najsłynniejszych malarzy i instrumenty 
muzyczne oraz rękopisy znakomitych kompozytorów z XVII–XIX w , 
np  Beethovena  W przepięknej sali koncertowej są organizowane 
koncerty muzyki poważnej, częścią kompleksu jest też kawiarnia, 
sklep i punkt widokowy (otwarty od marca do października)  
r codziennie 10.00–18.00

Loreta
q Loretánské náměstí 7, Praha 1 w www.loreta.cz
Maryjne miejsce pielgrzymkowe z kopią Św  Domku i barokowym 
kościołem Narodzenia Pańskiego, otoczone krużgankiem i kapli‑
cami  O pełnych godzinach (9 00–18 00) karylion z 27 dzwonków 
wygrywa z wieży pieśń maryjną „Po tysiąckroć pozdrawiamy Ciebie“  
Cenny jest tzw  Skarb Loretański, zbiór przedmiotów liturgicznych 
z XVI–XVIII w , z których najsłynniejsza jest diamentowa monstran‑
cja zdobiona 6222 diamentami  r codziennie w godz. 9.00–17.00 
(kwiecień–październik), 9.30–16.00 (listopad–marzec)

Bazylika św. Jerzego (Bazilika sv. Jiří)
Najstarszy zachowany obiekt sakralny na terenie Zamku i najle‑
piej zachowana budowla romańska w Czechach  Założona ok  
920 r  przez księcia Wratysława I, przebudowana w XII w , baro‑
kowa fasada pochodzi z XVII w  Warto zwiedzić kaplicę św  Jana 
Nepomucena i kaplicę św  Ludmiły, babki św  Wacława i pierwszej 
czeskiej męczennicy 

Kaplica Krzyża Świętego (Kaple sv. Kříže)
Wybudowana w latach 1758–1763 przez architekta Anselmo 
Lurago, klasycystycznie przebudowana w połowie XIX w  Nazywana 
Skarbcem, ponieważ od lat 60  XX w  jest przystosowana do ekspo‑
nowania najcenniejszych zabytków Skarbu św  Wita, zawierającego 
139 relikwiarzy i przedmiotów liturgicznych o wysokiej wartości 
historycznej i estetycznej 

Złota Uliczka (Zlatá ulička)
Małe domki wbudowane w gotycki mur obronny  Od XVI w  miesz‑
kali w nich zamkowi strzelcy i rzemieślnicy  Pod nr  22 pracował w 
latach 1916–17 Franz Kafka 

Galeria Obrazów Zamku Praskiego 
(Obrazárna Pražského hradu)
Wybudowana w latach 60  XX w  w miejscu dawnych stajni  Zbiory 
pochodzą z części tzw  zbiorów rudolfińskich i z późniejszych epok 
(dawni mistrzowie niemieckiego i flamandzkiego renesansu, włoski 
renesans i manieryzm, sztuka baroku) 

Pałac Letni Królowej Anny (Letohrádek královny Anny)
Wybudowany w latach 1538–1560 najczystszy przykład architek‑
tury renesansu w Pradze, projekt Paolo della Stelli dokończony 
przez architekta Wohlmuta  Dziś sala wystawowa  W ogrodzie znaj‑
duje się odlana z brązu dzwonowego „śpiewająca“ fontanna, dzieło 
Tomáša Jaroša z lat 1538–1560 

Pawilon do gry w piłkę (Míčovna)
Renesansowy obiekt w ogrodzie królewskim, ozdobiony sgraffitami  
Sala wystawowa i koncertowa 
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Nazywany Praskim albo Kamiennym, od 1870 r  nosi imię swego 
fundatora, Karola IV  Wybudowany z bloków piaskowca, na obu 
końcach broniony jest przez wieże (Malostranskie Wieże Mostowe, 
Staromiejska Wieża Mostowa)  Od 1683 do 1928 r  na filarach 
mostu umieszczono 30 rzeźb świętych, w tym najsłynniejszą, św  
Jana Nepomucena (m in  M  Braun, F  M  Brokoff) 

Malostranskie Wieże Mostowe
(Malostranské mostecké věže)
q Malá Strana, Praha 1 w www.muzeumprahy.cz
Niższa, romańska wieża pochodzi z XII w , a jej renesansowy kształt 
z 1591 r  Wyższa wieża z 1464 r  nawiązuje architektonicznie do 
późnogotyckiej Staromiejskiej Wieży Mostowej Parlera  Brama 
między wieżami powstała na pocz  XV w  r codziennie w godz. 
10.00–22.00 (kwiecień–wrzesień), 10.00–20.00 (marzec, październik), 
10.00–18.00 (listopad–luty)

Kościół św. Mikołaja (Kostel sv. Mikuláše)
q Malostranské náměstí, Praha 1 w www.stnicholas.cz
Jedna z najważniejszych budowli praskiego baroku z dominującą 
kopułą i dzwonnicą  Również wystrój wnętrza świątyni jest wspa‑
niałym przykładem dojrzałego baroku  Kopuła o godnej podziwu 
średnicy 20 m i wysokości ponad 49 m, tworzy najwyższe praskie 
wnętrze, którego monumentalności dopełnia przemyślna gra świa‑
teł  Na tutejszych organach grywał W  A  Mozart  Dostępna jest 
też dzwonnica z widokiem na Malą Stranę  r codziennie w godz. 
9.00–16.00 (listopad–luty), 9.00–17.00 (marzec–październik)

Kościół Panny Marii Zwycięskiej – Praskie Dzieciątko 
Jezus  
(Kostel Panny Marie Vítězné – Pražské Jezulátko)
q Karmelitská 9, Praha 1 w www.pragjesu.info
Wczesnobarokowy obiekt z 1611 r , przebudowany w latach 
1634–1669 przez karmelitanów  Kościół słynie z figurki Praskiego 
Dzieciątka pochodzącej z Hiszpanii, podarowanej karmelitanom 

Klasztor na Strahovie (Strahovský klášter)
q Strahovské nádvoří 1, Praha 1 w www.strahovskyklaster.cz
Klasztor zakonu norbertanów założony w 1140 r  Na jego terenie 
znajduje się kościół Wniebowzięcia NMP (1743–1752), cenna biblio‑
teka klasztorna ze zbiorem średniowiecznych rękopisów, map i glo‑
busów, barokowa Sala Teologiczna (1671–1679), klasycystyczna 
Sala Filozoficzna (1785–1794) zdobiona freskami i galeria obrazów, 
jedna z najważniejszych środkowoeuropejskich kolekcji malarstwa 
gotyckiego, sztuki rudolfińskiej, baroku i rokoka oraz cenny skar‑
biec zawierający przedmioty liturgiczne  r codziennie 9.00–12.00 
i 13.00–17.00 (Biblioteka), codziennie 9.30–11.30 i 12.00–17.00 
(Strahovska Galeria Obrazów)

Wieża widokowa na Petrzynie (Petřínská rozhledna)
q Petřínské sady, Praha 1 w www.muzeumprahy.cz
Dominującą nad Pragą wieżę widokową na Petrzynie wybudowano 
w 1891 r , wzorując się na paryskiej Wieży Eiffla, od której jest pię‑
ciokrotnie niższa  Wieża ma 63,5 m wysokości, a na jej czubek pro‑
wadzi 299 schodów; dostępna jest też winda  Rozpościera się stąd 
widok nie tylko na Pragę, ale przy czystym niebie na całą okolicę  
W pobliżu mieści się labirynt (bludiště) pomysłowo połączonych 
luster zniekształcających sylwetki zwiedzających nie do poznania  
r wieża i labirynt: codziennie w godz. 10.00–22.00 (kwiecień–wrze‑
sień), 10.00–20.00 (marzec, październik), 10.00–18.00 (listopad–luty)

Malá Strana
Most Karola (Karlův most)
q Malá Strana, Staré Město, Praha 1 w www.prague.eu e
Najstarszy praski most, wybudowany w latach 1357–1402  
w miejscu mostu Judyty, zniszczonego przez powódź w 1342 r   
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z galerią wieży  W salach brak dostosowań  r (jeśli ratusz nie jest 
zarezerwowany na uroczystości prezydenta Pragi) pn. 11.00–18.00, 
wt.–nd. 9.00–18.00 (sale) i pn. 11.00–22.00, wt.–nd. 9.00–22.00 
(wieża) auwaga: w związku z rekonstrukcją obiektu (wieża, kaplica, 
zegar) w latach 2017–2018 może dochodzić do zmian w zasadach 
zwiedzania. Aktualne zmiany na stronie internetowej.

Kościół Marii Panny przed Týnem
(Chrám Matky Boží před Týnem)
q Staroměstské náměstí 604/14, Praha 1 w www.tyn.cz e
Najbardziej efektowna gotycka budowla sakralna w Pradze, budo‑
wana od poł  XIV w  do pocz  XVI w  Pod koniec XVII w  wnętrze 
przebudowano w stylu baroku  Kościół jest okazałą galerią dzieł 
gotyckich, renesansowych i wczesnobarokowych, najciekawsze 
z nich są m in  obrazy ołtarzowe Karla Škréty i nagrobek astronoma 
Tycho Brahe  Tutejsze ograny z 1673 r  są najstarsze w Pradze  
r wt.–so. 10.00–13.00 i 15.00–17.00, nd. 10.00–12.00

Kościół św. Mikołaja (Chrám sv. Mikuláše)
q Staroměstské náměstí 27a, Praha 1 w www.svmikulas.cz
Monumentalna barokowa budowla powstała w latach 1732–1737 
według planu K  I  Dientzenhofera, od strony Alei Paryskiej nowo‑
cześnie zrekonstruowana  W niszy mieści się pseudobarokowa 
nadnaturalnej wielkości rzeźba św  Mikołaja wykonana z piaskowca  

przez Poliksenę z Lobkovic (1628)  Figurkę zdobią 2 korony i 46 
szatek, które zgodnie ze starym zwyczajem zmieniane są 10 razy w 
roku  Szaty i inne przedmioty liturgiczne zobaczyć można w tutej‑
szym małym muzeum  r pn.–so. 8.30–19.00, nd. 8.30–20.00

Pałac Wallensteina (Valdštejnský palác)
q Valdštejnské náměstí 4, Praha 1 w www.senat.cz
Rozległy kompleks pałacowy, pierwszy monumentalny obiekt 
świeckiego baroku w Pradze  Postawiony w latach 1624–1630 dla 
jednego z najpotężniejszych czeskich szlachciców czasów wojny 
trzydziestoletniej, Albrechta von Wallensteina (1583–1634) w 
miejscu 26 domów, 6 ogrodów, 2 cegielni i 1 parceli  Dziś siedziba 
Senatu Republiki Czeskiej  r so., nd. 10.00–17.00 (kwiecień, maj, 
październik), so., nd. 10.00–18.00 (czerwiec–wrzesień) i w pierwszy 
weekend miesiąca 10.00–16.00 (listopad–marzec)

Stare Miasto (Staré Město)
Staromiejska Wieża Mostowa
(Staroměstská mostecká věž)
q Staré Město, Praha 1 w www.muzeumprahy.cz
Brama wjazdowa ze Starego Miasta na Most Karola, najpiękniejsza 
gotycka brama Europy, ukończona przed 1380 r  Ma bogate zdo‑
bienia rzeźbiarskie – herby ziem Korony Czeskiej z epoki Karola 
IV, figury św  Wita, Karola IV, Wacława IV, św  Wojciecha i św  
Zygmunta  r codziennie w godz. 10.00–22.00 (kwiecień–wrzesień), 
10.00–20.00 (marzec, październik), 10.00–18.00 (listopad–luty)

Rynek Starego Miasta (Staroměstské náměstí)
q Staré Město, Praha 1 w www.prague.eu e
Najważniejszy plac starej Pragi  Powstał w XII w , i był świadkiem 
wielu wydarzeń historycznych  Obok Ratusza Staromiejskiego 
i kościoła NMP przed Týnem dominantę placu stanowi barokowy 
kościół św  Mikołaja, rokokowy pałac Kinskich – siedziba i sale 
wystawowe Galerii Narodowej, Dom pod Kamiennym Dzwonem – 
gotycki pałac miejski z XIV w , obecnie sala koncertowa i wysta‑
wowa Galerii m st  Pragi, pomnik Jana Husa dłuta Ladislava 
Šalouna (1915)  W bruku placu oznaczono miejsce egzekucji  
27 panów czeskich (21 06 1621) oraz praski południk 

Ratusz Staromiejski z zegarem
(Staroměstská radnice s orlojem)
q Staroměstské náměstí 1, Praha 1
w www.staromestskaradnicepraha.cz e
Utworzony w 1338 r  jako siedziba magistratu Starego Miasta  
Gotycka najstarsza część kompleksu z wieżą, kaplicą z wykuszem 
i bogatą dekoracją herbową pochodzi z II poł  XIV w  Na zegarze 
(pocz  XV w ) o każdej pełnej godzinie między 9 00–23 00 pojawia 
się 12 apostołów, w dolnej części mieści się tarcza kalendarza ze 
znakami zodiaku – dzieło Josefa Mánesa (1865)  Wschodnie neo‑
gotyckie skrzydło ratusza zniszczone 8 maja 1945 nigdy nie zostało 
odbudowane  Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych włącznie 
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Dom Pod Czarną Matką Boską
(Dům U Černé Matky Boží)
q Ovocný trh 19, Praha 1 w www.upm.cz e
Szczytowe dzieło czeskiej architektury kubistycznej powstałe  
w latach 1911–1912 według projektu czeskiego architekta Josefa 
Gočára wyróżnia się nie tylko fasadą, ale też kubistycznym planem 
budynku oraz wnętrzem, w którym znajduje się stała wystawa cze‑
skiego kubizmu oraz jedyna na świecie kubistyczna kawiarnia  
r muzeum: wt. 10.00–19.00, śr.–nd. 10.00–18.00

Kaplica Betlejemska (Betlémská kaple)
q Betlémské náměstí 255/4, Praha 1 
w www.bethlehemchapel.eu e
Założona w 1391 r  do głoszenia czeskich kazań; miejsce działal‑
ności Jana Husa w latach 1402–1413, w 1661 r  zamieniona przez 
jezuitów w kościół katolicki, w 1786 r  zburzona  W latach 1950–
1952 zrekonstruowana w pierwotnej postaci (architekt J  Fragner)  
Znajdują się tu wystawy „Kaplica Betlejemska w czeskiej historii 
i tradycja myśli niekatolickiej“, „Życie i dzieło Jana Husa“, na górze 
jest mieszkanie kaznodziei  r codziennie w godz. 10.00–19.00 
(kwiecień–październik), 10.00–18.00 (listopad–marzec)

Klementinum
q Mariánské náměstí 5, Praha 1 w www.klementinum.com
Rozległy zespół budynków Klementinum, jeden z największych 
w Europie, budowano od poł  XVI w  do poł  XVIII w , pierwotnie 
jako kolegium jezuickie  Warto zobaczyć wieżę astronomiczną 
z pięknym widokiem na pobliskie wieże Starego Miasta, na której 
już od 1775 r  prowadzono pomiary meteorologiczne, Kaplicę 
Zwierciadlaną z bogatym wnętrzem i unikatowym rozplanowaniem 
luster, barokową bibliotekę z przepiękną freskową dekoracją i histo‑
rycznie cennymi globusami  auwaga: zwiedzanie zabytkowych 
wnętrz Klementinum (barokowej biblioteki i wieży astronomicznej) 
jest zawieszone w 2017 r. z powodu rewitalizacji obiektu.

