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חשמלית תחנת

לתיירים מידע לשכת

המצודה חומת

ומנזרים כנסיות
5 הקדוש גיאורגיוס בזיליקת

o יני הקפוצ המנזר
p עמ לֹוֶרָטה

סטראהֹוב מנזר
d עמ

הקדוש ויטּוס קתדרלת
2 עמ

לכםה לעזור נועד מדריך
ביקורכם את למצות
הטוב באופן בפראג

עם  כרות  הי הפרק ביותר
כולה העיר את פראג ממפה
ההיסטורי להקשר אותה ומכניס
תמציתאירועים כולל והתרבותי

דיוקנה של  הפרק השנה לאורך
מוקדי־ אל הצצה פראג מספק

המו־ סעיף כולל בעיר העיקריים העניין
פראג בחלוקה  הפרק וְלְטאבָה קדשלנהר
מתוארים ובו בעמ לאזורים מתחיל

שימוש תוך האתריםהחשובים כל
ויש ובאיורים בצילומים במפות
היוצאים יום לטיולי הצעות גם
הליכה מסלולי וארבעה מפראג
מידע שימושי  בפרק העיר ברחבי
למקו־ למסעדות הצעות שלל יש
ולשווקים לקניות לינה מות
לאפשרויות וברים לבתי־קפה
החותם הפרק ולספורט בילוי
טיפים ובו חשוב לדעת הוא המדריך את
מהטלפונים נושאים במגוון שימושיים

בעיר הציבורית התחבורה ועד בפראג

איך להשתמש במדריך זה

העיקריים התיירות באזורי להתמצא איך

בעיר העיקריים התיירות אזורי מחמשת אחד כל
אזור לכל קלה להתמצאות אחר בצבע מסומן

כל האתרים  ברשימת שנפתח משלו פרק מוקדש
ובמפת קצר היסטורי ברקע בהמשך המתוארים

האתרים כל האזור של לבו את המתארת רחובות
במפה ההתמצאות את עליכם להקל כדי ממוספרים

מתוארים ביותר החשובים האתרים הפרק ובתוך
יותר או אחת עמודים כפולת על פרטים לפרטי

זו נועדה 1  האזור עם היכרות
להתמצאות כללית באזור. כל 

האתרים ממוספרים ומופיעים 
במפת האזור. כדי להקל עליכם, 

מופיעים במפה גם תחנות המטרו 
והחשמלית, רציפי הסירות והח�

האתרים ניונים שבאזור. רשימת כל
מחולקת לקטגוריות: כנסיות, 

מוזיאונים וגלריות, רחובות וכיכ�
פארקים וגנים. ארמונות; רות;

המוצע המסלול
ברחובות עובר

והמעניינים היפים
באזור ביותר

איתור מפת
אזור לכל

תג יש תיירות
משלו צבע

הכוכבים
את מדגישים
העניין מוקדי

להחמיץ שאסור

בוורוד הצבוע האזור
במפת פירוט ביתר מופיע
שבע־ המאוירת הרחובות

הבאים מודים

האיתור מפת
נמצא היכן ממחישה
לשאר ביחס האזור

התיירות אזורי
העיר שבמרכז

מתכננים תיירים
טיול של יום עוד

בפראג

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

תספק 2  המאוירת הרחובות מפת
לכם מבט ממעוף הציפור על לבו של 

אזור התיירות. מספור האתרים מקביל 
לזה שבמפת האזור, וכן לתיאור המלא 

של כל אתר ואתר בעמודים הבאים.

פראג למצודת הראשית הכניסה

פראגה של היסטוריה
במצודה מתחילה
Pražský hrad

הנסיך התשיעית במאה שייסד
מיקומה בזכות יבֹוי ּבֹורז
הפכה וְלְטאבָה נהר מעל גבוה
האדמות של למרכזן במהרה
מיסל שושלתּפזֶ בידי שנשלטו
חומותהמצודה הבנייניםשבין
שלוש ארמון השאר בין כללו

גם נוסדה בסביבות ומנזר כנסיות
Hradčany אני ְהראדצ בשם עיירה
המצודה של החיצונית לחומה בצמוד

פעמים מחדש נבנתה המצודה
שלטונם בימי בעיקר רבות
ּוולָדיסלאב הרביעי קרל של
שריפה בעקבות יֶילֹו יאג
הבניינים מחדש נבנו ב־
בסגנון הפעם קשות שניזוקו
זכתה והמצודה הרנסאנס
של שלטונו בימי זהב לתור

מאז השני רודולף
הרשמי מעונו המצודה שימשה
מתקיים שעה מדי הרפובליקה נשיא של
הוא וב־ המשמר חילופי טקס כאן

במיוחד ומפואר מרשים

בקתדר ויטראז ־חלון
הקדוש ויטּוס לת

תחבורה
פראג למצודת מס בחשמלית סעו

לֶץ לּפֹוהֹורזֶ או Pražský hrad
מרץ הרבה לכם יש אם Pohořelec
לכיכר או בחשמלית סעו

 Malostranské סטראנָה מאלָה
ברגל משם והמשיכו náměstí

לתחנת סעו לחלופין נֶרּודֹובָה במעלה
משם Malostranská וטפסו המטרו

העתיקות המצודה במדרגות ברגל
Staré zámecké schody

ארמונות
r הארכיהגמון ארמון

4 עמ המלוכה ארמון
y מרטיניץ ארמון
a רנין ֶצ ארמון

q הּבֶלוֶוֶדֶרה

היסטוריים בניינים
3 השריפה אבק מגדל

9 דאליּבֹור מגדל

וגלריות מוזיאונים
8 לֹוּבקֹוביץ ארמון

u שוורֶצנּבֶרג ארמון
שֶטרנּבֶרג ארמון

t עמ
e לרכיבה בית־הספר

מצודת של התמונות גלריית
1 פראג

הקדוש גיאורגיוס מנזר
6 עמ

עתיקים רחובות
i החדש העולם ְסביֶיט נֹובי

7 הזהב סמטת
s לֶץ ּפֹוהֹורזֶ

גנים
0 הדרומי הגן

w המלכותי הגן

האתרים כל

מ
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מקרא
מאוירת רחובות מפת

עמ
מטרו תחנת

חשמלית תחנת

לתיירים מידע לשכת

המצודה חומת

ומנזרים כנסיות
5 הקדוש גיאורגיוס בזיליקת

o יני הקפוצ המנזר
p עמ לֹוֶרָטה

סטראהֹוב מנזר
d עמ

הקדוש ויטּוס קתדרלת
2 עמ

בפראג ביותר השמורה מאנסקית
כאן כשנוסד ב־ הורחבה היא
ונבנתה הקדוש גיאורגיוס מנזר

ב־ דליקה בעקבות מחדש
וחלל האיתנים המגדלים צמד

ביד שוחזרו למראה הסגפני הפנים
מושג לקבל שתוכלו כך אוהבת

במקור הכנסייה נראתה כיצד
באדום־חלודה החזית לעומתם
מהמאה בארוקית תוספת היא

ה־
הקדושה לודמילה קבורה בכנסייה

מהמאה השליט של אלמנתו
ראו יבֹוי ּבֹורז הנסיך התשיעית

לקדושה היתה היא עמ
בוהמיה של הראשונה המעונה

בהוראת שנחנקה לאחר
על כשירדה כלתה דראהֹומיָרה
בבזיליקה להתפלל כדי ברכיה
שושלת מבני כמה עוד קבורים
קברו וָרטיסלאב בהם מיסל ּפזֶ

אולם של הימני בצד ניצב הפשוט
המתע המדרגות למרגלות ־התווך
המקה מושב אל שמובילות ־קלות

המרשימה הבארוק שבכת לה
ּבֹולֶ של קברו את מקיפה ־שממול

השני סלאב

6

עמ ראו

7

Malostranská  X E2 2 מפה
& 22 v Hradčanská

Zlatá ulička ָקה אּוליצ זלאָטה
שהתגוררו הצורפים ש ע נקרא

והק־ הצר הרחוב ה במאה ־כאן
מצד בעיר הציוריים אחד הוא צר

זעי בתים של שורה ניצבת ־אחד
לתוך שנבנו צבעים בשלל רים

המצודה חומת של הקשתות
ה־ המאה בסוף נבנו הבתים

רודולף של המשמר חיילי עבור
עברו שנה מאה כעבור השני

והבתים צורפים כאן להתגורר
הידרדר ה־ במאה אך שופצו

עוני לשכונת והפך האזור
ביותר העניים בתושבים שאוכלסה
באמצע פושעים מהם כמה בעיר

מכאן הועתקו הקודמת המאה
והאזור שנותרו התושבים
רוב המקורי למצבו שוחזר

לחנויות הוסבו הבתים
זכוכית ספרים

מזכ ושאר ־מבוהמיה
התיירים לאלפי רות
הסמטה אל שנוהרים

הצרה
בעבר היתה הזהב סמטת

סופרים כמה של ביתם
המשו גם בהם ־מוכרים
ירֹו נובל פרס וחתן ־רר
ופרנץ זַייפֶרט סלאב

שהתגורר עמ ראו קפקא
כמה במשך במס אחותו עם

חודשים
הסמ של שמה ־בשל

סביבה נפוצו טה
שטענו היו אגדות
כאן שמתגוררים

המקוב ־אלכימאים
זכו כלי סביב ־צים

ומנ מבעבעים ־כית
עבור זהב ליצור סים
למע השני ־רודולף

של לאלכימאים שה
מעבדות היו פראג

Vikářská ב
קתד שבין ־הסמטה
הקדוש ויטּוס רלת

אבק מגדל לבין
השריפה

8

23 33 טל E2 2 מפה Jiřská 3
מודרך סיור להזמנת 12 925

20 18 12 v Malostranská X
 & 10:30-18:00 יום מדי פתוח 22
www.lobkowiczevents. - 7 ^

הצעצועים מוזיאון cz 
יום מדי פתוח 22 43 72 294 טל

www.ivan-steiger.de 9:30-17:30
Lobkovický palác הארמון
אחד הוא ב־ שנבנה
ארמונות של משורה
ארי באזור שצצו

של השריפה
נרחבים כשחלקים

נחרבו אני מְהראדצ
מהסגראפיטֹו כמה

שמקשטים המקוריים
אך נשתמרו החזית את

כאן תראו לכך פרט
השח את בעיקר ־היום

לּוראגֹו קרלו שתכנן זור
עבור ה־ מהמאה
את שירשה לֹוּבקֹוביץ משפחת
היפה החדר ב־ הארמון

הנשפים אולם הוא בארמון ביותר
מסי־ ציורי־קיר ובו ה ־מהמאה

פביאן מאת המיתולוגיה פורי
הארֹובניק

מהמוזיאון חלק בעבר היה הארמון
הוחזר מאז אבל פראג של הלאומי
מוצ כיום לֹוּבקֹוביץ משפחת ־לידי

היקרים הנסיך אוספי כאן גים
דקור אמנות ציורים של ־תצוגה

הערות עם מקוריים תווים טיבית
היידן ושל בטהובן של בכתב־ידם

כלי־נגינה וגם
מוזיאון יש במס הארמון מול
טוענים מנהליו מקסים צעצועים
בעולם בגודלו השני האוסף שזה

העתיקה מיוון צעצועים כולל והוא
ימינו ועד

השריפה אבק מגדל אל נוף
הצבי מחפיר

1

השנייה החצר פראג מצודת
22 43 73 368 טל D2 2 מפה
Hradčanská Malostranská X 

יום מדי בחורף פתוחה 22 v
 7 & 18:00 עד בקיץ 9:00-16:00

www.obrazarna-hradu.cz

 Obrazárna הגלריה
נוסדה Pražkého Hradu
יצירות את להציג כדי ב־

מאז בוהמיה מלכי שאספו האמנות
עמ ראו השני רודולף של ימיו
ברובו בזזו האוסף את
בו נותרו אבל ב־ השבדים
האוסף מעניינות יצירות כמה
מהמאות מציור ברובו מורכב
פסלים כמה גם ויש ה־

של ראש־חזה פסל של העתק בהם
ֶדה אדריאן מאת השני רודולף

נמנות הכותרת גולות עם ורייס
מאת המראה מול צעירה אשה
האולימ־ הֵאלים מפגש טיציאן
הקנטאור וגם רובנס מאת פיים
מאת ִדיאנֵיָרה את חוטף נֶסּוס

