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תמונת השער: כנסיית ניקולאס הקדוש 
מתנשאת מעל גגות העיר במאָלה סטראָנה



אין ערים רבות שיכולות להציע לתיירים כל כך הרבה, עד שקשה להחליט מה עדיף 
לעשות. העיר העתיקה מרהיבה בפני עצמה, ותוכלו להתפעל מהבניינים העתיקים 
שבה ימים שלמים. אבל אם תתכננו היטב את זמנכם, תוכלו לראות הרבה יותר 
ולהבין באמת מה הופך את העיר הזאת למיוחדת כל כך. לפניכם מסלולי טיול 
הכוללים את מיטב מוקדי־העניין בעיר, ומסודרים לפי נושא ולאחר מכן לפי משך 
שהותכם בפראג. קטגוריות המחירים בעמ׳ 10-11 כוללות תחבורה, אוכל ודמי כניסה 

לזוג מבוגרים, והמחירים למשפחה תקפים לשני מבוגרים ושני ילדים.

ימים קסומים בפראג

בוקר
התחילו את היום בכיכר 

ְהראדצ'אני, התרשמו מחיילי 
המשמר שעומדים בפתח מצודת 
פראג, לבושים במדים מפוארים, 

 První nádvoří והמשיכו דרך
אל קתדרלת ויטּוס הקדוש 

)ראו עמ' 102-105(, לבה של 
המצודה. צאו לסיור קצר, לפני 
שתמשיכו אל תערוכת הקבע 

“סיפורה של מצודת פראג״ 
בארמון המלוכה הישן )ראו עמ׳ 

בוקר
סעו ברכבת הכבלים במעלה 
גבעת ֶּפטרז'ין )ראו עמ' 141(, 

משם תוכלו להשקיף על האייפל 
המקומי - מגדל התצפית )ראו 

עמ' 140( של פראג, ובו גם 
גרם מדרגות לולייני המוביל 

אל ראשו. מבוך המראות )ראו 
עמ' 140(, מרחק הליכה קצרה 

משם, יעסיק את הזאטוטים 
לשעה קלה, וכך גם מצפה 

הכוכבים שֶטפאניק )ראו עמ' 
140(, אל תשכחו לבקש כרטיס 
משפחתי. סעו ברכבת הכבלים 

עד אמצע הדרך חזרה במורד 
הגבעה, ואכלו ארוחת צהריים 

ב-Nebozízek )ראו עמ' 
201(. יש כאן רחבה פתוחה, 

וגם נוף פנורמי אל העיר.

106-107(. אם מתחשק לכם 
לקנות איזו מזכרת, פנו אל בתי־

המלאכה הקטנטנים בסמטת 
הזהב )ראו עמ' 101(. לחלופין, 
המשיכו אל ארמון לֹוּבקֹוביץ 
והציצו בתערוכה שמוצגת בו 

)ראו עמ' 101(. לכו בסמטת הזהב 
 Sněmovní-וב )Zlatá ulička(

עד לכיכר מאָלה סטראָנה. שבו 
לאכול ארוחת צהריים מאוחרת 

והתפעלו מפניני האדריכלות של 
הרובע הקטן )ראו עמ' 124-5(.

אחה"צ
במרחק הליכה קצרה מכאן 
נמצאים גשר קרל )ראו עמ' 

136-9( וכיכר העיר העתיקה. 
תזמנו את בואכם אל הכיכר 

לשעה עגולה, כדי לראות ולשמוע 
את השעון האסטרונומי שבכיכר 

העיר העתיקה )ראו עמ' 76(. 
כדאי לטפס אל מרומי מגדל בית 
העירייה הישן )ראו עמ' 73( כדי 

להתפעל מהנוף המרהיב אל 
מצודת פראג ואל מאָלה סטראָנה. 

בקרבת מקום, תוכלו לבחור בין 
אמנות הרוקוקו בארמון קינסקי 

)ראו עמ' 72( לפארה של כנסיית 
ניקולאס הקדוש )ראו עמ' 

72-3(. הרחובות הצרים והחנויות 
בחצר טין ממתינים לכם כעת.

בואו ליהנות מארוחת ערב 

בוקר
אי־אפשר להפריד בין פראג 

היהודית לפרנץ קפקא, כך שכדאי 
לפתוח את היום בלגימת קפה 

ב-Grand Café Praha )ראו עמ' 
206( שבכיכר העיר העתיקה. 

קפקא התגורר מעליו, ובית־
הקפה נקרא בעבר ע"ש חברתו 
העיתונאית, מיֶלָנה. לאחר מכן 

 )Pařížská( המשיכו בָּפרז'יז'סָקה
אל תוך הרובע היהודי )ראו עמ' 

82-95(. בקרו בבית־הכנסת ַמייֶזל 
)ראו עמ' 92(, ולאחר מכן חצו את 

הרחוב אל בית־הקברות היהודי 
העתיק )ראו עמ' 88-9(. טיול 
בבית־הקברות, והצצה בבית־

הכנסת קלאוס )ראו עמ' 87( 
יכינו אתכם לארוחת הצהריים.

 King-שבו לארוחת ערב ב
Solomon, מהמסעדות היהודיות 
המשובחות בעיר )ראו עמ' 200(.

אחה"צ
התפעלו משטיחי־הקיר במוזיאון 

לאמנות דקורטיבית )ראו עמ' 
86(. טיילו לכיוון בית־העירייה 

היהודי )ראו עמ' 87( ובית־
הכנסת הישן־חדש )ראו עמ' 

90-91(. בצדו המזרחי של 
הרובע היהודי עומדים שני אתרי 

חובה: בית־הכנסת הספרדי 
המהולל )ראו עמ' 92( ומנזר 

אנגס הקדושה מבוהמיה )ראו 
עמ' 94-5(, שם תוכלו להתרשם 

מאמנות מימי־הביניים.
אחרי יום ארוך של תרבות, הגיע 
הזמן לקצת שופינג בָּפרז'יז'סָקה 

- הרחוב הראשי שחוצה את 
הרובע היהודי. שבו לארוחת 

ערב במוזיאון הבירה של פראג, 
אחת המסעדות האוטנטיות 

של העיר )ראו עמ' 200(.

אוצרות לאומיים

שני מבוגרים 
הקציבו לפחות 3000 קצ'

חיילי המשמר בכיכר   •
ְהראדצ'אני

ארוחת צהריים במאָלה   •
סטראָנה

טיול על גשר קרל  •
צפייה בשעון של בית   •

העירייה
אמנות או כנסייה מופלאה  •

יום משפחתי

משפחה בת ארבע נפשות 
הקציבו לפחות 3500 קצ'

נסיעה ברכבת הכבלים ומגדל   •
התצפית

מבוך המראות  •
טווסים ומערות  •

בזיליקת יעקב הקדוש  •

היסטוריה וגיבורים

שני מבוגרים 
הקציבו לפחות 1100 קצ'

כיכר וצלאב - עלייתו ונפילתו   •
של הקומוניזם

ארוחת צהריים בסטייל  •
היסטוריה מימי המלחמה  •

חנויות לעתיקות  •

אחה"צ
טיילו אל האי סְטֶרֶלצקי, 

שם מחכים הברבורים 
לשאריות הלחם שלכם 

מארוחת הצהריים. 
בעלי־חיים נוספים 

תוכלו לראות בארמון 
ואֶלנשֵטיין )ראו עמ' 

126(; בגן מתגוררים כמה 
טווסים, ויש גם העתק 

מוזר של מערת אבן 
גיר. המשיכו ברגל או 

במטרו אל צדו האחר של 
הנהר, שם תוכלו לצפות 

בשעון האסטרונומי 
)ראו 76( בפעולה, 

בכיכר העיר העתיקה. 
לאחר מכן המשיכו 
אל בזיליקת יעקב 

הקדוש )ראו עמ' 67(. 
ילדים אוהבים לראות 

את הזרוע החנוטה 
שתלויה מעל הכניסה 

לכנסייה כמה מאות שנים. בסוף 
 Grand-עצרו לארוחה קלה ב
Café Orient )ראו עמ' 198(.

בוקר
התחילו את היום בכיכר וצלאב 
)ראו עמ' 144-5(, המקום שבו 

הופל השלטון הקומוניסטי. 

צעדו לאורכה של הכיכר 
ודמיינו אותה מלאה מפה לפה 

באנשים, כפי שהיה ב־1989. 
חלקו כבוד לגיבורים באנדרטה 
לקורבנות הקומוניזם )ראו עמ' 
145(, ובמיוחד לסטודנט האנטי־
קומוניסטי יאן ּפאלאך, שהעלה 

את עצמו באש ממש כאן, 
ב־1969, במחאה על הפלישה 
הסובייטית. סמוך לכיכר נמצא 

גם מטה הגסטאפו לשעבר, 
ב-Politických věznů )כיום 

משרד המסחר(, בניין שבו 
נכלאו אלפי צ'כים במלחמת 
העולם השנייה. שבו לאכול 

ארוחה צ׳כית מסורתית עם בירה 
טעימה ב-U Fleků )עמ' 155(.

אחה"צ
טיילו אל קתדרלת קיריל וֶמתֹודיּוס 

הקדושים )ראו עמ' 152(, שבה 
התאבדו כמה מלוחמי המחתרת 

הצ'כית ב־1942, כשהנאצים 
צרו עליהם. תוכלו לראות את 

חורי היריות בקירות הקריפטה, 
שהוסבה מאז למוזיאון המתעד 

את השתלשלות האירועים. 
לסיום, בואו לשטוף את העיניים 
 Military בעתיקות יפות. החנות

 Hybernská-שב Antiques
)ראו עמ' 212( היא אוצר בלום 
של שרידים מהכיבוש הנאצי 
והסובייטי, לצד שאר מזכרות 

צבאיות מכל מיני תקופות.

חלל הפנים המפואר של בית־הכנסת הספרדי

מבוך המראות פופולרי מאוד בקרב 
צעירים וצעירים ברוחם

מטיילים נחים מיום גדוש באתרים 
במסעדת Staroměstská שבכיכר העיר 

העתיקה

כיכר וצלאב והאנדרטה על־שמו, בחזית המוזיאון 
הלאומי

ספרות, אמנות ודת

שני מבוגרים 
הקציבו לפחות 5800 קצ'

בית־הקפה של קפקא  •
הרובע היהודי  •

אוספים של אמנות   •
דקורטיבית ואמנות מימי־

הביניים
חנויות איכותיות  •

פרט מהכיפה, כולל ציורים וסגנונות אדריכליים בבזיליקת פטרוס ופאולוס בפראג
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באווירה אלגנטית במסעדת 
Staroměstská )ראו עמ' 198(.



היום הראשון
בוקר סעו בחשמלית בקו 22 

הנופי במעלה גבעת הראדצ׳אני 
עד למצודת פראג )עמ׳ 98-99(. 

התרשמו מיופייה הגותי של 
קתדרלת ויטּוס הקדוש )עמ׳ 

102-105( ובקרו בארמון המלוכה 
הישן )עמ׳ 106-107(.

אחה״צ טיילו בגן המלכותי )עמ׳ 
111(, המשיכו משם אל רחוב 

ֶנרּודֹוָבה הציורי )עמ׳ 130( וחצו 
את גשר קרל )עמ׳ 136-139(, 

העמוס פסלי קדושים. פנו אל 
כיכר העיר העתיקה )עמ׳ 68-71( 

וצפו בכל שעה עגולה ב שעון 
האסטרונומי )עמ׳ 76( שבבית־

העירייה הישן )עמ׳ 74-75(. ארמון 
קינסקי היפה )עמ׳ 72( מעוטר 
באמנות עתיקה וחוסה בצלה 

הצריחים הנישאים של כנסיית 
גבירתנו שלפני טין )עמ׳ 72(. 

סיימו את היום בקניית מלאכות־
.Havelská יד בשוק שברחוב

היום השני
בוקר התחילו את היום בביקור 

ברובע היהודי )עמ׳ 82-95(. 
הקדישו זמן לבית־הקברות היהודי 

העתיק )עמ׳ 88-89(, העמוס 
במצבות עקומות שעליהן סמלים 

כשמות משפחה, לבית־הכנסת 
פנקס )עמ׳ 86-87( לאנדרטה 

לקורבנות השואה ולבית־הכנסת 
הישן־חדש )עמ׳ 90-91(.

אחה״צ חצו את נהר הְוְלטאָבה אל 
מאָלה סטראָנה )עמ׳ 122-141(, 
ודלגו בין חנויות מעניינות, לצד 

בתי־קפה וגינות בירה. בכיכר 
מאָלה סטראָנה )עמ׳ 127(, מומלץ 

לבקר בכנסיית ניקולאס הקדוש 
)עמ׳ 128-129(, יצירת מופת של 

הבארוק המאוחר. צאו לטיול 
נינוח בארמון וגני ואֶלנשֵטיין 

)עמ׳ 126(, בין פסלי ארד וטווסים 

היום הראשון
בוקר בקרו בכיכר העיר העתיקה 
)עמ׳ 68-72(, שאו את המבט אל 

הצריחים הגותיים של כנסיית 
גבירתנו שלפני טין )עמ׳ 72(, 

הציצו בארמון קינסקי )עמ׳ 
72( ובבית־העירייה הישן )עמ׳ 

74-75(, ואל תשכחו לחכות 
לשעון האסטרונומי המפורסם 

)עמ׳ 76( שמרתק את הקהל 
בכל שעה עגולה. סעו במטרו 

למאָלה סטראָנה )עמ׳ 122-141( 
וטפסו במדרגות המבצר הישנות 
אל מצודת פראג )עמ׳ 98-99(, 

לבה העתיק של ממלכת בוהמיה. 
ערכו סיור בארמון המלוכה הישן 
)עמ׳ 106-107(, בקרו בבזיליקת 
גיאורגיוס הקדוש הרומאנסקית 

)עמ׳ 100-101( ועברו משם אל 
קתדרלת ויטוס הקדוש הנישאת 

)עמ׳ 102-105(. את אוצרות 
הקתדרלה תוכלו לראות בקפלת 

הצלב הקדוש שבקרבת מקום.

