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ג תשע ראשונה עברית מהדורה

להציג לתרגם להקליט לצלם לשכפל אין שמורות הזכויות כל

אמצעי בכל או דרך בכל לקלוט או לשדר מידע במאגרי לאחסן

זה שבספר מהחומר שהוא חלק כל אחר או מכאני אופטי אלקטרוני

הזכויות מבעלי בכתב מפורשת רשות ללא

ב מסת

מ בע לאור מוציאים קציר שטיינהרט

נתניה ספיר ת אזה ד ת

www.haolam.co.il ומפות ספרים להזמנת

mail@haolam.co.il דואל

מ בע ל מו קציר שטיינהרט של רשום מסחרי סימן הוא
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עשת       מיא עריכה

שפירו       דני מפות
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לכתובת שלנו לאתר היכנסו או נתניה ספיר ת אזה ד ת
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מוצג לציבור בכל רגע נתון. מקום 
של כבוד שמור לזכוכית מבוהמיה 

- מסגנון הבארוק ועד יצירות 
יפות מהמאות ה־��-��. עם 

הפריטים הנוספים המוצגים נמנים 
חרסינה מַמייזֶן, גובלנים, תלבו־

שות, אריגים, תצלומים ורהיטים.

r קֶלֶמנטינּום
 ,Karlova 1 ,Křižovnická 190

Mariánské náměstí 5
מפה A4 3 טל� 222-220-879
 18 ,17 v Staroměstská X
ספריית�הבארוק, המגדל�

האסטרונומי וקפלת�המראות 
# ינואר-מרץ: 10:00-17:00; אפריל 

וספטמבר: 10:00-18:00; מאי: 
10:00-19:00; יוני-אוגוסט: 

10:00-20:00; אוקטובר-דצמבר: 
 & 8 7 ^ 10:00-16:00
www.klementinum.com

ב־���� הזמין הקיסר פרדיננד 
הראשון את המסדר הישועי 

לפראג, כדי לבטל את פועלם של 
ההּוסיטים ולהשיב את הצ'כים 
לחיקה של הכנסייה הקתולית. 

הישועים השתלטו על מנזר 
דומיניקני לשעבר, ובמשך ��� 
שנה הפכו את המקום למתחם 

הבניינים הגדול ביותר בעיר 

e רּודֹולפינּום
A3 3 מפה Alšovo nábřeži 12

18 ,17 v Staroměstská X
@ 133 הפילהרמונית

טל� 227-059-227 - ^ 7 
www.czechphilharmonic.cz

 ,�Rudolfinum� הרּודֹולפינּום
כיום ביתה של התזמורת הפי־
להרמונית של צ'כיה, הוא גם 

אחד הבניינים המרשימים ביותר 
לגדת הוְלְטאבָה, בצד של העיר 

העתיקה. רבים מהקונצרטים 
החשובים ביותר במסגרת 

פסטיבל האביב של פראג נער־
כים כאן. יש בבניין כמה אולמות 

קונצרטים, המרשים בהם הוא 
היכל דבוז'אק המפואר, שנחשב 

לאחת היצירות היפות ביותר של 
האדריכלות הצ'כית במאה ה־��. 

הרּודֹולפינּום עצמו הוא דוגמה 
מרהיבה לסגנון הניאו־רנסאנס 

של צ'כיה. המעקה הקמור 
מקושט בפסלים של מלחינים 

ואמנים ידועים מצ'כיה, 
מאוסטריה ומגרמניה. 

בשנים ����-���� שימש הרּו־
דֹולפינּום מקום מושבו של הפר־

למנט הצ'כוסלובקי.

הכנסייה�הישועית�לשעבר��
כנסיית�המושיע�הקדוש�

בקלֶֶמנטינּום

המוזיאון לאמנויות 
w דקורטיביות

B3 3 מפה listopadu 2 .17
טל� 251-093-111

18 ,17 v Staroměstská X
@ 133 # ד'-א' 10:00-18:00 (ג' עד 
www.upm.cz 7 ^ & - (19:00

אוסף הזכוכית של המוזיאון 
 Uměleckoprůmyslové�

Muzeum� הוא אחד הגדולים 
בעולם, אבל רק חלק קטן ממנו 

t רחוב קרל
 Staroměstská X A4 3 מפה
 Karlova� ָקרלֹובָה אּוליֶצה

Ulice� הצר והמתפתל, נסלל 
עוד במאה ה־�� והיה חלק מהד־

רך המלכותית, ששימשה את 
תהלוכות ההכתרה של מלכי 

בוהמיה, בדרכן אל מצודת פראג. 
בתים מקוריים בסגנונות הגותי 

והרנסאנס ניצבים לאורך הרחוב, 
ורובם הוסבו לחנויות המיועדות 

בעיקר לתיירים. 
בבית נחש־הזהב �מס' ��� פתח 
ֵדיאֹוָדטּוס ַדמאיאן הארמני את 

בית־הקפה ב־����, בו גם נהג 
לחלק עלונים מלאי השמצות 

ודיבה. כיום זו מסעדה.

בית באר־הזהב �מס' �� מתאפיין 
בחזית מרהיבה בסגנון הבארוק 

ובתבליטי סטּוקֹו של קדושים, 
בהם רֹוש וסבסטיאן הקדושים, 

שעל־פי האמונה מגינים על העיר 
מפני מגיפות.

סֶמטאנָה היה פטריוט נלהב, 
והמוסיקה שהלחין השפיעה 

רבות על התחייה הלאומית של 
צ'כיה. האיש, שאיבד את שמיע־
תו בסוף ימיו, מעולם לא שמע 

את יצירתו החשובה והמפורסמת 
ביותר, מחזור הפואמות הסימ־

 Má � פוניות מולדתי (ָמה וְלאסט
Vlast). האופרה, הכלה המכורה, 

הביאה לו תהילה עולמית.

אחרי מצודת פראג ובנו את 
כנסיית המושיע הקדוש �-����
�����, המקושטת בפסלים גדו־

לים של שליחיו של ישו מאת יאן 
ּבֶנדל ������.

הישועים זכו בשליטה על מוסד 
ההשכלה הגבוהה, האוניברסיטה, 

ומאז התרחבו עוד יותר: �� 
בתים נהרסו וצורפו למתחם 
החדש. הספרייה המפוארת 

 ,�Barokní sál� בסגנון הבארוק
שתקרתה מעוטרת בסגנון 

אשלייתי �trompe l�oeil�, נבנ־
תה ב־����. קפלת המראות 
 ,�Zrcadlová kaple� היפה

והמגדל האסטרונומי 
�Astronomická věž� נבנו 
במאה ה־��, ומהם נשקפים 

נופים מרהיבים. ב־���� כשהח־
ליט האפיפיור לפזר את המסדר, 
נאלצו הישועים לעזוב את פראג. 
 �Klementinum� הקלֶֶמנטינּום
הפך לבסוף לספרייה הלאומית.

בית־הכנסת 
q ּפנקס

B3 3 מפה Široká 3
18 ,17 v Staroměstská X

@ 133 # אפריל-אוקטובר: א'-ו' 
9:00-18:00; נובמבר-מרץ: 

 7 ^ & 9:00-16:30
www.jewishmuseum.cz

אתּפינָקסֹובָה סינאגֹוגָה 
�Pinkasova Synagóga� יסד 
ב־���� רבי ּפנקס, והוא הורחב 
ב־���� בידי בן אחיינו, אהרון 

משולם הורוביץ. הכנסייה נבנתה 
מחדש פעמים רבות במשך 

השנים. בחפירות נתגלו שרידים 
מרתקים מחיי היומיום בגטו של 

ימי־הביניים, בהם מקווה. 
במרכזו של הבניין הנוכחי נמצא 

אולם ומעליו קמרונות גותיים. 
עזרת הנשים נוספה בתחילת 

המאה ה־��.
כיום משמש בית־הכנסת אנדר־

טה ליהודי צ'כוסלובקיה, שנכלאו 
במחנה הריכוז ֶטֶרזין (ראו עמ' 

91�190) והועברו משם למחנות 
ההשמדה של הנאצים. שמותיהם 
של ���,�� האזרחים שלא חזרו 
חרותים על קירות בית־הכנסת. 

בבניין מוצגת גם תערוכה של 
ציורים מרגשים שציירו ילדים 

במחנה הריכוז ֶטֶרזין.
חלונות�הוויטראז��בתוך�

המוזיאון�לאמנות�דקורטיבית

שלט�מהמאה�ה־���על�בית�
נחש־הזהב��רחוב�קרל

הבמה�באולם�דבוז�אק�שברּודֹולפינּום

y מוזיאון סֶמטאָנה
 A4 3 מפה Novotného lávka 1

 Staroměstská X 222-220-082�טל
v 17, 18 # ד'-ב' 10:00-17:00
www.nm.cz 6 בתשלום &

על לשון יבשה, לגדת הוְלְטאבָה, 
הוסב מפעל לשעבר לאספקת 

מים בסגנון הניאו־רנסאנס, 
 Muzeum Bedřicha� למוזיאון
Smetany� המנציח את חייו של 
המלחין ּבֶדז'יך סֶמטאנָה �-����

���, אבי המוסיקה הצ'כית. 
בחלל המוזיאון מוצגים מסמכים, 

מכתבים, תווים וכלי־נגינה 
המתעדים את חייו ואת פועלו 
של המלחין. המבקרים יכולים 

להאזין לקטעים ממיטב יצירותיו 
של סֶמטאנָה, בהניפם את 

שרביט הניצוח האלקטרוני מעל 
עמודי התווים. 

כנסיית ֶאגידיּוס
u הקדוש

B4 3 מפה Husova 8
 Národní X 224-220-235 �טל

v třída 6, 9, 17, 18, 22 # ג' וה' 
16:00-18:00 5 ב'-ו' 7:00 ו�18:30, 

שבת 18:30, א' 8:15, 9:30, 12:00, 
www.kostel-praha.cz 6 18:30

פרט לשער הגותי שמקשט את 
 Kostel� צדה הדרומי, הכנסייה
Sv. Jiljí� היא ברובה יצירה בסג־
נון הבארוק. היא נוסדה ב־���� 

והפכה לכנסייה הּוסיטית 
ב־����. בעקבות תבוסתם של 
הפרוטסטנטים ב־����, העניק 
פרדיננד השני את הכנסייה לדו־

מיניקנים, ואלה בנו מנזר ענק. 
בתקופה הקומוניסטית סולקו 
הנזירים, אך כיום הם רשאים 

לחזור לכאן. 
קמרונות הכנסייה מקושטים 

בציורי־קיר מאת הצייר וצלאב 
ואבְְרז'ינֶץ ַריינֶר, והוא גם קבור 

באולם התווך. ציור־הקיר המרכ־
זי נועד להאדיר את הדומיניק־
נים, ומתוארים בו דומיניקוס 

הקדוש ונזיריו, העוזרים לאפי־
פיור להגן על הכנסייה הקתולית 

מפני הכופרים.

חזית�הסגראפיטו�של�מוזיאון�סֶמטאנָה

ב ֹו פ ֶס ֹו י ו ֹו  ט ס י ֶי מ ה  ֶר א ט ס ם י ר ו ז א ל ה  ק ו ל ח ב ג  א ר פ 8 28 3

מלונות�ומסעדות�באזור�זה�ראו עמ' �-��� ועמ' �-���
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הנוף�מעל�גגות�הבתים�של�סטאֶרה�מיֶיסטֹו

ֶספֹוב ֹו י ו יסטֹו  סטאֶרה מֶי

�סטאֶרה ה קה  העתי ר  עי
 �Staré Město מיֶיסטֹו - 
 �� ה־ במאה  התפתחה 
כתוצאה מהתרחבותן של העיירות 
שמחוץ למצודה אל הגדה הימנית 
של הנהר. במשך הזמן, יצרו הבתים 
והכנסיות שנבנו סביב כיכר השוק 
רשת סבוכה של רחובות, ורבים מהם 

נשתמרו עד היום. בימי הביניים 
קהילות  שתי  כאן  התגוררו 
זים  אשכנ נפרדות:  ות  יהודי

וספרדים. בהדרגה, התמזגו שתיהן 
ונתחמו בגטו מוקף חומה. במשך 
מאות שנים סבלו יהודי פראג אפליה 
קשה, עד שב־���� ביטל יוזף השני 
רבים מהחוקים שהפלו לרעה את 
היהודים, ומאז נקרא הרובע היהודי 
על־שמו, יֹוֶספֹוב �Josefov�. בשנות 
החליט   �� ה־ המאה  של   �� ה־
הממשל להרוס את אזור הגטו, אך 
בית העירייה וגם כמה בתי־כנסת 

ניצלו מהריסה. 

�תחבורה�
תחנת המטרו Můstek, בקווים A ו-B, וכן תחנת המטרו Staroměstská בקו A הן הקרובות ביותר 

לעיר העתיקה ולרובע היהודי �יֹוֶספֹוב�. חשמליות אינן חוצות את העיר העתיקה, אבל תחנת 
החשמליות הסמוכה לגשר קרל נמצאת במרחק הליכה קצר מכאן. לרובע היהודי, סעו בחשמלית �� או 

�� אל כיכר יאן ּפאלאך �נאמיֶיסִטי יאנָה ּפאלאכָה - náměstí Jana Palacha�. אל מנזר ָאנֶזְ'ָקה 
הקדושה מגיע קו אוטובוס מס' ���.

כל�האתרים

כנסיות�ובתי�כנסת
בית־הכנסת הישן־חדש 

עמ' 9�78 7
בית־הכנסת הספרדי 6

בית־הכנסת ַמייזֶל 9
q בית־הכנסת ּפנקס

u כנסיית ֶאגידיּוס הקדוש
כנסיית גבירתנו־
שלפני־טין 3

כנסיית יעקב הקדוש 4

בתים�עתיקים
בית העירייה היהודי 8

o בית העם
בית־העירייה הישן 

עמ' 5�74 1
r קלֶֶמנטינּום

מוזיאונים�וגלריות
המוזיאון לאמנויות 

w דקורטיביות
y מוזיאון סֶמטאנָה

מנזר ָאנֶזְ'ָקה הקדושה 5

רחובות�עתיקים
רחוב ֶצלְֶטנָה 2

t רחוב קרל

תיאטרון�ואולם�קונצרטים
e רּודֹולפינּום

i תיאטרון האחוזות

בית�קברות
בית־הקברות היהודי העתיק 

עמ' 81�80 0

X

v

5

u

n

��מקרא�
מפת רחובות מאוירת 

עמ' 3�72

תחנת מטרו

תחנת חשמלית

כנסייה

בית כנסת

לשכת מידע לתיירים 

פרט�בסגנון�אר־נובו�
מקשט�את�אחד�
הבתים�בקאּפרֹובָה

ם י ר ו ז א ל ה  ק ו ל ח ב ג  א ר 7פ 1

� ���
מ�

כיכר העיר העתיקה �סטארֹומיֶיסטסֶקה 
נאמיֶיסִטי - Staroměstské náměstí�, הסגורה 

לתנועת כלי־רכב ומוקפת בניינים עתיקים, 
נחשבת אחד האזורים העירוניים היפים ביותר 
בעולם. הרחובות הסמוכים, בהם רחוב ֶצלְֶטנָה, 

מיועדים כמותה להולכי רגל בלבד. בקיץ, 
ממלאים את הכיכר המרוצפת־אבן שולחנות 
בתי־הקפה שפזורים בה, ולמרות שזהו אחד 

מאתרי התיירות העמוסים בעיר, לא נפגמה בו 
האווירה הייחודית. ההיסטוריה קמה לתחייה 

בבניינים המקיפים את הכיכר.

אּו�רֹוָטה (U Rotta), כיום מלון רֹוט 
(Hotel Rott), היתה בעבר חנות של 
סוחר במוצרי ברזל. הבניין מקושט 

בציורים ססגוניים מאת האמן 
מיקֹולאש ָאלֶש, בן המאה ה�19.

 (Štorch House) בית�שטֹורך
מקושט בעיטורים המבוססים 
על רישומים מאת מיקֹולאש 

ָאלֶש, בהם גם וצלאב 
הקדוש רכוב על גב סוס.

בית�שני�דובי�הזהב השער 
המגולף בסגנון הרנסאנס 

הוא אחד היפים בפראג. אֹובֹוְצנִי�ְטְרה בעבר 
התקיים כאן שוק 

הפירות והירקות של 
העיר, וכיום זה 

מדרחוב. 

בית�המדונה�
השחורה

כנסיית�ניקולאס�הקדוש חזיתה 
המרשימה של הכנסייה חולשת 

על אחת מפינותיה של כיכר 
העיר העתיקה.

כנסיית�גבירתנו־שלפני־טין 
צריחיה של הכנסייה הגותית הם נקודת�
הציון הבולטת ביותר בעיר העתיקה 3

כנסיית�יעקב�
הקדוש

הּפיֶיָטה (מריה 
מתאבלת על ישו) 
גולפה בעץ במאה 

ה�15 ומקשטת 
כיום את המזבח 

הראשי 4

ָקרולינּום
חלון מגולף בעודר בולט 

מתוך האגף העתיק 
ביותר שנותר מהָקרולינּום, 

בלב האוניברסיטה שיסד 
קרל הרביעי ב�1348.

רחוב�ֶצלְֶטנָה
הלוח המעוטר בסגנון 

הבארוק הוא סמלה של 
בית השמש�השחורה ברחוב 

צֶלְֶטנָה המפורסם 2

אנדרטת�יאן�הּוס�
האנדרטה לזכרו של 

הרפורמטור הדתי, 
שנחשב גיבור בעיני 

הצ'כים, נבנתה 
ב־���� ביום השנה 

ה־��� להעלאתו 
למוקד באשמת 

כפירה.

כיכר�העיר�העתיקה, 
סטארֹומיֶיסטסֶקה נאמיֶיסִטי, 

מתוארת בציור בצבעי�מים מסוף 
המאה ה�19 מאת וצלאב יאנְָסה, 

בו נראה שהכיכר כמעט לא 
השתנתה במאה השנים האחרונות.

ארמון�קינסקי (palác Kinských) שתוכנן 
על�ידי קיליאן איגנאץ דינצֶנהֹוֶפר, 

מקושט בחזית סטּוקֹו, ומעליו פסלים 
של ארבעת היסודות.

. בית�העם
הבניין בסגנון 

אר�נובו משמש 
היום אולם פופול�
o רי לקונצרטים

שער�אבק־השריפה��
שער גותי משוחזר, 
הוא שריד לארמון 
מלוכה שניצב כאן 

בעבר, בכניסה 
הראשונה אל העיר 

העתיקה.

. בית�העירייה�הישן
השעון האסטרונומי 

המפורסם הוא מוקד העניין 
העיקרי שמביא לכאן המוני 

צופים מדי שעה 1

מפת רחובות מאוירת:
סטאֶרה מֶייסטֹו

תיאטרון�האחוזות
התיאטרון הופיע בסרטו 

של הבמאי מילוש פורמן, 
i אמדיאוס

�מקרא�
     מסלול מוצע  

�הכוכבים�

. בית העם 

. בית העירייה הישן
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חצר�טין

סטארֹומיֶיסְטסֶקה�
נאמיֶיסִטי

מאלֶה
נאמיֶיסִטי
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מלונות�ומסעדות�באזור�זה�ראו עמ' �-��� ועמ' �-���

� ���
מ�

�מפת�איתור��
 ראו מפת רחובות 4�3

�סטאֶרה�מיֶיסטֹו
ויֹוֶספֹוב

נֹוֶבה�מיֶיסטֹו

מידע מפורט כל האתרים החשובים 3 
בעיר מתוארים בפירוט, כולל מידע 
שימושי, כתובות, מספרי טלפון, שעות 
פתיחה ודמי כניסה. המקרא של סמלי 

המידע מופיע על דש הכריכה האחורית.

להקלה של ההת�מ1   מפת האזור
מצאות, �וספרו כל האתרים הנסק

רים ו�סו�נים ב�פת האזור. האתרים 
�ופיעים גם ב�פת הרחובות של 

פראג בע�' 108-13.

פראג 
וברטיסלאבה 

בחלוקה לאזורים
מרכז העיר פראג מחולק 
לשלושה אזורי תיירות. 
אתרים הנמצאים מחוץ 

למרכז העיר נכללים בפרק 
אזור פראג. הפרק המוקדש 
־לברטיסלאבה מסתיים באת

רים החשובים הממוקמים 
מחוץ למרכז העיר.

כל העמודים המוקדשים לפראג 
־מסומנים בלשונית אדומה; לבר

טיסלאבה - בלשונית ורודה.

מפת האיתור תסייע לכם 
לזהות היכן אתם נמצאים 

ביחס לשאר חלקי העיר.
כל האתרים היא רשימה 

שבה מפורטים כל האתרים 
הנסקרים בפרק, בחלוקה 

לקטגוריות: רחובות ומבנים 
־היסטוריים, מוזיאונים וגל
ריות, כנסיות ובתי־כנסת, 

פארקים וגנים.

מפת הרחובות 2 
המאוירת תקנה לכם 
מבט ממעוף הציפור על 
האזור התיירותי הנסקר.

מסלול מוצע מסומן 
בקו אדום מקווקו.

הכוכבים מדגישים את 
האתרים שאין להחמיץ.

הבירה לצד פרקי המחוזות, מתארים 
בפירוט אתרים חשובים, תוך שימוש 
במפות, בצילומים ובאיורים. בפרק �ידע 
שי�ושי יש מידע רב על מלונות ומסעדות, 
ואילו הפרק חשוב לדעת מכיל מידע נוסף 

הנחוץ לתיירים.

מדריך נועד לעזור לכם למצות את ה
ובסלובקיה.  ביקורכם בצ'כיה 
הפרקים היכרות עם צ'כיה ועם 
ממפים כל אחת מהמדינות  סלובקיה 
ההיסטורי  להקשר  אותן  ומכניסים 
והתרבותי. הפרקים המוקדשים לערי 

ך זה ך להשתמש במדרי אי

ה ז ך  י ר ד מ ב ש  מ ת ש ה ל ך  י א 6

פרט�מהשער�בסגנון�הרומאנסקי�במנזר�ּפֹוְרָטה�קֹוֶאלי�בטיְשנֹוב

מוראביה ם  דרו

שרידים העתיקים הרבים באזור מהווים מוקדי משיכה עיקריים למבקרים ה

כאן. כמעט בכל מקום נמצאים עיירות וכפרים יפים, או מנזרים, מצודות 

וארמונות מרשימים. העיירה המרהיבה ֶטלְץ' שנבנתה בסגנון הרנסאנס, 

מקום מגוריו של הארכיהגמון בקרֹוְמיֶיז'יז', ומתחם הפארק והארמון לְֶדניצְקֹו�ואלְ�

טיצְקי נכללים כולם ברשימת המורשת העולמית של אונסק"ו.

 - מֹוראבָה  �יִיזְ'נִי  מוראביה  דרום 
אזור  בעבר   ,�Jižní Morava

האימפריה  של  הגבול 
ערש  היתה  הרומית, 

הסלאבים  מדינת  של  לידתה 
לאזור  שהגיעו  הראשונה 

המו־ האימפריה  אירופה.  ממזרח 
שרדה   (33 עמ'  (ראו  הגדולה  ראבית 
העשירית,  המאה  תחילת  ועד  מ־��� 
אל  המדיאריים  השבטים  פלשו  כאשר 
השנים  במאות  מוראביה.  הטריטוריה של 
זירת  מוראביה  דרום  היתה  מכן  שלאחר 
החשובים  האירועים  של  ההתרחשות 

ביותר בתולדותיה של המדינה הצ'כית.
כולה�  מוראביה  �ושל  האזור  של  בירתה 
האוניברסיטאית השנייה  העיר  ּבְְרנֹו,  היא 
חולפים  שרק  תיירים  יש  בצ'כיה.  בגודלה 
קטן  עתיק  מרכז  נמצא  בעיר  אך  דרכה, 
המודרניס־ נקודת־הציון  כמו־גם  ונעים, 

מיס  של  בתכנונו  טּוגֶנְְדהאט  וילה   - טית 
פאן ֶדר רֹוֶהה. באזור כולו פזורים אוצרות 

מתקופות  אדריכליים 
הנפ־ הרֹוטּונָדה  שונות� 
הרומאנסקי  בסגנון  לאה 
ּפֶרנשטיין  מצודת  בזְנֹויְמֹו; 
הגותי;  בסגנון  המרהיבה 
הרנ־ בסגנון  ֶטלְץ'  הפנינה של 
בסגנון  ואלְטיֶצה  ומצודת  סאנס; 
על  המעידים  למבנים  פרט  הבארוק. 
הדת  עם  מוראביה  של  ההדוק  הקשר 
הקתולית, יש כאן אתרים רבים הקשורים 
היהודית  האוכלוסייה  של  לתולדותיה 
מיקּולֹוב  ּבֹוסקֹוביֶצה,  בהם  באזור, 

וְטזֶ'ּביץ'.
מוראביה  דרום  של  והיערות  הגבעות 
החלק  ואילו  בוהמיה,  של  לאלה  דומים 
יותר.  ופתוח  מישורי  האזור,  של  הדרומי 
יש  ולאזור  פוריים,  כרמים  גדלים  כאן 
מסורת ארוכה של ייצור יין. מומלץ לבקר 
מיקּולֹוב  באזור  העתיקים  היין  במרתפי 
את  ולטעום  אחרות  דרומיות  ובעיירות 

היינות המוערכים מאוד.

המזרקה�מול�האכסדרה�האלגנטית�בגני�קרֹוְמיֶיז�יז�
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Nymburk 

Kobylnice 

Nouzov 

Újezd 

Bezno 

Bělá 

Dobrovice 

Úvaly Český Brod 

Žásmuky 

Mnichovice 

Kostelec 
n. Čer. Lesy 

Dlouhopolsko 

Čáslav 

Štipoklasy Týnec 
nad Saz. 

Zruč nad Saz. 

Sedlčany

Vlašim 

Dubno 

Obory 

Louňovice 

Čechtice 

Kralupy 
nad Vltavou 

Nové Strašecí 

Řevničov 

Zdice 

Hořovice 

Jince 

Mníšek 
p. Brdy 

Brandýs nad
Labem-Stará Boleslav

Říčany 

Kladno 

Neratovice 

סמלים�נוספים�במפה�ראו קפל הכריכה האחורית

y ארמון דֹוּבריש
ארמון ְמנִיכֹובֹו ְהראִדישֶטה 6

ּבֶנאְטקי נאד יִיזֶרֹו 4
טירת וֶלְְטרּוסי 9

q לאני
ְמלאָדה ּבֹולֶסלאב 5

ֶמלניק 8
o מנזר סאזאבָה

e מצודת טֹוְצ'ניק
i מצודת קֹונֹוּפישְֶטה

מצודת קֹוקֹורז'ין 7
w מצודת ְקְרזִ'יבֹוקלאט

t 132�3 'מצודת קרלשטיין עמ
p מצודת שֶטרנּבֶרג

נֶלאהֹוזֶבֶס 0
ּפֹוֶדּבראד 3

u ּפְְרז'יּבראם
r ֶצ'סקי קראס

קּוְטנָה הֹוָרה עמ' 3�122 1 
קֹולִין 2

כל�האתרים

כנסיית�ְסבאָטה�הֹוָרה�מעל�עיירת�הּכֹורים�ּפְְרז�יּבראםאולם�המראות�המרשים�בארמון�דֹוּבריש

שלט�האבירים�של�
משפחת�שוורֶצנּבֶרג��

עשוי�עצמות��בגלוסקמה�
שבֶסְדלֶץ��קּוְטנָה�הֹוָרה

הכניסה�למתחם�של�מנזר�סאזאבָה

��מקרא�
כביש מהיר

כביש ראשי

כביש משני

מסילת רכבת ראשית

מסילת רכבת משנית

גבול אזורי 

מרכז בוהמיה
למבקרים המגיעים לצ'כיה לזמן קצר, מספק החלק המרכזי של חבל בוהמיה נקודת 

מוצא מצוינת לביקור בכל מוקדי העניין העיקריים שמדינה יפהפייה זו טומנת בחובה. 
בטווח של שעת נסיעה מפראג או בטיול־יום ממנה, נמצאות מצודות מרהיבות רבות. 
קרלשטיין על צריחיה ומגדליה וחללי הפנים המרשימים, היא אחד היעדים המתוירים 

ביותר במדינה; סמוך לה עוברים כמה מסלולי הליכה מעניינים. הביקור במצודות 
אחרות, מתוירות פחות, כמו ְקְרז'יבֹוקלאט או קֹוקֹורז'ין, שליו יותר. העיירה קּוטנָה 

הֹוָרה על מרכזה העתיק מלא האווירה וקתדרלת ברברה הקדושה בסגנון הגותי, גם היא 
פופולרית במיוחד. נֶלאהֹוזֶבֶס מלאה מבנים נפלאים בסגנון הרנסאנס, וארמון דֹוּבריש 

הוא אוצר בלום של סגנון הבארוק.

�תחבורה�
עיר הבירה משמשת נקודת מוצא נוחה לביקור באתרים 

של מרכז בוהמיה. רשת התחבורה המקומית מפותחת 
ואמינה. רכבות נוסעות באופן סדיר לצפון דרך ֶמלניק 

וְמלאָדה ּבֹולֶסלאב, למזרח דרך קֹולִין וקּוְטנָה הֹוָרה, 
לדרום דרך קֹונֹוּפישְֶטה, ולמערב דרך קרלשטיין 

וְקְרזִ'יבֹוקלאט. האוטובוסים שיוצאים מפראג ונוסעים 
בין העיירות מרשתים ביעילות את האזור.