בין כאן מיוצגים כן כמו ֶרני גווידו
פאולו תיאודוריק האמן השאר

הבארוק ואמני טינטֹוֶרטֹו וֶרֹונֶזֶה
ּבראנֶדל ופטר קּוּפֶצקי יאן כי הצ
כמה שמורות התמונות בגלריית

רודולף של ביותר היפות מהיצירות
השני

את כאן לראות תוכלו כן כמו
שנבנתה הראשונה הכנסייה שרידי

מהמאה גבירתנו כנסיית במצודה
האמונה על־פי שבנה התשיעית
לבית הראשון הנסיך יבֹוי ּבֹורז
ראו לנצרות שהוטבל מיסל ּפזֶ

בזמן נתגלה האתר עמ
במתחם השיפוצים

2

עמ ראו

3

D2 2 מפה Vikářská פראג מצודת
 X 22 43 73 368 טל

22 v Hradčanská Malostranská
יום מדי אוקטובר אפריל פתוח

16:00 עד מרץ נובמבר 9:00-18:00
7 ^ &

 Prašná זה באתר נבנה מגדל
של בניצוחו ב־ כבר věž

ולָדיסלאב המלך של החצר אדריכל
לשמש ונועד ריד ּבנדיקט השני

חפיר על המשקיפה תותחים עמדת
בדלי נהרס המקורי המגדל ־הצבי
מחדש נבנה אבל של קה

של וכבית־המלאכה המגורים כבית
טֹומאש והפעמונים התותחים יוצק

את האיש יצק ב־ יארֹוש
פעמון בפראג הגדול הפעמון

ונתלה טונות ששקל סיגיזמּונד
קתדרלת של הפעמונים במגדל

הקדוש ויטּוס

השני רודולף של שלטונו בתקופת
למעין המגדל הפך

ביצעו כאן לאלכימיה מעבדה
כל קלי אדוארד כמו הרפתקנים

הקיסר את ששכנעו ניסויים מיני
לזהב עופרת להפוך בכוחם שיש

את כבש השבדי כשהצבא ב־
מצבור במגדל התפוצץ המצודה
קשות ניזוק והוא שריפה אבק
כאן לאחסן המשיכו זאת ובכל
הוסב אז עד שריפה אבק

עבור מגורים לדירות המגדל
ויטּוס קתדרלת של השמשים

תערוכה כאן מוצגת כיום הקדוש
הצבא לתולדות שמוקדשת קבועה

כי הצ

4

עמ ראו

5

טל E2 2 מפה Jiřské náměstí
Malostranská X 22 43 73 368

פתוחה 22 v Hradčanská
יום מדי אוקטובר אפריל

16:00 עד מרץ נובמבר 9:00-18:00
www.hrad.cz 7 ^ &

Bazilika sv Jiří הבזיליקה את
וָרטיסלאב הנסיך יסד

ויטּוס לקתדרלת קדומה והיא
הרו הכנסייה זו למעשה ־הקדוש

הקדוש גיאורגיוס בזיליקת של והמגדלים החזית

מתוך פרט
מהמאה סגראפיטֹו
של בחזיתו ה־
לֹוּבקֹוביץ ארמון

הזהב בסמטת הזעירים הבתים אחד
של התמונות בגלריית טיציאן מאת המראה מול צעירה אשה

פראג מצודת
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מפת רחובות 2�1 מפת רחובות 2�1

מפת רחובות 4�3

מפת רחובות 4�3

מפת רחובות 6�3

פראג בחלוקה לאזורים

וְלְטאבָה

ה
אבָ

ְט
וְל

בפראג ביותר השמורה מאנסקית
כאן כשנוסד ב־ הורחבה היא
ונבנתה הקדוש גיאורגיוס מנזר

ב־ דליקה בעקבות מחדש
וחלל האיתנים המגדלים צמד

ביד שוחזרו למראה הסגפני הפנים
מושג לקבל שתוכלו כך אוהבת

במקור הכנסייה נראתה כיצד
באדום־חלודה החזית לעומתם
מהמאה בארוקית תוספת היא

ה־
הקדושה לודמילה קבורה בכנסייה

מהמאה השליט של אלמנתו
ראו יבֹוי ּבֹורז הנסיך התשיעית

לקדושה היתה היא עמ
בוהמיה של הראשונה המעונה

בהוראת שנחנקה לאחר
על כשירדה כלתה דראהֹומיָרה
בבזיליקה להתפלל כדי ברכיה
שושלת מבני כמה עוד קבורים
קברו וָרטיסלאב בהם מיסל ּפזֶ

אולם של הימני בצד ניצב הפשוט
המתע המדרגות למרגלות ־התווך
המקה מושב אל שמובילות ־קלות

המרשימה הבארוק שבכת לה
ּבֹולֶ של קברו את מקיפה ־שממול

השני סלאב

6

עמ ראו

7

Malostranská  X E2 2 מפה
& 22 v Hradčanská

Zlatá ulička ָקה אּוליצ זלאָטה
שהתגוררו הצורפים ש ע נקרא

והק־ הצר הרחוב ה במאה ־כאן
מצד בעיר הציוריים אחד הוא צר

זעי בתים של שורה ניצבת ־אחד
לתוך שנבנו צבעים בשלל רים

המצודה חומת של הקשתות
ה־ המאה בסוף נבנו הבתים

רודולף של המשמר חיילי עבור
עברו שנה מאה כעבור השני

והבתים צורפים כאן להתגורר
הידרדר ה־ במאה אך שופצו

עוני לשכונת והפך האזור
ביותר העניים בתושבים שאוכלסה
באמצע פושעים מהם כמה בעיר

מכאן הועתקו הקודמת המאה
והאזור שנותרו התושבים
רוב המקורי למצבו שוחזר

לחנויות הוסבו הבתים
זכוכית ספרים

מזכ ושאר ־מבוהמיה
התיירים לאלפי רות
הסמטה אל שנוהרים

הצרה
בעבר היתה הזהב סמטת

סופרים כמה של ביתם
המשו גם בהם ־מוכרים
ירֹו נובל פרס וחתן ־רר
ופרנץ זַייפֶרט סלאב

שהתגורר עמ ראו קפקא
כמה במשך במס אחותו עם

חודשים
הסמ של שמה ־בשל

סביבה נפוצו טה
שטענו היו אגדות
כאן שמתגוררים

המקוב ־אלכימאים
זכו כלי סביב ־צים

ומנ מבעבעים ־כית
עבור זהב ליצור סים
למע השני ־רודולף

של לאלכימאים שה
מעבדות היו פראג

Vikářská ב
קתד שבין ־הסמטה
הקדוש ויטּוס רלת

אבק מגדל לבין
השריפה

8

23 33 טל E2 2 מפה Jiřská 3
מודרך סיור להזמנת 12 925

20 18 12 v Malostranská X
 & 10:30-18:00 יום מדי פתוח 22
www.lobkowiczevents. - 7 ^

הצעצועים מוזיאון cz 
יום מדי פתוח 22 43 72 294 טל

www.ivan-steiger.de 9:30-17:30
Lobkovický palác הארמון
אחד הוא ב־ שנבנה
ארמונות של משורה
ארי באזור שצצו

של השריפה
נרחבים כשחלקים

נחרבו אני מְהראדצ
מהסגראפיטֹו כמה

שמקשטים המקוריים
אך נשתמרו החזית את

כאן תראו לכך פרט
השח את בעיקר ־היום

לּוראגֹו קרלו שתכנן זור
עבור ה־ מהמאה
את שירשה לֹוּבקֹוביץ משפחת
היפה החדר ב־ הארמון

הנשפים אולם הוא בארמון ביותר
מסי־ ציורי־קיר ובו ה ־מהמאה

פביאן מאת המיתולוגיה פורי
הארֹובניק

מהמוזיאון חלק בעבר היה הארמון
הוחזר מאז אבל פראג של הלאומי
מוצ כיום לֹוּבקֹוביץ משפחת ־לידי

היקרים הנסיך אוספי כאן גים
דקור אמנות ציורים של ־תצוגה

הערות עם מקוריים תווים טיבית
היידן ושל בטהובן של בכתב־ידם

כלי־נגינה וגם
מוזיאון יש במס הארמון מול
טוענים מנהליו מקסים צעצועים
בעולם בגודלו השני האוסף שזה

העתיקה מיוון צעצועים כולל והוא
ימינו ועד

השריפה אבק מגדל אל נוף
הצבי מחפיר

1

השנייה החצר פראג מצודת
22 43 73 368 טל D2 2 מפה
Hradčanská Malostranská X 

יום מדי בחורף פתוחה 22 v
 7 & 18:00 עד בקיץ 9:00-16:00

www.obrazarna-hradu.cz

 Obrazárna הגלריה
נוסדה Pražkého Hradu
יצירות את להציג כדי ב־

מאז בוהמיה מלכי שאספו האמנות
עמ ראו השני רודולף של ימיו
ברובו בזזו האוסף את
בו נותרו אבל ב־ השבדים
האוסף מעניינות יצירות כמה
מהמאות מציור ברובו מורכב
פסלים כמה גם ויש ה־

של ראש־חזה פסל של העתק בהם
ֶדה אדריאן מאת השני רודולף

נמנות הכותרת גולות עם ורייס
מאת המראה מול צעירה אשה
האולימ־ הֵאלים מפגש טיציאן
הקנטאור וגם רובנס מאת פיים
מאת ִדיאנֵיָרה את חוטף נֶסּוס

בין כאן מיוצגים כן כמו ֶרני גווידו
פאולו תיאודוריק האמן השאר

הבארוק ואמני טינטֹוֶרטֹו וֶרֹונֶזֶה
ּבראנֶדל ופטר קּוּפֶצקי יאן כי הצ
כמה שמורות התמונות בגלריית

רודולף של ביותר היפות מהיצירות
השני

את כאן לראות תוכלו כן כמו
שנבנתה הראשונה הכנסייה שרידי

מהמאה גבירתנו כנסיית במצודה
האמונה על־פי שבנה התשיעית
לבית הראשון הנסיך יבֹוי ּבֹורז
ראו לנצרות שהוטבל מיסל ּפזֶ

בזמן נתגלה האתר עמ
במתחם השיפוצים

2

עמ ראו

3

D2 2 מפה Vikářská פראג מצודת
 X 22 43 73 368 טל

22 v Hradčanská Malostranská
יום מדי אוקטובר אפריל פתוח

16:00 עד מרץ נובמבר 9:00-18:00
7 ^ &

 Prašná זה באתר נבנה מגדל
של בניצוחו ב־ כבר věž

ולָדיסלאב המלך של החצר אדריכל
לשמש ונועד ריד ּבנדיקט השני

חפיר על המשקיפה תותחים עמדת
בדלי נהרס המקורי המגדל ־הצבי
מחדש נבנה אבל של קה

של וכבית־המלאכה המגורים כבית
טֹומאש והפעמונים התותחים יוצק

את האיש יצק ב־ יארֹוש
פעמון בפראג הגדול הפעמון

ונתלה טונות ששקל סיגיזמּונד
קתדרלת של הפעמונים במגדל

הקדוש ויטּוס

השני רודולף של שלטונו בתקופת
למעין המגדל הפך

ביצעו כאן לאלכימיה מעבדה
כל קלי אדוארד כמו הרפתקנים

הקיסר את ששכנעו ניסויים מיני
לזהב עופרת להפוך בכוחם שיש

את כבש השבדי כשהצבא ב־
מצבור במגדל התפוצץ המצודה
קשות ניזוק והוא שריפה אבק
כאן לאחסן המשיכו זאת ובכל
הוסב אז עד שריפה אבק