אחה״צ מול מתחם המצודה ניצב 
ארמון שֶטרנֶּברג )עמ׳ 112-115(, 

המשמש היום בית לאוספי הגלריה 
הלאומית. פנו אל הלֹוֶרָטה )עמ׳ 
118-119(, בית־התפילה המפואר 

מהמאה השבע־עשרה, ומשם 
המשיכו אל נֹובי סבֶייט )עמ׳ 116(, 

רחוב מקסים של בתים קטנים 
בהם גרו בעבר האסטרונומים 
והצורפים של חצר המלוכה. 

סעו בחשמלית מס׳ 22 למנזר 
סטראהֹוב )עמ׳ 120-121(. 

בספריית המנזר המרהיבה 
תגלו אלפי כתבי־יד עלומים.

היום השני
בוקר בלו את הבוקר בטיול בעיר 

החדשה )עמ׳ 142-157(. כיכר 
וצלאב )עמ׳ 144-145( מתפארת 

באדריכלות מרשימה מתחילת 
המאה הקודמת, כולל מוקדי־עניין 
בסגנון אר־נובו כמו מלון ֶאוורֹוָּפה 

)עמ׳ 147(. במוזיאון הלאומי 
)עמ׳ 147( שבאותה הכיכר ניכרות 

גם היום הצלקות של פלישת 
ברית־המועצות ב־1968 ואילו 

במוזיאון מּוָכה )עמ׳ 147( אפשר 
ליהנות מיצירותיו המוקדמות של 

אמן האר־נובו אלפונס מּוָכה.
אחה״צ המשיכו אל בית־העירייה 
החדש )עמ׳ 155(, המבנה הגותי 
שמחלונותיו השליכו ההּוסיטים 

בשנת 1419 את שליטיהם 
הקתוליים. סמוך לכיכר קרל )עמ׳ 
150-151 ו־152(, שוק הבקר מימי־
הביניים, ניצבת קתדרלת קיריל 
וֶמתֹודיּוס הקדושים )עמ׳ 152(, 

שהפכה לזירת קרב בין פרטיזנים 
צ׳כים לחיילים הנאצים ב־1942. 

התיאטרון הלאומי )עמ׳ 156-157( 
המפואר הוא נכס תרבות בו 

מועלות אופרות של סֶמטאָנה.

היום הראשון
בוקר זה הזמן להתרשם 

מהיצירה הגותית המרשימה 
ביותר שנותרה על תלה בפראג, 
מנזר אגנס הקדושה מבוהמיה 
)עמ׳ 94-95(, ומאוסף האמנות 

מימי־הביניים שמוצג בו. המשיכו 
אל כיכר העיר העתיקה )עמ׳ 

68-71( ובקרו גם בארמון קינסקי 
)עמ׳ 72( המצועצע, שכולו 

פאר הרוקוקו, וכן מהכנסייה 
המרשימה גבירתנו שלפני טין 
)עמ׳ 72(. אל תחמיצו את בית־

העירייה הישן )עמ׳ 74-75( ואת 
השעון האסטרונומי עם המופע 

החביב על תיירים מדי שעה.

אחה״צ תוכלו להתרשם מהסגנון 
הקוביסטי של בית המדונה 

השחורה שברחוב ֶצֶלטָנה )עמ׳ 
67(, בדרככם לשער אבק השריפה 

)עמ׳ 66(, שהיה בעבר חלק 
מביצורי העיר. לאחר מכן, המשיכו 

אל תיאטרון האחוזות )עמ׳ 67(, 
שם ניצח מוצרט על כמה אופרות, 

בקרו בכנסיית גאל הקדוש )עמ׳ 
73( והקדישו זמן לקניית מזכרות 
בשוק רחוב Havelská. במרחק 

הליכה קצר מכאן נמצא גשר קרל 
)עמ׳ עמ׳ 136-139( היפהפה.

היום השני
בוקר הקדישו את הבוקר למצודת 

פראג )עמ׳ 98-99(.השקיפו אל 
 Hradčanské העיר כולה ממרומי
náměstí, ופנו משם אל קתדרלת 
ויטוס הקדוש )עמ׳ 102-105( ואל 
בזיליקת גיאורגיוס הקדוש )עמ׳ 
100-101(. הצטרפו לסיור בארמון 

המלוכה הישן )עמ׳ 106-107( 
ובגן המלכותי )עמ׳ 111(. ואם 

יישאר לכם זמן, טיילו גם בסמטת 
הזהב הציורית )עמ׳ 101(.

אחה״צ טיילו במורד רחוב ֶנרּודֹוָבה 
)עמ׳ 130(, פנו גם אל הרחובות 

הצרים של מאָלה סטראָנה )עמ׳ 
122-141( ואל תשכחו להציץ 

בכנסיית ניקולאס הקדוש )עמ׳ 
128-129(. ארמון וגני ואֶלנשֵטיין 

)עמ׳ 126( המרשימים, האי קאמָּפה 
)עמ׳ 131( השליו ומוזיאון קפקא 
)עמ׳ 135( שוכנים בקרבת מקום.

היום השלישי
בוקר בקרו ברובע היהודי )עמ׳ 

82-95(, וקבלו הצצה אל החיים 
בגטו היהודי באמצעות ביקור 

בבית־הקברות היהודי העתיק 
)עמ׳ 88-89(, בבית־הכנסת 

הישן־חדש )עמ׳ 90-91( ובבית־
הכנסת פנקס )עמ׳ 86-87(.

אחה״צ סעו ברכבת חצי 
שעה למעון הקיץ היפהפה 

של קרל הרביעי, מצודת 
קרלשטיין )עמ׳ 169( השוכנת 

בדד מעל עמק מיוער.

קתדרלת ויטוס הקדוש, יצירת מופת 
גותית מימי־הביניים, שבנייתה הושלמה 

רק במאה הקודמת

מבט ממעוף הציפור אל כיכר העיר 
העתיקה ובמרכזה מצבת יאן הּוס

חשמלית במאָלה סטראָנה, שבתיו כמעט 
לא השתנו מאז המאה השמונה־עשרה

האלגנטיות הניאו־קלאסית של תיאטרון 
האחוזות, שבו התקיימה הבכורה של דון 

ג׳ובאני

יומיים בפראג

טיול במצודת פראג, פנינה   •
גותית של ממש

צפייה במופע השעון   •
האסטרונומי בכיכר העיר 

העתיקה
דילוג בין אתרים מרגשים   •

ברובע היהודי

שלושה ימים בפראג

חצו את גשר קרל המבוצר,   •
והציצו בפסלים שלאורכו

התוודעו לרחובות הצרים   •
ולארמונות הבארוק של מאָלה 

סטראָנה הרומנטי

חמישה ימים בפראג

מנזר אגנס הקדושה מבוהמיה  •
האזנה לאופרה של מוצרט   •

בתיאטרון האחוזות
טיול יום אל מצודת קרלשטיין,   •

מעון הקיץ היפהפה של קרל 
הרביעי

היום השלישי
בוקר אל רוחה של בוהמיה 

מימי־הביניים תוכלו להתוודע 
במנזר אגנס הקדושה מבוהמיה 

)עמ׳ 94-95(, העשיר בציורים 
ובפסלים מן המאות ה־13-16. 

התחנה הבאה היא בית־הכנסת 
הישן־חדש )עמ׳ 90-91( ובית־

הכנסת הספרדי המתהדר בסגנון 
פסבדו-מורי )עמ׳ 92-93( שברובע 

היהודי )עמ׳ 82-95(. בקרבת 
מקום נמצאים גם בית־הקברות 

היהודי העתיק )עמ׳ 88-89( ובית־
הכנסת פנקס )עמ׳ 86-87(, שבהם 

אנדרטאות לקורבנות השואה.

אחה״צ טיילו ברחובות הצדדיים 
של העיר העתיקה )עמ׳ 62-81(. 

התחילו בשער אבק השריפה 

)עמ׳ 66( וחצו את רחוב ֶצֶלטָנה 
)עמ׳ 67( לאורכו. פנו אל כנסיית 
גאל הקדוש )עמ׳ 73( ואל קפלת 

בית־לחם )עמ׳ 77(, שם הטיף 
הקדוש המעונה יאן הּוס לחיים 

של סגפנות. רחוב קרל )עמ׳ 
80(, העשיר בחזיתות בסגנון 

הרנסאנס והברוק, יביא אתכם 
אל גשר קרל )עמ׳ 136-139(.

היום הרביעי
בוקר סעו ברכבת אל מצודת 

קרלשטיין )עמ׳ 169( המרשימה 
של קרל הרביעי. אל תחמיצו 
את קפלת קתרינה הקדושה, 
שקירותיה מעוטרים אבני־חן.

אחה״צ שובו למרכז העיר, דלגו 
בין חנויות המעצבים שבנארֹודני 

טרז׳יָדה, וקנחו באופרה או 
בקונצרט בתיאטרון האחוזות )עמ׳ 

67( או ברּודֹולפינּום )עמ׳ 86(.

היום החמישי
בוקר טיילו בנחת ברחובות מאָלה 

סטראָנה )עמ׳ 122-141( ובקרו 
בארמון וגני ואֶלנשֵטיין )עמ׳ 

126(. בכיכר מאָלה סטראָנה )עמ׳ 
129( ניצבת הכנסייה הבארוקית 

המרהיבה ניקולאס הקדוש )עמ׳ 
128-129(, ובקרבת מקום נמתח 
רחוב ֶנרּודֹוָבה )עמ׳ 130( היפה 

עם סמלי בתים מרתקים.

אחה״צ סעו ברכבת־הכבלים או 
טפסו במעלה גבעת ֶּפטרז׳ין )עמ׳ 

141(, ועלו אל מרומי מגדל התצפית 
)עמ׳ 140(. כאשר תשבעו מהנוף, 

שובו למרכז העיר דרך הגנים 
המקסימים של ֶּפטרז׳ין פארק.

| היכרות עם פראג   1213  |  ימים קסומים בפראג 

משוטטים, ואל תוותרו על הצצה 
בפסלים ובציורים המהוללים 
שמוצגים במוזיאון קאמָּפה 
לאמנות מודרנית )עמ׳ 135(.
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אמנה 77 37

אמנויות הבמה 218-19

אמצעי התקשורת 232-3

אנדרטאות

האנדרטה הלאומית 160  

המטרונום בֶלטָנה פארק 161  

 146 St ,145 וצלאב הקדוש  
Wenceslas

72 ,71 ,64 Jan Hus יאן הּוס  

יאן וָרטיסלאב ממיטרֹוביֶצה   
 Jan Vratislav of Mitrovice

45
 St John יאן מֶנּפֹומּוק  

117 Nepomuk
 Jan יאן ֶקּפֶלר וטיכֹו ּבראֶהה
 Kepler and Tycho Brahe

117
לקורבנות הקומוניזם )2002(   

145 ,141 ,11
)ה(אנדרטה לקורבנות 

הקומוניזם )2002( )זּוֶּבק( 11, 
145 ,141

אנה, הקיסרית 110

אנטוניוס הקדוש מּפאדֹוָבה 71

 Asam, אסאם, קֹוזמאס דמיאן
73 Kosmas Damian

)ה(אקדמיה לאמנויות יפות 
 Akademie výtvarných

179 ,178 umění v Praze
אקלים 53-5, 224

ֶארלאך, יוהאן ֶּברנהרד פישר 
פון 67, 80

ארמון הארכיהגמון 
 ,50 Arcibiskupský Palác

111
 Starý ארמון המלוכה הישן

 ,13 ,12 ,10 Královský Palác
106–7 ,99

היכל וָלדיסלאב 29, 50, 106  

היסטוריה 24, 29, 106  

המיטב של פראג 50  

ארמונות

 Adria Palác ארמון ָאדִרָיה  
144

 Buquoyský ארמון ּבּוקֹוי  
131 palác

ארמון הארכיהגמון   
 ,50 Arcibiskupský Palác

111
 Starý ארמון המלוכה הישן  

 ,13 ,12 ,10 Královský Palác
106–7 ,99 ,50

ארמון הקיץ קינסקי   
176 Kinských letohrádek

ארמון ואֶלנשֵטיין   
 ,12 ,11 Valdštejnský palác

126 ,125 ,51 ,48 ,13
 Toskánský ארמון טוסקנה  

50 palác
 Turba Palace ארמון טּורָּבה  

131
 Lobkovický ארמון לֹוּבקֹוביץ  
 ,101 ,99 ,50 ,43 ,10 palác

130
 Morzinský ארמון מֹורזין  

130 ,124 ,51 palác
ארמון מיכָנה )בית טירש(   
 Michnův Palác, Tyršův

141 ,51 Dům
 Martinický ארמון מרטיניץ  

116 ,50 palác
 Nostitz palác ארמון נֹוסטיץ  

131
 Smiřický ארמון סמירז'יצקי  

127 palác
 Černínský ארמון ֶצ'רנין  

117 ,51 Palác
 Kaunický ארמון קאּוניץ  

134 palác
 Palác Koruna ארמון קֹורּוָנה  

144
ארמון קייֶזרשטיין   

127 Kaiserštejnský palác
 Kinský palác ארמון קינסקי  

72 ,64 ,51 ,49 ,13 ,12 ,10
Clam- ארמון קלאם־גאלאס  

 ,79 ,51 ,49 Gallasův Palác
80

ארמון שוורֶצנֶּברג   
 Schwarzenberský palác

116 ,50 ,43 ,42 ,40
ארמון שֶטרנֶּברג   

 ,40 ,13 Šternberský Palác
112–13 ,51 ,42

ארמון ֶשנּבֹורן   
125 Schönbornský palác

Thun- ארמון תּון־הֹוֶהנשטיין  
 ,124 Hohenštejnský palác

130
 ,48 ,30 Belvedér ֶּבלֶווֶדרה  

110–11 ,50
המיטב של פראג 48-9  

 Villa Amerika וילה אמריקה  
49

 Hunting טירת הציד  
179 ,178 Château

 Veltruskký מצודת ֶולטרּוסי  
168 Zámek

 Trojský מצודת טרויה  
 ,158 ,51 ,50 ,42 zámek

179 ,166–7
קונצרטים 220, 221  

148-9 Art Nouveau אר־נובו

ָארצ'ימּבֹולדו, ג'ּוֶזֶּפה 
Arcimboldo, Giuseppe

רודולף השני 30  

אשה הרה והמוות )שיֶלה( 165

ב
 Bayer, ּבאֶייר, פול איגנאץ

152 Paul Ignaz
 Bassano, ּבאסאנֹו, יאקֹוּפֹו

115 Jacopo
בובות, תיאטרון 216

בוהמיה הצעירה בפראג 52

 Botels )ּבֹוֶטלים )מלונות צפים
184

ּבֹוֶלסלאב הראשון, הנסיך 
22-3 ,19 Boleslav I

ּבֹוֶלסלאב השני, הנסיך 
 ,140 ,101 ,22 Boleslav II

163
68 Bossi, CG 'ּבֹוסי, ק.ג

ּבֹורז'יבֹוי הראשון, הנסיך 
106 ,101 ,100 ,22 Bořivoj I
 Bořívoj ּבֹורז'יבֹוי השני, הנסיך

24 II
 Basilica בזיליקת יעקב הקדוש

67 ,65 ,11 of St James
המיטב של פראג 45, 47  

אינדקס
מספרי עמודים בכתב מודגש 

מתייחסים למופע העיקרי.