ה י מ ה ו ב ז  כ ר מ ם י ר ו ז א ל ה  ק ו ל ח ב ה  י כ ' צ 1 2 01 2 1

ראו�גם
מלונות�עמ' ��-���  �

מסעדות�עמ' �-���  �

� ��
ק�מ

ֶמְדזילאּבֹוְרֶצה 4
מפת�דרכים F3, 43 ק"מ ממזרח 

לְסבִיְדנִיק * 6000 @ £

 ,�Medzilaborce� העיירה הקטנה
הקרובה לגבול פולין, מפורסמת 

בזכות דמותו של האמן האמריקני 
אנדי וורהול, היוצר המוביל של 
תנועת הפופ־ארט. הוריו, שהיו 
מהגרים רּותניים, הגיעו מהכפר 

מיקֹובָה �Miková� השכן. 
המוזיאון�לאמנות�מודרנית�של�

 Múzeum��משפחת�וורהול
moderného umenia� בֶמְדזי־

לאּבֹוְרֶצה שוכן בבניין מבטון־
מזוין. כאן מוצגים �� הדפסי משי 
מקוריים של וורהול, בהם הציורים 
המפורסמים� פחיות המרק של 

קמפבל, החתול הכחול, ואינגריד 
ברגמן בדמותה של נזירה. מוצ־

גות גם מזכרות מחיי משפחתו. 
העיירה ניזוקה קשות במלחמת 

העולם השנייה, אבל נשתמרה בה 
 sv.��כנסיית�רוח־הקודש

Ducha�, הכנסייה היוונית־אור־
תודוכסית היפה מהמאה ה־��.

 
E המוזיאון�לאמנות�מודרנית�

של�משפחת�וורהול
A Warhola 749/26 טל� 748-00-72-(057) 

#ג'-א' & 8

ִויהֹוְרלאט 3
מפת�דרכים F3 @ ממזרח 

לקֹושיצֶה

הרכס הקטן של ההרים הגעשיים 
�Vihorlat� מתנשא סמוך לגבול 

אוקראינה. האזור נחשב אחד 
המקומות השקטים ביותר 

בסלובקיה וכמעט ולא מאוכלס. 
עם מוקדי העניין העיקריים כאן 

נמנים מאגר־המים היפה, 'הים 
הסלובקי' �זאְמּפְלינסָקה שיראבָה 
- Zamplinská Širava�, המוקף 

אתרי קמפינג. בשמורת הטבע 
וִיהֹוְרלאט נמצא צוק�ְסנינסקי�

ְּפֶרשֹוב 2
מפת�דרכים F3, 38 ק"מ מצפון 

לקֹושיצֶה * 91,000 £ @ 
n ְהלאבְנָה 67 טל� -773-11-(051)

www.micpresov.sk 13

ּפְֶרשֹוב �Prešov�, העיר השלישית 
בגודלה בסלובקיה, נזכרה לראשו־

נה בכתובים כבר ב־����. החל 
מהמאה ה־�� היתה מרכז משגשג 

לכריית מלח, ורק במאה ה־�� 
נפסקה הכרייה. במאות ה־��-�� 

שימשה מעוזה של הרפורמציה. 
אחד האירועים העיקריים בתול־

דותיה של העיירה היה 'הטבח של 
ּפְֶרשֹוב' ב־����, בו הוצאו להורג 

�� פרוטסטנטים בכיכר העיר, 
בתואנה כוזבת שתמכו בהתקו־

ממות נגד שושלת הבסבורג.
 sv.��כנסיית�ניקולאס�הקדוש

Mikuláš� שנבנתה ב־���� בסגנון 
הגותי, חולשת על הרובע העתיק 

בעיר ברחוב הראשי ְהלאבְנָה. 
בכנסייה יש ציורים מרהיבים בסג־
נון הגותי וריהוט בסגנון הבארוק. 

המזבח הראשי מהמאה ה־��, 
מרשים במיוחד ומקושט בדמויות 
קדושים שגולפו בידי יוזף הארט־

מן. לפני הכנסייה ניצבים עמוד 
הֶדבֶר בסגנון הבארוק ומזרקת 

ארמון�ראקֹוצ�י��המוזיאון�האזורי��בּפְֶרשֹוב

ְסִביְדִניק 5
מפת�דרכים F3, 53 ק"מ מצפון�

מזרח לְּפֶרשֹוב * 13,000 @ 

בסתיו ����, נערך ליד ְסבִיְדנִיק 
�Svidník� הקרב נגד הנאצים 

 Dukla� במעבר־ההרים דּוקלָה
Pass�, ואלפים רבים של 

חיילי הצבא האדום נהרגו 
כאן. מוזיאון�הקרב�

במעבר־ההרים�דּוקלָה�
 �Vojenské múzeum�

מוקדש להנצחת הקרב. 
בבניין, שצורתו דמוית 

מוקש נגד־טנקים, אצורים 
אלפי מוצגים הקשורים 

לקרב. מחוץ למבנה ולאורך 
הדרך המובילה למעבר־

ההרים דּוקלָה פזורים טנקים 
וכלי־רכב אחדים 

שהשתתפו בקרב. 
במוזיאון�לתרבות�

של�אוקראינה־
רּותנֵיָאה�מוצגים 

חפצי־אמנות של המיעוט הרּותני 
היווני־קתולי. אגף נוסף של 

המוזיאון הנמצא באתר נפרד, 
הוא מוזיאון פתוח (ְסקאנְֶסן) 

ופזורים בו מבני־עץ בסגנון רּותני 
מסורתי.

E מוזיאון�הקרב�
במעבר־ההרים

דּוקלָה Bardejovska 25 טל� -752-13-(054)
www.vhu.sk 8 & '98 # ג'-א

E המוזיאון�לתרבות�
של�אוקראינה־רּותנֵיָאה

Masarykova 10 טל� 773-15-26-(051) 
www.muk.sk & 'ג'-א #

E המוזיאון�הפתוח�
�ְסקאנְֶסן�

Nad Svídnickym Amfiteátrom טל� -(054)
752-29-52 # מאי-אוקטובר: מדי יום 

www.muzeum.sk &

ְסבִיְדנִיק�והאזור
במעבר־ההרים דּוקלָה ��� ק�מ 

מצפון לְסבִיְדנִיק� ניצבת אנדרטה�
לחיילי�הצבא�הצ�כוסלובקי.

ּבאְרֶדיֹוב 6
מפת�דרכים F3, 42 ק"מ מצפון 

לְּפֶרשֹוב * 32,000 
 Radničné n מְּפֶרשֹוב @ £

námestie 21 טל� 541-61-86-(054) 
www.e-bardejov.sk

העיר הגדולה �Bardejov� נזכרת 
במקורות היסטוריים כבר ב־����, 
והצליחה לשמר את אופייה מימי־

הביניים. כיכר השוק הארוכה 
�ראדניְצ'נֶה נאֶמסִטיֶיה� בעיר 

העתיקה נשתמרה להפליא ומוק־
פת משלושת צדדיה ביותר מ־�� 

בתים שנבנו במגרשים צרים 
טיפוסיים, עם גמלונים הפונים אל 

הרחוב. היפה בהם הוא מס' ��, 
שתוכנן תחילה בסגנון הגותי, 
שופץ בסגנון הרנסאנס וכיום 

מהווה חלק ממוזיאון�שאריש�
�Šariš�. בבית־העירייה�

מתחילת המאה ה־�� שניצב 
במרכז הכיכר יש חלונות בסגנון 

הרנסאנס, חלון־בלט ודלתות 
אבן. בחלקה העליון של חזית 

בית־העירייה ניצב פסל של 
האביר רולנד. אגף נוסף של 

מוזיאון שאריש שוכן כאן.
בצדה הרביעי של הכיכר ניצ־

בת בזיליקת�ֶאגידיּוס�
הקדוש, כנסייה מרהיבה שיש 
בה �� מזבחות־צד מימי־הבי־

ניים. העיר נכללת ברשימת 
מורשת העולם של 

אונסק�ו, וניצבות בה 
גם חומות הגנה מימי־

הביניים שנשתמרו 
להפליא. 

 
E מוזיאון�שאריש

 Radničné námestie 48
טל� 472-49-66-(054) # ג'-א' & 8 

www.muzeumbardejov.sk

 

ֶקז'מארֹוק 7
מפת�דרכים E3, 74 ק"מ ממערב 

 n @ £ 17,000 * לְּפֶרשֹוב
ְהלאבְנָה נאֶמסִטֶייה 46 טל� -(052)

449-21-35 www.kezmarok.net

האתר העתיק המפואר ביותר 
בֶקז'מארֹוק �Kežmarok� היא 
הכנסייה�הלותרנית�הגדולה  
בסגנון הניאו־ביזנטי, שתוכננה 

על־ידי האדריכל הווינאי תיאֹופיל 
פון האנסן. נמצאת בה אחוזת־

הקבר של הרוזן ִאיְמֶרה ְטהֹוקֹולי, 
הגיבור ההונגרי של ההתקוממות 
נגד שושלת הבסבורג (ראו עמ' 

263). בניגוד לה, הכנסייה�
הפרוטסטנטית�הישנה 

�Drevený kostol� הסמוכה, 
נבנתה ב־���� מאשוחית אדומה 

ומעץ ָטקסּוס. בכנסייה נמצאים 
מזבח ראשי המקושט בעושר, דוכן 

מטיף מגולף ואגן טבילה מאבן 
מ־����, כלומר עתיק יותר מהכנ־

סייה עצמה. מצפון לכיכר העיירה, 
בה ניצב בית־המועצה בסגנון 

הניאו־קלאסי, נמצאת המצודה�
מהמאה ה־�� שתוכננה על־ידי 

ִאיְמֶרה זאּפֹולְיָה. משפחת ְטהֹוקֹולי 
שיפצה והסבה אותה לבית־מגורים 

בסגנון הרנסאנס; כיום שוכן כאן 
מוזיאון�ֶקז�מארֹוק.  

 
E מוזיאון�ֶקז�מארֹוק

Hradné námestie 42 טל� 452-26-19-(052) 
# מאי-ספטמבר: מדי יום; אוקטובר–

אפריל: ב'-ו' & 8 -

ּפֹודֹוליֶנץ 8
מפת�דרכים E3, 16 ק"מ מצפון 

 n @ £ 3000 * לֶקז'מארֹוק
Námestie Mariánske 29 טל� -(052)

439-12-05

תולדותיה של העיירה הקטנה 
�Podolínec� השוכנת בעמק 
הנהר ּפֹוּפְראד, מתחילות כבר 

ב־����. על הכיכר המרכזית חול־
שים בתים בסגנון הרנסאנס, ובמ־
רכזה ניצבת כנסיית�עלייתה־
לשמיים�של�מריה�הקדושה�

 �Nanebovzatia Panny Marie�
מסוף המאה ה־��, שמקום הפולחן 

בה מקושט בציורי־קיר בסגנון 
גותי. מול הכנסייה ניצב מגדל 

הפעמונים היפה בסגנון הרנסאנס 
שנבנה ב־����, ובו עליית־גג 

המקושטת בעושר רב.
לכנסייה�ולמנזר�של�המסדר�
הפיאריסטי�הסמוכים מאמצע 

המאה ה־��, יש היסטוריה 
מעניינת. במשך ��� שנים שכנה 

במנזר המכללה הפיאריסטית, 
שנוסדה על־ידי המושל של מחוז 

ְסּפיש. בשנים ��-���� הסבו 
אותם הקומוניסטים, לזמן קצר, 

למחנה ריכוז לנזירים הסלובקיים.

אנדרטה�לחיילי�הצבא�
הצ�כוסלובקי�במעבר־ההרים�

דּוקלָה�ליד�ְסבִיְדנִיק

המזבח�הראשי�בכנסייה�
הפרוטסטנטית�בֶקז�מארֹוק

נפטון מהמאה ה־��. מולם ניצב 
 Rakoczy��ארמון�ראקֹוצ�י

Palace�, שנבנה בסוף המאה ה־�� 
בסגנון הרנסאנס וכיום משמש 
 Šarišské��המוזיאון�האזורי

.�múzeum
בפרבר סֹוליבאר��Solivar� נמצא 
מתחם מעניין של בניינים עתיקים 

הקשורים לכריית מלח.
 

E המוזיאון�האזורי
ְהלאבְנָה 85 טל� 773-47-08-(051)

# ג'-ו', א' & 8 - 
www.muzeumpresov.sk

 Sninský - ְסנינסקי קאֶמן�
Kameň�, המטפס בתלילות 

לגובה של ���� מ', ואל חלקו 
העליון מטפסים בסולמות 

פלדה. מלמעלה אפשר להשקיף 
על האגם הירוק כאזמרגד, 

 ;Morské oko��מֹוְרסֶקה�אֹוקֹו
'ים העין'�, המנצנץ במכתש של הר 

געש כבוי.

מסך�של�איקונות�בכנסיית�
רוח־הקודש�בֶמְדזילאּבֹוְרֶצה

�אנדי�וורהול�
מלך הפופ־ארט נולד בארה�ב להורים ממוצא רּותני, 

 Andrej� ושמו היה אנדריי ואְרכֹולָה
Varchola�. הוא למד ציור ועיצוב, 

וב־���� החל לחתום על יצירותיו 'אנדי 
וורהול'. שש שנים לאחר מכן הציג את תערו־
כת־היחיד הראשונה שלו בניו־יורק. בסביבות 

���� החל לצייר חפצי יומיום, שטרות 
כסף, כרטיסי מטרו וסיגריות. יצירותיו 

היו מדויקות ועסקו לעתים קרובות 
במוטיבים מעולם הפרסום. עם יצירותיו 

המפורסמות ביותר נמנית סדרת 
הדיוקנאות של מרלין מונרו, ששוכפלה 

בהיקף נרחב.

פסלה�של�מריה�
הקדושה�בבית־

העירייה�בּבאְרֶדיֹוב

פסלו�של�אנדי�וורהול�
בֶמְדזילאּבֹוְרֶצה

מלונות�ומסעדות�באזור�זה�ראו עמ' �-��� ועמ' �-���
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ֶלבֹוָצ'ה 9
מפת�דרכים E3, 56 ק"מ ממערב 

 n @ £ 14,600 * לְּפֶרשֹוב
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העיירה �Levoča� בירתו לשעבר 
של מחוז ְסּפיש, שוכנת בין הרי 

הָטְטָרה הגבוהים לבין הרי סלֹובֶנ־
סֶקה רּודֹוהֹוִריֶה. במרכז העתיק 

שנשתמר להפליא ניצבים בניינים 
בסגנונות הגותי, הרנסאנס, הבא־
רוק והניאו־קלאסי. בכיכר המרכ־

זית, נאֶמסִטיֶיה מאיְסטָרה ּפאבְלָה, 
נמצאת כנסיית�יעקב�הקדוש�
�sv. Jakub� בסגנון הגותי. הכנ־

סייה מקושטת בקבוצה של �� 
תמונות־מזבח המהוות אוסף של 

אמנות דתית מימי־הביניים ומהר־
נסאנס. תמונת־המזבח הראשי, 
המתנשאת לגובה של �.�� מ', 
נחשבת המזבח בסגנון הגותי 

הגבוה בעולם. הפסלים שגובהם 
יותר משני מ' של הקדושים מריה, 
יעקב ויוחנן המבשר, הם פרי־יצי־

רתו של האמן ּפאבֹול מלֶבֹוָצ'ה, 
ּפָסל מהתקופה הגותית־המאוחרת, 

שגילף גם תמונות־מזבח נוספות 
בכנסייה. מדרום לה נמצא בית־

העירייה�לשעבר (ראו להלן). 
המרכז העתיק ויצירותיו של האמן 
ּפאבֹול נכללים ברשימת המורשת 

העולמית של אונסק�ו, כמו־גם 
מצודת ְסּפיש הסמוכה (עמ' 338). 
את הכיכר המרכזית מקיפים כ־�� 
בניינים עתיקים, בהם בית�תּוְרזֹו�
 Thurzov - המרהיב �תּוְרזֹוב דֹום
dom�, שמעליו מתנוססת עליית־
גג בסגנון הרנסאנס, ובית�האמן�
ּפאבֹול�מלֶבֹוָצ�ה, שכיום משמש 
מוזיאון המוקדש לחייו ולעבודתו. 

בקצה של הרובע העתיק נמצאת 
הכנסייה�המינֹוריטית�הישנה�
�Starý kláštor minoritov� מן 

המאה ה־��, המתהדרת בחלל 
פנים מרהיב בסגנון הבארוק.  

E בית�האמן�ּפאבֹול
נאֶמסִטיֶיה מאיְסטָרה ּפאבְלָה 20 
טל� 451-34-96-(053) # מדי יום 

(בתיאום מראש) &

 

בית�תּוְרזֹו�בסגנון�הרנסאנס�
במרכז�העתיק�של�לֶבֹוָצ�ה

. אולם�המועצה 
ב�1998 נערכה כאן פגישת פסגה בין נשיאיהן 

של 11 מדינות אירופיות: סלובקיה, פולין, 
גרמניה, צ'כיה, הונגריה, אוסטריה, רומניה, 

בולגריה, סלובניה, איטליה ואוקראינה.

. האכסדרות 
בבית�העירייה המקורי לא היו כלל 

מרפסות. ב�1615 נוספו שתי קומות 
של אכסדרות לחלקו המרכזי של 

הבניין.

. ציורי־הקיר 
בציורים המקוריים בסגנון 
הרנסאנס הנמצאים בצדו 

הדרומי של הבניין 
מתוארות המעלות 

האזרחיות: איפוק, אומץ, 
צדק וסבלנות.

אחד המבנים המפורסמים ביותר בעיר הוא בית־העירייה 
�ראדניָצה� שנבנה ב־���� בסגנון הגותי, והחליף בניין 

מוקדם יותר שנהרס בשריפה. בתחילת המאה ה־�� שופץ 
בסגנון הרנסאנס. במאה ה־�� קושט מגדל־הפעמון מהש־

נים ��-����, במוטיבים בסגנון הבארוק. הגמלונים בסגנון 
הניאו־קלאסי נוספו במאה ה־��. בית־העירייה ממלא עדיין 
את ייעודו העירוני, ובקומה הראשונה שוכן גם האגף המר־

כזי של מוזיאון ְסּפיש, בו נסקרים תולדותיו של האזור.

ֶלבֹוָצ'ה: בית־העירייה

האולם�הראשי�
בקמרון של האולם המרכזי 

ניכר סגנונו הגותי המקורי של 
בית�העירייה.

שלט�האבירים�של�העיירה�
השלט כולל מגן אדום 
המקושט בשני אריות, 
האוחזים צמד צלבים.

שלטי�האבירים�
שלט האבירים של העיר מתנוסס מעל הקשת המרכזית 
שבאכסדרות של קומת הקרקע, בצדו המערבי של הבניין.

הגמלונים בסגנון 
הניאו־קלאסי הם מן 

המאה ה־��.

�הכוכבים�

. האכסדרות 

. אולם המועצה

. ציורי�הקיר

�מידע�שימושי�
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המתקן מברזל מחושל הניצב 
בחומתו הדרומית של בית־העי־

רייה הוא 'כלוב הקלון' מן המאה 
ה־��, בו נכלאו והוצגו לראווה 

נשים שביצעו עבירות קלות. 
הכלוב ניצב בגן שהיה שייך 

למשפחת ּפְרֹוּבְסטנֶר, שהעניקה 
אותו לעיר ב־����.

��כלוב�הקלון��

מלונות�ומסעדות�באזור�זה�ראו עמ' �-��� ועמ' �-���
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מוקדי העניין העיקריים כל אחד 4 
מהם זוכה לכפולת עמודים )או 

יותר(. מבנים היסטוריים מתוארים תוך 
שימוש בחתך רוחב של חלל הפנים; 

עיירות חשובות או מרכזיהן מלווים 
במפות צבעוניות שיעזרו לכם למצוא 

את האתרים העיקריים.

במפת האזור מסומנת רשת 2 
הכבישים הראשיים, והיא מספקת 

מבט כללי על האזור. כל האתרים 
החשובים מסומנים במפה זו 

וממוספרים. באותו עמוד מופיעים גם 
טיפים שימושיים לנסיעה באזור 

במכונית וברכבת.

חלוקה לאזורים
פרט לפראג, מחולקת צ'כיה 

־לשבעה מחוזות - ולכולם מוק
דשים פרקים נפרדים. סלובקיה 
מחולקת לשלושה מחוזות, פרט 
לברטיסלאבה. הערים, העיירות 
והאתרים החשובים והמעניינים 

ביותר מסומנים במפת המחוז.

בכל האתרים החשובים יש גם 
מסגרת ובה כל המידע השימושי 

הנחוץ לתכנון הביקור.

הקדמה הנופים, ההיסטוריה 1 
ואופיו של כל מחוז מתוארים 

בתת־פרק זה, שבו תגלו כיצד 
התפתח האזור במשך מאות שנים 

ומה הוא צופן לתיירים כיום.

מסגרות מאירות היבטים 
מעניינים של האתרים 

החשובים.

מידע מפורט כל הערים 3 
והעיירות החשובות ושאר מוקדי 

־העניין מתוארים בפירוט. הם מסוד
רים על־פי סדר מספורם במפת 

האזור. בתוך כל סעיף מובא מידע 
על האתרים החשובים ביותר.

כל אזור בכל אחת מהמדינות תוכלו 
לזהות בקלות בזכות הלשונית 

הצבעונית; מפתח הצבעים המלא 
מופיע בדש הכריכה הקדמית.
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להציעל מה הרבה יש כיה צ
מהאגדות וטירות מצודות
לילה י וחי מרהיב ופי י
לגרמניה ממזרח מיקומה תוססים
הפך אירופה של הדרכים בצומת
למדינה שנים מאות במשך אותה
המסחר רות י עי ו משגשגת

מעידות המרפא ועיירות העתיקות
הכפר אזורי העשיר עברה עעל
לפעילויות־חוץ עדן גן והיערותהם
רבים הליכה מסלולי בהם ועוברים
בפראג ימצאו העיר אוהבי ואילו
גלריות ובעריםהאחרותמוזיאונים

תוססת בילויים וסצינת לאמנות

לגלות את צ'כיה

בּפְראכָטיֶצה הניאו־רנסאנס בסגנון בית־העירייה של הססגונית חזיתו

בוהמיה דרום

סקי ֶצ מימי־הביניים העיירה
קרּומלֹוב

המפורסמת הבירה ִמבשלת
ּבּודבאר

שּומאבָה בהרי הליכה מסלולי

באתרים התברך בוהמיה דרום
טבע ובאזורי רבים עתיקים

הפופולרית העיירה מרהיבים
על (עמ' 152) קרּומלֹוב סקי ֶצ

הפזורים מימי־הביניים מבניה
כלולה וְלְטאבָה נהר של לגדתו

של העולם מורשת ברשימת
ָ ְ ְ

ייהנו הבירה אוהבי ו אונסק
ּבּודבאר בִמבשלת לבקר

בישלו בה (עמ' 139) הסמוכה
בירה את שנים ממאה יותר לפני

המקורית באדוויזר
הרי את העוטף העבות היער

יעד (עמ' 9�148) הוא שּומאבָה
בו לטייל הטבע לשוחרי נהדר

ָ

באופני לרכוב ההליכה במסלולי
בקיאקים ולחתור הרים

פראג

העתיק קרל גשר
בסגנון הקדוש ויטּוס קתדרלת

הגותי
ההומה העיר־העתיקה כיכר

ְשֶטרנּבֶרג ארמון

יפה כיה צ של הזהב עיר פראג
הבוקר בשעות במיוחד

מעל עולה כשהערפל המוקדמות
גשר תחת הזורם וְלְטאבָה נהר
היום במשך (עמ' 9�68) קרל

פראג במצודת המונים מבקרים
(עמ' 5�54) ומתפעלים

הקדוש ויטּוס מקתדרלת
(עמ' 9�58) וצופים הגותית
המשמרות בחילופי ב־

הראשונה בחצר
מתפתלים המצודה במורד

והסמ־ האבן מרוצפי הרחובות
לכיכר ומובילים הצרות טאות
(עמ' 5�72) העיר־העתיקה

לצפות מבקרים אלפי באים אליה
המיוחד האסטרונומי בשעון

ובכנסיית הּוס יאן של באנדרטה
גבירתנו־שלפני־טין

 (60�61 (עמ' ְשֶטרנּבֶרג ארמון
האמנות לשוחרי חובה אתר הוא

ֶ ֶ ְ

אמנות של עשיר אוסף אצור בו
אירופית

הקדוש ויטּוס קתדרלת של צריחיה ובמרכזה פראג מצודת

הקדושה ברברה קתדרלת
הֹוָרה קּוטנָה בשלג

בוהמיה מערב

וארי ָקרלֹובי המרפא עיירת
במריַאנסֶקה הליכה מסלולי

לאזְנֶה
ּפְלְזֶן ִמבשלת

בעיירות ידועה בוהמיה מערב
במנזרים גם אך שבה המרפא

באזורים אחדים מעניינים

בוהמיה מרכז

מרהיבות מצודות
האווירה מלאת הֹוָרה קּוטנָה

ֶמלניק בעיירה הכרמים

האזורים אחד הוא בוהמיה מרכז
במדינה ביותר הפופולריים

ועתיר ברגל לטיולים אידיאלי
נמוכות וגבעות כרמים מצודות

גלויה מתוך יצאו שכמו
ביותר המתוירים האתרים עם

(עמ'  קרלשטיין מצודת נמנים
והעיר ה־ 3�132) מהמאה
(עמ'  הֹוָרה קּוטנָה העתיקה

יפה־ במבנים 3�122) שהתברכה
ברברה קתדרלת בהם רבים פיים

נֶלאהֹוזֶבֶס ומצודת הקדושה
אוסף אצור שבה (עמ' 126)
במדינה ביותר היפה האמנות

הכרמים משתרעים מצפון
ֶמלניק העיירה של העתיקים

ליין ענבים שמניבים
ֶ

(עמ' 126) 
ה־ המאה מאז

וישו מריה
כיכר התינוק
פראג וצלאב
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בירה ובִמבשלת נרחבים מיוערים
מפורסמת

וארי ָקרלֹובי המרפא עיירת אל
תיירים באים (עמ' 5�174)
במי לטבול כדי כולו מהעולם

המינר־ מהמים ולשתות המרפא
המפורסמים אורחיה עם ליים

בטהובן ואן לודוויג המלחין נמנו
מרקס קרל הדעות והוגה

מריַאנסֶקה הציורית העיירה
עיירת (עמ' 169) היא לאזְנֶה
כדי באים אליה נוספת מרפא

ֶ ְ

ולטייל ספא מטיפולי ליהנות
באזור ההליכה במסלולי

לעיר מטיול ייהנו הבירה חובבי
בִמב־ (עמ' 3�162) לביקור ְּפלְזֶן

אּורקוֶול פילזנר הבירה שלת
ֶ ְ ְ

בוהמיה מזרח

בְקְרקֹונֹוֶשה סקי
ָקה ְ סנְיֶיז בהר הרכבל

ָאְדְרשּפאח־ הסלעים עיירת
ֶטּפליֶצה

מטיילים נוהרים החורף בחודשי
סקי־המישור למסלולי סקי וגולשי
ְקְרקֹונֹוֶשה בהרי המושלג באתר
במיוחד המשתלם
ֶ ְר ְְ

(עמ' 9�208) 
הגבוהה הפסגה ָקה ְ סנְיֶיז להר
לגובה המתנשאת במדינה ביותר

ָ ְ ֶ ְ

ברכ־ לעלות אפשר מ של
נופים נפרשים משם בל

יותר חמים אוויר במזג מרהיבים
הטיפוס במסלולי לטפס נעים
ָאְדְרשּפאח־ הסלעים בעיירת

(עמ' 210) ֶטּפליֶצה
מוראביה דרום

ובמיקּולֹוב בזְנֹויְמֹו יין ייצור
בּבְְרנֹו שּפילּבֶרק מצודת
הקארסטי באזור מערות

מוראביה של

(עמ' 9�238)  הקרח יינות את
של השורות מניבים האזור של

את המקיפים גליים כרמים
ומיקּו־ זְנֹויְמֹו היפות העיירות

המת־ היין פסטיבלי במהלך
ְ ְ

לֹוב
הענבים מותססים בהן קיימים

יין burčák אק ּבּוְרצ להכנת
ותוסס מתוק

שּפילּבֶרק במצודת הביקור
בעיר (עמ' 31�230) האדירה

הצצה מזמן (עמ' 9�228) ּבְְרנֹו
המצמררים לתולדותיה מרתקת

ְְר

התת־ בנהרות בסירה שיט ואילו
באזור ּפּונְְקבָה במערות קרקעיים
(עמ'  מוראביה של הקארסטי

יותר נינוחה חוויה 233) הוא

בוהמיה צפון

סֶקה ֶצ היפה הלאומי הפארק
ְסביצארסקֹו

ֶטֶרזין גטו
בליּבֶֶרץ האדריכלות

להפליא נשתמרו בוהמיה בצפון
האזור אבל העתיקות העיירות
הפארק בזכות בעיקר מפורסם
ְסביצארסקֹו סֶקה ֶצ הלאומי
שוויץ גם שנקרא (עמ' 9�188)
ערו־ עתיר הפארק בוהמיה של

נופיות עיירות מרהיבים צים
ומאות טבעיים סלע וגשרי

שנה בכל בו מבקרים מטיילים
(עמ'  ֶטֶרזין המבוצרת העיירה
לגטו הפכה מדרום

ֶֶר
 (190�91

הוא המקום כיום ב־ יהודי
של לזכרם הנצחה אתר

בדרכם בגטו שעברו היהודים
ההשמדה במחנות הטרגי לסופם

(עמ' 5�182), העיר ליּבֶֶרץ
בצפון ביותר הגדולה הסמוכה

ֶֶר

תעשייתי עורק היתה בוהמיה
האוסטרו־ האימפריה של ראשי

טובה דוגמה ומהווה הונגרית
בעבר האזור של לתהילתו

ושלזיה מוראביה צפון

העתיקה אֹולֹומֹוץ
גותיים ומבצרים מצודות
סֶקה יצ יאבֹורז מערות

המרהיבות

עיר (עמ' 9�216) אֹולֹומֹוץ
ומרכזה תוססת אוניברסיטאית

יעד היא הקתולית הכנסייה של
במוזיאון בטיול לכלול שכדאי
של אוסף מוצג בעיר לאמנות
ציורים ושל איטלקיות יצירות

ה־ מהמאה כיים צ
עתי־ במבנים גם התברך האזור

מצודת בהם אחדים קים
(עמ' 221) מהמאה ְשֶטרנּבֶרג
220� (עמ' ּבֹוזֹוב ומצודת ה־

בסגנון שתיהן ה־ 21) מהמאה
הגותי

מטיול יתאכזבו לא הטבע שוחרי
(עמ'  סֶקה יצ יאבֹורז למערות
מערות של המרהיב המקבץ

ֶ
(220

פני על משתרע תת־קרקעיות
ועשיר מ ק משלושה יותר

נטיפים של מרשימות בתצורות
וזקיפים

של הגירניות התצורות
ָאְדְרשּפאח־ֶטּפליֶצה

ְסביצארסקֹו סֶקה ֶצ ּבראנָה יְצָקה ּפְראבְצ הטבעי הסלע גשר

אחת באֹולֹומֹוץ רחוב
ביותר העתיקות העיירות

במוראביה
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הדרוס בקצה  הדחוקה  ם�לובקיה, 
רכז מזרחי של צ'כיה בלבה של מר
ש בשילוב  התברכה  של אירופה, 
נכסי של  עושר  עם  נמרצת  כלכלה 
ושדות  עמקים  אגמים,  הרים,  טבע: 
מרהיבו קרח  מערות  בתוליים,  ת מרעה 
ה, ופארקים לאומיים. בירתה, ברטיסלאב
המדינה  של  המערבי  בקצה  שוכנת 
ובהונגריה.  באוסטריה  וגובלת 

במעערב סלובקיה מתנשא רכס הקר�
בגידולי  העשיר  פטטים�הקטנים, 
בעמקים  ואילו  מלבלבים,  גפננים 
הששופעים במרכז סלובקיה נמצאים 
עייירות ּכֹורים וכפרים מימי�הביניים, 
ָטְטָרה  הרי  של  בצלם  השוכנים 
באזור  פזורות  במזרח,  האאדירים. 
וכנסיות�עץ  רבות  מערות  כולו 

בעלות קסם ייחודי.