עבור מגורים לדירות המגדל
ויטּוס קתדרלת של השמשים

תערוכה כאן מוצגת כיום הקדוש
הצבא לתולדות שמוקדשת קבועה

כי הצ

4

עמ ראו

5

טל E2 2 מפה Jiřské náměstí
Malostranská X 22 43 73 368

פתוחה 22 v Hradčanská
יום מדי אוקטובר אפריל

16:00 עד מרץ נובמבר 9:00-18:00
www.hrad.cz 7 ^ &

Bazilika sv Jiří הבזיליקה את
וָרטיסלאב הנסיך יסד

ויטּוס לקתדרלת קדומה והיא
הרו הכנסייה זו למעשה ־הקדוש

הקדוש גיאורגיוס בזיליקת של והמגדלים החזית

מתוך פרט
מהמאה סגראפיטֹו
של בחזיתו ה־
לֹוּבקֹוביץ ארמון

הזהב בסמטת הזעירים הבתים אחד
של התמונות בגלריית טיציאן מאת המראה מול צעירה אשה

פראג מצודת
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רררר
מהמה

־־הסמהסמ
בהבה

טענוטענו
אןאן

־־קובקוב
־־כוכו

־־ומנומנ
עבורעבור
־־מעמע

של שלם ם
דותדות

־־קתדקתד
דושדוש

נחרבו אנ נחרבומְהראדצ אנ מְהראדצ
מהסגראפיטֹוסגראפיטֹו מהכמה כמה

שמקשטים שמקשטיםהמקוריים המקוריים
אך נשתמרו החזית אךאת נשתמרו החזית את

כאן תראו לכך כאןפרט תראו לכך פרט
השח את בעיקר השחהיום את בעיקר ־־היום

לּוראגֹו קרלו שתכנן לּוראגֹוזור קרלו שתכנן זור
עבורעבור ה־ ה־מהמאה מהמאה
את שירשה לֹוּבקֹוביץ אתמשפחת שירשה לֹוּבקֹוביץ משפחת
היפה היפההחדר החדר ב־ ב־הארמון הארמון

הנשפים אולם הוא בארמון הנשפיםביותר אולם הוא בארמון ביותר
מסי־י־ ציורי־קיר מסובו ציורי־קיר ובו הה ־־מהמאהמהמאה

פביאן מאת המיתולוגיה פביאןפורי מאת המיתולוגיה פורי
הארֹובניקהארֹובניק

מהמוזיאון חלק בעבר היה מהמוזיאוןהארמון חלק בעבר היה הארמון
הוחזר מאז אבל פראג של הוחזרהלאומי מאז אבל פראג של הלאומי
מוצ כיום לֹוּבקֹוביץ משפחת מוצלידי כיום לֹוּבקֹוביץ משפחת ־־לידי

היקרים הנסיך אוספי כאן היקריםגים הנסיך אוספי כאן גים
דקור אמנות ציורים של דקורתצוגה אמנות ציורים של ־־תצוגה

הערות עם מקוריים תווים הערותטיבית עם מקוריים תווים טיבית
היידן ושל בטהובן של היידןבכתב־ידם ושל בטהובן של בכתב־ידם

כלי־נגינה כלי־נגינהוגם וגם
מוזיאון מוזיאוןיש יש במס הארמון במסמול הארמון מול
טוענים מנהליו מקסים טועניםצעצועים מנהליו מקסים צעצועים
בעולם בגודלו השני האוסף בעולםשזה בגודלו השני האוסף שזה

העתיקה מיוון צעצועים כולל העתיקהוהוא מיוון צעצועים כולל והוא
ימינו ימינוועד ועד

מתוך מתוךפרט פרט
מהמאה מהמאהראפיטֹו ראפיטֹו
של שלבחזיתו בחזיתו ־־
לֹוּבקֹוביץ לֹוּבקֹוביץארמון רמון

וצלאב קפלת .
הקדוש

של הצפונית בדלת
קבועה הקפלה

על־פי ארד טבעת
הטבעת זו האמונה

לאחוז ניסה שבה
רגע הקדוש וצלאב
בהוראת שנרצח לפני
עמ ראו ּבֹולֶסלאב אחיו

דואות צלעות .
הדקות התומכות

את מבחוץ שמקיפות
מקום ואת התווך אולם

תומכות הפולחן
של הקמרונות בתקרת
ברוב ומקושטות המבנה

שאר כמו בדיוק פאר
הקתדרלה

גותיים קמרונות
של המופלאים מכישוריו
ּפארלֶר פיטר האדריכל
בין להתרשם תוכלו
בקמרונות השאר
שתומ העדינים ־המניפה
הקשתות בשלוש כים
הזהב שער של הגותיות

הזהב שער .
הראשית הכניסה היתה זו ה־ המאה עד

בה משתמשים היום וגם לקתדרלה
של פסיפס יש מעליה מיוחדים באירועים

ונציאניים בעלי־מלאכה מאת הדין יום
ה־ מהמאה

2

ורדה חלון
תכנן הכניסה שמעל הרוזטה את

בשנים קיֶסלָה פרנטישֶק
הבריאה מסיפור סצינות מתאר והוא

הציון מנקודות אחת של הבנייה עבודות
החלו Chrám sv Víta בעיר הבולטות
מלוקסמבורג אן ז בהוראת בשנת

היה הפרויקט על שעבד הראשון האדריכל
המשיך מותו לאחר מאראס מתיו הצרפתי

ולשכת השוואבי ּפארלֶר פיטר במלאכה
מלחמות עד בבנייה המשיכה שלו הבונים

בידי לבסוף הושלמה הקתדרלה ההּוסיטים
ה־ מהמאות ואּומנים אדריכלים

של וקברו הכתר תכשיטי בה שוכנים וכיום
עמ ראו וצלאב הטוב המלך

וצלאב של קברו
למזבח צמוד הקדוש

טובות באבנים ומקושט
למחצה

מקום
הפולחן

המלוכה ארמון אל
עמ ראו

הפעמונים מגדל
מכוסה הרנסאנסי

הבארוק בסגנון קסדה ב

הטריפֹוריּום

גרגוילים
המפוארת המערבית החזית את

מרזבים מקשטים
בדמותן שעוצבו

מפלצות של
מסורתיות

מימי־הביניים

לתיירים מידע

השלישית החצר פראג מצודת
Hradčanská X D2 2 מפה
למצודת 22 v Malostranská

הקתדרלה Pražský hrad פראג
א 9:00-18:00 שבת ב פתוחה

עד מרץ נובמבר 12:00-18:00
התפילה לשעות פרט 16:00 

7:00 שבת 6 7 & 6 5 ב
11:00 9:30 8:00 א

הכוכבים

הקדוש וצלאב . קפלת

הזהב . שער

דואות . צלעות

הצריחים צמד
המערביים

ויטּוס קתדרלת
הקדוש

מהמאה זה בתחריט
לראות תוכלו ה־

הקתדר נראתה ־כיצד
התוספות לפני לה

של

החזית
המערבית הכניסה

הראשית
התווך אולם

1 0 01 0 1

משתלטים קלוויניסטים
והופכים הקתדרלה על

שלהם לבית־התפילה אותה

עם הקתדרלה של הקדשתה
שנה אלף כמעט הבנייה סיום
הקדוש וצלאב של מותו לאחר

צריח
חדש
נוסף

למגדל
בעקבות
שריפה

על מורה מלוקסמבורג אן ז המלך
האדריכל גותית קתדרלה של בנייתה

בעבודות מתחיל מאראס מתיו הצרפתי

הבנאים רב
נקרא ּפארלֶר פיטר
בניית את להמשיך
הקתדרלה

יוזף
מתחיל מֹוצֶקר

את לבנות
התווך אולם

המערבי

ההּוסיטים
על משתלטים

הקתדרלה

מתחילה
של בנייתה
אולם בת בזיליקה
מעברי ושני תווך
בהוראת צד
שּפיטיְהנֶב הנסיך

של בנייתה
ויטּוס של הרֹוטּונָדה
וצלאב בידי הקדוש

הקדוש

ֶמיסל ּפז של קברו
השני אֹוטאֶקר

פיטר של ראש־חזה פסל
היציע בטריפֹוריּום ּפארלֶר
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אזורי מפת
פראג של התיירות
זו שבמפה הצבעוניים האזורים
חמשת ראו כריכה פנימית) הם

בפראג העיקריים התיירות אזורי
משלו פרק מוקדש אחד ולכל
(עמ בפראג בחלוקה לאזורים

מודגשים אלה אזורים (
זה במדריך אחרות במפות גם
(עמ'  דיוקנה של פראג בפרק

לכם יעזרו הם לדוגמה (36�57
העיק־ מוקדי־העניין את לאתר

כדי בהם השתמשו כן כמו ריים
בנהר השיט מסלול את לתכנן

מסלולי ארבעת ) ואת (עמ
.( (עמ המוצעים ההליכה

כל האתרים ושאר מוקדי�3  מפורט מידע
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.

הוא לתיירים מידע
המידע כל של תמצית
לכם הדרוש השימושי

הביקור לתכנון

בניינים של חזיתות
לכם לסייע נועדו חשובים

במהירות אותם לזהות

מתייחסים המספרים
אתר כל של למיקומו
ובפרק האזור במפת

עצמו

הדרו־ הפרטים כל את תקבלו השימושי במידע
הרחובות למפת הפניה כולל באתר לביקור שים

עמ' 257�252 המדריך שבסוף

ממפה הזמן קו
המפתח אירועי את

האתר בתולדות
מוקדי־העניין העיקריים כל 4 

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.

מדגישים הכוכבים
המאפיינים את

ביותר המרשימים
האמנות יצירות ואת

ביותר החשובות
להחמיץ לכם שאסור

ה ז ך  י ר ד מ ב ש  מ ת ש ה ל ך  י 7א

וצלאב קפלת .
הקדוש

של הצפונית בדלת
קבועה הקפלה

על־פי ארד טבעת
הטבעת זו האמונה

לאחוז ניסה שבה
רגע הקדוש וצלאב
בהוראת שנרצח לפני
עמ ראו ּבֹולֶסלאב אחיו

דואות צלעות .
הדקות התומכות

את מבחוץ שמקיפות
מקום ואת התווך אולם

תומכות הפולחן
של הקמרונות בתקרת
ברוב ומקושטות המבנה

שאר כמו בדיוק פאר
הקתדרלה

גותיים קמרונות
של המופלאים מכישוריו
ּפארלֶר פיטר האדריכל
בין להתרשם תוכלו
בקמרונות השאר
שתומ העדינים ־המניפה
הקשתות בשלוש כים
הזהב שער של הגותיות

הזהב שער .
הראשית הכניסה היתה זו ה־ המאה עד

בה משתמשים היום וגם לקתדרלה
של פסיפס יש מעליה מיוחדים באירועים

ונציאניים בעלי־מלאכה מאת הדין יום
ה־ מהמאה

2

ורדה חלון
תכנן הכניסה שמעל הרוזטה את

בשנים קיֶסלָה פרנטישֶק
הבריאה מסיפור סצינות מתאר והוא

הציון מנקודות אחת של הבנייה עבודות
החלו Chrám sv Víta בעיר הבולטות
מלוקסמבורג אן ז בהוראת בשנת

