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המגדלששימשלאחסוןאבק
שריפה וגםמפעלליציקתפעמו־
נים הוסבמאזלמוזיאון3

הכניסההראשיתלמצודתפראג

היכרותעםהאזורזו נועדה
להתמצאות כללית באזור .כל
האתרים ממוספרים ומופיעים
במפת האזור .כדי להקל עליכם,
מופיעים במפה גם תחנות המטרו
והחשמלית ,רציפי הסירות והח�
ניונים שבאזור .רשימת כלהאתרים
מחולקת לקטגוריות :כנסיות,
מוזיאונים וגלריות ,רחובות וכיכ�
רות;ארמונות;פארקים וגנים.
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מצודתפראג
והְראדצ אני
נהרה ו ְל ְטא בָה
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תחבורה

סעובחשמליתמס למצודתפראג
 Pražský hradאולפּוֹהוֹרז ֶ ל ֶץ
 Pohořelecאםישלכםהרבהמרץ
סעובחשמליתאולכיכר
מאל ָהסטראנ ָה Malostranské
 náměstíוהמשיכומשםברגל
במעלהנ ֶרוּדוֹבָהלחלופיןסעולתחנת
המטרו Malostranskáוטפסומשם
ברגלבמדרגותהמצודההעתיקות
 Staré zámecké schody

הגלריה Obrazárna
 Pražkého Hraduנוסדה
ב־כדילהציגאתיצירות
האמנותשאספומלכיבוהמיהמאז
ימיושלרודולףהשני ראועמ 
¨ אתהאוסףבזזוברובו
השבדיםב־אבלנותרובו
כמהיצירותמעניינותהאוסף
מורכבברובומציורמהמאות
ה־¨וישגםכמהפסלים¨
בהםהעתקשלפסלראש־חזהשל
רודולףהשנימאתאדריאןדֶה
ורייסעםגולותהכותרתנמנות
אשהצעירהמולהמראהמאת
טיציאןמפגשהאֵליםהאולימ־
פייםמאתרובנסוגםהקנטאור
נ ֶסוּסחוטףאתדִיאנ ֵיָרהמאת
גווידוֶרניכמוכןמיוצגיםכאןבין
השארהאמןתיאודוריקפאולו
וֶרוֹנֶז ֶהטינטוֶֹרטוֹואמניהבארוק
הצ כייאןקוּפֶּצקיופטרבּראנדֶל
בגלרייתהתמונותשמורותכמה
מהיצירותהיפותביותרשלרודולף
השני
כמוכןתוכלולראותכאןאת
שרידיהכנסייההראשונהשנבנתה
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www.obrazarna-hradu.cz
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מפתאיתור

מצודתפראגהחצרהשנייה
מפהD22טל 22¨43¨73¨368

HradčanskáMalostranská X
22 vפתוחהבחורףמדייום
9:00-16:00בקיץעד7 &18:00
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למרותכמהשריפותוגםכמהפלישותהצליחהמצודתפראגלשמרכנסיות
ללמרותכמהשריפו
מרותכמהשריפו
קפלותאולמותומגדליםמכלתקופהבתולדותיה¨מהפארהגותישלקתדרלת
קפלותאולמותומ
ותאולמותומ
קפל
ויטוּסהקדושועדהתוספותבסגנוןהרנסאנסשלרודולףהשניהמלךהאחרון
ויטוּסהקדושועד
סהקדושועד
ויטוּ
לביתהבסבורגשראהבמצודהאתמעונוהעיקריהחצרותהפנימיותהןמהש־
לביתהבסבורגשר
נים¨כשהאזורכולונבנהמחדשבסגנוןהבארוקהמאוחרובסגנון
¨כ
כ
נים ¨
הניאו־קלאסיהמצודההפכהלמקוםמושבושלנשיאצ כוסלובקיהב־
הניאו־קלאסיהמ
ולנשיאהנוכחישלצ כיהישמשרדבמצודה
ולנשיאהנוכחישל
מגדלדאליבּוֹר
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אתהבזיליקה  Bazilika svJiří
יסדהנסיךוָרטיסלאב ¨ 
והיאקדומהלקתדרלתויטוּס
הקדושלמעשהזוהכנסייההרו־

מאנסקיתהשמורהביותרבפראג
היאהורחבהב־כשנוסדכאן
מנזרגיאורגיוסהקדושונבנתה
מחדשבעקבותדליקהב־
צמדהמגדליםהאיתניםוחלל
הפניםהסגפנילמראהשוחזרוביד
אוהבתכךשתוכלולקבלמושג
כיצדנראתההכנסייהבמקור
לעומתםהחזיתבאדום־חלודה
היאתוספתבארוקיתמהמאה
ה־
בכנסייהקבורהלודמילההקדושה
אלמנתושלהשליטמהמאה
התשיעיתהנסיךבּוֹרז יבוֹי ראו
עמ ¨ היאהיתהלקדושה
המעונההראשונהשלבוהמיה
לאחרשנחנקהבהוראת
דראהוֹמיָרהכלתהכשירדהעל
ברכיהכדילהתפללבבזיליקה
קבוריםעודכמהמבנישושלת
פּז ֶ מיסלבהםוָרטיסלאבקברו
הפשוטניצבבצדהימנישלאולם
התווךלמרגלותהמדרגותהמתע־
קלותשמובילותאלמושבהמקה־
להשבכתהבארוקהמרשימה
שממולמקיפהאתקברושלבּוֹל ֶ־
סלאבהשני ¨ 

מידעלתייריםהוא
תמציתשלכלהמידע
השימושיהדרושלכם
לתכנוןהביקור

החזיתוהמגדליםשלבזיליקתגיאורגיוסהקדוש

הקשתותשלחומתהמצודה
הבתיםנבנובסוףהמאהה־
עבורחייליהמשמרשלרודולף Jiřská3מפהE22טל ¨23¨33
 12¨925להזמנתסיורמודרך 
השניכעבורמאהשנהעברו
201812 vMalostranská X
להתגוררכאןצורפיםוהבתים
22פתוחמדייום&10:30-18:00
שופצואךבמאהה־הידרדר
^ www.lobkowiczevents. - 7
האזורוהפךלשכונתעוני
czמוזיאוןהצעצועים
שאוכלסהבתושביםהענייםביותר טל 22¨43¨72¨294פתוחמדייום
בעירכמהמהםפושעיםבאמצע www.ivan-steiger.de9:30-17:30
המאההקודמתהועתקומכאן
הארמון  Lobkovický palác
התושביםשנותרווהאזור
שנבנהב־הואאחד
¡¤««£
שוחזרלמצבוהמקורירוב
משורהשלארמונות
6¬ª
הבתיםהוסבולחנויות¨
שצצובאזורארי
ספריםזכוכית
השריפהשל
מבוהמיהושארמזכ־
כשחלקיםנרחבים
ראועמ ¨
רותלאלפיהתיירים
אנינחרבו
נחרבו
מהְראדצ אנ נחרבו
שנוהריםאלהסמטה
סגראפיטוֹ
כמהמהסגראפיטוֹ
7¡¤
הצרה
המקורייםשמקשטים
המקורייםשמקשטים
אתהחזיתנשתמרואך § «         «       ª
100
סמטתהזהבהיתהבעבר
אתהחזיתנשתמרואך
מפהMalostranská XE22
פרטמתוך
פרטמתוך
פרטמתוך
&22 vHradčanská
ביתםשלכמהסופרים
פרטלכךתראוכאן
פרטלכךתראוכאן
ראפיטוֹמהמאה
ראפיטוֹמהמאה
זלאטָהאוּליצ קָה   Zlatá uličkaמוכריםבהםגםהמשו־
סגראפיטוֹמהמאה היוםבעיקראתהשח־
בחזיתושל
 בחזיתושל
־־
קתדרלתויטוּס
ררוחתןפרסנובלירוֹ־
ה־בחזיתושל זורשתכנןקרלולוּראגוֹ
זורשתכנןקרלולוּראגוֹ
נקראעשהצורפיםשהתגוררו
2 ¬ª¤{«ª
רמוןלוֹבּקוֹביץ
הקדוש
כאןבמאהה־הרחובהצרוהק־ סלאבז ַייפֶרטופרנץ
מהמאהה־עבור
עבור
עבור
מהמאהה־
ארמוןלוֹבּקוֹביץ מהמאהה־
עבודותהבנייהשלאחתמנקודותהציון
בתחריטזהמהמאה
שהתגורר
רר
משפחתלוֹבּקוֹביץשירשהאת
משפחתלוֹבּקוֹביץשירשהאת
צרהואאחדהציורייםבעירמצד קפקא ראועמ 
הבולטותבעיר  Chrám svVítaהחלו
ה־תוכלולראות
החדרהיפה
הארמוןב־החדרהיפה
החדרהיפה
הארמוןב־
הארמוןב־
אחדניצבתשורהשלבתיםזעי־
מה
מה
במשךכמה
עםאחותובמס
כיצדנראתההקתדר־
בשנתבהוראתז אןמלוקסמבורג
ביותרבארמוןהואאולםהנשפים
ביותרבארמוןהואאולםהנשפים
ריםבשללצבעיםשנבנולתוך
חודשים ¨ 
להלפניהתוספות
ובוציורי־קירמסי־י־
ובוציורי־קירמס
מהמאההה־
מהמאה
הסמ־ מהמאה
ובוציורי־קירמסי־
בשלשמהשלהסמ
האדריכלהראשוןשעבדעלהפרויקטהיה
של¨
פוריהמיתולוגיהמאתפביאן
פוריהמיתולוגיהמאתפביאן
בה
בה
טהנפוצוסביבה
הצרפתימתיומאראסלאחרמותוהמשיך
טענו הארוֹבניק
טענו
אגדותהיושטענו
במלאכהפיטרפּארל ֶרהשוואביולשכת
מגדלהפעמונים
הארמוןהיהבעברחלקמהמוזיאון
הארמוןהיהבעברחלקמהמוזיאון
שמתגורריםכאן
אן
אן
הרנסאנסימכוסה
הבוניםשלוהמשיכהבבנייהעדמלחמות
הלאומישלפראגאבלמאזהוחזר
אלכימאיםהמקוב־ הלאומישלפראגאבלמאזהוחזר
קוב
ב קסדה בסגנוןהבארוק
לידימשפחתלוֹבּקוֹביץכיוםמוצ־
כו־
ציםסביבכליזכו
ההוּסיטיםהקתדרלההושלמהלבסוףבידי
גיםכאןאוספיהנסיךהיקרים¨
ומנ־ גיםכאןאוספיהנסיךהיקרים¨
כיתמבעבעיםומנ
אדריכליםואוּמניםמהמאותה־¨
סיםליצורזהבעבור תצוגהשלציוריםאמנותדקור־
עבור
עבור
וכיוםשוכניםבהתכשיטיהכתרוקברושל
מע־ טיביתתוויםמקורייםעםהערות
טיביתתוויםמקורייםעםהערות
רודולףהשנילמע
בכתב־ידםשלבטהובןושלהיידןוצלאב ראועמ ¨ 
{המלךהטוב
בכתב־ידםשלבטהובןושלהיידן
םשל
שהלאלכימאיםשל
דות וגםכלי־נגינה
דות
פראגהיומעבדות
ישמוזיאון
מולהארמוןבמס ישמוזיאון
ישמוזיאון
ב¨Vikářská
.קפלתוצלאב
צעצועיםמקסיםמנהליוטוענים
הסמטהשביןקתד־ צעצועיםמקסיםמנהליוטוענים
קתד
הקדוש
שזההאוסףהשניבגודלובעולם
רלתויטוּסהקדוש שזההאוסףהשניבגודלובעולם
דוש
דוש
בדלתהצפוניתשל
והואכוללצעצועיםמיווןהעתיקה
והואכוללצעצועיםמיווןהעתיקה
לביןמגדלאבק
הקפלהקבועה
אחדהבתיםהזעיריםבסמטתהזהב
ועדימינו
השריפה

«¡¨zª@z¢

8

.צלעותדואות

מידעלתיירים

התומכותהדקות
שמקיפותמבחוץאת
אולםהתווךואתמקום
הפולחןתומכות
בתקרתהקמרונותשל
המבנהומקושטותברוב
פארבדיוקכמושאר
הקתדרלה

מצודתפראגהחצרהשלישית
מפהHradčanská XD22
22 vMalostranskáלמצודת
פראג  Pražskýhradהקתדרלה
פתוחהב ¨שבת9:00-18:00א 
 12:00-18:00נובמבר¨מרץעד
16:00פרטלשעותהתפילה 
 5 6 & 7 6ב ¨שבת7:00
א 11:009:308:00

צמדהצריחים
המערביים

מקום
הפולחן
הטריפוֹריוּם

חלוןורדה

אתהרוזטהשמעלהכניסהתכנן
סל ָהבשנים¨
פרנטישֶקקי ֶ
והואמתארסצינותמסיפורהבריאה

גרגוילים

אתהחזיתהמערביתהמפוארת
מקשטיםמרזבים
שעוצבובדמותן
שלמפלצות
מסורתיות
מימי־הביניים

אלארמוןהמלוכה

ראועמ ¨

קברושלוצלאב
הקדושצמודלמזבח

ומקושטבאבניםטובות
למחצה

החזית
הכניסה המערבית
הראשית

אולםהתווך

.שערהזהב
עדהמאהה־זוהיתההכניסההראשית
לקתדרלהוגםהיוםמשתמשיםבה
באירועיםמיוחדיםמעליהישפסיפסשל
יוםהדיןמאתבעלי־מלאכהונציאניים
מהמאהה־

הכוכבים
 .קפלתוצלאבהקדוש
 .שערהזהב

הגןהדרומי

 .צלעותדואות

פסליםמהמאהה־פזורים
בגןשעלהביצורים0

הכוכביםמדגישים
אתהמאפיינים
המרשימיםביותר
ואתיצירותהאמנות
החשובותביותר
שאסורלכםלהחמיץ

101
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טבעתארדעל־פי
האמונהזוהטבעת
שבהניסהלאחוז
וצלאבהקדושרגע
לפנישנרצחבהוראת
אחיובּוֹל ֶסלאב ראועמ 
¨ 

3

מידעמפורטכל האתרים ושאר מוקדי�
העניין החשובים מתוארים בפרוטרוט
ומופיעים לפי הסדר ובהתאם למספור
במפת האזור ,כולל מידע שימושי ושעות
פתיחה ,מספרי טלפון ,דמי כניסה והשירו�
תים בכל אתר .למקרא סמלים ,ראו קפל
הכריכה האחורית.

שעריהמצודהמקושטים
בהעתקיםשלפסליםמהמאה
ה־מאתאיגנץפּלאצֶר
מלחמתהענקים

מפתהרחובותהמאוירתתספק
לכם מבט ממעוף הציפור על לבו של
אזור התיירות .מספור האתרים מקביל
לזה שבמפת האזור ,וכן לתיאור המלא
של כל אתר ואתר בעמודים הבאים.

חזיתותשלבניינים
חשוביםנועדולסייעלכם
לזהותאותםבמהירות

99
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במצודהכנסייתגבירתנומהמאה
התשיעיתשבנהעל־פיהאמונה
בּוֹרז יבוֹיהנסיךהראשוןלבית
פּז ֶ מיסלשהוטבללנצרות ראו
עמ ¨ האתרנתגלהבזמן
השיפוציםבמתחם
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4, 06

בית־הספרלרכיבהe
גלרייתהתמונותשלמצודת
פראג1

&

קתדרלתויטוּסהקדוש

עמ ¨2

בנייניםהיסטוריים

גנים

הגןהדרומי0

הגןהמלכותיw

*$

מנזרסטראהוֹב

עמ ¨d

7

המנזרהקפוצ יניo

נוֹביסְבי ֶיט העולםהחדש
סמטתהזהב7
פּוֹהוֹרז ֶ ל ֶץs

4 5 3 " ) 0

כנסיותומנזרים
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ממחישההיכןנמצא המסלולהמוצע
האזורביחסלשאר עוברברחובות
היפיםוהמעניינים
אזוריהתיירות
ביותרבאזור
שבמרכזהעיר

מנזרגיאורגיוסהקדוש

עמ ¨6

ארמוןהמלוכהעמ ¨4

המספריםמתייחסים
למיקומושלכלאתר
במפתהאזורובפרק
עצמו

במידעהשימושיתקבלואתכלהפרטיםהדרו־
שיםלביקורבאתרכוללהפניהלמפתהרחובות
שבסוףהמדריך עמ'  252�257

4

קוהזמן
בנייתהשל
הרוֹטוּנדָהשלויטוּס
הקדושבידיוצלאב
הקדוש
קמרונותגותיים

מכישוריוהמופלאיםשל
האדריכלפיטרפּארל ֶר
תוכלולהתרשםבין
השארבקמרונותv
המניפההעדיניםשתומ־
כיםבשלושהקשתות
הגותיותשלשערהזהב

מוקדי־העניין העיקריים כל
אחד מהם זוכה לכפולת עמודים
)או יותר( .מבנים היסטוריים
מתוארים תוך שימוש בחתך רוחב
של חלל הפנים; למוזיאונים
ולגלריות מצורף שרטוט המחולק
לצבעים ,שיעזור לכם לאתר את
המוצגים המעניינים ביותר.