Rudolfinum
q Alšovo nábřeží 12, Praha 1 w www.rudolfinum.cz e
Światowej sławy sala koncertowa i siedziba Filharmonii Czeskiej, 
która zadebiutowała tu w 1896 r  pod batutą Antonína Dvořáka  
Neorenesansową budowlę postawiono w latach 1876–1884  
W głównej sali im  A  Dvořáka odbywają się wyjątkowe koncerty 
muzyki poważnej, przede wszystkim festiwal muzyczny Praska 
Wiosna 

Wnętrze z ciekawymi efektami świetlnymi należy do czołowych 
dzieł Dientzenhofera  W nawie wisi żyrandol w kształcie korony 
zdobiony kryształowym szkłem z huty w Harrachovie  r pn.–so. 
10.00–16.00, nd. 12.00–16.00 (z wyjątkiem nabożeństw lub wydarzeń 
kulturalnych)

Týnski Dwór (Týnský dvůr) – Ungelt
q między ulicami Týnská, Štupartská i Malá Štupartská, Praha 1 
w www.prague.eu e
Jedno z najważniejszych historycznych miejsc w Pradze  Zespół 
budynków powstały zapewne już w XI w , był pierwotnie umoc‑
nionym dworem kupieckim, gdzie pobierano cło – ungelt, stąd 
nazwa całego terenu  Najważniejszym budynkiem jest tutaj pałac 
Granovskich z arkadową loggią, jedna z najlepiej zachowanych 
renesansowych pereł Pragi, ozdobiony wspaniałymi sgraffitami 
i malowidłami ściennymi, przestawiającymi sceny z Biblii i mitologii 
greckiej, głównie obraz Sądu Parysa 

Brama Prochowa (Prašná brána)
q Na Příkopě, Praha 1 w www.muzeumprahy.cz
Jeden z najwyrazistszych zabytków późnogotyckiej Pragi z 1475 
r  tworzy monumentalne wejście do Starego Miasta, którym wkra‑
czały pochody koronacyjne czeskich królów  Brama Prochowa, 
służąca wcześniej jako skład prochu strzelniczego, także dzisiaj 
otwiera Koronacyjny (Królewski) Trakt na Zamek Praski  r codzien‑
nie w godz. 10.00–22.00 (kwiecień–wrzesień), 10.00–20.00 (marzec, 
październik) 10.00–18.00 (listopad–luty)

Dom Miejski (Obecní dům)
q náměstí Republiky 5, Praha 1 w www.obecnidum.cz e
Secesyjny budynek z lat 1905–1911 to przykład niespotykanego 
kunsztu artystycznego i rzemieślniczego  Bogata dekoracja całego 
gmachu jest dziełem A  Muchy, M  Švabinskiego, J  V  Myslbeka 
i in  Nad wspaniałym wnętrzem pełnym czarujących salonów 
i salek góruje monumentalna Sala Smetany, piękny secesyjny 
wystrój zdobi też kawiarnię, restauracje Francuską i Pilzneńską i Bar 
Amerykański – drugi najstarszy bar w Europie  Zwiedzanie z prze‑
wodnikiem kilka razy dziennie, aktualne terminy na 
w www.obecnidum.cz 



14 15N A J W A Ż N I E J S Z E  Z A B Y T K I  P R A G I N A J W A Ż N I E J S Z E  Z A B Y T K I  P R A G I

Synagoga Jerozolimska (Jubileuszowa)
(Jeruzalémská [Jubilejní] synagoga)
q Jeruzalémská 7, Praha 1 w www.synagogue.cz
Najmłodsza i zarazem największa synagoga Gminy Żydowskiej  
w Pradze jest ciekawym przykładem secesyjnej stylizacji na styl 
mauretański  Wnętrze przepełniają bogate zdobienia malarskie  
w stylu wiedeńskiej secesji, niespotykane w żadnej innej synagodze 
na świecie  r codziennie poza so. i świętami żydowskimi 11.00–
17.00 (kwiecień–październik)

Nowe Miasto (Nové Město) 
i Wyszehrad (Vyšehrad)
Plac Wacława (Václavské náměstí)
q Praha 1 w www.prague.eu e
Handlowe i administracyjne centrum miasta, miejsce ważnych 
wydarzeń historycznych i towarzyskich  Powstał przy zakładaniu 
Nowego Miasta przez Karola IV w 1348 r  Nad placem góruje dziś 
gmach Muzeum Narodowego (1885–1891) i pomnik św  Wacława 
z 1912 r  dłuta J  V  Myslbeka 

Ratusz Nowomiejski (Novoměstská radnice)
q Karlovo náměstí 23, Praha 2 w www.nrpraha.cz
Gotycki zespół budynków z przełomu XIV i XV w , przebudowany w 
XVI w  w okresie renesansu  Obejmuje wieżę z kaplicą NMP, dwie 
gotyckie sale o sklepieniu żebrowym, salę renesansową  Siedziba 
magistratu Nowego Miasta w latach 1377–1784  Miejsce defene‑
stracji katolickich radców przez praskich husytów 30 lipca 1419, 
rozpoczynającej wojny husyckie  r wieża: wt.–nd. 10.00–18.00 
(kwiecień ‑listopad) i r sale: w czasie trwania wystaw wt.–nd. 
10.00–18.00

Klasztor na Slovanech
(Klášter Na Slovanech – Emauzy)
q Vyšehradská 49, Praha 2 w www.emauzy.cz
Założony w 1347 r  przez Karola IV klasztor z kościołem NMP 
i patronów słowiańskich stał się ośrodkiem nauki, sztuki i piśmien‑
nictwa słowiańskiego  Europejskim unikatem należącym do najcen‑
niejszych zabytków czeskiego gotyku są malowidła ścienne ze sce‑
nami biblijnymi  Podczas bombardowania Pragi w 1945 r  kościół 
został poważnie uszkodzony, a jego dach zastąpiła później nowo‑
czesna konstrukcja z wieżami z białego betonu i złotymi zwieńcze‑
niami  r pn.–so. 11.00–17.00 (maj–wrzesień), pn.–pt. 11.00–17.00 
(kwiecień, październik) i pn.–pt. 11.00–14.00 (listopad–marzec)

Tańczący dom (Tančící dům)
q Jiráskovo náměstí 6, Praha 2 w www.tancici ‑dum.cz e
Jeden z filarów współczesnej praskiej architektury roztańczył 
bulwar Rašínovo nábřeží w 1996 r  Projekt stworzyli renomowani 
architekci o światowej sławie Vlad Milunić i Frank O  Gehry  Formę 
domu zainspirował taneczny kunszt słynnej filmowej pary – Freda 

Josefov
q praskie Żydowskie Miasto – Praha 1 w www.prague.eu e
Powstał w XIII w ; na jego obecną postać znaczącą wpłynęła 
przebudowa asanacyjna z lat 1893–1913, podczas której udało się 
zachować tylko kilka najważniejszych zabytków wielowiekowej 
historii praskich Żydów  Mimo to stanowi najlepiej zachowany 
kompleks zabytków żydowskich w Europie  Z wyjątkiem Staronowej 
Synagogi należy do terenu Muzeum Żydowskiego 

Synagoga Staronowa
q Červená 2, Praha 1 w www.synagogue.cz
Najstarsza synagoga w Europie Środkowej  Jeden z najcenniejszych 
europejskich i światowych zabytków żydowskich  Wczesnogotycka 
budowla z końca XIII w  z kamiennymi zdobieniami i dawnym wypo‑
sażeniem (kuta gotycka krata, kute żyrandole)  Do dzisiaj służy 
jako dom modlitwy i główna synagoga Gminy Żydowskiej w Pradze  
r poza so. i świętami żydowskimi nd.–cz. 9.00–18.00 (kwiecień–
październik); nd.–cz. 9.00–17.00 (listopad–marzec), w pt. godzina 
zamknięcia zależy od pory rozpoczęcia szabatu

Muzeum Żydowskie – centrum rezerwacji
q Maiselova 15, Praha 1 w www.jewishmuseum.cz e

Stary cmentarz żydowski (Starý židovský hřbitov)
qŠiroká 3, Praha 1 e
Powstał w I poł  XV w , jako miejsce pochówku służył do 1787 
r  Wśród 12 000 gotyckich, renesansowych i barokowych nagrob‑
ków jest też grób rabina Jehudy Löwa (1609) i Mordechaja Maisela 
(1601) 

Synagogi pod zarządem Muzeum Żydowskiego:
Hiszpańska (Španělská) q Vězeňská 1 e
Klausa (Klausová) q U Starého hřbitova 3a
Maisela (Maiselova) q Maiselova 10 e
Pinkasa (Pinkasova) q Široká 3
Sala Obrzędowa (Obřadní síň) q U Starého hřbitova 3a
Wystawy w tych obiektach przedstawiają żydowskie tradycje i historię 

r obiekty Muzeum Żydowskiego: poza so. i świętami żydowskimi 
codziennie w godz. 9.00–16.30 (listopad–marzec), 9.00–18.00 
(kwiecień–październik)
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Poza historycznym centrum
Kościół Najświętszego Serca Pańskiego
(Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně)
q náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3 – Vinohrady
w www.srdcepane.cz
Najważniejsza czeska budowla sakralna XX w  Ten szczególny 
nowoczesny kościół, powstały w latach 1928–1932 z inspiracji 
sztuką starochrześcijańską, jest dziełem znanego słoweńskiego 
architekta Josipa Plečnika  Charakterystyczna dla jego stylu jest 
zwłaszcza szeroka, wysoka na 42 m dzwonnica południowoeuropej‑
skiego typu, zakończona trzymetrową kopułą z miedzi i czterome‑
trowym krzyżem, oraz wnętrze przywołujące na myśl Arkę Noego  
r kościół można zwiedzać ok. 40 minut przed i po mszy 
msze: pn.–so. 8.00, 18.00 i nd. 9.00, 11.00, 18.00

Nowy cmentarz żydowski (Nový židovský hřbitov)
q Izraelská 1, Praha 3 – Žižkov w www.synagogue.cz e
Cmentarz z niezliczonymi cennymi artystycznie macewami został 
założony w 1890 r  Uwagę przykuwa głównie Pomnik Żydów 
Czechosłowackich, Ruchu Oporu i Ofiar Holokaustu z 1985 r  Do 
innych często poszukiwanych miejsc należy grób pisarza Franza 
Kafki i jego rodziców (nagrobek nr 21 – 14 – 21)  r oprócz so. 
i świąt żydowskich nd.–cz. 9.00–17.00, pt. 9.00–14.00 (kwiecień–paź‑
dziernik) i nd.–cz. 9.00–16.00, pt. 9.00–14.00 (listopad–marzec)

Wieża telewizyjna na Žižkovie
(Žižkovská televizní věž)
q Mahlerovy sady 1, Praha 3 – Žižkov w www.towerpark.cz e
Licząca 216 m dominanta Žižkova i całej Pragi jest bezsprzecznie 
najwyższym budynkiem metropolii i jednocześnie najwyższą wieżą 
w Czechach  Polecamy zwłaszcza kołowy taras z tematycznymi 
kabinami i restaurację Oblaca na wysokości 66 m  Na konstrukcji 
wieży umieszczono 10 olbrzymich rzeźb niemowląt („Babies“) 
wybitnego czeskiego artysty Davida Černego  r codziennie 
9.00–24.00

Astaira symbolizuje wieża kamienna a jego partnerkę, Ginger 
Rogers, szklana 

Wyszehrad (Vyšehrad)
q V Pevnosti 159/5 b, Praha 2 – Vyšehrad
w www.praha ‑vysehrad.cz e
Według starych legend najstarsza siedziba czeskich książąt, w rze‑
czywistości tutejsze grodzisko powstało później niż Zamek Praski, 
ok  poł  X w  Ze skalistego urwiska nad Wełtawą rozciąga się wyjąt‑
kowy widok na Pragę, a teren parkowy skrywa architektoniczne 
skarby: cenną romańską rotundę św  Marcina z XI w , neogotycki 
kościół śww  Piotra i Pawła wybudowany na średniowiecznych fun‑
damentach, cmentarz zasłużonych (Slavín), gdzie spoczywa m in  
Antonín Dvořák, i podziemne kazamaty, w których zostały umiesz‑
czone oryginały niektórych barokowych rzeźb z Mostu Karola  Teren 
Wyszehradu jest dostępny przez cały dzień  r obiekty: codziennie 
w godz. 9.30–18.00 (kwiecień–październik), 9.30–17.00 (listopad–
marzec) r Cmentarz Wyszehradzki i Panteon (Vyšehradský hřbitov 
a Slavín): codziennie w godz. 8.00–19.00 (maj–wrzesień), 8.00–18.00 
(marzec, kwiecień, październik), 8.00–17.00 (listopad–luty)
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Klasztor na Břevnovie (Břevnovský klášter)
q Markétská 1/28, Praha 6 – Břevnov w www.brevnov.cz
Najstarszy klasztor męski w Czechach założył w 993 r  książę 
Bolesław II i biskup Wojciech  Obecny wygląd kompleksu klasztor‑
nego z lat 1708–1745 (architekt K  I  Dientzenhofer) jest najważ‑
niejszym dziełem okresu baroku  Dla zwiedzających udostępniono 
okazałą barokową bazylikę św  Małgorzaty, romańską kryptę  
z XI w  i barokową rezydencję opata z Salą Terezjańską  Z historią 
klasztoru wiąże się także browar o działalności poświadczonej 
już od poł  XIII w , którego wyrobów można skosztować tutaj rów‑
nież dziś  i wycieczki: so. 10.00, 14.00, 16.00 i nd. 11.00, 14.00, 
16.00 (kwiecień–październik) i so. 10.00, 14.00 i nd. 11.00, 14.00 
(listopad–marzec)

Forum Karlín
q Pernerova 53, Praha 8 – Karlín w www.forumkarlin.cz e
Forum jest wzorowym połączeniem dziewiętnastowiecznej archi‑
tektury przemysłowej ze współczesnością  To nowe centrum życia 
kulturalnego i towarzyskiego, którego część stanowią też przestrze‑
nie zabytkowej fabryki kotłów parowych  Jego wielofunkcyjna sala 
na 3000 gości dzięki wspaniałej akustyce jest odpowiednia do orga‑
nizacji kongresów, konferencji i wydarzeń kulturalnych 

pCeny biletów do praskich obiektów zabytkowych, muzeów i galerii 
wahają się najczęściej od ok. 70 do 150 CZK, droższe są niektóre 
prywatne muzea. Najwyższe ceny mają największe i najważniejsze 
tereny zabytkowe: Zamek Praski, Muzeum Żydowskie i Galeria 
Narodowa w Pradze (350 CZK, 300 CZK, 500 CZK), ich zaletę stanowi 
jednak kilkudniowa ważność biletów i ilość obiektów, które obejmują. 
rGodziny otwarcia są aktualne na kwiecień 2017 i mogą się zmienić 
zależnie od pory roku.