היה הפרויקט על שעבד הראשון האדריכל
המשיך מותו לאחר מאראס מתיו הצרפתי

ולשכת השוואבי ּפארלֶר פיטר במלאכה
מלחמות עד בבנייה המשיכה שלו הבונים

בידי לבסוף הושלמה הקתדרלה ההּוסיטים
ה־ מהמאות ואּומנים אדריכלים

של וקברו הכתר תכשיטי בה שוכנים וכיום
עמ ראו וצלאב הטוב המלך

וצלאב של קברו
למזבח צמוד הקדוש

טובות באבנים ומקושט
למחצה

מקום
הפולחן

המלוכה ארמון אל
עמ ראו

הפעמונים מגדל
מכוסה הרנסאנסי

הבארוק בסגנון קסדה ב

הטריפֹוריּום

גרגוילים
המפוארת המערבית החזית את

מרזבים מקשטים
בדמותן שעוצבו

מפלצות של
מסורתיות

מימי־הביניים

לתיירים מידע

השלישית החצר פראג מצודת
Hradčanská X D2 2 מפה
למצודת 22 v Malostranská

הקתדרלה Pražský hrad פראג
א 9:00-18:00 שבת ב פתוחה

עד מרץ נובמבר 12:00-18:00
התפילה לשעות פרט 16:00 

7:00 שבת 6 7 & 6 5 ב
11:00 9:30 8:00 א

הכוכבים

הקדוש וצלאב . קפלת

הזהב . שער

דואות . צלעות

הצריחים צמד
המערביים

ויטּוס קתדרלת
הקדוש

מהמאה זה בתחריט
לראות תוכלו ה־

הקתדר נראתה ־כיצד
התוספות לפני לה

של

החזית
המערבית הכניסה

הראשית
התווך אולם

1 0 01 0 1

משתלטים קלוויניסטים
והופכים הקתדרלה על

שלהם לבית־התפילה אותה

עם הקתדרלה של הקדשתה
שנה אלף כמעט הבנייה סיום
הקדוש וצלאב של מותו לאחר

צריח
חדש
נוסף

למגדל
בעקבות
שריפה

על מורה מלוקסמבורג אן ז המלך
האדריכל גותית קתדרלה של בנייתה

בעבודות מתחיל מאראס מתיו הצרפתי

הבנאים רב
נקרא ּפארלֶר פיטר
בניית את להמשיך
הקתדרלה

יוזף
מתחיל מֹוצֶקר

את לבנות
התווך אולם

המערבי

ההּוסיטים
על משתלטים

הקתדרלה

מתחילה
של בנייתה
אולם בת בזיליקה
מעברי ושני תווך
בהוראת צד
שּפיטיְהנֶב הנסיך

של בנייתה
ויטּוס של הרֹוטּונָדה
וצלאב בידי הקדוש

הקדוש

ֶמיסל ּפז של קברו
השני אֹוטאֶקר

פיטר של ראש־חזה פסל
היציע בטריפֹוריּום ּפארלֶר
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שיכולותא רבות ערים ין
כך כל לתיירים להציע
להחליט שקשה עד הרבה
העתיקה העיר לעשות עדיף מה
להת־ ותוכלו עצמה בפני מרהיבה
ימים פעלמהבנייניםהעתיקיםשבה
את היטב תכננו אם אבל שלמים
יותר הרבה לראות תוכלו זמנכם
העיר את הופך מה באמת ולהבין

הצעות להלן כך הזאתלמיוחדתכל
העמוסים שונים טיול ימי לארבעה
אל פראג של מוקדי־העניין במיטב
אם גם הימים בין לערבב תחששו
זה אתר על או מוזיאון על תוותרו
מיופייה הדבר יפחית לא אחר או
המשוערים המחירים העיר של
עלויות את כוללים להלן שנקובים

הכניסה ודמי האוכל התחבורה

ודת אמנות ספרות

קפקא של בית־הקפה
היהודי הרובע

דקורטיבית אמנות של אוספים
מימי־הביניים ואמנות

איכותיות חנויות

מבוגרים הקציבו לפחות 4560 קצ' שני

בוקר
פראג בין להפריד אי־אפשר

שכדאי כך קפקא לפרנץ היהודית
קפה בלגימת היום את לפתוח

ראו  Café Grand Praha ב
העתי־ העיר עמ' 209) שבכיכר
ובית־ מעליו התגורר קפקא קה
חברתו ש ע בעבר נקרא הקפה
מכן לאחר מילֶנָה העיתונאית

סָקה יז בּפָרז המשיכו
הרובע תוך אל Pařížská

בקרו (ראו עמ' 89�80) היהודי
(ראו עמ'  ַמייזֶל בבית־הכנסת
הרחוב את חצו מכן ולאחר (90

היהודי בית־הקברות אל
טיול (ראו עמ' 87�86) העתיק

בבית־ והצצה בבית־הקברות
ראו עמ' 85)  קלאוס הכנסת

הצהריים לארוחת אתכם יכינו
מהמסעדות באחת לאכול שבו
 Les ב או שבאזור היהודיות

(ראו עמ' 204). Moules

לאומיים אוצרות

אני ְהראדצ בכיכר המשמר חיילי
סטראנָה במאלָה צהריים ארוחת

קרל גשר על טיול
העירייה בית של בשעון צפייה
מופלאה כנסייה או אמנות

מבוגרים הקציבו לפחות 2400 קצ' שני

בוקר
בכיכר היום את התחילו

מחיילי התרשמו אני ְהראדצ
מצודת בפתח שעומדים המשמר
מפוארים במדים לבושים פראג
 První nádvoří דרך והמשיכו
הקדוש ויטּוס קתדרלת אל
של לבה (ראו עמ' 103�100)

מכן ולאחר בפנים סיירו המצודה
הבא־ אמנות של האוסף אל פנו
הקדוש גיאורגיוס במנזר רוק
מתח־ אם ראו עמ' 107�106)
פנו מזכרת איזו לקנות לכם שק

הקטנטנים בתי־המלאכה אל
(ראו עמ' 99) הזהב בסמטת

ארמון אל המשיכו לחלופין
בתערוכה והציצו לֹוּבקֹוביץ

לכו ראו עמ' 99) בו שמוצגת
Zlatá ulička הזהב בסמטת

לכיכר Sněmovní עד וב
לאכול שבו סטראנָה מאלָה

והתפע־ מאוחרת צהריים ארוחת
הרובע של האדריכלות מפניני לו

ראו עמ' 125�124) הקטן

צ אחה
מכאן קצרה הליכה במרחק

ראו עמ'  קרל גשר נמצאים
העתיקה העיר 139�136) וכיכר

לשעה הכיכר אל בואכם את תזמנו
את ולשמוע לראות כדי עגולה

שבכיכר האסטרונומי השעון
(ראו עמ'  העתיקה העיר

מרומי אל לטפס כדאי (72�74
הישן העירייה בית מגדל
להתפעל ראו עמ' 73) כדי
מצודת אל המרהיב מהנוף
סטראנָה מאלָה ואל פראג

לבחור תוכלו מקום בקרבת
בארמון הרוקוקו אמנות בין

ראו עמ' 70) לפא־ קינסקי
ניקולאס כנסיית של רה

ראו עמ' 71�70) הקדוש
והחנויות הצרים הרחובות

כעת לכם ממתינים טין בחצר
ערב מארוחת ליהנות בואו

Staroměstská במסעדת
כי צ בתפריט המתאפיינת

אלגנטית ובאווירה מסורתי
ראו עמ' 203)

הספרדי בית־הכנסת של המפואר הפנים חלל

בתי של השולחנות ליד נחים תיירים
העתיקה העיר בכיכר הפזורים הקפה

מקומי לפיתוח המשרד של האר־נובו חזית

ג א ר פ ם  ע ת  ו ר כ י ה 1 0

ארבעה ימים קסומים בפראג

השעון
האסטרונומי

צ אחה
במוזיאון משטיחי־הקיר התפעלו
(ראו עמ'  דקורטיבית לאמנות
בית־העירייה לכיוון טיילו (84
(ראו עמ' 85) ובית־ היהודי

ראו עמ'  הישן־חדש הכנסת
הרובע של המזרחי בצדו (88�89
חובה אתרי שני עומדים היהודי

המהולל הספרדי בית־הכנסת
אנגס ראו עמ' 90) ומנזר

ראו עמ'  מבוהמיה הקדושה
להתרשם תוכלו שם (92�93

מימי־הביניים מאמנות
הגיע תרבות של ארוך יום אחרי
סָקה יז בּפָרז שופינג לקצת הזמן

את שחוצה הראשי הרחוב
ערב לארוחת שבו היהודי הרובע
מהמסע־ King Solomon ב
בעיר המשובחות היהודיות דות

ראו עמ' 204)

ארוחת ואכלו הגבעה במורד
(ראו  Nebozízek ב צהריים

פתוחה רחבה כאן יש עמ' 205)
העיר אל פנורמי נוף וגם

צ אחה
שם סְטֶרלֶצקי האי אל טיילו
לשאריות הברבורים מחכים

הצהריים מארוחת שלכם הלחם
לראות תוכלו נוספים בעלי־חיים
ראו עמ'  ואלֶנשֵטיין בארמון

כמה מתגוררים בגן (126
של מוזר העתק גם ויש טווסים
או ברגל המשיכו גיר אבן מערת
הנהר של האחר צדו אל במטרו

בשעון לצפות תוכלו שם
ראו 74�72)  האסטרונומי
העתיקה העיר בכיכר בפעולה

שבכיכר מבתי־הקפה באחד שבו
כנסיית אל המשיכו מכן ולאחר

(ראו עמ' 65) הקדוש יעקב
הזרוע את לראות אוהבים ילדים

הכניסה מעל שתלויה החנוטה
שנה זה לכנסייה

המקום ראו עמ' 145�144)
הקומוניסטי השלטון הופל שבו
ודמיינו הכיכר של לאורכה צעדו
באנשים לפה מפה מלאה אותה
כבוד חלקו ב־ שהיה כפי

לקורבנות באנדרטה לגיבורים
ראו עמ' 145) הקומוניזם

האנטי־קומו־ לסטודנט ובמיוחד
את שהעלה ּפאלאך יאן ניסטי

ב־ כאן ממש באש עצמו
הסובייטית הפלישה על במחאה
הגס־ מטה גם נמצא לכיכר סמוך
 Politických ב לשעבר טאפו

המסחר משרד כיום věznů
כים צ אלפי נכלאו שבו בניין

שבו השנייה העולם במלחמת
במלון צהריים ארוחת לאכול

של מופת עמ' 206) ֶאוורֹוּפָה
וצלאב בכיכר אר־נובו

צ אחה
קיריל כנסיית אל טיילו

ראו עמ'  הקדושים וֶמתֹודיּוס
מלוחמי כמה התאבדו שבה (152
כשה־ ב־ כית הצ המחתרת
לראות תוכלו עליהם צרו נאצים
הקריפ־ בקירות היריות חורי את

מרתק למוזיאון מאז שהוסבה טה
האירו־ השתלשלות את המתעד

את לשטוף בואו לסיום עים
החנות יפות בעתיקות העיניים

 Military Antiques
ראו עמ'  Charvátova שב
שרי־ של בלום אוצר 214) היא
והסובייטי הנאצי מהכיבוש דים
מכל צבאיות מזכרות שאר לצד

תקופות מיני
מאוד פופולרי המראות מבוך
ברוחם וצעירים צעירים בקרב

וגיבורים היסטוריה

ונפילתו עלייתו וצלאב כיכר
הקומוניזם של

בסטייל צהריים ארוחת
המלחמה מימי היסטוריה

לעתיקות חנויות

מבוגרים הקציבו לפחות 3060 קצ' שני

בוקר
וצלאב בכיכר היום את התחילו

משפחתי יום

ומגדל הכבלים ברכבת נסיעה
התצפית

המראות מבוך
ומערות טווסים

הקדוש יעקב כנסיית

נפשות הקציבו  ארבע בת משפחה
לפחות 2900 קצ'

בוקר
במעלה הכבלים ברכבת סעו

ראו עמ' 141) ין ּפֶטרז גבעת
האייפל על להשקיף תוכלו משם

ראו  התצפית מגדל המקומי
גרם גם ובו פראג עמ' 140) של
ראשו אל המוביל לולייני מדרגות

ראו עמ' 140) המראות מבוך
יעסיק משם קצרה הליכה מרחק
וכך קלה לשעה הזאטוטים את

שֶטפאניק הכוכבים מצפה גם
ברכבת סעו ראו עמ' 140)

חזרה הדרך אמצע עד הכבלים

הלאומי המוזיאון בחזית על־שמו והאנדרטה וצלאב כיכר

ג א ר פ ב ם  י מ ו ס ק ם  י מ י ה  ע ב ר 1א 1
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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
 Knights of אבירי מסדר מלטה

134 ,131 Malta
 Prašná אבק השריפה, מגדל

98 věž
מפת רחובות מאוירת 96  

 Prašná אבק השריפה, שער
64 brána

מפת רחובות מאוירת 63  
(ה)אגודה הצ'כית לאסטרונומיה 
175 Czech Astronomical Society