1000

הקדשתהשלהקתדרלהעם
רבהבנאים
סיוםהבנייהכמעטאלףשנה
פיטרפּארל ֶרנקרא
לאחרמותושלוצלאבהקדוש
להמשיךאתבניית
קלוויניסטיםמשתלטים
הקתדרלה פסלראש־חזהשלפיטר עלהקתדרלהוהופכים
פּארל ֶרבטריפוֹריוּם היציע אותהלבית־התפילהשלהם
1200

מתחילה קברושלפּז ֶ מיסל
בנייתהשל אוֹטאקֶרהשני

בזיליקהבתאולם
תווךושנימעבריv
צדבהוראת
הנסיךשפּיטי ְהנ ֶב

1400

1600

ההוּסיטים
משתלטיםעל השלמת
הקברהמלכותי
הקתדרלה
המלךז אןמלוקסמבורגמורהעל
בנייתהשלקתדרלהגותיתהאדריכל
הצרפתימתיומאראסמתחילבעבודות

1800


צריח יוזף
חדש מוֹצקֶרמתחיל
נוסף לבנותאת
למגדל אולםהתווך
בעקבות המערבי
שריפה

קוהזמןממפה
אתאירועיהמפתח
בתולדותהאתר
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יןעריםרבותשיכולות
להציע לתיירים כל כך
הרבהעדשקשהלהחליט
מהעדיףלעשותהעירהעתיקה
מרהיבהבפניעצמהותוכלולהת־
פעלמהבנייניםהעתיקיםשבהימים
שלמיםאבלאםתכננוהיטבאת
זמנכםתוכלולראותהרבהיותר
ולהביןבאמתמההופךאתהעיר

השעון
האסטרונומי

הזאתלמיוחדתכלכךלהלןהצעות
לארבעהימיטיולשוניםהעמוסים
במיטבמוקדי־הענייןשלפראגאל
תחששולערבבביןהימיםגםאם
תוותרועלמוזיאוןאועלאתרזה
אואחרלאיפחיתהדברמיופייה
שלהעירהמחיריםהמשוערים
שנקוביםלהלןכולליםאתעלויות
התחבורההאוכלודמיהכניסה

אוצרותלאומיים
 cחייליהמשמרבכיכרהְראדצ אני
 cארוחתצהרייםבמאל ָהסטראנ ָה
 cטיולעלגשרקרל
 cצפייהבשעוןשלביתהעירייה
 cאמנותאוכנסייהמופלאה

בוקר

אחהצ
התפעלומשטיחי־הקירבמוזיאון
לאמנותדקורטיבית)ראו עמ'
(84טיילולכיווןבית־העירייה
היהודי)ראו עמ'  (85ובית־
הכנסתהישן־חדש ראו עמ'
(88�89בצדוהמזרחישלהרובע
היהודיעומדיםשניאתריחובה
בית־הכנסתהספרדיהמהולל
ראו עמ'  (90ומנזראנגס
הקדושהמבוהמיה ראו עמ'
(92�93שםתוכלולהתרשם
מאמנותמימי־הביניים
אחרייוםארוךשלתרבותהגיע
הזמןלקצתשופינגבפָּרז יז סקָה
¨הרחובהראשישחוצהאת
הרובעהיהודישבולארוחתערב
ב¨King Solomonמהמסע־
דותהיהודיותהמשובחותבעיר
ראו עמ' (204
כיכרוצלאבוהאנדרטהעל־שמובחזיתהמוזיאוןהלאומי

שנימבוגרים הקציבו לפחות  2400קצ'

התחילואתהיוםבכיכר
הְראדצ אניהתרשמומחיילי
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חללהפניםהמפוארשלבית־הכנסתהספרדי

שמוצגתבו ראו עמ' (99לכו
המשמרשעומדיםבפתחמצודת בסמטתהזהב  Zlatá ulička
פראגלבושיםבמדיםמפוארים וב¨ Sněmovníעדלכיכר
והמשיכודרךPrvní nádvoří
מאל ָהסטראנ ָהשבולאכול
אלקתדרלתויטוּסהקדוש
ארוחתצהרייםמאוחרתוהתפע־
)ראו עמ' (100�103לבהשל
לומפניניהאדריכלותשלהרובע
המצודהסיירובפניםולאחרמכן הקטן ראו עמ' (124�125
פנואלהאוסףשלאמנותהבא־
רוקבמנזרגיאורגיוסהקדוש אחהצ
ראו עמ' (106�107אםמתח־ במרחקהליכהקצרהמכאן
שקלכםלקנותאיזומזכרתפנו נמצאיםגשרקרל ראו עמ'
אלבתי־המלאכההקטנטנים
 (136�139וכיכרהעירהעתיקה
בסמטתהזהב)ראו עמ'  (99תזמנואתבואכםאלהכיכרלשעה
עגולהכדילראותולשמועאת
לחלופיןהמשיכואלארמון
לוֹבּקוֹביץוהציצובתערוכה
השעוןהאסטרונומישבכיכר
העירהעתיקה)ראו עמ'
(72�74כדאילטפסאלמרומי
מגדלביתהעירייההישן
ראו עמ'  (73כדילהתפעל
מהנוףהמרהיבאלמצודת
פראגואלמאל ָהסטראנ ָה
בקרבתמקוםתוכלולבחור
ביןאמנותהרוקוקובארמון
קינסקי ראו עמ'  (70לפא־
רהשלכנסייתניקולאס
הקדוש ראו עמ' (70�71
הרחובותהצריםוהחנויות
בחצרטיןממתיניםלכםכעת
בואוליהנותמארוחתערב
במסעדתStaroměstská
המתאפיינתבתפריטצ כי
תייריםנחיםלידהשולחנותשלבתי מסורתיובאווירהאלגנטית
הקפההפזוריםבכיכרהעירהעתיקה ראו עמ' (203
חזיתהאר־נובושלהמשרדלפיתוחמקומי

ספרותאמנותודת
 cבית־הקפהשלקפקא
 cהרובעהיהודי
 cאוספיםשלאמנותדקורטיבית
ואמנותמימי־הביניים
 cחנויותאיכותיות

שנימבוגרים הקציבו לפחות  4560קצ'

בוקר
אי־אפשרלהפרידביןפראג
היהודיתלפרנץקפקאכךשכדאי
לפתוחאתהיוםבלגימתקפה
ב¨ Café Grand Prahaראו
עמ'  (209שבכיכרהעירהעתי־
קהקפקאהתגוררמעליוובית־
הקפהנקראבעברעשחברתו
העיתונאיתמילֶנ ָהלאחרמכן
המשיכובפָּרז יז סקָה
 Pařížskáאלתוךהרובע
היהודי)ראו עמ' (80�89בקרו
בבית־הכנסתמַייז ֶל)ראו עמ'
(90ולאחרמכןחצואתהרחוב
אלבית־הקברותהיהודי
העתיק)ראו עמ' (86�87טיול
בבית־הקברותוהצצהבבית־
הכנסתקלאוס ראו עמ' (85
יכינואתכםלארוחתהצהריים
שבולאכולבאחתמהמסעדות
היהודיותשבאזוראוב¨Les
)Moulesראו עמ' .(204
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יוםמשפחתי
ראו עמ' (144�145המקום
במורדהגבעהואכלוארוחת
שבוהופלהשלטוןהקומוניסטי
 cנסיעהברכבתהכבליםומגדל צהרייםב¨)Nebozízekראו
עמ' (205ישכאןרחבהפתוחה צעדולאורכהשלהכיכרודמיינו
התצפית
אותהמלאהמפהלפהבאנשים
וגםנוףפנורמיאלהעיר
 cמבוךהמראות
כפישהיהב־חלקוכבוד
 cטווסיםומערות
לגיבוריםבאנדרטהלקורבנות
אחהצ
 cכנסייתיעקבהקדוש
הקומוניזם ראו עמ' (145
טיילואלהאיסטְֶרל ֶצקישם
משפחהבתארבענפשות הקציבו מחכיםהברבוריםלשאריות
ובמיוחדלסטודנטהאנטי־קומו־
לפחות  2900קצ'
הלחםשלכםמארוחתהצהריים ניסטייאןפּאלאךשהעלהאת
בעלי־חייםנוספיםתוכלולראות עצמובאשממשכאןב־
במחאהעלהפלישההסובייטית
בארמוןואל ֶנשטֵיין ראו עמ'
בוקר
סמוךלכיכרנמצאגםמטההגס־
(126בגןמתגורריםכמה
סעוברכבתהכבליםבמעלה
גבעתפֶּטרז ין ראו עמ'  (141טווסיםוישגםהעתקמוזרשל טאפולשעברב¨Politických
משםתוכלולהשקיףעלהאייפל מערתאבןגירהמשיכוברגלאו  věznůכיוםמשרדהמסחר 
המקומי¨מגדלהתצפית ראו במטרואלצדוהאחרשלהנהר בנייןשבונכלאואלפיצ כים
במלחמתהעולםהשנייהשבו
עמ'  (140שלפראגובוגםגרם שםתוכלולצפותבשעון
לאכולארוחתצהרייםבמלון
מדרגותלולייניהמובילאלראשו האסטרונומי ראו (72�74
אֶוורוֹפָּה עמ' (206מופתשל
מבוךהמראות ראו עמ'  (140בפעולהבכיכרהעירהעתיקה
מרחקהליכהקצרהמשםיעסיק שבובאחדמבתי־הקפהשבכיכר אר־נובובכיכרוצלאב
אתהזאטוטיםלשעהקלהוכך
ולאחרמכןהמשיכואלכנסיית
גםמצפההכוכביםשטֶפאניק יעקבהקדוש)ראו עמ' (65
אחהצ
ראו עמ' (140סעוברכבת
ילדיםאוהביםלראותאתהזרוע טיילואלכנסייתקיריל
החנוטהשתלויהמעלהכניסה
הכבליםעדאמצעהדרךחזרה
ומֶתוֹדיוּסהקדושים ראו עמ'
לכנסייהזהשנה
(152שבההתאבדוכמהמלוחמי
המחתרתהצ כיתב־כשה־
נאציםצרועליהםתוכלולראות
היסטוריהוגיבורים
אתחוריהיריותבקירותהקריפ־
 cכיכרוצלאב¨עלייתוונפילתו טהשהוסבהמאזלמוזיאוןמרתק
המתעדאתהשתלשלותהאירו־
שלהקומוניזם
עיםלסיוםבואולשטוףאת
 cארוחתצהרייםבסטייל
העינייםבעתיקותיפותהחנות
 cהיסטוריהמימיהמלחמה
Military Antiques
 cחנויותלעתיקות
שב¨ Charvátovaראו עמ'
שנימבוגרים הקציבו לפחות  3060קצ'  (214היאאוצרבלוםשלשרי־
דיםמהכיבושהנאציוהסובייטי
לצדשארמזכרותצבאיותמכל
מבוךהמראותפופולרימאוד בוקר
בקרבצעיריםוצעיריםברוחם התחילואתהיוםבכיכרוצלאב מיניתקופות
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אינדקס
מספרי העמודים בכתב מודגש
מתייחסים למופע העיקרי.

א

אבידות ומציאות 231
אבירי מסדר הצלב ,כיכר
79 Křižovnické náměstí
אבירי מסדר הצלב ,כיכר
173 ,79 Křižovnické náměstí
מפת רחובות מאוירת 76
אבירי מסדר יוחנן הקדוש
134 Knights of St John
אבירי מסדר מלטה Knights of
134 ,131 Malta
אבק השריפה ,מגדל Prašná
98 věž
מפת רחובות מאוירת 96
אבק השריפה ,שער Prašná
64 brána
מפת רחובות מאוירת 63
)ה(אגודה הצ'כית לאסטרונומיה
175 Czech Astronomical Society
)ה(אגודה הצ'כית לנכים Czech

Association of Persons with Dis229 ,183 abilities
אֶגידיוּס הקדוש ,כנסיית Sv. Jiljí,
Kostel, 75

מפת רחובות מאוירת 77
אגנס הקדושה ,23 Agnes, St
92 ,44 ,35
אגנס הקדושה מבוהמיה ,מנזר
,23 Klášter sv. Anežky České
92¨3
המיטב של פראג 44 ,40 ,39
מפת רחובות מאוירת 83
אַדאלבֶּרט הקדוש Adalbert, St
163 ,140 ,136 ,22 ,21
אדוני קוּנשטאט ,ארמון Pánů z
78¨9 ,77 Kunštátu, Dům
אדםוחוה קרנאך( 114
אָדִריָה ,ארמון 144 Adria Palace
אוּ רוֹטָה 62 U Rotta
אוֹגוּסטָה ,ההגמון יאן Augusta,
Bishop Jan, 167
אוֹגוּסטָה ,כל א)מצודת
קְרז'יבוֹקלאט( Augusta Prison
167
אוגוסטינוס הקדוש Augustine,
St, 137
אוגוסטינוסהקדוש )קוֹהל( 125
אוגוסטינים ,115 Augustinians
154 ,127

אֶוורוֹפָּה ,מלון ראומלון אֶוורוֹפָּה
אוטובוס 238
אוטובוסי לילה 242
אוטובוסים 242
אוּטרקיסטים ,26 Utraquists
75 ,70
אוכל ומשקאות 198�201
ראוגםמסעדות
אולם משחקי הכדור Míčovna
111 ,29
אוֹלשאני ,בית�הקברות Olšanské
160 ,50 hřbitovy
)ה(אומלל ,בית At the Poor
68 Wretch's
אוּנג ֶלט ,מלון 184 Ungelt
אוֹנדְְרז'יצֶ'ק ,פרנטישֶק Ondříček,
118 František
אוניברסיטאות
האוניברסיטה הטכנולוגית של
צ'כיה Czech Technical University
148
קלֶמֶנטינוּם ,31 Klementinum
173 ,79 ,76 ,57 ,45
קרולינוּם ,24 ,17 Karolinum
65 ,63 ,25
)ה(אוניברסיטה הטכנולוגית של
צ'כיה Czech Technical Univer-
148 sity
אוּניון קפה 34 Union Café
אוֹסטאלי ,אוֹטאביוֹ Aostalli, Ot-
ָ
141 ,127 tavio
אוסטרליה ,הקונסוליה של
227
אוסטרליץ ,קרב )Auster- (1805
32 litz, Battle of
אופנהיים ,הרב דוד Oppenheim,
86 Rabbi David
אופניים 243
אופרה 147 ,145
אוֹצ'קוֹ ,הארכיהגמון יאן Očko,
92 ,24 Jan, Archbishop
אוּרבּאנוּס החמישי ,האפיפיור
24 Urban V, Pope
אורסולה הקדושה ,כנסיית Sv.
155 Voršily, Kostel
אורסולינות 155 Ursuline Order
אחוזות ,תיאטרון Stavovské
65 divadlo
’אחֵי החמלה' Brothers of Mercy
91
’)ה(אחים מבוהמיה' Bohemian
91 Brethren

אי התיאטרון Theatre Island

51

ה איקאמפָּה )פּנקס( 133

איבּסֶן ,הֶנדריק Ibsen, Hendrik

169
איגנציוּס הקדוש ,כנסיית Sv.
152 Ignáce, Kostel
מפת רחובות מאוירת
149
איגנציוּס הקדוש מלוֹיוֹל ָה Igna-
152 tius Loyola, St
איוואן המבורך Ivan, Blessed
136
)ה(איטלקי ,הרחוב Vlašská
130 ulice
איל האבן ,בית At the Stone
68 Ram
אימפרסיוניזם Impressionism
115 ,40
אינטרנט ,גישה 234�235
אינטרנט�קפה 234�235

אינטרנשיונלהראלדטריביון

International Herald Tri235 bune

אירועים מיוחדים )לפי עונות(
50�53
איש הברזל 78 Iron Man
אכסדרת ’הטחנה' )קרלסבּאד(
169 Mlýnská kolonáda
אכסניות 187 ,186
אכסניות נוער IYHF hostels
187
אֶל גֶרקוֹ ,ראשושלישוEl Greco
115 ,112
אֶלבָּה )נהר( 54 Elbe
אלגוריהעלהלילה בראון( 111
ֶאל ֵיאוֹנוָֹרהמטולדו )בּרוֹנצינוֹ(
115
אליזבת הקדושה Elizabeth,
139 St
אליזבת מפּוֹמֶראניָה Elizabeth of
42 Pomerania
אַליפּראנדי ,ג'ובאני בָּטיסטָה
Alliprandi, Giovanni Battista
135 ,110
אמָאוּס )המנזר הסלאבוני( Em-
ֶ
153 auzy
אמן המזבח מטרזֶ'בּוֹן Master of
the Třeboň Altar