ברטיסלאבה

העתיקה העיר
אדריכליים אוצרות

מצודת של הרומנטיים שרידיה
דֶבין

יין בייצור המפורסם האזור

במיקום שוכנת ברטיסלאבה
וינה בין הדנובה של לגדתו מרהיב
ההיסטו־ את ומשלבת לבודפשט
והמט־ האדריכלות התרבות ריה

נבדלות אומות שלוש של בח
והונגריה אוסטריה סלובקיה

סלוב־ בירת של העתיקה בעיר
(ראו עמ' 7�276) שזורות קיה
ובחודשים ונהנתנות היסטוריה

בתי־הקפה מוציאים החמים
מול אל שולחנותיהם את החוצה
הבא־ בסגנון עתיקים ארמונות

במדרחובים לטייל נעים רוק
העתיקה בעיר אבנים המרוצפים
מרשים מגוון נמצאים ובמרכזה

החל אדריכליים סגנונות של
בצריחים המקושטת מהמצודה
הצפונית (ראו עמ' 278) לגדתו
הקתדרלה ועד הדנובה נהר של

סלובקיה מערב

רומנטיים וארמונות מצודות
ְטְרנאבָה של הדתיים אוצרותיה

ָאני ּפִיֶיְשְט מרחצאות

של השמש שטופי המישורים
סלע בעבר היו סלובקיה מערב
הסוערות בתולדותיה מחלוקת

בנו ה־ במאה המדינה של
ומצו־ ארמונות הונגריים אצילים
בלהט להורסם כדי רק רבים דות

ארמון כמו אחדים הקרב
(ראו עמ' 5�304) מֹויְמירֹובֶצה

יוקרה למלונות והוסבו שופצו
ֶ ְ

מרהיבים בגנים המוקפים
מצודת של שרידיהן כמו אחרים

אכטיֶצה צ ומצודת ּבְֶצקֹוב
עדות מהווים (ראו עמ' 1�300)
במצודה האזור של הסוער לעברו

פשעיה על נכלאה האחרונה
ּבאְטהֹורי בת ארז האכזריים

הדמים רוזנת שכונתה
(ראו עמ' ְטְרנאבָה בעיר

של מרהיבה שורה יש
ָ

 (296�9
אוכלוסיית כמו־גם דת מבני
על ואילו תוססת סטודנטים

מרטינוס ש ע הקטנטנה
(ראו עמ' 1�280) הקדוש

הסג־ של שכיית־חמדה הנחשבת
הארכיהגמון ארמון הגותי נון
(ראו עמ' 9�278) והיפה הוורוד
הניאו־ לסגנון נאה דוגמה הוא

הכחולה הכנסייה ואילו קלאסי
(ראו עמ' 284) והייחו־ הקטנה

אר־נובו בסגנון נבנתה דית
של האורבני לאזור מצפון־מערב

הנהר ובמעלה ברטיסלאבה
דֶבין מצודת של שרידיה נמצאים

על הניצבים
ֶֶ

(ראו עמ' 285)
הנהר מעל גבוה צוק של קצהו

פופולריים סביב והאזור המצודה
והש־ וספורט טבע שוחרי בקרב
מספקים הנהר של לגדתו בילים
הקיץ מחום שליו מפלט מקום

היין מסורת של שורשיה
הקרפטים־ בהרי המקומית

ה ראָצ בעיירה מצויים הקטנים
של בפרבריה
ָ

(ראו עמ' 285) 
של הפסטיבלים ברטיסלאבה

ובעיירה בה נערכים הענבים בציר
היינות (ראו עמ' 286) מֹוְדָרה

מאיכות הם מהאזור הלבנים
ְָר

והאזור במיוחד ומשתלמים טובה
יקבים גדוש כולו

לגלות את סלובקיה

מזרקה
בברטיסלאבה

המסעדות באחת בילוי
העיר של במדרחובים

בברטיסלאבה העתיקה

ברטיסלאבה של העתיקה בעיר האבנים מרוצפי הרחובות

המערביים הָטְטָרה הרי של למרגלותיהם ְּפִריִּבילִינָה העיירה של האידילי נופה
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סלובקיה מרכז

לפולקלור מרתקים מוזיאונים
עתיקות ּכֹורים עיירות
המרהיבים ָטְטָרה הרי

סלובקיה מרכז של הפורה האזור
וייחו־ מבודדים כפרים משובץ

חיים מוזיאונים המשמשים דיים
נכללים מהם ורבים לפולקלור

של העולמית המורשת ברשימת

סלובקיה מזרח

קֹושיֶצה של התרבות פניני
מרהיבות גירניות מערות
ְסּפיש מצודת של שרידיה

 (328�31 (ראו עמ' קֹושיֶצה
בסלו־ בגודלה השנייה העיר היא

ֶ

של בשורה והתברכה בקיה
הפזורים יפים עתיקים בניינים
ְהלאבְנָה הראשי הרחוב לאורך
המו־ יצירת הוא שבכתר היהלום
ָ ְ ְ

קתדרלת הגותי בסגנון פת
(ראו עמ'  הקדושה אליזבתה

(328
העיירה נמצאת לקֹושיֶצה ממזרח

בה (ראו עמ' 333) ְסבִיְדנִיק
המפו־ ממבני־העץ כמה נמצאים

הרּוְתנים קהילת של רסמים
ּבאְרֶדיֹוב בעיר היוונים־קתולים
ה לֶבֹוָצ (ראו עמ' 333) ובעיירה

כיכרות (ראו עמ' 5�334) יש
בסג־ מבנים חולשים עליהן יפות
בסלֹובֶנסקי ואילו הרנסאנס נון
בסלוב־ הקארסט אזור

ֶ
קראס

משתרעת ראו עמ' 7�336 קיה
ייחו־ מערות של נרחבת מערכת

דיות
מצודת אל באים רבים מבקרים

(ראו עמ'  הפופולרית ְסּפיש
רב למרחק הנראית (338�9

מרהיבים מראות ממנה ונשקפים

(ראו  וְלְקֹולינֶץ בכפר ו אונסק
גבעה בצלע החבוי

ֶ ְ ְ
עמ' 322) 

חשו־ קורות־עץ של בתים ניצבים
מלאכות־היד בו ונשתמרו פות
הכפ־ והמקצועות המסורתיות
בתי־ נמצאים לו סמוך ריים

(ראו עמ'  מאני יְצ בצ הכפר
בקישוטי־קיר 322) המעוטרים
לדוגמאות ונחשבים מרהיבים
שנשתמרו ביותר המפורסמות

העממית הסלובקית לאדריכלות
העתיקות הּכֹורים עיירות

(ראו  ְשטיָאבְניָצה ּבאנְסָקה
ּבאנְסָקה עמ' 314)

(ראו עמ' 13�310)  ּביְסטריָצה
(ראו עמ' 315)  וקֶרמניָצה

צעירים מרכזים נחשבות
גם בהם ונמצאים ותוססים

המעניינים העתיקים האתרים
את המנציחים במדינה ביותר
והנחושת הכסף הזהב כריית

מימי־הביניים
להרי נוהרים וספורט טבע שוחרי

(ראו עמ' 17�316) ָטְטָרה
לסקי נהדרת סביבה המספקים

ְָר ָ

במערות לטיולים ברגל לטיולים
ולרפטינג

מפוארות טירות גם פזורות באזור
(ראו  ּבֹויניֶצה מצודת כמו רבות

בידי שנבנתה עמ' 21�320)
מבנים ה־ במאות אצילים
תולדו־ אל הצצה מספקים אלה

סלובקיה של הסבוכות תיה

(ראו  ין ְטֶרנְצ העתיקות הערים
(ראו עמ'  עמ' 301) וניטָרה

מרשימות מצודות 304) שומרות
שמתנוססות הגבעות על הניצבות

גם לְטְרנאבָה בדומה מעליהן
יש וניטָרה ין ְטֶרנְצ בערים

ומועדונים בתי־קפה פאבים
המיועדים מלאי־חיים

בעיר הצעירים לאוכלוסיית
המפורסמת המרפא עיר

(ראו עמ' 300)  ָאני ּפִיֶיְשְט
בארמון מפלט מקום מספקת

ָ ְ ְ ֶ

(ראו עמ' 360) המשו־ ֶתְרִמיָה
מלון־ספא אר־נובו בסגנון חזר

ָ ְר ֶ

הראשון כוכבים חמישה בדירוג
וָה בנהר אי על השוכן בסלובקיה

של המרשימים שרידיה
מערב ּבְֶצקֹוב מצודת

סלובקיה

הפופלריים ָטְטָרה הרי של היפהפה הנוף

קֹושיֶצה הקדושה אליזבתה ש ע הגותי בסגנון הקתדרלה
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מודגש בכתב עמודים מספרי
העיקרי למופע מתייחסים

א
261 Avars אבארים

הקדוש יוחנן מסדר אבירי
157 67 Knights of St John

173
Eberle Jakob ייקוב ג ֶאּבֶרלֶה

174
סקי ֶצ מרכז שילֶה ֶאגֹון

Egon Schiele קרּומלֹוב
152 Centrum

כריסטיאן יוהן הנסיך ֶאגֶנְּבֶרג
Eggenberg Prince Johann

154 Christian
343 אגרוטוריזם

Adalbert St הקדוש ַאדאלּבֶרט
101 33

אֹולֹומֹוץ ארמון ֶאדֶלְָמן
218 Edelmann Palace

Adam II of מְהראדֶץ השני fאדם
144 Hradec

מודרנית אדריכלות
255 סלובקיה

21 כיה צ
אדריכלות

315 254-5 סלובקיה
20-21 כיה צ

U נאחֹוד הוטל ּבֶראנְָקה אּו
210 Beránka Hotel

U פראג הבירה אולם ְפלֶקּו אּו
96 Fleků

U הבירה אולם ּפנקס אּו
88 Pinkasů

72 U Rotta פראג רֹוָטה אּו
Uherčice טירה יֶצה אּוֶארצ

236 Chateau
ּבְרנֹו מנזר אוגוסטיני

229 Augustinian Monastery
336 Úhorná אּוהֹוְרנָה

Ohrada הציד בקתת אֹוְהראדָה
140 Hunting Lodge

מיֶסל ְּפזֶ הראשון אֹוטאָקר
34 Otakar I King המלך

המלך מיֶסל ְּפזֶ השני אֹוטאָקר
34 Otakar II (Přemysl King
202 192 157 156 138 127

58 קבר
230 Špilberk ּבְְרנֹו kשּפילּבֶרק

431 430 429 427 אוטובוס
431 חשמלי אוטובוס

36 Utraquists אּוטָרקיסטים
38 37

ומשקאות אוכל
של הרפובליקות של הטעמים

368-9 וסלובקיה כיה צ
370-71 לשתות מה

399 397 קניות
יין מסעדות בירה גם ראו

213 212 Olomouc אֹולֹומֹוץ
216 19

Olomouc Town העירייה בית
218 19 216 Hall

355 6 מלונות
387 מסעדות

217 העיר מרכז מפה
כיכר מאוירת רחובות מפת

Horní náměstí íהֹוְרני
218 19

Organ Festival העוגב פסטיבל
30

קרּומלֹוב סקי ֶצ הֹוְרני אּוליֶצה
152 Ulice Horní

Ulice טאּבֹור ְסָקה ְ ּפראז אּוליֶצה
143 Pražská

מלאכות־יד ראו אּומנויות
283 Onell Ján יאן אֹונֶל

Ústí nad לאּבֶם נאד אּוְסטי
191 180 Labem

385 מסעדות
222 213 Ostrava אֹוסטראבָה

356 מלונות
387 מסעדות

41 האימפריה אוסטרו־הונגרית
266 263 251 44

Austerlitz קרב אוסטרליץ
278 265 232 41 Battle of
Osek Monastery מנזר אֹוֶסק

192
Osek מסעדות אֹוֶסק

384 restaurants
221 213 Opava אֹוּפאבָה

356 מלונות
387 מסעדות

211 Opočno נֹו אֹוּפֹוצ
355 מלונות

Oppenheim דוד הרב אופנהיים
80 Rabbi David

Motorcycle ספורט אופנועי
406 sports

סֶקה ֶצ מוזיאון אופנועים
Motorcycle ּבּודְיֶיֹוביֶצה

139 Museum
קאֶמן מוזיאון אופנועים

141 Motorcycle Museum
408 404 אופניים

430 ובברטיסלאבה בפראג
431

401 202 91 89 אופרה
המוזיאון אוקראינה־רּותנֵיָאה

ְסבִידְנִיק של לתרבות
Ukraine Ruthenian Culture

333 Museum
Oravský מצודה אֹוראבְסקי

315 307 Castle

מלונות ּפֹודְזאמֹוק אֹוראבְסקי
Oravský Podzámok hotels

363
קֹושיֶצה מגדל אּורּבאנּוס

330 328 Urban Tower
Urban פרנטיֶשק אּורּבאנּוס

123 František
Urbánek Ferko ֶפְרקֹו אּורּבאנֶק

284
Orlické רכס אֹוְרליְצֶקה

195 mountain range
157 Orlík Palace ארמון אֹוְרליק

190 179 Úštěk kאּושֶטק
אירועים דניָצה אֹוְשָצ

257 Oščadnica events
47 15-16 האירופי איחוד ה

267 251
Illésházy משפחת אילְֶסהאזי

301 293 family
הקדושה הרומית אימפריה ה
33-4 Holy Roman Empire

423 422 גישה אינטרנט
423 422 גישה אינטרנט

וארי ָקרלֹובי הפארק אכסדרת
Park Spring Colonnade

175
אכסדרת ְמלִין אכסדרת

Mill וארי ָקרלֹובי הטחנה
160 15 Spring Colonnade

175
343 342 נוער אכסניות

El Greco ישו של ראשו גרקו אל
61 Head of Christ

140 Albrechtice ָאלּבֶרכטיֶצה
Alliprandi ובאני ג ַאליּפראנדי

210 202 21 Giovanni
הצאר הראשון אלכסנדר

232 207 Alexander I Tsar
הצאר השלישי אלכסנדר

241 Alexander III Tsar
דרום של לאמנות גלריה ָאלֶש

וְלְטאבֹו נאד ְהלּוּבֹוָקה בוהמיה
Aleš South Bohemian

140 135 Gallery
Aleš Mikoláš מיקֹולאש ָאלֶש

42
72 U Rotta פראג רֹוָטה אּו

75 פראג הישן העירייה בית
Wiehl House פראג וִיֶיל בית

88
Red Heart ְּפלְזֶן אדום לב בית

162 House
Štorch פראג שטֹורך בית

72 House
פראג ויֶשְהראד בית־הקברות

100 Vyšehrad Cemetery
פראג הכוכב הציד בקתת
101 Star Hunting Lodge

אינדקס
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קֹורבינּוס ומתיאש מּפֹוֶדּבראד י יִיז
George of Poděbrady and

102 Matthias Corvinus
הסלאבוני המנזר ראו ֶאָמאּוס
Emmaus Monastery see

Slavonic Monastery
73 Amadeus הסרט אמדיאוס

240 84
מוזיאונים ראו גלריות אמנות

לאמנות וגלריות
אמנות

24-5 כית צ
Anabaptists אנאבפטיסטים

288
הונגריה מלך השלישי אנדראש

Andrew III King of Hungary
273

הונגריה מלך השני אנדראש
Andrew II King of Hungary

284 279
Andrássy משפחת אנדראשי

336 255 family
קֹוב יזְ ז הלאומית אנדרטה ה

100 1 National Monument
האדום הצבא לחיילי אנדרטה

Monument to ברטיסלאבה
284 the Red Army Soldiers
הקומוניזם לקורבנות אנדרטה
Monument to the פראג

89 Victims of Communism
אוסטרליץ לשלום אנדרטה

232 Monument to Peace
ניטָרה תיאטרון ּבאגאר אנדריי
304 Andrej Bagar Theatre
ברטיסלאבה ארמון ֶאסֶטרהאזי

282 Esterházy Palace
הארכיהגמון ֶאסֶטרהאזי

280 Esterházy Archbishop
מיקלֹוש הרוזן ֶאסֶטרהאזי

298 Esterházy Count Mikloš
אֹולֹומֹוץ שעון אסטרונומי

212 Astronomical Clock
219

75 42 פראג שעון אסטרונומי
Astronomical Clock
איסטרופוליטנה אקדמיה

Academia ברטיסלאבה
Istropolitana Bratislava

286 279
אקלים

414 257-9 סלובקיה
412 29-31 כיה צ

מהונגריה הקדושה ייּבֶט ֵ ֶארז
Elizabeth of Hungary St

284
Arion אֹולֹומּוץ מזרקה אריון

218 Fountain
ארמון ארכיהגמון ה

Primate s ברטיסלאבה
278 9 277 265 Palace

Adria פראג ָאדִריָה ארמון
88 Palace

פראג הארכיהגמון ארמון
62 Archbishop s Palace
קֹושיֶצה הארכיהגמון ארמון

330 Archbishop s Palace
יז קרֹוְמיֶיז הארכיהגמון ארמון

240-41 Archbishop s Palace
Old פראג הישן המלוכה ארמון

56 55 Royal Palace
ארמונות

אֹולֹומֹוץ ֶאדֶלְָמן ארמון
218 Edelmann Palace

Adria פראג ָאדִריָה ארמון
88 Palace

Orlík Palace אֹוְרליק ארמון
157

ליד הקדוש אנטון ארמון
Palace ְשטיָאבְניָצה ּבאנְסָקה

314 of St Anton
ֶאסֶטרהאזי ארמון

Esterházy ברטיסלאבה
282 Palace

קרּוָּפה דֹולנָה ּברּונסוִויק ארמון
295 255 Brunswick Palace

Bernolákovo ּבֶרנֹולָקֹובֹו ארמון
289 Palace

גְראָסלְקֹובי ארמון
Grassalkovich ברטיסלאבה

284 Palace
Dobříš Palace דֹוּבריש ארמון

130 121 119
Duchcov Palace דּוכֹוב ארמון

192
ּברנֹו דיְטריכשֵטיין ארמון

228 Ditrichstein Palace
הארכיהגמון ארמון

Primate s ברטיסלאבה
278 9 277 265 Palace
פראג הארכיהגמון ארמון
62 Archbishop s Palace

קֹושיֶצה הארכיהגמון ארמון
330 Archbishop s Palace

יז קרֹוְמיֶיז הארכיהגמון ארמון
240 1 Archbishop s Palace

ְהראדֶץ ההגמון ארמון
Bishop s Palace ְקראלֹובֶה

198
ְסּפיְשסָקה ההגמון ארמון

Bishop s Palace ָקּפיטּולָה
339

פראג הישן המלוכה ארמון
56 55 Old Royal Palace
ברטיסלאבה הקיץ ארמון

255 Summer Palace
נֶכאניץ אּו ְהראדֶק ארמון

Hrádek u Nechanic Palace
205

פראג ְהְרזאנסקי ארמון
76 Hrzánský Palace

גאלאנָטה הרנסאנס ארמון
304 Renaissance Palace

פראג ואלֶנשֵטיין ארמון
66 50 Wallenstein Palace
Vel ké אּוֶארֶצה ֶקה וֶל ארמון

322 3 Uherce Palace
יָאנסקי טֹוּפֹוליצ ארמון

323 Topol čianky Palace
Teplice Palace ֶטּפליֶצה ארמון

191 180
Troja פראג טרויה ארמון

104 5 98 Palace
127 Lány Palace לאני ארמון

Lucerna פראג לּוֶצרנָה ארמון
90 Palace

Manětín Palace מאנֶטין ארמון
173 161

מֹויְמירֹובֶצה ארמון
304 5 Mojmírovce Palace
ברטיסלאבה ִמיְרּבאך ארמון
279 276 Mirbach Palace
ְהראדִישֶטה ְמנִיכֹובֹו ארמון

Mnichovo Hradiště Palace
125

פראג מרטיניץ ארמון
62 Martinic Palace

האנֶה נָה נאֶמייְשט ארמון
Náměšt na Hané Palace

220
Nové ְהראדי נֹובֶה ארמון

202 3 Hrady Palace
ֶמטּויִי נאד מיֶיסטֹו נֹובֶה ארמון

Nové Město nad Metují
197 Palace

Sychrov Palace סיכְרֹוב ארמון
187

Slatiňany ְסלאטיניָאני ארמון
204 Palace

ברטיסלאבה ּפאלפי ארמון
282 3 Pálffy Palace

אֹולֹומֹוץ מיֶסל ְּפזֶ ארמון
217 Přemyslid Palace

Plumlov ְּפלּוְמלֹוב ארמון
220 213 Palace

ליטֹומיְשל ֶּפרנשטיין ארמון
202 Pernštejn Palace

סטֹולֹוביֶצה ָצ ארמון
211 117 Častolovice Palace

ֶ ָ

Černín פראג רנין ֶצ ארמון
62 3 Palace

Koruna פראג קֹורּונָה ארמון
88 Palace

לאזְנֶה בארט ְ קינְז ארמון
Kynžvart Palace בארט ְ קינְז

169
Kinský פראג קינסקי ארמון

72 Palace
ְחלּוֶמץ קֹורּונָה ָקרלֹובָה ארמון
Karlova Koruna צידלינֹו נאד

206 Palace
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המשך ארמונות
ְּפֶרשֹוב י ראקֹוצ ארמון
332 Rákóczy Palace

פראג שוורֶצנּבֶרג ארמון
62 Schwarzenberg Palace
פראג תּון־הֹוֶהנשטיין ארמון

62 Thun Hohenstein Palace
ּביְסטריָצה ּבאנְסָקה תּוְרזֹו בית

310 11 Thurzo House
Vel ké Leváre לֶבאֶרה ֶקה וֶל

289
Uherčice יֶצה אּוֶאְרצ טירת

236 Chateau
Boskovice ּבֹוכְלֹוביֶצה טירת

232 3 Chateau
Buchlovice ּבֹוכְלֹוביֶצה טירת

239 Chateau
Valtice ואלְטיֶצה טירת

238 227 225 Chateau
Veltrusy וֶלְְטרּוסי טירת

126 Chateau
Vranov דִיִי נאד וְראנֹוב טירת

236 nad Dyjí Chateau
פראג זְּבָרסלאב טירת

105 Zbraslav Chateau
235 Telč Chateau ֶטלְץ טירת
רֹוקיְטנֹו נאד יֶצה יארֹוֶמְרז טירת

Jaroměřice nad Rokytnou
236 Chateau

Lednice לֶדְניֶצה טירת
238 227 Chateau

Slavkov ְסלאבְקֹוב טירת
232 Chateau

ְסביטאבֹו נאד ראיֶץ טירת
Rájec nad Svitavou Chateau

233
Bečov ֹוב ּבֶצ וארמון מצודת

173 Castle and Palace
י אֹוְהרז נאד ְקלאְשֶטֶרץ

Klášterec nad Ohří Palace
193

Sternberg פראג ְשֶטרנּבֶרג
60 61

ומבצרים מצודות גם ראו
24-5 אר־נובו

97 בפראג
Arpad family שושלת ארּפאד

284
טיציאן המראה מול צעירה אשה
The Toilet of a Young Lady

56 (Titian
343 קמפינג אתרי

ב
Bat an Kristóf fכריסטוף ּבאט'אן, 

289
Bat a Tomáš ּבאט'ה, טֹומאש

239
Báthory ּבֶת ֶ ּבאטהֹורי, ֶארז

300-301 Elizabeth

יוזף ּבאְטהיָאני, הארכיהגמון
Batthyány Archbishop

278 277 Jozef
Batka Ján נֶּפֹומּוק ּבאטָקה, יאן

284 Nepomuk
210 Bach J S ס באך, י

Balcarka מערה ּבאלְצארָקה
233 Cave

Banská ּביְסטריָצה ּבאנְסָקה
310-13 307 Bystrica

258 257 אירועים
362 מלונות

392-3 מסעדות
311 מפה

Banská ְשטיָאבְניָצה ּבאנְסָקה
314 Štiavnica

ְ ָ ְ

362 מלונות
325 254 Bardejov ּבאְרדֶיֹוב

333
364 מלונות

אדריכלות בארוק
255 סלובקיה

21 כיה צ
250 Bart Jozef fיוזף בארט, 

283 Bartók Béla בארטוק, ּבֶלה
הקיץ ּבארקֹוצ'י, פרנקו, ארמון

Barkóczy ברטיסלאבה) 
255 Franco Summer Palace
Puppet ְחרּודים מוזיאון בובות

204 Museum
Dolls ּפֹוְּפראד)  פסטיבל בובות

256 Festival
Budovec Václav ּבּודֹובֶק, וצלאב

125
Bohúň Peter מיכָל ּבֹוהּון, ֶּפֶטר

263 Michal
המורדים פרנציסי: מנהיג יאן

Jan Francisi הסלובקים
Captain of Slovak

260 Insurgents
בוהמיה, מזרח מרכז ראו בוהמיה

מערב בוהמיה צפון בוהמיה
בוהמיה

Bouzov ּבֹוזֹוב
355 מלונות

387 מסעדות
117 Bouzov Castle מצודה

220-21
החיות וגן הגנים בוטאניים

Botanical Gardens (ליּבֶֶרץ
183 and Zoo

33 Boii tribe (ה)ּבֹויִים, שבט
Bojnice ּבֹויניֶצה

256 אירועים
362 מלונות

307 Bojnice Castle מצודה
320-21

Buchlovice טירה ּבֹוכְלֹוביֶצה
239 Chateau

198 Bullo G B ּב ּבּולֹו, ג

הראשון, הנסיך ּבֹולֶסלאב
33 Boleslav I Prince

Boleslav השני, הנסיך ּבֹולֶסלאב
101 56 II Prince

(ְהראדֶץ ּפּוּבליצֹו, מדרגות ּבֹונֹו
Bono publico ְקראלֹובֶה) 

200
Bossanyi Michal ּבֹוסאנִיִי, מיכָל

322
225 Boskovice ּבֹוסקֹוביֶצה

232-3
Beaufort דֶה אלפרד בופורט,

173 Alfred de
Boroviec ּבֹורֹוביֶאץ, שֶטּפאן

173 Štěpán
ֶ

Bořivoj Prince ּבֹורז'יבֹוי, הנסיך
56

140 Bechyně ּבֶחיניֶיה
קרּוָּפה)  דֹולנָה בטהובן, מוזיאון

295 Beethoven Museum
416 17 בטיחות

Betliar הציד בקתת ּבֶטליָאר
336 255 hunting lodge

Bianco ּבְיאנקֹו, ג'ובאני
211 Giovanni

255 Bibiena A G ג ּביּביֶינָה, א
בידור

402-3 סלובקיה
400-1 כיה צ

236 Bítov ּביטֹוב
417 416 ביטוח

פראג בניין כללי ביטוח
89 Assicurazioni Building
לאיור הבינלאומית (ה)ביינאלה

ברטיסלאבה)  ילדים ספרי
258 Biennale of Illustration

Bílek ּבילֶק, פרנטיֶשק, העיוור
102 František The Blind

אוטובוס בינמדינתי
לאוטובוסים חברות

425 בינמדינתיים
אוטובוס גם ראו

Egg Object קֹולאר ביצה ה
103 (Kolář

370 167 163 139 96 בירה
399 397 קניות

Brewing (ְּפלְזֶן בירה, מוזיאון
163 Museum

ליטֹומישיל האבירים בית
Knights House (Litonmyšl

202
ליָּפה סָקה ֶצ האדום בית ה

187 Red House
House יֶצה ליטֹוֶמרז הגביע בית

190 at the Chalice
Old ֵ ין יִיצ נֹובי הישן הדואר בית

223 Post Office
פראג השחורה המדונה בית

House of the Black
76 Madonna
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Municipal פראג העם בית
401 84 5 73 43 House