 Czech (ה)אגודה הצ'כית לנכים
Association of Persons with Dis-

229 ,183 abilities
 Sv. Jiljí, ֶאגידיּוס הקדוש, כנסיית

Kostel, 75
מפת רחובות מאוירת 77  

 ,23 Agnes, St אגנס הקדושה
92 ,44 ,35

אגנס הקדושה מבוהמיה, מנזר 
 ,23 Klášter sv. Anežky České

92 3
המיטב של פראג 39, 40, 44  

מפת רחובות מאוירת 83  
 Adalbert, St ַאדאלּבֶרט הקדוש

163 ,140 ,136 ,22 ,21
 Pánů z אדוני קּונשטאט, ארמון

78 9 ,77 Kunštátu, Dům
קרנאך) 114 וחוה  אדם

144 Adria Palace ָאדִריָה, ארמון
62 U Rotta אּו רֹוָטה

 Augusta, אֹוגּוסָטה, ההגמון יאן
Bishop Jan, 167

אֹוגּוסָטה, כל א(מצודת 
 Augusta Prison (קְרז'יבֹוקלאט

167
 Augustine, אוגוסטינוס הקדוש

St, 137
הקדוש (קֹוהל) 125 אוגוסטינוס
 ,115 Augustinians אוגוסטינים

154 ,127

מלון ֶאוורֹוָּפה ֶאוורֹוָּפה, מלון ראו
אוטובוס 238

אוטובוסי לילה 242
אוטובוסים 242

 ,26 Utraquists אּוטרקיסטים
75 ,70

אוכל ומשקאות 201�198
מסעדות גם ראו  

 Míčovna אולם משחקי הכדור
111 ,29

 Olšanské אֹולשאני, בית�הקברות
160 ,50 hřbitovy

 At the Poor (ה)אומלל, בית
68 Wretch's

184 Ungelt אּונגֶלט, מלון
 Ondříček, אֹונְדְרז'יצֶ'ק, פרנטישֶק

118 František
אוניברסיטאות

האוניברסיטה הטכנולוגית של   
 Czech Technical University צ'כיה

148
 ,31 Klementinum קלֶֶמנטינּום  

173 ,79 ,76 ,57 ,45
 ,24 ,17 Karolinum קרולינּום  

65 ,63 ,25
(ה)אוניברסיטה הטכנולוגית של 

Czech Technical Univer- צ'כיה
148 sity

34 Union Café אּוניון קפה
Aostalli, Ot- ָאוֹסטאלי, אֹוטאביֹו

141 ,127 tavio
אוסטרליה, הקונסוליה של 

227
Auster- (1805) אוסטרליץ, קרב

32 litz, Battle of
 Oppenheim, אופנהיים, הרב דוד

86 Rabbi David
אופניים 243

אופרה 145, 147
 Očko, אֹוצ'קֹו, הארכיהגמון יאן

92 ,24 Jan, Archbishop
אּורּבאנּוס החמישי, האפיפיור 

24 Urban V, Pope
 Sv. אורסולה הקדושה, כנסיית

155 Voršily, Kostel
155 Ursuline Order אורסולינות

 Stavovské אחוזות, תיאטרון
65 divadlo

 Brothers of Mercy 'אֵחי החמלה’
91

 Bohemian '(ה)אחים מבוהמיה’
91 Brethren

 Theatre Island אי התיאטרון
51

קאמּפָה (ּפנקס) 133 אי ה
 Ibsen, Hendrik איּבֶסן, ֶהנדריק

169
 Sv. איגנציּוס הקדוש, כנסיית

152 Ignáce, Kostel
מפת רחובות מאוירת   

149
Igna- איגנציּוס הקדוש מלֹויֹולָה

152 tius Loyola, St
 Ivan, Blessed איוואן המבורך

136
 Vlašská (ה)איטלקי, הרחוב

130 ulice
 At the Stone איל האבן, בית

68 Ram
 Impressionism אימפרסיוניזם

115 ,40
אינטרנט, גישה 235�234

אינטרנט�קפה 235�234
טריביון הראלד אינטרנשיונל

International Herald Tri-
235 bune

אירועים מיוחדים (לפי עונות) 
50�53

78 Iron Man איש הברזל
אכסדרת ’הטחנה' (קרלסּבאד) 

169 Mlýnská kolonáda
אכסניות 186, 187

 IYHF hostels אכסניות נוער
187

 El Greco ישו של ֶאל גֶרקֹו, ראשו
115 ,112

54 Elbe (נהר) ֶאלּבָה
בראון) 111 הלילה  על אלגוריה
מטולדו (ּברֹונצינֹו)  ֶאלֵיאֹונֹוָרה

115
 Elizabeth, אליזבת הקדושה

139 St
 Elizabeth of אליזבת מּפֹוֶמראניָה

42 Pomerania
ַאליּפראנדי, ג'ובאני ּבָטיסָטה 
 Alliprandi, Giovanni Battista

135 ,110
Em- (המנזר הסלאבוני) ֶאָמאּוס

153 auzy
 Master of אמן המזבח מטרזֶ'ּבֹון

the Třeboň Altar
39 ישו של תחייתו  

Mas- אמן המזבח מליטֹוֶמרז'יצֶה
ter of the Litoměřice Altar
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הק־ השילוש של המזבח תמונת  
108�9 דוש

83 עננים על אמן צ'כי (ישו
אמן תמונת המזבח מווישי 

 Master of the Vyšší Brod ּברֹוד
Altarpiece

92 הבשורה  
35 77 Charter 77 אמנה

אמצעי התקשורת 235�234
 American אמריקן אקספרס

232 Express
 Anglican (ה)אנגליקנית, הכנסייה

229 Church
ַאנגֶרמאיֶיר, יוהאן�ַאדאלּבֶרט 

 Angermayer, Johann�Adalbert
109

107 שעון עם דומם טבע  
אנדרטאות זיכרון מעברה של 

האומה 99
אנדרטאות

 National האנדרטה הלאומית  
160 Memorial

 Letná המטרונום בלֶטנָה פארק  
161 ,34 Park metronome

 St Wenceslas וצלאב הקדוש  
146 ,145

 ,70 ,69 ,62 Jan Hus  יאן הּוס  
234

 St John יוחנן הקדוש מנֶּפֹומּוק  
119 Nepomuk

 to Victims לקורבנות הקומוניזם  
 145 of Communism

 to (2002) לקורבנות הקומוניזם  
141 Victims of Communism

פסלים גם ראו  
 National (ה)אנדרטה הלאומית

160 Memorial
אנדרטה לפרנטישֶק ּפלאצקי 

 Memorial to František Palacký
57

 Anne, Empress אנה, הקיסרית
110

An- אנטוניוס הקדוש מּפאדֹובָה
137 ,69 thony of Padua, St

 Asam, אסאם, קֹוזמאס דמיאן
71 Kosmas Damian

 D'Este collection ֶאסֶטה, אוסף
114

231 Asklepion ָאסקלֶּפיֹון
אקלים, טבלה 53

ארבעה ימים קסומים בפראג 
10�11

(ה)ארגון למשתמשי כיסאות 
Prague Orga- גלגלים בפראג
 nization for Wheelchair Users

229 ,228
ֶארוס (ֶדה פריס) 126

ארכיון בעלי האדמות החדשים 
 New Land (ארמון המלוכה)

105 Rolls
 Dům ארמון אדוני קּונשטאט

78�9 Pánů z Kunštátu
 Palácové zahrady (ה)ארמון, גני

135 ,49 ,47
 Arcibiskupský ארמון הארכיהגמון

111 ,48 Palác
 Královský palác ארמון המלוכה

104�5
המיטב של פראג 48  

מפת רחובות מאוירת 97  
 Královský ארמון הקיץ המלכותי

110 letohrádek
 Industrial ארמון התעשייה

162 Palace
 Valdštejnský ארמון ואלֶנשֵטיין

126 125 ,5 palác
המיטב של פראג 46, 49  

 Palác Kinských ארמון קינסקי
70

ארמונות
המיטב של פראג 9�46  

148�9 ,40 Art Nouveau אר�נובו
115 Ernst, Max ארנסט, מקס

 Arcimboldo, ָארצ'ימּבֹולדו, ג'ּוזֶֶּפה
Giuseppe

28 השני רודולף  
טי� המראה  מול צעירה אשה

ציאן) 98

ב
 Budweiser באדווייזר, ִמבשלת

201 ,200 Budvar
 Basle Council באזל, מועצה

152 of
 Bayer, Paul ּבאיֶיר, פול איגנאץ

Ignaz
 Jezuitská המכללה הישועית  

152 kolej
 Kostel כנסיית איגנציּוס הקדוש  

152 sv. Ignáce
 Bassano, Jacopo ּבאסאנֹו, יאקֹוּפֹו

115
 At the Golden באר הזהב, בית

173 ,172 ,78 Well

בארוק, אדריכלות 1�30, 44, 
48�9 ,45

בארוק, אמנות 109
 Botels (מלונות צפים) ּבֹוֶטלים

184
בולים 235

ּבֹולֶסלאב הראשון, הנסיך 
20 ,18 ,17 Boleslav I, Prince

 Boleslav ּבֹולֶסלאב השני, הנסיך
20 ,18 II, Prince

 Kostel כנסיית לורנציוס הקדוש  
140 sv. Vavřince

 Břevnovský מנזר ּברזֶ'בנֹוב  
163 Klášter

 Klášter מנזר גיאורגיוס הקדוש  
106 sv. Jiří

קברו 99  
Bossi, CG  66 'ּבֹוסי, ק.ג

196 Bufet (בר חטיפים) ּבּוֶפה
131 Buquoy Palace ּבּוקֹוי, ארמון

 Borgia, ּבֹורגָ'ה, פרנצ'סקו הקדוש
138 St Francis

 Bourdon, ּבֹורדֹון, סבסטיאן
115 Sébastien

201 Borovička ּבֹורֹוביצ'ָקה
Borro- ּבֹורֹוֵמיאֹו, קרלו הקדוש

152 meo, St Charles
 Borromini, ּבֹורֹומיני, פרנצ'סקו

Francesco128
Bořiat, Jaro- ּבֹורז'יַאט, ירוסלאב

118 slav
 Bořivoj, Prince ּבֹורז'יבֹוי, הנסיך

104 ,98 ,95 ,20
 Bořívoj II, ּבֹורז'יבֹוי השני, הנסיך

22 Prince
Bazi- בזיליקת גיאורגיוס הקדוש

98�9 lika sv. Jiří
52 Běchovice ּבֶחֹוביצֶה

201 Becherovka ּבֶֶחרֹובָקה
 Beethoven, בטהובן, לודוויג ואן

132 ,78 ,50 Ludwig van
 230�231 Safety בטיחות

BBC World Ser- בי.בי.סי העולמי
235 vice

בידור 223�218
ביטוח 230, 231, 239

163 Bílá Hora ּבילָה הֹוָרה
 Bys, Johann ּביס, יוהאן רודולף

109 Rudolf
בירה 201�200

בירה, אולמות 127, 155, 196, 
208�9 ,201
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83 Charnel House בית גולגולות
 Státní בית האופרה הלאומי

147 opera Praha
מפת רחובות מאוירת 145  
84 Dům umělců בית האמנים

 New Deanery בית הדיקן החדש
180

180 Canon's House בית הכומר
 House of בית המדונה השחורה

91 ,65 the Black Madonna
 Dancing House, (ה)בית המרקד

57 the
 Židovská בית העירייה היהודי

85 radnice
מפת רחובות מאוירת  82  

 Staroměstská בית העירייה הישן
72�4 radnice

74 ,73 ,32 ,26 Orloj השעון  
המגדל 73  

מפת רחובות מאוירת  62  
בית העירייה של נֹובֶה מיֶיסטֹו 
155 ,26 Novoměstská radnice
 ,50 ,33 Obecní dům בית העם

174 ,64 5
 Mayor's Room אולם ראש העיר  

37
מפת רחובות מאוירת 63  

Wiehl House בית וייל
מפת רחובות מאוירת 144  

148 Praha House בית פראג
 Dům u Dvou בית שני דובי הזהב

71 Zlatých Medvědů
 Italian בית�החולים האיטלקי

130 Hospital
Vysoká syn- בית�הכנסת הגבוה

85 agóga
המיטב של פראג 41, 45  

מפת רחובות מאוירת 82  
בית�הכנסת הישן�חדש 

229 ,88 9 Staronová synagoga
היסטוריה  24  

המיטב של פראג 43, 44  
מפת רחובות מאוירת 82  

90 Stará škola בית�הספר הישן
בית�הקברות היהודי העתיק 

86 7 ,81 Starý židovský hřbitov
המיטב של פראג 41  

מפת רחובות מאוירת 82  
 Betlémská בית�לחם, קפלת

75 kaple
היסטוריה 25, 26, 27  
המיטב של פראג 44  

מפת רחובות מאוירת 77  
111 Jízdárna בית�ספר לרכיבה
 Blaeu, William ּבלָאּו, וויליאם