תחייתושלישו39
אמן המזבח מליטוֹמֶרז'יצֶה Mas-
ter of the Litoměřice Altar

תמונתהמזבחשלהשילושהק־
דוש108�9
אמן צ'כי )ישועלעננים 83

)ה(ארגון למשתמשי כיסאות

גלגלים בפראג Prague Orga-
nization for Wheelchair Users

אמן תמונת המזבח מווישי
229 ,228
אֶרוס )דֶה פריס( 126
בּרוֹד Master of the Vyšší Brod
ארכיון בעלי האדמות החדשים
Altarpiece
)ארמון המלוכה( New Land
הבשורה92
105 Rolls
אמנה 35 77 Charter 77
אמצעי התקשורת 234�235
ארמון אדוני קוּנשטאט Dům
78�9 Pánů z Kunštátu
אמריקן אקספרס American
)ה(ארמון ,גני Palácové zahrady
232 Express
135 ,49 ,47
)ה(אנגליקנית ,הכנסייה Anglican
ארמון הארכיהגמון Arcibiskupský
229 Church
111 ,48 Palác
אַנג ֶרמאיֶיר ,יוהאן�אַדאלבֶּרט
ארמון המלוכה Královský palác
Angermayer, Johann�Adalbert
104�5
109
המיטב של פראג 48
טבעדומםעםשעון107
אנדרטאות זיכרון מעברה של
מפת רחובות מאוירת 97
ארמון הקיץ המלכותי Královský
האומה 99
אנדרטאות
110 letohrádek
האנדרטה הלאומית National
ארמון התעשייה Industrial
162 Palace
160 Memorial
המטרונום בל ֶטנ ָה פארק  Letnáארמון ואל ֶנשטֵיין Valdštejnský
126 125 ,5 palác
161 ,34 Park metronome
המיטב של פראג 49 ,46
וצלאב הקדוש St Wenceslas
ארמון קינסקי Palác Kinských
146 ,145
70
יאן הוּס ,70 ,69 ,62 Jan Hus
ארמונות
234
המיטב של פראג 46�9
יוחנן הקדוש מנ ֶפּוֹמוּק St John
אר�נובו 148�9 ,40 Art Nouveau
119 Nepomuk
לקורבנות הקומוניזם  to Victimsארנסט ,מקס 115 Ernst, Max
אָרצ'ימבּוֹלדו ,ג'וּזֶפֶּה Arcimboldo,
145 of Communism
Giuseppe
לקורבנות הקומוניזם )to (2002
רודולףהשני28
141 Victims of Communism
אשהצעירהמולהמראה טי�
ראוגםפסלים
ציאן( 98
)ה(אנדרטה הלאומית National
160 Memorial
ב
אנדרטה לפרנטישֶק פּלאצקי
באדווייזר ,מִבשלת Budweiser
Memorial to František Palacký
201 ,200 Budvar
57
אנה ,הקיסרית Anne, Empress
באזל ,מועצה Basle Council
152 of
110
אנטוניוס הקדוש מפּאדוֹבָה An-
בּאיֶיר ,פול איגנאץ Bayer, Paul
Ignaz
137 ,69 thony of Padua, St
אסאם ,קוֹזמאס דמיאן Asam,
המכללה הישועית Jezuitská
152 kolej
71 Kosmas Damian
אֶסטֶה ,אוסף D'Este collection
כנסיית איגנציוּס הקדוש Kostel
152 sv. Ignáce
114
אָסקל ֶפּיוֹן 231 Asklepion
בּאסאנוֹ ,יאקוֹפּוֹ Bassano, Jacopo
115
אקלים ,טבלה 53
ארבעה ימים קסומים בפראג
באר הזהב ,בית At the Golden
173 ,172 ,78 Well
10�11

בארוק ,אדריכלות ,44 ,30�1
48�9 ,45
בארוק ,אמנות 109
בּוֹטֶלים )מלונות צפים( Botels
184
בולים 235
בּוֹל ֶסלאב הראשון ,הנסיך
20 ,18 ,17 Boleslav I, Prince
בּוֹל ֶסלאב השני ,הנסיך Boleslav
20 ,18 II, Prince
כנסיית לורנציוס הקדוש Kostel
140 sv. Vavřince
מנזר בּרזֶ'בנוֹב Břevnovský
163 Klášter
מנזר גיאורגיוס הקדוש Klášter
106 sv. Jiří
קברו 99
בּוֹסי ,ק.ג' Bossi, CG 66
בּוּפֶה )בר חטיפים( 196 Bufet
בּוּקוֹי ,ארמון 131 Buquoy Palace
בּוֹרג ָ'ה ,פרנצ'סקו הקדוש Borgia,
138 St Francis
בּוֹרדוֹן ,סבסטיאן Bourdon,
115 Sébastien
בּוֹרוֹביצ'קָה 201 Borovička
בּוֹרוֹמֵיאוֹ ,קרלו הקדוש Borro-
152 meo, St Charles
בּוֹרוֹמיני ,פרנצ'סקו Borromini,
Francesco128
בּוֹרז'יאַט ,ירוסלאב Bořiat, Jaro-
118 slav
בּוֹרז'יבוֹי ,הנסיך Bořivoj, Prince
104 ,98 ,95 ,20
בּוֹרז'יבוֹי השני ,הנסיך Bořívoj II,
22 Prince
בזיליקת גיאורגיוס הקדוש Bazi-
98�9 lika sv. Jiří
בֶּחוֹביצֶה 52 Běchovice
בֶּחֶרוֹבקָה 201 Becherovka
בטהובן ,לודוויג ואן Beethoven,
132 ,78 ,50 Ludwig van
בטיחות 230�231 Safety
בי.בי.סי העולמי BBC World Ser-
235 vice
בידור 218�223
ביטוח 239 ,231 ,230
בּיל ָה הוָֹרה 163 Bílá Hora
בּיס ,יוהאן רודולף Bys, Johann
109 Rudolf
בירה 200�201
בירה ,אולמות ,196 ,155 ,127
208�9 ,201
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מפת רחובות מאוירת 77
בית גולגולות 83 Charnel House
בית האופרה הלאומי Státní
בית�ספר לרכיבה 111 Jízdárna
פסלראש־חזהשלשליחמדבר
בּל ָאוּ ,וויליאם Blaeu, William
147 opera Praha
106
121
מפת רחובות מאוירת 145
בּלאנש דֶה וָלוּאָה Blanche de
בית האמנים 84 Dům umělců
המשפחההקדושה132
בּראניק ,מִבשלת Braník brewery
167 Valois
בית הדיקן החדש New Deanery
127
בֶּלוֶודֶרה ,29 ,28 Belvedér
180
בּראק ,ז'ורז' Braque, Georges
110¨11
בית הכומר 180 Canon's House
115
בית המדונה השחורה   House ofהמיטב של פראג 48 ,46
)ה(ברבור הלבן ,בית White
בָּלשאנ ֶק ,אנטונין Balšánek,
91 ,65 the Black Madonna
130 Swan
64 Antonín
)ה(בית המרקד Dancing House,
בנדיקטינים  ,90 ,70 Benedictinesברברה הקדושה Barbara, St
57 the
בית העירייה היהודי Židovská
139
163 ,153
ברברה הקדושה ,כנסיית )קוּטנ ָה
85 radnice
בֶּנדל ,יאן 79 Bendl, Jan
הוָֹרה( Church of St Barbara
בֶּנדֶלמאיֶיר ,בֶּדז'יך Bendelmayer,
מפת רחובות מאוירת 82
168 ,159
148 Bedřich
בית העירייה הישן Staroměstská
72�4 radnice
בניין הביטוח הכללי  Assicurazioniבּרוּדֶרל ֶה ,יאן 117 Brüderle, Jan
בּרוֹז'יק ,וצלאב Brožík, Václav
145 Generali Building
השעון 74 ,73 ,32 ,26 Orloj
בֶּניצי ,פיליפּוֹ הקדוש Benizi, St
157 ,147
המגדל 73
136 Philip
מפת רחובות מאוירת 62
ההשלכהמהחלון ב־ 105
בּרויגל ,יאן 29 Brueghel, Jan
בנקים 232
בית העירייה של נוֹבֶה מיֶיסטוֹ
בּרוֹנצינוֹ ,אָניוֹלוֹ Bronzino, Agnolo
בֶּנ ֶש ,אדוורד Beneš, Edvard
155 ,26 Novoměstská radnice
ֶאל ֵיאוֹנוָֹרהמטולדו115
34 ,19
בית העם ,50 ,33 Obecní dům
בּרוֹקוֹף ,פרדיננד Brokof, Ferdi-
בפטיסטית ,הכנסייה Baptist
174 ,64¨5
109 nand
229 Church of Prague
אולם ראש העיר Mayor's Room
גולגולתא91
בֶּק ,מוז ֶס 86 Beck, Moses
37
בקתת הציד ’הכוכב' Hvězda
הפסלים בכנסיית גאל הקדוש
מפת רחובות מאוירת 63
71
163
בית וייל Wiehl House
בראון ,אנטונין Braun, Antonín
מפת רחובות מאוירת 144
הפסלים על גשר קרל 136
יוחנןהמטביל131
110 ,47
בית פראג 148 Praha House
בית שני דובי הזהב Dům u Dvou
 יוחנןהקדושמנ ֶפּוֹמוּק,90 ,83
אלגוריהעלהלילה111
153
71 Zlatých Medvědů
ניקולאס הקדוש )העיר העתי�
בית�החולים האיטלקי Italian
קה( 70 Kostel sv. Mikuláše
פסלשלמוּרי173 ,107
פסלו 138
בראון ,מתיאש Braun, Matthias
130 Hospital
בית�הכנסת הגבוה Vysoká syn-
פרנצ סקובּוֹרג ההקדוש31
109
ארמון תוּן�הוֹהֶנשטיין �Thun
85 agóga
קברו של הרוזן וָרטיסלאב
ממיטרוֹביצֶה 65
124 Hohenstein Palace
המיטב של פראג 45 ,41
בּרוּקנ ֶר ,אנטון Bruckner, Anton
דיוקן 138
מפת רחובות מאוירת 82
169
הקריאטידות בארמון שֶנבּוֹרן
בית�הכנסת הישן�חדש
בּרזֶ'בנוֹב ,מנזר Břevnovský
125
229 ,88¨9 Staronová synagoga
163 ,21 Klášter
היסטוריה 24
לוּאיטגָרדהקדושה137
בֶּרטיסלאב הראשון ,הנסיך
מוזיאון דבוז'אק Muzeum An-
המיטב של פראג 44 ,43
18 Břetislav I, Prince
154 tonína Dvořáka
מפת רחובות מאוירת 82
בֶּרטיסלאב השני ,הנסיך
מעונו של ראש מסדר אבירי
בית�הספר הישן 90 Stará škola
22 Břetislav II, Prince
מלטה Grand Priory of the
בית�הקברות היהודי העתיק
בֶּרטראמקָה 31 Bertramka
Knights of Malta 131
86¨7 ,81 Starý židovský hřbitov
המיטב של פראג 41
בריאות 231
פסלי גן וְְר ְטבָּה 130
פסלי הרקולס 78 ,47
מפת רחובות מאוירת 82
הֶדביקָהפרנצֶסקָהווּסין קוּפֶּצ�
קי( 109
קברו 154
בית�לחם ,קפלת Betlémská
ברים 227 ,208�9
75 kaple
שער מצודת קוֹנוֹפּישטֶה
בֶּרניני ,ג'אן לורנצו Bernini, Gian
167
היסטוריה 27 ,26 ,25
163 ,138 Lorenzo
המיטב של פראג 44
תדאוסהקדוש108
בּראנדל ,פטר ,40 Brand, Petr
109 ,98 ,65

בּרנרדינוּס הקדוש Bernard,
139 St
בָּשֶביס ,הינדלע Bassevi, Hen-
87 dela

גבירתנו המנצחת ,כנסיית Panny
,130¨31 Marie Vítězné, Kostel

163
המיטב של פראג 45
מפת רחובות מאוירת 132
ה בתולה קלימט( 165
בתי עירייה
גבירתנו רבת�החסד ,כנסיית
Our Lady of Unceasing Succour,
במאל ָה סטראנ ָה 127
130 Church of
בנוֹבֶה מיֶיסטוֹ )’העיר החדשה'(
גבירתנו של השלגים ,כנסיית
155
Panny Marie Sněžné, Kostel
בסטאֶרה מיֶיסטוֹ )’העיר הע�
146 ,108
תיקה'( ,74 ,72�3 ,62 ,32 ,26
173
המיטב של פראג 44
מפת רחובות מאוירת 144
היהודי 85 ,82
בתי�חולים 231
גבירתנו שלפני טין ,כנסיית
Matky Boží před Týnem, Kostel
בתי�כנסת
70 ,67 ,5
בית�הכנסת הישן�חדש
היסטוריה 69 ,27
,44 ,43 ,24 Staronová synagoga
המיטב של פראג 44 ,43
229 ,88¨9 ,82
מפת רחובות מאוירת 63
הגבוה 85 ,82 ,45 ,41 Vysoká
המיטב של פראג 42�5
גבירתנו שמתחת לשרשרת ,כנ�
סיית Panny Marie pod řetězem,
הספרדי 90¨91 ,83 Španělská
134 Kostel
ירושלים 229 Jerusalem
מפת רחובות מאוירת 132
מַייז ֶל 90 ,82 ,41 ,39 Maisel
גוּאַריני ,גוּאַרינוֹ Guarini, Guarino
פנקס ,82 ,45 ,44 Pinkas
128
86 ,84¨5
קלאוס ,85 ,82 ,45 Klausen
גוגול ,מקסים 169 Gogol, Maxim
גוגן ,פול 115 ,40 Gauguin, Paul
86
גודין ,אברהם Godyn, Abraham
בתי�מרקחת 231
התגלמותהצדק164
בתי�קברות
ציורי�הקיר בארמון טרויה 165
אוֹלשאני 160 Olšanské
גוֹטווֹלד ,קלֶמֶנט Gottwald, Kl-
היהודי העתיק Starý židovský
160 ,34 ,19 ement
86�7 ,82 ,81 ,41 hřbitov
מכריז על הקמת מדינה קומו�
וישֶהְראד 181 Vyšehrad
ניסטית 70 ,69
בתי�קפה 196�7
גוֹטפרוֹינד ,אוטו Gutfreund, Otto
שעות פתיחה 227
163 ,135 ,40
גויה ,פרנסיסקו דֶה ,דוןמיגל
ג
דוןמיגלדֶהל ָרדיסאבּאלGoya,
ג'אז 52 ,50
115 Francisco de
גָאֶטאנוֹ הקדוש 137 Cajetan, St
גולגולתא ,קפלת Calvary Chapel
גאל ,העיירה של Havelské
175
71 Město
גאל הקדוש ,כנסיית St Gall,
)ה(גולם 88 Golem
גוֹסֶרט ,יאן 114 Gossaert, Jan
71 Church of
גאלאס דֶה קאמפּוֹ ,יאן  Gallas deגותית ,אדריכלות 44
78 Campo, Jan
גטו ראוהרובע היהודי
גיאורגיוס הקדוש 96 George, St
גאלי ,אגוסטינו Galli, Agostino
גיאורגיוס הקדוש ,בזיליקת Sv.
118
98¨9 ,97 ,23 ,21 Jiří, Bazilika
גאמבּרינוּס ,מלך הבירה Gambri-
המיטב של פראג 44 ,42
200 nus, King of Beer
גאנז ,דוד Gans, David 86
גיאורגיוס הקדוש ,מנזר Sv. Jiří,
106�9 ,97 Klášter
)ה(גביע ,מסעדת Restaurace u
המיטב של פראג 40 ,38
207 ,154 Kalicha