Pomnik Narodowy na Vítkovie
(Národní památník na Vítkově)
q U Památníku 1900, Praha 3 – Žižkov w www.nm.cz e
Monumentalna budowla z ciekawym wnętrzem w stylu art deco 
została początkowo postawiona ku czci czechosłowackich legio‑
nistów walczących za granicą w czasie pierwszej wojny świato‑
wej  Obecnie mieści wystawę historycznych militariów Muzeum 
Narodowego  Razem z jednym z największych na świecie pomników 
konnych (przedstawia legendarnego husyckiego dowódcę Jana 
Žižkę, którego imieniem nazwano całą dzielnicę) pomnik na Vítkovie 
tworzy jedną z dominant Pragi  Z dachu, udostępnianego za opłatą, 
można podziwiać panoramę miasta  r śr.–nd. 10.00–18.00 (kwie‑
cień–październik), cz.–nd. 10.00–18.00 (listopad–marzec)

Willa Müllera (Loosa) (Müllerova [Loosova] vila)
q Nad Hradním vodojemem 14/642, Praha 6 – Střešovice
w www.muzeumprahy.cz
Willa rodziny Müllerów w Pradze (1928–1930) zalicza się do arcy‑
dzieł światowej awangardy architektonicznej  Jest przykładem 
rzadkiej zgody między postępowym klientem a genialnym archi‑
tektem  Budynek, z zewnątrz surowo funkcjonalistyczny, posiada 
szczególnie ciekawe rozplanowanie wewnętrzne, tzw  Raumplan, 
z oryginalnie rozwiązanymi wnętrzami, „wlewającymi“ się jedno 
do drugiego  i zwiedzanie na zamówienie: wt., cz., so., nd. o 9.00, 
11.00, 13.00, 15.00 i 17.00 (kwiecień–październik), wt., cz., so., nd. 
o 10.00, 12.00, 14.00 i 16.00 (listopad–marzec)

Stara oczyszczalnia ścieków w dzielnicy Bubeneč 
(Stará čistírna odpadních vod v Bubenči)
q Papírenská 6, Praha 6 – Bubeneč w www.stara ‑cistirna.cz
Unikatowy zabytek techniki to dokument historii architektury, tech‑
niki i gospodarki wodnej  Został zbudowany w latach 1901–1906 
i do oczyszczania ścieków służył aż do 1967 r  Zobaczyć można 
m in  oryginalne urządzenia w tym do dziś działającą maszynownię 
parową  Obiekt oferuje też inne atrakcje, np  spacer po zabytkowej 
sieci wodociągowej, wejście na komin lub rafting w podziemnym 
zbiorniku osadowym  i zwiedzanie terenu: tylko z przewodnikiem, 
terminy dostępne na stronie internetowej
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W samym centrum gwarnej Pragi kryje się kilka wspaniale 
zadbanych ogrodów o ciekawej architekturze, zapewniają‑
cych nie tylko przepiękne widoki Pragi, ale przede wszystkim 
spokój, relaks i odpoczynek. Popularnym miejscem space‑
rów jest też ogród botaniczny i zoologiczny rozpościerający 
się wyjątkowych okolicznościach przyrody. Do wycieczek 
zachęca również piękna przyroda na spokojnych obrzeżach 
Pragi.

Zabytkowe 
ogrody
Ogrody Zamku Praskiego (Zahrady Pražského hradu)
q Pražský hrad, Praha 1 – Hradčany wwww.hrad.cz e
Ogród Królewski, historycznie najcenniejszy spośród zamkowych 
ogrodów, został założony w 1534 r  przez Ferdynanda I Habsburga 
zainspirowanego włoskimi wzorami  Współczesny kształt nawią‑
zuje do angielskiego parku z poł  XIX w  Ogrody Rajski, na Wałach, 
i Hartigowski rozpościerają się przed południową fasadą Zamku  
Można z nich podziwiać urzekający widok na Malą Stranę, Stare 
Miasto i niedaleki Petrzyn  r codziennie w godz. 10.00–18.00 
(kwiecień–październik)

Ogrody Pałacowe pod Zamkiem Praskim
(Palácové zahrady pod Pražským hradem)
q Valdštejnská 14, Praha 1 – Malá Strana
wwww.palacove ‑zahrady.cz
Na południowych stokach pod Zamkiem Praskim rozciąga się kom‑
pleks wzajemnie powiązanych historycznych ogrodów (Ledeburski, 
Mały i Wielki Pálffyovski, Kolovratski i Mały Fürstenberski)  
Podziwiać w nich można otoczone rzeźbami tarasy z balustradami, 
tajemnicze schody i przejścia, liczne fontanny i wodotryski lub 
reprezentacyjne barokowe partery kwiatowe  r codziennie w godz. 
10.00–18.00 (kwiecień, październik), 10.00–19.00 (maj–wrzesień)

Zielone skarby
Pragi
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wzgórzu, Ogród Kinskiego i Seminaryjny z ponad 2 100 drzewami 
owocowymi  Drewniana karpacka cerkiew św  Michała Archanioła 
jest tutejszym unikatem architektonicznym 

Park Havlíčkovy sady – Grébovka
q Praha 2 – Vinohrady wwww.prague.eu e
Park inspirowany włoskim renesansem z fontanną i kaskadą wodną, 
jeziorkiem, pawilonami, rzeźbami i urzekającą sztuczną jaskinią, 
oprócz unikatowej panoramy Pragi zaprasza na chwilę wytchnie‑
nia do urokliwej winiarni wśród rozległych winnic lub do kawiarni 
z ogródkiem  r codziennie 6.00–24.00 (kwiecień–październik), 
6.00–22.00 (listopad–marzec)

Park Riegrovy sady
q Praha 2 – Vinohrady wwww.prague.eu e
Ponad stuletni park skrywa intymne zakątki, leśne zakamarki, 
otwarte łąki i niezwykłe widoki na Pragę  W dużej restauracji z ogro‑
dem można tu przyjemnie posiedzieć w cieniu kasztanów 

Rezerwat łowiecki – Stromovka
(Královská obora – Stromovka)
q Praha 7 – Bubeneč wwww.prague.eu e
Wielka oaza zieleni w środku miasta z rosłymi drzewami, stawami, 
trawnikami, możliwością zorganizowania pikniku to miejsce do spa‑
cerów, relaksu i sportu dla wszystkich bez względu na wiek 

Ogród Wallensteina (Valdštejnská zahrada)
q Letenská ul., Praha 1 – Malá Strana wwww.senat.cz e
Precyzyjnie geometrycznie rozplanowany wczesnobarokowy 
ogród powstał równolegle z budową Pałacu Wallensteina w latach 
1623–1629  Spojrzenie przyciąga zwłaszcza trójosiowa monumen‑
talna budowla – tzw  sala terrena, unikatowa w chwili powstania, 
oraz sztuczna krasowa jaskinia  Latem w ogrodzie odbywają się 
koncerty i spektakle teatralne  r pn.–pt. 7.30–18.00, so., nd. 10.00–
18.00 (kwiecień–październik), do 19.00 (czerwiec–wrzesień)

Ogród Franciszkański (Františkánská zahrada)
q Jungmannovo náměstí, Praha 1 – Nové Město wwww.prague.eu e
Zjawiskowa zielona wyspa w samym centrum miasta kusi licznymi 
ławeczkami, ocienionymi przez metalowe łuki, latem obsypane 
kwiatami róż  Ogród zdobi kilka ciekawych rzeźb, fontanna, altana, 
plac zabaw, drzewa owocowe i grządki z ziołami  r codziennie 
w godz. 7.00–22.00 (poł. kwietnia–poł. września), 7.00–20.00 (poł. 
września–poł. października), 8.00–19.00 (poł. października–poł. 
kwietnia)

Ogród Vrtbów (Vrtbovská zahrada)
q Karmelitská 25, Praha 1 – Malá Strana wwww.vrtbovska.cz
Jeden z najistotniejszych i najpiękniejszych barokowych ogrodów 
powstał według błyskotliwego projektu Františka Maxmiliána Kaňki  
Pomimo niewielkiego rozmiaru ma znaczenie ogólnoeuropejskie 
ze względu na oryginalność rozwiązań architektonicznych na nie‑
równej powierzchni stoku oraz artystyczną i historyczną wartość 
zdobień  r codziennie 10.00–18.00 (kwiecień–październik)

Parki i przyroda
Ogrody Petrzyńskie (Petřínské sady)
q Praha 1 – Malá Strana wwww.prague.eu
Wzgórze Petrzyn należy do największych miejskich terenów 
zielonych, a jego stoki stanowią oazę spokoju w centrum Pragi  
Malowniczy jest zwłaszcza Ogród Różany, tzw  rosarium na 
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Ogród Botaniczny Uniwersytetu Karola
(Botanická zahrada Univerzity Karlovy)
q Na Slupi 16, Praha 2 – Nové Město wwww.bz ‑uk.cz e
Ogród otwarto już w 1898 r  i stopniowo zbudowano tutaj arboretum, 
szklarnie, jeziorka i duże alpinarium  Części te wraz z pozostałymi 
ekspozycjami zewnętrznymi tworzą dzisiaj w centrum miasta przy‑
tulny zielony kąt oddychający atmosferą starych czasów   
r ekspozycje zewnętrzne: codziennie w godz. 10.00–18.00 
(wrzesień–marzec), 10.00–19.30 (kwiecień–sierpień) r szklarnie: 
codziennie w godz. 10.00–16.00 (luty–marzec), 10.00–17.00 (kwie‑
cień–październik), 10.00–15.30 (listopad–styczeń)

Punkty widokowe
Dzięki ukształtowaniu terenu w Pradze jest wiele miejsc oferujących 
niezapomniane widoki na miasto  Praga ma też kilka zabytkowych 
wież, z których szczytu widać miasto z zupełnie innej perspektywy…

bulwar Smetanovo nábřeží – kładka Novotnego • wieża Ratusza 
Staromiejskiego • Brama Prochowa • wieża Klementinum • 
Staromiejska i Malostranska Wieża Mostowa • rampa Zamku 
Praskiego na Placu Hradczańskim • wieża widokowa na Petrzynie 
• Ogrody Letenskie • dzwonnica kościoła św  Mikołaja • wieża 
telewizyjna na Žižkovie • Wyszehrad • południowe ogrody Zamku 
Praskiego • Pomnik Narodowy na Vítkovie • Tańczący dom – taras

Ogrody Letenskie (Letenské sady)
q Praha 7 – Holešovice wwww.prague.eu e
Rozległy park z trawnikami, rosłymi drzewami, bogatą mieszanką 
roślin drzewiastych na zboczach i długą platanową aleją zapewnia 
nie tylko przyjemny odpoczynek, ale też wyjątkową panoramę Pragi, 
zwłaszcza z Pawilonu Hanavskiego i Metronomu 

Rezerwat łowiecki Hvězda (Obora Hvězda)
q Praha 6 – Liboc wwww.prague.eu e
Rozległy park z trzema majestatycznymi alejami, w renesansie 
służący szlachcie do rozrywki i polowań, dzisiaj jest miejscem 
spacerów  Rezerwat nosi taką samą nazwę jak znajdujący się w nim 
pałacyk o nietypowym planie sześcioramiennej gwiazdy 

Dzika Šárka (Divoká Šárka)
q Praha 6 – Vokovice wwww.prague.eu
Romantyczna dolina na obrzeżu Pragi z przepięknymi widokiem 
na całą okolicę  Ze względu na rozległość tego rezerwatu i piękne 
otoczenie dolina jest wspaniałym miejscem na krótsze spacery 
i całodzienne wycieczki 

ZOO i ogrody botaniczne
Ogród Zoologiczny w Pradze  
(Zoologická zahrada hl. m. Prahy)
q U Trojského zámku 3, Praha 7 – Troja wwww.zoopraha.cz e
Praskie Zoo dzięki wyjątkowej lokalizacji należy do najpiękniejszych 
ogrodów zoologicznych świata  Bogata rzeźba terenu umożliwia 
nawet 10 kilometrowe spacery wśród egzotyki, w tym w Domu 
Afrykańskim, Indonezyjskiej Dżungli i Dolinie Słoni  Ten cudowny 
wycinek natury to popularne miejsce wycieczek nie tylko dla rodzin 
z dziećmi  r codziennie w godz. 9.00–17.00 (marzec), 9.00–18.00 
(kwiecień, maj, wrzesień, październik), 9.00–21.00 (czerwiec–sier‑
pień), 9.00–16.00 (listopad–luty)

Ogród Botaniczny m.st. Pragi 
(Botanická zahrada hl. m. Prahy)
q Trojská 196, Praha 7 – Troja wwww.botanicka.cz e
Ogród zajmuje niemal 30 ha powierzchni udostępnionej zwiedza‑
jącym, w tym historyczną winnicę św  Klary, medytacyjny Ogród 
Japoński i unikatową szklarnię tropikalną Fata Morgana  Szklarnia 
o długości 130 m podzielona na trzy oddzielne części o różnej tem‑
peraturze i wilgotności powietrza, zapewnia wycieczkę do tropików 
o każdej porze roku 

r zewnętrzna ekspozycja i winnica św. Klary: codziennie 9.00–16.00 
(listopad–luty), codziennie 9.00–17.00 (marzec, październik), codzien‑
nie 9.00–18.00 (kwiecień), codziennie 9.00–20.00 (maj–sierpień) 
i codziennie 9.00–19.00 (wrzesień) r szklarnia Fata Morgana: wt.–
nd. 9.00–18.00 (kwiecień–wrzesień), wt.–nd. 9.00–17.00 (marzec–
październik) i wt.–nd. 9.00–16.00 (listopad–luty)
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Inspirująca atmosfera dzisiejszej Pragi bez wątpienia 
odcisnęła się na jej życiu kulturalnym. Możesz tu poznać 
dzieła dawnych mistrzów i artystyczne nowinki w licz-
nych galeriach, unikatowe eksponaty muzealne, miłe 
dla ucha arie operowe i energetyczny klimat jazzowych 
wieczorów. Możesz też przetańczyć całą noc w jednym 
z klubów. Przygotowany przez nas koktajl propozycji na 
pewno zaspokoi nawet najbardziej wybredne artystyczne 
oczekiwania. Spójrz sam…

Galerie
Galeria Narodowa w Pradze 
(Národní galerie v Praze)
w www.ngprague.cz
Druga najstarsza galeria w Europie po paryskim Luwrze jest świąty‑
nią miłośników czeskich i zagranicznych sztuk plastycznych 

Wystawy stałe
Pałac Sternbergów (Šternberský palác)
q Hradčanské náměstí 15, Praha 1 – Hradčany
Piękny barokowy zabytek ucieszy zwłaszcza wielbicieli sztuki euro‑
pejskiej od antyku do zmierzchu baroku  W kolekcji m in  sztuka 
antyczna, ale i ważne dzieła malarstwa włoskiego, flamandzkiego, 
holenderskiego, niemieckiego i austriackiego 