ברטיסלאבה הטוב הרועה בית
House at the Good

283 Shepherd
Dancing (פראג הרוקד (ה)בית

93 House
88 Wiehl House פראג וייל בית

Ctibor (טאּבֹור ְצטיּבֹור בית
143 House

פראג הזהב דובי שני בית
House at the Two Golden

72 Bears
הישן־חדש בית־הכנסת

Old New Synagogue פראג
78 9

פראג הספרדי בית־הכנסת
77 Spanish Synagogue

ברטיסלאבה הישן בית־העירייה
277 272 Old Town Hall

278
Old ּבְְרנֹו הישן בית־העירייה

228 Town Hall
Old פראג הישן בית־העירייה

74 5 72 Town Hall
העתיק היהודי בית־הקברות

Old Jewish Cemetery פראג
80 81

11 מס ְטראמוָואי בית־הקפה
89 Café Tramvaj 11 (פראג

210 Betlém בית־לחם
Bela הונגריה הרביעי, מלך ּבֶלָה

287 IV King of Hungary
57 Belvedere (פראג ּבֶלוֶדֶֶרה

Benátky nad יִיזֶרֹו נאד ּבֶנאְטקי
Jizerou

83 Bendl Jan ּבֶנדל, יאן
אֹוסטָרבָה כי האנגלו־צ בנק ה

222 Anglo Czech Bank
420 418 בנקים

44 Beneš Edvard ּבֶנֶש, אדוורד
295 141 46 45

Benešov 'ניצי ּפלֹוצְ נאד ְּבֶנֶשֹוב
190 nad Ploučnicí

349 מלונות
Beskydy הרים ּבֶסקידי

213 mountains
Bečov וארמון מצודה ּבֶצ'ֹוב

173 Castle and Palace
Beckov Castle מצודה ּבְֶצקֹוב

301 293 290
342 3 הרים בקתות

76 Brahe Tycho ּבראֶהה, טיכֹו
Braun ּבֶרנהרד בראון, מתיאש
40 24 Matthias Bernhard

195
Duchov Palace דּוכֹוב ארמון

192
פראג)  הֹוֶהנשטיין ארמון
63 Hohenstein Palace

גיאורגיוס ומנזר בזיליקת
St George s (פראג הקדוש

57 Basilica and Convent
210 Betlém בית־לחם

56 St Jude הקדוש יהודה
קּוקס)  הקדוש השילוש כנסיית

210 Holy Trinity Church
פראג)  הקדוש סטפנוס כנסיית

92 Church of St Stephen
St הקדושה לּואיטגארד

69 Luitgard
פראג)  דבוז'אק מוזיאון

92 Dvořák Museum
Nové מיֶיסטֹו נֹובֶה מצודת
211 197 Město Castle

Plague (ליּבֶֶרץ הדֶבֶר עמוד
182 Column

40 Brandl Petr ּבראנדל, ֶּפטר
גיאורגיוס ומנזר בזיליקת

St George s (פראג הקדוש
57 Basilica and Convent

St (מאנֶטין הקדושה ברברה
173 Barbara

מצודת של התמונות גלריית
Prague Castle Picture פראג

56 Gallery
פראג)  הקדוש יעקב כנסיית

76 Church of St James
הקדושה מריה של עלייתה

ְקראלֹובֶה)  ְהראדֶץ לשמיים
Assumption of the Virgin

198 Mary
ְהראדֶץ הקודש רוח קתדרלת
Cathedral of the (ְקראלֹובֶה

198 Holy Ghost
Broggio ּברֹוג'ֹו, אֹוטאביֹו

192 190 Ottavio
Brožík Václav ּברֹוז'יק, וצלאב

95 91
Beroun ּבֶרֹון, מסעדות

378 restaurants
קרּוָּפה ּברּונסוִויק, ארמון, דֹולנָה
295 253 Brunswick Palace

193 Brokoff Jan ּברֹוקֹוף, יאן
מקסימיליאן ּברֹוקֹוף, פרדיננד

Brokoff Ferdinand
63 62 40 24 Maxmilian

76 68
Břevnov (פראג מנזר ּברזֶ'בנֹוב

101 Monastery
Brezová ּבְראדלֹום ּפֹוד ּבֶרזֹובָה

295 pod Bradlom
Brezno ּבֶרזנֹו, מסעדות

393 restaurants
השני, הנסיך ּבֶרטיסלאב

202 Břetislav II Prince
249 Bratislava ברטיסלאבה

272-89
256-9 אירועים

273 264-5 היסטוריה

358-9 מלונות
390-91 מסעדות

274-5 ברטיסלאבה מפות
העיר מאוירת רחובות מפת

276-7 העתיקה
273 Bratislava Castle מצודה

278
425 נמל־התעופה

264-5 ההכתרה עיר
431 275 תחבורה

של המרתון ברטיסלאבה
Bratislava City Marathon

256
הג'אז ימי ברטיסלאבה

258 Bratislava Jazz Days
403

הגולף מועדון ברטיסלאבה
Bratislava קלאב והקאנטרי

Golf and Country Club
289

המוסיקה פסטיבל ברטיסלאבה
Bratislava Music Festival

403 258
Brixi ּבריקסי, פרנטיֶשק

23 František
46-7 15 ברית־המועצות

בית־הקפה ּבֶרלינָקה
Berlinka café (ברטיסלאבה

282
228-31 225 Brno ּבְְרנֹו

30 28 אירועים
356-7 מלונות
388 מסעדות

229 מפה
Bernolák Anton אנטון ּבֶרנֹולָק,

263
289 Bernolákovo ּבֶרנֹולָקֹובֹו

Bassevi ּבֶָשביס, הינדלע
81 Hendela

Bethlen Gábor ּבְֶתְהלֶן, גאּבֹור
311

398 כלבו בתי
417 416 בתי־חולים

בתי־כנסת
237 חשובים יהודיים אתרים
האחורי־החדש בית־הכנסת

Zadní Nová ּביץ ְטזֶ
237 235 Synagogue

הגדול בית־הכנסת
Grand ּבֹוסקֹוביֶצה

237 233 Synagogue
ְּפלְזֶן הגדול בית־הכנסת

162 116 Great Synagogue
פראג הישן־חדש בית־הכנסת
78 9 Old New Synagogue

פראג הספרדי בית־הכנסת
77 Spanish Synagogue

לשעבר בית־הכנסת
Former ְקראלֹובֶה ְהראדֶץ

201 199 Synagogue
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המשך בתי־כנסת
קֹושיֶצה לשעבר בית־הכנסת

329 Former Synagogue
פראג ּפנקס בית־הכנסת

82 80 Pinkas Synagogue
297 Trnava ְטְרנאבָה

Ledeč nad סאזאבֹו נאד לֶדֶץ
203 Sázavou

192 Louny לּוני
323 Lučenec נֶץ לּוֶצ

288 Malacky מאלאצקי
79 51 Maisel פראג ַמייזֶל

287 Stupava ְסטּוּפאבָה
289 Senec ֶסנֶץ

343 ב לינה פרטיים בתים
417 416 בתי־מרקחת

בתי־עירייה
פראג היהודי העירייה בית

77 Jewish Town Hall
ּבְְרנֹו החדש בית־העירייה
228 9 New Town Hall

פראג החדש בית־העירייה
96 New Town Hall

הישן בית־העירייה
Old Town Hall ברטיסלאבה

278 277 272
Old ּבְְרנֹו הישן בית־העירייה

228 Town Hall
Old פראג הישן בית־העירייה

74 5 72 Town Hall
אֹולֹומֹוץ של בית־העירייה

216 Olomouc town hall
218 19

ה לֶבֹוָצ של בית־העירייה
334 5 254 Levoča town hall

ליּבֶֶרץ של בית־העירייה
181 Liberec town hall

184 5
בתי־קברות

היהודי בית־הקברות
Jewish (ּבֹוסקֹוביֶצה

233 Cemetery
ּבְְרנֹו)  היהודי בית־הקברות

237 Jewish Cemetery
ֶטֶרזין)  היהודי בית־הקברות

191 Jewish Cemetery
לֶדֶץ' נאד היהודי בית־הקברות

Jewish Cemetery (סאזאבֹו
203

ֶסניָצה)  היהודי בית־הקברות
294 Jewish Cemetery

העתיק היהודי בית־הקברות
Old Jewish Cemetery (פראג

80-81
ויֶשְהראד בית־הקברות

Vyšehrad Cemetery (פראג
100

אנדראס של בית־הקברות
St (ברטיסלאבה הקדוש

284 Andrew s Cemetery

ברטיסלאבה)  סלאבין גבעת
284 Slavín Hill

ג
23 אז ג

403 401 258 פסטיבלים
304 Galanta גאלאנָטה

80 Gans David דוד גאנז
Gartner Jakub יאקּוּב גאְרְטנֶר

297
Gode L udovit אּודֹוביט ל גֹודֶה

289 277
Godyn Abraham אברהם גֹודין

104
Gottwald קלֶֶמנט גֹוטוֹולד

46 Klement
408 405 289 גולף

Gočár Josef יוזף אר fגֹוצ
השחורה המדונה בית

House of the Black kפראג
76 Madonna

אֹוסטָרבָה כי האנגלו־צ הבנק
222 Anglo Czech Bank
Hradec ְקראלֹובֶה ְהראדֶץ

199 198 Králové
פראג־ הקדוש וצלאב כנסיית

Church of St וֶרשֹוביֶצה
21 Wenceslas

Gothic אדריכלות גותית
20 architecture

הצבאי והבסיס המוזיאון גטו
Ghetto ֶטֶרזין ָמגְדֶּבּוְרג

Museum and Magdeburg
191 Barracks (Terezín

Velvet Divorce הקטיפה גירושי
261 249 47

ליּבֶֶרץ האזורית גלריה ה
183 Regional Gallery

Gmaitel Štefan ְשֶטָפן גָמייֶטל
279

Royal פראג המלכותי גן ה
57 Garden

ָראי ֶצ'סקי ראו הצ'כי העדן גן
Bohemian Paradise see

Český ráj
ברומא ֶצ'זי החשמן גני

Cardinal Cesi s (ְקלֶוֶה ואן
Garden in Rome (van Cleve

60
לחיות־בר ושמורות גני־חיות

Dvůr Králové ְקראלֹובֶה דְבּור
210 Zoo

ליּבֶֶרץ החיות וגן הבוטאני הגן
Botanical Gardens and Zoo

183
The סאבֶרי 1618 גן־עדן

61 Garden of Eden (1618
343 גסטהאוסים

Gasparovič איוואן גְָסּפארֹוביץ
267 Ivan

פראג ֶאוורֹוָּפה הוטל גראנד
90 89 Grand Hotel Europa

ארמון גְראָסלְקֹובי
Grassalkovich ברטיסלאבה

284 Palace
184 Groll A א גְרֹול

רּוסֹובֶצה מוזיאון גֶרּולאָטה
Gerulata Museum (Rusovce

285
93 Gehry Frank פרנק kגרי

Gerlachov גְֶרלאכֹוב
362 מלונות

393 מסעדות
ְשִטיט גְֶרלאכֹובסקי

258 253 Gerlachovský štít
317
גרמנים

הגרמנית האוכלוסייה גירוש
expulsion of German

46 16 15 speakers
262 195 179 34 מתיישבים
173 169 159 Goethe גתה

192

ד
Dvořák דבוז'אק, אנטונין

42 22-3 Antonín
Sychrov Palace סיכְרֹוב ארמון

187
פראג) ויֶשְהראד בית־הקברות

100 Vyšehrad Cemetery
פראג)  דבוז'אק מוזיאון

92 Dvořák Museum
נֶלאהֹוזֶבֶס)  הולדתו מקום

126-7
Dvůr Králové ְקראלֹובֶה דְבּור

210
354 מלונות

385 מסעדות
285 Devín Castle מצודה דֶבין

Devin מירוץ ברטיסלאבה דֶבין
256 Bratislava Run

ְקראלֹובֶה ְהראדֶץ אנדרטה דֶבֶר
198 Plague Monument
de Vries ְפריס, אדריאן דֶה

56 Adriaen
422 3 דואר

ּברֹוד ויְשִשי מנזר מוזיאון דואר
Postal Museum (Vyšší Brod

147 Monastery
Dubí החרסינה íמפעל דּוּבי, 

25 porcelain factory
Dubček אלכסנדר דּוּבֶצ'ק,

46-7 Alexander
Dobrovský דֹוּברֹובְְסקי, יוזף

41 26 Josef
Dobrofest (ְטְרנאבָה דֹוּברֹוֶפסט

257
Dobříš Palace ארמון דֹוּבריש

130 121 119
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Dobříš דֹוּבריש, מסעדות
378 restaurants

Duchcov Palace דּוכֹוב, ארמון
193 192

ּביְסטריָצה)  ּבאנְסָקה דֹולְנָה
311 Dolná

Dolná Krupá קרּוָּפה דֹולנָה
295 255

Dolní íישֶטה דְבֹוְרזִ' ִדֹולני
147 Dvořiště

159 Domažlice 'לִיֶצה דֹומאזְ
168

352 מלונות
382 מסעדות

Dunajec Gorge דּונאיֶיץ, ערוץ
317

Dunajská ְסְטֶרדָה דּונאיסָקה
300 Streda
359 מלונות

Dunajský דּונאיסקי, ואבְרינֶץ
310 Vavrinec

Donner ָרפאל דֹונֶר, גיאורג
280 255 Georg Raphael

288
257 Dopjera Jan דֹוּפיֶיָרה, יאן
במעבר־ההרים דּוקלָה, הקרב

Dukla Pass Battle off 1944
333 (1944

Dušek דּוֶשק, פָרנטיֶשק
100 František

Detva events דְֶטבָה, אירועים
257

וארי)  ָקרלֹובי תצפית דיאנה
Diana Viewpoint (Karlovy

175 Vary
405 דיג

19 Dyje River דִיֶה, נהר
Dietrich Josef fיוזף דיְטריך, 

138
Ditrichstein (ּברנֹו דיְטריכשטיין

228 Palace
פון דיֶטרס דיֶטרְסדֹורף, קרל

Dittersdorff Karl Ditters
141 von

דינֶצנהֹוֶפר, כריסטוף
Dientzenhofer Christoph

40
Chlum sv מאְרז'י ְסבֶָטה ְחלּום

172 Máří
Břevnov (פראג ּברזֶ'בנֹוב מנזר

101 Monastery
St (פראג הקדוש ניקולאוס

64-5 21 Nicholas
איגנאץ דינֶצנהֹוֶפר, קיליאן

Dientzenhofer Kilian Ignaz
195 40

Kinský (פראג קינסקי ארמון
72 Palace

פראג)  אק דבוז מוזיאון
92 Dvořák Museum

Břevnov (פראג ּברזֶ'בנֹוב מנזר
101 Monastery

Teplá Monastery ֶטּפלָה מנזר
177

Kladruby ְקלאדרּוּבי מנזר
177 Monastery

וארי)  ָקרלֹובי המגדלית מרים
21 St Mary Magdalene

174
St (פראג הקדוש ניקולאוס

64-5 21 Nicholas
St (פראג הקדוש תומא

66 Thomas
23 Dechovky דֶכֹובקי

Damajan דַמאיאן, דֵיאֹודָטּוס
83 Deodatus

415 413 כניסה דמי
דֹולינָה, מלונות דֶָמנֹובְסָקה

Demänovská Dolina hotels
362

19 Danube River דנובה, נהר
283 253 252

Destinnová דֶסטינֹובָה, ֶאָמה
23 Emma

187 178 Děčín דִֶצ'ין
353 מלונות

383-4 מסעדות
לאמנות המוזיאון דקורטיבית

Decorative Arts (פראג
82 81 Museum

South Bohemia בוהמיה דרום
134 57

מנזר של לספרות המוזיאון
South קֹורּונָה זְלאָטה
Bohemian Literature

156 Museum
סֶקה ֶצ של המוזיאון

South Bohemia ּבּודְיֶיֹוביֶצה
139 Museum

350-52 מלונות
380-82 מסעדות

136-7 מפה
137 תחבורה

South Moravia מוראביה דרום
224-39

356-7 מלונות
388-9 מסעדות

226-7 מפה
226 תחבורה

פראג מצודת הגנים דרומיים ה
57 55 South Gardens

278 Amber Route הענבר דרך
248 16 17 דת

ה
לֶבאֶרה ֶקה וֶל בתי האּבאן
Haban Houses (Vel ké

288-9 Leváre
255 Habans קהילה האּבאן

288-9

Havel Václav ואצלאב האבֶל
90 88 47 27 17

Havel פראג שוק האבֶל
396 Market

Havlíčkův ּברֹוד קּוב האבְליצ
203 Brod

385 מסעדות
הגדולה המוראבית האימפריה
33 Great Moravian Empire

300 273 261 228 225
291 מנית העות האימפריה
Hacha Emil ֶאמיל האכָה

45
Hanuš שעונים יצרן האנּוש

219 Master
Hansen פון תיאֹופיל האנסן

333 Theophil von
ָאְרנֹוְשט פרנטיֶשק הרוזן האראך

Harrach Count František
205 Arnošt

ּבֹונאבֶנטּוָרה פרדיננד האראך
Harrach Ferdinand

220 Bonaventura
208 Harrachov האראכֹוב

הרוזן שאמאֶרה דֶה הארּבּובאל
Harbuval de אנטונין אן ז

Chamaré Count Jean
202 Antonín

Hartmann Josef יוזף fהארטמן
332

Hašek ירוסלאב האֶשק
203 27 Jaroslav

אויגן הארכידוכס הבסבורג
Habsburg Archduke

221 Eugene
Habsburg שושלת הבסבורג

44 39-41 33 dynasty
262-6

ְהראדֶץ הגמון, ארמון ה
Bishop s Palace (ְקראלֹובֶה

198
ְסּפיְשסָקה הגמון, ארמון ה

Bishop s Palace (קאּפיטּולָה
339

Huber Leopold ליאופולד הּוּבֶר
139

Hauberisser פון גיאורג הֹוּבֶריֶסר
221 Georg von

Hotel Meran פראג ֶמראן הוטל
97

Hutka Jaromír יארֹומיר הּוְטקה
23

156 Holašovice הֹולאשֹוביֶצה
294-5 Holíč הֹוליץ

401 מטיילים ולסביות הומואים
403

Hummel נֶּפֹומּוק יוהאן הּוֶמל
277 Johann Nepomuk
לפולקלור פסטיבל הּוֶמנֶה

257 Humenné folk festival
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ליד הציד בקתת הּומְּפֶרכט
Humprecht סֹוּבֹוְטָקה

207 hunting lodge
הונגריה

262 של כבירתה ברטיסלאבה
280 273 264-5

248 סלובקיה עם יחסיה
ההונגרי השלטון תחת סלובקיה

266 261-3 247
36 35 26 Hus Jan יאן הּוס

37
ּבְראדלֹום ּפֹוד ּבֶרזֹובָה אנדרטה

295
72 פראג אנדרטה

180 לֹוני פסל
Husák Gustáv גוסטב הּוסאק

267 47
טאּבֹור מוזיאון הּוסיטים

Hussite Museum (Tábor
142

Hussite תנועה הּוסיטים ה
93 38 36-7 35 movement

262 142 135
העיר כיכר להורג הוצאה

Executions פראג העתיקה
74 Old Town Square

המוסיקה פסטיבל הּוְקבאלדי
29 Hukvaldy music festival

409 406 קרח הוקי
משולם אהרון הורוביץ

Horowitz Aaron Meshulam
82

Horní אֹולֹומּוץ נאֶמסטי íהֹוְרני
216 námesti

מאוירת רחובות מפת
218-19

Horšovský Týn ִטין הֹורשֹובסקי
168

352 מלונות
382 מסעדות

אֶטץ ז בית אלקֹוב הֹוְשט
193 Hošt alkov House

420 418 כסף החלפת
TV קֹוב יזְ ז מגדל Vהטלוויזיה

101 Tower Žižkov
Hitler Adolf אדולף fהיטלר

249 45
192 Haydn Joseph יוזף היידן

265
Heydrich ַריינהארד ַהיידריך

96 45 Reinhard
186 Hejnice ֵהיְיניֶצה

Henry IV הקיסר הרביעי היינריך
33 Emperor

Heinsch Jan Jiří י יִיז יאן íַהיינש
92 76

Hillebrandt א פרנץ הילֶּבְָרנדט
294 282 Franz A

Hynais Vojtěch וֹויֶטך הינִאיס
95 91 43

היסטוריה
33-47 כיה צ

261-7 הסלובקית הרפובליקה
Jerome of מפראג fהירונימוס

36 Prague
Heermann גיאורג יוהן הירמן

104 Johann Georg
Act of הפולחן לחופש היתר fה

39 Tolerance
ברטיסלאבה)  טקסים הכתרה

Coronation Celebrations
258

ברטיסלאבה)  מסלול הכתרה
280 276 Coronation route

נאֶמסִטיֶיה ְהלאבְנֶה
Hlavné ברטיסלאבה

276 námestie
271 Hlavná קֹושיֶצה ְהלאבְנָה

331 330 328
פראג מקהלת בניין ְהלאהֹול
86 Hlalol Choir Building

Hluboká וְלְטאבֹו נאד ְהלּוּבֹוָקה
140 nad Vltavou

351 מלונות
מסלולים הליכה

430 ובברטיסלאבה בפראג
431

הליכה מסלולי גם ראו
Helmer Hermann הרמן ֶהלְֶמר

282 182 175 174
Helfštýn מצודת ֶהלפשטיין

223 Castle
420 419 נוסעים המחאות

Hefele Melchior ֶמלְּכִיֹור ֶהֶפלֶה
278 277

Hrabal ּבֹוהּומיל ְהראּבָל
27 17 Bohumil

Hradec של האצילים ְהראדֶץ
144 135 Lords of

מצודת מֹוראביצי נאד ְהראדֶץ
Hradec nad Moravicí Castle

222
Hradec ְקראלֹובֶה ְהראדֶץ
198-201 195 Králové

354 מלונות
385-6 מסעדות

199 מפה
העיר מאוירת רחובות מפת

200-201 העתיקה
סטראנָה ומאלָה אני ְהראדצ

Hradčany and Malá פראג
52-69 Strana
344-5 מלונות

372-3 מסעדות
53 מפה

Hradčanské כיכר נְסֶקה ְהראדְָצ
62 53 Square

Hrádek ארמון נֶכאניץ אּו kְהראדֶק
205 u Nechanic Palace

223 Hranice ְהראניֶצה

Hrubá מצודת סקאלה ְהרּוּבָה
207 14 Skalá Castle

Hronsky מנזר ּבֶנאדיק ְהרֹונסקי
323 Beňadik Abbey
פראג ארמון ְהְרזאנסקי
76 Hrzánský Palace

Hřensko מלונות נְסקֹו ֶ ְהְרז
353 hotels

173 Herscher Josef יוזֶף fֶהְרֶשר
מהחלון (ה)השלכות

Defenestrations of Prague
96 56 39 35

Resistance תנועה התנגדות ה
96 movement

ו
199 Váchal Josef יוזף fואכאל

207 Valdice ואלְדיֶצה
Valdice ין יִיצ שער ואלְדיֶצה

207 Gate
Valdštejn מצודה ואלדְְשָטיין

206 Castle
Valtice Chateau טירה ואלְטיֶצה

238 227 225
פון אלּבֶרכט ואלֶנשֵטיין

Wallenstein Albrecht von
67 66 39

ְהראדִישֶטה ְמנִיכֹובֹו ארמון
Mnichovo Hradiště Palace

125
206 7 Jičín ין יִיצ

Cheb Museum ֶחּב מוזיאון
169

Vrchlabí וְְרְצהלאּבִי íמצודת
208 Castle

Frýdlant פרידְלאנט מצודת
186 Castle

פראג וגנים ארמון ואלֶנשֵטיין
Wallenstein Palace and

66 50 Gardens
ליּבֶֶרץ בתי ואלֶנשֵטיין

182 Wallenstein Houses
Wallenstein משפחת ואלֶנשֵטיין

193 192 family
הארכיהגמון ארמון דייק ואן

Van Dyck יז קרֹוְמיֶיז
240 Archbishop s Palace

זי ֶצ החשמן גני הנדריק ְקלֶוֶה ואן
Van Cleve Hendrick ברומא

Cardinal Cesi s Garden in
60 Rome

Wagner Antonín אנטונין וגנר
95

Wagner Richard ריכרד וגנר
191 159

291 Vah River נהר וָה
הקדוש ַאדאלּבֶרט ראו וֹויֶטך

Vojtěch see Adalbert St
Weinzettel וצלאב וויינְזֶֶטל

199 Václav
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הפתוח המוזיאון וָולאכִים ה
ראדְהֹוְשֶטם ּפֹוד נֹוב ְ רֹוז לחיי