גיזת הזהב ,מסדר Order of the
126 Golden Fleece

גיל הזהב ,מטיילים בני 228

)ה(גלריה הלאומית National
Gallery

ארמון ואל ֶנשטֵיין
126 Valdštejnský palác
ארמון ירידי המסחר Veletržní
164�5 Palác
ארמון קינסקי Palác Kinských
70 ,47
ארמון שטֶרנבֶּרג Šternberský
112�15 palác
המיטב של פראג 40
מנזר אגנס הקדושה מבוהמיה
Klášter sv. Anežky České
92�3
מנזר גיאורגיוס הקדוש Klášter
106�9 sv. Jiří
מנזר ז ְבָּרסלאב Zbraslavský
163 klášter
גלריה קְְרז'יז'וֹבניקוּ Gallery
79 Křižovníků
גלריית התמונות של מצודת
פראג Obrazárna Pražkého
98 Hradu
מפת רחובות מאוירת 96
גלריית רוּדוֹלפינוּם Galerie Rudol-
84 phinum
)ה(גן הבוטאני Botanická zahrada
153
המיטב של פראג 49
מפת רחובות מאוירת 149
)ה(גן הדרומי 110 Jižní Zahrady
גן הוורדים )פֶּטרז'ין פארק( Rose
175 Garden
)ה(גן המלכותי Královská zahrada
111
גן עדן 110 Rajská zahrada
)ה(גן שעל הביצורים Zahrada Na
110 valech
גן�החיות Zoologická zahrada
162
גנושלהחשמן ֶצ זי )ואן קלֶבֶה(
112
גנים
המיטב של פראג 46�9
ראוגםפארקים וגנים
גשרקרלוהְראדצ אני )קוֹקוֹשקָה(
164
גתה ,יוהאן וולפגנג פון Goethe,
169 Johann Wolfgang von

270

ד

דאליבּוֹר ,מגדל 110 Daliborka
מפת רחובות מאוירת 97
דאליבּוֹר מקוֹזוֹיֶדי Dalibor of
110 Kozojedy
דבוז'אק ,אולם )רוּדוֹלפינוּם(
84 Dvořák Hall
דבוז'אק ,אנטונין Dvořák, Antonín
154 ,41 ,39
אנדרטה 181
דבוז'אק ,מוזיאון Muzeum An-
154 tonína Dvořáka
המיטב של פראג 41 ,39
דבוז'אק ,קֶָרל Dvořák, Karel
163 ,138
דֶביֶיטסיל ,תנועת Devětsil move-
34 ment
דגא ,אדגר 115 Degas, Edgar
דואר 235
)ה(דואר המרכזי 235
דואר שמור 235
דוּבּצֶ'ק ,אלכסנדר Dubček, Alex-
35 ander
דומיניקנים 139 ,75 Dominicans
דומניקוס הקדוש Dominic, St
139
דוןמיגלדֶהל ָרדיסאבּאל )גויה(
115
דוּשֶק ,יוֹז ֶפינ ָה Dušek, Josefina
160
דוּשֶק ,פרנטישֶק Dušek,
160 František
)ה(דִיאֶט של בוהמיה Bohemian
104 Diet
דיוקןעצמי רוּסוֹ( 115 ,112
דינצֶנהוֹפֶר ,כריסטוף Dientzen-
129 ,45 hofer, Christoph
כנסיית ניקולאס הקדוש
)מאל ָה סטראנ ָה( Kostel sv.
128 ,45 Mikuláše
לוֶֹרטָה 116 ,45 Loreta
מנזר בּרזֶ'בנוֹב Břevnovský
163 Klášter
דינצֶנהוֹפֶר ,קיליאן איגנאץ Dient-
129 ,45 zenhofer, Kilian Ignaz
ארמון קינסקי Palác Kinských
70 ,49 ,47
וילה אמריקה Villa Amerika
47
כנסיית יוחנן הקדוש על הסלע
,148 Kostel Sv. Jana Na skalce
153
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כנסיית מרים המגדלית Church
169 of Mary Magdalene

כנסיית ניקולאס הקדוש )העיר
העתיקה( Kostel sv. Mikuláše
70
כנסיית ניקולאס הקדוש
)מאל ָה סטראנ ָה( Kostel sv.
128�9 ,45 Mikuláše
כנסיית תומא הקדוש Kostel
127 sv. Tomáše
לוֶֹרטָה 116 ,45 Loreta
מוזיאון דבוז'אק Muzeum An-
154 tonína Dvořáka
מנזר בּרזֶ'בנוֹב Břevnovský
163 Klášter
דירות להשכרה 187 ,186
דיֶרר ,אלבֶּרכט Dürer, Albrecht
109 ,40
חגמריםגבירתנושלהמחרוזת
114 ,38
טל ָה ,פאולו Della Stella,
ֶדל ָה ס ֶ
111 ,29 Paolo
ֶדל ָקרוּאָה ,אז'ן Delacroix, Eugène
115
דַמאיאן ,דֵיאוֹדטוּס Damajan,
78 Deodatus
דמיאנוּס הקדוש 136 Damian, St
דנובה ,אסכולת Danube school
109
דֶסטין ,אֶמי 127 Destinn, Emmy
)ה(דקה ,בית At the Minute
173 ,172
דראהוֹמיָרה 99 Drahomíra
דרומי ,הגן 110 Jižní Zahrady
המיטב של פראג 49 ,46
מפת רחובות מאוירת 96
דְְריָאק ,אָלוֹיס 148 Dryák, Alois
)ה(דרך המלכותית ,מסלול הלי�
כה 174�5
ֶדשְטנ ָה 108 ,106 Deštná

האבֶּרמֶל ,אראזמוּס Habermel,
84 Erasmus
האלאנ ֶק ,בית 75 U Halánků
האנוּש )יצרן שעונים( 74 Hanuš
הארוֹבניק ,פביאן Harovník,
99 Fabian
הארטיג ,גינת 110 Hartig Garden
האשֶק ,ירוסלאב Hašek, Jaroslav

154

הבסבורג ,שושלת Habsburg
110 ,18 ,17 dynasty

הגדהשלפסח כתב�יד( 39
ֶהג ֶר ,פיליפ 67 Heger, Filip
הג ֶר ,פרנטישֶק Heger, František
ֶ
67
הגרדיאן235 The Guardian
הולבּיין האב ,הנס Holbein, Hans
114 the Elder
הוֹל ֶשוֹביצֶה ,תחנת Holešovice
238 Station
הומאז לפראג שפּילאר( 64
הוּס ,יאן ,27 ,26 ,17 Hus, Jan
137 ,44
אנדרטה לזכרו 70 ,69 ,62
יום השנה למותו 51
קפלת בית�לחם Betlémská
77 ,75 kaple
הוּסאק ,גוסטב Husák, Gustáv
35 ,19
הוּסיטים ,26�7 ,17 Hussites
160 ,44
אוּטרקיסטים 75 Utraquists
אנדרטת יאן הוּס Pomník Jana
70 Husa
גבירתנו שלפני טין Kostel
70 Matky Boží před Týnem
מועצת באזל Council of Basle
152
משתלטים על קתדרלת ויטוּס
הקדוש 100
)ה(הוּסיטית ,הכנסייה Hussite
ה
229 Church
’האביב של פראג' ) Prague (1968הורוביץ ,אהרון משולם Horowitz,
35 Spring
84 Aaron Meshulam
האבֶל ,וצלאב Havel, Václav
החלפת כסף 232
96 ,19
היטלר ,אדולף 34 Hitler, Adolf
הפורום האזרחי Civic Forum
היידן ,יוזף 41 Haydn, Josef
144
הַיידריךַ ,ריינהרד Heydrich, Rein-
מהפכת הקטיפה Velvet Revo-
152 ,51 ,34 hard
35 ,34 lution
הַיינש ,יאן יִירז'י Heinsch, Jan Jiří
האבְליצֶ'ק ,מילאן Havlíček,
155 ,152 ,109 ,90
161 Milan
הַיינש ,יוזף 65 Heinsch, Josef

271

מפת רחובות מאוירת 133
היכלול ָדיסלאב סא ֶדל ֶר( 104
181 ,51
הינאיס ,ווֹיטֶך  ,33 Hynais, Vojtěchוויקליף ,ג'ון 75 Wycliffe, John
ווֹלמוּט ,בּוֹניפאץ  Wohlmut, Boni-וישֶהְראד ,קודקס Vyšehrad Codex
157 ,147
23 ,22
111 ,104 ,71 faz
היסטוריה 41 ,17�35
ווֹלפין מקאמֶן Volflin of Ka-
ולדימיר הקדוש ,כנסיית
הירמן ,יוהאן גיאורג ופול Heer-
)מִָריֶינבּאד( St Vladimír, Church
73 men
mann, Johann Georg and Paul
169 of
)ה(וועד להגנה על נרדפים שלא�
הפסלים בארמון טרויה 164
כדין  Committee for the Defenceול ָדיסלאב ,היכל )ארמון המלוכה(
הְלאהוֹל ,בניין מקהלת Hlahol
Vladislav Hall 105
35 of the Unjustly Persecuted
148 ,143 Choir Building
הלללשילושהקדוש )פּאלקוֹ(  129ויזה 226
היסטוריה 104 ,28 ,27
המיטב של פראג 48
ויטוֹן 41 Výtoň
המחאות נוסעים 232
ויטוֹן ,בית המכס Výtoň Excise
)ה(המנון הלאומי 65
ול ָדיסלאב הראשון ,המלך
18 Vladislav I, King
57 House
הנ ָבסקי ,ביתן Hanavský Pavilion
ָ
ול ָדיסלאב השני יאגיֶילוֹ ,המלך
ויטוּס הקדוש ,136 ,25 Vitus, St
161 ,56
22 ,19 Vladislav II Jagiello, King
139
הנחות )במלונות( 184
ארמון המלוכה Královský palác
הַנליין ,קונראד Henlein, Konrad
ויטוּס הקדוש ,אוצרות 40
104 ,27
34
ויטוּסהקדוש האמן תיאודוריק(
כנסיית גבירתנו שמתחת לש�
25
אכ ֶן Hans von Aachen
הנס פון ָ
רשרת Kostel Panny Marie pod
ויטוּס הקדוש ,קתדרלת Chrám
109
134 řetězem
100 sv. Víta
)ה(הר הלבן ,קרב )White (1620
מגדל דאליבּוֹר 110 Daliborka
 ,72 ,65 Mountain, Battle of theויטוּס הקדוש ,קתדרלת Sv. Víta,
מנזר סטראהוֹב Strahovský
100¨103 ,52 Chrám
103 ,91 ,75
44 klášter
הכתרות 173
האתר 163
מצודת פראג Pražský hrad
המיטב של פראג 45 ,44 ,42
היסטוריה 30�31 ,29
95
ויטראז'ים 95
הְראדצ'אני 94�121 Hradčany
שער אבק השריפה Prašná
מפת רחובות מאוירת 96
מפת האזור 95
64 brána
קפלת וצלאב הקדוש Chapel of
מפת רחובות 1�2
וְל ְטאבָה ,נהר ,38 Vltava River
42 ,24 St Wenceslas
הרקולס )בראון( 78 ,47
54�7 ,51�2
)ה(השלכות מהחלון  Defenestra-ויטקוֹב ,גבעת 160 Vítkov Hill
 155 ,105 ,26,29 tions of Pragueוייל ,אנטונין  144 Wiehl, Antonínוְלטְאבָה ,פסל 56 Vltava Statue
וֶלטרוּסי ,מצודת Veltruskký
וייס ,פרנטישֶק Weiss, František
התגלמותהצדק )גוֹדין( 164
168 Zámek
77
)ה(התקוממות של פראג )(1945
וֶסטפאליה ,הסכם )West- (1648
72 ,50 ,34 Prague Uprising
וילה אמריקה 154 Villa Amerika
30 phalia, Treaty of
המיטב של פראג 49 ,47
וצלאב הקדוש Wenceslas, St
מוזיאון דבוֹז'אק Muzeum
ו
18 ,17
154 ,39 Antonína Dvořáka
ואל ֶנשטֵיין ,גני Wallenstein Gar-
וילֶטֶל ,יוזף 169 Vyletál, Josef
49 ,46 den
אנדרטה 146 ,145
וינוֹהְראדי ,תיאטרון Vinohrady
ואל ֶנשטֵיין ,הרוזן אלבֶּרכט פון
ההתנקשות בחייו ,101 ,20�21
102
161 Theatre
Wallenstein, Count Albrecht von
וירך ,יוהאן גיאורג Wirch, Johann
141 ,126 ,125 ,46 ,30
עיטורים בבית שטוֹרך 62
פסלים 138 ,136
152 Georg
ואן גוך ,וינסנט Van Gogh, Vin-
וירך ,יוהאן יוזף Wirch, Johann
ציורים 68
115 cent
ואן קלֶבֶה ,גנושלהחשמן ֶצ זיVan
קברו 101
111 Joseph
קפלה לזכרו 24
שהְראד 160 Vyšehrad
וי ֶ
112 Cleve
ובר ,קרל מריה פון Weber, Carl
קתדרלת ויטוּס הקדוש Chrám
היסטוריה 30 ,20
100 sv. Víta
מסלול הליכה 180�81
169 Maria von
וצלאב הקדוש )יום חגו( St
שער שפּיצ'קָה Špička Gate
וגנר ,אנטונין Wagner, Antonín
52 Wenceslas
140
157 ,57
וגנר ,ריכרד  169 Wagner, Richardוי ֶ
שהְראד ,בית�הקברות  Vyšehradוצלאב הקדוש ,כנסיית St Wenc-
150 eslas, Church of
181 Cemetery
ווּאֶה ,סימון 115 Vouet, Simon
וצלאב הקדוש ,כתר St Wences-
שהְראד ,מוזיאון Vyšehrad Mu-
וי ֶ
ווֹיאן פארק 135 Vojanovy sady
24 las Crown
180 seum
המיטב של פראג 49
וישֶהְראד פארק Vyšehrad Park
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וצלאב הקדוש ,קפלת )קתדרלת זיטֶק ,יוזף ,156 ,84 Zítek, Josef
169
ויטוּס הקדוש(St Wenceslas
זַייפֶרט ,יָרוֹסלאב Seifert, Jaroslav
103 ,102 ,101 Chapel
וצלאב הראשון ,המלך Wenceslas
99 ,35
זכוכית
167 ,65 ,18 I, King
וצלאב הרביעי ,המלך Wenceslas
מבוהמיה 41
המוזיאון לאמנות דקורטיבית
137 ,27 ,25 ,18 IV, King
מנזר ז ְבָּרסלאב Zbraslavský
Uměleckoprůmyslové muzeum
84
163 klášter
זֶ'ליבסקי ,יאן ,146 Želivský, Jan
פסלו 139
155
וצלאב השלישי ,המלך Wenceslas
18 III, King
ז ֶמאן ,קֶָרל 34 Zeman, Karel
וצלאב השני ,המלך  Wenceslas II,זֶ'נישֶק ,פרנטישֶק Ženíšek,
147 František
163 ,127 ,18 King
תורהזהבשלהאמנותהצ כית
וצלאבוּויטוּסהקדושים שפּרא�
156
נג ֶר( 17
וצלאב ,כיכר Václavské náměstí
זְְרזאבי ,יאן 40 Zrzavý, Jan
קליאופטרה164
146
מפת רחובות 3�6
מפת רחובות מאוירת  144�5ח
חברה קדישא Jewish Burial Soci-
וצלאב ,נסיך אוֹפּאבָה Václav,
87 ,85 ety
153 Prince of Opava
חברות טיולים 227
וֶרוֹנ ֶז ֶה ,פאולו Veronese, Paolo
98
חברת הביטוח של העיר פראג
Prague City Insurance Company
טבָּה ,גן Vrtbovská zahrada
וְְר ְ
67
130 ,49
חברת הביטוח של פראג Prague
וָרטיסלאב הראשון ,הנסיך
,44 ,22 Vratislav I, Prince
148 Insurance Company
חגמריםגבירתנושלהמחרוזת
99 ,98
)דיֶרר( 114
וָרטיסלאב ,הרוזן ממיטרוֹביצֶה
 65 Vratislav, Count of Mitroviceחגים לאומיים 53
וָרטיסלאב השני ,הנסיך  Vratislavחד�הקרן ,בית At the Unicorn
172
181 ,180 ,23 ,18 II, Prince
וריאציהעלהמדונהמקרוּמלוֹב 93חד�קרן הזהב ,בית )העיר
העתיקה( At the Golden
ורשה ,ברית 35 Warsaw Pact
68 Unicorn
חד�קרן הזהב ,בית )מאל ָה סט�
ז
ראנ ָה( At the Golden Unicorn
זאבּוֹיוסלאבוֹי מיסֶלבֶּק( 149
132
ז'אן דֶה מאתָה ,הקדוש John de
136 Matha, St
חדרים להשכרה 187
ז'אן מלוקסמבורג  John of Luxem-חומת הרעב 'Hladová zed
140�41
72 ,24 ,18 burg
זאפּוֹטוֹצקי ,אנטונין Zápotocký,
חטיפים ,בר 196
19 Antonín
ה חיילהאמיץשווייק )האשֶק(
196 ,154 ,33
ז ְבָּרסלאב ,מנזר Zbraslavský
163 ,40 klášter
חיי�לילה 210�11
חמישהשירים טוּלקָה( 156
)ה(זהב ,סמטת 99 Zlatá ulička
חנה הקדושה 138 Ann, St
זיהום אוויר 231 ,53
חנה הקדושה ,מנזר St Anne's
זיהום אוויר 231
76 Convent
ז'יז'קָה ,יאן 27 ,26 Žižka, Jan
חניה 243
פסלו 160
חפיר הצבי 111 Jelení příkop
ז'יז'קוֹב 160�61 ,52 Žižkov