Pałac Schwarzenbergów (Schwarzenberský palác)
q Hradčanské náměstí 2, Praha 1 – Hradčany e
Jeden z najpiękniejszych renesansowych budynków w Pradze sta‑
nowi dominantę Placu Hradczańskiego  Wystawy odsłaniają perły 
sztuki barokowej w Czechach (M  B  Braun, F  M  Brokoff, H  von 
Aachen, K  Škréta i in ) 

Pałac Salmów (Salmovský palác)
q Hradčanské náměstí 2, Praha 1 – Hradčany e
Trzyskrzydłowa budowla typu pałacowego powstała w latach  
1800–1811 jako klasycystyczny budynek z wyraźnymi wpływami 
stylu empire  Wystawa sztuki XIX w  prezentuje najistotniejsze 
dzieła malarstwa i rzeźby od klasycyzmu do romantyzmu 

Klasztor św. Agnieszki Czeskiej
(Klášter sv. Anežky České)
q U Milosrdných 17, Praha 1 – Staré Město e
Były klasztor klarysek i braci mniejszych uważany za pierwszy 
gotycki obiekt w Czechach  Jego wnętrze mieści stałą wystawę 

Kultura 
w Pradze

zdjęcie: Tomáš Souček | © GHMP
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Galeria m.st. Pragi 
(Galerie hlavního města Prahy)
w www.ghmp.cz
Po Galerii Narodowej druga najistotniejsza galeria w Czechach spe‑
cjalizuje się w sztuce czeskiej XIX, XX i XXI w 

Wystawy stałe i sale 
wystawowe
Pałac Colloredo–Mansfeldów
(Colloredo–Mansfeldský palác)
q Karlova 2, Praha 1 – Staré Město
Sale wystawowe na 3 piętrze barokowego obiektu przy Moście 
Karola specjalizują się w prezentacji sztuki współczesnej  Swoistą 
atmosferę pałacu można odczuć na trasie zwiedzania  r wt.–nd. 
10.00–18.00

Dom Pod Kamiennym Dzwonem
(Dům U Kamenného zvonu)
q Staroměstské náměstí 13, Praha 1 – Staré Město
Doskonale zachowany dom jest przykładem nadzwyczajnej gotyc‑
kiej pałacowej architektury wieżowej  Wystawy czasowe w zabytko‑
wych wnętrzach poświęcono sztuce nowoczesnej i współczesnej  
r wt.–nd. 10.00–20.00

Pałac Troja (Zámek Troja)
q U Trojského zámku 4/1, Praha 7 – Troja
Malowniczy pałac zalicza się do najwspanialszych przykładów 
baroku w czeskiej architekturze XVII w  Oprócz rozległego parku 
francuskiego można zwiedzić wnętrze pałacu z dekoracyjnymi fre‑
skami i wystawy czasowe  r wt.–nd. 10.00–18.00, pt. 13.00–18.00, 
ogrody do 19.00 (kwiecień–październik)

 Inne interesujące sale wystawowe Galerii m st  Pragi są 
dostępne na stronie www.ghmp.cz 

poświęconą sztuce średniowiecznej w Czechach i Europie 
Środkowej  Jej eksponaty należą do skarbów czeskiego narodo‑
wego dziedzictwa kulturowego  Do zrekonstruowanych ogrodów 
klasztoru z rzeźbami współczesnych autorów wstęp jest bezpłatny 

Pałac Kinskich (Palác Kinských)
q Staroměstské náměstí 12, Praha 1 – Staré Město e
Kolekcja sztuki Azji i Afryki liczy ponad 13 tys  obiektów z Japonii, 
Chin, Korei, Tybetu, południowej i południowo ‑wschodniej Azji, kra‑
jów islamskich i Afryki  Ze względu na wielkość i znaczenie zalicza 
się do najlepszych zbiorów tego typu w Europie 

Pałac Targów (Veletržní palác)
q Dukelských hrdinů 47, Praha 7 – Holešovice e
Pierwszy funkcjonalistyczny budynek w Pradze na pierwszy rzut 
oka poraża potężnymi rozmiarami  Na powierzchni ponad 13 500 m2 
mieści się unikatowa kolekcja sztuki czeskiej i zagranicznej  
Nazwiska Renoir, Picasso, Klimt, Rodin lub Munch mówią same za 
siebie…

r obiekty Galerie Narodowej w Pradze: wt.–nd. 10.00–18.00

zd
ję

ci
e:

 T
er

ez
a 

K
ře

no
vá

zd
ję

ci
e:

 T
er

ez
a 

K
ře

no
vá

zd
ję

ci
e:

 V
er

tic
al

 Im
ag

es
 s

.r.
o



30 31K U LT U R A  W  P R A D Z E K U LT U R A  W  P R A D Z E

Muzeum Narodowe – gmach główny
(Národní muzeum – hlavní budova)
q Václavské náměstí 68, Praha 1 – Nové Město
Imponujący neorenesansowy obiekt zamyka górną część Placu 
Wacława  Z powodu szeroko zakrojonych prac renowacyjnych dłu‑
goterminowo zamknięty  Ponowne otwarcie jest planowane na rok 
2018 

Nowy budynek Muzeum Narodowego
(Nová budova Národního muzea)
q Vinohradská 1, Praha 1 – Vinohrady e
Przez okres remontu gmachu głównego mieści się tutaj stała 
wystawa zoologiczna oraz różne projekty wystawiennicze   
r codziennie 10.00–18.00, śr. 9.00–18.00, pierwsza środa miesiąca 
10.00–20.00

Muzeum Kultur Azji, Afryki i Ameryki (Náprstkovo 
muzeum asijských, afrických a amerických kultur)
q Betlémské náměstí 1, Praha 1 – Staré Město e
Vojtěch Náprstek, czeski patriota i mecenas sztuki, w ciągu życia 
zebrał pokaźne kolekcje etnografii i dzieł sztuki z całego świata  
Stała wystawa poświęcona Australii i Oceanii prezentuje oryginalne 
świadectwa życia i kultury ich mieszkańców  r wt.–nd. 10.00–18.00, 
śr. 9.00–18.00

Czeskie Muzeum Muzyki (České muzeum hudby)
q Karmelitská 2/4, Praha 1 – Malá Strana e
Wystawa Człowiek – Instrument – Muzyka pokazuje ponad 400 
instrumentów muzycznych o wyjątkowej wartości  Warto wymienić 
choćby fortepian, na którym grał W  A  Mozart podczas pierwszej 
wizyty w Pradze  rśr.–pn. 10.00–18.00

Lapidarium
q Výstaviště 422, Praha 7 – Bubeneč e
Największa wyspecjalizowana kolekcja czeskiej rzeźby kamiennej 
od XI do XIX w  r cz.–nd. 12.00–18.00, śr. 10.00–16.00 (w sezonie 
zimowym zamknięte)

Więcej informacji o Pomniku Narodowym na Vítkovie na 
stronie 18, inne przestrzenie wystawiennicze Muzeum 
Narodowego na www.nm.cz 

Muzeum m.st. Pragi (Muzeum hlavního města Prahy)
q Na Poříčí 52, Praha 8 – Nové Město w www.muzeumprahy.cz e
Chcesz dowiedzieć się więcej o historii naszego miasta? Muzeum 
zaprasza na bogate ekspozycje przedstawiające historię Pragi już 
od prehistorii  Najatrakcyjniejszym eksponatem jest makieta Pragi 
Langweila z lat 1826–1837  r wt.–nd. 9.00–18.00, ostatnia środa 
miesiąca do 20.00

Dom Pod Złotym Pierścieniem (Dům U Zlatého prstenu)
q Týnská 6, Praha 1 – Staré Město e
Historia tego domu z zachowanymi fragmentami późnogotyckich 

Cenrum Sztuki Współczesnej DOX
(Centrum současného umění DOX)
q Poupětova 1, Praha 7 – Holešovice w www.dox.cz e
DOX, jedna z najbardziej progresywnych instytucji artystycznych 
w Pradze, gwarantuje oryginalne i wartościowe wystawy  W 
galerii jest też świetny sklep z designem i książkami o sztuce, 
przyjemna kawiarnia i ogromny drewniany sterowiec Gulliver na 
dachu obiektu – miejsce spotkań współczesnej sztuki i literatury  
r pn. 10.00–18.00, śr. i pt. 11.00–19.00, cz. 11.00–21.00, so. i nd. 
10.00–18.00

Galeria Rudolfinum
q Alšovo nábřeží 12, Praha 1 – Staré Město
w www.galerierudolfinum.cz e
Galeria mieści się w jednej z najwspanialszych budowli czeskiej 
architektury neorenesansowej  Staranna koncepcja dramaturgiczna 
i wyraziste osobowości kuratorów przynoszą świeże spojrzenie na 
współczesne sztuki plastyczne  r wt., śr., pt., so., nd. 10.00–18.00, 
cz. 10.00–20.00

Więcej informacji o Galerii Obrazów Zamku Praskiego 
i Strahovskiej Galerii Obrazów na stronach 6 i 8 

Muzea
Muzeum Narodowe (Národní muzeum)
w www.nm.cz
Największe muzeum w Czechach, od powstania w 1818 r  zgroma‑
dziło tysiące eksponatów często o ogromnej wartości  Miejsce 
reprezentacyjnych wystaw dla szerokiego grona zwiedzających 

Wystawy Muzeum Narodowego
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Muzeum Alfonsa Muchy
q Panská 7, Praha 1 – Nové Město w www.mucha.cz e
We wspaniałym wnętrzu Pałacu Kouniców mieści się pierwsze na 
świecie muzeum poświęcone życiu i twórczości Alfonsa Muchy  Na 
miejscu można kupić wiele pamiątek z motywami jego dzieł  
r codziennie 10.00–18.00

Franz Kafka Museum
q Cihelná 2b, Praha 1 – Malá Strana w www.kafkamuseum.cz e
Stała wystawa przedstawia świat słynnego prażanina, jednej z naj‑
ważniejszych postaci światowej literatury XX w  Muzeum znajduje 
się w architektonicznie wartościowym budynku cegielni Hergeta  
r codziennie 10.00–18.00

Teatry
Teatr Narodowy (Národní divadlo)
q Národní 2, Praha 1 – Nové Město w www.narodni ‑divadlo.cz e
Reprezentacyjna scena Republiki Czeskiej, wybudowana ze skła‑
dek całego narodu i otwarta po raz pierwszy w 1881, po pożarze 
ponownie w 1883  Wizyta na spektaklu operowym, dramatycznym 
czy baletowym we wspaniałym wnętrzu teatru dostarcza niezapo‑
mnianych wrażeń 

Teatr Stanowy (Stavovské divadlo)
q Ovocný trh 1, Praha 1 – Staré Město w www.narodni ‑divadlo.cz e
Jeden z najpiękniejszych gmachów teatralnych w Europie wsławił 
się na całym świecie głównie premierą opery Mozarta Don Giovanni 
(1787), do dzisiaj obecnej w repertuarze teatru 

Opera Państwowa (Státní opera)
q Wilsonova 4, Praha 1 – Vinohrady w www.narodni ‑divadlo.cz
Czołowa europejska scena operowa mieści się w czarującym neore‑
nesansowym budynku o bogato zdobionym wnętrzu  a Zamknięta 
z powodu generalnego remontu do 2019 r.

malowideł sięga późnego średniowiecza  Dzisiaj można tu zoba‑
czyć stałą wystawę „Praga Karola IV – Wspaniały plac budowy 
Europy“, przedstawiającą urbanistykę na terenie Pragi i jej prze‑
miany w XIV w  oraz podstawowe aspekty życia codziennego w 
średniowieczu  r codziennie 9.00–20.00

Więcej o innych obiektach wystawienniczych Muzeum m. st. 
Pragi na www.muzeumprahy.cz 

Muzeum Kampa
q U Sovových mlýnů 2, Praha 1 – Malá Strana
w www.museumkampa.cz e
Oryginalna nowoczesna przestrzeń muzealna gromadzi m in  naj‑
pełniejszą kolekcję twórczości Františka Kupki na świecie  Obok 
wczesnych ekspresyjnych rysunków znajduje się tu jeden z jego naj‑
bardziej fascynujących abstrakcyjnych obrazów – Katedra  
r codziennie 10.00–18.00

Muzeum Rzemiosła Artystycznego 
(Uměleckoprůmyslové museum)
q 17. listopadu 2, Praha 1 – Staré Město w www.upm.cz e
Muzeum sprawuje pieczę nad cennymi kolekcjami szkła, porcelany, 
ceramiki, tekstyliów, mody i designu, mebli, zegarów, grafiki użyt‑
kowej, fotografii i wielu innych przedmiotów  Planowane ponowne 
otwarcie po generalnym remoncie – listopad 2017 

Więcej informacji o Domu Pod Czarną Matką Boską na stro‑
nie 13, inne przestrzenie wystawiennicze Muzeum Rzemiosła 
Artystycznego na www.upm.cz 

Narodowe Muzeum Techniki
(Národní technické muzeum)
q Kostelní 42, Praha 7 – Holešovice w www.ntm.cz e
Spełniony sen każdego entuzjasty zdobyczy techniki  Zabytkowe 
automobile, samoloty, wehikuły i setki innych eksponatów do 
zobaczenia na 14 stałych wystawach  r wt.–pt. 9.00–17.30, so. i nd. 
10.00–18.00
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La Fabrika
q Komunardů 28, Praha 7 – Holešovice w www.lafabrika.cz e
Teren wielu działań kulturalnych powstał po przebudowie kilku 
budynków fabrycznych z pocz  XX w  Oryginalne projekty taneczne 
balansują na granicy nowego cyrku, teatru fizycznego i ruchu oraz 
różnych eksperymentów 

Teatr Ponec
q Husitská 24a, Praha 3 – Žižkov w www.divadloponec.cz e
Profesjonalna scena tańca nowoczesnego wspiera niezależną 
scenę taneczną i jej flirt z innymi gatunkami 

Muzyka klasyczna
Praga jest mekką melomanów  W salach koncertowych, kościołach 
i innych akustycznie ciekawych miejscach praktycznie każdego 
dnia odbywają się występy różnych orkiestr, znanych solistów 
i początkujących wykonawców  Do najbardziej renomowanych 
przedstawicieli należą poniższe orkiestry 

Czeska Filharmonia (Česká filharmonie)
w www.ceskafilharmonie.cz
Najważniejsza czeska orkiestra symfoniczna o ponad 120‑letniej 
tradycji, której misję stanowi wzorowe wykonanie czeskiej muzyki 
symfonicznej i jej prezentacja w kraju i na świecie 

siedziba: Rudolfinum (więcej s  13)

Orkiestra Symfoniczna m. st. Pragi FOK
(Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK)
w www.fok.cz
Orkiestra organizuje własne cykle orkiestrowe w Domu Miejskim  
w Sali Smetany oraz koncerty muzyki kameralnej w kościele  
św  Szymona i Judy, gdzie na organach grał m in  W  A  Mozart  
i J  Haydn 

siedziba: Dom Miejski (więcej s  12)