א
)ה(אביב של פראג )1968( 37

אבידות ומציאות 228, 229

אבירי מסדר הצלב, כיכר 
 ,78 Křižovnické náměstí

175 ,81
אבירי מסדר מלטה 131, 134

 Prašná אבק השריפה, מגדל
100 ,98 věž

 Prašná אבק השריפה, שער
174 ,66 ,65 ,13 ,12 brána

)ה(אגודה הפטריוטית של ידידי 
האמנות 112

)ה(אגודה הצ'כית 
 Czech לאסטרונומיה

172 Astronomical Society
אגנס הקדושה מבוהמיה 25, 

94 ,46 ,37
אגנס הקדושה מבוהמיה, מנזר 

 Klášter sv. Anežky České
94–5 ,25 ,13 ,12 ,11

הגלריה הלאומית 41, 42  

המיטב של פראג 46  

מפת רחובות מאוירת 85  

 Adalbert, ַאדאלֶּברט הקדוש
163 ,140 ,136 ,24 ,23 St

אדוארד הרביעי, מלך אנגליה 
171

אדם וחוה )קרנאך( 114

אדריכלות

אר־נובו 148  

בארוק 32-3, 46, 47, 50-51  

בתים קוביסטיים 67, 84, 93,   
160

גותית 27, 46  

חזיתות סגראפיטֹו ראו   
סגראפיטֹו

כנסיות 46-7  

ניאו־גותית 47  

רומאנסק 24-5, 46, 50  

רנסאנס 30-31, 46-7, 50  

שערים דקורטיביים 50-51  

אֹוגּוסָטה, ההגמון יאן 
169 ,Augusta, Bishop Jan

אוגוסטינוס הקדוש 125

אוגוסטינוס הקדוש )קֹוהל( 125

אוגוסטינים 115, 127, 154

אוטובוס 236, 237

אוטובוסים 235, 240

אּוטרקיסטים 28, 77

אוכל ומשקאות 

אולמות בירה 206, 207  

בירה 196-7  

הטעמים של פראג 194-5  

חנויות ומעדניות 215  

יין 197  

משקאות חריפים וליקרים   
197

פאבים וברים 206, 207  

פסטיבלים 52  

ראו גם מסעדות  

 Míčovna אולם משחקי הכדור
31

אֹולשאני, בית־הקברות 
160 ,52 Olšanské hřbitovy

אֹונְדְרז'יֶצ'ק, פרנטיֶשק 
116 Ondříček, František

אוניברסיטאות

האוניברסיטה הטכנולוגית   
 Czech Technical של צ'כיה

150 University
 Klementinum קֶלֶמנטינּום  

81 ,78 ,59 ,32–3
 ,65 ,27 Karolinum קרולינּום  

67
אוניברסיטת קרל 19, 26, 65, 

151
 Aostalli, ָאֹוסטאלי, אֹוטאביֹו

141 ,127 Ottavio
אוסטרליץ, קרב )1805( 

34 Austerlitz
אופנהיים, הרב דוד 

 Oppenheim, Rabbi David
88

אופניים 238, 240

אופרה 220, 221
בית האופרה הלאומי 145,   

147
 Očko, אֹוצ'קֹו, הארכיהגמון יאן

94 ,26 Jan
אור שמש 53

אורסולינות, מסדר 155
אזור פראג 159-71

דירות להשכרה 188  
טיולי יום 168-71  

מלונות 188-9, 190, 191  
מסעדות 204-5  

מפת האזור 159  
 Brothers of אֵחי החמלה

93 Mercy
 Bohemian ה(אחים הבוהמים(

93 Brethren
)ה(אי קאמָּפה )ּפנקס( 133
איגנטיוס הקדוש מלֹויֹוָלה 

152 Ignatius Loyola, St
136 Ivan איוואן המבורך

)ה(איחוד האירופי 37
אין כמו מראה עיניים )ּברויגל( 

31
אינטרנט, גישה 233-4

איש הברזל, פסל 80
אכסניות 186, 187

ֶאל גֶרקֹו
ראשו של ישו 113, 115  

אלגוריה על הלילה )בראון( 
111

ֶאֵליאֹונֹוָרה מטולדו )ּברֹונצינֹו( 
115

 Elizabeth אליזבת מּפֹוֶמראנָיה
44 of Pomerania

אליפות פראג הפתוחה בטניס 
53

ַאליּפראנדי, ג'ובאני ָּבטיסָטה 
 Alliprandi, Giovanni

135 ,110 Battista
Třeboň אמן המזבח מטרֶז'ּבֹון

תחייתו של ישו 41  
אמן תמונת המזבח מווישי 

Vyšší Brod ּברֹוד
הבשורה 94  
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 Bassevi, ָּבֶשביס, הינדלע
89 Hendela