121
 Blanche de ּבלאנש ֶדה וָלּוָאה

167 Valois
 ,29 ,28 Belvedér ּבֶלוֶוֶדרה

110 11
המיטב של פראג 46, 48

  Balšánek, ּבָלשאנֶק, אנטונין
64 Antonín

 ,90 ,70 Benedictines בנדיקטינים
163 ,153

79 Bendl, Jan ּבֶנדל, יאן
 Bendelmayer, ּבֶנֶדלמאיֶיר, ּבֶדז'יך

148 Bedřich
 Assicurazioni בניין הביטוח הכללי

145 Generali Building
 Benizi, St ּבֶניצי, פיליּפֹו הקדוש

136 Philip
בנקים 232

 Beneš, Edvard ּבֶנֶש, אדוורד
34 ,19

 Baptist בפטיסטית, הכנסייה
229 Church of Prague

86 Beck, Moses ּבֶק, מוזֶס
 Hvězda 'בקתת הציד ’הכוכב

163
 Braun, Antonín בראון, אנטונין

110 ,47
111 הלילה על אלגוריה  

ניקולאס הקדוש (העיר העתי�  
70 Kostel sv. Mikuláše (קה

 Braun, Matthias בראון, מתיאש
109

Thun� ארמון תּון�הֹוֶהנשטיין  
124 Hohenstein Palace

דיוקן 138  
הקריאטידות בארמון שֶנּבֹורן   

125
137 הקדושה לּואיטגָרד  

Muzeum An- מוזיאון דבוז'אק  
154 tonína Dvořáka

מעונו של ראש מסדר אבירי   
 Grand Priory of the מלטה

Knights of Malta  131
פסלי גן וְְרְטּבָה 130  

פסלי הרקולס 47, 78  
קברו 154  

שער מצודת קֹונֹוּפישֶטה   
167

108 הקדוש תדאוס  

 ,40 Brand, Petr ּבראנדל, פטר
109 ,98 ,65

מדבר שליח של ראש־חזה פסל  
106

132 הקדושה המשפחה
 Braník brewery ּבראניק, ִמבשלת

127
 Braque, Georges 'ּבראק, ז'ורז

115
 White (ה)ברבור הלבן, בית

130 Swan
 Barbara, St ברברה הקדושה

139
ברברה הקדושה, כנסיית (קּוטנָה 

 Church of St Barbara (הֹוָרה
168 ,159

117 Brüderle, Jan ּברּוֶדרלֶה, יאן
 Brožík, Václav ּברֹוז'יק, וצלאב

157 ,147
105 ב־ מהחלון  ההשלכה  

29 Brueghel, Jan ּברויגל, יאן
Bronzino, Agnolo ּברֹונצינֹו, ָאניֹולֹו

115 מטולדו ֶאלֵיאֹונֹוָרה  
Brokof, Ferdi- ּברֹוקֹוף, פרדיננד

109 nand
91 גולגולתא  

הפסלים בכנסיית גאל הקדוש   
71

הפסלים על גשר קרל 136  
131 המטביל יוחנן  

 ,90 ,83 מנֶּפֹומּוק הקדוש יוחנן
153

173 ,107 מּורי של פסל  
פסלו 138  

31 הקדוש ה ּבֹורג סקו פרנצ  
קברו של הרוזן וָרטיסלאב   

ממיטרֹוביצֶה 65
 Bruckner, Anton ּברּוקנֶר, אנטון

169
 Břevnovský ּברזֶ'בנֹוב, מנזר

163 ,21 Klášter
ּבֶרטיסלאב הראשון, הנסיך 

18 Břetislav I, Prince
ּבֶרטיסלאב השני, הנסיך 

22 Břetislav II, Prince
31 Bertramka ּבֶרטראמָקה

בריאות 231 
קּוֶּפצ� וּוסין  פרנֶצסָקה ֶהדביָקה  

קי) 109
ברים 9�208, 227

 Bernini, Gian ּבֶרניני, ג'אן לורנצו
163 ,138 Lorenzo
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 Bernard, ּברנרדינּוס הקדוש
139 St

Bassevi, Hen- ּבָשֶביס, הינדלע
87 dela

קלימט) 165 בתולה  ה
בתי עירייה

במאלָה סטראנָה 127  
בנֹובֶה מיֶיסטֹו (’העיר החדשה')   

155
בסטאֶרה מיֶיסטֹו (’העיר הע�  
תיקה') 26, 32, 62, 3�72, 74, 

173
היהודי 82, 85  
בתי�חולים 231

בתי�כנסת
בית�הכנסת הישן�חדש   

 ,44 ,43 ,24 Staronová synagoga
229 ,88 9 ,82

85 ,82 ,45 ,41 Vysoká הגבוה  
המיטב של פראג 5�42  

90 91 ,83 Španělská הספרדי  
229 Jerusalem ירושלים  

90 ,82 ,41 ,39 Maisel ַמייזֶל  
 ,82 ,45 ,44 Pinkas פנקס  

86 ,84 5
 ,85 ,82 ,45 Klausen קלאוס  

86
בתי�מרקחת 231

בתי�קברות
160 Olšanské אֹולשאני  

 Starý židovský היהודי העתיק  
86�7 ,82 ,81 ,41 hřbitov

181 Vyšehrad וישְֶהראד  
בתי�קפה 7�196

שעות פתיחה 227  

ג
ג'אז 50, 52

137 Cajetan, St גֶָאטאנֹו הקדוש
 Havelské גאל, העיירה של

71 Město
 St Gall, גאל הקדוש, כנסיית

71 Church of
 Gallas de גאלאס ֶדה קאמּפֹו, יאן

78 Campo, Jan
 Galli, Agostino גאלי, אגוסטינו

118
Gambri- גאמּברינּוס, מלך הבירה

200 nus, King of Beer
Gans, David  86 גאנז, דוד

 Restaurace u (ה)גביע, מסעדת
207 ,154 Kalicha

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

163
המיטב של פראג 45  

מפת רחובות מאוירת 132  
גבירתנו רבת�החסד, כנסיית 

 Our Lady of Unceasing Succour,
130 Church of

גבירתנו של השלגים, כנסיית 
 Panny Marie Sněžné, Kostel

146 ,108
המיטב של פראג 44  

מפת רחובות מאוירת 144  
גבירתנו שלפני טין, כנסיית 

 Matky Boží před Týnem, Kostel
70 ,67 ,5

היסטוריה 27, 69  
המיטב של פראג 43, 44  

מפת רחובות מאוירת 63  
גבירתנו שמתחת לשרשרת, כנ�
 Panny Marie pod řetězem, סיית

134 Kostel
מפת רחובות מאוירת 132  

 Guarini, Guarino גּוַאריני, גּוַארינֹו
128

169 Gogol, Maxim גוגול, מקסים
115 ,40 Gauguin, Paul גוגן, פול

Godyn, Abraham גודין, אברהם
164 הצדק התגלמות  

ציורי�הקיר בארמון טרויה 165  
Gottwald, Kl- גֹוטוֹולד, קלֶֶמנט

160 ,34 ,19 ement
מכריז על הקמת מדינה קומו�  

ניסטית 69, 70
 Gutfreund, Otto גֹוטפרֹוינד, אוטו

163 ,135 ,40
מיגל גויה, פרנסיסקו ֶדה, דון

 Goya, לָרדיסאּבאל ֶדה מיגל דון
115 Francisco de

 Calvary Chapel גולגולתא, קפלת
175

88 Golem (ה)גולם
114 Gossaert, Jan גֹוֶסרט, יאן

גותית, אדריכלות 44
הרובע היהודי  גטו ראו

96 George, St גיאורגיוס הקדוש
 Sv. גיאורגיוס הקדוש, בזיליקת

98 9 ,97 ,23 ,21 Jiří, Bazilika
המיטב של פראג 42, 44  

 Sv. Jiří, גיאורגיוס הקדוש, מנזר
106�9 ,97 Klášter

המיטב של פראג 38, 40  

 Order of the גיזת הזהב, מסדר
126 Golden Fleece

גיל הזהב, מטיילים בני 228
 National (ה)גלריה הלאומית

Gallery
ארמון ואלֶנשֵטיין   

126 Valdštejnský palác
 Veletržní ארמון ירידי המסחר  

164�5 Palác
 Palác Kinských ארמון קינסקי  

70 ,47
 Šternberský ארמון שֶטרנּבֶרג  

112�15 palác
המיטב של פראג 40  

מנזר אגנס הקדושה מבוהמיה   
 Klášter sv. Anežky České

92�3
 Klášter מנזר גיאורגיוס הקדוש  

106�9 sv. Jiří
 Zbraslavský מנזר זְּבָרסלאב  

163 klášter
 Gallery גלריה ְקְרז'יז'ֹובניקּו

79 Křižovníků
גלריית התמונות של מצודת 

 Obrazárna Pražkého פראג
98 Hradu

מפת רחובות מאוירת 96  
Galerie Rudol- גלריית רּודֹולפינּום

84 phinum
 Botanická zahrada (ה)גן הבוטאני

153
המיטב של פראג 49  

מפת רחובות מאוירת 149  
110 Jižní Zahrady (ה)גן הדרומי

 Rose (ֶּפטרז'ין פארק) גן הוורדים
175 Garden

 Královská zahrada (ה)גן המלכותי
111

110 Rajská zahrada גן עדן
 Zahrada Na (ה)גן שעל הביצורים

110 valech
 Zoologická zahrada  גן�החיות

162
זי (ואן קלֶבֶה)  ֶצ החשמן של גנו

112
גנים

המיטב של פראג 9�46  
פארקים וגנים גם ראו  

אני (קֹוקֹושָקה)  וְהראדצ קרל גשר
164

 Goethe, גתה, יוהאן וולפגנג פון
169 Johann Wolfgang von
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ד
110 Daliborka דאליּבֹור, מגדל
מפת רחובות מאוירת  97  
 Dalibor of דאליּבֹור מקֹוזֹויֶדי

110 Kozojedy
דבוז'אק, אולם (רּודֹולפינּום) 

84 Dvořák Hall
 Dvořák, Antonín דבוז'אק, אנטונין

154 ,41 ,39
אנדרטה 181  

Muzeum An- דבוז'אק, מוזיאון
154 tonína Dvořáka

המיטב של פראג 39, 41  
 Dvořák, Karel דבוז'אק, ָקֶרל

163 ,138
Devětsil move- ֶדביֶיטסיל, תנועת

34 ment
115 Degas, Edgar דגא, אדגר

דואר 235
(ה)דואר המרכזי 235

דואר שמור 235
Dubček, Alex- דּוּבצֶ'ק, אלכסנדר

35 ander
139 ,75 Dominicans דומיניקנים
 Dominic, St דומניקוס הקדוש

139
לָרדיסאּבאל (גויה)  ֶדה מיגל דון

115
 Dušek, Josefina דּושֶק, יֹוזֶפינָה

160
 Dušek, דּושֶק, פרנטישֶק

160 František
 Bohemian (ה)ִדיֶאט של בוהמיה

104 Diet
רּוסֹו) 112, 115 עצמי  דיוקן

Dientzen- דינצֶנהֹוֶפר, כריסטוף
129 ,45 hofer, Christoph
כנסיית ניקולאס הקדוש   

 Kostel sv. (מאלָה סטראנָה)
128 ,45 Mikuláše

116 ,45 Loreta לֹוֶרָטה  
 Břevnovský מנזר ּברזֶ'בנֹוב  

163 Klášter
Dient- דינצֶנהֹוֶפר, קיליאן איגנאץ

129 ,45 zenhofer, Kilian Ignaz
 Palác Kinských ארמון קינסקי  

70 ,49 ,47
 Villa Amerika וילה אמריקה  

47
כנסיית יוחנן הקדוש על הסלע   
 ,148 Kostel Sv. Jana Na skalce

153

 Church כנסיית מרים המגדלית  
169 of Mary Magdalene

כנסיית ניקולאס הקדוש (העיר   
 Kostel sv. Mikuláše (העתיקה

70
כנסיית ניקולאס הקדוש   

 Kostel sv. (מאלָה סטראנָה)
128�9 ,45 Mikuláše

 Kostel כנסיית תומא הקדוש  
127 sv. Tomáše

116 ,45 Loreta לֹוֶרָטה  
Muzeum An- מוזיאון דבוז'אק  

154 tonína Dvořáka
 Břevnovský מנזר ּברזֶ'בנֹוב  

163 Klášter
דירות להשכרה 186, 187

 Dürer, Albrecht דיֶרר, אלּבֶרכט
109 ,40

המחרוזת של גבירתנו מרים חג  
114 ,38

 Della Stella, ֶדלָה סֶטלָה, פאולו
111 ,29 Paolo

 Delacroix, Eugène ֶדלָקרּוָאה, אז'ן
115

 Damajan, ַדמאיאן, ֵדיאֹודטּוס
78 Deodatus

136 Damian, St דמיאנּוס הקדוש
 Danube school דנובה, אסכולת

109
127 Destinn, Emmy ֶדסטין, ֶאמי

 At the Minute (ה)דקה, בית
173 ,172

99 Drahomíra דראהֹומיָרה
110 Jižní Zahrady דרומי, הגן

המיטב של פראג 46, 49  
מפת רחובות מאוירת 96  

148 Dryák, Alois ְדְריָאק, ָאלֹויס
(ה)דרך המלכותית, מסלול הלי�

כה 5�174
108 ,106 Deštná ֶדשְטנָה

ה
 Prague (1968) 'האביב של פראג’