Czeska Narodowa Orkiestra Symfoniczna
(Český národní symfonický orchestr)
w www.cnso.cz
Jedna z czołowych czeskich orkiestr oferuje charakterystyczną 
mieszankę różnych gatunków muzycznych  Wykonuje muzykę kla‑
syczną, filmową, jazzową i musicalową 

PKF – Prague Philharmonia
w www.pkf.cz
Orkiestra powstała z inicjatywy światowej sławy dyrygenta Jiřego 
Bělohlávka wykonuje głównie muzykę klasycyzmu wiedeńskiego 
i romantyzmu  Na uwagę zasługują też jej interpretacje muzyki 
współczesnej 

Nowa scena – Laterna magika
q Národní 4, Praha 1 – Nové Město w www.narodni ‑divadlo.cz e
Unikatowy multimedialny teatr stawiający na kombinacje wystąpie‑
nia scenicznego, dźwięku i obrazu filmowego 

Czarne teatry
Oryginalna koncepcja teatralna wykorzystująca efekty świetlne, 
formy niewerbalne i taniec nowoczesny 

Black Light Theatre Srnec
q Na Příkopě 10, Praha 1 – Nové Město w www.srnectheatre.com
Pierwszy czarny teatr na świecie, którego spektakle obejrzało 
ponad 5 milionów widzów na całym świecie  Repertuar: Antologia – 
wybór najpopularniejszych scen

Teatr Ta Fantastika
q Karlova 8, Praha 1 – Staré Město w www.tafantastika.cz e
Repertuar: Alicja w Krainie Czarów – przedstawienie, które podzi‑
wiała widownia już w ponad 30 krajach świata 

Image Theatre
q Národní 25, Praha 1 – Staré Město w www.imagetheatre.cz e
Repertuar: Galaxia, Afrikania, The Best of Image i inne

Nowy cyrk i taniec
Jatka78
q Bubenské nábřeží 13 (hale 7 i 8), Praha 7 – Holešovice
w www.jatka78.cz e
Wielofunkcyjna przestrzeń na terenie dawnej rzeźni stała się stałą 
sceną zespołu Cirk La Putyka, zajmującego się profesjonalnie 
nowym cyrkiem, gatunkiem przekraczającym granice między akro‑
bacją, tańcem nowoczesnym i sportem 
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Komunikacja miejska (MHD)
W Pradze dobrze działa rozległa sieć komunikacji miejskiej, 
której główną oś tworzą 3 trasy metra (oznaczone kolorami A, 
B i C), tramwaje, autobusy, promy i kolejka linowa na Petrzyn  
y r Metro jeździ codziennie od 5.00 do 24.00. Nocny transport 
zapewniają tramwaje i autobusy.

Bilety w praskiej komunikacji miejskiej
Podróżowanie komunikacją miejską jest dozwolone jedynie 
z ważnym biletem, który należy zakupić przed wejściem do 
pojazdu lub przed wejściem do płatnej strefy metra  Pamiętaj 
o skasowaniu biletu przed rozpoczęciem pierwszej jazdy, za 
jazdę bez ważnego biletu grozi mandat.

Rodzaje biletów
Bilety jednorazowe
•  bilet na 90 minut (podstawowy) – t 32 CZK, 

dzieci (6–15 lat) 16 CZK
•  bilet na 30 minut (krótkoterminowy) – t 24 CZK, 

dzieci (6–15 lat) 12 CZK

Bilety czasowe (turystyczne)
• bilet na 1 dzień – t 110 CZK, dzieci (6–15 lat) 55 CZK
• bilet na 3 dni – t 310 CZK, brak biletów ulgowych dla dzieci

Przy zakupie turystycznej karty Prague Card przejazd 
komunikacją miejską jest darmowy przez okres ważności 
karty  Więcej na stronie 72 

Przewóz bagażu
Opłata za przewóz bagażu o wymiarach przekraczających 
25x45x70 cm lub wózka dziecięcego bez dziecka wynosi 16 CZK 
Bezpłatnie można przewozić drobny bagaż, wózek dzie‑
cięcy z dzieckiem, psy (w transporterach i bez) lub rowery 
(rowery tylko w metrze, na promach, na kolejce linowej na 
Petrzyn i w określonych okresach na wybranych odcinkach 
tramwajowych) 

Bezpłatna komunikacja miejska
Dzieci do lat 6 i osoby powyżej 70 lat  Bliższe informacje 
o warunkach bezpłatnego przejazdów na stronie wwww.dpp.cz 
p Bliższe informacje o cenach biletów, rozkładach jazdy itp. są 
dostępne pod z +420 296 191 817 (codziennie 7.00–21.00), na 
w www.dpp.cz lub w punktach obsługi pasażerów.

Punkty obsługi podróżnych
• Můstek y metro A r codziennie 7.00–21.00
•  Dworzec Główny y metro C r pn.–pt. 6.00–22.00 i so.–nd. 

7.00–21.00
• Anděl y metro B r codziennie 7.00–21.00
• Hradčanská y metro A r pn.–pt. 6.00–20.00 i so. 9.30–17.00

•  Dworzec Veleslavín y metro A r pn.–pt. 6.00–20.00 i so. 
9.30–17.00

•  Magistrat m. st. Pragi q Jungmannova 35/29, Praha 1 
r pn.–cz. 8.00–18.00 i pt. 8.00–16.00

•  Port lotniczy Praga im. Václava Havla x Terminal 1 
r codziennie 7.00–21.00

•  Port lotniczy Praga im. Václava Havla x Terminal 2 
r codziennie 7.00–21.00

Kolejka linowa na Petrzyn m
Kursuje cały rok z wyjątkiem stałych przerw wiosną i jesienią 
r W sezonie zimowym (listopad–marzec) jeździ co 15 minut od 
9.00 do 23.20, a w sezonie letnim (kwiecień–październik) co 
10 minut od 9.00 do 23.30. u Do przejazdu kolejką upoważniają 
wszystkie typy biletów MHD. Kolejka nie jest dostępna dla nie‑
pełnosprawnych.

Transport nocny
Od godziny 0 30 do 4 30 kursuje dziewięć linii tramwajowych 
ze stałą częstotliwością 30 minut (w nocy z piątku na sobotę 
i z soboty na niedzielę 20 minut), które spotykają się na central‑
nym przystanku przesiadkowym Lazarská  Kursują także nocne 
linie autobusowe 

Transport na lotnisko
Linia AE (Airport Express) – specjalna linia autobusowa zapew‑
nia bezpośrednie połączenie transportu lotniczego, kolejowego 
i komunikacji miejskiej od 5 30 do 22 00  n Trasa – Dworzec 
Główny (metro C, pociąg) > Terminal 1 (dla wsiadających i wysia‑
dających) > Terminal 2 (tylko dla wysiadających)
r Odjazdy – co 15 do 30 minut, czas jazdy ok. 33 minuty
u Bilety – jednorazowe, do kupienia u kierowcy, obowiązują 
tylko na tej linii t 60 CZK (dorośli), 30 CZK (dzieci 6–15 lat i psy), 
bagaż i dzieci do lat 6 bezpłatnie

Inne połączenia na lotnisko
•  Dworzec Veleslavín y metro A j autobus 119 r czas jazdy 

ok. 17 minut
• Zličín y metro B j autobus 100 r czas jazdy ok. 16 minut
• Anděl y metro B j autobus 191 r czas jazdy ok. 51 minut
• autobus nocny j 910
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Alternatywne miejsca
MeetFactory
q Ke Sklárně 15, Praha 5 – Smíchov w www.meetfactory.cz e
Wylęgarnia praskiej alternatywnej kultury i inkubator oryginalnych 
artystycznych pomysłów! MeetFactory to klub, teatr i galeria w jed‑
nym  Miejsce na żywą sztukę, gdzie artyści są obecni 

Ulica Krymská
q Praha 10 – Vršovice w www.prague.eu e
Paryż ma swój Montmartre, Berlin Kreuzberg, a Praga Krymską  
Malownicza ulica we Vršovicach co wieczór wypełnia się liberalnie 
nastrojonymi prażanami  Warto zapuścić się do wielu niebanalnych 
miejsc (choćby do kultowego café V lese) 

Eksperymentalna Przestrzeń NoD
q Dlouhá 33, Praha 1 – Staré Město w www.nod.roxy.cz
Alternatywna artystyczna przestrzeń, która ciągle przesuwa gra‑
nice praskiego życia kulturalnego o krok naprzód  Warto zobaczyć 
młodych artystów w Galerii NoD, eksperymentalny Teatro NoD lub 
wpaść na coś na ząb do Café NoD  NoD to jedno z tych miejsc, do 
których chętnie się wraca 

Vnitroblock
q Tusarova 31, Praha 7 – Holešovice 
w www.facebook.com/vnitroblock
Wielofunkcyjny azyl dla wszelkich kreatywnych dusz – lekkoduchów, 
foodies, tancerzy i wszystkich zakochanych w modzie i designie  
Vnitroblock to połączenie zupełnie unikatowej przestrzeni przemy‑
słowej z całą gamą wrażeń artystycznych i kulturalnych 

Cross Club
q Plynární 23, Praha 7 – Holešovice w www.crossclub.cz
Pierwotnie undergroundowy klub w ciągu kilku lat stał się prawdzi‑
wym fenomenem  Zanurz się w labiryncie krętych korytarzy i fascy‑
nującego futurystycznego designu 

Kluby
Jazz Dock
q Janáčkovo nábřeží 2, Praha 5 – Smíchov w www.jazzdock.cz
Nowoczesny jazzowy klub usytuowany bezpośrednio nad brzegiem 
Wełtawy na Smíchovie oczaruje nie tylko niepowtarzalną atmosferą 
jazzowych wieczorów do białego rana, ale też urzekającą scenerią 
oświetlonej nocą Pragi 

Reduta Jazz Club
q Národní 20, Praha 1 – Nové Město w www.redutajazzclub.cz
Jeden z najstarszych klubów jazzowych w Europie Środkowej  
w samym sercu Pragi  Nieszablonowa dramaturgia dba o różno‑
rodny program muzyczny 

Lucerna Music Bar
q Vodičkova 36, Praha 1 – Nové Město w www.musicbar.cz
Jeden z największych i najpopularniejszych praskich klubów sły‑
nie głównie z koncertów zagranicznych zespołów i wykonawców 
wszystkich gatunków – od rocka, indie, world music przez hip 
hop aż po EBM  W każdy piątek i sobotę niezapomniane party 
80’s & 90’s!

Hard Rock Cafe
q Malé náměstí 3, Praha 1 – Staré Město w www.hardrock.com e
Pod malowniczą neorenesansową fasadą zabytkowego domu 
kryje się drugie największe Hard Rock Cafe w Europie, Na czterech 
piętrach, w oryginalnym i przytulnym wnętrzu mieści się świetna 
restauracja i bary 

Pałac Akropolis
q Kubelíkova 27, Praha 3 – Žižkov w www.palacakropolis.cz e
Centrum kultury niezależnej i kluczowy klub charyzmatycznej pra‑
skiej dzielnicy Žižkov 

Roxy
q Dlouhá 33, Praha 1 – Staré Město w www.roxy.cz
Renomowany klub zorientowany zwłaszcza na muzykę elektro‑
niczną  Czołowi czescy i zagraniczni DJ ‑e są gwarancją wielu prze‑
tańczonych godzin 

zd
ję

ci
e:

 B
es

i



46 47K U LT U R A  W  P R A D Z E K U LT U R A  W  P R A D Z E

g sierpień/wrzesień:
Letná Latem
w www.letniletna.cz
Światowe gwiazdy nowego cyrku, czeskie premiery najlepszych 
krajowych zespołów, przedstawienia dla dzieci, a przede wszystkim 
relaks w Ogrodach Letenskich… To wszystko i jeszcze więcej szy‑
kuje Letná Latem, międzynarodowy festiwal nowego cyrku i teatru 

g październik:
Signal
w www.signalfestival.com
Międzynarodowy festiwal światła to jedno z najoryginalniejszych 
wydarzeń w roku  Jesienną ponurą aurę rozświetlają videomappin‑
gowe projekcje na fasadach praskich zabytków, specjalne projekty 
typu site ‑specific lub interaktywne instalacje, dzięki którym każdy 
widz staje się po części artystą 

g październik:
Designblok
w www.designblok.cz
Największy przegląd designu i mody w Europie Środkowej przesta‑
wia to, co najlepsze ze współczesnego wzornictwa przemysłowego 
i mebli, dodatków do domu, oświetlenia, mody i biżuterii 

Informacje o dziesiątkach innych wydarzeń znajdziesz na 
naszym portalu www.prague.eu 

Top 7 wydarzeń 
w Pradze
… które warto zobaczyć, usłyszeć i przeżyć  Z nieprzebranej obfito‑
ści wydarzeń, które nasza stolica co roku gości, wybraliśmy siedem 
najciekawszych, przekraczających swoim znaczeniem i oryginalno‑
ścią nie tylko granice Pragi, ale i całych Czech 

g marzec:
Międzynarodowy Festiwal Filmowy Praha Febiofest
w www.febiofest.cz
Festiwal prezentuje najlepsze filmy z prestiżowych imprez z całego 
świata w tym kilka filmów nominowanych do Oskara  Należy do naj‑
większych wydarzeń filmowych tego rodzaju w Pradze 

g maj:
Volkswagen Maraton Praha
w www.runczech.com
Jeden z najpiękniejszych maratonów świata prowadzi przez zabyt‑
kowe centrum Pragi, dalej wzdłuż Wełtawy i różne praskie dzielnice 

g12 maja – 2 czerwca:
Praska Wiosna
w www.festival.cz
Najważniejszy festiwal muzyki poważnej w Czechach z plejadą 
gwiazd krajowych i zagranicznych  Słuchaczom co roku oferuje kil‑
kadziesiąt koncertów w przepięknej Sali Smetany w Domu Miejskim, 
Sali Dvořáka w Rudolfinum i innych wspaniałych praskich salach 

g czerwiec:
United Islands of Prague
w www.unitedislands.cz
Wielogatunkowy festiwal muzyczny odbywa się regularnie na 
wyspach na Wełtawie i w okolicach rzeki  Festiwal przebiega w swo‑
bodnej letniej atmosferze, a wstęp na niego jest bezpłatny 
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Kiedy znudzi cię błądzenie krętymi uliczkami i dopadnie cię 
głód, polecamy spróbować pysznej czeskiej gastronomii. 
Jakość restauracji i wyspecjalizowanych sklepów spożyw‑
czych radykalnie się poprawia i bez obaw można udać się do 
restauracji z tradycyjną kuchnią czeską lub międzynarodową. 
Przyjemny czas można też spędzić odkrywając urocze dro‑
biazgi lub nowe smaki miejscowych specjałów na pchlich 
targach i bazarach. Podczas pobytu w Pradze nie można 
także pominąć luksusowych sklepów, centrów handlowych 
i charakterystycznych sklepików z oryginalnym czeskim 
designem, zyskującym ostatnio popularność nie tylko u nas, 
ale i na świecie.