)ה(בשורה )אמן המזבח מווישי 
ּברֹוד( 94

)ה(בתולה )קלימט( 165

בתי עירייה

במאָלה סטראָנה 127  

בנֹוֶבה מֶייסטֹו )'העיר   
החדשה'( 155

בסטאֶרה מֶייסטֹו )'העיר   
העתיקה'( 26, 5–34, 64, 

74–6
היהודי 84, 87  

בתי קולנוע 218, 219

בתי־חולים 229

בתי־כנסת

 Vysoká בית־הכנסת הגבוה  
87 ,84 ,47

בית־הכנסת הישן־חדש   
 ,11 Staronová synagoga

90–91 ,84 ,46 ,13 ,12
 Maisel בית־הכנסת ַמייֶזל  

92 ,84 ,43 ,41 ,10
 Klausen בית־הכנסת קלאוס  

87 ,84 ,47 ,10
 Pinkas בית־הכנסת פנקס  

86–7 ,84 ,47 ,13 ,12
המיטב של פראג 44-5  

בית־הכנסת הספרדי   
 ,82 ,43 ,13 ,11 Španělská

92–3 ,85
בתי־מרקחת 229

בתי־קברות

160 ,52 Olšanské אֹולשאני  

 Starý היהודי העתיק  
 ,12 ,10 židovský hřbitov

88–9 ,84 ,43 ,13
 ,160 Vyšehrad ויֶשְהראד  

181
בתי־קפה 192, 206, 207

בתים היסטוריים

איל האבן 70  

באר הזהב 80, 174, 175  

77 U Halánků האלאֶנק  

הדקה 174  

החסידות 71  

הכוכב הכחול 71  

המדונה השחורה 12, 67,   
174 ,93

העיט השחור 134  

השועל האדום 71  

השור 71  

וילה מיּוֶלר 163  

חד־הקרן 175  

חד־קרן הזהב )העיר   
העתיקה( 70

חד־קרן הזהב )מאָלה   
סטראָנה( 132

נחש הזהב 80  

 U )ענב הזהב )ָמִרֶיינּבאד  
171 Zlatého hroznu

פאוסט 151, 153  

פעמון האבן 68  

רחוב ֶנרּודֹוָבה 130  

רחוב ֶצֶלטָנה 174, 175  

שולחן האבן 70  

שטֹורך 64, 70  

שלושת הוורדים האדומים   
130

 134 U ,133 שלושת היענים  
Tří pštrosů

שלושת הכינורות 124  

שני דובי הזהב 31, 64, 73   
 Dům u Dvou Zlatých

Medvědů
שתי השמשות 130, 175  

ג
ג'אז, מועדונים 208, 209

 Havelské גאל, העיירה של
73 Město

 Gallas גאלאס ֶדה קאמּפֹו, יאן
80 de Campo, Jan
 Galli, גאלי, אגוסטינו

116 Agostino
88 Gans, David גאנז, דוד

 Restaurace ה(גביע, מסעדת(
154 u Kalicha

גבירתנו שלפני טין, כנסייה 
 Kostel Matky Boží před

72 ,69 ,64 ,13 ,12 Týnem
הדרך המלכותית 174  

היסטוריה 29, 71  

המיטב של פראג 45, 46  

42 Gauguin, Paul גוגן, פול

 Godyn, גודין, אברהם
167 Abraham

 Gottwald, גֹוטוֹולד, קֶלֶמנט
72 ,71 ,36 Klement

 Gutfreund, גֹוטפרֹוינד, אוטו
164 ,135 Otto

מסחר 42  

 Goya, גויה, פרנסיסקו ֶדה
Francisco de

דון מיגל דון מיגל ֶדה   
ָלרדיסאּבאל 115

)ה(גולם 90

 Gossaert, Jan גֹוֶסרט, יאן
115

67 Gočár, Josef גֹוצ׳אר, יוסף

 Sv. גיאורגיוס הקדוש, בזיליקת
 ,99 ,13 ,12 Jiří, Bazilika

100–101
היסטוריה 23, 25  

המיטב של פראג 42, 44  

גיל הזהב, מטיילים בני 226

)ה(גלריה הלאומית 42

ארמון ואֶלנשֵטיין 126  

ארמון ירידי המסחר 164-5  

ארמון קינסקי 72  

ארמון שוורֶצנֶּברג 116  

ארמון שֶטרנֶּברג 112-15  

מנזר אגנס הקדושה   
מבוהמיה 94-5

 Botanická ה(גן הבוטאני(
153 zahrada

טרויה 184  

נֹוֶבה מֶייסטֹו 51, 151, 153  

גן החיות של פראג 162

)ה(גן המלכותי 12, 31–30, 
 ,51 ,48

גן העדן )סאֶברי( 113

 Zoologická גן־החיות
162 zahrada

גנו של החשמן ֶצ'זי ברומא )ואן 
קֶלֶבה( 112

 Council of Basel בזל, מועצת
152

Běchovice- ֶּבחֹוביָצה ּפראָהה
54 Praha

בטהובן, לודוויג ואן 
 Beethoven, Ludwig van

132 ,80
בטיחות 228-9

בידור 216-21

אופרה 220, 221  

בתי קולנוע 218, 219  

הזמנת כרטיסים 216-17  

לוחות מודעות 216  

מוסיקה קלאסית 220  

מוסיקת עולם 220, 221  

מחול 218, 219  

מחירי כרטיסים 217  

ספורט 220-21  

קונצרטים 220, 221  

תחבורה לילית 217  

תיאטרון 218, 219  

ביטוח 228, 229, 237

בירה 196-7

בירה, אולמות 197, 206, 207

 Státní בית האופרה הלאומי
147 ,145 opera Praha

)ה(בית המרקד 59

 Židovská בית העירייה היהודי
87 ,84 ,11 radnice

בית העירייה הישן 
 Staroměstská radnice

74-6
הדרך המלכותית 175  

היסטוריה 26, 28, 34  

המגדל 10, 5–34, 75  

 ,13 ,12 ,11 ,10 Orloj השעון  
76 ,75 ,62

מפת רחובות מאוירת 64  

בית העירייה של נֹוֶבה מֶייסטֹו 
 Novoměstská radnice

155 ,13
 ,35 Obecní dům בית העם

66–7 ,65 ,52
144 Wiehl House בית וייל

בית פראג 148

בית־הכנסת הישן־חדש 
 ,11 Staronová synagoga

90–91 ,13 ,12
היסטוריה 26  

המיטב של פראג 45, 46  
מפת רחובות מאוירת 84  
בית־הקברות היהודי הישן 

 ,10 Starý Židovský Hřbitov
88–9 ,13 ,12

המיטב של פראג 43  
מפת רחובות מאוירת 84  

 Betlémská בית־לחם, קפלת
79 ,77 ,13 kaple

היסטוריה 27, 28, 29  
המיטב של פראג 46  

מפת רחובות מאוירת 77  
 Jízdárna בית־ספר לרכיבה

111
 Blaeu, William ּבָלאּו, וויליאם

121
 Blanche de ּבלאנש ֶדה ָולּוָאה

228 Valois
 ,31 ,30 Belvedér ֶּבלֶווֶדרה

110-11
המיטב של פראג 48, 50  

 Balšánek, ָּבלשאֶנק, אנטונין
66-7 Antonín

בנדיקטינים 72, 92, 101, 
163 ,153

81 Bendl, Jan ֶּבנדל, יאן
ֶּבנֶדלמאֶייר, ֶּבדז'יך 

148 Bendelmayer, Bedřich
בניין הביטוח הכללי 

 Assicurazioni Generali
145 Building

בנקים 225, 230
 Beneš, Edvard ֶּבֶנש, אדוורד

36
88 Beck, Moses ֶּבק, מוֶזס

 Hvězda 'בקתת הציד 'הכוכב
163

 Brahe, Tycho ּבראֶהה, טיכֹו
117 ,116 ,69 ,31

 Braun, בראון, אנטונין
110 ,72 Antonín

אלגוריה על הלילה 111  
 Braun, בראון, מתיאש ברנרד

138 Matthias Bernard

ארמון קאלם־גאלאס 49, 80  

ארמון תּון־הֹוֶהנשטיין 124  

וילה אמריקה 49, 154  

לּואיטָגרד הקדושה 137  

מוזיאון דבוז'אק 49, 154  

מעונו של ראש מסדר אבירי   
מלטה 131

מצודת קֹונֹוּפישֶטה 169  

פסלי גן ְוְרְטָּבה 130  

פסלי הרקולס 49, 80  

קברו 154  

 ,42 Brand, Petr ּבראנדל, פטר
100 ,67

המשפחה הקדושה 132  

 Brüderle, Jan ּברּוֶדרֶלה, יאן
119

 Brožík, Václav ּברֹוז'יק, וצלאב
157

ההשלכה מהחלון )ב־1618(   
107

 Brueghel, Jan ּברויגל, יאן

אין כמו מראה עיניים 31  

 Bronzino, ּברֹונצינֹו, ָאניֹולֹו
Agnolo

ֶאֵליאֹונֹוָרה מטולדו 115  

 Brokof, ּברֹוקֹוף, פרדיננד
Ferdinand

גולגולתא 93  

הפסלים בכנסיית גאל   
הקדוש 73

הפסלים על גשר קרל 136,   
138

יאן מֶנּפֹומּוק 85, 92  

יוחנן המטביל 131  

פרנצ'סקו ּבֹורג'ה הקדוש 33  

קברו של הרוזן וָרטיסלאב   
ממיטרֹוביֶצה 67

ּבֶרטיסלאב השני, מלך 
22 Břetislav II

בריאות 229 

ברים 206, 207, 225

 Bernini, ֶּברניני, ג'אן לורנצו
163 ,138 Gian Lorenzo

 Bernard, ּברנרדינּוס הקדוש
139 St
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היסטוריה 19-37

הירמן, יוהאן גיאורג ופול 
 Heermann, Johann Georg

166 and Paul
 Hlahol ְהלאהֹול, בניין מקהלת

148
הלל לשילוש הקדוש )ּפאלקֹו( 

129
המחאות נוסעים 230

 Hanavský ָהָנבסקי, ביתן
161 ,58 Pavilion

הנחות

במלונות 185  

בתחבורה הציבורית 238  

גיל הזהב 226  

סטודנטים 226  

 Henlein, ַהנליין, קונראד
36 Konrad

)ה(הר הלבן, קרב )1620( 31, 
163 ,75 ,33 ,32

 Hradčany ְהראדצ'אני, כיכר
175 ,98 ,10

ְהראדצ'אני ראו מצודת פראג 
וְהראדצ'אני

הרקולס )בראון( 49, 80

)ה(השלכה מהחלון של 1618 
)ּברֹוז׳יק( 107

השלכות מהחלון של פראג

ההשלכה של 1419 28, 155  

ההשלכה של 1618 31, 107,   
110

)ה(התקוממות של פראג 
52 ,36 )1945(

ו
ואֶלנשֵטיין, ארמון וגן 

 ,13 ,12 ,11 Wallenstein
126 ,125

המיטב של פראג 48, 51  

ואֶלנשֵטיין, הרוזן אלּבֶרכט 
 Wallenstein, Count פון

126 ,125 ,32 Albrecht von
 Wagner, וגנר, אנטונין

157 ,59 Antonín
 Vojanovy sady וֹויאן פארק

135 ,133 ,51

 Wycliffe, John וויקליף, ג'ון
77

 Wohlmut, וֹולמּוט, ּבֹוניפאץ
111 ,106 ,73 Bonifaz

 Volflin of וֹולפין מקאֶמן
75 Kamen

ויזה 224

59 Výtoň ויטֹון, בית המכס

 ,18 Vitus, St ויטּוס הקדוש
139 ,136 ,27

ויטּוס הקדוש )האמן 
תיאודוריק( 27

ויטּוס הקדוש, קתדרלת 
 ,13 ,12 ,10 Chrám sv. Víta

102–4 ,98
היסטוריה 23, 24  

המיטב של פראג 46, 47  

קפלת וצלאב הקדוש 26, 44,   
105 ,103

 Wiehl, Antonín וייל, אנטונין
144

 Weiss, וייס, פרנטיֶשק
79 František

 Villa Amerika וילה אמריקה
154 ,49

163 Villa Müller וילה מיּוֶלר

171 Vyletál, Josef ויֶלֶטל, יוזף

וינֹוְהראדי, תיאטרון 
161 Vinohrady Theatre

 Vincent ויֶסנט ֶפֶרר הקדוש
137 Ferrer, St

 Wirch, וירך, יוהאן גיאורג
152 Johann Georg

 Wirch, וירך, יוהאן יוזף
111 Johann Joseph

 ,140 Vyšehrad ויֶשְהראד
180–81 ,160

בית־קברות 160, 181  

היסטוריה 19, 22, 24, 32  

מסלול הליכה 180-81  

וָלדיסלאב השני יאגֶיילֹו, מלך 
Vladislav II Jagiello

ארמון המלוכה הישן 106  

היסטוריה 29  

מגדל אבק השריפה 100  

מגדל דאליּבֹור 110  

שער אבק השריפה 66  

וָלדיסלאב השני, מלך 
 Vladislav II

היסטוריה 24, 25  

כנסיית גבירתנו שמתחת   
לשרשרת 134

מנזר סטראהֹוב 46  

56–9 Vltava ְוְלטאָבה, נהר

נחל השטן )ֶצ'רטֹובָקה( 131  

פסל הנימפה 80  

שיט בנהר 52  

תחרויות שחייה 55  

ְולְטאָבה, סכר 58

 Veltruskký ֶולטרּוסי, מצודת
168 Zámek

ֶוסטפאליה, הסכם ))1648 
32 Westphalia

)ה(ועד להגנה על נרדפים 
שלא־כדין 36

 Wenceslas, St וצלאב הקדוש
20 ,19

אנדרטה 145, 146  

ההתנקשות בחייו 22-3, 103  

נסיך בוהמיה 23  

עיטורים בבית שטֹורך 70  

פסטיבל למוסיקה 54  

קברו 103  

קתדרלת ויטּוס הקדוש 26,   
100 105 ,103 ,102
וצלאב הראשון, מלך 

169 ,67 Wenceslas I
 Wenceslas וצלאב השני, מלך

127 II
וצלאב השלישי, מלך 
127 Wenceslas III
וצלאב הרביעי, מלך 

 ,29 ,27 ,20 Wenceslas IV
137 ,78

וצלאב ּוויטּוס הקדושים 
)שּפראנֶגר( 18

 Václavské וצלאב, כיכר
146 ,13 ,11 náměstí

מפת רחובות מאוירת 144-5  

153 Václav וצלאב, נסיך

 Vrtbovská ְוְרְטָּבה, גן
130 ,124 ,51 zahrada

 Palácové zahrady גני הארמון
135 ,51 ,49

גסטהאוסים )פנסיונים( 186

)ה(גרנד פרי של פראג 54

גרנד קפה אוריינט 11, 67, 71

גתה, יוהאן וולפגנג פון 
 Goethe, Johann Wolfgang

171 von

ד
 Daliborka דאליּבֹור, מגדל

110 ,99
 Dalibor of דאליּבֹור מקֹוזֹוֶידי

110 Kozojedy
דבוז'אק, אולם )רּודֹולפינּום( 

86 Dvořák Hall
 Dvořák, דבוז'אק, אנטונין

Antonín
דבוז'אק, מוזיאון 41, 43, 154  

קברו 160, 181  

 Dvořák, Karel דבוז'אק, ָקֶרל
138

דבֹוז׳אקֹובה ּפראָהה 
54 Dvořákova Praha

36 Devětsil ֶדבֶייטסיל, תנועת

דואר 234

 Dubček, דּוּבֶצ'ק, אלכסנדר
37 ,36 Alexander
דומיניקנים 77, 139

 Dominic, דומניקוס הקדוש
139 St

דון מיגל ֶדה ָלרדיסאּבאל )גויה( 
115

)ה(ִדיֶאט של בוהמיה 
106 Bohemian Diet

דינֶצנהֹוֶפר, כריסטוף 
 Dientzenhofer, Christoph

129
כנסיית ניקולאס הקדוש   

)מאָלה סטראָנה( 47, 118

לֹוֶרָטה 47, 118  

 Břevnovský מנזר ּברֶז'בנֹוב  
163 Klášter

מנזר הקפוצ׳ינים 47, 17–116  

דינֶצנהֹוֶפר, קיליאן איגנאץ 
 Dientzenhofer, Kilian

129 Ignaz

ארמון קינסקי 49, 72  

וילה אמריקה 49, 154  

כנסיית יוחנן הקדוש על הסלע 
153 ,150

כנסיית מרים המגדלית   
)קרלסּבאד( 171

כנסיית ניקולאס הקדוש   
)העיר העתיקה( 72

כנסיית ניקולאס הקדוש   
)מאָלה סטראָנה( 128-9

כנסיית קתרינה הקדושה 154  

כנסיית תומא הקדוש 127  

לֹוֶרָטה 47, 118  

מוזיאון דבוז'אק 49, 154  

מנזר ּברֶז'בנֹוב 163  

מנזר הקפוצ׳ינים 47  

דירות להשכרה 186, 187

דירות להשכרה 186, 187, 
188

 Dürer, דיֶרר, אלּבֶרכט
Albrecht

חג מרים גבירתנו של   
המחרוזת 40, 42, 114

 Damajan, ַדמאיאן, ֵדיאֹודטּוס
80 Deodatus

 Destinn, Emmy ֶדסטין, ֶאמי
127

 Jižní Zahrady דרומי, הגן
110 ,98

המיטב של פראג 48, 51  

 Dryák, Alois ְדְרָיאק, ָאלֹויס
148

)ה(דרך המלכותית, מסלול 
הליכה 80, 174-5

דרכונים 224, 229

דת, שירותים 227

ה
 Havel, Václav האֶבל, וצלאב

21
הפורום האזרחי 37, 144  

מהפכת הקטיפה )1989( 36,   
37

 Havlíček, האְבליֶצ'ק, מילאן
161 Milan

36 Hácha, Emil האָכה, אמיל

115 Hal, Frans האל, פראנס

 Hanuš )האנּוש )יצרן שעונים
76

 Harovník, הארֹובניק, פביאן
101 Fabian

 Hašek, האֶשק, ירוסלאב
154 Jaroslav

 Habsburg הבסבורג, שושלת
30–31 ,21 ,19

הגדה של פסח )כתב־יד( 41

 Heger, Filip ֶהֶגר, פיליפ

כיכר העיר העתיקה 69  

37 Hodač, Jiří הֹודאץ', ִיירז'י

הֹומאז' לפראג )שּפילאר( 66

הומואים ולסביות, מטיילים 
208-9

 ,28 ,19 Hus, Jan הּוס, יאן
46 ,29

אנדרטה לזכרו 64, 71, 72  

יום השנה למותו 53  

קפלת בית־לחם 77  

 Husák, הּוסאק, גוסטב
37 Gustáv

הּוסיטים 19, 28-9, 46

אּוטרקיסטים 77  

אנדרטת יאן הּוס 72  

גבירתנו שלפני טין 72  

מועצת באזל 152  

מנזר ֶאָמאּוס הסלאבוני 153  

משתלטים על קתדרלת   
ויטּוס הקדוש 102

קודקס ֶיָנה 28  

קרב גבעת ויטקֹוב 28, 160  

הורוביץ, אהרון משולם 
 Horowitz, Aaron

86 Meshulam
היטלר, אדולף 36

 Heydrich, ַהיידריך, ַריינהרד
152 ,150 ,53 ,36 Reinhard

 Heinsch, Jan ַהיינש, יאן ִיירז'י
155 ,152 ,92 ,67 Jiří
)ה(היכל המלכותי 179

היכל וָלדיסלאב )סאֶדֶלר( 106

 Hynais, הינאיס, וֹויֶטך
157 Vojtěch
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יום השחרור מהפשיזם 52