Wallachian Open Air
223 Museum

149 Volary וֹולארי
332Warhol Andy אנדי וורהול
של מודרנית לאמנות המוזיאון
ֶמדְזילאּבֹוְרֶצה וורהול משפחת

Warhol Family Museum of
332 Modern Art

332 Vihorlat וִיהֹוְרלאט
Vihorlat הרי וִיהֹוְרלאט

325 mountains
414 412 ויזה

Vitkov Battle קרב ויְטקֹוב
37 of

175 Wiedermann G ג ויידֶרמן
Villa ּבְְרנֹו טּוגֶנְדְהאט וילה
229 225 Tugendhat

100 Vyšehrad פראג ויֶשְהראד
Vyšší Brod מנזר ּברֹוד ויְשִשי

147 Monastery
של האמן מנזר ּברֹוד ויְשִשי

Vyšší Brod Master of the
147 77

המלוכה ארמון היכל ולָדיסלאב
Vladislav Hall פראג הישן
38 20 (Old Royal Palace

56
המלך הראשון ולָדיסלאב

177 176 Vladislav I King
המלך יאגיֶילֹו השני ולָדיסלאב

38 Vladislav II Jagiello King
176 127 123 105 56

Velhartice מצודה וֶלהאְרטיֶצה
166 158 148 Castle
Velehrad מנזר וֶלְֶהראד

239 Monastery
18 Vltava River נהר וְלְטאבָה

157 152 135
126 83 שיטפון

31 שחייה תחרויות
Veltrusy טירה וֶלְְטרּוסי

126 Chateau
Vel ké ארמון אּוֶארֶצה ֶקה וֶל

322 3 Uherce Palace
סקי ֶצ ערוץ אמריקה וֶלְָקה

Velká Amerika gorge קראס
130

ְקראלֹובֶה ְהראדֶץ כיכר ֶקה וֶל
198 Velké náměstí

Vel ké Leváre לֶבאֶרה ֶקה וֶל
288 9

315 309 Vlkolínec וְלְקֹולינֶץ
322

Westphalia שלום וֶסטפאליה
40 39 Peace of

154 Wetschel Hans הנס ל וֶֶצ
Bender Václav וצלאב, ּבֶנדֶר

217

קדוש הנסיך וצלאב
33 Wenceslas Prince (Saint

90 89 statue פראג פסל
Chapel and וקבר קפלה

59 58 tomb
Wenceslas IV הרביעי Vוצלאב

157 127 105
Václav IV המלך הרביעי וצלאב

35 King
Václav III המלך השלישי וצלאב

34 King
Václav II המלך השני וצלאב

34 King
Wenceslas המלך השני וצלאב

105 66 II King
Wenceslas פראג כיכר וצלאב

90 89 87 Square
88 9 מאוירת רחובות מפת

Vranov מלונות דִיִי נאד וְראנֹוב
357 nad Dyjíí hotels

Vranov מצודה דִיִי נאד וְראנֹוב
236 nad Dyjí Chateau
המלך הראשון וָרטיסלאב

33 Vratislav II King
הנסיך הראשון וָרטיסלאב

56 Vratislav I Prince
ממיטרֹוביֶצה הרוזן וָרטיסלאב

Vratislav of Mitrovice
76 Count

Vratislav מֶּפרנשטיין וָרטיסלאב
202 of Pernštejn

208 Vrchlabí íוְְרְצהלאּבִי
355 מלונות

ז
Zahner Ondřej אֹונדֵריי זאְהנֶר

216
193 Žatec אֶטץ ז

354 מלונות
385 מסעדות

John המלך מלוקסמבורג אן ז
34 of Luxemburg King

74 5 58
Zápolya Imre ִאיְמֶרה זאּפֹולְיָה

333
Zápolya משפחת זאּפֹולְיָה

339 338 family
314 Zvolen זְבֹולֶן

394 מסעדות
270 Zvolen Castle מצודה

314 308
Zvíkov Castle מצודה זְביקֹוב

157
Zbraslav פראג טירה זְּבְָרסלאב

105 Chateau
Žd ár nad סאזאבֹו נָאד ָאר ד זְ

234 Sázavou
357 מלונות

389 מסעדות
234 Ždar Castle מצודה

317 Ždiar דיָאר ְ ז
394 מסעדות

Zádielska עמק זָדְיֶילְסָקה
337 Valley

Zdík יִינדריך ההגמון דיק זְ
217 Bishop Jindřich

Golden פראג סמטת זהב ה
57 55 Lane

339 325 Žehra ְהָרה ֶ ז
316 Zuberec זּוּבֶֶרץ

147 Žumberk ּוְמּבְֶרק kז
36 7 Žižka Jan יאן ָקה יז ז

157 143
קֹוב יז ז סוס גב על פסלו
100 equestrian statue

ְהראדֶץ הקודש רוח קתדרלת
Cathedral of the ְקראלֹובֶה

198 Holy Ghost
100 101 Žižkov קֹוב יז ז

Žitný ostrov אֹוְסטרֹוב זיְטני
300

175 94 Zítek Josef יוזף fזיֶטק
Zichy רּוסֹובֶצה מצודה זִיכִי

285 Castle
322 Žilina ילינָה ז

364 מלונות
394 מסעדות

141 Žirovnice ירֹובְניֶצה ז
25 זכוכית

דקורטיבית לאמנות המוזיאון
Decorative Arts פראג

82 Museum
396-7 קניות

Zachariáš Lord הלורד זָכָריאש
235

Zlatá מנזר קֹורּונָה זְלאָטה
18 Koruna Monastery

156
Žleby Castle מצודה לֶּבי זְ

204
בתולת מגדל ּפאנָה לֶזְנָה ֶ ז
ּבּודְיֶיֹוביֶצה סֶקה ֶצ הברזל

139 Železná Panna
ֶ ֶ

96 Želivský Jan יאן ליבְסקי ֶ ז
Želiezovce מסעדות לִיֶיזֹובֶצה ֶ ז

392 restaurants
239 Zlín זְלין

389 מסעדות
Zelný ּבְְרנֹו כיכר ְטְרה לְנִי ֶ ז

228 trh
27 Zeman Karel קאֶרל זֶמאן

238 225 Znojmo זְנֹויְמֹו
357 מלונות

389 מסעדות
Ženíšek פרנטיֶשק ניֶשק ֶ ז

94 91 František
Secession אר־נובו סגנון זֶֶצסיֹון

97 movement
199 Zrzavý Jan יאן זְְרזאבי

102 Cleopatra קליאופטרה
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ח
169 Cheb ֶחּב
352 מלונות

382 מסעדות
259 הִהתגלות חג

259 31 המולד חג
ברטיסלאבה)  יריד המולד חג

258 Christmas Fair
The (ּפאלקֹו הקדוש השילוש חג

Celebration of the Holy
65 Trinity

Public holidays לאומיים חגים
259 31

New פראג בית־העירייה חדש
96 Town Hall

New ּבְְרנֹו בית־העירייה חדש
228 9 Town Hall

New ברטיסלאבה הגשר חדש
283 250 Bridge

ומוזיאונים מבצרים חֹוד
Chod (דֹומאז'ליֶצה

Castle and Museums
168

Chotek family משפחה חֹוֶטק
126

חיות־בר
253 סלובקיה
18 19 כיה צ

גני־ לאומיים פארקים גם ראו
לחיות־בר ושמורות חיות

Chlum sv מאְרז'י ְסבֶָטה ְחלּום
172 Máří

Chlumec צידלינֹו נאד ְחלּוֶמץ
206 nad Cidlinou

חלילים, פסטיבלים חמת
157 29 Bagpipe festivals

259
431 430 חניה

19 כיה צ חקלאות
204 Chrudim ְחרּודים

25 חרסינה
415 413 חשמל

431 430 חשמליות

ט
142 3 135 Tábor טאּבֹור

351 מלונות
381 2 מסעדות

36 Taborites טאּבֹוריטים
Teutonic האבירים טבטונים ה

221 Knights
257 29 שמש ימי טבלת

ִאיְמֶרה הרוזן ְטהֹוקֹולי
263 Thököly Count Imre

333
Továrniky מצודה טֹובארניקי

304 Castle
Tuba ּבְְרנֹו נגינה תחרות טּוּבָה

30 Competition
25 Toyen טֹויֶין

הלאומי התיאטרון יוזף טּולָקה
Tulka Joseff National פראג

94 Theatre
ארמון יָאנסקי טֹוּפֹוליצ

323 Topol čianky Palace
מצודה יָאנסקי טֹוּפֹוליצ

300 Topol čiansky Castle
Točník Castle מצודה ניק טֹוְצ

127
122 Tuček Jan יאן ק טּוֶצ

Turkish ֶסנֶץ הבית טורקי ה
289 House

Turkish האימפריה טורקית ה
262 3 38 Empire

235 225 Třebíč ּביץ ְטזֶ
357 מלונות

389 מסעדות
Tatranská לֹוְמניָצה ָטְטראנסָקה

Lomnica
363 4 מלונות
394 מסעדות

Tatra הלאומי הפארק ָטְטָרה
316 National Park

Tatras mountains הרי ָטְטָרה
316 17 307 253 252 249

316 17 מפה
במכונית טיולים

The Šumava שּומאבָה הרי
148 9

גן־העדן ָראי סלֹובֶנסקי
Slovenský kras הסלובקי

336 7
כי הצ גן־העדן ָראי סקי ֶצ

206 7 Český ráj
ָר ֶ

218 Theimer Ivan איוואן ֵטייֶמר
Tyl Josef קאיֶטאן יוזף fִטיל

84 Kajetán
Tyl Theatre ְּפלְזֶן תיאטרון ִטיל

162
Týn nad וְלְטאבֹו נאד ִטין

140 41 Vltavou
425 424 טיסה

Tiso יוזף מונסיניור טיסֹו
284 267 Monsignor Josef

425 שכר טיסות
407 404 צוקים טיפוס
366 במסעדות טיפים

Titian טיציאן
יז קרֹוְמיֶיז הארכיהגמון ארמון

240 Archbishop s Palace
The המראה מול צעירה אשה
56 Toilet of a Young Lady

ארמונות ראו טירות
234 Tišnov טיְשנֹוב

389 מסעדות
422 3 טלפון

235 226 225 Telč ֶטלְץ
357 מלונות

389 מסעדות
140 Temelín ֶטֶמלין

409 408 406 405 טניס
פייטרו ובאני ג ֶטנְקאלָה

Tencalla Giovanni Pietro
216

Teplá Monastery מנזר ֶטּפלָה
177 159

191 Teplice ֶטּפליֶצה
354 מלונות

384 5 מסעדות
Trutnov ְטרּוְטנֹוב

355 מלונות
386 מסעדות

Troja פראג ארמון טרויה
104 5 98 Palace

Trosky Castle מצודה ְטרֹוסקי
207

146 135 Třeboň ּבֹון ֶ ְטְרז
352 מלונות

382 מסעדות
Třeboň מ־ האמן ּבֹון ֶ ְטְרז

140 77 Master of
190 91 82 45 Terezín ֶטֶרזין

Trizulijak אלכסנדר ְטריזּולִיָאק
284 Alexander

Terchová אירועים ֶטְרכֹובָה
257 events

429 427 טרמפים
291 249 Trnava ְטְרנאבָה

296 9
258 257 אירועים

361 מלונות
297 מפה

למוסיקה האביב פסטיבל
256 Musical Spring Festival

ֶטּפליֶצה יאנסֶקה טֶרנצ
291 Trenčianske Teplice

301
257 אירועים
361 מלונות

392 מסעדות
301 291 Trenčín ין ְטֶרנְצ

302 3
256 אירועים
361 מלונות

392 מסעדות
למוסיקה האביב פסטיבל

256 Musical Spring Festival

י
מערות סֶקה יצ יאבֹורז

220 Javoříčské Caves
Jablonné ּפֹודיֶישֶטדי וִי יאּבלֹונֶה

186 7 v Podještědí
Jagiellonian שושלת יאגיֶילֹו

38 9 dynasty
202 Jäger Josef יוזף fיאגֶר

Jan Adam מליכטנשטיין אדם יאן
220 of Liechtenstein

Jan II of מליכטנשטיין השני fיאן
221 Liechtenstein
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המורדים מנהיג פרנציסי יאן
Jan ּבֹוהּון הסלובקיים

Francisi Captain of Slovak
260 Insurgents

Janáček Leoš לֶאֹוש ק יאנאצ
29 23

141 Janák Pavel ּפאבֶל יאנאק
Jánošík Juraj יּוָרִאי יאנֹוִשיק

257 246
העיר כיכר וצלאב יאנְָסה

Jansa Václav Old העתיקה
72 Town Square

337 Jasov יאסֹוב
Jasovská יאסקינָה יאסֹובְסָקה

337 250 Jaskyňa
Jasná מסעדות יאְסנָה

393 restaurants
Jaskyňa דֹומיָצה יאסקינָה

336 Domica
טירה רֹוקיְטנֹו נאד יֶצה יארֹוֶמְרז
Jaroměřice nad Rokytnou

236 Chateau
פראג העירייה בית יהודי
77 Jewish Town Hall

Jewish פראג רובע יהודי
77 82 71 Quarter

יהודים
ְטְרנאבָה השואה אנדרטת

Holocaust monument
297

237 חשובים יהודיים אתרים
225 מוראביה בדרום

15 השנייה העולם במלחמת
16

Boskovice ּבֹוסקֹוביֶצה גטו
233 Ghetto

Třebíč Ghetto ּביץ ְטזֶ גטו
237 235

191 Terezín Ghetto ֶטֶרזין גטו
Jewish מיקּולֹוב היהודי הרובע

238 237 quarter Mikulov
הלאומית ההתקוממות מוזיאון

ּבאנְסָקה הסלובקית
311 SNP Museum ּביְסטריָצה

כנסת בתי גם ראו
312 Jodok Master האמן יֹודֹוק

Joseph II הקיסר השני יוזף
264 263 40 41 Emperor

190 Terezín ֶטֶרזין
Josefov בוהמיה מזרח יֹוֶספֹוב

211
231 Špilberk ּבְְרנֹו kשּפילּבֶרק

John מנֶּפֹומּוק הקדוש יוחנן
157 69 Nepomuk St

ולדמוקרטיה לחירות המאבק יום
Battle for Freedom and

30 Democracy Day
Day of the הרפובליקה יום

30 Republic
88 Jungmann Josef יוזף fיּונגמן

Jungmann פראג כיכר יּונגמן
88 Square

Josefov בוהמיה מזרח יֹוֶספֹוב
211

71 Josefov פראג יֹוֶספֹוב
77 82

Jurkoviče דּושאן ה יּוְרקֹוביֶצ
295 239 Dušan

235 Jihlava יִיְהלאבָה
357 מלונות

388 מסעדות
George המלך מּפֹודֶּבראד י יִיז
38 37 of Poděbrady King

221 131 124
קֹורבינּוס ומתיאש מּפֹודֶּבראד י יִיז
George of Poděbrady ָאלֶש
102 and Matthias Corvinus

Jizerské הרי יִיזֶרסֶקה
186 Mountains

189 Jetřichovice יכֹוביֶצה יֶיְטְרז
מוזיאון יִינדריך יִינדריך

Jindřich לִיֶצה ְ דֹומאז
168 Jindřich Museum

Jindřichův ְהראדֶץ יִינדריכּוב
144 5 135 Hradec

351 מלונות
381 מסעדות

יין
371 לשתות מה

239 מוראביה
399 397 קניות

285 Rača ה ראָצ
221 Jeseník kיֶיֶסניק

355 מלונות
387 מסעדות

Jeseníky הרי יֶיֶסניקי
221 213 mountains
206 7 197 Jičín ין יִיצ

355 מלונות
386 מסעדות

Jirásek Alois ָאלֹויִס יִיראֶסק
101 42

Ještěd peak ליּבֶֶרץ הר kיֶיְשְטיֶד
183
ילדים

415 413 עם טיול
343 מלונות

367 מסעדות
405 Water sports ספורט ימי

408
Middle אדריכלות ימי־הביניים

254 Ages architecture
המוזיאון יָקה ְּפרילּוצ ירוסלאבה

Jaroslava הֹוליץ לאתנוגרפיה
Prílučika Ethnographic

294 Museum
Il Bambino מפראג התינוק ישו

67 di Praga
82 3 40 39 Jesuits ישועים

263

כ
409 406 כדורגל

Hat ין יִיצ נֹובי מוזיאון כובעים
223 Museum (Nový Jičín
פראג הציד בקתת כוכב ה
101 Star Hunting Lodge

ליּבֶֶרץ ּבֶנֶש א ר ד כיכר
182 Náměstí Dr E Beneše
הלאומית ההתקוממות כיכר

ּבאנְסָקה הסלובקית
Námestie SNP ּביְסטריָצה

310 11
הלאומית ההתקוממות כיכר
ברטיסלאבה הסלובקית

283 Námestie SNP
Náměstí ּבְְרנֹו החירות íכיכר

229 Svobody
Old יאנָסה העתיקה העיר כיכר

72 Town Square
Old פראג העתיקה העיר כיכר

74 72 Town Square
סקי ֶצ העתיקה העיר כיכר

Náměstí Svornosti קרּומלֹוב
152

ְהראדֶץ הקטנה כיכר ה
Malé Náměstí íְקראלֹובֶה

201 198
Náměstí ְּפלְזֶן הרפובליקה íכיכר

163 Republiky
השני אֹוטאָקר מיֶסל ְּפזֶ כיכר

Náměstí ּבּודְיֶיֹוביֶצה סֶקה íֶצ
138 Přemysla Otakara II

Cage of (f לֶבֹוָצ'ה הקלון כלוב
334 Disgrace

במסעדות התנהגות כללי
367

20 21 אדריכלות כנסיות
מנזרים ראו ומנזרים כנסיות

כנסיות
St (ְטְרזֶ'ּבֹון הקדוש ֶאגידיּוס

146 Giles
St פראג) הקדוש ֶאגידיּוס

83 Giles
St (פראג הקדושה אורסולה

96 Ursula
St יִיְהלאבָה) הקדוש איגנציּוס

235 Ignatius
St (יִיצ'ין הקדוש איגנציּוס

207 Ignatius
St (פראג הקדוש איגנציּוס

93 Ignatius
St (צ'אְסָטה הקדוש ִאיְמֶרה

287 Emeryk (Častá
ְֶר

St (זְבֹולֶן הקדושה אליזבתה
314 Elizabeth

St ליּבֶֶרץ) הקדוש אנטוניוס
182 Anthony

הקדושים ארבעה־עשר
Fourteen קאדאן) המעונים

193 Holy Martyrs
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המשך כנסיות
גיאורגיוס ומנזר בזיליקת

56-7 55 פראג) 20 הקדוש
וזְדיסלָבָה לורנציוס בזיליקת

וִי יאּבלֹונֶה הקדושים
Basilica of St (ּפֹודיֶישֶטדי

Lawrence and St Zdislava
186-7

הקדוש פרוקופיוס בזיליקת
Basilica of St ('טזֶ'ּביץ
235 20 Procopius

St (מאנִֶטין הקדושה ברברה
173 Barbara

הקדוש ברתולומאוס
St (ּפארדּוּביֶצה

205 Bartholomew
הקדוש ברתולומאוס

St Bartholomew (ֶּפלְהז'ימֹוב
141

St (קֹולין הקדוש ברתולומאוס
124 20 Bartholomew

Our Lady (ָמריאנָקה גבירתנו
288

Our Lady (ְקזְ'טיני גבירתנו
232

Our (פראג המנצחת גבירתנו
67 Lady Victorious

אֹולֹומֹוץ)  השלגים של גבירתנו
Our Lady of the Snows

216-17
פראג) השלגים של גבירתנו

88 Our Lady of the Snows
90

Our (פראג טין שלפני גבירתנו
76 73 Lady before Týn

לשרשרת שמתחת גבירתנו
Our Lady beneath (פראג

67 the Chain
יּור)  ְסבאטי הקדוש גיאורגיוס

286 St George
ליטֹומישיל)  הקדוש הצלב גילוי

Finding of the Holy Cross
202

הקדוש ֶאגידיּוס של הבזיליקה
Basilica of St Giles (ּבְָרדֶיֹוב

333
טאּבֹור)  הִהשתנות

142 Transguration
האוואנגליסטית הכנסייה
קריז')  ְסבאטי לותרנית

Evangelic Lutheran Church
322

האוניברסיטאית הכנסייה
ְטְרנאבָה)  המטביל יוחנן ש ע

University Church of St
298-9 John the Baptist

קֹושיֶצה)  הישועית הכנסייה
329 Jesuit Church

קלאטֹובי)  הישועית הכנסייה
166 Jesuit Church

המושיע של הישועית הכנסייה
Jesuit Church of the הקדוש

278 277 Holy Saviour
יעקב של הישועית הכנסייה

Jesuit Church of (f יִיצ'ין הגדול
207 St James the Great
הקטנה הכחולה הכנסייה

Little Blue (ברטיסלאבה
284 Church

ֶקז'מארֹוק)  הלותרנית הכנסייה
333 Lutheran Church

בבוהמיה המוראבית הכנסייה
Bohemian (ּבֹולֶסלאב ְמלאדָה

125 Unitas Fratrum
הישנה המינֹוריטית הכנסייה

Old Minorites לֶבֹוָצ'ה) 
334 Church

ְטֶרנִצ'ין)  הפיאריסטית הכנסייה
301 Piarist Church

ניטָרה)  הפיאריסטית הכנסייה
304 Piarist Church

הפרוטסטנטית הכנסייה
Protestant (ֶקז'מארֹוק

333 Church
הפרנציסקנית הכנסייה

Franciscan (ברטיסלאבה
279 277 Church

המסדר של והמנזר הכנסייה
Piarist ּפֹודֹולינץ) הפיאריסטי

333 Church and Monastery
St (ְטְרנאבָה הקדושה הלנה

297 Helen
211 Nativity (אֹוּפֹוצ'נֹו המולד

הקדושה מריה של המולד
ּפלֹוְצ'ניצי)  נאד ּבֶנֶשֹוב

Nativity of the Virgin Mary
190

הקדושה מריה של המולד
Nativity of the (ליֶצה' ְדֹומאזְ

168 Virgin Mary
קלֶֶמנטינּום,  הקדוש המושיע

82-3 St Saviour (פראג
ּבאנְסָקה הקדוש הצלב

310 Holy Cross (ּביְסטריָצה
Holy (ּברנֹו הקדוש הצלב

228 Cross
Holy (דִֶצ'ין הקדוש הצלב

187 Cross
Holy (ליּבֶֶרץ הקדוש הצלב

182 Cross
פרידְלאנט)  הקדוש הצלב

186 Holy Cross
פָרנטישקֹובי הקדוש הצלב

172 Holy Cross (לאזְנֶה
ליָּפה)  ֶצ'סָקה הקדוש הצלב

187 Holy Cross
Holy (ילינָה ז הקדוש השילוש

322 Trinity
Holy (זְבֹולֶן הקדוש השילוש

314 Trinity

ְטְרנאבָה)  הקדוש השילוש
297 Holy Trinity

Holy (קּוקס הקדוש השילוש
210 21 Trinity

קרּומלֹוב)  ֶצ'ְסקי הקדוש ויטּוס
152 St Vitus

St (ָהראכֹוב הקדוש וצלאב
208 Wenceslas

פראג־ הקדוש וצלאב
21 St Wenceslas (וֶרשֹוביֶצה

הקדוש הצלב חגיגת
Exaltation of the (ליטֹומישיל

202 Holy Cross
Chlum sv מאְרז'י ְסבֶָטה ְחלּום

172 Máří
אֹולֹומֹוץ)  הקדוש ָסְרָקנְדֶר יאן

St Jan Sarkander Chapel
216

ְקראלֹובֶה)  דְבּור המטביל יוחנן
210 St John the Baptist

St (ְהראניֶצה המטביל יוחנן
223 John the Baptist

St (מאנִֶטין המטביל יוחנן
173 John the Baptist

St John (מֹודְָרה המטביל יוחנן
286 the Baptist

St (ְסלאבֹוניֶצה המטביל יוחנן
146 John the Baptist

St (ֶטּפליֶצה הקדוש יוחנן
191 John

זְ'ד'אר מנֶּפֹומּוק הקדוש יוחנן
St John (סאזאבֹו נאד

234 Nepomuk
St (ְטְרנאבָה הקדוש יעקב

297 270 Jacob
St לֶבֹוָצ'ה) הקדוש יעקב
334 326 271 James

נאד ליּפניק הקדוש יעקב
223 St Jacob (ּבְֶצ'בֹו

St James (פראג הקדוש יעקב
76-7 73

St (ְּפראכָטיֶצה הקדוש יעקב
156 James

St (הֹוָרה קּוְטנָה הקדוש יעקב
122 116 James

All (סְטְרז'יּברֹו הקדושים כל
168 Saints

מריה של הביקור כנסיית
Visitation (ֶהיְיניֶצה הקדושה
of the Blessed Virgin Mary

186
אדוננו של הקדוש הלב כנסיית

Most וינֹוְהראדי, פראג)
21 Sacred Heart

ֶצ'רבֶני המנזר כנסיית
Monastery (ְקלאשטֹור

317 Church
הפיאריסטי המסדר כנסיית
Piarist Order (יּור ְסבאטי

286 Church
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האחיות מסדר כנסיית
הקדושה קלרה של העניות

Poor Clares (ברטיסלאבה
283 Church

Kladruby ְקלאדרּוּבי כנסיית
176 168 Church

62 Loreto (פראג לֹוֶרטֹו
St (נאחֹוד הקדוש לורנציוס

210 Lawrence
St (אֹולֹומֹוץ הקדוש ָמאּוריציֹוס

216 Maurice
St (אֹולֹומֹוץ הקדוש מיכאל

216 Michael
החמלה'  'אֵחי מסדר

Brothers of (f (ברטיסלאבה
283 Mercy

St (מרטין הקדוש מרטינוס
315 Martin

St (ְּפז'יּבֹור הקדושה מריה
222 Mary

וארי)  ָקרלֹובי המגדלית מרים
174 21 St Mary Magdalene

St (ֶחּב הקדוש ניקולאוס
169 Nicholas

St (לֹוני הקדוש ניקולאוס
192 Nicholas

St (ֶסנֶץ הקדוש ניקולאוס
289 Nicholas

St (פראג הקדוש ניקולאוס
64-5 50 21 Nicholas

St (ְּפֶרשֹוב הקדוש ניקולאוס
332 Nicholas

ּפרז'יּבראם)  הֹוָרה ְסבאָטה
130 120 Svata Horá

St (ילינָה ז הקדוש סטפנוס
322 Stephen

St (סטּוָּפבָה הקדוש סטפנוס
287 Stephen

St (פראג הקדוש סטפנוס
92 Stephen

הקדושה מריה של עלייתה
Assumption (אֹוָּפבָה לשמיים

221 of the Virgin Mary
הקדושה מריה של עלייתה

ּביְסטריָצה)  ּבאנְסָקה לשמיים
Ascension of the Virgin

312-13 Mary
הקדושה מריה של עלייתה

ּברֹוד)  האבליצ'קּוב לשמיים
Assumption of the Virgin

203 Mary
הקדושה מריה של עלייתה

ְקראלֹובֶה)  ְהראדֶץ לשמיים
Assumption of the Virgin

198 Mary
הקדושה מריה של עלייתה

Assumption (ז'אֶטץ לשמיים
193 of the Virgin Mary

הקדושה מריה של עלייתה
ְטְרנאבָה)  לשמיים

Assumption of the Virgin
296 Mary

הקדושה מריה של עלייתה
מאלאצקי)  לשמיים

Assumption of the Virgin
288 Mary

הקדושה מריה של עלייתה
לאזנֶה)  מריַאנסֶקה לשמיים
Assumption of the Virgin

169 Mary
הקדושה מריה של עלייתה

ְסלאבֹוניֶצה)  לשמיים
Assumption of the Virgin

146 Mary
הקדושה מריה של עלייתה

Ascension (ּפֹודֹולינֶץ לשמיים
333 of the Virgin Mary

הקדושה מריה של עלייתה
Assumption (ְּפלְזֶן לשמיים

163
הקדושים ופאולוס פטרוס

St Peter and St Paul אּושֶטק)
190

הקדושים ופאולוס פטרוס
St Peter and St (ָאלּבֶרכטיֶצה

140 Paul
הקדושים ופאולוס פטרוס

St Peter and St (ויֶשְהראד
100 Paul

לֶדֶץ'  הקדושים ופאולוס פטרוס
St Peter and St (סאזאבֹו נאד

203 Paul
הקדושים ופאולוס פטרוס

St Peter and St Paul (ֶמלניק
126

נֹובֶה הקדושים ופאולוס פטרוס
St Peter and St Paul (ְהראדי

146
הקדושים ופאולוס פטרוס

St Peter and St (וארי ָקרלֹובי
175 Paul

לאּבֶם)  אּוסטי הקדוש פלֹוריאן
191 St Florian

הקדוש ּפרֹוקֹוּפיּוס
St Procopius (ְסְטָרקֹוניֶצה

157
ּבּודְיֶיֹוביֶצה)  ֶצ'סֶקה מריה קורבן

138 Sacrice of the Virgin
הקדושים וֶמתֹודיּוס קיריליוס

St Cyril and St (פראג
96 Methodius

ְהראדֶץ הקדוש קלֶֶמנטיּוס
St Clement (ְקראלֹובֶה

200 Chapel
ֶסניָצה)  הקדושה אנה קפלת

294 Chapel of St Anna
הקדוש הצלב קפלת

Holy Cross (קרלשטיין
132 Chapel

נותן הקדוש יוחנן קפלת

Chapel (ברטיסלאבה הצדקה
of St John the Almsgiver

280 270
קֹושיֶצה) הקדוש מיכאל קפלת

328 St Michael s Chapel
331

מצודת הקודש רוח קפלת
Holy Spirit ְהראדֶץ) יִינדריכּוב

145 Chapel
ְּפלְזֶן)  ְשֶטרנּבֶרג קפלת

165 Sternberg Chapel
ּבאנְסָקה הקדושה קתרינה
St Catherine (ְשטיָאבְניָצה

314
Holy (זֶ'ְהָרה הקודש רוח

339 Spirit
ֶמדזילאּבֹורֶצה)  הקודש רוח

332 324 Holy Spirit
הקדוש מרטינוס רֹוטּונדָת

Rotunda of (f ויֶשְהראד, פראג
100 St Martin

הקדושה קתרינה רֹוטּונדָת
Rotunda of St (זְנֹוימֹו
238 20 Catherine

St (פראג הקדוש תומא
66 Thomas

420 418 כספומטים
בסלובקיה אדריכלות כפרית

Rural architecture Slovak
315

420 418 אשראי כרטיסי
398 396 בחנויות

366 במסעדות
כרטיסים

402 400 בידור
425 טיסה

428 426 רכבת
222 213 179 כרייה

Mining אֹוסטָרבָה מוזיאון
222 Museum

ְשטיָאבְניָצה ּבאנְסָקה מוזיאון
314 Mining Museum

Mining יּבראם ְּפְרז מוזיאון
130 31 Museum

ל
180 19 Labe River נהר לאּבֶה

195 191
Laugaricio ין ְטֶרנְצ ֹו לָאּוגָריצ

301 291
פראג האופרה בית לאומי ה

91 89 State Opera
קֹושיֶצה התיאטרון לאומי ה

329 State Theatre
Lázně Jeseník יֶיֶסניק kלאזְנֶה

221
Lázně בארט ְ קינְז לאזְנֶה

169 Kynžvart
Latrán קרּומלֹוב סקי ֶצ לאְטראן

153
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הונגריה מלך הראשון לאיוש
Louis I King of Hungary

301 288
Louis המלך יאגיֶילֹו לאיוש

262 38 9 Jagiello King
329 Lang Adolf אדולף fלאנג

322 Lang Jozef יוזף fלאנג
127 Lány לאני

327 325 Levoča ה לֶבֹוָצ
334 5

257 אירועים
364 5 מלונות
395 מסעדות

Levetzow פון אּולְריָקה לֶבֶטֹוב
173 Ulrika von

Levice hotels מלונות לֶביֶצה
360

Levice Castle מצודת לֶביֶצה
305

העתיק בית־המרקחת לבן ה
White ְקלאטֹובי חד־הקרן
166 Unicorn Apothecary

White קרב ההר לבן ה
67 39 Mountain Battle of

186 125 101 99 74
ְהראדֶץ המגדל לבן ה

White Tower ְקראלֹובֶה
200 198

Lednice Chateau טירה לֶדְניֶצה
238 227

אזור ָאֶרָאל ואלְטיְצקי לֶדְניְצקֹו
Lednicko Valtický areál

238 227 225
Ledeč Castle מצודה לֶדֶץ

203
Ledeč nad סאזאבֹו נאד לֶדֶץ

203 Sázavou
256 Lehár Franz פרנץ לֶהאר

305
Ludmilla הנסיכה לודמילה

56 Princess
239 Luhačovice ֹוביֶצה לּוהאצ
של הארכיהגמון ִאיְמריך לֹוזִי

Lósi Imrich ֶאְסֶטְרגֹום
Archbishop of Esztergom

298
Lomnický štít ְשִטיט לֹוְמניצקי

317 309
192 Louny לּוני
384 מסעדות

323 Lučenec נֶץ לּוֶצ
257 אירועים

172 3 170 71 Loket לֹוֶקט
353 מלונות

383 מסעדות
Luxemburg שושלת לוקסמבורג

38 34 5 dynasty
Lurago ָאנֶסלמֹו לּוראגֹו

65 Anselmo
40 Lurago Carlo קרלו לּוראגֹו

193 130

St פראג הקדוש איגנציּוס
93 Ignatius

מריה של לשמיים עלייתה
ְקראלֹובֶה ְהראדֶץ הקדושה

Assumption of the Virgin
198 Mary

62 Loreto פראג לֹוֶרטֹו
פראג תיאטרון מאגיָקה לֶָטרנָה
88 Laterna Magika Theatre

400 94
Leopold האמן ליאופולד

123 Master
הקיסר הראשון ליאופולד

104 5 Leopold I Emperor
Leopold הקיסר השני ליאופולד

265 264 II Emperor
Libosad (Jičín ין יִיצ ליּבֹוסאד

207
182 5 179 Liberec ליּבֶֶרץ

353 4 מלונות
384 מסעדות

183 מפה
Löw ל המהר הרב ליווא

80 79 Rabbi
195 29 Litomyšl ליטֹומיְשל

202
355 מלונות

386 מסעדות
190 Litoměřice יֶצה ליטֹוֶמְרז

354 מלונות
384 מסעדות

מ האמן יֶצה ליטֹוֶמְרז
77 Litoměřice Master of

190
Liebig Baron יוהאן הברון לְיֶיּביג

183 Johann
משפחת ליכטנשטיין

220 Liechtenstein family
238 226 221

403 401 בילויים לילה
430 ואוטובוסים חשמליות לילה

מפרייבורג ט האמן לינדר
Lindner Master T of

191 Freiberg
Lipany Battle of קרב fליּפאני

36 35
Liptovský ְהראדֹוק ליְּפטֹובסקי

316 Hrádok
מלונות יאן ליְּפטֹובסקי

362 3 Liptovský Ján hotels
Liptovský מיקּולאש ליְּפטֹובסקי

316Mikuláš
363 מלונות

149 Lipno Lake אגם ליְּפנֹו
Lipnice Castle מצודה ליְּפניֶצה

203
Lipnice סאזאבֹו נאד ליְּפניֶצה

203 nad Sázavou
386 מסעדות

Lipník nad בֹו ּבְֶצ נאד ליּפניק
223 Bečvou

280 Lippert Jozef יוזף fליֶּפְרט
284 Lechner Ödön אֹודֹון לֶכְנֶר

ְהראניץ ּבֶז גבולות ללא
סקי ֶצ לתיאטרון פסטיבל

Without Frontiers ֶטשין
Bez Hranic Theatre

28 Festival
Lemberk Castle מצודה לֶמּבֶרק

187
Landštejn מצודה לָנדשטיין

146 Castle
414 412 לתיירים מידע לשכת

מ
Maggi ּבאלְדָסאֶרה י מאגִ

152 145 Baldassare
154 Maggi G A de א ג י מאגִ

Mahler Gustav גוסטב מאהלר
23

ּבְְרנֹו תיאטרון מאֶהנֹובֹו
401 43 Mahenovo Theatre

א פ ָמאּוֶאלְּבֶרטש
240 Mauelbertsch F A
אגודה ְסלֹובֶנְְסָקה מאטיָצה
266 Matica Slovenska