Jedzenie i picie w Pradze
Praga to kosmopolityczne miasto i mieszczą się tu restauracje 
wielu kuchni świata i stylów  Bez przesady można powiedzieć, że 
w Pradze naprawdę każdy może dobrze zjeść, także wegetarianie  
Z kuchni zagranicznych najpopularniejsza jest włoska, ale znaj‑
dziesz też choćby świetną kuchnię wietnamską, meksykańską czy 
koreańską 

Burzliwy rozwój przeszły też ostatnio kawiarnie i scena piwna  
O obu można powiedzieć, że pod względem poziomu należą do 
najlepszych w Europie  Miłośników wina ucieszy szeroki wybór 
winiarni i restauracji  Więcej informacji o praskich kulinariach znaj‑
dziesz w sekcji Jedzenie i picie na stronie w www.prague.eu 

Płatność w restauracjach – większość praskich restauracji akcep‑
tuje popularne międzynarodowe karty płatnicze  Jeśli będziesz 
zadowolony z obsługi, standardem jest 10% napiwek 

Czeska kuchnia w pigułce
Mimo że czeska kuchnia nie zalicza się do najbardziej znanych 
na świecie, ma swój niezaprzeczalny urok i wizyta w Pradze jest 

Życie
w mieście
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których ze względu na małą produkcję nie można spróbować 
nigdzie indziej na świecie  Skosztuj typowych lokalnych szczepów 
np  rieslingu włoskiego, veltlinera lub aromatycznej Pálavy  Jeśli 
interesujesz się winem, udaj się do winiarni lub restauracji, w któ‑
rych sommelierzy polecą ci konkretne wina warte twojej uwagi 

Zakupy 
Prezenty
Botanicus
q Týn 2 i 3, Praha 1 – Staré Město w www.botanicus.cz
Sprzedaż naturalnych ekologicznych kosmetyków, owocowych 
mydeł, syropów, świeczek i innych prezentów. r pn.–nd. 10.00–
20.00 (poza sezonem może być zamknięte wcześniej)

Hugo chodí bos
q Řeznická 12, Praha 1 – Nové Město w www.hugochodibos.cz
Sklep zabawkarski z czeskimi produktami dla dzieci (i dorosłych)  
r pn.–pt. 10.00–18.00

Ingredients
q Jáchymova 2, Praha 1 – Staré Město w www.ingredients ‑store.cz
Ofertę niszowych perfum i świeczek zapachowych uzupełnia asor‑
tyment naturalnych kosmetyków do pielęgnacji i makijażu  r pn.–
pt. 10.00–19.00, so. 11.00–18.00

Manufaktura
q Melantrichova 11, Praha 1 – Staré Město w www.manufaktura.cz
Sklep z produktami hand made – naturalnymi kosmetykami, drew‑
nianymi zabawkami i rękodziełem  Tylko w Pradze znajduje się 18 
filii  r pn.–nd. 10.00–20.00

Marionety Truhlář
q U Lužického semináře 5, Praha 1 – Malá Strana 
w www.marionety.com
Galeria z szeroką ofertą oryginalnych marionetek  r pn.–nd. 10.00–
19.00 (listopad–marzec) i pn.–nd. 10.00–21.00 (kwiecień–październik)

świetną okazją, żeby jej skosztować  Mówi się, że była wynaleziona 
jako przegryzka do wspaniałego czeskiego piwa  To oczywiście 
nieprawda, chociaż piwo idealnie pasuje do wielu czeskich potraw  
Czeska kuchnia ma podobny charakter jak bawarska lub austriacka, 
stawia na połączenie mięsa i ziemniaków lub różnego rodzaju kne‑
dlików i sosów  Typowymi składnikami są świeże i suszone grzyby, 
kapusta, ziemniaki, warzywa korzeniowe, wieprzowina, kaczka, gęś, 
sezonowo także dziczyzna 

Poniżej kilka znanych klasycznych czeskich potraw:
Kartoflanka (Bramboračka) – sycąca zupa ziemniaczana z suszo‑
nymi lub świeżymi grzybami doprawiona czosnkiem i majerankiem 

Kulajda – delikatna zupa z południowych Czech o kwaskowatym 
smaku z grzybami, jajkiem i koperkiem 

Vepřo ‑knedlo ‑zelo – soczysta pieczeń wieprzowa z kapustą i kne‑
dlikami z bułki lub ziemniaków to klasyk czeskiej kuchni, do którego 
piwo jest wręcz obowiązkowe 

Pieczona kaczka (Pečená kachna) – krucha kaczka z knedlikami 
(z bułki, z ziemniaków, lub z dwoma typami na raz) i słodko ‑kwaśną 
kapustą to wyżyny czeskiej kuchni  Jeśli możesz zjeść w Pradze 
tylko jedno czeskie danie, kaczka jest naszym kandydatem  Około 
11 listopada, na św  Marcina, w ten sam sposób przyrządza się też 
gęś – jeśli zobaczysz ją w menu, nie wahaj się ani chwili 

Polędwica (Svíčková) – danie trudne w przygotowaniu, w wielu 
rodzinach serwowane na specjalne okazje, w restauracji jednak 
możesz zjeść je codziennie  Plastry chudej pieczonej wołowiny 
podaje się ze słodkawym, delikatnie aromatycznym sosem 
z warzyw korzeniowych, śmietany i przypraw z dodatkiem niczego 
innego, jak knedlików 

Gulasz (Guláš) – dawne danie węgierskich pasterzy w czeskiej wer‑
sji jest gęstsze i mniej pikantne  Kawałki mięsa wołowego w gęstym 
sosie to typowe danie w czeskiej gospodzie 

Tatar po czesku (Tatarský biftek po česku) – befsztyk tatarski nie 
jest oczywiście czeskim wynalazkiem, ale jego lokalna wersja jest 
niezrównana  Podaje się go ze smażonymi kromkami typowego 
czeskiego chleba natartymi świeżym czosnkiem  To połączenie ma 
gorących fanów także poza Czechami, ale jeśli nie przepadasz za 
czosnkiem, lepiej go nie próbuj 

Knedle z owocami (Ovocné knedlíky) – okrągłe knedle na słodko to 
specjał, którego po prostu trzeba spróbować  Knedliki przyrządza 
się z różnego ciasta – twarogowego, ziemniaczanego lub drożdżo‑
wego, wypełnianego owocami sezonowymi, zwłaszcza pestkowymi, 
ale też np  jagodami  Czesi jedzą knedle z owocami jako danie 
główne, ale można je zamówić na deser 

Piwo (pivo) – piwo, konkretnie jasny lager pilźnieńskiego typu, to 
czeski napój narodowy  Jesteś jednak w Pradze, więc nie ograniczaj 
się do marek znanych na całym świecie i spróbuj też różnorodnej 
lokalnej produkcji w jednym z 35 praskich browarów albo w jednym 
z piwnych barów czy restauracji 

Wino (víno) – Republika Czeska produkuje wiele ciekawych win, 
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Harddecore gallery
q Senovážné náměstí 10, Praha 1 – Nové Město 
w www.harddecore.cz
Autorska moda, dodatki do mieszkania, oryginalna biżuteria, szkło 
i meble od niezależnych designerów i znanych projektantów   
r pn.–pt. 11.00–19.00, so. 11.00–17.00

Kubista
q Ovocný trh 19, Praha 1 – Staré Město w www.kubista.cz
Galeria specjalizująca się w kopiach mebli i przedmiotów ceramicz‑
nych, porcelanowych i metalowych autorstwa kubistów i współcze‑
snych designerów  r pn.–nd. 10.00–19.00

Kurator
q Karoliny Světlé 17, Praha 1 – Staré Město w www.kurator.cz
Moda, design i piękne przedmioty ciekawych czeskich marek i pro‑
jektantów  r pn.–pt. 11.00–19.00, so. 13.00–16.00

Kuráž
q Veletržní 48, Praha 7 – Bubeneč w kuraz.cz
Mały wielki sklepik z rozmaitymi kreatywnymi produktami nowych 
i uznanych czeskich oraz słowackich designerów  r pn.–pt. 11.00–
19.00, so. 11.00–16.00

Modernista
q Vinohradská 50, Praha 2 – Vinohrady w www.modernista.cz
Sklep specjalizujący się w meblach, dodatkach i oświetleniu z ofertą 
replik mebli Jindřicha Halabali, Pavla Janáka lub Adolfa Loose  
r pn.–pt. 10.00–19.30, so. 10.00–18.00

Pavilon
q Vinohradská 50, Praha 2 – Vinohrady w www.pavilon.cz
Centrum wystawowe i handlowe wystroju oraz dekoracji wnętrz  
r pn.–pt. 10.00–19.30, so. 10.00–18.00

Papelote
q Vojtěšská 9, Praha 1 – Nové Město w www.papelote.cz
Kultowy sklep i marka papiernicza z szerokim asortymentem fanta‑
zyjnych zeszytów, bloków, piórników itd  r pn.–pt. 11.00–19.00, so. 
12.00–18.00

Pragtique
q Národní 37 (pasaż Platýz), Praha 1 – Staré Město
w www.pragtique.cz
Praskie prezenty i pamiątki zaprojektowane przez współczesnych 
artystów  r pn.–pt. 11.00–19.00, so. 11.00–18.00

Pražská čokoláda
q Thunovská 19, Praha 1 – Malá Strana w www.prazskacokolada.cz
Czeska firma rodzinna specjalizująca się w oryginalnych, luksuso‑
wych delikatesach czekoladowych w opakowaniach z motywami 
Pragi  r pn.–nd. 10.00–18.00

Design
Artěl Design Stores
q Platnéřská 7 / Celetná 29 / U Lužického semináře 7, Praha 1 
wwww.artelglass.com
Luksusowe produkty ze szkła będące kombinacją nowoczesnego 
designu i solidnej rzemieślniczej pracy  r pn.–nd. 10.00–19.00 (filia 
na ul. Platnéřskiej od 11.00)

Cihelna Concept Store
q Cihelná 2b, Praha 1 – Malá Strana w www.cihelnaprague.com
Kuratorski wybór tego co najlepsze ze współczesnego czeskiego 
szkła, porcelany, biżuterii, mebli i designerskich dodatków   
r pn.–nd. 11.00–19.00

DOX by Qubus
q Poupětova 1a, Praha 7 – Holešovice w www.qubus.cz
Oferta galerii prezentuje czeski design i twórczość konceptu‑
alną absolutnie najwyższej klasy  r so.–pn. 10.00–18.00, śr.–pt. 
11.00–19.00
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Lasvit
q Komunardů 32, Praha 7 – Holešovice w www.lasvit.com
Ponadczasowe designerskie oświetlenie i dekoracyjne przedmioty 
ze szkła czeskiej firmy o międzynarodowej renomie  
r pn.–pt. 9.00–12.00 i 13.00–18.00

Material
q Týn 1, Praha 1 – Staré Město w i ‑material.com
Sklep z ręcznie wyrabianym czeskim szkłem, do którego klientów 
należą m in  członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej  
r pn.–nd. 10.00–20.00

Moser
q Staroměstské náměstí 15, Praha 1 – Staré Město
w www.moser ‑glass.com
Oryginalne kryształy tradycyjnej czeskiej marki Moser słyną 
z wartości rzemieślniczej, estetycznej i użytkowej  r pn.–nd. 
10.00–21.00 (kwiecień–październik) i pn.–pt. 10.00–20.00, so.–nd. 
10.00–19.00 (listopad–marzec)

Preciosa Flagship Store
q Rytířská 29, Praha 1 – Staré Město w www.preciosa.com
Luksusowy sklep czołowego czeskiego producenta szkła dostar‑
czającego branży innowacyjnych pomysłów na łączenie kolorów 
i kryształowe lub szklane komponenty  r pn.–nd. 10.00–20.00

Qubus+Bomma
q Rámová 3, Praha 1 – Staré Město w www.qubusbomma.cz
Renomowane studio Jakuba Berdycha i Maxima Velčovskiego 
prezentuje współczesny czeski i konceptualny design światowych 
marek i autorów  Nowością jest znana marka szkła Bomma  
r pn.–so. 11.00–19.00

The Chemistry Design Store
q U Lužického semináře 11, Praha 1 – Malá Strana
w www.facebook.com/thechemistrydesignstore
Dawny pop ‑up store przemienił się w stałe miejsce zorientowane na 
reprezentacyjny wybór designu i sztuki młodych czeskich autorów  
r pn.– cz. 10.00–20.00, pt.–nd. 10.00–21.00

Szkło i porcelana
Český porcelán
q Perlová 1, Praha 1 – Staré Město w www.cesky.porcelan.cz
Sprzedaż tradycyjnej czeskiej porcelany z typowym wzorem cebu‑
lowym  Wybrać można też z szerokiej oferty porcelany ozdobnej 
i użytkowej  r pn.–pt. 9.00–18.00, so. 9.00–13.00

Dům porcelánu
q Jugoslávská 16, Praha 2 – Vinohrady w www.dumporcelanu.cz
Na trzech piętrach znajduje się przegląd właściwie całej produkcji 
porcelany większości czeskich producentów  Ozdobą asortymentu 
jest też porcelana miśnieńska  r pn.–pt. 9.00–19.00, so. 9.00–17.00, 
nd. 14.00–17.00

Erpet Bohemia Crystal
q Staroměstské náměstí 27, Praha 1 – Staré Město
w www.erpetcrystal.cz
Jeden z największych sklepów oferujących bogaty wybór pierwszo‑
rzędnego czeskiego szkła, kryształu i biżuterii z granatów  
r pn.–nd. 10.00–23.00
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Pražské starožitnosti Zdeněk Uhlíř
q Mikulandská 8, Praha 1 – Nové Město
w www.starozitnosti ‑uhlir.cz
Luksusowymi sklep z antykami specjalizujący się w biżuterii, obra‑
zach, szkle, sztuce orientalnej i dywanach  r pn.–pt. 10.00–12.00 
i 14.00–18.00

Targi i place targowe
Havelské tržiště
q Havelská 13, Praha 1 – Staré Město w www.prague.eu
Jedyny zachowany targ pośrodku starej Pragi pochodzi już z 1232 r   
Dzisiaj znajdziemy tutaj bogaty wybór świeżych warzyw i owoców, 
w weekendy większość oferty stanowią tradycyjne czeskie pamiątki  
r codziennie 6.00–18.30

Gurmet pasáž Dlouhá
q Dlouhá 39, Praha 1 – Staré Město w www.gurmetpasazdlouha.eu
Bogaty wybór świeżych artykułów spożywczych lokalnych i zagra‑
nicznych, szczególnie dla wybrednych klientów i smakoszy 

Pražská tržnice
q Bubenské nábřeží 13, Praha 7 – Holešovice
w www.prazska ‑trznice.cz
Na zabytkowym terenie znajdziesz bardzo różnorodny asortyment 
towarów  Poza najwięszym w Pradze targiem warzywnym, kupisz tu 
ubranie, produkty AGD itd  Mieści się też tutaj wiele czeskich i azja‑
tyckich knajpek  r pn.–so. 8.00–20.00