יום זיכרון למיסיונרים 
הסלאבוניים 53

 Jungmann, Josef יּונגמן, יוזף
160 ,144

 Jungmannovo יּונגמן, כיכר
144 náměstí

44 Just, St יּוסטּוס הקדוש

יוסף הקדוש )קראֶקר( 129

יין 197

 Jiří z ִיירז'י מּפֹודֶייּבראד
174 ,72 ,28–9 Poděbrad

 Poděbrady, ִיירז'י מּפֹודֶייּבראד
28–9 George

ילדים

טיול עם 226, 227  

מלונות 185  

ירוקה, תיירות 238

 Veletržní ירידי המסחר, ארמון
164-5 Palác

המיטב של פראג 42  

ישו התינוק מפראג )איל 
 Bambino )במבינו די ּפראָגה

130-131 di Praga
ישו נכנס לירושלים 114

ישו על עננים )אמן צ'כי( 85

ישועים 30

הקולגיום הישועי 151, 152  

כנסיית איגנטיוס הקדוש 152  

פולחנו של יאן מֶנּפֹומּוק 137  

 Klementinum קֶלֶמנטינּום  
79 ,76 ,57 ,45 ,31
קפלת בית־לחם 77  

קרולינּום )אוניברסיטת קרל(   
67

 Jezuitská ישועית, מכללה
152 ,151 kolej

כ
כיכר העיר העתיקה 

 ,10 Staroměstské náměstí
68–71 ,64 ,13 ,12

הדרך המלכותית 174  

היסטוריה 19  

הצד הדרומי 70-71  

הצד המזרחי והצפוני 68-9  

כיכר העיר העתיקה )ֶהֶגר( 69

כיכר העיר העתיקה )יאנסה( 
64

 Malé ה(כיכר הקטנה(
175 náměstí
כנסיות )כללי(

המיטב של פראג 44-5  

כיפות וצריחים 46-7  

מוסיקה בכנסיות 220, 221  

כנסיות )פרטני(

בזיליקת גיאורגיוס הקדוש   
 ,23 ,13 ,12 Bazilika sv. Jiří

100–101 ,99 ,46 ,44 ,25
 St בזיליקת יעקב הקדוש  

67 ,65 ,47 ,45 ,11 James
 St בזיליקת, לורנציוס הקדוש  

180-81 Lawrence
 Sv. כנסיית ֶאגידיּוס הקדוש  

77 ,75 Jiljí
כנסיית אורסולה הקדושה   

155 Sv. Voršily
 Sv. כנסיית איגנטיוס הקדוש  

152 ,151 Ignáce
כנסיית ברברה הקדושה   

 St Barbara )קּוטָנה הֹוָרה(
170

 St Gall כנסיית גאל הקדוש  
73 ,13 ,12

כנסיית גבירתנו )מנזר   
 Panny Marie )סטראהֹוב

120
כנסיית גבירתנו )מצודת   

100 Panny Marie )פראג

כנסיית גבירתנו )קרלשטיין(   
169 Panny Marie

כנסיית גבירתנו המנצחת   
 Panny Marie Vítězné

163 ,132 ,47,130–31
כנסיית גבירתנו מלכת   

 Panny Marie המלאכים
Andělské

כנסיית גבירתנו רבת־החסד   
 Our Lady of Unceasing

130 Succour
כנסיית גבירתנו של השלגים   
 ,46 Panny Marie Sněžné

146 ,144

כנסיית גבירתנו שלפני טין   
 Kostel Matky Boží před

72 ,69 ,45 ,13 ,12 Týnem
כנסיית גבירתנו שמתחת   

 Panny Marie pod לשרשרת
134 ,132 řetězem

כנסיית המולד )לוֶרָטה(   
119 Nativity

כנסיית המושיע הקדוש   
 Sv. )מנזר אגנס הקדושה(

95 Salvátora
כנסיית ולדימיר הקדוש   

171 St Vladimír )ָמִרֶיינּבאד(

כנסיית יוחנן הקדוש על   
 Sv. Jana Na skalce הסלע

153 ,150 ,47
 St כנסיית יוסף הקדוש  

132 Joseph
 St כנסיית לודמילה הקדושה  

161 ,47 Ludmilla
 Sv. כנסיית לורנציוס הקדוש  

176 ,140 ,16 Vavřince
כנסיית מרגריטה הקדושה   

 St Margaret )מנזר ּברֶז'בנֹוב(
163

כנסיית מרטינוס הקדוש   
 Sv. Martina ve שבחומה

77 zdi
כנסיית מרים המגדלית   

 Mary )קרלסּבאד(
171 Magdalene

כנסיית ניקולאס הקדוש   
 Sv. )העיר העתיקה(

72–3 ,71 ,68 ,64 Mikuláše
כנסיית ניקולאס הקדוש   

 Sv. )מאָלה סטראָנה(
 ,32 ,13 ,12 ,10 Mikuláše

175 ,128–9 ,47 ,44
 Sv. כנסיית סטפנוס הקדוש  

154-5 Štěpána
כנסיית פטרוס ופאולוס   

 Sv. Petr a Pavel הקדושים
181 ,160 ,59 ,47 ,45

כנסיית פרנציסקוס הקדוש   
80–81 ,78 Sv. Františka

 St כנסיית קֶלֶמנטיּוס הקדוש  
33 Clement

 Sv. כנסיית קסטּולּוס הקדוש  
93 ,85 Haštala

וָרטיסלאב הראשון, מלך 
 ,46 ,24 Vratislav I )נסיך(

101 ,100
וָרטיסלאב, הרוזן ממיטרֹוביֶצה 

67 ,45 Vratislav
וָרטיסלאב השני, מלך 

181 ,180 ,25 Vratislav II
 Vries, ורייס, אדריאן ֶדה

 ,126 ,111 ,100 Adriaen de
127

ז
זאּבֹוי וסלאבֹוי )מיֶסלֶּבק( 149

 John ז'אן ֶדה מאָתה, הקדוש
136 de Matha, St

ז'אן מלוקסמבורג, מלך 26, 
102

 Zoubek, זּוֶּבק, אֹולּבראם
Olbram

האנדרטה לקורבנות   
הקומוניזם )2002( 141, 145

זיהום אוויר 229

 ,28–9 Žižka, Jan ז'יז'ָקה, יאן
160

160-61 Žižkov ז'יז'קֹוב

ז'יז'קֹוב, מגדל הטלוויזיה 161

 ,86 Zítek, Josef זיֶטק, יוזף
171 ,156

 Seifert, ַזייֶפרט, ָירֹוסלאב
101 ,37 Jaroslav

זכוכית

המוזיאון לאמנות דקורטיבית   
86 ,43

חנויות 212, 213  

מבוהמיה 43  

 Želivský, Jan ֶז'ליבסקי, יאן
155 ,146

ֶזמאן, מילֹוש 37

36 Zeman, Karel ֶזמאן, ָקֶרל

 Ženíšek, ֶז'ניֶשק, פרנטיֶשק
156 František

Zrzavý, Jan ְזְרזאבי, יאן

קליאופטרה 164  

ח
חברה קדישא 87, 89

חג המולד, שווקים 55

חג הפועלים 52

חג מרים גבירתנו של המחרוזת 
)דיֶרר( 40, 42, 114

חגים לאומיים 55

חדרים להשכרה 186, 187

)ה(חייל האמיץ שווייק )האֶשק( 
154

חיי־לילה 208-9

חירום, מספרים 229

חירטֶחן, טֹוט סינט יאנס 
 Geertgen, tot Sins Jans

115
חנויות מיוחדות 214-15

חניה 241

)ה(חצר האיטלקית )קּוטָנה 
170 Vlašský dvůr )הֹוָרה

 Court חצר ההגמון של פראג
 of the Bishop of Prague

134
חצר המלוכה 66

חרסינה, חנויות 212, 213

חשמל 227

חשמלית 35, 239

ט
 Tauc, טאּוץ, גוסטב מקאריּוס

37 Gustav Makarius
28 ,19 Taborites טּבֹוריטים

 Táborský, ָטּבֹורסקי, יאן
76 Jan

טבלת מידות 227

156 Tulka, Josef טּולָקה, יוזף

טיולי יום 168-71

טיולים מאורגנים 241

 Týn School טין, בית־הספר
69

115 Tintoretto טינטורטו

טיסה 234-5

טיפים

במלונות 185  

במסעדות 193  

43 Titian טיציאן

אשה צעירה מול המראה 100  

טלוויזיה 233

פסטיבלים 54  

טלפון 233

טמפרטורות, טבלה 55

 Trojský zámek טרויה, ארמון
179 ,166–7 ,158

המיטב של פראג 42, 50, 51  

87 ,43 Terezín ֶטֶרזין

י
131 Jäger, Joseph יאֶגר, יוזף

יאן אֹוצ'קֹו מוולאשים, 
 Jan Očko, of ארכיהגמון

94 Vlašim
יאן וָרטיסלאב ממיטרֹוביֶצה 

 Jan Vratislav of Mitrovice
43

 John יאן מֶנּפֹומּוק
137 Nepomuk, St

גשר קרל 137  

פסלים 85, 92, 117, 155  

קברו 105  

רציחתו 137, 138  

יאן מֶנּפֹומּוק )ּברֹוקֹוף( 85, 92

Jansa, Václav יאנָסה, וצלאב

כיכר העיר העתיקה 64  

פאסאז' ֶמָלנטריחֹוָבה 71  

 Jaroš, Tomáš יארֹוש, טֹומאש
111 ,100

יהודים

ההגדה של פסח )כתב יד( 41  

המוזיאון היהודי 41, 43, 92  

שואה 84, 86-7  

ראו גם הרובע היהודי, בית   
הקברות היהודי הישן, בתי 

כנסת

 ,25 ,24 Judith יהודית, גשר
138 ,136 ,58

 ,21 Josef II יוזף השני, הקיסר
120 ,83 ,72–3

 John the יוחנן המטביל
131 Baptist, St

יוחנן המטביל )ּברֹוקֹוף( 131

 Julius יוליוס השני, האפיפיור
114 II

יום הרפובליקה 54
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מפת רחובות מאוירת 124-5,   
132-3