)ה(חצר האיטלקית )קוּטנ ָה
הוָֹרה( Vlašský dvůr 168
חצר האריה 111 Lion Court
חצר ההגמון של פראג Court of
134 the Bishop of Prague
חצר המלוכה 172 ,64
המיטב של פראג 49 ,46
חשמל 229
חשמלית 241

ט

טאבּוֹר ,שער 180 Tábor Gate
טאוּץ ,גוסטב מקאריוּס Tauc,
35 Gustav Makarius
טבּוֹריטים 26 ,17 Taborites
טָבּוֹרסקי ,יאן 74 Táborský, Jan
טבלת מידות 229
טבעדומםעםשעון אַנג ֶרמאיֶיר(
107
טבק ,חנויות 235
טוויין ,מארק 169 Twain, Mark
טולוז�לוטרק ,אנרי דה �Toulouse
115 Lautrec, Henri de
טוּלקָה ,יוזף ,חמישהשיריםTulka,
156 Josef
טוּרבָּה ,ארמון 131 Turba Palace
טיולים מאורגנים 243
טיכוֹ ,בּראהֶה ,29 Brahe, Tycho
119 ,118 ,41
קברו 70 ,67
טין ,בית�הספר 67 Týn School
טינטורטו 115 ,98 ,41 Tintoretto
טיסה 236�7
טיפים 197 ,184
טיציאן 41 Titian
אשהצעירהמולהמראה98
טירש ,בית 141 Tyrš House
טלוויזיה 235
טלפון 234
טרויה ,ארמון Trojský zámek
166�7
המיטב של פראג 49 ,48 ,40
טֶֶרזין 85 ,41 Terezín
טריניטרים 136 Trinitarian Order

י

יאג ֶר ,יוזף 131 Jäger, Joseph
יאן הוּס ,אנדרטת Pomník Jana
70 ,69 Husa
מפת רחובות מאוירת 62
יאן וָרטיסלאב ממיטרוֹביצֶה Jan
43 Vratislav of Mitrovice

יאנסָה ,וצלאב Jansa, Václav

כיכרהעירהעתיקה62
פאסאז  ֶמל ָנטריחוֹבָה69
יארוֹש ,טוֹמאש Jaroš, Tomáš
111 ,98
יהודית ,גשר ,22�4 Judith Bridge
138 ,136 ,56
יהודית ,מגדל 134 Judith Tower
יוזף הראשון ,הקיסר Josef I,
19 Emperor
יוזף השני ,הקיסר Josef II, Em-
120 ,71 ,19 peror
הרובע היהודי 81 Josefov
יוֹז ֶפוֹב 80�93 Josefov
יוחנן המטביל John the Baptist,
138 St
יוחנןהמטביל בּרוֹקוֹף( 131
יוחנןהמטביל רודן ( 114
יוחנן הקדוש מנ ֶפּוֹמוּק John
137 ,119 Nepomuk, St
גשר קרל ,137 Karlův most
138
פסלים 155 ,153 ,135 ,90 ,83
קברו 103
יוחנןהקדושמנ ֶפּוֹמוּק בּרוֹקוֹף(
,90 ,83
גשר קרל 153 Karlův most
יוחנןהקדושמנ ֶפּוֹמוּק פּלאצֶר(
135
יוחנן הקדוש על הסלע ,כנסיית
,45 Sv. Jana Na skalce, Kostel
153
מפת רחובות מאוירת 148
יוליוס השני ,האפיפיור Julius II,
114 Pope
יוםהדין פסיפס( 101
יום הרפובליקה Day of the Re-
52 public
יום השחרור מהפשיזם Day of
50 Liberation from Fascism
יוּנגמן ,יוזף Jungmann, Josef
160 ,144
יוּנגמן ,כיכר Jungmannovo
144 náměstí
יוּסטוּס הקדוש 42 Just, St
יוסף הקדוש 138 Joseph, St
יוסף הקדוש ,כנסיית St Joseph,
235 Church of
מפת רחובות מאוירת 132
יוסףהקדוש קראקֶר( 129
יין 201 ,200
מוצרים פטורים ממכס 226
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יִירז'י מפּוֹדיֶיבּראד  Jiří z Poděbradכנסיות )מסוימות(
אֶגידיוּס הקדוש 77 ,75 Sv. Jiljí
27 ,26 ,19
אורסולה הקדושה Sv. Voršily
ארמון אדוני קוּנשטאט Dům
155
77 Pánů z Kunštátu
גבירתנו שלפני טין Kostel
איגנציוּס הקדוש Sv. Ignáce
152 ,149
70 Matky Boží před Týnem
ברברה הקדושה )קוּטנ ָה הוָֹרה(
ילדים ,טיול עם 229 ,228 ,184
168 ,159 St Barbara
ימי�הביניים ,אדריכלות ,22�3
גאל הקדוש 71 St Gall
48 ,44
Panny
גבירתנו המנצחת
יעקב הקדוש ,כנסיית St James,
65 Church of
,130¨31 ,45 Marie Vítězné
163 ,132
המיטב של פראג 43
גבירתנו )מצודת פראג( Panny
מפת רחובות מאוירת 63
98 Marie
’ירוקה' ,תיירות Green Travel
גבירתנו )סטראהוֹב( Panny
240
120 Marie
ירושלים ,בית�הכנסת Jerusalem
גבירתנו )קפוצ'ינים( Panny
229 Synagogue
ירידי המסחר ,ארמון Veletržní
118 Marie
גבירתנו )קרלשטיין( Panny
164¨5 ,40 Palác
167 Marie
)ה(ירידים ,מרכז ,162 Výstaviště
גבירתנו רבת�החסד Our Lady
176�7
130 of Unceasing Succour
ישו התינוק מפראג )איל במ�
גבירתנו של השלגים Panny
בינו די פּראג ָה( Bambino di
131 Praga
,144 ,108 ,44 Marie Sněžné
146
ישונכנסלירושלים114
גבירתנו שלפני טין Our Lady
ישועלעננים אמן צ'כי( 83
ישועים 28
,67 ,63 ,44 ,43 ,5 before Týn
172 ,70 ,69
אדריכלות הבארוק 30
גבירתנו שמתחת לשרשרת
כנסיית איגנציוּס הקדוש Kostel
152 ,149 sv. Ignáce
,132 Panny Marie pod řetězem
134
פולחנו של יוחנן הקדוש מנ ֶפּוֹ�
גיאורגיוס הקדוש Bazilika sv.
מוּק 137
98¨9 ,97 ,44 ,42 Jiří
קלֶמֶנטינוּם ,31 Klementinum
המולד 117 Nativity, the
79 ,76 ,57 ,45
קפלת בית�לחם Betlémská
המושיע הקדוש )מנזר אגנס
הקדושה( 93 Sv. Salvátora
75 kaple
קרולינוּם 65 Karolinum
המושיע הקדוש )קלֶמֶנטינוּם(
79 ,76 ,45 Sv. Salvátora
ישועית ,המכללה ה� Jezuitská
הצלב הקדוש 96 Holy Rood
152 kolej
השילוש הקדוש Holy Trinity
130
כ
ולדימיר הקדוש )מִָריֶינבּאד( St
כיכרהעירהעתיקה יאנסה( 62
169 Vladimír
כיכר העיר העתיקה Old Town
וצלאב הקדוש St Wenceslas
66¨9 ,61 ,50 ,5 Square
150
הצד המזרחי והצפוני 66�7
יוחנן הקדוש על הסלע Sv.
מלונות 184
153 ,148 ,45 Jana Na skalce
הצד הדרומי 68�9
יוסף הקדוש 132 St Joseph
מפת רחובות מאוירת 62
יעקב הקדוש ,63 ,43 St James
כנסיות )כללי(
65
אדריכלות הבארוק 30�31
ישו התינוק of the Infant Jesus
המיטב של פראג 42�5
229
תפילות 229
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כנסיות מסוימות המשך

לודמילה הקדושה St Ludmilla

161 ,45
לוֶֹרטָה 116¨17 ,45 ,42 Loreta
לורנציוס הקדוש )וישֶהְראד(
180 Sv. Vavřince
לורנציוס הקדוש )פֶּטרז'ין( Sv.
,171 ,140 ,14 ,12 Vavřince
175 ,174
מיכאל הקדוש 174 St Michael
מפת רחובות מאוירת 62
מפת רחובות מאוירת 125
מרגריטה הקדושה )מנזר
בּרזֶ'בנוֹב( 163 St Margaret
מרטינוס הקדוש שבחומה Sv.
75 Martina ve zdi
ניקולאס הקדוש )העיר הע�
תיקה( ,69 ,66 Sv. Mikuláše
229 ,70¨71
ניקולאס הקדוש )מאל ָה סט�
ראנ ָה( ,127 Sv. Mikuláše
128¨9
סטפנוס הקדוש Sv. Štěpána
154�5
פטרוס ופאולוס הקדושים St
,57 ,45 ,43 Peter and St Paul
181
פרנציסקוס הקדוש Sv.
79 Františka
קוֹזמאס ודמיאנוּס הקדושים St
150 Cosmas and St Damian
קיריל ומֶתוֹדיוּס הקדושים Sv.
152 ,148 ,51 Cyrila a Metoděje
קלֶמֶנטיוּס הקדוש St Clement
229 ,31
קסטוּלוּס הקדוש Sv. Haštala
91 ,83
קתרינה הקדושה Sv. Kateřiny
154
רוח הקודש 90 ,83 Sv. Ducha
רוֹטוּנדת הצלב הקדוש Holy
44 Rood Rotunda
רוֹטוּנדָת לוֹנגינוּס הקדוש St
44 Longinus's Rotunda
רוֹטוּנדָת מרטינוס הקדוש St
181 ,180 ,44 Martin's Rotunda
רוֹש הקדוש )בית�הקברות
אוֹלשאני( 160 St Roch
רוֹש הקדוש )מנזר סטראהוֹב(
45 St Roch
שמעון ויהודה הקדושים Sv.
91 ,83 Šimona a Judy

א י נ ד ק ס

א י נ ד ק ס

תומא הקדוש ,42 Sv. Tomáše
127 ,125 ,115 ,45
)ה(כנסייה האורתודוכסית Ortho-
152 dox Church
)ה(כנסייה האורתודוכסית של
צ'כיה Czech Orthodox Church
152
)ה(כנסייה הבינלאומית Interna-
229 tional Church
כנסיית אֶגידיוּס הקדוש Kostel
75 sv. Jiljí
כנסיית אורסולה הקדושה Kostel
155 sv. Voršily
כנסיית גאל הקדוש Kostel sv.
71 Havla
כנסיית גבירתנו של השלגים
Kostel Panny Marie Sněžné

146

כנסיית גבירתנו שלפני טין Kos-
70 tel Matky Boží před Týnem

כנסיית גבירתנו שמתחת לש�

רשרת Kostel Panny Marie pod
134 řetězem

כנסיית יוחנן הקדוש על הסלע
153 Kostel sv. Jana Na skalce
כנסיית יעקב הקדוש Kostel sv.
65 Jakuba
כנסיית לורנציוס הקדוש Kostel
140 sv. Vavřince
כנסיית מרטינוס הקדוש שבחו�
מה 75 Kostel sv. Martina ve zdi
כנסיית ניקולאס הקדוש )העיר
העתיקה( Kostel sv. Mikuláše
70�71
כנסיית ניקולאס הקדוש )מאל ָה
סטראנ ָה( Kostel sv. Mikuláše
128�9
כנסיית סטפנוס הקדוש Kostel
154 sv. Štěpána
כנסיית פרנציסקוס הקדוש Kos-
79 tel sv. Františka
כנסיית קיריל ומֶתוֹדיוּס הק�
דושים Kostel sv. Cyrila a
152 Metoděje
כנסיית קסטוּלוּס הקדוש Kostel
91 sv. Haštala
כנסיית קתרינה הקדושה Kostel
154 sv. Kateřiny
כנסיית רוח הקודש Kostel sv.
90 Ducha
כנסיית שמעון ויהודה הקדושים
91 Kostel sv. Šimona a Judy

כנסיית תומא הקדוש Kostel sv.
127 Tomáše

כסף 232�33
תקנות המכס 226
כספומטים 232
כרטיס סטודנט בינלאומי Inter-
national Student Identity Card
)228 (ISIC

כרטיסי אשראי 232
כרטיסי חיוג 234
כרטיסים
בידור 218�219
תחבורה 236
כריסטופורוס הקדוש Christo-
138 pher, St
כרכרות רתומות לסוסים 243
כרמליטים ,49 Carmelites
146 ,135 ,130�31

כתובתהמצבהשלהצורףמיקוּלאש
מיוּל ֶר )שפּראנג ֶר( 106

ל

לאנגוויֶיל ,אנטונין Langweil, An-
161 ,41 tonín
לֶבֶּדוּר ,גן Lebedurská zahrada

135
)ה(לבֵנים ,שער 181 Cihelná Gate
לֶדֶבּוּר ,ארמון Ledebour Palace
135
ל ָדיסלאב פּוֹסתוּמוּס Ladislav
18 Posthumus
ל ֶה בּרוּן ,שארל Le Brun, Charles
115
לואי ה�) 14מלך צרפת( Louis
65 XIV
לוּאיטג ָרד הקדושה Luitgard,
137 St
)ה(לובסטר הירוק Green Lobster
130
לוֹבּקוֹביץ ,ארמון Lobkovický palác
130 ,99
המיטב של פראג 48 ,41
מפת רחובות מאוירת 97
סנ ָה מ� Lobko-
לוֹבּקוֹביץ' ,פּוֹליק ֶ
131 wicz, Polyxena of
לוֹבּקוֹביץ' ,קתרינה מ� Lobkow-
116 icz, Kateřina of
לוּדביק השני ,המלך Ludvíc II,
19 King
לודמילה הקדושה Ludmilla, St
97 ,20
פסלה 137

קברה 99

לודמילה הקדושה ,כנסיית St
161 ,45 Ludmilla, Church of

לוחמנחהשלהארכיהגמוןיאן
אוֹצ'קוֹ מוולאשים92

ליבּוֹשֶה ,מרחצאות Libuše's
181 ,180 Baths

ליבּוּשֶה סמֶטאנ ָה( 157 ,32

ליווא ,הרב )המהר"ל( Löw, Rabbi
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מארקוּ ,יאן מאֶרק Marcu, Jan
61 Marek
מאתיי ,ז'אן�בּטיסט Mathey,
164�5 ,49 Jean�Baptiste
מבוך המראות Zrcadlové bludiště