Pchle targi
Na wzór Paryża, Wiednia czy Brukseli praskie pchle targi oferują 
wszystko: od zbędnej starzyzny, przez przedmioty kolekcjonerskie, 
aż po antyki  Godziny otwarcia znajdziesz na stronach poszczegól‑
nych organizatorów 

Centra i aleje handlowe
Nový Smíchov
q Plzeňská 8, Praha 5 – Smíchov w www.novysmichov.eu
W nowoczesnym centrum handlowym blisko centrum Pragi znaj‑
dziesz ok  160 sklepów, restauracji, kino i inne usługi  
r pn.–nd. 9.00–21.00 (sklepy)

PALLADIUM
q náměstí Republiky 1, Praha 1 – Nové Město 
w www.palladiumpraha.cz
Świątynia wszystkich zakupoholików leży blisko Placu Wacława 
i Rynku Staromiejskiego  Nowoczesne centrum handlowe z najszer‑
szą ofertą sklepów i usług w zabytkowym centrum Pragi  
r nd.–śr. 9.00–21.00, cz.–so. 9.00–22.00 (sklepy)

Ulica Pařížská
q Praha 1 – Staré Město w www.prague.eu
Najbardziej prestiżowa aleja handlowa jest symbolem luksusu, 
wyszukanych towarów i światowych marek (Louis Vuitton, Prada, 
Burberry, Hermès, Tiffany & Co , Rolex i in )

Pozostałe
Botas 66
q Skořepka 4, Praha 1 – Staré Město w www.botas66.com
Lifestylowy sklep z wygodnym skórzanym obuwiem nawiązującym 
do kultowego modelu Botas Classic, który był obecny na czechosło‑
wackim rynku już od 1966 r  r pn.–so. 10.00–19.00, nd. 11.00–17.00

K -A-V -K-A knižní a výtvarná kultura
q Krocínova 5, Praha 1 – Staré Město w www.kavkaartbooks.com
Sprzedaż literatury artystycznej, autorskiej grafiki i fotografii, głów‑
nie czeskich sztuk plastycznych XX i XXI w  r pn.–pt. 11.00–18.00 
(styczeń–kwiecień), pn.–pt. 11.00–19.00 (maj– grudzień)
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Miejsca regularnych targów farmerskich:

Náplavka q Rašínovo nábřeží, Praha 2 – Nové Město 
w www.farmarsketrziste.cz

náměstí Republiky q Praha 1 – Staré Město 
w www.farmarsketrhyprahy1.cz

Tylovo náměstí q Praha 2 – Vinohrady w www.trhytylak.cz

náměstí Jiřího z Poděbrad q Praha 3 – Vinohrady 
w www.facebook.com/trhynajirakuofficial

Anděl (strefa dla pieszych) q Praha 5 – Smíchov

Vítězné náměstí q Praha 6 – Dejvice w www.farmarske ‑trhy.cz

Karlínské náměstí q Praha 8 – Karlín 
w www.facebook.com/karlinsketrhy

Targi tematyczne
Przez cały rok na większych i mniejszych praskich placach 
odbywa się wiele targów tematycznych  W czasie Bożego 
Narodzenia i Wielkanocy ożywa zwłaszcza Rynek Starego Miasta 
i Plac Wacława, w Pradze można też spotkać kiermasze sąsiedz‑
kie, retro, rzemieślnicze lub dobroczynne  Więcej informacji na  
w www.prague.eu 

Bleší trhy Praha
q U Elektry 3, Praha 9 – Vysočany w www.blesitrhy.cz
Największe pchle targi w Europie oferują ponad 600 stanowisk 
sprzedażowych i gastronomicznych oraz 5 stref odpoczynku  
Wybierać można z towarów nowych i używanych – od praktycznych 
przedmiotów po kurioza 

Bleší trhy na lodi Avoid
q náplavka na Rašínově nábřeží, Praha 2 – Nové Město
w www.prazsketrhy.cz
Nieprzebrana ilość rzeczy używanych, kolekcjonerskich okazów 
i antyków 

Bleší trhy na Tylově náměstí
q Praha 2 – Vinohrady w www.prazsketrhy.cz
Rozmaity wybór drobiazgów i rzeczy, które musnął czas 

Targi farmerskie
Targi farmerskie zapewniają świeże produkty prosto od rolników: 
sezonowe czeskie owoce i warzywa, zioła, wyroby mleczne, wędli‑
niarskie i piekarnicze, miód, świeże ryby, wino, różne smakołyki, 
wyroby rzemieślnicze i wiele innych  Zimą działają tylko niektóre 
targowiska i to z ograniczonym asortymentem  Godziny otwarcia 
zmieniają się zależnie od sezonu, więcej informacji znajdziesz na 
stronach organizatorów 
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Oblicze Pragi określają nie tylko zabytki i ludzie, którzy tutaj 
żyli, ale także Wełtawa, której ospałe tempo zachęca, aby 
się zatrzymać i odpocząć podczas spacerów po mieście. 
Zwłaszcza w słoneczne wiosenne i letnie dni życie przesuwa 
się z ulic na nabrzeża, gdzie odbywa się wiele ciekawych 
wydarzeń. Spokój od miejskiego zgiełku znajdziesz też na 
jednej z praskich wysp, gdzie w cieniu drzew można usiąść 
i patrzeć jak zmienia się kolor nieba nad rzeką.

Praskie bulwary
Bulwary zaliczają się do najpopularniejszych praskich miejsc i latem 
stają się centrum życia kulturalnego i spędzania wolnego czasu 

Bulwar Rašínovo nábřeží
Najbardziej tętniące życiem miejsce na brzegu Wełtawy, gdzie 
można pojeździć na rowerze, karmić łabędzie, wypić drinka lub 
kawę  Od wiosny do jesieni jest tutaj wiele imprez – od koncertów, 
festiwali kulinarnych aż po sobotnie targi farmerskie, jedne z najpo‑
pularniejszych w Pradze 

Bulwar Hořejší nábřeží
Bezpośrednio naprzeciw ul  Rašínovo nábřeží leży kolejny bulwar, 
który w ostatnich miesiącach nabiera energii i staje się poszu‑
kiwaną lokalizacją zwłaszcza wśród gości festiwali kulinarnych  
Latem działa tutaj kino letnie  Jest stąd też piękny widok na most 
kolejowy i bajeczny Wyszehrad 

Bulwar Masarykovo nábřeží
Odcinek nabrzeża między mostem Legií i mostem Jiráska płynnie 
przechodzący w Rašínovo nábřeží  Mniej więcej w jego połowie 
dostaniesz się na wyspę Žofín, gdzie znajdują się dwie wypożyczal‑
nie rowerów wodnych 

Wełtawa
i życie na rzece
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Prague Boats
w www.prague ‑boats.cz e
Romantyczne rejsy widokowe wieczorową porą z obsługą gastrono‑
miczną i muzyką na żywo  q miejsce odjazdu: przystań przy Moście 
Czecha

Parníky Praha
w www.parniky ‑praha.eu
Regularne rejsy przez Pragę na statkach widokowych i turystycz‑
nych lub zabytkowych parowcach  W ofercie są też rejsy z rautem, 
serwowanym jedzeniem i kolacją  q miejsce odjazdu: przystań 
Dvořákovo nábřeží – Na Františku

Wypożyczalnie łódek 
i rowerów wodnych
Bliski kontakt z Wełtawą zapewniają popularne rowery wodne 
i łódki, które są relaksującym sposobem spędzania wolnego czasu 
latem w Pradze 

Slovanka
q Slovanský ostrov, Praha 1 w www.slovanka.net
Wypożyczalnia łódek i rowerów wodnych najróżniejszego typu, wiel‑
kości i kształtu  Na romantyków czekają nocne przejażdżki łodzią 
z lampką naftową 

S.P. L.A.V. Praha
q Slovanský ostrov 8, Praha 1
Wypożyczalnia klasycznych łodzi i rowerów wodnych z laminatu 

Půjčovna lodiček (Staré Město)
q Smetanovo nábřeží, Praha 1 w www.pujcovna ‑lodicek.cz
Wynajem łodzi wędkarskich odpowiednich na spokojniejsze 
wycieczki i rowerów wodnych 

Půjčovna lodiček (Smíchov)
q Strakonická, Praha 5 w www.pujcovna ‑lodicek.cz
Z tej wypożyczalni można płynąć aż 8 km po rzece wzdłuż skały 

Bulwar Dvořákovo nábřeží
Raczej spokojniejszy bulwar służy dzisiaj głównie jako kotwico‑
wisko i miejsce dla wsiadających na łodzie  Poza widokiem na 
przeciwległe zielone zbocze Ogrodów Letenskich oczaruje głównie 
majestatyczną panoramą Hradczan 

Bulwar nábřeží Ludvíka Svobody
Dvořákovo nábřeží swobodnie przechodzi w nábřeží Ludvíka 
Svobody, jeden ze spokojniejszych bulwarów z zakotwiczonymi 
łodziami 

Rejsy po Wełtawie
Romantyczne rejsy widokowe zapewniają niezapomniane wraże‑
nia i niezrównany widok na zabytkowe centrum Pragi  Polecamy 
zwłaszcza rejsy popołudniowe i wieczorne 

Pražská paroplavební společnost
w www.paroplavba.cz
Jedna z największych flot łodzi pasażerskich na Wełtawie oferuje 
rejsy turystyczne zabytkowymi parowcami z napędem kołowym 
i nowoczesnymi łodziami z klimatyzacją  Organizuje też regularne 
rejsy do zoo (kwiecień–wrzesień)  q miejsce odjazdu: Rašínovo 
nábřeží i Most Czecha e

Pražské Benátky
w www.prazskebenatky.cz
Na regularne rejsy turystyczne w okolicach Mostu Karola i praskiej 
Wenecji zabiorą cię m in  statki typu Vodouch zbudowane w cało‑
ści z drewna w duchu tradycji z XIX w  q miejsce odjazdu: Judita 
(Křižovnické náměstí 3, Praha 1), Four Seasons (Platnéřská 2, Praha 
1), Čertovka (U Lužického semináře, Praha 1) i Mánes (U Železné lávky, 
Praha 1)
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Wyspa Słowiańska (Slovanský ostrov)
q Praha 1 – Nové Město e
Nad jedyną wyspą na Wełtawie z interesującym parkiem dominuje 
okazały neorenesansowy pałac Žofín – tradycyjne miejsce orga‑
nizacji balów i koncertów  Mieści się tu kilka wypożyczalni łodzi 
i rowerów wodnych, mała ciuchcia dla dzieci i popularny plac zabaw 

Wyspa Strzelecka (Střelecký ostrov)
q Praha 1 – Staré Město
Romantyczne miejsce skryte w cieniu wiekowych drzew w samym 
sercu miasta pod mostem Legii oczaruje gości atmosferą starych 
czasów i niecodziennymi widokami na Pragę niemal z poziomu 
rzeki 

Teren rekreacyjny
Žluté lázně
q Podolské nábřeží 3, Praha 4 – Podolí w www.zlutelazne.cz e
Teren zielony oferujący trawiaste i piaszczyste plaże, kilka obiektów 
sportowych, relaks w postaci rozmaitych atrakcji i miejsc, gdzie 
możesz odpocząć i zjeść z przyjaciółmi i rodziną 

wyszehradzkiej, tarasów Barrandova aż do granic Modřan  Do poży‑
czenia są łodzie wędkarskie, motorówki lub tratwa wycieczkowa 
z grillem 

Praskie promy
Najatrakcyjniejszym połączeniem między praskim prawym a lewym 
brzegiem są promy  Obowiązuje w nich zwykły bilet MHD, prze‑
wóz rowerów jest bezpłatny  Przy przewozie bagażu przestrzegaj 
instrukcji przewoźnika  Więcej informacji na w www.dpp.cz 

Prom P1: Sedlec – Zámky g całoroczny
Prom P2: V Podbabě – Podhoří g całoroczny
Prom P3:  Lihovar – Veslařský ostrov (Dvorce) g sezonowy 

(kwiecień–październik)
Prom P5:  Císařská louka – Výtoň – Náplavka Smíchov g sezonowy 

(kwiecień–październik)
Prom P6:  Lahovičky – Nádraží Modřany g sezonowy 

(kwiecień–październik)
Prom P7:  Pražská tržnice – Ostrov Štvanice – Rohanský ostrov 

g sezonowy (kwiecień–październik)

Wyspy na Wełtawie
Z bliskości rzeki można też skorzystać na jednej z praskich wysp 

Kampa
q Praha 1 – Malá Strana e
Park – wyspa między głównym nurtem Wełtawy a jej odnogą – 
Čertovką to jedno z najbardziej romantycznych i malowniczych 
miejsc w Pradze  Trawiaste brzegi wyspy są popularnym miejscem 
pikników i odpoczynku 
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Praga jest bezpieczna, ale ostrożności nigdy za wiele. Praga 
nie odbiega pod względem bezpieczeństwa od przeciętnej 
europejskiej metropolii. Mimo to przestrzegaj poniższych 
zaleceń:

 kosztowności i większe kwoty pieniężne umieszczaj w sejfie hote‑
lowym
 pieniądze wymieniaj tylko w bankach, nigdy nie na ulicy (w week‑

endy banki są przeważnie zamknięte)
 do wypłaty gotówki używaj bankomatów z logiem banku lub 

Travelex
 wiele komercyjnych kantorów legalnie oferuje różne kursy walut 

w zależności od całkowitej wysokości transakcji  Przed wymianą 
uważnie przeczytaj wszelkie informacje na tabeli kursów walut 
i zapytaj obsługę o wysokość opłaty za wymianę  Po wymianie 
żądaj wydania dokumentu potwierdzającego transakcję
 w miejscach turystycznych i w komunikacji miejskiej szczególnie 

uważaj na dokumenty, karty kredytowe, torebkę, aparat fotogra‑
ficzny itp 
 do parkowania wybieraj parkingi strzeżone i nigdy nie zostawiaj  

w aucie cennych przedmiotów
 w miejscach publicznych jest zakazane spożywanie napojów alko‑

holowych

Telefony alarmowe w Republice Czeskiej
z 150 – Straż pożarna
z 155 – Pogotowie ratunkowe
z 156 – Straż miejska
z 158 – Policja
z 112 – Europejski numer alarmowy

Połączenie z powyższymi numerami jest bezpłatne.

Numer kierunkowy do Czech – z +420

Podstawowe czeskie słowa i zwroty

dobrý den [dobrii den] dzień dobry

ahoj [ahoj] cześć

na shledanou [na schledanoł] do widzenia

děkuji [djekuji] dziękuję

prosím [prosiim] proszę

ano / ne [ano / ne] tak / nie

Na zdraví! [na zdrawii] Na zdrowie!

pivo [piwo] piwo

Jak se dostanu 
do…?

[ jak se dostanu 
do...]

Jak się dostanę do…?