מאָלה סטראָנה, כיכר 10, 12, 
127 ,13

מפת רחובות מאוירת 124-5  

מאָלה סטראָנה, מגדל המים 
58

מאָלה סטראָנה, מגדלי הגשר 
175 ,136 ,58

מאָלה סטראָנה, קו המים

מפת רחובות מאוירת 132-3  

 Mánes, Josef מאֶנס, יוזף
160 ,76 ,34–5

 Marold, מארֹולד, לּוֶדק
179 Luděk

 Mathey, מאתיי, ז'אן־ּבטיסט
166–7 ,51 Jean-Baptiste
 Zrcadlové מבוך המראות

176 ,140 ,11 bludiště
מגדל הגשר )העיר העתיקה( 

175 ,139 ,78,138 ,59
 Petřínská מגדל תצפית

 ,140 ,13 ,11 Rozhledna
176

מגורים, סוכנויות 186, 187

מדונה ַאָרקֹוֶאלי )תיאודוריק 
מפראג( 40

)ה(מדונה השחורה, בית 12, 
174 ,93 ,67

)ה(מדונה מסטראקֹוניֶצה 94

 Medek, ֶמֶדק, מיקּולאש
Mikuláš

סעודת מלכים 164  

 Národní ה(מוזיאון הלאומי(
 ,145 ,142 ,13 muzeum

147
אוספים 41, 43  

היסטוריה 19, 34, 35  

מוזיאונים וגלריות

ארמון טרויה 42  

ארמון ירידי המסחר 42,   
164-5

ארמון לֹוּבקֹוביץ 43, 101  

ארמון שוורֶצנֶּברג   
 Schwarzenberský palác

43 ,42 ,40

ארמון שֶטרנֶּברג 40, 42,   
112-15

בית הספר לרכיבה 111  

 Hvězda 'בקתת הציד 'הכוכב  
163

גלריית התמונות )מצודת   
פראג( 40, 3–42, 98, 100

גלריית רּודֹולפינּום 86  

דמי כניסה ושעות פתיחה   
225

הגלריה הלאומית 42, 72,   
 ,126 ,116 ,112–15 ,94–5

164–5
המוזיאון האתנוגרפי 176  

המוזיאון היהודי 41, 43, 92  

 Národní המוזיאון הלאומי  
 ,35 ,34 ,19 ,13 muzeum

147 ,145 ,43 ,41
המוזיאון הלאומי לטכנולוגיה   

 Národní technické
162 ,43 muzeum

המוזיאון הצ׳כי לכסף )קּוטָנה   
הֹוָרה( 170

המוזיאון הצבאי 43  

המוזיאון לאמנות דקורטיבית   
86 ,84 ,43 ,41 ,11

 České המוזיאון למוסיקה  
 ,132 ,43 Muzeum Hudby

141
המוזיאון לספרות לאומית   

120
המיטב של פראג 40-41  

לֹוֶרָטה 13, 40, 43, 118  

לּפידאריּום )מרכז הירידים(   
42

מוזיאון דבוז'אק 41, 43, 154  

מוזיאון המיניאטורות 227  

מוזיאון הצעצועים 101  

מוזיאון הקומוניזם 146  

מוזיאון השוקולד 226  

מוזיאון ישו התינוק מפראג   
131

מוזיאון מּוָכה 13, 147  

מוזיאון מֹונטאֶנלי 127  

מוזיאון נאּפְרְשֶטק   
 ,43 Náprstkovo Muzeum

77

מוזיאון סֶמטאָנה 40, 43, 78,   
81

 Muzeum מוזיאון פראג  
 ,43 Hlavního Města Prahy

161
מוזיאון קאמָּפה לאמנות   

מודרנית 12, 135
מוזיאון קפקא 135  

מנזר אגנס הקדושה   
מבוהמיה 42, 94-5

148 Mottl, Karl מֹוְטל, קרל
 Mucha, מּוָכה, אלפונס

Alfons
אר־נובו 149  

בית העם 35, 66  
מוזיאון מּוָכה 13, 147  

קיריליוס וֶמתֹודיּוס הקדושים   
104

מוניות 240

אל נמל התעופה וממנו 235  
הונאות 229  

 Munch, מּונק, אדוורד
 Edvard

מחול החיים 42  
מוסיקה 

אופרה 220, 221  
בכנסיות ובארמונות 220,   

221
המוזיאון למוסיקה 43, 132,   

141
מוסיקה קלאסית 220  

מוסיקת עולם 220, 221  
מועדוני ג׳אז 208, 209  

מועדוני רוק ופופ 208, 209  
פסטיבלים 52, 54, 217  

קונצרטים בקיץ 53  
מועדונים 208, 209
מועדונים 208, 209

 Mocker, Josef מֹוצֶקר, יוזף
כנסיית סטפנוס הקדוש 154  

כנסיית פטרוס ופאולוס   
הקדושים 47

לודמילה הקדושה 47, 161  
מצודת ְקְרז'יבֹוקלאט 169  

מצודת קרלשטיין 169  
קתדרלת ויטּוס הקדוש 102  

כנסיות )פרטני(, המשך

כנסיית קתרינה הקדושה   
154 Kostel sv. Kateřiny

 Sv. כנסיית רוח הקודש  
92 ,85 Ducha

כנסיית רֹוש הקדוש )בית־  
 St Roch )הקברות אֹולשאני

160
כנסיית רֹוש הקדוש )מנזר   

47 St Roch )סטראהֹוב

כנסיית שמעון ויהודה   
 Sv. Šimona a הקדושים

93 ,85 Judy
 Sv. כנסיית תומא הקדוש  

 ,125 ,115 ,47 ,44 Tomáše
127

כנסית המושיע הקדוש   
 Sv. Salvátora )קֶלֶמנטינּום(

81 ,47
 ,47 ,44 Loreta לֹוֶרָטה  

118–19
 St Michael מיכאל הקדוש  

176
 Betlémská קפלת בית־לחם  

79 ,77 ,46 ,27 ,13 kaple
 Holy קפלת הצלב הקדוש  

27 Rood
קפלת כל הקדושים )ארמון   

 107 All )המלוכה הישן
Saints Chapel

קפלת כל הקדושים )ֶסדֶלץ(   
170 Ossuary of All Saints

קפלת קתרינה הקדושה   
 Sv. Kateřiny )קרלשטיין(

131
 St קפלת תרזה הקדושה  

135 Theresa
 Holy רֹוטּונדת הצלב הקדוש  

46 Rood Rotunda
 St רֹוטּונָדת לֹונגינּוס הקדוש  

46 Longinus’s Rotunda
 St רֹוטּונָדת מרטינוס הקדוש  
 ,46 ,25 Martin’s Rotunda

181 ,160
)ה(כנסייה האורתודוכסית של 

 Czech Orthodox צ'כיה
152 Church

כסף 230-31

כספומטים 230

כרטיסי אשראי 193, 210, 
230

כרטיסים

אוטובוס 240  

בידור 17–216, 225  

טיסה 234  

מטרו 242, 243  

תחבורה ציבורית 238, 239  

כרמליטים 31–130, 135, 146

ל
 Langweil, לאנגווֶייל, אנטונין

161 ,43 Antonín
 Louis )לואי ה־14 )מלך צרפת

67 XIV
לּואיטָגרד הקדושה )בראון( 

137
 Lobkovický לֹוּבקֹוביץ, ארמון

130 ,101 ,99 ,10 palác
המיטב של פראג 43, 50  

לֹוּבקֹוביץ, משפחה 
 ,118 ,116 ,101 Lobkovický

168 ,131
לודמילה הקדושה )נסיכה( 

101 ,99 ,22 Ludmilla, St
לוחות מודעות 224-5

 Longinus, לֹונגינּוס הקדוש
181 St

Loos, Adolf לֹוס, אדולף 
163

לוקסמבורג, שושלת 
26–7 ,20 Luxemburg

 Lurago, לּוראגֹו, ָאנֶזלמֹו
129 ,120 Anselmo

 Lurago, Carlo לּוראגֹו, קרלו
152 ,134 ,101

118–19 ,13 Loreta לֹוֶרָטה

המיטב של פראג 40, 43, 44,   
47

 Lorenzo, לֹוֶרנֶצֹו, מונקו
Monaco

הקינה של ישו 112, 114  

70 U Lazara לזרוס, בית

 Letenské Sady ֶלטָנה פארק
161 ,51 ,36

 Laterna ָלֶטרָנה מאגיָקה
144 Magika

ליאופולד הראשון, הקיסר 
167 ,166 ,21 Leopold I

 ,71 Leopold II ליאופולד השני
175 ,174 ,104

 Leopold ליאופולד, שער
180 Gate

 ,20 Libuše ליּבּוֶשה, הנסיכה
181 ,180 ,79 ,23

 Libuše ליּבֹוֶשה, מרחצאות
181

 Löw, )ליווא, הרב )המהר"ל
90 ,87 ,30 Rabbi

הגולם 90  

פסלו 80  

קברו 89  

ליל המוזיאונים של פראג 53

 Lipany )1434( ליּפאני, קרב
179 ,28 ,19

131 Lennon, John לנון, ג'ון

לּפידאריּום )מרכז הירידים( 
178 ,162 ,42 Lapidarium
לשכות מידע לתיירים 224, 

225

מ
מאבקה של האנושות לדעת 

את ההיסטוריה )מאּולֶּברטש( 
121

מאּולֶּברטש, פרנץ 
Maulbertsch, Franz

מאבקה של האנושות לדעת   
את ההיסטוריה 121

 Maillol, מאיֹול, אריסטיד
Aristide

ּפֹומֹוָנה 164  

 Mácha, מאָכה, ָקֶרל היֶנק
141 Karel Hynek

 Malá Strana מאָלה סטראָנה
123–41 ,19 ,13 ,12 ,10

דירות להשכרה 188  

הדרך המלכותית 175  

היסטוריה 24-5  

מלונות 188, 189, 190, 191  

מסעדות 201-202  

מפת האזור 123  
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מסעדות 205–192

אזור פראג 204-5  

איפה לאכול 192  

הוצאות נוספות 193  

הזמנות 193  

העיר החדשה 202-204  

העיר העתיקה 198-9  

הרובע היהודי 199-200  

כללי התנהגות 193  

מאָלה סטראָנה 201-202  

מצודת פראג וְהראדצ'אני   
201

נכים 193  

צמחונים 193  

שעות פתיחה 192  

תפריט 192  

תשלום וטיפים 193  

 Masaryk, מסריק, טֹומאש
116 ,36 Tomáš

מפות

אזור פראג 168  

העיר החדשה 143  

העיר העתיקה )מזרח( 64-5  

העיר העתיקה )מערב( 78-9  

העיר העתיקה 63  

הרובע היהודי 83, 84-5  

חשמלית 239  

מאָלה סטראָנה 123  

מאָלה סטראָנה, קו המים   
132-3

מפת רחובות 244-55  

מצודת פראג 98-9  

מצודת פראג וְהראדצ'אני 97  

מרכז פראג 16-17  

נהר הְולטאָבה 57, 58-9  

פראג )באירופה( 14-15  

פראג והסביבה 15  

פראג רבתי 159  

תחנות רכבת ואוטובוס 237  

כיכר וצלאב 144-5  

מפלגת הסטודנטים הגרמנים 
36 Sudeten German Party

מפת רחובות 244-55

מצודות

ויֶשְהראד 19, 22, 24, 32,   
180-81 ,160

חומת הרעב 140, 176-7  

מגדל דאליּבֹור 99, 100  

מגדל הגשר בעיר העתיקה   
139

מרחצאות ליּבּוֶשה 180  

ֶנלאהֹוֶזֶבס 168  

קֹונֹוּפישֶטה 114, 169  

ְקְרז'יבֹוקלאט 169  

קרלשטיין 12, 13, 26, 168,   
169

שער אבר השריפה 12, 13,   
66 ,65

ראו גם מצודת פראג  

מצודת פראג וְהראדצ'אני 
97-121

מלונות 188, 190, 191  

מסעדות 201  

מפת האזור 97  

מפת רחובות מאוירת 98-9  

מקסימיליאן הראשון, הקיסר 
114 Maximilian I

מקסימיליאן השני, הקיסר 
105 Maximilian II

מרוץ הסירות של ראש העיר 
53

 Martinic, מרטיניץ, ירֹוסלאב
116 ,107 Jaroslav

 Mariánské מריַאנסֶקה, כיכר
80 ,79 náměstí

מריה הקדושה 118, 119, 146

 Maria מריה תרזה, הקיסרית
174 ,33 ,21 Theresa

171 Marienbad ָמִרֶיינּבאד

 ,42 Výstaviště מרכז הירידים
178 ,162 ,52

מרכזי מידע 224, 225

מרקומנים 22

)ה(מרתון הבינלאומי של 
פראג 52

משטרה 228

)ה(משפחה הקדושה )ּבראנדל( 
132

משקאות 200-201

משקאות חריפים וליקרים 197

משקעים 53

משרד האוצר של בוהמיה 
 ,33 Bohemian Chancellery

107 ,106
)ה(משרד לפיתוח מקומי 

 Ministerstvo pro místní
69 rozvoj

משרדי חלפנות 230

 Methodius, ֶמתֹודיּוס הקדוש
152 ,138 ,53 ,23 ,22 St

)ה(מתחם המלכותי, מסלול 
הליכה 178-9

 Matthias מתיאש הקיסר
110 ,30

31 Matthias מתיאש, שער

 ,102 Matthew מתיו מאראס
169

נ
נאט״ו 37

 Náprstek, נאּפְרְסֶטק, וֹוייָטה
77 Vojta

נאצים 11, 36, 150, 152

 Nebozízek ֶנּבֹוזיֶזק, תחנת
141 ,11 station

 Novák, נובאק, עמנואל
149 Emanuel

 Novotný, נֹובֹוטני, אנטונין
37 Antonín

נֹובי סבֶייט )'העולם החדש'( 
116 ,13 Nový Svět

 Neunhertz, נּונֶהרץ, ִיירז'י
120 Jiří

67 Nostitz נוסטיץ, הרוזן

 Norbert, St נֹורֶּברט הקדוש
120

ניצחונו של אפולו )קרלֹוֶנה( 80

ניקולאס הקדוש, כנסייה 
 Sv. )מאָלה סטראָנה(

 ,125 ,13 ,12 ,10 Mikuláše
128–9

הדרך המלכותית 175  

היסטוריה 32  

המיטב של פראג 44, 47  

ניקולאס הקדוש )ּפלאֶצר( 129

מוצרט, וולפגנג אמדיאוס 
 Mozart, Wolfgang

128 ,104 ,33 Amadeus
פראג של מוצרט 52  

תיאטרון האחוזות 67  

מות הקדושים של תומא 
)רובנס( 113, 115

מזג־האוויר בפראג 53-5

מזרקות

המזרקה המזמרת 48, 50,   
111

מזרקת ונוס 48  

 ,53 Křižík מזרקת ְקרז'יז'יק  
178

מחול 218, 219

פסטיבלים 53, 55  

מחול החיים )מּונק( 42

מטבע 231

)ה(ִמטבעה המלכותית 170, 
174

מטרו 238, 242-3

 Maiselova ַמייזל, בית־הכנסת
92 ,84 ,10 synagóga

המיטב של פראג 41, 43  

 Maisel, ַמייֶזל, מרדכי
 ,87 ,84 ,83 Mordechai

92 ,89
 Michna, Pavel מיכָנה, פאבל

141
 Müller, מיּוֶלר, פרנטיֶשק

163 František
מינכן, הסכם )1938( 36

Myslbek, Josef מיֶסלֶּבק, יוזף

וצלאב הקדוש 146  

זאּבֹוי וסלאבֹוי 149  

כנסיית לודמילה הקדושה   
161

ּפֶז'מיסל וליּבּוֶשה 181  

קברו 181  

 Aleš, מיקּולאש, ָאֶלש
Mikuláš

אּו רֹוָטה 64  

בית וייל 144  

בית שטֹורך 70, 64  

בית־העירייה הישן 74  

ציורי־הקיר בתיאטרון הלאומי   
35

 Mikeš, מיֶקש, פרנטיֶשק
59 František

מיתרי הסתיו 54

מכונית

כבישים מהירים 237  

נהיגה בתוך פראג 241  

רשיונות 236-  

מכס והגירה 224

101 Mlada ְמלאָדה, נסיכה

ְמלאדֹוָטה, הרוזן פרדיננד 
 Mladota, Count Ferdinand

153 ,151
 Mládek, ְמלאֶדק, יאן וֶמָדה

135 Jan and Meda
)ה(מלאך מיכאל )סֹוליֶמָנה( 

128
מלומד בחדר עבודתו 

)רמברנדט( 113, 115

 Hotel Europa מלון ֶאוורֹוָּפה
147 ,145 ,13

148 Hotel Meran מלון ֶמראן

 Hotel Central מלון סנטרל
148

מלונות 184-91

אזור פראג 188-9, 190, 191  

איפה לחפש 184  

הוצאות חבויות 185  

הזמנות 184-5  

הנחות 185  

העיר החדשה 188, 190,   
191

העיר העתיקה 188, 189,   
191 ,190

הרובע היהודי 189, 190, 191  

ילדים 185  

מאָלה סטראָנה 188, 189,   
191 ,190

מצודת פראג וְהראדצ'אני   
191 ,190 ,188

מתקנים 185  

נכים 185  

פאר ובוטיק 186-7  

מלחמת העולם השנייה 19, 
36

ההתנקשות בחיי ַריינהרד   
ַהיידריך 36, 53, 150, 152

השואה 87  
כנסיית ניקולאס הקדוש   

)העיר העתיקה( 73
מטה הגסטאפו לשעבר 11  

 Maltézské מלטה, כיכר
132 ,131 náměstí

37 Menzel, Jiří ֶמנֶזל, ִיירז'י
מנזרים )לנשים(

 Sv. אגנס הקדושה מבוהמיה  
 ,13 ,12 ,11 Anežky České

94–5 ,42 ,25
 Na ֶאָמאּוס הסלאבוני  

 ,46 ,45 Slovanech-Emauzy
153 ,150 ,59

 ,23 Břevnovský ּברֶז'בנֹוב  
163

 Sv. Jiří גיאורגיוס הקדוש  
101

הכרמליטיות היחפות 135  
 ,47 Kapucínský הקפוצ'ינים  

116–17
78 St Anne’s חנה הקדושה  
 ,13 Strahovský סטראהֹוב  

120–21 ,96 ,46 ,32 ,24
מנזרים

מסדר אבירי מלטה, טחנה 
133 ,131

מסדר אבירי מלטה, כיכר 
 Velkopřevorské náměstí

132 ,131
מסדר אבירי מלטה, מעונו של 

ראש המסדר 131, 132
מסחר )גֹוטפרֹוינד( 42

מסלולי הליכה 173-81
מסלולי הליכה 173-81, 240

הדרך המלכותית 174-5  
המתחם המלכותי 178-9  

ויֶשְהראד 180-81  
ֶּפטרז'ין פארק 176-7  

מסים
בחנויות 210  

במלונות 185  
במסעדות 193  
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ענתיקות