35 Spring
 Havel, Václav האבֶל, וצלאב

96 ,19
 Civic Forum הפורום האזרחי  

144
Velvet Revo- מהפכת הקטיפה  

35 ,34 lution
 Havlíček, האבְליצֶ'ק, מילאן

161 Milan

 Habermel, האּבֶרֶמל, אראזמּוס
84 Erasmus

75 U Halánků האלאנֶק, בית
74 Hanuš (יצרן שעונים) האנּוש

 Harovník, הארֹובניק, פביאן
99 Fabian

110 Hartig Garden הארטיג, גינת
 Hašek, Jaroslav האשֶק, ירוסלאב

154
 Habsburg הבסבורג, שושלת

110 ,18 ,17 dynasty
כתב�יד) 39 פסח  של הגדה
67 Heger, Filip ֶהגֶר, פיליפ

 Heger, František ֶהגֶר, פרנטישֶק
67

235 The Guardian הגרדיאן
 Holbein, Hans הולּביין האב, הנס

114 the Elder
 Holešovice הֹולֶשֹוביצֶה, תחנת

238 Station
שּפילאר) 64 לפראג  הומאז

 ,27 ,26 ,17 Hus, Jan הּוס, יאן
137 ,44

אנדרטה לזכרו  62, 69, 70  
יום השנה למותו 51  

 Betlémská קפלת בית�לחם  
77 ,75 kaple

 Husák, Gustáv הּוסאק, גוסטב
35 ,19

 ,26�7 ,17 Hussites הּוסיטים
160 ,44

75 Utraquists אּוטרקיסטים  
 Pomník Jana אנדרטת יאן הּוס  

70 Husa
 Kostel גבירתנו שלפני טין  
70 Matky Boží před Týnem

 Council of Basle מועצת באזל  
152

משתלטים על קתדרלת ויטּוס   
הקדוש 100

 Hussite (ה)הּוסיטית, הכנסייה
229 Church

 Horowitz, הורוביץ, אהרון משולם
84 Aaron Meshulam

החלפת כסף 232
34 Hitler, Adolf היטלר, אדולף

41 Haydn, Josef היידן, יוזף
Heydrich, Rein- ַהיידריך, ַריינהרד

152 ,51 ,34 hard
 Heinsch, Jan Jiří ַהיינש, יאן יִירז'י

155 ,152 ,109 ,90
65 Heinsch, Josef ַהיינש, יוזף
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סאֶדלֶר) 104 ולָדיסלאב  היכל
 ,33 Hynais, Vojtěch הינאיס, וֹויֶטך

157 ,147
היסטוריה 35�17, 41

Heer- הירמן, יוהאן גיאורג ופול
mann, Johann Georg and Paul

הפסלים בארמון טרויה 164  
 Hlahol ְהלאהֹול, בניין מקהלת

148 ,143 Choir Building
הקדוש (ּפאלקֹו) 129 לשילוש הלל

המחאות נוסעים  232
(ה)המנון הלאומי 65

 Hanavský Pavilion ָהנָבסקי, ביתן
161 ,56

הנחות (במלונות) 184
 Henlein, Konrad ַהנליין, קונראד

34
 Hans von Aachen הנס פון ָאכֶן

109
 White (1620) (ה)הר הלבן, קרב

 ,72 ,65 Mountain, Battle of the
103 ,91 ,75
האתר 163  

היסטוריה  29, 31�30  
94�121 Hradčany ְהראדצ'אני

מפת האזור 95  
מפת רחובות 2�1  

הרקולס (בראון) 47, 78
Defenestra- (ה)השלכות מהחלון

155 ,105 ,26,29 tions of Prague
הצדק (גֹודין) 164 התגלמות

(ה)התקוממות של פראג (1945) 
72 ,50 ,34 Prague Uprising

ו
Wallenstein Gar- ואלֶנשֵטיין, גני

49 ,46 den
ואלֶנשֵטיין, הרוזן אלּבֶרכט פון 

 Wallenstein, Count Albrecht von
141 ,126 ,125 ,46 ,30

Van Gogh, Vin- ואן גוך, וינסנט
115 cent

 Van זי ֶצ החשמן של ואן קלֶבֶה, גנו
112 Cleve

 Weber, Carl ובר, קרל מריה פון
169 Maria von

 Wagner, Antonín וגנר, אנטונין
157 ,57

169 Wagner, Richard וגנר, ריכרד
115 Vouet, Simon וּוֶאה, סימון
135 Vojanovy sady וֹויאן פארק

המיטב של פראג 49  

מפת רחובות מאוירת 133  
75 Wycliffe, John וויקליף, ג'ון

Wohlmut, Boni- וֹולמּוט, ּבֹוניפאץ
111 ,104 ,71 faz

Volflin of Ka- וֹולפין מקאֶמן
73 men

(ה)וועד להגנה על נרדפים שלא�
 Committee for the Defence כדין

35 of the Unjustly Persecuted
ויזה 226

41 Výtoň ויטֹון
 Výtoň Excise ויטֹון, בית המכס

57 House
 ,136 ,25 Vitus, St ויטּוס הקדוש

139
ויטּוס הקדוש, אוצרות 40

האמן תיאודוריק)  הקדוש  ויטּוס
25

 Chrám ויטּוס הקדוש, קתדרלת
100 sv. Víta

 Sv. Víta, ויטּוס הקדוש, קתדרלת
100 103 ,52 Chrám

הכתרות 173  
המיטב של פראג 42, 44, 45  

ויטראז'ים 95  
מפת רחובות מאוירת 96  

 Chapel of קפלת וצלאב הקדוש  
42 ,24 St Wenceslas

160 Vítkov Hill ויטקֹוב, גבעת
144 Wiehl, Antonín וייל, אנטונין
 Weiss, František וייס, פרנטישֶק

77
154 Villa Amerika וילה אמריקה

המיטב של פראג 47, 49  
 Muzeum  מוזיאון דבֹוז'אק  
154 ,39 Antonína Dvořáka

169 Vyletál, Josef וילֶֶטל, יוזף
 Vinohrady וינֹוְהראדי, תיאטרון

161 Theatre
 Wirch, Johann וירך, יוהאן גיאורג

152 Georg
 Wirch, Johann וירך, יוהאן יוזף

111 Joseph
160 Vyšehrad וישְֶהראד

היסטוריה  20, 30  
מסלול הליכה 81�180  

 Špička Gate שער שּפיצ'ָקה  
140

 Vyšehrad וישְֶהראד, בית�הקברות
181 Cemetery

Vyšehrad Mu- וישְֶהראד, מוזיאון
180 seum

 Vyšehrad Park וישְֶהראד פארק
181 ,51

 Vyšehrad Codex וישְֶהראד, קודקס
23 ,22

ולדימיר הקדוש, כנסיית 
 St Vladimír, Church (ָמִריֶינּבאד)

169 of
ולָדיסלאב, היכל (ארמון המלוכה) 

Vladislav Hall  105
היסטוריה  27, 28, 104  

המיטב של פראג 48  
ולָדיסלאב הראשון, המלך 

18 Vladislav I, King
ולָדיסלאב השני יאגיֶילֹו, המלך 

22 ,19 Vladislav II Jagiello, King
 Královský palác ארמון המלוכה  

104 ,27
כנסיית גבירתנו שמתחת לש�  
 Kostel Panny Marie pod רשרת

134 řetězem
110 Daliborka מגדל דאליּבֹור  

 Strahovský מנזר סטראהֹוב  
44 klášter

 Pražský hrad מצודת פראג  
95

 Prašná שער אבק השריפה  
64 brána

 ,38 Vltava River וְלְטאבָה, נהר
54�7 ,51�2

56 Vltava Statue וְלְטאבָה, פסל
 Veltruskký וֶלטרּוסי, מצודת

168 Zámek
West- (1648) וֶסטפאליה, הסכם

30 phalia, Treaty of
 Wenceslas, St וצלאב הקדוש

18 ,17
אנדרטה 145, 146  

ההתנקשות בחייו 21�20, 101,   
102

עיטורים בבית שטֹורך 62  
פסלים 136, 138  

ציורים 68  
קברו 101  

קפלה לזכרו 24  
 Chrám קתדרלת ויטּוס הקדוש  

100 sv. Víta
 St (יום חגו) וצלאב הקדוש

52 Wenceslas
St Wenc- וצלאב הקדוש, כנסיית

150 eslas, Church of
St Wences- וצלאב הקדוש, כתר

24 las Crown
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וצלאב הקדוש, קפלת (קתדרלת 
 St Wenceslas(ויטּוס הקדוש