89 ,85 ,78 ,28
לוֹנגינוּס הקדוש 181 Longinus, St
והגולם 88
לוֹנגינוּס הקדוש ,רוֹטוּנדָת St
קברו 87
44 Longinus's Rotunda
ליכטנשטיין ,ארמון Lichtenstein
לוּצֶרנ ָה ,ארמון Lucerna Palace
127 ,51 Palace
144 ,52
ליפּאני ,קרב )Lipany, (1434
לוקסמבורג ,שושלת Luxemburg
176 ,26 ,17 Battle of
18 dynasty
לנון ,ג'ון ,131 Lennon, John
לוּראגוֹ ,אָנז ֶלמוֹ Lurago, Anselmo
132
20, 129
לשכות מידע לתיירים ,226 ,69
לוּראגוֹ ,קרלו Lurago, Carlo
227
ארמון לוֹבּקוֹביץ Lobkovický
לשכת המידע לתיירים Prague
99 palác
,186 (PIS) Information Service
המכללה הישועית Jezuitská
227 ,226
152 kolej
כנסיית איגנציוּס הקדוש  Kostelמ
152 sv. Ignáce
מאבקהשלהאנושותלדעתאת
כנסיית גבירתנו שמתחת לש�
ההיסטוריה )מאוּלבֶּרטש( 121
רשרתKostel Panny Marie pod
מאוּלבֶּרטש ,פרנץ ,מאבקהשל
134 řetězem
האנושותלדעתאתההיסטוריה
לוֶֹרטָה 116�17 Loreta
121 Maulbertsch, Franz
המיטב של פראג ,42 ,41 ,38
מאזני הזהב ,בית At the Golden
45
124 Scales
לוֶֹרנצֶטי ,פייטרו Lorenzett, Pi-
מאטיס ,אנרי 114 Matisse, Henri
114 etro
מאיוֹל ,אריסטיד ,פּוֹמוֹנ ָהMaillol,
לורנציוס הקדוש ,בזיליקת St
164 Aristide
180 Lawrence, Basilica of
מאכ ָה ,קֶָרל הינ ֶק Mácha, Karel
לורנציוס הקדוש ,כנסיית Sv.
141 Hynek
140 ,14 ,12 Vavřince, Kostel
מאל ָה סטראנ ָה ,17 Malá Strana
מסלול הליכה בפֶּטרז'ין פארק
175 ,122�41
175 ,174 ,171
היסטוריה 23 ,22
לזרוס ,בית 68 U Lazara
מפת האזור 123
ל ֶטנ ָה פארק 161 Letenské Sady
Museum
מפת רחובות 1�2
המיטב של פראג 49
המיטב של פראג 91 ,41 ,39
מפת רחובות מאוירת 132�3
ראוגם בית�הכנסת הגבוה,
לָטֶרנ ָה מאגיקָה  Laterna Magikaמאל ָה סטראנ ָה ,בית העירייה
144
בית�הכנסת מַייזל ,בית�הכנ�
127 Malá Strana Town Hall
ליאופולד הראשון ,הקיסר  Leop-מאל ָה סטראנ ָה ,כיכר Malostran-
סת הספרדי 90�91
165 ,164 old I, Emperor
מפת רחובות מאוירת 83
127 ské náměstí
ליאופולד השני Leopold II, Em-
)ה(מוזיאון הלאומי Národní
מאל ָה סטראנ ָה ,מגדל המים
19 peror
147 muzeum
56 Malá Strana Water Tower
הדרך המלכותית ,172 ,69
היסטוריה 33 ,32 ,17
מאל ָה סטראנ ָה ,מגדלי הגשר
173
טירת הציד Hunting Château
175 ,136 ,123 ,56
הכתרה 102
177
מפת רחובות מאוירת 124�5
ליאופולד ,שער Leopold Gate
מאנ ֶה ,אדואר Manet, Edouard
הלפּידאריוּם 176 Lapidarium
180 ,171
סטֶק Náprstek
מוזיאון נאפְּר ְ
115 ,114
75 Museum
ליבּוּשֶה ,הנסיכה  Libuše, Princessמאנ ֶס ,יוזף 32 Mánes, Josef
180 ,21 ,18
המיטב של פראג 41 ,39
השעון בבית�העירייה הישן 74
מפת רחובות מאוירת 145
קברו 160
פסלים 181 ,76

175 ,140
מגדל תצפית Petřínská Rozhled-
177 ,140 na
מפת רחובות מאוירת 77
מגיפה ,עמוד 40 Marian pillar
מדונהאַָרקוֹאֶלי40
ה מדונההמיניקה108
)ה(מדונה השחורה ,בית At the
172 ,63 Black Madonna
)ה(מדונה מאבן ,בית At the
68 Stone Madonna
מדיצ'י ,קוֹזימוֹ דה Medici, Cosimo
de' 115
ֶמדֶק ,מיקוּלאש ,סעודתמלכים
Medek, Mikuláš 164
מהפכת הקטיפה )Velvet (1989
35 ,34 ,17 Revolution
האנדרטה לקורבנות הקומוני�
זם Monument to the Victims of
145 Communism
העצרת בכיכר וצלאב 146
הפורום האזרחי Civic Forum
144
חגיגות הנצחה 52
ל ֶטנ ָה פארק Letenské Sady
161
מוזיאון בֶּדז'יך סֶמטאנ ָה Muzeum
79 Bedřicha Smetany
מוזיאון דבוז'אק Muzeum An-
154 tonína Dvořáka
)ה(מוזיאון היהודי State Jewish
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)ה(מוזיאון הלאומי לטכנולוגיה
Národní technické muzeum

162 ,41

מוזיאון הצבא Military History,
118 Museum of

המיטב של פראג 41 ,38

)ה(מוזיאון הצ'כי לתעשייה Czech
75 Industrial Museum
מוזיאון הצעצועים Toy Museum

99
)ה(מוזיאון לאמנות דקורטיבית

Uměleckoprůmyslové muzeum

84
אר�נובו 149
המיטב של פראג 41 ,40 ,39
מפת רחובות מאוירת 82
)ה(מוזיאון לאתנוגרפיה Ethno-
174 graphical Museum
)ה(מוזיאון למוסיקה České Muze-
141 ,132 ,41 um Hudby
)ה(מוזיאון לתרבות הגוף ולספו�
רט Physical Culture and Sport,
141 Museum of
מוזיאון פראג Muzeum Hlavního
161 ,41 Města Prahy
מוזיאון פראג Muzeum Hlavního
161 Města Prahy
מוזיאון קאמפָּה לאמנות מודר�
נית 135 Muzeum Kampa
מוזיאונים לטכנולוגיה 41
מוזיאונים למדע 41
מוזיאונים
ארמון שוורצֶנבֶּרג Schwarzen-
41 ,38 berský palác
בקתת הציד ’הכוכב' Hvězda
163
דבוז'אק ,39 Antonína Dvořáka
154 ,41
האתנוגרפי Ethnographical
174 Museum
היהודי State Jewish Museum
227 ,41 ,39
הלאומי ,39 Národní muzeum
227 ,176 ,147 ,145 ,41
הלאומי לטכנולוגיה Národní
162 ,41 technické muzeum
המיטב של פראג 38�41
הצבא ,41 ,38 Military History
118
הצ'כי לתעשייה Czech Indus-
75 trial Museum
הצעצועים 99 Toy Museum

א י נ ד ק ס

א י נ ד ק ס

דוןג ובאני160 ,65 ,31
וישֶהְראד Vyšehrad Museum
מנגן בעוגב בכנסיית ניקולאס
180
זכוכית צ'כית 69 Czech Glass
הקדוש 128
רחמיושלטיטוס102
לאמנות דקורטיבית
,40�41 Uměleckoprůmyslové
מוצרט ,מוזיאון Mozart Museum
160 ,41
149 ,82¨4
לוֶֹרטָה 41 ,38 Loreta
מוצרט ,קונסטנצה Mozart, Con-
160 stanze
למוסיקה České Muzeum Hudby
מוצרים פטורים ממכס 226
141 ,132 ,41
מוֹרזין ,ארמון ,49 Morzin Palace
לספרות לאומית National
173 ,130
120 Literature
מפת רחובות מאוירת 124
לתחבורת המונים Municipal
)ה(מושיע הקדוש ,כנסיית )מנזר
243 Mass Transport
אגנס הקדושה( Kostel sv.
לתרבות הגוף ולספורט Physi-
93 Salvátora
141 cal Culture and Sport
)ה(מושיע הקדוש )קלֶמֶנטינוּם(
מוּכ ָה 147 Muchovo Muzeum
מוצרט ,41 Mozart Museum
Kostel sv. Salvátora, 79
מפת רחובות מאוירת 76
160
נאפְּרשְטֶק  Náprstkovo Muzeumמותהקדושיםשלתומא )רוב�
נס( 113
75 ,41
סמֶטאנ ָה  ,38 Smetana Museumמזג�האוויר בפראג 50�53
)ה(מזרקה המזמרת Singing
79 ,76 ,57 ,41
111 ,48 ,46 Fountain
פראג Muzeum Hlavního Města
מזרקות
161 ,41 Prahy
המזמרת 111 ,48 ,46
קאמפָּה לאמנות מודרנית
ונוס 46
135 Muzeum Kampa
קְרז'יז'יק 176 ,51 Křižík
מוּכ ָה ,אלפונס Mucha, Alfons
מטבע 233
149 ,33
)ה(מטבעה 172 Mint
אלגוריהעלהעירנותהציבורית
מטרו 244�5 ,240
37
בית העם 64 Obecní dům
)ה(מטרונום )ל ֶטנ ָה פארק( Met-
161 ,34 ronome
מוזיאון 147
קירילומֶתוֹדיוּסהקדושים102
מַייזל ,בית�הכנסת Maiselova
90 synagóga
)ה(מולד ,כנסיית Nativity, Church
המיטב של פראג 41 ,39
117 of the
מפת רחובות מאוירת 82
מוֹנ ֶה ,קלוד 115 Monet, Claude
מַייז ֶל ,מרדכי Maisel, Mordechai
מוניות 242
מוּנק ,אדוורד ,40 Munch, Edvard
בית�הכנסת הגבוה Vysoká
115 ,41
85 synagóga
מונקו ,לורנצוקינהעלישוMo-
בית�הכנסת מַייז ֶל Maiselova
90 ,82 synagóga
114 ,113 naco, Lorenzo
קברו 87
מוסיקה 222�3 ,41 Music
מוֹצקֶר ,יוזף ,45 Mocker, Josef
מיכאל הקדוש ,כנסיית St Mi-
174 chael, Church of
167
לודמילה הקדושה  St Ludmillaמיכלאנג'לו 109 Michelangelo
מיכנ ָה ,ארמון 141 Michnův palác
161
כנסיית סטפנוס הקדוש  Kostelמיכנ ָה ,פאבל 141 Michna, Pavel
מינוריטים 65 Minorite Order
154 sv. Štěpána
קתדרלת ויטוּס הקדוש  Chrámמינכן ,הסכם )Munich (1938
34 Agreement
100 sv. Víta
מיסֶלבֶּק ,יוזף 163 Myslbek, Josef
מוצרט ,וולפגנג אמדיאוס Mo-
אגנסהקדושה92
120 zart, Wolfgang Amadeus

וצלאבהקדוש146
זאבּוֹיוסלאבוֹי149
פּז ֶ מיסלוליבּוּשֶה181
שער לודמילה הקדושה St
161 Ludmilla portal
מיקוּלאשָ ,
אל ֶש Aleš, Mikuláš
בית וייל 144 Wiehl House
בית שטוֹרך ,62 Štorch house
68

י ִירז ימפּוֹדי ֶיבּראדומתיאשקוֹר־
בינוּס164

עיטורים בבית�העירייה הישן
73
ציורי�הקיר בתיאטרון הלאומי
33
עיטורים באוּ רוֹטָה 62
מיקֶש ,פרנטישֶק Mikeš,
57 František
מכבי אש 231
)ה(מכון לגבירות Institute of
151 Gentlewomen
מכונית 230
נהיגה בתוך פראג ,238�9
243
מכס והגירה 226
מְלאדָה ,אֵם המנזר Mlada, Ab-
106 bess
מְלאדוֹטָה ,הרוזן פרדיננד Mlado-
153 ,151 ta, Count Ferdinand
ה מלאךמיכאל סוֹלי ֶמנ ָה( 128
מלומדבחדרעבודתו רמברנדט(
112
מלון אֶוורוֹפָּה Hotel Europa
146¨7
מפת רחובות מאוירת 145
מלון סנטרל 148 Hotel Central
מלונות 184�95
מלחמת העולם השנייה World
34 ,17 War II
מלחמתענקים )פּלאצֶר( 96
מלחמת שלושים השנה Thirty
,105 ,30 ,28 ,17 Years' War
138
מלחת העולם הראשונה World
33 War I
מלטה ,כיכר Maltézské náměstí
131
מפת רחובות מאוירת 132
מל ָנטריחוֹבָה ,פאסאז' Melant-
ֶ
69 richova Passage
מֶלניק 201 Mělník
מֶנז ֶל ,יִירז'י 35 Menzel, Jiří
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מנזר אגנס הקדושה מבוהמיה
מפלגת הסטודנטים הגרמנים
34 Sudeten German Party
92�3 Klášter sv. Anežky České
מפת רחובות מאוירת 149
מנזר אֶמאוּס הסלאבוני Klášter
מצודות
153 na Slovanech�Emauzy
מצודת וֶלטרוּסי Veltruskký
מנזר גיאורגיוס הקדוש Klášter
166 Zámek
106�9 sv. Jiří
נ ֶלאהוֹזֶבֶס 168 Nelahozeves
מנזרים )לנשים(
קוֹנוֹפּישטֶה 167 Konopiště
אגנס הקדושה מבוהמיה Sv.
,44 ,40 ,39 ,23 Anežky České
קְְרז'יבוֹקלאט 167 Křivoklát
קרלשטיין ,24 Karlštejn
92¨3 ,83
166�7
גיאורגיוס הקדוש ,40 Sv. Jiří
ראוגםמצודת פראג
106�9 ,97
מצפה הכוכבים שטֶפאניק
הכרמליטיות היחפות of the
,140 Štefánikova Hvězdárna
135 Barefooted Carmelites
177
חנה הקדושה 76 St Anne's
מנזרים
מקסימיליאן הראשון ,הקיסר
114 Maximilian I, Emperor
Na
ֶאמָאוּס הסלאבוני
57 Slovanech�Emauzy
מקסימיליאן השני ,הקיסר Max-
103 ,19 imilian II, Emperor
בּרזֶ'בנוֹב 163 Břevnovský
הקפוצ'ינים  ,45 ,44 Kapucínskýמקפצת הצבי 169 Jelení skok
)ה(מראות ,קפלת Zrcadlová
118�19
79 kaple
ז ְבָּרסלאב 163 ,40 Zbraslavský
סטראהוֹב  ,30 ,22�3 Strahovskýמרגריטה הקדושה Margaret,
139 St
175 ,120�21 ,44�5
סלאבונים ,148 ,45 ,44 ,43
מרגריטה הקדושה ,כנסיית St
163 Margaret, Church of
153
מנייריזם 109 ,45 Mannerism
מרוץ קוּנראטיצֶה Velká Kunrat-
מסדר אבירי מלטה ,טחנת
52 ická
56 Grand Priory Mill
מרטינוס הקדוש ,רוֹטוּנדָת St
23 Martin's Rotunda
מסדר אבירי מלטה ,כיכר
המיטב של פראג 44
131 Velkopřevorské náměstí
מסלול הליכה בווישֶהְראד ,180
מפת רחובות מאוירת 132
181
מסחר )גוֹטפרוֹינד( 40
מרטינוס הקדוש שבחומה,
מסלולי הליכה 242 ,172�9
כנסיית Kostel sv. Martina ve
הדרך המלכותית 174�5
75 zdi
המתחם המלכותי 178�9
מרטיניץ ,ארמון Martinický palác
וישֶהְראד 180�81 Vyšehrad
118 ,48
פֶּטרז'ין פארק Petřínské Sady
מרטיניץ ,ירוֹסלאב Martinic,
176�7
105 Jaroslav
מס
מלונות 184
מריאַנסקֶה לאזנ ֶה Mariánské
171 Lázně
מסעדות 197
מריה הקדושה ,42 Mary, Virgin
מסעדות 202�7
146 ,117 ,116
מספרי חירום 231
מריה הקדושה ,כיכר Mariánské
מסריק ,טוֹמאש גריג Masaryk,
78 náměstí
34 ,19 Tomáš Garrigue
מפת רחובות מאוירת 77
מסריק ,יאן 119 Masaryk, Jan
מריה תרזה ,הקיסרית Maria
מסריק ,תחנת הרכבת Ma-
172 ,31 ,19 Theresa, Empress
238 sarykovo nádraží
מִָריֶינבּאד 171 Mariánské Lázně
מעונו של ראש מסדר אבירי
מרים המגדלית ,כנסיית Mary
מלטה Grand Priory of the
169 Magdalene, Church of
133 ,131 Knights of Malta
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נוֹבי סביֶיט )’העולם החדש'(
מרכז הירידים 162 Výstaviště
118 Nový Svět
המיטב של פראג 40
מרכז הקונגרסים של פראג
נוּנהֶרץ ,יִירז'י 120 Neunhertz, Jiří
נוסטיץ ,ארמון Nostitz Palace
Congress Centre Prague
132 ,131
מסלול הליכה בווישֶהְראד 180
נוסטיץ ,הרוזן 65 Nostitz, Count
)ה(מרכז הרפואי הדיפלומטי
נוףעםאורפיאוּסובעלי־חיים
231 Diplomatic Health Centre
)ַריינ ֶר( 164
מרכזי מידע 227
נוֹרבֶּרט הקדוש Norbert, St
מרכזים רפואיים 231
138 ,120
מרקומנים 20 Marcomans
נחל השטן ,131 Devil's Stream
משטרה 239 ,230
ה משפחההקדושה בּראנדל(
133
נחש הזהב ,בית At the Golden
132
משקאות 200�201
78 Snake
משקאות חריפים ,201 Spirits
ניאו�גותית ,אדריכלות 45
ניו זילנד ,הקונסוליה של 234
226
משרד האוצר של בוהמיה  Bohe-ניקולאס הקדוש ,כנסיית )העיר
העתיקה( Sv. Mikuláše, Kostel
105 mian Chancellery
229 ,70¨71 ,66
)ה(משרד לפיתוח מקומי Minis-
היסטוריה 69
149 terstvo pro místní rozvoj
המיטב של פראג 45
משרדי חלפנות 232
מפת רחובות מאוירת 62
משרדי תיווך )מגורים( 186
ניקולאס הקדוש ,כנסיית )מאל ָה
מתאמים 235
סטראנ ָה( Sv. Mikuláše, Kostel
מֶתוֹדיוּס הקדוש Methodius, St
127,128¨9 ,30
138 ,51 ,21 ,20
המיטב של פראג 45 ,44 ,42
)ה(מתחם המלכותי ,מסלול
מפת רחובות מאוירת 125
הליכה 178�9
ניקולאסהקדוש )פּלאצֶר( 129
מתיאש הקיסר Matthias, Em-
ניקולאס טוֹל ֶנטינוֹ ,הקדוש Nicho-
110 ,28 ,19 peror
137 las Tolentino, St
מתיאש קוֹרבינוּס Matthias Cor-
נכים ,מטיילים 229 ,228 ,185
164 vinus
מלונות 185
מתיאש ,שער ,29 Matthias Gate
מסעדות 197
173 ,95
נ ֶלאהוֹזֶבֶס ,מצודת Nelahozeves
מתיו מאראס Matthew of Arras
 167 ,100השם צרפתי
168 Castle
נמל�התעופה )רוּזיניֶיה( 236�237
נפוליאון הראשון ,הקיסר Napo-
נ
32 leon I, Emperor
סטֶק ,ווֹייטָה Náprstek,
נאפְּר ְ
נ ֶ ֶפל ֶה ,תל 86 Nephele Mound
75 Vojta
נ ֶפּראש ,קֶָרל ,דיאלוגגדולNepraš,
נאפְּר ְ
סטֶק ,מוזיאון Náprstkovo
165 Karel
75 ,41 Muzeum
נקניקיות 194 ,196
נאצים 90 ,85 ,72 ,41 ,34
נ ֶרוּדָה ,יאן 173 ,130 Neruda, Jan
נ ֶבּוֹזיז ֶק ,תחנת Nebozízek sta-
141 tion
נ ֶרוּדוֹבָה ,רחוב ,31 Nerudova ulice
124 ,173 ,130
נגישות 186 ,185
מסלול הליכה בדרך המלכו�
נ ָה פרנטישקוּ ,בית�החולים Na
תית 173
91 ,83 Františku Hospital
מפת רחובות מאוירת 124
נובאק ,עמנואל Novák, Emanuel
נשים מטיילות 230�231
149
נוֹבֶה מיֶיסטוֹ ) 142�57 Nové Městoה(נשר ,בית 172 At the Vulture
נוֹבוֹטני ,אנטונין  Novotný, Antonínנתיב תרזה )ארמון המלוכה(
105 Theresian Way
35 ,19
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נתיבי אוויר צ'כיים Czech Airlines
)237 ,236 (ČSA