Kolik to stojí? [kolik to stoji] Ile to kosztuje?

Praha je krásná! [praha je kraasnaa] Praga jest piękna!

Ważne kontakty 
i informacje

zdjęcie: Petr Hejna
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Poczta Główna
q Jindřišská 14, Praha 1 – Nové Město w www.ceskaposta.cz
r 2.00–24.00; z +420 221 131 445, +420 604 221 504

Przedsprzedaż biletów
Bilety na imprezy kulturalne można kupić w centrach informacji 
turystycznej Prague City Tourism lub np  na w www.ticketpro.cz,  
w www.ticketportal.cz, w www.ticket ‑art.cz, w www.ticketstream.
cz i w www.colosseumticket.cz.

Biuro Rzeczy Znalezionych
q Karoliny Světlé 5, Praha 1 – Staré Město z +420 224 235 085
r pn. i śr. 8.00–17.30, wt. i cz. 8.00–16.00, pt. 8.00–14.00 (popołu‑
dniowa przerwa 12.00–12.30)

Służba 
zdrowia
Nocna i świąteczna pomoc lekarska
Miejska Poliklinika Praga (Městská poliklinika Praha)
q Spálená 12, Praha 1 – Nové Město w www.prahamp.cz
r pomoc lekarska dla dorosłych: pn.–pt. 19.00–6.00, so., nd. 
i święta 24 h z +420 222 924 295
r pogotowie stomatologiczne: pn.–cz. 19.00–6.00, pt. 16.00–6.00, 
so., nd. i święta 24 h z +420 222 924 268

Szpital Uniwersytecki Motol (Fakultní nemocnice 
v Motole)
q V Úvalu 84, Praha 5 – Motol w www.fnmotol.cz
Specjalny oddział dla obcokrajowców. 
r pomoc lekarska dla dorosłych: pn.–pt. 19.00–6.30, so., nd. 
i święta 24 h z +420 224 438 590 
r pogotowie dla dzieci i młodzieży (w tym stomatologiczne): 
pn.–pt. 17.00–7.00, so., nd. i święta 24 h z +420 224 433 653, 
+420 224 433 652

Ogólny Szpital Uniwersytecki w Pradze (Všeobecná 
fakultní nemocnice v Praze)
q Ke Karlovu 2, Praha 2 – Nové Město w www.vfn.cz
r pogotowie dla dzieci i młodzieży: pn.–pt. 16.00–7.00, so., nd. 
i święta 24 h z +420 224 967 777

Szpital na Bulovce (Nemocnice Na Bulovce)
q Budínova 2, Praha 8 – Libeň w www.bulovka.cz
r pomoc lekarska dla dorosłych: pn.–pt. 19.00–6.00, so., nd. 
i święta 24 h z +420 283 842 222 
r pogotowie dla dzieci i młodzieży: pn.–pt. 16.00–6.00, so., nd. 
i święta 24 h z +420 283 842 224

Waluta
korona czeska (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, niektóre także 
płatność w euro  Pieniądze można wybrać m in  w licznych banko‑
matach 

Napiwki
Jeśli podczas wizyty w restauracji będziesz zadowolony z oferowa‑
nych usług, możesz zostawić napiwek  Jeśli się na to zdecydujesz, 
jego wysokość wynosi zwykle 10% ceny 

Palenie
W Republice Czeskiej obowiązuje ustawa ograniczająca palenie  
Palenie jest zakazane w miejscach publicznych (przystanki, dworce, 
środki transportu, instytucje kulturalne, placówki służby zdrowia)  
Od 31 05 2017 wchodzi w życie ustawa zakazująca palenia we 
wszystkich lokalach gastronomicznych 

Taxi Fair Place
Postoje są oznaczone żółtą tablicą z napisem TAXI i pomarań‑
czową ręką z podniesionym kciukiem z napisem FAIR PLACE  
Administratorzy postojów gwarantują uczciwą cenę, bezpieczną 
jazdę, profesjonalnych kierowców i wysoką jakość oferowanych 
usług  Nie polecamy łapać taksówki bezpośrednio na ulicy 

Placówki dyplomatyczne
Ambasada RP w Pradze
q Valdštejnská 8, Praha 1 – Malá Strana z +420 257 099 500  
w www.praga.msz.gov.pl
Pełna lista placówek dyplomatycznych z siedzibą w Czechach jest 
dostępna na w www.mzv.cz 

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
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Informacja i usługi turystyczne
Centra informacji turystycznej i obsługi zwiedzających 
Prague City Tourism
Zgubiłeś się w Pradze? Chcesz umówić przejażdżkę po mieście 
albo zdobyć bilety na wydarzenie kulturalne? Zatrzymaj się w jed‑
nym z naszych centrów informacyjnych  Oferujemy informacje 
wszelkiego rodzaju i rozmaite usługi turystyczne wysokiej jakości  
Możesz też po prostu wpaść i powiedzieć, jak ci się w Pradze 
podoba…

Między innymi zapewniamy:
  wszelkie informacje o Pradze (orientacja w mieście, komunikacja 
miejska, kultura, zabytki, ważne kontakty, zakupy i usługi itp )
 rezerwację noclegów
 podstawowe broszury informacyjne o Pradze zadarmo
 bilety na wydarzenia kulturalne
 przejażdżki po Pradze i okolicy, wycieczki, rejsy
 sprzedaż map i biletów czasowych MHD (na 1 i 3 dni)
 sprzedaż Prague Card i pamiątek

Gdzie nas można znaleźć:
Centrum Informacji Turystycznej Ratusz Staromiejski
q Staroměstské náměstí 1, Praha 1 – Staré Město r codziennie 
9.00–19.00

Centrum Obsługi Zwiedzających Na Můstku
q Rytířská 12, Praha 1 – Staré Město r codziennie 9.00–19.00. Do 
dyspozycji kantor, miejsce do odpoczynku i Wi ‑Fi

Centrum Informacji Turystycznej Plac Wacława 
(górna część)
q róg z ulicą Štěpánską r codziennie 10.00–18.00

Centrum Obsługi Zwiedzających Lotniczy Praga im. 
Václava Havla
q hala przylotów, Terminal 1, Praha 6 r codziennie 8.00–20.00

Szpital Uniwersytecki Královské Vinohrady (Fakultní 
nemocnice Královské Vinohrady)
q Šrobárova 50, Praha 10 – Vinohrady w www.fnkv.cz
r nocna i świąteczna pomoc lekarska: pn.–pt. 18.30–23.00, so., nd. 
i święta 8.00–20.00 (poza tymi godzinami pomocy doraźnej udzielają 
lekarze centralnej izby przyjęć klinik chorób wewnętrznych). 
z +420 267 163 778

Centralny Szpital Wojskowy Praga (Ústřední vojenská 
nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha)
q U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6 – Břevnov w www.uvn.cz
r pomoc lekarska dla dorosłych: pn.–pt. 19.00–7.00, so., nd. i święta 
24 h z +420 973 203 571

Szpital Thomayera (Thomayerova nemocnice)
q Vídeňská 800, Praha 4 – Krč w www.ftn.cz
r pomoc lekarska dla dorosłych: pn.–pt. 19.00–6.30, so., nd. 
i święta 24 h z +420 261 082 520, +420 603 566 584 
r pogotowie dla dzieci i młodzieży: pn.–pt. 19.00–6.30, so., nd. 
i święta 24 h z +420 261 083 783, +420 603 566 587 
r pogotowie stomatologiczne: pn.–pt. 17.30–22.30, so., nd. i święta 
7.30–22.30. z +420 261 083 546, +420 730 578 741

Apteki z dyżurami
Apteka Palackého
q Praha 1 – Palackého 5 z +420 224 946 982

Apteka U Svaté Ludmily
q Praha 2 – Belgická 37 z +420 222 513 396

Szpital Thomayera
q Praha 4 – Vídeňská 800 z +420 261 084 019 w www.ftn.cz

Apteka Medifin
q Praha 4 – Šustova 2 z +420 296 506 128, +420 606 059 746 
w www.medifin.eu

Szpital Motol
q Praha 5 – V Úvalu 84 z +420 224 435 736 w www.fnmotol.cz

Apteka BENU
q Praha 7 – Františka Křížka 22 z +420 731 638 010 w www.benu.cz

Szpital Na Bulovce
q Praha 8 – Budínova 2 z +420 266 082 017 w www.bulovka.cz

Poliklinika Malešice
q Praha 10 – Plaňanská 1 z +420 281 019 258, +420 724 210 499 
w www.medifin.eu
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Przejażdżki po mieście
Best Tour
w www.besttour.cz 
q miejsce odjazdu: Plac Wacława 27

City Sightseeing Prague (Hop On – Hop Off)
w www.city ‑sightseeing.com
q miejsce odjazdu: różne miejsca w centrum Pragi; przejażdżki 
czerwonymi autobusami z odkrytym dachem

Gray Line Prague – Bohemia Travel Service
w www.citytours.cz
q miejsce odjazdu: Národní 38

Hop On – Hop Off
w www.hopon ‑hopoff.cz
q miejsce odjazdu: różne miejsca w centrum Pragi; odjazdy co 
15 minut

Martin Tour
w www.martintour.cz
q miejsce odjazdu: Rynek Starego Miasta (róg ulicy Pařížskiej) 
i náměstí Republiky (naprzeciwko Domu Miejskiego)

Prague Bus Tours
w www.praguebus.tours
q miejsce odjazdu: Dworzec Główny (z ulicy Wilsonovej)

Prague Sightseeing Tours
w www.pstours.cz
q miejsce odjazdu: náměstí Republiky 3

Premiant City Tour
w www.premiant.cz
q miejsce odjazdu: Na Příkopě 23

Centrum Informacji Turystycznej Lotniczy Praga im. 
Václava Havla
q hala przylotów, Terminal 2, Praha 6 r codziennie 8.00–20.00

Chętnie udzielimy informacji także przez poniższe 
kontakty:
f tourinfo@prague.eu z +420 221 714 714

Wszelkie potrzebne informacje o Pradze znajdziesz także na 
oficjalnym portalu turystycznym miasta Pragi www.prague.eu 

Usługi przewodnickie
Z czeską metropolią nasi przewodnicy zapoznają cię podczas pie‑
szych wycieczek lub przejażdżek po mieście  Możesz zaufać ich 
kwalifikacjom, erudycji językowej i profesjonalizmowi  Oferujemy 
trasy podstawowe i wyspecjalizowane  f guides@prague.eu 
z +420 221 714 569, +420 236 002 569, +420 775 855 037

Prague Card
Atrakcyjna karta turystyczna pozwala poznać w Pradze to, co najcie‑
kawsze  Umożliwia wstęp do ponad 50 głównych obiektów tury‑
stycznych i duże zniżki na wstęp do innych ok  40 zabytków, bez‑
płatne korzystanie z komunikacji miejskiej przez okres ważności 
karty, połączenie autobusowe Airport Express z lotniskiem i prze‑
jażdżkę po Pradze  Cena karty zawiera też wiele zniżek na inne 
bilety wstępu, wycieczki i imprezy kulturalne 

Dwu, trzy lub czterodniową kartę możesz zamówić w e ‑shopie 
w www.eshop.prague.eu lub kupić w naszych centrach informacji 
turystycznej 

E -shop
Na w www.eshop.prague.eu możesz kupić też oficjalne praskie 
pamiątki ze znanymi motywami, kartę turystyczną Prague Card, 
nasze mapy i broszury lub zarezerwować prywatne zwiedzanie 

Obserwuj nas też w mediach społecznościowych (żeby nic cieka‑
wego ci nie umknęło)
w www.facebook.com/prague.eu
w www.twitter.com/pragueEU
w www.instagram.com/prague.eu
w www.pinterest.com/pragueeu
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Hugo Bike Prague
w www.hugobikeprague.cz
przejażdżki na elektrycznych hulajnogach z przewodnikiem

Pony Travel
w www.ponytravelsro.cz/indexCZ.html
przejażdżki po mieście wozem konnym 
q miejsce odjazdu: Rynek Starego Miasta

Prague Food Tour
w www.prague ‑food ‑tour.com
gastronomiczne wycieczki szlakiem autentycznej czeskiej kuchni

Prague Old Car
w www.pragueoldcar.com
przejażdżki w zabytkowych autach Ford T albo Alfa Romeo Spider

Praha Bike
w www.prahabike.cz
rowerowe przejażdżki z przewodnikiem

Specjalne przejażdżki po 
mieście
3 veteráni
w www.3veterani.cz
przejażdżki zabytkowymi pojazdami 
qmiejsce odjazdu: Pařížská 2 i Mostecká 5–7

Accessible Prague
w www.accessibleprague.com e 
wyspecjalizowane zwiedzanie Pragi dla niepełnosprawnych

Aero Prague
w www.aeroprague.com
loty widokowe samolotem lub helikopterem

Bohemia Balón
w www.bohemia ‑balon.cz
loty widokowe balonem

City Bike Prague
w www.citybike ‑prague.com
rowerowe przejażdżki z przewodnikiem

Ekoexpres
w www.ekoexpres.cz
przejażdżki turystyczną ekociuchcią 
q miejsce odjazdu: Rynek Starego Miasta (marzec ‑listopad)

Zabytkowy tramwaj nr 41
w www.dpp.cz
Objazd przez centrum miasta zabytkowym składem r kursuje od 
końca marca do listopada w so., nd. i święta ok. 12.00–17.00 h

History Trip
w www.historytrip.cz
przejażdżki zabytkowymi pojazdami 
q miejsce odjazdu: ul  Mostecká, ul  Karlova, skrzyżowanie ul  
Rytířskiej i Melantrichovej
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Precious Legacy Tours
w www.legacytours.net
przejażdżki po mieście specjalizujące się w zabytkach żydowskich

Premier Prague Tours
w www.premierprague.com
przejażdżki na rowerach zwykłych i elektrycznych; spacery tema‑
tyczne

Taste of Prague
w www.tasteofprague.com
kulinarne wycieczki i spacery po Pradze

Wittmann Tours
w www.wittmann ‑tours.com
przejażdżki po mieście specjalizujące się w zabytkach żydowskich

Tytuł: Praga do kieszeni

Tekst: © Prague City Tourism

Zdjęcia: © Prague City Tourism, Shutterstock i archiwa fotograficzne instytucji
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Podkład kartograficzny: © IPR Praha

Druk: All 365, a  s 
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Zmiany w treści zastrzeżone

© Prague City Tourism
 Arbesovo náměstí 70/4, 150 00 Praha 5  www prague eu



Mapy i przewodniki Prague 
City Tourism pozwolą ci po-
czuć się w Pradze jak w domu.

    i wiele innych bezpłatnych broszur znajdziesz w cen‑
trach obsługi zwiedzających, w których chętnie udzielimy 
ci pomocy 

Prague.eu

Centrum Obsługi Zwiedzających Na Můstku
q  Rytířská 12, Praha 1
r codziennie 9 00–19 00

Centrum Informacji Turystycznej Ratusz Staromiejski
q  Staroměstské náměstí 1, Praha 1
r codziennie 9 00–19 00