חנויות 212, 213  

תקנות המכס 224  

עפיפונים, תחרות 54

פ
פאבים 197, 206, 207

פאולוס הקדוש )קֹוהל( 128

 Faustův dům פאוסט, בית
153 ,151

 ,11 Palach, Jan ּפאלאך, יאן
146 ,145 ,37

 Palko, ּפאלקֹו, פרנטיֶשק
František

הלל לשילוש הקדוש 129  

 U ּפאמאטניקּו, בית
43 3 Památníku

פאסאז' ֶמָלנטריחֹוָבה 71

ּפארדּוּביֶצה, מרוץ הסוסים 
הגדול 54

Parler, Peter ּפארֶלר, פיטר

ארמון המלוכה הישן 106,   
107

גשר קרל 138  

וצלאב הרביעי 27  

כנסיית ברברה הקדושה   
)קּוטָנה הֹוָרה( 170

מגדל הגשר בעיר העתיקה   
139 ,78

מצודת קרלשטיין 169  

קפלת כל הקדושים )ארמון   
המלוכה הישן( 107

קתדרלת ויטוס הקדוש   
102-104

פארקים וגנים

 Trojský zámek ארמון טרויה  
179 ,166–7

 Černínský ארמון ֶצ'רנין  
117 Palác

גן הוורדים )ֶּפטרז'ין פארק(   
176

 Vrtbovská גן ְוְרְטָּבה  
130 ,124 ,51 zahrada

135 ,51 Ledebour גן ֶלֶדּבּור  

110 Rajská zahrada גן עדן  

135 Pálffy גן ּפלאפי  

גן קֹולֹוְוראט־ֶצ'רנין   
135 Kolowrat-Černín
176 Kinský גן קינסקי  

 Palácové גני הארמון  
135 ,51 ,49 zahrady

 Wallenstein גני ואֶלנשֵטיין  
126 ,51 ,48 ,13 ,12

51 ,49 Kampa האי קאמָּפה  

הגן הבוטאני )העיר החדשה(   
 ,51 Botanická zahrada

153 ,151
הגן הבוטאני של פראג   

 Botanická Zahrada hl.m.
162 Prahy

 Jižní Zahrady הגן הדרומי  
110 ,98 ,51 ,48

 Královská הגן המלכותי  
 ,51 ,48 ,30–31 ,12 zahrada

111
הגן הפרנציסקני   

 Františkánská zahrada
146 ,144

המיטב של פראג 48-51  

 Vojanovy sady וֹויאן פארק  
135 ,133 ,51

 Vyšehrad ויֶשְהראד פארק  
181 Park

 Karlovo náměstí כיכר קרל  
152 ,150

 Letenské Sady ֶלטָנה פארק  
161 ,51 ,36

 Veltruskký מצודת ֶולטרּוסי  
168 Zámek

 ,51 Stromovka סטרֹומֹובָקה  
178–9 ,162

 Petřínské ֶּפטרז'ין פארק  
176–7 ,141 ,51 Sady

 Fabricius, פּבריציּוס, פיליפ
107 Philipp

117 Pohořelec ּפֹוהֹורֶז'ֶלץ

 Polívka, ּפֹוליבָקה, אֹוסוולד
69 ,66–7 Osvald

ּפֹוליקֶסָנה לבית לֹוּבקֹוביץ 
131 Polyxena

ּפֹומֹוָנה )מאיֹול( 164

134 Fux, Jan פּוקס, יאן

 Civic ה(פורום האזרחי(
144 ,37 Forum

 Forman, Miloš פורמן, מילוש
65

 Purkyně, Jan ּפּורקינֶייה, יאן
151

181 ,23 Přemysl ּפֶז'מיְסל

ּפֶז'מיסל אֹוטאֶקר הראשון, 
25 Přemysl Otakar I מלך

ּפֶז'מיסל אֹוטאֶקר השני, המלך 
 ,24 ,20 Přemysl Otakar II

106 ,102 ,25
 Přemyslid ּפֶז'מיסל, שושלת

היסטוריה 19, 20, 5–22, 26  

ויֶשְהראד 160  

קברים 101  

 ,13 ,11 Petřín ֶּפטרז'ין, גבעת
140–41 ,121

 ,51 Petřín ֶּפטרז'ין, פארק
141

מסלול הליכה 176-7  

 Filippi, פיליפי, ג'ובאני מריה
130 Giovanni Maria

 Picasso, פיקאסו, פאבלו
42 Pablo

179 Fischer, Jiří פישר, ִיירז'י

 Palackého ּפלאצקי, גשר
181 most

 Palacký, ּפלאצקי, פרנטיֶשק
František

אנדרטה לזכרו 59  

 Platzer, Ignaz ּפלאֶצר, איגנץ

 Kaunic ארמון קאּוניץ  
134 Palace

ארמון קינסקי 68, 72  

כנסיית אורסולה הקדושה   
155

כנסיית ניקולאס הקדוש   
)מאָלה סטראָנה( 129

מלחמת ענקים 98  

מנזר סטראהֹוב 121  

ניקולאס הקדוש 129  

 Palliardi, ּפליַארדי, איגנץ
135 Ignaz

 Felix פליקס הקדוש מָוולּוָאה
136 de Valois, St

נכים, מטיילים 226, 227

מלונות 185, 187  

מסעדות 193  

נמל־התעופה 234-5

נפוליאון הראשון, הקיסר 
34 Napoleon I

 Nephele Mound ֶנֶפֶלה, תל
88

Nepraš, Karel ֶנּפראש, ָקֶרל

דיאלוג גדול 165  

 ,130 Neruda, Jan ֶנרּוָדה, יאן
175

 Nerudova ֶנרּודֹוָבה, רחוב
130 ,124 ,33 ,13 ,12 ulice

הדרך המלכותית 175  

ס
 Savery, סאֶברי, רֹולאן

Roelant
גן־עדן 113  

 Sadeler, סאֶדֶלר, ֶאגידיּוס
Aegidius

היכל וָלדיסלאב 106  

סבסטיאן הקדוש 80

סבסטיאן הקדוש )קּוּבישָטה( 
164

Sgraffito סגראפיטו

אולם משחקי הכדור 31, 111  

ארמון לֹוּבקֹוביץ 50, 101  

ארמון מרטיניץ 116  

ארמון שוורֶצנֶּברג 50, 116  

בית הדקה 174  

בית וייל 144  

בית שטֹורך 70  

מוזיאון סֶמטאָנה 81  

קפלת גולגולתא 177  

סֹוֶּבסלאב הראשון, מלך 
106 Soběslav I

 Sucharda, סּוכארָדה, וֹויֶטך
Vojtěch

השליחים 76  

סּוכארָדה, סטניסלאב 
79 Sucharda, Stanislav

 Soldati, סֹולדאטי, טומאסו
152 Tomasso

סֹוליֶמָנה, פרנצ'סקו

המלאך מיכאל 128  

סוסים, מרוצים 54

סוף העונה, הנחות 211

149 ,141 Sokol סֹוקֹול, תנועה

סטודנטים 226

 Stevens, סטיבנס, אנטונין
Antonín

הצליבה 44  

 Stella, סֶטָלה, פאולו ֶדָלה
111 ,31 Paolo della

 Stalin, סטלין, יוזף, פסלו של
161 ,36 Joseph

 Strahovský סטראהֹוב, מנזר
 ,120–21 ,96 ,13 klášter

177
היסטוריה 24, 32  

המיטב של פראג 46, 47  

סטרֹומֹובָקה, פארק 
178–9 ,162 Stromovka
 Střelecký סְטֶרֶלצקי, האי

11 Ostrov
 Sigismund סיגיזמּונד, הקיסר

160
)ה(סיציליאנית, ּבּולת הזהב 25

סכנות ומטרדים 228-9

)ה(סלאבוני, מנזר ֶאמאּוס 
Klášter na Slovanech-

153 ,150 ,46 ,45 Emauzy
סלאבקֹוב, קרב ))1805 

34 Slavkov
36 Slánský סלאנסקי, משפט

 Slavata, ְסָלבאָטה, ויֶלם
107 Vilém

סלולריים, טלפונים 233

 Smetana, סֶמטאָנה, ֶּבדז'יך
151 Bedřich

בית סֶמטאָנה 75  

דאליּבֹור 110  

ליּבּוֶשה 34, 157  

מוזיאון סֶמטאָנה 40, 43, 78,   
81

מולדתי 52, 81  

קברו 160  

 ,10 Zlatá ulička סמטת הזהב
101 ,99 ,12

 Santa Casa סנטה קאָסה
119 ,118

Santini- סנטיני־ַאייֶכל, ג'ובאני
73 Aichel, Giovanni

סעודת מלכים )ֶמֶדק( 164

ספא 170, 171

ספורט

אירועים 220-21  

פסטיבלים 53  

ספינות, פסטיבלים 

שיט בוולטאָבה 52, 56-9  

 Spezza, סֶּפָצה, אנדריאה
126 Andrea

)ה(ספרדי, בית הכנסת 11, 13, 
92–3 ,85 ,82

המיטב של פראג 43  

)ה(ספרייה הלאומית 81

ספרים, היריד הבינלאומי של 
פראג 52

ספרים, ירידים 52

חנויות 212-13  

סרטים )צ׳כים( 36, 37 

ע
עבודות יד, חנויות 212, 213

 Nové Město ה(עיר החדשה(
143–57 ,26 ,13

מלונות 188, 190, 191  

מסעדות 202-4  

מפת האזור 143  

מפת רחובות מאוירת 144-5,   
150-51

 Staré Město ה(עיר העתיקה(
63–81 ,38 ,13

הדרך המלכותית 174-5  

היסטוריה 71  

מלונות 188, 189, 190, 191  

מסעדות 198-9  

מפת האזור 63  

מפת רחובות מאוירת 64-5,   
78-9

עיתונים 234

ענתיקות צבאיות 11
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קֹונֹוּפישֶטה, מצודת 
169 ,114 Konopiště Castle