Matsche Franz פרנץ מאְטש
174

Maillol ּפֹומֹונָה אריסטיד מאיֹול
102 Aristide Pomona

154 Makh Lorenz לֹוֶרנְץ מאך
Mácha Karel הינֶק ָקֶרל מאכָה

125 26 Hynek
288Malacky מאלאצקי

360 מלונות
391 מסעדות

Mala אירועים לְהֹוָטה מאלָה
259 Lehota events

אני ְהראדצ ראו סטראנָה מאלָה
Malá Strana סטראנָה ומאלָה

see Hradčany and Malá
Strana

ְטְרנאבָה מרתון מאלֹוָקְרָּפְטסקי
Malokarpatský Marathon

258
173 161 Manětín מאנֶטין

42 Mánes Josef יוזף fמאנֶס
ּפאבֶל יִינדריך מאנְְסֶפלד

Mansfeld Jindřich Pavel
130

Makovec ִאיְמֶרה מאקֹובֶץ
300 Imre

ב גבירתנו כנסיית מאִריָאנָקה
288 Mariánka Shrine

Mathey אן־ּבטיסט ז מאֵתיי
176 104 Jean Baptiste

ֶצ'סֶקה ּבּודבאר הבירה ִמבשלת
Budvar Brewery (ּבּודְיֶיֹוביֶצה

370 139 138
Burian (ילינָה ז ּבּוריָאן מגדל

322 Tower
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ֶצ'סֶקה השחור (ה)מגדל
Black Tower (ּבּודְיֶיֹוביֶצה

138-9
קלאטֹובי)  השחור (ה)מגדל

166 Black Tower
אתרי אגרוטוריזם ראו מגורים
מלונות אכסניות קמפינג
פרטיים בתים גסטהאוסים
Plague ּבְְרנֹו עמוד מגיפה

229 Column
337 Medzev ֶמדְזֶב

Medzilaborce ֶמדְזילאּבֹוְרֶצה
332

365 מלונות
Magyars שבט מדיארים ה

261 2
מלכים סעודת מיקּולאש ֶמדֶק

Medek Mikuláš Grand
103 Meal

ניטָרה הגדולה ִמדרשה ה
304 Grand Seminary
הקומוניסטית מהפכה ה

Victorious כוסלובקיה בצ
46 February

Velvet הקטיפה מהפכת
88 47 16 15 Revolution

267
הקומוניזם לקורבנות האנדרטה

Monument to פראג
the Victims of Communism

89
פראג וצלאב כיכר

90 Wenceslas Square
286Modra מֹודְָרה

360 מלונות
391 מסעדות

ְהראדֶץ לאמנות גלריה מודרנית
Modern Art ְקראלֹובֶה

199 43 Gallery
Mohács Battle of קרב fמֹוהאץ

262 39
פראג הלאומי מוזיאון ה

89 43 National Museum
90 91

וגלריות מוזיאונים
אסיאתית אמנות אוסף

Asian art זְּבְָרסלאב טירת
105 collection

לֹוּבְקֹוביץ רֹודְניֶצה אוסף
Roudnice נֶלאהֹוזֶבֶס

127 Lobkowicz Collection
פראג המסחר ירידי ארמון
102 3 Trade Fair Palace

פראג ְשֶטרנּבֶרג ארמון
60 61 Sternberg Palace
ה לֶבֹוָצ ּפאבֹול האמן בית

334 House of Master Pavol
פראג הכוכב הציד בקתת
101 Star Hunting Lodge

אּושֶטק ּבְראני אּו גלריה
190 Gallery U Brány

דרום של לאמנות ָאלֶש גלריה
וְלְטאבֹו נאד ְהלּוּבֹוָקה בוהמיה

Aleš South Bohemian
140 135 Gallery

ֶסניָצה זאהֹוְרסָקה גלריה
294 Záhorská Gallery

סיכְרֹוב ארמון רֹוהאן גלריה
187 Rohan Gallery

מצודת של התמונות גלריית
Prague Castle Picture פראג

56 54 Gallery
ליּבֶֶרץ האזורית הגלריה
183 Regional Gallery

ּבְְרנֹו המוראבית הגלריה
229 Moravian Gallery

הלאומית הסלובקית הגלריה
Slovak kברטיסלאבה

282 National Gallery
ּבאנְסָקה העירונית הגלריה

Municipal Gallery ּביְסטריָצה
310

ברטיסלאבה העירונית הגלריה
282 279 City Gallery

ולמלאכות־יד לאמנויות הגלריה
Gallery of Arts אֹוסטָרבָה

222 and Crafts
מודרנית לאמנות הגלריה

Modern ְקראלֹובֶה ְהראדֶץ
199 43 Art Gallery

אּושֶטק של לאמנות הגלריה
190 Úštěk Art Gallery

צפון של לאמנות הגלריה
יֶצה ליטֹוֶמְרז בוהמיה

North Bohemian Art Gallery
190

חֹוד של והמוזיאונים המבצרים
Chod Castle ליֶצה דֹומאז

168 and Museums
דּונאיסָקה האזורי המוזיאון

Regional Museum ְסְטֶרדָה
300

יֶיֶסניק האזורי המוזיאון
221 Regional Museum

ין יִיצ האזורי המוזיאון
207 Regional Museum
לֶביֶצה האזורי המוזיאון

305 Regional Museum
נאד לֶדֶץ האזורי המוזיאון

Regional Museum סאזאבֹו
203

יֶצה ליטֹוֶמְרז האזורי המוזיאון
190 Regional Museum

זאמקי נֹובֶה האזורי המוזיאון
305 Regional Museum

האזורי המוזיאון
Regional ְסטראקֹוניֶצה

157 Museum
ְּפֶרשֹוב האזורי המוזיאון

332 Regional Museum
ליָּפה סָקה ֶצ האזורי המוזיאון

187 Regional Museum

סקי ֶצ האזורי המוזיאון
Regional Museum קרּומלֹוב

152
קֹולִין האזורי המוזיאון

124 Regional Museum
מזרח של האזורי המוזיאון
ְקראלֹובֶה ְהראדֶץ בוהמיה
East Bohemia Regional

199 Museum
פראג הלאומי המוזיאון

89 43 National Museum
90 91

הלאומי המוראבי המוזיאון
Moravian National ּבְְרנֹו

228 Museum
הלאומי הסלובקי המוזיאון

Slovak kברטיסלאבה
287 278 National Museum

הלאומי הסלובקי המוזיאון
Slovak National במרטין
315 Museum in Martin

ברטיסלאבה העירוני המוזיאון
278 City Museum

ְהראניֶצה העירוני המוזיאון
223 Municipal Museum

מריַאנסֶקה העירוני המוזיאון
Town Museum לאזְנֶה

169
שלזיה של העירוני המוזיאון

Silesian Municipal אֹוּפאבָה
221 Museum

ְסבִידְנִיק הפתוח המוזיאון
333 Skansen

הוָולאכִים לחיי הפתוח המוזיאון
ראדְהֹוְשֶטם ּפֹוד נֹוב ְ רֹוז
Wallachian Open Air

223 Museum
הכפר לחיי הפתוח המוזיאון
Slovak מרטין kהסלובקיים

315 Village Museum
סֶקה ֶצ לאופנועים המוזיאון

Motorcycle ּבּודְיֶיֹוביֶצה
139 Museum

קאֶמן לאופנועים המוזיאון
141 Motorcycle Museum

דקורטיביות לאמנויות המוזיאון
Decorative Arts פראג

82 81 Museum
ילינָה ז לאמנות המוזיאון

322 Museum of Art
דתית לאמנות המוזיאון

Diocesan יֶצה ליטֹוֶמְרז
190 Museum

של מודרנית לאמנות המוזיאון
ֶמדְזילאּבֹוְרֶצה וורהול משפחת

Warhol Family Museum of
332 Modern Art

אֹולֹומֹוץ של לאמנות המוזיאון
217 Olomouc Art Museum

ְחרּודים לבובות המוזיאון
204 Puppet Museum
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המשך וגלריות מוזיאונים
של לחקלאות המוזיאון

Slovak ניטָרה kסלובקיה
270 Agricultural Museum

304
ברטיסלאבה יין ליצור המוזיאון

Museum of Wine
277 Production

ולביצורי נשק לכלי המוזיאון
Museum ברטיסלאבה העיר

of Weapons and Town
279 Fortications
למוסיקה המוזיאון

Museum of fברטיסלאבה
278 277 Music

ְטְרנאבָה למוסיקה המוזיאון
297 Music Museum

ולמדליות למטבעות המוזיאון
Museum of Coins קֶרמניָצה

315 and Medals
דרום של לספרות המוזיאון

קֹורּונָה זְלאָטה מנזר בוהמיה
South Bohemian Literature

156 Museum
לשעונים המוזיאון

Museum of fברטיסלאבה
283 Clocks

של לתרבות המוזיאון
ְסבִידְנִיק אוקראינה־רּותנֵיָאה

Museum of Ukraine
333 Ruthenian Culture
בוהמיה דרום של המוזיאון

South ּבּודְיֶיֹוביֶצה סֶקה ֶצ
139 Bohemia Museum

הקרפטים הרי של המוזיאון
Small ֶּפזינֹוק הקטנים

286 Carpathian Museum
בוהמיה מזרח של המוזיאון

Museum of East ּפארדּוּביֶצה
205 Bohemia

סלובקיה מזרח של המוזיאון
East Slovak kקֹושיֶצה

329 Museum
בוהמיה מערב של המוזיאון

West Bohemian ְּפלְזֶן
163 Museum

סלובקיה מערב של המוזיאון
Museum of West ְטְרנאבָה

296 7 Slovakia
קֹוְסְטָקה ֶפְרדיש של המוזיאון

Museum of Ferdiš ְסטּוָּפבָה
287 Kostka

בוהמיה צפון של המוזיאון
North Bohemian ליּבֶֶרץ

183 Museum
דֹולנָה בטהובן מוזיאון

Beethoven Museum קרּוָּפה
295

רּוסֹובֶצה גֶרּולאָטה מוזיאון
285 Gerulata Museum

פראג אק דבוז מוזיאון
92 Dvořák Museum

Brewing ְּפלְזֶן הבירה מוזיאון
163 Museum

הצבאי והבסיס הגטו מוזיאון
Ghetto ֶטֶרזין ָמגְדֶּבּוְרג

Museum and Magdeburg
191 Barracks

ויְשִשי מנזר הדואר מוזיאון
Postal Museum ּברֹוד

147 (Vyšší Brod Monastery
טאּבֹור ההּוסיטים מוזיאון

142 Hussite Museum
הלאומית ההתקוממות מוזיאון

ּבאנְסָקה הסלובקית
SNP Museum ּביְסטריָצה

311
אֹוסטָרבָה הכרייה מוזיאון

222 Mining Museum
ּבאנְסָקה הכרייה מוזיאון

Mining ְשטיָאבְניָצה
314 Museum

יּבראם ְּפְרז הכרייה מוזיאון
130 31 Mining Museum

במעבר־ההרים הקרב מוזיאון
Battle of ְסבִידְנִיק fדּוקלָה

333 Dukla Museum
ימֹוב ֶּפלְהז השיאים מוזיאון

141 Records Museum
Cheb Museum ֶחּב מוזיאון

169
Týn וְלְטאבֹו נאד ִטין מוזיאון

141 nad Vltavou Museum
Teplice ֶטּפליֶצה מוזיאון

191 Museum
Trenčín ין ְטֶרנְצ מוזיאון

301 Museum
יִינדריך יִינדריך מוזיאון

Jindřich לִיֶצה ְ דֹומאז
168 Jindřich Museum

יָקה ְּפרילּוצ ירוסלאבה מוזיאון
Jaroslava הֹוליץ לאתנוגרפיה

Prílučika Ethnographic
294 Museum

Mucha פראג מּוכָה מוזיאון
91 Museum

Mozart פראג מוצרט מוזיאון
100 99 Museum

ּבֶחיניֶיה מכבי־האש מוזיאון
140 Fire Fighters Museum

Masaryk לאני מסריק kמוזיאון
127 Museum

מעיינות־המרפא מוזיאון
Spa Museum אני ִּפיֶיְשְט

300
סלובקיה מרכז מוזיאון

Central ּביְסטריָצה ּבאנְסָקה
310 11 Slovak Museum

נֶץ לּוֶצ נֹובֹוְהראדְְסֶקה מוזיאון
323 Novohradské Museum

Nový Jičín ין יִיצ נֹובי מוזיאון
223 Museum

Nitra Museum ניטָרה מוזיאון
304

פראג סֶמטאנָה מוזיאון
83 Smetana Museum

מאני יְצ צ סֶקה ּפֹובאזְ מוזיאון
322 Považské Museum

טיְשנֹוב קֹוֶאלי ּפֹוְרָטה מוזיאון
234 Porta Coeli Museum
ּפיֶסק ּפראכֶנְייסֶקה מוזיאון

157 Prácheňské Museum
Příbor יּבֹור ְּפְרז מוזיאון

222 3 Museum
ְקלאשטֹור רבֶני ֶצ מוזיאון

Červený Kláštor Museum
ְ ֶ ֶ

317
Kežmarok מארֹוק ֶקזְ kמוזיאון

333 Museum
Karlovy וארי ָקרלֹובי מוזיאון

174 Vary Museum
ין יִיצ ּפילאר ראדֶק מוזיאון

207 Radek Pilař Museum
Šariš ּבאְרדֶיֹוב שאריש מוזיאון

333 315 Museum
מריַאנסֶקה שופן מוזיאון

Chopin Museum לאזְנֶה
169

Štúr מֹודְָרה ְשטּור מוזיאון
286 Museum

שֶטפאניק מוזיאון
Štefánik kקֹושאריסָקה

295 Museum
ְמלאדָה ְשקֹודָה מוזיאון

Škoda Museum
ָ ְ ָ

ּבֹולֶסלאב
125

414 15 413 כללי מידע
ּבְְרנֹו ֶמנְדֶלִיָאנּום

229 Mendelianum
אק דבוז של הולדתו מקום

Dvořák s נֶלאהֹוזֶבֶס
126 7 Birthplace

סקי ֶצ שילֶה ֶאגֹון מרכז
Egon Schiele קרּומלֹוב

152 Centrum
Špilberk ּבְְרנֹו kשּפילּבֶרק

230 31
לקריסטל החרושת בית מֹוזֶר

Moser of Karlovy וארי ָקרלֹובי
25 Vary

Mojmírovce ארמון מֹויְמירֹובֶצה
304 5 Palace

Mucha Alfons אלפונס מּוכָה
Art Nouveau בפראג אר־נובו

97 in Prague
Municipal פראג העם בית

84 5 43 House
פראג ויֶשְהראד בית־הקברות

100 Vyšehrad Cemetery
24 Dance הריקוד
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Mucha פראג מּוכָה מוזיאון
91 Museum

25 Music מוסיקה
פראג הקדוש ויטּוס קתדרלת

58 St Vitus s Cathedral
Mumlov מפל מּוְמלֹוב

208 Waterfall
262 מונגולים

431 430 מונית
Montfort דה קתרין מונפור

144 Katherine de
ישו על הקינה לורנצו מונקו

Monaco Lorenzo The
60 Lamentation of Christ

Mussolini בניטו מוסוליני
45 Benito

400 3 מוסיקה
256 9 202 28 30 פסטיבלים

403 401
22 3 כית צ

ְטְרנאבָה מוזיאון מוסיקה
297 Music Museum

Music (Mucha מּוכָה מוסיקה
25

Mocker Joseph יוזף מֹוצֶקר
132 58

אמדיאוס וולפגנג מוצרט
Mozart Wolfgang Amadeus

265 192 22
Mozart פראג מוצרט מוזיאון

100 99 Museum
פראג האחוזות תיאטרון

100 84 Estates Theatre
Morava River נהר מוראבה

19 18
המוזיאון הלאומי מוראבי ה

Moravian National ּבְְרנֹו
228 Museum

הקארסטי האזור מוראביה
233 Moravský kras
בשדות הקרב מוראביה

Moravian Field Battle of
34 the

האימפריה ראו מוראביה
צפון הגדולה המוראבית
דרום ושלזיה מוראביה

מוראביה
ּבְְרנֹו הגלריה מוראבית

229 Moravian Gallery
פסלון ונוס מוראבית ה

261 Moravian Venus
רובנס תומא של הקדושים מות

The Martyrdom of St
61 Thomas (Rubens

259 31 מזג־האוויר
194-211 בוהמיה מזרח

354-5 מלונות
385-6 מסעדות

196-7 מפה
197 תחבורה

האזורי המוזיאון בוהמיה מזרח
East ְקראלֹובֶה ְהראדֶץ של

Bohemia Regional Museum
199

324-39 סלובקיה מזרח
364-5 מלונות

394-5 מסעדות
326-7 מפה

327 תחבורה
של המוזיאון סלובקיה מזרח

East Slovak kקֹושיֶצה
329 Museum

קֹושיֶצה המנגנת מזרקה ה
330 328 Singing Fountain
אֹולֹומֹוץ)  קיסר יוליוס מזרקת

219 Caesar Fountain
191 82 ריכוז מחנות

421 419 מטבע
מוזיאון ומדליות מטבעות

Coins and Medals (קֶרמניָצה
315 Museum

Metro Prague פראג מטרו
430

415 413 ומשקלות מידות
פראג בית־הכנסת ַמייזֶל

79 51 Maisel Synagogue
Maisel מרדכי ַמייזֶל

81 79 77 Mordechai
גשר הקדוש מיכאל

Michael s Gate ברטיסלאבה
279 276 265

Milunič Vlado וְלאדֹו מילּוניץ
93

371 מינרליים מים
Water יֶיֶסניק מצודה מים

221 Fortress
417 416 שתייה מים
Munich הסכם מינכן

45 Agreement
Mies לודוויג רֹוֶהה דֶר פאן מיס

225 van der Rohe Ludwig
229

Myslbek Josef יוזף fמיֶסלּבֶק
211 90 42

Přemysl וליּבּוֶשה מיֶסל ְּפזֶ
25 and Libuše

מיעוטים
323 305 248 סלובקיה

44-5 כוסלובקיה צ
237 225 Mikulov מיקּולֹוב

238
357 מלונות

ברטיסלאבה ארמון ִמיְרּבאך
279 276 Mirbach Palace

Fire ּבֶחיניֶיה מוזיאון מכבי־האש
140 Fighters Museum

429 427 מכונית
396 עונה סוף מכירות

414 412 מכס
28 שריפה מכשפות

Mladá ּבֹולֶסלאב ְמלאדָה
Boleslav

350 מלונות
379 מסעדות

Mlada הנסיכה ְמלאדָה
56 Princess

פרדיננד הרוזן ְמלאדֹוָטה
Mladota Count Ferdinand

93
מלאכות־יד

255 סלובקיות
399 397 קניות

מלאכות־יד של תערוכה
Handicraft מארֹוק ֶקז

257 Exhibition
רמברנדט עבודתו בחדר מלומד

Scholar in his Study
61 (Rembrandt
342-65 מלונות

350-52 בוהמיה דרום
356-7 מוראביה דרום
354-5 בוהמיה מזרח

364-5 סלובקיה מזרח
342-3 כללי מידע

352-3 בוהמיה מערב
360-61 סלובקיה מערב

391-2
349-50 בוהמיה מרכז
362-4 סלובקיה מרכז

344-9 פראג
353-4 בוהמיה צפון

355-6 ושלזיה מוראביה צפון
44 הראשונה העולם מלחמת

273 266
16 15 II השנייה העולם מלחמת

273 131 45 6
האדום הצבא לחיילי אנדרטה

Monument to ברטיסלאבה
284 the Red Army soldiers

וֶמתֹודיּוס קיריליוס כנסיית
Church of St פראג הקדושים

96 Cyril and St Methodius
הבוטאני הגן ָאְרּבֹוֶטרּום ְמלִינְיָיאני

323 Mlyňany Arboretum
126Mělník kֶמלניק

350 מלונות
379 מסעדות

Mendel Gregor גְֶרגֹור מנדל
229

27 Menzel Jiři י יִיז ֶמנזֶל
Kladruby ְקלאדרּוּבי מנזר
168 159 Monastery

176 7
מנזרים

גיאורגיוס ומנזר בזיליקת
St George s פראג הקדוש

55 Basilica and Convent
56 7

ְּפלְזֶן הפרנציסקנית הכנסייה
163 Franciscan Monastery
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המשך מנזרים
המסדר של והמנזר הכנסייה

Piarist ּפֹודֹולינץ הּפיאריסטי
333 Church and Monastery

ּבְרנֹו האוגוסטיני המנזר
229 Augustinian Monastery

יּבְרֹו ְסְטרז המינֹוריטי המנזר
168 Minorite Monastery

פראג הסלאבוני המנזר
92 3 Slavonic Monastery

מערב של המנזרים
West Bohemian בוהמיה

176 7Monasteries
מסדר של והמנזר כנסייה

ברטיסלאבה החמלה אֵחי
Brothers of Mercy Church

283 and Monastery
במאִריָאנָקה גבירתנו כנסיית

288 Mariánka Shrine
62 Loreto פראג לֹוֶרטֹו

Osek Monastery אֹוֶסק מנזר
192

פראג הקדושה ָקה ְ ָאנֶז מנזר
77 Convent of St Agnes

Břevnov פראג בנֹוב ּברזֶ מנזר
101 Monastery

סֶקה ֶצ הדומיניקנים מנזר
Dominican ּבּודְיֶיֹוביֶצה

138 Monastery
ּבֶנאדיק ְהרֹונסקי מנזר

Hronsky Beňadik Abbey
323

Vyšší Brod ּברֹוד ויְשִשי מנזר
147 Monastery

Velehrad וֶלְֶהראד מנזר
239 Monastery

Zlatá קֹורּונָה זְלאָטה מנזר
156 20 Koruna Monastery

Teplá Monastery ֶטּפלָה מנזר
177 159

Jasov Monastery יאסֹוב מנזר
337 255

Sázava סאזאבָה מנזר
131 121 119 Monastery

פראג סטראהֹוב מנזר
63 Strahov Monastery

טיְשנֹוב קֹוֶאלי ּפֹוְרָטה מנזר
Porta Coeli convent
234 224 (Tišnov

Plasy Monastery ְּפלאִסי מנזר
176 161 159

Kladruby ְקלאדרּוּבי מנזר
176 7 168 159 Monastery

Červený ְקלאשטֹור רבֶני ֶצ
317 Kláštor

Mnichovo ְהראדִישֶטה ְמנִיכֹובֹו
Hradiště

Mnichovo Hradiště ארמון
125 Palace
350 מלונות

379 מסעדות
343 מס

Trade פראג ירידי ארמון מסחר
102 3 Fair Palace

407 404 הליכה מסלולי
מסעדות

380 82 בוהמיה דרום
388 9 מוראביה דרום
385 6 בוהמיה מזרח

394 5 סלובקיה מזרח
366 7 כללי מידע

382 3 בוהמיה מערב
378 9 בוהמיה מרכז

392 4 סלובקיה מרכז
384 5 בוהמיה צפון

387 8 ושלזיה מוראביה צפון
417 416 חירום מספרי

Masaryk טֹומאש מסריק
266 63 57 44 5 Tomáš

295
לאני מסריק ג טֹומאש מוזיאון
Tomáš G Masaryk Museum

127
Masaryk Jan יאן מסריק

62 3
ּבאנְסָקה העיר וחומות (ה)מעוז

Barbican and (ּביְסטריָצה
310 308 Town Walls

174 159 Spas מעיינות־מרפא
408 405

מעיינות־המרפא מוזיאון
Spa Museum אני ִּפיֶיְשְט

300
West Bohemia בוהמיה מערב

158 77
352 3 מלונות

382 3 מסעדות
ְּפלְזֶן מוזיאון בוהמיה מערב
West Bohemian Museum

163
160 61 מפה
161 תחבורה

West Slovakia סלובקיה מערב
290 305

360 61 מלונות
391 2 מסעדות

292 3 מפה
293 תחבורה

מערות
407 במערות טיול

Jasovská יאסקינָה יאסֹובְסָקה
337 250 Jaskyňa

Jaskyňa דֹומיָצה יאסקינָה
336 Domica

יאבֹורז'יצ'סֶקה מערות
220 Javoříčské Caves

Punkva Caves ּפּונקבָה מערות
233 18

Balcarka ּבָלצארָקה מערת
233 Cave

ָקֶטְרז'ינסָקה מערת
233 Kateřinska Cave

130 Koněpruské קֹונֶּפרּוסֶקה
מפות

נאֶמסטי הֹוְרני אֹולֹומּוץ
218 19

217 העיר מרכז אֹולֹומּוץ
בסלובקיה הקארסט אזור

336 7 Slovenský kras
311 ּביְסטריָצה ּבאנְסָקה

העתיקה העיר ברטיסלאבה
276 7

274 5 ברטיסלאבה
229 ּבְְרנֹו

136 7 בוהמיה דרום
226 7 מוראביה דרום

העיר ְקראלֹובֶה ְהראדֶץ
200 1 העתיקה

העיר מרכז ְקראלֹובֶה ְהראדֶץ
199

316 17 Tatras ָטְטָרה הרי
mountains

The Šumava שּומאבָה הרי
148 9

142 3 טאּבֹור
297 ְטְרנאבָה

183 ליּבֶֶרץ
50 51 פראג על מבט
196 7 בוהמיה מזרח

326 7 סלובקיה מזרח
160 61 בוהמיה מערב
292 3 סלובקיה מערב
120 21 בוהמיה מרכז
308 9 סלובקיה מרכז

87 מיֶיסטֹו נֹובֶה
270 71 246 7 סלובקיה

163 ְּפלְזֶן
וצלאב כיכר אזור פראג

88 9
ומאלָה אני ְהראדצ פראג

53 סטראנָה
106 13 רחובות מפת פראג

54 5 פראג מצודת פראג
72 3 מיֶיסטֹו סטאֶרה פראג

ויֹוֶסּפֹוב מיֶיסטֹו סטאֶרה פראג
71

116 17 12 13 כיה צ
139 ּבּודְיֶיֹוביֶצה סֶקה ֶצ

153 קרּומלֹוב סקי ֶצ
206 7 ָראי סקי ֶצ

180 81 בוהמיה צפון
214 15 ושלזיה מוראביה צפון

329 קֹושיֶצה
קתדרלת אזור קֹושיֶצה

330 31 הקדושה זבטה אר
175 וארי ָקרלֹובי

208 9 ְקְרקֹונֹוֶשה
ומבצרים מצודות

יֹוֶספֹוב)  ביצורים
211 Fortications

והחדשים העתיקים המבצרים
Old (ְשטיָאבְניָצה ּבאנְסָקה

314 and New Castles
ּבאנְסָקה העיר וחומות המעוז

310 ּביְסטריָצה) 308
Barbican and Town Walls

Small (ֶטֶרזין הקטנה המצודה
190-91 Fortress

Vyšehrad (פראג ויֶשְהראד
100

נָאד ּבֶנֶשֹוב ּבֶנֶשֹוב מבצרי
Benešov Castles (ּפלֹוצ'ניצי

190
Opočno אֹוּפֹוצ'נֹו מצודת

211 Castle
Oravsky אֹוראבְסקי מצודת

315 307 Castle
Bouzov Castle ּבֹוזֹוב מצודת

220-21 117
Bojnice Castle ּבֹויניֶצה מצודת

320-21 307 256
Boskovice ּבֹוסקֹוביֶצה מצודת

232 Castle
Bechyně ּבֶחיניֶיה מצודת

140 137 Castle
Bítov Castle ּביטֹוב מצודת

236
Beckov Castle ּבְֶצקֹוב מצודת

301 293 290
Bratislava ברטיסלאבה מצודת

278 273 Castle
Devín Castle דֶבין מצודת

285
דֹוּברֹובֹודסקי מצודת

295 Dobrovodský Castle
Děčín Castle דֶצ'ין מצודת

187 178
Holíč Castle 'הֹוליץ מצודת

295
ִטין הֹורשֹובסקי מצודת

168 Horšovský Týn Castle
Hluboká ְהלּוּבֹוָקה מצודת

140 136 135 Castle
Helfštýn ֶהלפשטיין מצודת

223 Castle
Water (יֶיֶסניק המים מצודת

221 Fortress
מֹוראביצי נאד ְהראדֶץ מצודת

Hradec nad Moravicí Castle
222

Hranice ְהראניֶצה מצודת
223 Castle

Hrubá סקאלה ְהרּוּבָה מצודת
207 14 Skalá Castle

Valdštejn ואלדְְשָטיין מצודת
206 Castle

Bečov ּבֶצ'ֹוב וארמון מצודת
173 Castle and Palace

Velhartice וֶלהאְרטיֶצה מצודת
166 158 148 Castle

Vrchlabí וְְרְצהלאּבִי íמצודת
208 Castle

נָאד זְ'ד'ָאר זְ'דָאר מצודת
234 Ždar Castle

ָ ָָ ְ ָ
סאזאבֹו) 