ס

סאבֶרי ,רוֹלאן Savery, Roelant

גן־עדן113
צידהצבי109
סא ֶדל ֶר ,אֶגידיוּס ,היכלול ָדיסלאב
104 Sadeler, Aegidius
סאמוֹ 20 Samo
סבוֹבּוֹדָה ,לודוויק Svoboda,
19 Ludvík
סגראפיטוSgraffito
אולם משחקי הכדור Míčovna

111

ארמון המלוכה Královský palác

104

ארמון לוֹבּקוֹביץ Lobkovický
99 palác
ארמון מרטיניץ Martinický
118 palác
ארמון שוורצֶנבֶּרג Schwarzen-
118 ,48 berský palác
בית הדקה House at the Minute

173 ,172
בית וייל 144 Wiehl House
בית שטוֹרך 62 Štorch House
מוזיאון סמֶטאנ ָה Smetana
79 Museum
קפלת גולגולתא Calvary Chapel
175
סוֹבֶּסלאב הראשון ,המלך
104 Soběslav I, King
סוֹבֶּסלאב השני ,המלך Sobešlav
18 II, King
סוּכארדָה ,ווֹיטֶךהשליחיםSucha-
74 rda, Vojtěch
סוּכארדָה ,סטניסלאב Sucharda,
Stanislav

פסל בבית העירייה של נוֹבֶה
מיֶיסטוֹ 77
סוֹלדאטי ,טומאסו Soldati,
Tomasso

פסלי איגנציוּס הקדוש 152
סוֹלי ֶמנ ָה ,פרנצ'סקו ,המלאך
מיכאל128
סוֹקוֹל 149 ,141 Sokol
סטאֶרה מיֶיסטוֹ Staré Město
60�79
סטודנטים 229 ,228
סטיבנס ,אנטונין ,הצליבהStevens,
42 Antonín

סטלין ,יוזף ,פסלו של Stalin,
161 ,35 ,34 Joseph
סטפנוס הקדוש ,כנסיית St Ste-
phen, Church of 154�5
סטראהוֹב ,איצטדיון Strahov
34 stadium

סטראהוֹב ,הבשורה של )ספר(
Strahov Gospel 121
סטראהוֹב ,מנזר Strahovský
120�21 klášter
אולם הפילוסופים Philosophi-
120 ,30 cal Hall
היסטוריה 23 ,22
המיטב של פראג 45 ,44
סטרוֹמוֹבקָה ,162 ,49 Stromovka
176�7
סטְֶרל ֶצקי ,האי Střelecký Island
51
סיגיזמוּנד ,המלך Sigismund,
18 King
סיגיזמוּנד הקדוש Sigismund,
138 St
סיגיזמוּנד ,הקיסר Sigismund,
160 Emperor
סיסלי ,אלפרד 115 Sisley, Alfred
)ה(סיציליאנית’ ,בּוּלת הזהב'
23 Sicilian Golden Bull
)ה(סלאבוני ,הבית Slovanský
147 dům
)ה(סלאבוני ,מנזר אֶמאוּס Klášter
153 na Slovanech�Emauzy
המיטב של פראג 45 ,44 ,43
מפת רחובות מאוירת 148
סלאביים ,שבטים 20 Slavic tribes
סלאבקוֹב ,יער 169 Slavkov Forest
סלאבקוֹב ,קרב )Slavkov, (1805
Battle of 32
סלאנסקי ,משפט Slánský
34 Trial
סל ָבאטָה ,ויל ֶם Slavata, Vilém
ְ
105
סמֶטאנ ָה ,בֶּדז'יך Smetana,
172 ,149 ,50 Bedřich
דאליבּוֹר110
ליבּוּשֶה157 ,32
קברו 181
סמֶטאנ ָה ,מוזיאון Smetana
79 Museum
המיטב של פראג 41 ,38
מפת רחובות מאוירת 76
סמטת הזהב 99 Zlatá ulička
מפת רחובות מאוירת 97

סמיכוֹב ,תחנת Smíchov Sta-
238 tion
סמירז'יצקי ,ארמון Smiřický
127 Palace
סנטה קאסָה ,116 Santa Casa

117
)ה(סנטוריוּם המלכותי )קרלס�
בּאד( 169 Imperial Sanatorium
סנטיני�אַייכ ֶל ,ג'ובאני �Santini
71 Aichel, Giovanni
סניֶיז'קָה )הר( 140 Sněžka
ספא 169 ,168
ספורט 222�23
ספינות נהר ,שיט בוולטאבָה
ב� 50
פּצָה ,אנדריאה Spezza, Andrea
ס ֶ
126
ספרות לאומית ,המוזיאון ל�
Literature, Museum of National
120
)ה(ספרייה הלאומית National
79 Library
סקסונים 30 Saxons
סֶָרה ,ז'ורז' Seurat, Georges
115
סרטים ראוקולנוע

ע

)ה(עיט האדום 130 Red Eagle
)ה(עיט השחור ,בית At the Black
135 Eagle
)ה(עיירה של גאל Havelské
71 Město
)ה(עיר החדשה Nové Město
171 ,142�57
היסטוריה 32 ,25 ,24
טיולים מאורגנים 243
מפת האזור 143
מפת רחובות 3�6
מפת רחובות מאוירת ,144�5
150�51
)ה(עיר העתיקה Staré Město
60�79 ,22
טיולים מאורגנים 243
מסלול הליכה במתחם המל�
כותי 178�9
מסלול הליכה בדרך המלכו�
תית 174
מפת האזור 61
מפת רחובות 3�4
מפת רחובות מאוירת ,62�3
76�7

)ה(עיר העתיקה ,כיכר
66�9 Staroměstské náměstí
)ה(עיר העתיקה ,מגדל הגשר
139 ,25
מפת רחובות מאוירת 76
עיתונים 235
)ה(עכביש ,בית 172 At the Spider
)ה(עם נגד אלימות People
35 Against Violence
עמוד השטן 181 Devil's Column
ענב הזהב ,בית )מִָריֶינבּאד( U
169 Zlatého hroznu
ערבבהְראדצ אני שיקאנדֶר( 106
עתיקות
תקנות המכס 226

פ

פאבים 208�9 ,201 ,196
פאולוסהקדוש קוֹהל( 128
פאוסט ,בית 153 Faustův dům
מפת רחובות מאוירת 149
פּאלאך ,יאן ,35 Palach, Jan
146
פּאלאס ,מלון 184 Palace Hotel
פּאלפי ,ארמון 135 Pálffy Palace
פּאלפי ,גן 135 Pálffy Garden
פּאלקוֹ ,פרנטישֶק ,הלללשילוש
הקדוש129 Palko, František
פּארז'יז' )מלון( 82 Paříž
פּארל ֶר ,פיטר Parler, Peter
ברברה הקדושה )קוּטנ ָה הוָֹרה(
168 St Barbara
גשר קרל 138 Karlův most
וצלאבהרביעי25
מגדל הגשר בעיר העתיקה
139 ,76 ,64 ,25
מצודת קרלשטיין 167 Karlštejn
קפלת כל הקדושים 'All Saints
105 ,104 Chapel
קתדרלת ויטוס הקדוש Chrám
103 ,101 ,100 sv. Víta
פארקים וגנים
ארמון טרויה Trojský zámek
166�177
גינת הארטיג Hartig Garden
110
גן הוורדים )פֶּטרז'ין פארק(
175 Rose Garden
טבָּה Vrtbovská zahrada
גן וְְר ְ
130 ,49
גני הארמון Palácové zahrady
135 ,49 ,47
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גני ואל ֶנשטֵיין  Wallenstein Gar-פּזֶ'מיסל אוֹטאקֶר השני )המלך(
Přemysl Otakar II 18, 22, 23,
49 ,46 den
104, 176
גן עדן 110 Rajská zahrada
פּזֶ'מיסל ,שושלת Přemyslid
גן פּלאפי 135 Pálffy Garden
,24 ,20�21 ,18 ,17 dynasty
גן קוֹלוֹוְראט�צֶ'רנין �Kolowrat
167 ,160
135 Černín Garden
פטרוס ופאולוס הקדושים,
גן קינסקי 174 Kinský Garden
האי קאמפָּה ,47 Kampa Island
כנסיית St Peter and St Paul,
57 Church of
133 ,131 ,49 ,48
המיטב של פראג 45 ,43
הגן הבוטאני Botanická zahrada
מסלול הליכה בווישֶהְראד 181
153 ,151 ,49
פֶּטרז'ין ,גבעת ,49 Petřín Hill
הגן הדרומי ,46 Jižní Zahrady
177 ,141 ,140 ,121
110 ,96 ,49
פי ַאל ָה ,זְדֶניֶיק 56 Fiala, Zdeněk
הגן המלכותי Královská zah-
פיטר בּרויגל האב Brueghel,
111 ,49 ,46 rada
40 Pieter the Elder
הגן הפרנציסקני Františkánská
פּילזֶן 200 Plzeň
146 ,144 zahrada
הגן שעל הביצורים  Zahrada Naפּילזנ ֶר )בירה( 201 ,200 Pilsner
פיליפי ,ג'ובאני מריה Filippi,
110 valech
130 Giovanni Maria
המיטב של פראג 46�9
ווֹיאן פארק ,49 Vojanovy sady
פּיסארוֹ ,קאמי Pissarro, Camille
115
135 ,133
וישֶהְראד פארק  Vyšehrad Parkפיקאסו ,פאבלו Picasso, Pablo
40
181 ,51
פישר ,יִירז'י 177 Fischer, Jiří
כיכר קרל Karlovo náměstí
פישר פון אֶרלאך ,יוהאן בֶּרנהרד
152 ,148
Fischer von Erlach, Johann Bernל ֶטנ ָה פארק ,34 Letenské Sady
78 ,65 hard
161 ,49 ,35
פּלאצקי ,גשר Palackého most
מצודת וֶלטרוּסי Veltruskký
181 ,177 ,149
166 Zámek
פּלאצקי ,פרנטישֶק )אנדרטה לז�
סטרוֹמוֹבקָה ,49 Stromovka
כרו( 57 Palacký, František
162
פּלאצֶר ,איגנץ 109 Platzer, Ignaz
פֶּטרז'ין פארק Petřínské Sady
ארמון קאוּניץ Kaunic Palace
176�7 ,141 ,140 ,49
135
פבּריציוּס ,פיליפ Fabricius,
הפסלים בארמון קינסקי ,66
105 Philipp
70
פוביזם 40 Fauvism
הפסלים בכנסיית ניקולאס
פּוֹהוֹרזֶ'ל ֶץ 119 Pohořelec
הקדוש 129
פּוֹליבקָה ,אוֹסוולד Polívka, Os-
יוחנןהקדושמנ ֶפּוֹמוּק155 ,135
67 ,64 vald
מלחמתענקים96
פוסט אימפרסיוניזם �Post
מנזר סטראהוֹב Strahovský
115 ,40 Impressionism
121 klášter
פוּקס ,יאן 134 Fux, Jan
פּליאַרדי ,איגנץ Palliardi, Ignaz
)ה(פורום האזרחי Civic Forum
135
144 ,35
פליקס הקדוש מוָולוּאָה Felix de
פורמן ,מילוש Forman, Miloš
136 Valois, St
63
פּוּרקיניֶיהיאן )פסל( Purkyně,
פלסטיק פּיפּל )להקת רוק( Plas-
35 tic People
151 Jan
פּל ֶצ'ניק ,יוֹסיפּ Plečnik, Josip
פּזֶ'מיסְל 181 ,21 Přemysl
פּזֶ'מיסל אוֹטאקֶר הראשון
110 ,46
)המלך( 23 ,18 Přemysl Otakar Iפל ֶק ,בית 155 U Fleků
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פל ֶקוֹבסקי ,יאקוּבּ Flekovský,
155 Jakub
)ה(פנורמה של מארוֹלד Pan-
176 orama, Marold's
פנטה ,יוזף 148 Fanta, Josef
פניקס ,ארמון Fénix Palace

145
פנסיונים 187
פּנקס ,אולם הבירה U Pinkasů
מפת רחובות מאוירת 144
פּנקס ,בית�הכנסת Pinkasova
86 ,84¨5 synagóga
המיטב של פראג 45 ,44
מפת רחובות מאוירת 82
פּנקס ,הרב 84 Pinkas, Rabbi
פּנקס ,סוֹבֶּרסלאב ,האיקאמפָּה
133 Pinkas, Soběslav
)ה(פנתיאון 181 Pantheon
)ה(פנתיאון 181 Slavín
פסטיבל האביב של פראג
Prague Spring Music Festival

50

פסטיבל הג'אז הבינלאומי Inter-
52 ,50 national Jazz Festival

פסטיבלים 50�53
פסלים

הנסיכהליבּוּשֶה76
הרקולס47
ולטאבָה56
וצלאבהקדוש146 ,145
ז יז קָהיאן160 Žižka, Jan
יאןהוּס70 ,69
יוחנןהמטביל131
יוחנןהקדושמנ ֶפּוֹמוּק,90 ,83
135
יוסףויוחנןהקדושים116
מעל הרוּדוֹלפינוּם 57
על גשר קרל 136�9
פּוּרקיניֶיהיאן151
פּז ֶ מיסלוהנסיכהליבּוּשֶה181
קבאפּילוֹבָהחנהKvapilová,
174 Hana
קרלהרביעי79
פעמון האבן ,בית At the Stone
66 Bell
פראג ,גלריית 40 Prague Gallery
פראג ,מצודת ,17 Pražský hrad
94�121 ,48
ארמון המלוכה Královský palác
104�5 ,97
ארמון לוֹבּקוֹביץ Lobkovický
48 ,41 palác