Counter- קונטרה־רפורמציה
75 ,47 ,32 Reformation

קונסוליות 225

קונסטאנץ, מועצת ))1415 
 Constance, Council of

72 ,29
 Velká קּונראטיֶצה, מרוץ

54 Kunratická
 Kupecký, Jan קּוֶּפצקי, יאן

100
 Casanova, קזנובה, ָגאּוֶדנציֹו

80–81 Gaudenzio
)ה(קטיפה, מהפכה )1989( 

37 ,19
האנדרטה לקורבנות   

הקומוניזם )2002( 141, 145

הפורום האזרחי 144  

חגיגות הנצחה 54  

כיכר וצלאב 146  

מטרונום, ֶלטָנה פארק 161  

 Kysela, קיֶזָלה, פרנטיֶשק
102 František

)ה(קינה על ישו )לורנצו מונקו( 
114 ,112

 Palác קינסקי, ארמון
 ,68 ,13 ,12 ,10 Kinských

72
המיטב של פראג 49, 51  

מפת רחובות מאוירת 64  

 Kinský קינסקי, ארמון הקיץ
176

 ,49 Kinský קינסקי, משפחת
176 ,141

 Kinský, קינסקי, שֶטּפאן
72 Štépán

 ,22 Cyril, St קיריליוס הקדוש
152 ,53 ,23

פסלים 129, 138  

קיריליוס וֶמתֹודיּוס הקדושים 
)מּוָכה( 104

 Kisch, Egon קיש, ֶאגֹון ארווין
73 Erwin

 Klausová קלאוס, בית־הכנסת
87 ,84 ,10 synagóga

המיטב של פראג 47  

 Klaus, Václav קלאוס, וצלאב
37

Clam- קלאם־גאלאס, ארמון
 ,51 ,49 Gallasův Palác

80 ,79

קֶלֶבה, הנריק ואן

גנו של החשמן ֶצ'זי ברומא   
112

קלוויניסטים 102

קלטים 22

 Kelley, Edward קלי, אדוארד
153 ,100

קליאופטרה )ְזרזאבי( 164

Klimt, Gustav קלימט, גוסטב

הבתולה 165  

 Klementinum קֶלֶמנטינּום
175 ,81 ,78 ,59

היסטוריה 32-3  

המיטב של פראג 47  

)ה(קלריסות העניות 25, 94

קמפינג 186, 187

קניות 210-15

אוכל ומעדניות 215  

איפה לקנות 211  

דוכני רחוב 214  

זכוכית וחרסינה 212, 213  

חנויות מיוחדות 214-15  

מלאכות־יד 212, 213  

מציאות ומכירות סוף העונה   
211

ספרים 212-213  

ענתיקות 212, 213, 214  

שווקים ומרכזי קניות 211,   
215 ,214

שעות פתיחה 210  

תשלום 210  

)ה(קפוצ'ינים, מנזר 
 ,47 Kapucínský klášter

116-17
 Kepler, קּפלר, יוהאן

177 Johannes

 Kafka, קפקא, ּבֹוהּומיל
160 Bohumil

 Kafka, Franz קפקא, פרנץ
145 ,70 ,10

מוזיאון קפקא 135  

מותו 36  

סמטת הזהב 101  

קברו 160  

 Kara, קרא, הרב אביגדור
88 Rabbi Avigdor

 Kracker, קראֶקר, יוהאן לוקאס
Johann Lukas

יוסף הקדוש 129  

קרולינּום )אוניברסיטת קרל( 
67 ,65 ,27 ,26 Karolinum

קרֹומיז'יז', יאן מיליץ'  
77 Kroměríže, Jan Milíč

ְקְרז'יבֹוקלאט, מצודת 
169 Křivoklát

 Křižík, קְרז'יז'יק, פרנטיֶשק
178 František

 ,10 Karlův most קרל, גשר
133 ,13 ,12

הדרך המלכותית 175  

היסטוריה 27, 32, 38  

הצד של העיר העתיקה   
138-9

הצד של מאָלה סטראָנה   
136-7

פסלים 33, 122, 136-9  

 Charles קרל הרביעי, קיסר
20 ,19 IV

ארמון המלוכה הישן 106  

גשר קרל 136, 138  

השרידים הקדושים שלו   
26-7

חומת הרעב’ 140  

כיכר קרל 152  

כנסיית גבירתנו של השלגים   
146

כנסיית סטפנוס הקדוש 154  

מצודת ְקְרז'יבֹוקלאט 169  

מצודת קרלשטיין 168, 169  

נֹוֶבה מֶייסטֹו 143  

פסלו 81  

קברו 105  

פלנטריום 179

 Plečnik, Josip ּפֶלצ'ניק, יֹוסיּפ
110 ,48

155 ,11 U Fleků פֶלק, בית

 Flekovský, פֶלקֹובסקי, יאקּוּב
155 Jakub

148 Fanta, Josef פנטה, יוזף

פנסיונים 186

 U ּפנקס, אולם הבירה
144 Pinkasů

 Pinkasova ּפנקס, בית־הכנסת
 ,84 ,47 ,13 ,12 synagóga

86–7
86 Pinkas, Rabbi ּפנקס, הרב

 Pinkas, ּפנקס, סֹוֶּברסלאב
Soběslav

האי קאמָּפה 133  

פסחא 52

פסטיבל האביב הבינלאומי של 
פראג 52

פסטיבל האוכל של פראג 52

פסטיבל המחול של פראג 53

פסטיבלים 52-5

 Pekárek, Josef ֶּפקאֶרק, יוזף
148

פראג הזהובה 54

פראג למבוגרים 209

 Pražský hrad פראג, מצודת
108–9 ,19 ,13 ,12 ,10

ארמון המלוכה הישן 29, 50,   
106–7 ,99

ארמון לֹוּבקֹוביץ 43, 50, 99,   
101

גלריית התמונות של מצודת   
פראג 40, 3–42, 98, 100

הגן הדרומי 48, 51, 98, 110  

הגן המלכותי 31–30, 48, 51,   
111

היסטוריה 22, 23, 24-5, 29,   
97 ,30-31

מגדל אבק השריפה 98, 100  

 Daliborka מגדל דאליּבֹור  
110 ,99

מפת רחובות מאוירת 98-9  

שער מתיאש 31, 175  

פראג פוסט 224-5, 234

 Prager, Karel ּפראֶגר, ָקֶרל
156

 Prachner, ּפראכֶנר, פיטר
128 Peter

 Prachner, ּפראכֶנר, ריכרד
128 Richard

פרדיננד הראשון, הקיסר 
30 ,21 Ferdinand I

ארמון הארכיהגמון 111  

ֶּבלֶווֶדֶרה 110-11  

הגן המלכותי 111  

קברו 105  

קֶלֶמנטינּום 81  

פרדיננד השני, הקיסר 
126 ,30 ,19 Ferdinand II
ההשלכה מהחלון )1618(   

110 ,107
הוצאות להורג בכיכר העיר   

העתיקה 75

כנסיית ֶאגידיּוס הקדוש 77  

לֹוֶרָטה 118  

פרדיננד החמישי, מלך 174

פרוטסטנטים

ההשלכה מהחלון של 1618   
110 ,107 ,31

הקרב על ההר הלבן )1620(   
163

רדיפתם 31, 32, 75, 138  

 Procopius, ּפרֹוקֹוּפיּוס הקדוש
137 St

ּפרז'יחֹובסקי, הארכיהגמון 
 Přichovský, אנטונין

111 Antonín
 Frederick פרידריך מַּפָלטינאט

105 ,30 of the Palatinate
פרנסיסקו חבייר הקדוש 
138 Francis Xavier, St
 Franz פרנץ יוזף, הקיסר

35 Josef
פרנץ פרדיננד, הארכידוכס 

169 Franz Ferdinand
פרנציסקנים 67ף 146

פרנֶצ'סקו ּבֹורג'ה הקדוש 
)ּברֹוקֹוף( 33

פשע 228-9

צ
צ'כוסלובקיה, רפובליקה 36

צ׳כיה, רפובליקה 37
צ׳כים 22, 33

 Celetná ulice ֶצֶלטָנה, רחוב
174 ,67 ,65 ,13 ,12
)ה(צליבה )סטיבנס( 44
צמח, מרדכי ובצלאל 

88 Zemach, Bezalel
צמחונים 193

161 Černý David ֶצ'רני, דויד
 Černý, ֶצ'רני, פרנטיֶשק

150 František

ק
 ,51 ,49 Kampa קאמָּפה, האי

133 ,131
קאנֶייָקה, פרנטיֶשק 

 Kaňka, מקסימיליאן
 ,124 František Maximilián

169 ,130
 Caratti, קאראטי, פרנצ׳סקו

117 Francesco
 Kvapilová, קבאּפילֹוָבה, חנה

176 Hana
קוביסטיים, בתים 67, 84, 

160 ,93
 Kubišta, קּוּבישָטה, ּבֹוהּומיל

Bohumil
סבסטיאן הקדוש 164  
 Kohl, קֹוהל, הירונימוס

Hieronymus
אוגוסטינוס הקדוש 125  

 Kohl, קֹוהל, יוהאן פרידריך
John Frederick

פאולוס הקדוש 128  
 Quitainer, קוויָטאיֶנר, אֹונדֵריי

118 Ondřej
קוויָטאיֶנר, יוהאן אנטון 

 Quitainer, Johann Anton
120 ,117

170 Kutná Hora קּוטָנה הֹוָרה
 Koch, Jindřich קֹוך, ִיינדריך

176
קולונאדת 'הטחנה' 

 Mlýnská )קרלסּבאד(
171 kolonáda

קומוניזם 19, 36, 146
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שֶטרנֶּברג, פרנץ יוזף 
 Sternberg, Franz Josef

112
שיט בנהר 58-9

59 Šitka שיטָקה, מגדל המים

Schiele, Egon שיֶלה, ֶאגֹון

אשה הרה והמוות 165  

 Náměstí Míru ה(שלום, כיכר(
161

שלושים השנה, מלחמה 
 ,107 ,31–3 ,19 )1618-48(

138
)ה(שליחים )סּוכארָדה( 76

שליטיה של פראג 20-21

שני דובי הזהב, בית 31, 64, 
 73 Dům u Dvou Zlatých

Medvědů
 Schnirch, שנירך, ּבֹוהּוסלאב

156 Bohuslav
שעון 226

שעות פתיחה 225

בנקים 230  

חנויות 210, 225  

מסעדות 192  

שפה 34, 224

 Spytihněv שּפיטיְהֶנב, נסיך
102

Špillar, Karel שּפילאר, ָקֶרל

הומאז' לפראג 66  

שּפראנֶגר, ברתולומיאוס 
Spränger, Bartholomeus
וצלאב ּוויטּוס הקדושים 18  

 Škréta, Karel שְקֶרָטה, ָקֶרל
154–5 ,134 ,73 ,42

 Black Sheriff ה(שריף השחור(
228

שריפת מכשפות, פסטיבל 52

ת
 Thomas, St תומא הקדוש

139
 Thomas, תומאס, אדוארד

34 Edward
107 Thurn תּורן, הרוזן

תחבורה לילית 217

תחבורה

אוטובוס 240  

אוטובוסים למרחקים ארוכים   
237 ,236

אופניים 238, 240  

גיל הזהב 226  

הליכה 240  

חשמלית 239  

טיולים מאורגנים 241  

טיסה 5–234  

ילדים 226, 227  

מונית 235, 240  

מטרו 238, 242-3  

מכונית 236-7, 241  

נכים 226, 227  

סטודנטים 226  

רכבת 236, 237  

תחבורה ירוקה 238  

תחבורה לילית 217  

תחבורה ציבורית 238-9  

תחייתו של ישו )אמן המזבח 
מטרֶז'ּבֹון( 41

 Hlavní nádraží תחנת הרכבת
236 ,148

 Theodoric, תיאודוריק, האמן
100 Master

מדונה ַאָרקֹוֶאלי 42  

ויטּוס הקדוש 25  

130 Theatines תיאטינים

תיאטרון 218, 219

התיאטרון הלאומי 13, 19,   
156–7 ,35 ,34

תיאטרון בובות 216  

תיאטרון האחוזות 12, 13,   
67 ,65

 Stavovské תיאטרון האחוזות
67 ,65 ,13 ,12 divadlo

 Národní ה(תיאטרון הלאומי(
,59 ,19 ,13 divadlo 

156–7

היסטוריה 34, 35  

תיאטרון שחור 218, 219

תיירות אחראית 227

תיירות אקולוגית 227

תכשיטי הכתר 26, 102, 169

תערוכת היובל )1891( 35, 
148 ,58

ביתן ָהָנבסקי 161  

מרכז הירידים 162  

ֶּפטרז'ין פארק 140-41  

)ה(תעשייה, ארמון 52, 178   

קרל הרביעי, קיסר, המשך

קרולינּום )אוניברסיטת קרל(   
67 ,65 ,27

קרלסּבאד 170  

קתדרלת ויטּוס הקדוש 26  

תור הזהב של פראג 26-7  

 Karlovo náměstí קרל, כיכר
152 ,13

מפת רחובות מאוירת   
150-51

 ,13 Karlova ulice קרל, רחוב
80 ,79

 Carlone, Carlo קרלֹוֶנה, קרלו

ניצחונו של אפולו 80  

170-71 Karlsbad קרלסּבאד

 Karlštejn קרלשטיין, מצודת
169 ,168 ,13 ,12
היסטוריה 26, 27  

 Cranach, קָרנאך, לוקאס
114 Lucas

אדם וחוה 114  

ָקרֶנבאֶלה, דוֶמניקֹו 
 Carnevalle, Domenico

80–81
)ה(קרנבל הבוהמי בפראג 
 Bohemian Carnevale

55 Praha
קָרסנֹוהֹורסָקה, ֶאלישָקה 

151 Krásnohorská, Eliška
קתדרלת קיריל וֶמתֹודיּוס 

 Katedrála Sv. הקדושים
 ,13 ,11 Cyrila A Metoděje

152 ,150 ,53
קתרינה לבית לֹוּבקֹוביץ 

118 Kateřina

ר
ראשו של ישו )ֶאל גֶרקֹו( 113, 

115
רדיו 233

 Rubens, רובנס, פיטר פול
127 ,115 ,100 Peter Paul

מות הקדושים של תומא 113,   
115

 Josefov ה(רובע היהודי(
83–95 ,13 ,12 ,10–11

היסטוריה 35  

מלונות 189, 190, 191  

מסעדות 199-200  

מפת האזור 83  

מפת רחובות מאויירת 84-5  

רודולף הראשון, הקיסר 
167 Rudolph I

רודולף השני )ָארצ׳ימּבֹולדֹו( 30

 Rudolph רודולף השני, הקיסר
92 ,86 ,30–31 ,21 ,19 II

אוסף האמנות 42, 100, 114  

המדונה והילד, פסל 116-117  

יהודים 83  

כנסיית תומא הקדוש 127  

מצודת פראג 97, 98, 100  

רודולף, מנהרת המים 179

 ,13 Rudolfinum רּודֹולפינּום
86 ,59

היסטוריה 19, 34  

פסטיבלים 52, 54  

 Roder, רֹוֶדר, ּפנאקיּוס
87 Panacius

64 U Rotta רֹוָטה, בית

 Rousseau, Henri רּוסֹו, אנרי
42

רוק ופופ, מועדונים 208, 209

80 Roch, St רֹוש הקדוש

 Vlašská ה(רחוב האיטלקי(
130 ,124 ulice

רחוב הגשר )מֹוסֶטְצָקה 
 Mostecká ulice )אּוליֶצה

134 ,132
 Ried, Benedikt ריד, בנדיקט

170 ,106 ,100
 Rejsek, ֵרייֶזק, מתיאש

74 Matthias
ַרייֶנר, וצלאב ואברז'יֶנץ 

Reiner, Václav Vavřinec
בזיליקת יעקב הקדוש 67  

גן ְוְרְטָּבה 130  

כנסיית ֶאגידיּוס הקדוש 77  

כנסיית גבירתנו המנצחת   
163 ,130

כנסיית המולד )לֹוֶרָטה( 119  

כנסיית תומא הקדוש 127  

180 Ringle, I G .רינגל, י.ג

רכבת 236
רכבת 236, 237

 Lanová Dráha רכבת כבלים
141 ,13 ,11

Rembrandt רמברנדט
מלומד בחדר עבודתו 113,   

115
100 Reni, Guido ֶרני, גווידֹו

)ה(רנסאנס 19, 30-31
 ’Hladová zed רעב, חומת

176–7 ,140
רפואית, תיירות 229

)ה(רפובליקה הסוציאליסטית 
 ČSSR של צ'כוסלובקיה

71 ,36

ש
 Šaloun, שאלּון, ָלדיסלאב

72 Ladislav
שגרירויות 225

שווקים 211, 214, 215
חג המולד 55  

 Havelská רחוב גאל הקדוש  
73 ulice

שוורֶצנֶּברג, ארמון 
 Schwarzenberský palác

116
המיטב של פראג 40, 42, 43,   

50
 ,86 Schulz, Josef שולץ, יוזף

156 ,147
 Schor, Jan שֹור, יאן פרדיננד

154 Ferdinand
שחזורי קרבות 53

 Štorch House שטֹורך, בית
70 ,64

 Štork, Lorenc שטֹורק, לורנץ
73

)ה(שטן, נחל )ֶצ׳רטֹובָקה( 131
)ה(שטן, עמוד 160, 181

שֶטפאניק, מצפה הכוכבים 
 Štefánikova Hvězdárna

176 ,140 ,11
 Šternberský שֶטרנֶּברג, ארמון

112–13 ,13 palác
אוספי הגלריה הלאומית   

112-15
המיטב של פראג 40, 42, 51  
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