Žumberk kּוְמּבֶרק ז' מצודת
147 fortress

Žirovnice ז'ירֹובניֶצה מצודת
141 Castle

204 Žleby Castle זְ'לֶּבי מצודת
Zvolen Castle זְבֹולֶן מצודת

314 308 270
Zvíkov Castle זְביקֹוב מצודת

157
Znojmo Castle זְנֹוימֹו מצודת

238
169 Cheb Castle ֶחּב מצודת

דֹומאז'ליֶצה)  חֹוד מצודת
168 Chod Castle

Tovarniky טֹובאְרניקי מצודת
304 Castle

טֹוּפֹוליצ'יָאנסקי מצודת
300 Topol čianský Castle

Točník Castle טֹוצְ'ניק מצודת
127

Trosky Castle ְטרֹוסקי מצודת
207

Třeboň Castle ְטְרזֶ'ּבֹון מצודת
146

Trenčín Castle ְטֶרנְצ'ין מצודת
302-3 301

ְהראדֶץ יִינדריכּוב מצודת
Jindřichův Hradec Castle

144-5
Levice Castle לֶביֶצה מצודת

305
203 Ledeč Castle 'לֶדֶץ מצודת

Loket Castle לֹוֶקט מצודת
173 170-71

Liberec Castle ליּבֶֶרץ מצודת
183

Lipnice ליְּפניֶצה מצודת
203 Castle

Lemberk לֶמּבֶרק kמצודת
187 Castle

Landštejn לָנדשטיין מצודת
146 Castle

Mikulov מיקּולֹוב מצודת
238 Castle

ּבֹולֶסלאב ְמלאדָה מצודת
125 Mladá Boleslav Castle
Mělník Castle ֶמלניק מצודת

126
Náchod Castle נאחֹוד מצודת

210
Nové ְהראדי נֹובֶה מצודת

146-7 Hrady Castle
Nové מיֶיסטֹו נֹובֶה מצודת
211 197 Město Castle

Nitra Castle ניטָרה מצודת
304

נֶלאהֹוזֶבֶס מצודת
126-7 Nelahozeves Castle

Stupava ְסטּוָּפבָה מצודת
287 Castle

ְסטראקֹוניֶצה מצודת
157 Strakonice Castle

Střekov ְסְטֶרז'קֹוב מצודת
191 15 Castle

Seeberg Castle סיּבֶרג מצודת
172

Smolenice סמֹולֶניֶצה מצודת
294 Castle

257 Spiš Castle ְסּפיש מצודת
268-9

Pajštún ּפאישטּון מצודת
288 Castle

Pardubice ּפארדּוּביֶצה מצודת
205 Castle

Poděbrady ּפֹודֶּבְראדי מצודת
124 Castle

Pusty (זְבֹולֶן ּפּוסטי מצודת
314 Fortress

Plavecký ּפלאבֶצקי מצודת
294 Castle

Pluhův דאר זְ ּפלּוהּוב מצודת
141 Ždár Castle

Prague Castle פראג מצודת
54-7

Přimda ְּפְרז'יְמדָה מצודת
168 159 Castle

Frýdlant פרידְלאנט מצודת
186 Castle

Pernštejn ֶּפרנשטיין מצודת
234 225 Castle

Čachtice צ'אכטיֶצה מצודת
300-1 Castle

לְהֹוָטה ֶצ'רבֶנָה מצודת
Červená Lhota Castle

ָ ְ ָ ֶ ֶ

141
Kadaň Castle קאדאן מצודת

193
Konopiště קֹונֹוּפישֶטה מצודת

131 131 119 Castle
הֹוָרה קּונֶטיצָקה מצודת

205 Kunětická Hora Castle
206 Kost Castle קֹוסט מצודת

Kokořín קֹוקֹורז'ין מצודת
125 Castle

Kežmarok kמארֹוק ֶקז' מצודת
333 Castle

Kynžvart קינז'בארט מצודת
169 Castle

הֹורָקה ְקראסנָה מצודת
327 Krásna Hôrka Castle

336
ֶצ'סקי ְקרּומלֹוב מצודת

Krumlov Castle (קרּומלֹוב
153 134

Křivoklát ְקְרז'יבֹוקלאט מצודת
127 118 Castle
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המשך ומבצרים מצודות
Karlštejn קרלשטיין מצודת

132-3 119 Castle
Rabí fortress ראּבי מצודת

157 148
וְלְטאבֹו נָאד רֹוז'ְמּבֶרק מצודת

Rožmberk nad Vltavou
149 147 Castle

Šaunštejn ָשאּונשטיין מצודת
189 Castle

Švihov Castle ְשביהֹוב מצודת
166 159

מרכז ְשֶטרנּבֶרג מצודת
Sternberg Castle (בוהמיה

131 128-9
צפון ְשֶטרנּבֶרק מצודת

Šternberk Castle
ֶ ֶ

מוראביה) 
221

Nové Zámky זאמקי נֹובֶה
305 291 262-3

Červený קאֶמניֶיה ֶצ'רבֶני
286-7 Kameň

Špilberk (k ּבְְרנֹו שּפילּבֶרק
230-31

ארמונות גם ראו
דֹוּברֹובֹודסקי מצודת

295 Dobrovodský Castle
קֹושיֶצה התליין מצודת

329 Executioner s Bastion
Čachtice צ'אכטיֶצה מצודת

300-1 Castle
Metzner Franz פרנץ ֶמְצנֶר

182
23 מקהלות

הקיסר הראשון מקסימיליאן
39 Maximilian I Emperor

הקיסר השני מקסימיליאן
39 Maximilian II Emperor

ָקרלֹובי הקיסריים מרחצאות ה
174 Imperial Baths וארי

315Martin מרטין
363 מלונות

393 מסעדות
Martinic פראג ארמון מרטיניץ

62 Palace
Martinelli אנטוניו ָמרטינֶלי

138 Antonio
Martinelli G B ּב ג ָמרטינֶלי

282 253
Mariánské לאזְנֶה מריַאנסֶקה

169 159 Lázně
353 מלונות

383 מסעדות
Chopin Festival שופן פסטיבל

29
מריֶאנּבאד ראו לאזְנֶה מריַאנסֶקה

Marienbad see Mariánské
Lázně

נאד אּוסטי גשר מריַאנסקי
191 Mariánsky Bridge לאּבֶם

The קלימט הקדושה מריה
102 Virgin

Maria הקיסרית תרזה מריה
213 40 Theresa Empress

283 273 264 5 263
118-33 בוהמיה מרכז

349-50 מלונות
378-9 מסעדות

120-21 מפה
121 תחבורה

306-23 סלובקיה מרכז
362-4 מלונות

392-4 מסעדות
308-9 מפה

309 תחבורה
ּבאנְסָקה מוזיאון סלובקיה מרכז

Central Slovak (k ּביְסטריָצה
310-11 Museum

Marcomanni שבט ָמרקֹוָמנים
261 33 tribe

154 Märkl Leo לֵאֹו ָמְרְקל
28 פראג של מרתון ה

417 416 משטרה
371 וליקרים חריפים משקאות
ומשקאות אוכל ראו משקאות

258 30 טבלה משקעים
Methodius St הקדוש ֶמתֹודיּוס

261 96 33 26
Matthias הקיסר השני מתיאש

286 39 II Emperor
הונגריה מלך קּוְרבינּוס מתיאש

Matthias Corvinus King of
280 279 Hungary

ּבאנְסָקה מתיאש בית
Matthias House ּביְסטריָצה

310
Matthew of מָארא fמתיֶיה

58 Arras

נ
Nádasdy ֶפֶרנְץ נאדאְסדי

300 Ferenc
263 40-41 תקופה נאורות ה

210 Náchod נאחֹוד
386 מסעדות

267 251 47 NATO ו נאט
ארמון האנֶה נָה נאֵמייְשט

Náměšt na Hané Palace
220

16 Nazi regime נאצים ה
273 266 7 45 6

237 חשובים יהודיים אתרים
וֶמתֹודיּוס קיריליוס כנסיית

Church of St פראג הקדושים
96 Cyril and St Methodius

הלאומית ההתקוממות גם ראו
Slovak National הסלובקית

Uprising
Nardo di Cione ֹונֶה צ דִי נאְרדֹו

321

Nedvědice מסעדות נֶדְבְיֶידיֶצה
389 restaurants

429 427 נהיגה
נהיגה

431 בברטיסלאבה
429 בסלובקיה

430 בפראג
427 כית הצ ברפובליקה
Nové Hrady ְהראדי נֹובֶה

146 7
Nové Hrady ארמון ְהראדי נֹובֶה

202 3 Palace
Nové Zámky זאְמקי נֹובֶה

305 291 262 3
360 מלונות

392 מסעדות
Nové ֶמטּויִי נאד מיֶיסטֹו נֹובֶה

211 Město nad Metují
Nové פראג מיֶיסטֹו נֹובֶה

86 96Město
346 7 מלונות

376 7 מסעדות
87 מפה

אזור מאוירת רחובות מפת
88 9 וצלאב כיכר

נֶץ לּוֶצ מוזיאון נֹובֹוְהראדְְסֶקה
Novohradské Museum

323
Novotný אנטונין נֹובֹוְטני

46 Antonin
223 Nový Jičín ין יִיצ נֹובי

355 מלונות
387 מסעדות

Nový מסעדות ְסמֹוקֹובֶץ נֹובי
393 Smokovec restaurants

Summer קפלה עם קיצי נוף
Countryside with Chapel

55
נוף

252 53 סלובקיה
18 19 כיה צ

Nyary Count קרול הרוזן נִיָארי
279 Karol

Neumann Franz פרנץ ניומן
184

304 291 Nitra ניטָרה
360 מלונות

391 2 מסעדות
415 413 נכים, מטיילים

343 מלונות
367 מסעדות

126 7 Nelahozeves נֶלאהֹוזֶבֶס
379 מסעדות

27 Němec Jan יאן נֶֶמץ
265 232 207 41 40 נפוליאון

285 278
26 Neruda Jan יאן נֶרּודָה

100 63
Nerudova פראג רחוב נֶרּודֹובָה

63 Street
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1618 גן־עדן רֹולֶנדט סאבֶרי

Savery Roleandt The
61 Garden of Eden

Sázava מלונות סאזאבָה
350 hotels

Sázava מנזר סאזאבָה
131 121 119 Monastery

פסטיבל יאביסקּו נָה סאם
Sám na javisku ין ְטֶרנְצ

256
Samo Prince הנסיך סאמֹו

261 33
286 Svätý Jur יּור ְסבאטי

361 מלונות
322 Svätý Kríž קריז ְסבאטי

325 315 Svidník kְסבִידְנִיק
333

365 מלונות
27 Svěrák Jan יאן ְסבֶראק

207 Sobotka סֹוּבֹוְטָקה
141 Soběslav סֹוּבֶסלאב

Soběslav הראשון סֹוּבֶסלאב
56 I

Sudetenland חבל סודטים ה
266 182 45

סטניסלאב סּוכארדָה
91 Sucharda Stanislav

216 Sochor E א סֹוכֹור
Solivar ְּפֶרשֹוב סֹוליבאר

332 (Prešov
Solimena סקו פרנצ סֹוליֶמנָה

64 Francesco
Soos הטבע שמורת סּוס

172 159 Nature Reserve
205 30 מרוצים סוסים

407 על רכיבה סוסים
Souches Louis דֶה לואי ה סּוֶצ

305 de
23 Suk Josef יוזף fסּוק

Sokol Movement ארגון סֹוקֹול
97

ליּבֶֶרץ כיכר סֹוקֹולֹובְסֶקה
182 Sokolovské Náměstí

ארתור ְסזָלאְטנאי־ְסלאטינסקי
Szalatnai Slatinský Artur

297ֿ
299 Stadler V ו Vְסטאדלר

Stachy מסעדות ְסטאכי
381 restaurants

Staré מלונות הֹורי סטאֶרה
363 Hory hotels

Stará מלונות לְֶסנָה סטאָרה
365 Lesná hotels

פראג ויֹוֶספֹוב מיֶיסטֹו סטאֶרה
Staré Město and Josefov

72 85
345 6 מלונות

373 5 מסעדות
71 מפה

סטאֶרה מאוירת רחובות מפת
72 3 מיֶיסטֹו

הגשר מגדל מיֶיסטֹו סטאֶרה
Staré Město Bridge פראג

69 Tower
Starý ְסמֹוקֹובֶץ סטארי

317 Smokovec
363 מלונות

393 מסעדות
Stark טאּבֹור בית kְסטארק

143 House
Stummer משפחת ְסטּוֶמר

300 family
287 Stupava ְסטּוּפאבָה

Stoppard טום ְסטֹוּפארד
239 Tom

Sturmer Josef יוזף fְסטּוְרֶמר
216

Stella Paolo דֶלָה פאולו סֶטלָה
57 della

46 Stalin Josef יוסף fסטלין
הונגריה מלך הראשון סטפן

Stephen I St King of
262 Hungary

Strahov פראג מנזר ְסְטראהֹוב
63 Monastery

29 Strážnice ניֶצה ְ ְסטראז
Strakonice ְסְטראקֹוניֶצה

157
381 מסעדות

168 Stříbro יּבְרֹו ְסְטרז
Střekov מצודה קֹוב ְסְטֶרז

191 15 Castle
Seeberg Castle מצודה סיּבֶרג

172
הקיסר מלוקסמבורג סיגיזמּונד
Sigismund of Luxemburg

301 36 7 35 Emperor
Sychrov Palace ארמון סיכְרֹוב

187
ְסּפיש מצודת פסטיבל סיף

257 Fencing Festival
417 416 ומטרדים סכנות

פראג ֶאָמאּוס מנזר סלאבוני
Slavonic Monastery

92 3 (Emauzy
146 Slavonice ְסלאבֹוניֶצה

351 מלונות
ברטיסלאבה אנדרטה סלאבין

284 Slavín Monument
Slavkov u ּבְְרנָה אּו ְסלאבְקֹוב

232 Brna
389 מסעדות

Slavkov טירה ְסלאבְקֹוב
232 Chateau

Slatiňany ארמון ְסלאטיניאני
204 Palace

Slaný מסעדות ְסלאני
379 restaurants

הרי רּודֹוהֹוִריֶה סלֹובֶנסֶקה

Slovenské Rudohorie
336 252 mountains

הקארסט אזור קראס סלֹובֶנסקי
Slovenský kras בסלובניה

325 271 252
336 7 לאזור טיול

395 מסעדות
Slovenský ráj ָראי סלֹובֶנסקי

325
ראו גן־העדן סלובקי ה

Slovak ָראי kסלֹובֶנסקי
Paradise see Slovenský ráj

הלאומי המוזיאון סלובקי ה
Slovak National במרטין
315 Museum in Martin
הלאומי המוזיאון סלובקי ה

Slovak kברטיסלאבה
287 278 National Museum

הלאומי התיאטרון סלובקי ה
Slovak kברטיסלאבה

282 255 National Theatre
Slovakia סלובקיה

272-89 ברטיסלאבה
261-7 היסטוריה

249-55 סלובקיה זוהי
256-9 מיוחדים ואירועים חגים

324-39 סלובקיה מזרח
428-9 424-5 למטיילים מידע

358-65 מלונות
390-95 מסעדות

290-305 סלובקיה מערב
270-71 246-7 מפות

306-23 סלובקיה מרכז
של לחקלאות המוזיאון סלובקיה

Slovak Agricultural ניטָרה
304 270 Museum

הפתוח המוזיאון סלובקיים ה
Slovak מרטין הכפר kלחיי

315 Village Museum
הלאומית הגלריה סלובקית ה

Slovak kברטיסלאבה
282 National Gallery

ההתקוממות סלובקית ה
1944 Slovak הלאומית

267 251 National Uprising
310 307 283

הלאומית ההתקוממות מוזיאון
ּבאנְסָקה הסלובקית

SNP Museum ּביְסטריָצה
311

התזמורת סלובקית ה
Slovak kהפילהרמונית

Philharmonic Orchestra
402

שטופי־ אגמים יאזֶָרה נֶה ְסלְנְֶצ
Sunny הנופש אתר שמש

289 Lakes resort
ָאדְְרשּפאח־ֶטּפליֶצה סלעי

Adršpach Teplice Rocks
210
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סלעי ה־ ערי סלעים
Rock kָאדְְרשּפאך־ֶטּפליֶצה

towns Ardšpach Teplice
210 Rocks

Smolenice מצודה סמֹולֶניֶצה
294 Castle

307 Smokovce סמֹוקֹובְֶצה
Smetana יך ּבֶדז סֶמטאנָה

42 29 28 22 Bedřich
העירייה בית סֶמטאנָה אולם

85 Smetana Hall פראג
פראג ויֶשְהראד בית־הקברות

100 Vyšehrad Cemetery
The Bartered המכורה הכלה

156 Bride
ליטֹומיְשל סֶמטאנָה מוזיאון

202 Smetana Museum
פראג סֶמטאנָה מוזיאון
83 Smetana Museum

ליטֹומיְשל סֶמטאנֹובָה
לאופרה הבינלאומי הפסטיבל

Smetanova Litomyšl
International Opera

29 Festival
409 407 404 סנובורד
Santini ובאני ג סנטיני

195 40 Giovanni
ְהראדֶץ ההגמון ארמון

Bishop s Palace ְקראלֹובֶה
198

Manětín מאנֶטין ארמון
173 Palace

ְחלּוֶמץ קֹורּונָה ָקרלֹובָה ארמון
Karlova Koruna צידלינֹו נאד

206 Palace
Chlum י מאְרז ְסבֶָטה ְחלּום

172 sv Máří
טיני ְקְרזְ גבירתנו כנסיית

232 Church of Our Lady
Plasy ְּפלאִסי מנזר

176 Monastery
יוחנן וכנסיית דָאר זְ מצודת

נָאד ָאר ד זְ מנֶּפֹומּוק הקדוש
Ždar Castle and
ָ ָ ְ ֶָ

סאזאבֹו
St John Nepomuk Church

234
Mariánsky טינֶץ מריַאנסקי

177 Týnec
209 Sněžka הר ָקה סנְיֶיזְ

Sninský Crag צוק ְסנינְסקי
332

294 Senica ֶסניָצה
289 Senec ֶסנֶץ

361 מלונות
392 מסעדות

Grand ֶמדֶק מלכים סעודת
103 Meal

ואנטוניו פייטרו ְסּפאצי
Spazzi Pietro and Antonio

296

מרקו ֹו לאנצ דִי ְסּפאציֹו
Spazzio di Lancio Marco

186
404 9 חוץ ופעילויות ספורט

154 Spinetti G M מ ג ְסּפינֶטי
Spiš Castle מצודה ְסּפיש

338 9 325 268 9
339 257 אבירים טורנירי
Spišská וֶס נֹובָה ְסּפיְשסָקה

Nová Ves
365 מלונות

395 מסעדות
Spišská וֶס סטאָרה ְסּפיְשסָקה
395 Stará Ves restaurants

Spišske ּפֹודְְהראדְיֶה ְסּפיְשסֶקה
Podhradie
365 מלונות

395 מסעדות
Spišská ָקּפיטּולָה ְסּפיְשסָקה

339 251 Kapitula
Spech Martin מרטין ְסֶּפך

279
Spezza אנדריאה סֶּפָצה

66 Andrea
Literature כית צ ספרות

26 7 Czech
ְהראדֶץ עירונית ספרייה

Municipal Library ְקראלֹובֶה
201

יוחנן ּפֹוד הקדוש יאן ְסקאלֹו
Sv Jan הסלע תחת הקדוש

130 pod Skalou
שקודה ראו סקודה
409 407 404 סקי

Servadori G נ ג ֶסְרבאדֹורי
130 N

פסטיבל עצמאיים סרטים
Art ֶטּפליֶצה יאנסֶקה טֶרנצ

257 Film Festival
Srch מסעדות ְסְרך
386 restaurants

148 Srní íְסְרנִי

ע
Organ אֹולֹומֹוץ פסטיבל עוגב

30 Festival
The Blind (ּבילֶק (ה)עיוור

102 (Bílek
ברטיסלאבה)  המוזיאון עירוני

278 City Museum
ברטיסלאבה)  הגלריה עירונית

282 279 City Gallery
367 במסעדות עישון

קדוש אתר אל לרגל עלייה
ה לֶבֹוָצ הקדושה למריה
Pilgrimage to Marian

257 Sanctuary
(ִּפיֶשָטני)  עמודים, גשר

300 Columned Bridge
חבל של האגמים חמשת עמק

Valley of the Five ְסּפיש
318 19 Spišs Tarns

שיקאנדֶר אני בְהראדצ ערב
Evening in Hradčany

102 (Schikaneder
399 397 קניות עתיקות

פ
Pavol of ה מלֶבֹוָצ האמן fּפאבֹול

334 312 Levoča Master
Paul II האפיפיור השני פאולוס

38 Pope
Faust פראג בית פאוסט

93 House
Fatra mountain רכס פאְטָרה

249 ranges
Pajštún Castle מצודה ּפאיְשטּון

288
46 Palach Jan יאן ּפאלאך

90 47
memorial פראג אנדרטה

89
ברטיסלאבה ארמון ּפאלפי

282 3 Pálffy Palace
Pálffy ליאופולד המרשל ּפאלפי

283 Marshal Leopold
פרנטיֶשק יאן הרוזן ּפאלפי

Pálffy Count Jan František
320 21 264

Pálffy family משפחת ּפאלפי
294 288 287 286

לשילוש הלל פרנטיֶשק ּפאלקֹו
Palko Franz The הקדוש
Celebration of the Holy

65 Trinity
Panslavism פאן־סלאביות

261
195 Pardubice ּפארדּוּביֶצה

204 5
355 מלונות

386 מסעדות
של הגדול הסוסים מרוץ

30 ּפארדּוּביֶצה
20 Parler Peter פטר ּפארלֶר

פראג העתיק המלוכה ארמון
56 Old Royal Palace

Charles פראג קרל גשר
68 9 Bridge

הקדוש ברתולומיאוס כנסיית
124 St Bartholomew קֹולִין

סֶקה ֶצ הדומיניקנים מנזר
Dominican ּבּודְיֶיֹוביֶצה

138 Monastery
Vyšší Brod ּברֹוד ויְשִשי מנזר

147 Monastery
הקדושה ברברה קתדרלת

St Barbara s הֹוָרה קּוטנָה
122 Cathedral

פראג הקדוש ויטוס קתדרלת
58 9 St Vitus s Cathedral
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וגנים פארקים
פראג ואלֶנשֵטיין וגני ארמון

Wallenstein Palace and
66 Gardens

י אֹוְהרז נאד ְקלאְשֶטֶרץ ארמון
Palace Park Klášterec nad

193 Ohří
255 Betliar ּבֶטליָאר

Petřín פראג ין ֶּפטרז גבעת
67 Hill

למצודת שמתחת הארמון גני
Palace Gardens פראג

67 below Prague Castle
ליּבֶֶרץ החיות וגן הבוטאני הגן

Botanical Gardens and Zoo
183

ְמלִינְיָיאני הבוטאני הגן
Mlyňany אְרּבֹוֶטרּום

323 Arboretum
Royal פראג המלכותי הגן

57 Garden
פראג הפרנציסקני הגן

90 88 Franciscan Garden
קרל כיכר של הציבורי הגן
Charles Square פראג

93 public garden
מצודת הדרומיים הגנים

55 South Gardens פראג
57

Veltrusy וֶלְטרּוסי טירת
126 Chateau

לֶדְניְצקֹו־ואלְטיְצקי מתחם
Lednicko Valtický areál

238 227 225
127 Lány Park לאני kפארק

יֶיֶסניק ְּפִריֶישניטץ פארק
214 Priessnitz Park

לאומיים פארקים
Tatra טאְטָרה הלאומי הפארק

316 National Park
Podyjí ּפֹודִיִי הלאומי íהפארק

236 National Park
Pieniny ִּפיֶניני הלאומי הפארק

317 National Park
ְקְרקֹונֹוֶשה הלאומי הפארק
Krkonoše National Park

208 9 195
שּומאבָה הלאומי הפארק
Šumava National Park
ָ

166 148 9
České ְסביצאְרסקֹו סֶקה ֶצ
188 9 179 Švýcarsko

ְ ֶ ֶ

מאני יְצ צ מוזיאון סֶקה ּפֹובאזְ
322 Považské Museum

287 Fugger Anton אנטון פּוגֶר
124 Poděbrady ּפֹודֶּבראד

379 מסעדות
333 Podolinec ּפֹודֹולינֶץ

Podyjí הלאומי הפארק íּפֹודִיִי
236 National Park

255 Fujara פּויאָרה
Púchov מסעדות ּפּוכֹוב

393 restaurants
Polívka אֹוסוולד ּפֹוליבָקה

199 43 Oswald
Polish minority מיעוט פולנים

213
פולקלור

249-50 סלובקיה
258 257 29 פסטיבלים

16 כיה צ
102 Pomona מאיֹול ּפֹומֹונָה

Punkva Caves מערות ּפּונְְקבָה
233 18

אדריכלות פונקציונליזם
Functionalist architecture

21
Poprad ּפֹוְּפראד

257 256 אירועים
365 מלונות

395 מסעדות
141 Počátky אטקי ּפֹוצ

Civic Forum האזרחי (ה)פורום
88

טיְשנֹוב מוזיאון קֹוֶאלי ּפֹורָטה
234 Porta Coeli Museum
טיְשנֹוב מנזר קֹוֶאלי ּפֹורָטה

224 Porta Coeli convent
234

Forman Miloš מילוש פורמן
240 84 73 27 17
286 Pezinok kֶּפזינֹוק

360 מלונות
392 מסעדות

אֹולֹומֹוץ ארמון מיֶסל ְּפזֶ
217 Přemyslid Palace

מיֶסלּבֶק וליּבּוֶשה מיֶסל ְּפזֶ
Přemysl and Libuše

25 (Myslbek
Přemyslid שושלת מיֶסל ְּפזֶ

228 100 33 4 dynasty
Petřín פראג גבעה ין ֶּפְטְרז

67 Hill
Pittsburgh הסכם פיטסבורג

266 44 Agreement
Pieniny הלאומי הפארק ִּפיֶיניני

317 National Park
Pieniny mountains הרי ִּפיֶיניני

317 307
300 291 Piešt any ָאני ִּפיֶיְשְט

360 61 מלונות
207 Pilař Redek ראדֶק kּפילאר

Pilgram אנטון ּפילְגְראם
286 255 228 Anton

הבירה ִמבשלת אּורקוֶול פילזנר
88 Pilsner Urquell Brewery

370 193 167 163 162
157 Písek kּפיֶסק

351 מלונות
381 מסעדות

יך ִ ּבֶדְז הארכיהגמון פיְרסטנּבּורג
Fürstenburg Archbishop

217 Bedřich
ּבֶרנהרד יוהאן ֶארלאך פון פישר

Fischer von Erlach Johann
289 236 228 76 Bernhard

205 Fischer Karl קרל פישר
Plavecký מצודה ּפלאבֶצקי

294 Castle
Plasy Monastery מנזר ְּפלאִסי

176 161 159
Platzer Ignaz איגנץ ּפלאֶצר

96 65 54
141 Pelhřimov ימֹוב ֶּפלְהז

Pluhův מצודה דאר זְ ּפלּוהּוב
141 Ždár Castle

ְ

Plumlov ארמון ְּפלּוְמלֹוב
220 213 Palace

162 5 159 Plzeň ְּפלְזֶן
30 אירועים

353 מלונות
383 מסעדות

163 מפה
Plzeň של המדונה ְּפלְזֶן

165 Madonna
Fellner פרדיננד ֶפלְנֶר

182 175 174 Ferdinand
282

Plečnik Josip יֹוסיּפ ניק ּפלֶצ
127 Lány Palace לאני ארמון

Plečnik s ניק ּפלֶצ גני
57 Gardens

פראג בית־הכנסת ּפנקס
82 80 Pinkas Synagogue
82 Pinkas Rabbi הרב ּפנקס

256 סלובקיה פסחא
למוסיקה פסטיבל פסחא
Easter ּבְְרנֹו כנסייתית

Festival of Sacred Music
28

עלי חמשת בעל הוורד פסטיבל
קרּומלֹוב ְסקי ֶצ כותרת

Five Petalled Rose Festival
29

יווניות־ מקהלות פסטיבל
Festival of Greek קתוליות

258 Catholic Choirs
ּבֹויניֶצה רפאים רוחות פסטיבל

Festival duchov a strašidiel
256

מיוחדים ואירועים פסטיבלים
256-9 סלובקיה

28-31 כיה צ
מיוחדים ואירועים פסטיבלים

28-31 כיה צ
256-9 סלובקיה

Torso ֶּפשאנֶק ראש־חזה פסל
103 (Pešánek

Pec pod קֹו ְסנְיֶיזְ ּפֹוד ֶּפץ
209 Sněžkou
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גשר ּבראנָה יְצָקה ְּפראבְצ
ְסביצארסקֹו סֶקה ֶצ