גלריית התמונות של מצודת
פראג Obrazárna Pražkého
98 ,96 ,41 ,40 Hradu
הגן הדרומי ,46 Jižní Zahrady
110 ,96 ,49
הגן המלכותי Královská zah-
49 ,46 rada
הדרך המלכותית 78
היסטוריה ,27 ,24 ,23 ,22 ,21
30 ,28�9
מגדל אבק השריפה Prašná
98 věž
מגדל דאליבּוֹר 110 Daliborka
מפת האזור 95
מפת רחובות 2
מפת רחובות מאוירת 96�7
שער מתיאש Matthias Gate
173 ,95 ,29
פראגפוסטPrague Post, The
235 ,226
פּראג ֶר ,קֶָרל 156 Prager, Karel
פּראכנ ֶר ,פיטר Prachner, Peter
128
פּראכנ ֶר ,ריכרד Prachner, Rich-
128 ard
פרדיננד החמישי ,הקיסר Ferdi-
172 ,19 nand V, Emperor
פרדיננד הראשון ,הקיסר Ferdi-
79 ,28 ,19 nand I, Emperor
ארמון הארכיהגמון Arcibiskup-
111 ský Palác
בֶּלוֶודֶֶרה 110 Belvedere
המאוזוליאום 103 Mausoleum
הגן המלכותי Královská zah-
111 rada
לוֶֹרטָה 116 Loreta
מצודת פראג 95 Pražský hrad
פרדיננד השלישי ,הקיסר Ferdi-
19 nand III, Emperor
פרדיננד השני ,הקיסר Ferdinand
126 ,30 ,19 II, Emperor
ההשלכה מהחלון ),105 (1618
110
כנסיית אֶגידיוּס הקדוש Kostel
75 ,sv. Jiljí
פּרוֹקוֹפּיוּס הקדוש Procopius,
137 St
פּרז'יחוֹבסקי ,הארכיהגמון אנ�
טונין Přichovský, Archbishop
111 Antonín
פרידריך מ ַ
פּל ָטינאט Frederick of
103 ,72 ,30 the Palatinate

פריס ,אדריאן דֶה Vries, Adriaen
111 ,109 ,98 de

פסל של אֶרוס 126
קברו 127
פרמונסטרטנזים Premonstraten-
120 sians
פרנסיסקו חבייר הקדוש Francis
138 Xavier, St
פרנץ השני ,הקיסר Franz II,
121 ,19 Emperor
פרנץ יוזף ,הקיסר Franz Josef,
33 ,32 ,19 Emperor
פרנץ פרדיננד ,הארכידוכס Franz
167 Ferdinand, Archduke
פרנץ קפקא ,גלריה Franz Kafka
69 Gallery
פרנציסקוס הקדוש ,כנסיית Sv.
79 ,76 Františka, Kostel
פרנציסקוס הקדוש מאסיזי Fran-
137 cis of Assisi, St
)ה(פרנציסקני ,הגן Františkánská
146 zahrada
מפת רחובות מאוירת 144
פרנציסקנים 146 ,65 Franciscans
פרנ ֶצ סקובּוֹרג ההקדוש )בּרוֹ�
קוֹף( 31
פרנקוֹבקָה 201 Frankovka
פרסת הזהב ,בית At the Golden
130 ,123 Horseshoe
פְְּרצ'יצֶ'ה 50 Prčice
פֶֶרר הקדוש ,ויסֶנט Ferrer, St
137 Vincent
פֶּשאנ ֶק ,ז ְ ֶדנ ֶק ,פסלחזהPešánek,
165 Zdeněk

צ

)ה(צבא האדום 34 Red Army
צֶ'דוֹק 227 ,226 ,186 Čedok
צידהצבי סאבֶרי( 109
צֶ'כוּב ,גשר 54 Čechův Bridge
צ'כוסלובקיה Czechoslovak Re-
34 ,18 public
)ה(צלב הקדוש ,כנסיית Holy
96 Rood, Church of the
)ה(צלב הקדוש ,קפלת )מצודת
קרלשטיין( Holy Rood Chapel
25
)ה(צלב הקדוש ,רוֹטוּנדת Holy
44 Rood Rotunda
צֶל ֶטנ ָה ,רחוב 65 Celetná ulice
מפת רחובות מאוירת 63
ה צליבה סטיבנס( 42

צמח ,בצלאל 86 Zemach, Bezalel
צמח ,מרדכי Zemach, Morde-
86 chai
צמחונים 197
צֶ'סקֶה בּוּדֶחוֹביצֶה České
200 Budějovice
צֶ'רטוֹבקָה 133 ,131 ,56 Čertovka
צריחים 44�5
צֶ'רני ,פרנטישֶק Černý, František
148
צֶ'רנין ,ארמון ,49 Černínský Palác
135 ,119

ק

קאוּניץ ,ארמון 135 Kaunic Palace
קאמפָּה ,האי 131 Kampa Island
המיטב של פראג 49 ,48 ,47
מפת רחובות מאוירת 133
קאנאל ֶטוֹ 115 Canaletto
קאניֶיקָה ,פרנטישֶק מקסימיליאן
Kaňka, František Maximilián
167 ,130
קוביזם 40 Cubism
קוביסטיים ,בתים 172 ,91
מפת רחובות מאוירת 82
קוביסטיים ,בתים Kubistické
91 domy
קוּבּישטָה ,בּוֹהוּמיל ,סבסטיאן
הקדוש164 Kubišta, Bohumil
קודקס יֶנ ָה 26 Codex of Jena
קוֹהל ,הירונימוס ,אוגוסטינוס
הקדוש125 Kohl, Hieronymus
קוֹהל ,יוהאן פרידריך ,פאולוס
הקדושKohl, John Frederick
128
קוויטָאינ ֶר ,אוֹנדֵריי Quitainer,
116 Ondřej
קוויטָאינ ֶר ,יוהאן אנטון Quitainer,
119 Johann Anton
הפסלים במנזר סטראהוֹב 120
קוזמאס הקדוש 136 Cosmas, St
קוֹזמאס ודמיאנוּס הקדושים,
כנסיית St Cosmas and St Da-
150 mian
קוּטנ ָה הוָֹרה 170 Kutná Hora
קוֹך ,יִינדריך 174 Koch, Jindřich
קומוניזם 34 ,17
קוֹנוֹפּישטֶה ,מצודת Konopiště
169 ,114 Castle
קונטרה�רפורמציה �Counter
72 ,45 ,30 Reformation
קונסוליות 227
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קונסטאנץ ,מועצת )Con- (1415
70 ,27 stance, Council of
קונסיירז'ים 187 Concierges

א י נ ד ק ס

א י נ ד ק ס

קיש ,אֶגוֹן ארווין Kisch, Egon
71 Erwin
קלאוס ,בית�הכנסת Klausová
86 ,85 synagóga

קונצרטים 51
המיטב של פראג 45
מוזיאון מוצרט Mozart Museum
מפת רחובות מאוירת 82
160
קלאם�גאלאס ,ארמון �Clam
קונצרטים ,ראומוסיקה
78 Gallasův Palác
קוּנראטיצֶ'ה ,יער Kunratice for-
המיטב של פראג 49 ,47
52 est
מפת רחובות מאוירת 77
קוּנשטאט ,אדוני Kunštát, Lords
קלוויניסטים 100 Calvinists
78�9 of
קוּפֶּצקי ,יאן  109 ,98 Kupecký, Janקלי ,אדוארד Kelley, Edward
153 ,98
דיוקן עצמי 107
קלימט ,גוסטב Klimt, Gustav
הֶדביקָהפרנצֶסקָהווּסין109
115 ,40
קוּפֶּצקי ,פרנטישֶק ,דיוקןעצמי
הבתולה165
107 Kupecký, František
קלֶמֶנטיוּס הקדוש ,כנסיית St
קוּפּקָה ,פרנטישֶק Kupka, Fran-
35 ,31 Clement, Church of
135 tisek
קוּצֶ'ָרה ,ארמון  119 Kučera Palaceקלֶמֶנטינוּם 79 Klementinum
קוּרבֶּה ,גוסטב  Courbet, Gustaveקלֶמֶנטינוּם 79 Klementinum
המיטב של פראג 45
115
מאפיינים אדריכלים 31
קוֹרוֹ ,ז'אן בּפּטיסט קאמיל Corot,
מפת רחובות מאוירת 76
115 Jean Baptiste Camille
קוֹרוּנ ָה ,ארמון ) 144 Koruna Palaceה(קלריסות העניות Poor Clares
92 ,23
)ה(קטנה ,הכיכר Malé náměstí
קמפינג 187 ,186
173
קניות 212�7
קיזֶל ָה ,פרנטישֶק Kysela,
קסטוּלוּס הקדוש ,כנסיית Sv.
100 František
91 Haštala, Kostel
קייז ֶרשטיין ,ארמון Kaiserstein
מפת רחובות מאוירת 83
127 ,51 Palace
קפה קונטיננטל Café Continental
ה קינהעלישו )לורנצו מונקו(
147
112
)ה(קפוצ'ינים ,מנזר Kapucínský
קינסקי ,ארמון Palác Kinských
118¨19 ,45 ,44 klášter
70 ,66
המיטב של פראג 49 ,47
)ה(קפלה הבולטת 73 Oriel Chapel
קפּלר ,יוהאן Kepler, Johannes
מפת רחובות מאוירת 62
119 ,41
קינסקי ,ארמון הקיץ Kinský Sum-
קפלת אליהו 135 Chapel of Elijah
176 ,171 mer Palace
קפלת המראות Zrcadlová
קינסקי ,גן 176 Kinský Garden
79 kaple
קינסקי ,משפחת Kinský family
קפלת הצלב הקדוש )קרלשטיין(
176 ,141 ,47
106 Chapel of Holy Cross
קינסקי ,שטֶפּאן Kinský, Štépán
קפלת וצלאב הקדוש
70
קתדרלת ויטוס הקדוש Chrám
קיפלינג ,רודיארד Kipling, Rud-
42 ,24 sv. Víta
yard 169
קפלת כל הקדושים )ארמון
קיריל הקדוש ,21 ,20 Cyril, St
המלוכה( All Saints' Chapel
138 ,51
105 ,104
קיריל ומֶתוֹדיוּס הקדושים,
קפלת תרזה Chapel of St Theresa
כנסיית Sv. Cyrila a Metoděje,
135
152 ,148 Kostel
קירילומֶתוֹדיוּסהקדושים )מוּכ ָה( קפקא ,בּוֹהוּמיל ,פסלושלז יז קָה
160 Kafka, Bohumil
102
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קפקא ,פרנץ ,10 Kafka, Franz
145 ,68 ,34
סמטת הזהב 99 Zlatá ulička
קברו 160
קרא ,הרב אביגדור Kara, Rabbi
86 Avigdor
קראמאז' ,וינסֶנץ Kramář, Vin-
40 cenc
קראקֶר ,יוהאן לוקאס ,יוסףהק־
דושKracker, Johann Lukas 129
קרואטיה ,הבנדיקטינים מ� Croa-
153 tian Benedictines
קרוּזוֹ ,אנריקו 127 Caruso, Enrico
קרולינוּם 65 Karolinum
היסטוריה 25 ,24
מפת רחובות מאוירת 63
קרוֹמיז'יז' ,יאן מיליץ' מ�
75 Kroměříže, Jan Milíč z
קרוֹנ ָה )מטבע( 233
קְְרז'יבוֹקלאט ,מצודת Křivoklát
169 Castle
קְרז'יז'יק ,פרנטישֶק Křižík,
176 František
קרל ,גשר ,123 Karlův most
136�139
היסטוריה 85 ,25
הצד של העיר העתיקה 138�9
הצד של מאל ָה סטראנ ָה
136�7
מידע לתיירים 139
מפת רחובות 133
פסלים 136�9 ,40 ,31
קרל הראשון ,הקיסר Charles I,
19 Emperor
קרל הרביעי Charles IV, Emperor
154 ,153 ,18 ,17
אוסף האמנות 108 ,40
ארמון המלוכה Královský palác
105 ,104
וישֶהְראד פארק Vyšehrad Park
181
חומת הרעב 'Hladová zed
140�41
כיכר קרל 152 Karlovo náměstí
כנסיות 44
כנסיית גבירתנו של השלגים
46 Kostel Panny Marie Sněžné
מנזר ֶ
אמָאוּס הסלאבוני Klášter
57 na Slovanech�Emauzy
מצודת פראג 95 Pražský hrad
מצודת קְְרז'יבוֹקלאט Křivoklát
167 Castle

מצודת קרלשטיין Karlštejn

166�7
נוֹבֶה מיֶיסטוֹ 143 Nové Město
פסלו 139 ,79
קברו 103
קרולינוּם 65 ,63 Karolinum
קרלסבּאד 168 Karlsbad
קתדרלת ויטוּס הקדוש Chrám
100 sv. Víta
קרל השישי ,הקיסר Charles VI,
19 Emperor
קרל ,כיכר Karlovo náměstí
152 ,148�9
קרל ,כיכר 152 Karlovo náměstí
מפת רחובות מאוירת 148�9
קרל ,רחוב 78 Karlova ulice
קרלוֹבי וארי 168�9 Karlovy Vary
קרלוֹנ ֶה ,קרלו 78 Carlone, Carlo
קרלסבּאד Karlsbad 170
קרלשטיין ,מצודת ,24 Karlštejn
168¨9 ,166�7 ,25
קָרנאך ,לוקאס האב Cranach,
114 Lucas the Elder
אדםוחוה114
כריסטינההקדושה92
קָרסנוֹהוֹרסקָה ,אֶלישקָה Krásno-
149 horská, Eliška
קְְרקוֹנוֹשֶה )הענקים( ,הרי
140 Krkonoše Mountains
קתדרלה ראוויטוּס הקדוש
קתרינה הקדושה ,כנסיית Sv.
154 Kateřiny, Kostel
קריסטינההקדושה )קרנאך( 93

רודולף השני ,הקיסר Rudolph II,
90 ,84 ,19 ,17 ,4 Emperor

אוסף האמנות 114 ,108 ,98 ,40
היסטוריה 44 ,28�9
מצודת פראג ,95 Pražský hrad
96
פסל המדונה והילד 118�19
רודולף )נסיך העצר( 84 Rudolph
רוּדוֹלפינוּם 84 ,57 ,32 Rudolfinum
גלריה 84 Galerie
היסטוריה 17
קונצרטים 52 ,50
רודן ,אוגוסט Rodin, Auguste
115 ,40
רוּזניֶיה ,נמל התעופה Ruzyně
236 Airport
רוח הקודש ,כנסיית Kostel sv.
90 Ducha
מפת רחובות מאוירת 83
)ה(רוֹטוּנדָה של ויטוּס הקדוש
21 ,20 Rotunda of St Vitus
רוֹטוּנדוֹת רומאנסקיות 44
רוכבתעלסוס שאגאל( 115
רוּלאנ ְד ְסקֶה 201 Rulandské
רומאנסקית ,אדריכלות 44 ,22�3
רומנטיציזם 40 Romanticism
רוּסוֹ ,אנרי ’המוכס' Rousseau,
"40 Henri “le Douanier
דיוקןעצמי164
רופאי שיניים 231
רוֹש הקדוש ,כנסיית )בית�הקב�
רות אוֹלשאני( St Roch, Church
160 of
רוֹש הקדוש ,כנסיית )מנזר סט�
ראהוֹב( 45 St Roch, Church of
ר
ראשושלישו )אֶל גֶרקוֹ( ) 115 ,112ה(רחוב האיטלקי Vlašská ulice
130
רדיו 235
רובנס ,פיטר פול  Rubens, Peterרחוב הגשר )מוֹס ֶטצְקָה אוּליצֶה(
,114�15 ,113 ,98 ,41 40 Paul
134�5 Mostecká ulice
מפת רחובות מאוירת 132
127
מותהקדושיםשלתומא113
רחוב שוק הפירות 63 Ovocný trh
ריד ,בנדיקט Ried, Benedikt
)ה(רובע היהודי 80�93 Josefov
ברברה הקדושה )קוּטנ ָה הוָֹרה(
בתי�כנסת 44
168 St Barbara
היסטוריה 33 ,32
היכל ול ָדיסלאב Vladislav Hall
המוזיאון היהודי Jewish Mu-
104
41 seum
מגדל אבק השריפה Prašná
טיולים מאורגנים 243
98 věž
מפת האזור 81
מפת רחובות 3
ֵרייז ֶק ,מתיאש Rejsek, Mat-
73 thias
מפת רחובות מאוירת 82�3
רודולף הראשון ,הקיסר ַ Rudolphריינ ֶר ,וצלאב ואברז'ינ ֶץ Reiner,
109 Václav Vavřinec
165 I, Emperor

טבָּה Vrtbovská zahrada
גן וְְר ְ

130
כנסיית גבירתנו המנצחת Kos-
163 tel Panny Marie Vítězné

נוףעםאורפיאוסובעלי־חיים

106
ציור�הקיר בכנסיית אֶגידיוּס
הקדוש 75 ,65
ציורי�הקיר בכנסיית תומא
הקדוש 127
ציורי�הקיר בכנסיית המולד
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163 klášter
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שטֶפאניק ,מצפה הכוכבים
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