188 116 Pravčicka brána
48 113 Prague פראג

98 105 פראג אזור
28 31 אירועים

97 בפראג אר־נובו
Prague Spring של האביב

267 46 7
סטראנָה ומאלָה אני ְהראדצ

Hradčany and Malá Strana
52 69

התקוממויות
41 1848

46 28 1945
344 9 מלונות

372 7 מסעדות
מפות

99 פראג אזור
50 51 פראג על מבט
106 13 רחובות מפת

אזור מאוירת רחובות מפת
88 9 וצלאב כיכר

מאוירת רחובות מפת
54 5 פראג מצודת

מאוירת רחובות מפת
72 3 מיֶיסטֹו סטאֶרה

54 7 מצודה
Nové Město מיֶיסטֹו נֹובֶה

86 96
424 התעופה נמל

Staré ויֹוֶספֹוב מיֶיסטֹו סטאֶרה
72 85 Město and Josefov

396 Prague Market שוק
430 תחבורה

94 Prager Karel קאֶרל ּפראגֶר
שמורת ְסקאלי ּפראכֹובְסקה

Prachovské skály טבע
207 reserve

156 Prachatice ְּפראכָטיֶצה
351 מלונות

381 מסעדות
Prachner ופיטר ריכרד ּפראכנֶר

64 Richard and Peter
ייקוב ג ְּפראנְדְטאואר

236 Prandtauer Jakob
הקיסר הראשון פרדיננד

39 Ferdinand I Emperor
262

הקיסר השני פרדיננד
39 Ferdinand II Emperor

בוהמיה של (ה)פרוטקטורט
Bohemia and ומוראביה

45 Moravia Protectorate
Freud Sigmund זיגמונד פרויד

222 169
222 3 Příbor יּבֹור ְּפְרז

388 מסעדות
Přibylina יּבִילינָה ְּפְרז

258 אירועים
363 מלונות

130 31 Příbram יּבראם ְּפְרז
350 מלונות

379 מסעדות
Přimda מצודה יְמדָה ְּפְרז

168 159 Castle
ְהראדֶץ גשר סקי ְּפָרזְ

Pražský Bridge ְקראלֹובֶה
199

Přerov מסעדות רֹוב ְּפֶרז
388 restaurants

מסעדות ָּפְרטיזאנסֶקה
393 Partizánske restaurants

Friedel תיאודור פריֶאדֶל
184 Theodore

Pribina Prince הנסיך ְּפריּבינָה
304 291

186 Frýdlant פרידְלאנט
384 מסעדות

Frederick הקיסר השני kפרידריך
34 II Emperor

מלך השלישי וילהלם פרידריך
Frederick William III פרוסיה

207 King of Prussia
Preisler Jan יאן ְּפֵרייסלֶר

199
Priessnitz וִינְֶצנְץ ְּפִריֶישניטץ

221 Vinzenz
Princip גָבְרילֹו ְּפרינְציּפ

191 Gavrilo
27 Frič Martin מרטין פריץ
פָרנטישקֹובי ראו ְפָרנְזֶנְְסּבאד
Franzensbad see לאזְנֶה

Františkovy Lázně
Františkovy לאזְנֶה yפָרנטישקֹובי

172 159 Lázně
352 מלונות

382 מסעדות
Franz I הקיסר הראשון פרנץ

278 207 172 Emperor
Franz II הקיסר השני פרנץ

232 41 40 Emperor
265

Franz הקיסר הראשון יוזף פרנץ
159 41 Joseph I Emperor

263 241
הארכידוכס פרדיננד פרנץ

Franz Ferdinand Archduke
191 131 44

פראג גן פרנציסקני
Franciscan Garden

90 88 (Prague
ליטֹומיְשל ארמון ֶּפרנשֵטיין

202 Pernštejn Palace
Pernštejn מצודה ֶּפרנשֵטיין

234 225 Castle
1805 הסכם ְּפֶרסּבּורג

265 Pressburg Treaty of
278

ברטיסלאבה ראו ְּפֶרסּבּורג
Pressburg see Bratislava

28 Prčice יֶצה ְּפְרצ

332 Prešov ְּפֶרשֹוב
365 מלונות

395 מסעדות
ראש־חזה פסל זְדֶנֶק ֶּפשאנֶק

Pešánek Zdeněk Torso
103

צ
287 Častá צ'אסָטה

ארמון צ'אסטֹולֹוביֶצה
117 Častolovice Palace

ֶ

211
204 Časlav צ'אסלאב

199 Čapek Josef fיוזֶף צ'אֶּפק, 
27 Čapek Karel צ'אֶּפק, קרל
Čak Matúš צ'אק, מאטּוש

320 301
Red Army האדום צבא ה

267 46
179 צוענים

Císařský (ְּפלְזֶן דּום ִציסארזְ'סקי
162 dům

307 306 Čičmany צ'יְצ'מאני
322 315

לחיילי אנדרטה צ'כוסלובקי
דּוקלָה) מעבר־ההרים הצבא

Czechoslovak Army
333 Monument

Czechoslovakia כוסלובקיה צ
266-7 44-5

249 47 33 הפיצול
Czech Republic כיה צ
134-57 בוהמיה דרום

224-41 מוראביה דרום
33-47 היסטוריה

15-27 זוהי
28-31 מיוחדים ואירועים חגים

194-211 בוהמיה מזרח
424-7 למטיילים מידע

344-57 מלונות
372-89 מסעדות

158-77 בוהמיה מערב
116-17 12-13 מפות
118-33 בוהמיה מרכז

48-113 פראג
178-93 בוהמיה צפון

212-23 ושלזיה מוראביה צפון
Celetná פראג) רחוב ֶצלְֶטנָה

76 73 Street
367 צמחונים

צמחים
256 ברטיסלאבה
252-53 סלובקיה

18-19 כיה צ
České ּבּודְיֶיֹוביֶצה ֶצ'סֶקה
138-9 34 Budějovice

380 מסעדות
139 מפה

350 מפות
187 Česká Lípa ליָּפה ֶצ'סָקה
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České ְסביצארסקֹו ֶצ'סֶקה
188-9 179 116 Švýcarsko

ְ ֶ

ינָה ויסֹוצ ֶצ'סקֹומֹוראבסָקה
Českomoravská Vysočina

ָ ָ

18
לתיאטרון פסטיבל ֶטשין ֶצ'סקי

Český Těšín theatre
28 festival

119 Český Kras קראס ֶצ'סקי
130

Český Krumlov קרּומלֹוב ֶצ'סקי
135 134 116 114-15 17

152-55
29 אירועים

350-51 מלונות
380-81 מסעדות

153 מפה
195 194 Český ráj ָראי ֶצ'סקי

206-7
North Bohemia בוהמיה צפון

178 93
353 4 מלונות

384 5 מסעדות
180 81 מפה
181 תחבורה

לאמנות הגלריה בוהמיה צפון
North יֶצה ליטֹוֶמְרז

Bohemian Art Gallery
190

ליּבֶֶרץ מוזיאון בוהמיה צפון
North Bohemian Museum

183
North ושלזיה מוראביה צפון

Moravia and Silesia
212 23

355 6 מלונות
387 8 מסעדות

214 15 מפה
215 תחבורה

לְהֹוָטה, מסעדות ֶצ'רבֶנָה
Červená Lhota restaurants

380
Červená מצודה לְהֹוָטה ֶצ'רבֶנָה

141 Lhota Castle
Červený Kameň קאֶמן ֶצ'רבֶני

286-7
ְקלאשטֹור, מוזיאון ֶצ'רבֶני

Červený Kláštor Museum
ְ ֶ

317
ְקלאשטֹור, מסעדות ֶצ'רבֶני

Červený Kláštor
ְ ֶ

393 restaurants
Čertovo Lake ֶצ'רטֹובֹו, אגם

166 159
טֹויֶין ראו ֶצ'רמינֹובָה, מריֶיה
Čermínová
ֶֶ ֶ

Marie see
Toyen

159 Černé Lake אגם ֶצ'רנֶה
166

Černý Důl דּול, מסעדות ֶצ'רני
385 restaurants

Černín (פראג ארמון ֶצ'רנין
62-3 Palace

Černin הּומְּפֶרכט ֶצ'רנין, הרוזן
207 Count Humprecht

ק
193 Kadaň קאדאן

מערת ינְסָקה קאֶטרז
233 Kateřinska Cave

141 Kámen קאֶמן
Kamenice ערוץ קאֶמניֶצה

188 Gorge
יאנֹושיק אּודֹוביט ל קאֶמניק

Kamenik L udovit Jánošík
246

409 408 405 קאנו
Kaňka פרנטיֶשק קאניֶיָקה

126 25 František
252 233 18 Karst קארסט

336 7 271
148 Kvilda ְקבילְדָה

St Jude בראון יהודה קדוש ה
56 (Braun

יום יוברטוס קדוש ה
St Hubert s יּבִילינָה ְּפְרז

258 Day
St פראג מתי יריד קדוש ה

31 Matthew s Fair
ניקולאוס כיכר קדוש ה

St Nicholas ְטְרנאבָה
296 Square

מרטינוס קדוש ה
St Martin s ברטיסלאבה
280 81 254 Cathedral

St בארט קיריליוס קדוש ה
248 Cyril (Bart

פראג ויטּוס קתדרלת קדוש ה
54 50 St Vitus s Cathedral

58 9
האמן אליזבתה קדושה ה
St Elizabeth תיאודוריק
24 (Master Theodoric

St בראון לּואיטגָרד קדושה ה
69 Luitgard (Braun

ברברה קתדרלת קדושה ה
St Barbara s הֹוָרה קּוטנָה

122 3 Cathedral
ּוויטּוס וצלאב קדושים ה

St Wenceslas and שּפָרנְגֶר
32 St Vitus

Kováč Michal מיכָל קֹובאץ
267

22 Kubelík Jan יאן קּוּבֶליק
23

Kodály Zoltán זֹולְָטן קֹודאלי
304

36 Codex of Jena יֶנָה קודקס
Kohl John פרידריך יוהאן קֹוהל

64 Frederick
33 Quadi tribe שבט קוואדי

אנטון יוהאן קוויָטאינֶר
63 Quitainer Johan Anton

פון אדם יוהאן ְקוֶוְסֶטנּבֶרג
Questenberg Johann

236 Adam von
Kuzma Dušan דּושאן קּוזְָמה

311
Cotte Jules de דה יל קֹוט, ז

130
38 Kutná Hora הֹוָרה קּוטנָה

122 3 119
349 מלונות

378 מסעדות
198 Kotěra Jan יאן קֹוֶטָרה

199
162 Koul J י קֹול

199 Kolář Jiří י יִיז íקֹולאר
103 Egg Object הביצה

Kollonič משפחת קֹולֹוניץ
289 family

124 Kolín קֹולִין
349 מלונות

378 מסעדות
402 400 קולנוע

קולנוע
259 257 29 פסטיבלים

27 כי צ
305 Komárno קֹומאְרנֹו

359 מלונות
391 מסעדות

Komárno לֶהאָרה קֹומאְרנֹו
305 256 Lehára

פראג תיאטרון קומדִיֶה
400 Komedie Theatre

267 46-7 15 קומוניזם
אדריכלות קומוניסטית

Communist architecture
255

Cometa קֹוֶמָטה, אנטוניו
144 Antonio

Komenský עמוס יאן קֹוֶמנסקי
26 Jan Ámos

ֶ

Kundera Milan מילן קונדרה
27 17

Konopiště מצודה קֹונֹוּפיְשֶטה
131 Castle

Kunz Johann יוזף יוהאן קּונְז
182 Josef

מצודת הֹוָרה קּונֶטיצָקה
205 Kunětická Hora Castle

Counter קונטר־רפורמציה
40 Reformation

מערות קֹונְיֶיּפרּוְסֶקה
130 Koněpruské Caves

Constance קונסטנץ, ועידה
37 35 Council of

פסטיבל מוראביה קֹונְֶצנטּוס
הבינלאומי המוסיקה

Concentus Moravia
International Music

29 Festival
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Kosárek Adolf אדולף fקֹוסאֶרק
Summer קפלה עם קיצי נוף

55 Countryside with Chapel
206 Kost Castle מצודה קֹוסט

Kostka Ferdiš ֶפְרדיש קֹוסְטָקה
287

Kupecký Jan יאן קּוֶּפצקי
57 56

24 Self Portrait עצמי דיוקן
Kokořín Castle מצודה ין קֹוקֹורז

125
210 195 Kuks קּוְקס

386 מסעדות
Koruna פראג ארמון קֹורּונָה

88 Palace
328 31 325 Košice קֹושיֶצה

258 256 אירועים
364 מלונות

394 5 מסעדות
329 מפה

אזור מאוירת רחובות מפת
הקדושה בת ארז קתדרלת

Street by Street Around
St Elizabeth s Cathedral

330 31
Košicka Bela ּבֶלָה קֹושיְצָקה

326
333 Kežmarok מארֹוק kֶקזְ

257 אירועים
364 מלונות

394 מסעדות
193 192 קזנובה, ג'אקֹומֹו

Casanova Giacomo
פראג הכיכר הרובע קטן ה

Little Quarter Square
66 7

יִיְהלאבָה)  קטקומבות
235 Catacombs

ְקלאטֹובי)  קטקומבות
166 Catacombs

Chiantelli קיָאנֶטלי, אנג'לה
218 Angela

423 422 חיוג קידומות
Kysela פרנטיֶשק קיזֶלָה

58 František
The מונקו ישו על קינה ה

Lamentation of Christ
60 (Monaco

Kynžvart מצודת בארט קינז
169 Castle

Kinský פראג ארמון קינסקי
72 Palace

Kinský פרנטיֶשק הרוזן קינסקי
206 Count František

לרגל עלייה קיסּוֶצר
Kysucer דְניָצה אֹוְשָצ

257 Pilgrimage
ברטיסלאבה ארמון קיץ ה

255 Summer Palace
33 26 Cyril St הקדוש קיריליוס

261 96
47 Klaus Václav וצלאב קלאוס

166 Klatovy ְקלאטֹובי
383 מסעדות

400-1 מוסיקה קלאסית
402-3

י אֹוְהרז נאד ְקלאְשֶטֶרץ
193 Klášterec nad Ohří

149 Klet Mountain הר ְקלֶט
Cleopatra (זְְרזאבי קליאופטרה

102
174 Klimt Ernst ארנסט קלימט

Klimt Gustav גוסטב קלימט
182 174

102 The Virgin הקדושה מריה
פראג)  קלֶֶמנטינּום

82-3 Clementinum
396 9 קניות

299 Kniling B ּב ְקנילינג
27 Kafka Franz פרנץ קפקא

186 169 89 57
328 Kraus Anton אנטון ְקראּוס
Krásna מצודת הֹורָקה ְקראְסנָה

336 327 Hôrka Castle
Kracker Jan לוקאס יאן ְקראֶקר

313 65 Lukas
Carolinum (פראג קרולינּום

93 84 73
225 Kroměříž יז קרֹוְמיֶיז

240 41
357 מלונות

389 מסעדות
Krumlov מ המדונה ְקרּומלֹוב

152 24 Madonna
סקי ֶצ מצודה ְקרּומלֹוב

Krumlov Castle קרּומלֹוב
153 134

232 Křtiny טיני ְקְרזְ
Křivoklát מלונות יבֹוקלאט ִ ְקְרז

349 hotels
Křivoklát מצודה יבֹוקלאט ִ ְקְרז

127 118 Castle
407 על טיפוס קרח

23 Kryl Karel קאֶרל ְקריל
84 Krejčuk J י ּוק ְקֵריצ

פראג) ראו קרל, אוניברסיטה
Charles University קרולינּום
Karl מליכטנשטיין ֶאּוֶסּבְיּוס קרל
Eusebius of Liechtenstein

220
Charles (פראג קרל, גשר

68-9 24 Bridge
Charles IV הרביעי, הקיסר קרל

34-5 Emperor
Charles VI השישי, הקיסר קרל

206 Emperor
Charles (פראג קרל, כיכר

93 87 Square
Charles (פראג קרל, רחוב

83 Street

ְחלּוֶמץ ארמון קֹורּונָה ָקרלֹובָה
Karlova Koruna צידְלינֹו נאד

206 Palace
2 3 Karlovy Vary וארי ָקרלֹובי

174 5 159 17
29 אירועים

352 מלונות
382 מסעדות

175 מפה
Karlovy Vary תיאטרון

174 Theatre
וארי ָקרלֹובי ראו קרלסּבאד

Karlsbad see Karlovy Vary
Karlštejn קרלשטיין

378 מסעדות
119 Karlštejn Castle מצודה

132 3
399 396-7 קניות קרמיקה
315 Kremnica קֶרמניָצה

362 מלונות
198 Kermer F פ ֶקְרֶמר

35 Crécy Battle of fקרב קֶרסי, 
Small הרי הקטנים קרפטים ה
294 292 291 Carpathians

295
Small ֶּפזינֹוק המוזיאון

286 Carpathian Museum
Carpathian הרים קרפטים

252 range
הקטנים הקרפטים גם ראו

195 18 Krkonoše ְקְרקֹונֹוֶשה
208 9

הלאומי הפארק ְקְרקֹונֹוֶשה
195 Krkonoše National Park

208 9
קתדרלות

Holy (ְקראלֹובֶה (ְהראדֶץ
200 198 196 Ghost

קֹושיֶצה)  הקדושה אליזבת
328 254 St Elizabeth s

330-31
St (ניטָרה הקדוש ֶאֶמָרם

304 Emeram
הֹוָרה)  קּוטנָה הקדושה ברברה

122-3 St Barbara
ְּפלְזֶן) הקדוש ברתולומאוס
158 20 St Bartholomew

164-5
St Vitus (פראג הקדוש ויטּוס

58-9 54 50
St (אֹולֹומֹוץ הקדוש וצלאב

217 215 Wenceslas
St ְטְרנאבָה) המטביל יוחנן

298-9 John the Baptist
ברטיסלאבה) הקדוש מרטינוס

265 254 St Martin
280-81

ְסּפיְשסָקה הקדוש מרטינוס
251 St Martin קאּפיטּולָה)

339
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St (זְנֹוימֹו הקדוש ניקולאוס
238 Nicholas

St (ְטְרנאבָה הקדוש ניקולאוס
296 292 Nicholas

ֶצ'סֶקה הקדוש ניקולאוס
139 St Nicholas (ּבּודְיֶיֹוביֶצה

ליטֹוֶמְרז'יֶצה)  הקדוש סטפנוס
190 St Stephan

הקדושה מריה של עלייתה
לאּבֶם)  נָאד אּוְסטי לשמיים
Assumption of the Virgin

191 Mary
הקדושים ופאולוס פטרוס

St Peter and St Paul (ּברנֹו
228

ר
232 Raab Ignaz איגנאץ ָראָאּב

Rabí fortress מצודה ראּבי
157 148

ּבאנְסָקה יארמֹוק ראדְבָנסקי
Radvanský ּביְסטריָצה

258 jarmok
223 Radhošt ראדְהֹושט

ין יִיצ מוזיאון ּפילאר ראדֶק
207 Radek Pilař Museum

Rájec טירה ְסביטאבֹו נאד ראיֶיץ
233 nad Svitavou Chateau

285 Rača ה ראָצ
ְּפֶרשֹוב ארמון י ראקֹוצ

332 Rakoczy Palace
Rákoczi II ֶפֶרנְץ השני ראקֹושי

305 294 263 Ferenz
259 31 השנה ראש

Head of גרקו אל ישו של fראשו
61 Christ (El Greco

Reduta ברטיסלאבה ֶרדּוָטה
282

Rubens Peter פול פיטר רובנס
282 127 56 Paul

The תומא של הקדושים מות
61 Martyrdom of St Thomas
Rudolph הקיסר הראשון רודולף

105 I Emperor
Rudolph II הקיסר השני רודולף

39 Emperor
מצודת של התמונות גלריית

Prague Castle Picture פראג
56 Gallery

286 Svätý Jur יּור ְסוָואטי
ְּפלְזֶן דּום סקי ִציסאְרזְ

162 Císařský dům
Rudolnum פראג רּודֹולפינּום

401 82 43
מסעדות לאּבֶם נאד רֹודְניֶצה

Roudnice nad Labem
379 restaurants

271 Rohače אזור ה רֹוהאֶצ
Roháčsky מפל סקי רֹוהאְצ

316 Waterfall

Ružomberok ֹוְמּבֶרֹוק kרּוז
363 מלונות

393 מסעדות
Rožmberk משפחת ְמּבֶרק kרֹוז

146 141 135 38 family
153 152 147

וְלְטאבֹו נאד ְמּבֶרק רֹוז
Rožmberk nad Vltavou

351 מלונות
149 147 מצודה

Rožnava מלונות נאבָה רֹוזְ
365 hotels

Rožnov ראדְהֹוְשֶטם ּפֹוד נֹוב ְ רֹוז
223 213 pod Radhoštěm

פראג התעופה נמל רּוזְניֶיה
424 Ruzyně Airport

ְהראדֶץ קתדרלה הקודש רוח
Holy Ghost ְקראלֹובֶה

Cathedral (Hradec Králové
200 198 196

Rottmayr מיכָל יוהאן רֹוְטמאיֶיר
236 Johann Michal

301 291 285 261 33 רומאים
20 אדריכלות רומאנסקית

Roma (Gypsies צוענים רֹוָמה
250

Rondel ְהראדֶץ יִינדריכּוב רֹונְדֶל
144

285 Rusovce רּוסֹובְֶצה
הגדולה מוראביה מלך ָרטיסלאב

Rastislav King of Great
285 Moravia

Ryba Jan יאקּוּב יאן ִריּבָה
22 Jakub

284 Rigele Alois ָאלֹויִס ריגֶל
Riegl Anton ּפ אנטון ריגֶל

255 P
Ried Benedikt בנדיקטוס ריד

122 56
Rejsek Matthias מתיאש ֵרייזֶק

75
ליּבֶֶרץ ראו ָרייכֶנְּבֶרג

Reichenberg see Liberec
Reiner ינֶץ ואבְְרז וצלאב ַריינֶר

186 83 Václav Vavřinec
192

Rychnov נֹו ְקנֶייז נאד ִריכְנֹוב
386 nad Kněžnou

Rieneck נֹוְסטיץ הרוזן רינֶק
84 Count Nostitz

Dance (מּוכָה (ה)ריקוד
24 (Mucha

תחבורה ראו רכבת
רכבת

428 9 סלובקיה בתוך
426 7 כיה צ בתוך

425 בינמדינתיות חברות
עבודתו בחדר מלומד רמברנדט
Rembrandt Scholar in his

61 Study
254 אדריכלות רנסאנס ה

223 Řepa Ondřej אֹונְדְֵריי ֶרָּפה
416-17 שירותים רפואיים

417 416 דחופה שיניים רפואת
Reformation the רפורמציה

263 35 8
408 רפטינג

ש
Schauberger י יאן ָשאּוּבֶרגֶר

216 Jan J
Šaunštejn מצודה ָשאּונשטיין

189 Castle
Šaldy על־שם תיאטרון שאלְדי

182 Divadlo F X
Šariš ּבאְרדֶיֹוב מוזיאון שאריש

333 315 Muzeum
Švabinský מקס ְשבאּבינסקי

211 25 Max
Švihov Castle מצודה ְשביהֹוב

166 159
413 412 וקונסוליות שגרירויות

414
שווקים

398 9 סלובקיה
396 כיה צ

Schwarz Tomáš טֹומאש שוורץ
64

ליד אחוזת־הקבר שוורֶצנּבֶרג
Schwarzenberg ּבֹון ֶ ְטְרז

146 Mausoleum
פראג ארמון שוורֶצנּבֶרג

62 Schwarzenburg Palace
אדם יוזף הנסיך שוורֶצנּבֶרג
Schwarzenberg Prince

154 Josef Adam
משפחת שוורֶצנּבֶרג

135 Schwarzenberg family
157 152 140
תעלה שוורֶצנּבֶרג

149 Schwarzenberg Canal
94 90 Schulz Josef יוזף fשולץ

הלאומי הפארק שּומאבָה
Šumava National Park

ָ

166 148 9
Šumava הרי שּומאבָה

148 9 135 18 Mountains
159

Chopin Frederic שופן, פרדריק
159

מריַאנסֶקה שופן מוזיאון
Chopin Museum (לאזְנֶה

169
מריַאנסֶקה שופן פסטיבל

29 Chopin Festival (לאזְנֶה
Schöpff Jan אדם יאן שֹוְפף

138 Adam
וארי ָקרלֹובי המקורה שוק ה

Market Colonnade (Karlovy
174 Vary

256 31 שחייה
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Studnični הר הֹוָרה ני ְשטּודְניצ
209 hora

Štúr L udovít ּודֹוביט ל ְשטּור
285 263

Štúr מֹודְָרה ְשטּור מוזיאון
286 Museum

Štúrovo מלונות ְשטּורֹובֹו
361 hotels

Štorch פראג בית שטֹורך
72 House

יאקּוּב יוהאן שֵטיינְֶפלס
172 Steinfels Johann Jakob
162 Štech Rudolf רודולף fְשֶטך

הקבר אנדרטת שֶטפאניק
ָרסטיסלאב מילן גנרל של

Štefánik General Milan
Rastislav monumental

296 tomb
שֶטפאניק מוזיאון

Štefánik kקֹושאריסָקה
295 Museum

Štrbské Pleso ְּפלֶסֹו ְשְטְרּבְסֶקה
363 מלונות

394 מסעדות
פראג ארמון ְשֶטרנּבֶרג

60 61 Sternberg Palace
Sternberg הרוזן שֶטרנּבֶרג

104 Count
בוהמיה מרכז מצודה ְשֶטרנּבֶרג
131 128 9 Sternberg Castle
Sternberg יוזף פרנץ שֶטרנּבֶרג

60 Franz Josef
ְּפלְזֶן קפלה ְשֶטרנּבֶרג

165 Sternberg Chapel
פרנציסקה ְשֶטרנּבֶרג־פיְּפס

Sternberg Phipps דיאנה
211 Franziska Diana

Šternberk מלונות ְשֶטרנּבֶרק
356 hotels

צפון מצודה ְשֶטרנּבֶרק
Šternberk Castle מוראביה

221
ימֹוב ֶּפלְהז מוזיאון שיאים
141 Records Museum

152 Schiele Egon ֶאגֹון שילֶה
ְטְרנאבָה כיכר הקדוש שילוש ה

291 Holy Trinity Square
297

עמוד הקדוש שילוש ה
Holy Trinity אֹולֹומּוץ

216 Column (Olomouc
218

ערב יאקּוּב שיקאנדֶר
Schikaneder אני בְהראדצ

Jakub Evening in Hradčany
102

Thirty מלחמת השנה שלושים
56 40 39 33 Years War

157

הכוכב הציד ובקתת הלבן ההר
White Mountain and Star

101 Hunting Lodge
206 7 Jičín ין יִיצ

195 בוהמיה מזרח
Frýdlant פרידְלאנט מצודת

186 Castle
Pernštejn ֶּפרנשֵטיין מצודת

234 Castle
של העירוני המוזיאון שלזיה

Silesian Municipal אֹוּפאבָה
221 Museum

ושלזיה מוראביה צפון ראו שלזיה
Silesia

Nature סּוס הטבע שמורת
172 159 reserve Soos

Schmidt Anton אנטון שמידט
313

429 427 חפצים שמירת
סֶקה ֶצ מזרקה שמשון

Samson s ּבּודְיֶיֹוביֶצה
139 138 Fountain

Schnirch ּבֹוהּוסלאב ְשניְרך
94 Bohuslav

415 שעון
פתיחה שעות

413 בתי־עסק
398 396 חנויות

413 חשובים ואתרים מוזיאונים
414 15

366 מסעדות
Špála Václav וצלאב שּפאלָה

199
447 8 415 413 שפה

263 40 41 גרמנית
266 263 סלובקית

42 41 26 17 כית צ
ְקראלֹובֶה ְהראדֶץ בית ְשּפּולק

198 Špulak House
ְ

אנטונין פרנטיֶשק הרוזן ְשּפֹורק
Špork

ֶ
Count František

210 195 Antonín
Špillar Karel קאֶרל שּפילאר

84
Špilberk ּבְְרנֹו kשּפילּבֶרק

230 31
Špindlerův ְמלין שּפינְדְלֶרּוב

209 Mlýn
386 מסעדות

ברתולומיאוס שּפראנגֶר
Spranger Bartholomeus

57 56
St הקדושים ּוויטּוס וצלאב

32 Wenceslas and St Vitus
The ישו של תחייתו

55 Resurrection of Christ
162 125 Škoda שקודה

Škoch טאּבֹור בית ְשקֹוך
142 House

40 Škréta Karel ָקֶרל ְשְקֶרָטה
186 67 64

Shrovetide פסטיבל ְשרֹובֶטידֶה
259

ת
Thomasberger תֹומאסּבֶרגֶר

216
פראג ארמון תּון־הֹוֶהנשֵטיין

62 Thun Hohenstein Palace
ְקלאְשֶטֶרץ קבר תּון־הֹוֶהנשֵטיין

Thun י אֹוְהרז נאד
193 Hohenstein tomb

ּביְסטריָצה ּבאנְסָקה בית תּוְרזֹו
310 11 Thurzo House

Thurzo ה לֶבֹוָצ בית תּוְרזֹו
334 252 House

Thurzo family משפחת תּוְרזֹו
320 310

424 31 תחבורה
כית הצ הלאומית תחייה ה

41 National Revival Czech
100 42 3

כיה צ את לראות תוכלו איפה
43 הלאומית התחייה ימי של

22 מוסיקה
26 ספרות

The שּפָרנְגֶר ישו של תחייתו
Resurrection of Christ

55 (Spranger
428 426 7 תחנות

של המרכזית הרכבת תחנת
Prague Main Station פראג

91 51
פראג המרכזית הרכבת תחנת

97 91
ֶטֶמלין גרעינית תחנת־כוח

140 Nuclear power station
Theodoric האמן תיאודוריק

132 77 56 Master
St הקדושה אליזבתה

24 Elizabeth
פראג האחוזות תיאטרון

73 Estates Theatre (Prague
401 100 84

פראג הלאומי תיאטרון ה
43 42 National Theatre

400 94 5
ֶצ'סקי המצודה תיאטרון

Castle Theatre קרּומלֹוב)
154-5

ּפארדּוּביֶצה עירוני תיאטרון
205 Municipal Theatre

תיאטרון
402 סלובקיה

256 30 28 פסטיבלים
400 27 כיה צ

367 תפריט
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 רוצים עוד מידע על צ׳כיה
וסלובקיה?

להזמנת הספר
לחצו כאן

למידע נוסף
לחצו כאן
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