103 ,102 ,101 Chapel
 Wenceslas וצלאב הראשון, המלך

167 ,65 ,18 I, King
 Wenceslas וצלאב הרביעי, המלך

137 ,27 ,25 ,18 IV, King
 Zbraslavský מנזר זְּבָרסלאב  

163 klášter
פסלו 139  

 Wenceslas וצלאב השלישי, המלך
18 III, King

 Wenceslas II, וצלאב השני, המלך
163 ,127 ,18 King

שּפרא� הקדושים  ּוויטּוס וצלאב
נגֶר) 17

 Václavské náměstí וצלאב, כיכר
146

מפת רחובות 6�3  
מפת רחובות מאוירת 5�144  
 Václav, וצלאב, נסיך אֹוּפאבָה

153 Prince of Opava
 Veronese, Paolo וֶרֹונֶזֶה, פאולו

98
 Vrtbovská zahrada וְְרְטּבָה, גן

130 ,49
וָרטיסלאב הראשון, הנסיך 
 ,44 ,22 Vratislav I, Prince

99 ,98
וָרטיסלאב, הרוזן ממיטרֹוביצֶה 

65 Vratislav, Count of Mitrovice
 Vratislav וָרטיסלאב השני, הנסיך

181 ,180 ,23 ,18 II, Prince
93 מקרּומלֹוב המדונה על וריאציה

35 Warsaw Pact ורשה, ברית

ז
מיֶסלּבֶק) 149 וסלאבֹוי  זאּבֹוי

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

John of Luxem- ז'אן מלוקסמבורג
72  ,24 ,18 burg

 Zápotocký, זאּפֹוטֹוצקי, אנטונין
19 Antonín

 Zbraslavský זְּבָרסלאב, מנזר
163 ,40 klášter

99 Zlatá ulička (ה)זהב, סמטת
זיהום אוויר 53, 231

זיהום אוויר 231
27 ,26 Žižka, Jan ז'יז'ָקה, יאן

פסלו 160  
160�61 ,52 Žižkov ז'יז'קֹוב

 ,156 ,84 Zítek, Josef זיֶטק, יוזף
169

 Seifert, Jaroslav זַייֶפרט, יָרֹוסלאב
99 ,35
זכוכית

מבוהמיה 41  
המוזיאון לאמנות דקורטיבית   
 Uměleckoprůmyslové muzeum

84
 ,146 Želivský, Jan זֶ'ליבסקי, יאן

155
34 Zeman, Karel זֶמאן, ָקֶרל
 Ženíšek, זֶ'נישֶק, פרנטישֶק

147 František
כית הצ האמנות של הזהב תור  

156
40 Zrzavý, Jan זְְרזאבי, יאן

164 קליאופטרה  

ח
Jewish Burial Soci- חברה קדישא

87 ,85 ety
חברות טיולים 227

חברת הביטוח של העיר פראג 
 Prague City Insurance Company

67
 Prague חברת הביטוח של פראג

148 Insurance Company
המחרוזת  של גבירתנו מרים חג

(דיֶרר) 114
חגים לאומיים 53

 At the Unicorn חד�הקרן, בית
172

חד�קרן הזהב, בית (העיר 
 At the Golden (העתיקה

68 Unicorn
חד�קרן הזהב, בית (מאלָה סט�
 At the Golden Unicorn (ראנָה

132
חדרים להשכרה 187

 Hladová zed' חומת הרעב
140�41

חטיפים, בר 196
שווייק (האשֶק)  האמיץ חייל ה

196 ,154 ,33
חיי�לילה 11�210

טּולָקה) 156 שירים  חמישה
138 Ann, St חנה הקדושה

 St Anne's חנה הקדושה, מנזר
76 Convent

חניה 243
111 Jelení příkop חפיר הצבי

(ה)חצר האיטלקית (קּוטנָה 
Vlašský dvůr  168 (הֹוָרה

111 Lion Court חצר האריה
 Court of חצר ההגמון של פראג

134 the Bishop of Prague
חצר המלוכה 64, 172

המיטב של פראג 46, 49  
חשמל 229

חשמלית 241

ט
180 Tábor Gate טאּבֹור, שער

 Tauc, טאּוץ, גוסטב מקאריּוס
35 Gustav Makarius

26 ,17 Taborites טּבֹוריטים
74 Táborský, Jan ָטּבֹורסקי, יאן

טבלת מידות 229
ַאנגֶרמאיֶיר)  שעון  עם דומם טבע

107
טבק, חנויות 235

169 Twain, Mark טוויין, מארק
Toulouse� טולוז�לוטרק, אנרי דה

115 Lautrec, Henri de
 Tulka, שירים טּולָקה, יוזף, חמישה

156 Josef
131 Turba Palace טּורּבָה, ארמון

טיולים מאורגנים 243
 ,29 Brahe, Tycho טיכֹו, ּבראֶהה

119 ,118 ,41
קברו 67, 70  

67 Týn School טין, בית�הספר
115 ,98 ,41 Tintoretto טינטורטו

טיסה 7�236
טיפים 184, 197
41 Titian טיציאן

98 המראה מול צעירה אשה  
141 Tyrš House טירש, בית

טלוויזיה 235
טלפון 234

 Trojský zámek טרויה, ארמון
166�7

המיטב של פראג 40, 48, 49  
85 ,41 Terezín ֶטֶרזין

136 Trinitarian Order טריניטרים

י
131 Jäger, Joseph יאגֶר, יוזף

 Pomník Jana יאן הּוס, אנדרטת
70 ,69 Husa

מפת רחובות מאוירת 62  
 Jan יאן וָרטיסלאב ממיטרֹוביצֶה

43 Vratislav of Mitrovice
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Jansa, Václav יאנָסה, וצלאב
62 העתיקה העיר כיכר  

69 ֶמלָנטריחֹובָה פאסאז  
 Jaroš, Tomáš יארֹוש, טֹומאש

111 ,98
 ,22�4 Judith Bridge יהודית, גשר

138 ,136 ,56
134 Judith Tower יהודית, מגדל
 Josef I, יוזף הראשון, הקיסר

19 Emperor
Josef II, Em- יוזף השני, הקיסר

120 ,71 ,19 peror
81 Josefov הרובע היהודי  

80�93 Josefov יֹוזֶפֹוב
 John the Baptist, יוחנן המטביל

138 St
ּברֹוקֹוף) 131 המטביל  יוחנן

רודן ) 114 המטביל  יוחנן
 John יוחנן הקדוש מנֶּפֹומּוק

137 ,119 Nepomuk, St
 ,137 Karlův most גשר קרל  

138
פסלים 83, 90, 135, 153, 155  

קברו 103  
ּברֹוקֹוף)  מנֶּפֹומּוק  הקדוש יוחנן

,90 ,83
153 Karlův most גשר קרל  

ּפלאצֶר)  מנֶּפֹומּוק  הקדוש יוחנן
135

יוחנן הקדוש על הסלע, כנסיית 
 ,45 Sv. Jana Na skalce, Kostel

153
מפת רחובות מאוירת 148  

 Julius II, יוליוס השני, האפיפיור
114 Pope

פסיפס) 101 הדין  יום
Day of the Re- יום הרפובליקה

52 public
 Day of יום השחרור מהפשיזם

50 Liberation from Fascism
 Jungmann, Josef יּונגמן, יוזף

160 ,144
 Jungmannovo יּונגמן, כיכר

144 náměstí
42 Just, St יּוסטּוס הקדוש

138 Joseph, St יוסף הקדוש
 St Joseph, יוסף הקדוש, כנסיית

235 Church of
מפת רחובות מאוירת 132  

קראֶקר) 129 הקדוש  יוסף
יין 200, 201

מוצרים פטורים ממכס 226  

 Jiří z Poděbrad יִירז'י מּפֹודיֶיּבראד
27 ,26 ,19

 Dům ארמון אדוני קּונשטאט  
77 Pánů z Kunštátu

 Kostel גבירתנו שלפני טין  
70 Matky Boží před Týnem

ילדים, טיול עם 184, 228, 229
ימי�הביניים, אדריכלות 3�22, 

48 ,44
 St James, יעקב הקדוש, כנסיית

65 Church of
המיטב של פראג 43  

מפת רחובות מאוירת 63  
 Green Travel ירוקה', תיירות’

240
 Jerusalem ירושלים, בית�הכנסת

229 Synagogue
 Veletržní ירידי המסחר, ארמון

164 5 ,40 Palác
 ,162 Výstaviště (ה)ירידים, מרכז

176�7
ישו התינוק מפראג (איל במ�
 Bambino di (בינו די ּפראגָה

131 Praga
114 לירושלים נכנס ישו

אמן צ'כי) 83 עננים  על ישו
ישועים 28

אדריכלות הבארוק 30  
 Kostel כנסיית איגנציּוס הקדוש  

152 ,149 sv. Ignáce
פולחנו של יוחנן הקדוש מנֶּפֹו�  

מּוק 137
 ,31 Klementinum קלֶֶמנטינּום  

79 ,76 ,57 ,45
 Betlémská קפלת בית�לחם  

75 kaple
65 Karolinum קרולינּום  

 Jezuitská �ישועית, המכללה ה
152 kolej

כ
יאנסה) 62 העתיקה  העיר כיכר
 Old Town כיכר העיר העתיקה

66 9 ,61 ,50 ,5 Square
הצד המזרחי והצפוני 7�66  

מלונות 184  
הצד הדרומי 9�68  

מפת רחובות מאוירת  62  
כנסיות (כללי)

אדריכלות הבארוק 31�30  
המיטב של פראג 5�42  

תפילות 229  

כנסיות (מסוימות) 
77 ,75 Sv. Jiljí ֶאגידיּוס הקדוש  
 Sv. Voršily אורסולה הקדושה  

155
 Sv. Ignáce איגנציּוס הקדוש  

152 ,149
ברברה הקדושה (קּוטנָה הֹוָרה)   

168 ,159 St Barbara
71 St Gall גאל הקדוש  

 Panny גבירתנו המנצחת   
 ,130 31 ,45 Marie Vítězné

163 ,132
 Panny (מצודת פראג) גבירתנו  

98 Marie
 Panny (סטראהֹוב) גבירתנו  

120 Marie
 Panny (קפוצ'ינים) גבירתנו  

118 Marie
 Panny (קרלשטיין) גבירתנו  

167 Marie
 Our Lady גבירתנו רבת�החסד  

130 of Unceasing Succour
 Panny גבירתנו של השלגים  
 ,144 ,108 ,44 Marie Sněžné

146
 Our Lady גבירתנו שלפני טין  
 ,67 ,63 ,44 ,43 ,5 before Týn

172 ,70 ,69
גבירתנו שמתחת לשרשרת   
 ,132 Panny Marie pod řetězem

134
 Bazilika sv. גיאורגיוס הקדוש  

98 9 ,97 ,44 ,42 Jiří
117 Nativity, the המולד  

המושיע הקדוש (מנזר אגנס   
93 Sv. Salvátora (הקדושה

המושיע הקדוש (קלֶֶמנטינּום)   
79 ,76 ,45 Sv. Salvátora

96 Holy Rood הצלב הקדוש  
 Holy Trinity השילוש הקדוש  

130
 St (ָמִריֶינּבאד) ולדימיר הקדוש  

169 Vladimír
 St Wenceslas וצלאב הקדוש  

150
 Sv. יוחנן הקדוש על הסלע  
153 ,148 ,45 Jana Na skalce
132 St Joseph יוסף הקדוש  

 ,63 ,43 St James יעקב הקדוש  
65

 of the Infant Jesus ישו התינוק  
 229
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המשך מסוימות כנסיות
 St Ludmilla לודמילה הקדושה  

161 ,45
116 17 ,45 ,42 Loreta לֹוֶרָטה  
לורנציוס הקדוש (וישְֶהראד)   

180 Sv. Vavřince
 Sv. (ֶּפטרז'ין) לורנציוס הקדוש  

 ,171 ,140 ,14 ,12 Vavřince
175 ,174

174 St Michael מיכאל הקדוש  
מפת רחובות מאוירת  62  
מפת רחובות מאוירת 125  
מרגריטה הקדושה (מנזר   
163 St Margaret (ּברזֶ'בנֹוב

 Sv. מרטינוס הקדוש שבחומה  
75 Martina ve zdi

ניקולאס הקדוש (העיר הע�  
 ,69 ,66 Sv. Mikuláše (תיקה

229 ,70 71
ניקולאס הקדוש (מאלָה סט�  

 ,127 Sv. Mikuláše (ראנָה
128 9

 Sv. Štěpána סטפנוס הקדוש  
154�5

 St פטרוס ופאולוס הקדושים  
 ,57 ,45 ,43 Peter and St Paul

181
 Sv. פרנציסקוס הקדוש  

79 Františka
 St קֹוזמאס ודמיאנּוס הקדושים  

150 Cosmas and St Damian
 Sv. קיריל וֶמתֹודיּוס הקדושים  
152 ,148 ,51 Cyrila a Metoděje
 St Clement קלֶֶמנטיּוס הקדוש  

229 ,31
 Sv. Haštala קסטּולּוס הקדוש  

91 ,83
 Sv. Kateřiny קתרינה הקדושה  

154
90 ,83 Sv. Ducha רוח הקודש  

 Holy רֹוטּונדת הצלב הקדוש  
44 Rood Rotunda

 St רֹוטּונָדת לֹונגינּוס הקדוש  
44 Longinus's Rotunda

 St רֹוטּונָדת מרטינוס הקדוש  
181 ,180 ,44 Martin's Rotunda

רֹוש הקדוש (בית�הקברות   
160 St Roch (אֹולשאני

רֹוש הקדוש (מנזר סטראהֹוב)   
45 St Roch

 Sv. שמעון ויהודה הקדושים  
91 ,83 Šimona a Judy

 ,42 Sv. Tomáše תומא הקדוש  
127 ,125 ,115 ,45

Ortho- (ה)כנסייה האורתודוכסית
152 dox Church

(ה)כנסייה האורתודוכסית של 
 Czech Orthodox Church צ'כיה

152
Interna- (ה)כנסייה הבינלאומית

229 tional Church
 Kostel כנסיית ֶאגידיּוס הקדוש

75 sv. Jiljí
 Kostel כנסיית אורסולה הקדושה

155 sv. Voršily
 Kostel sv. כנסיית גאל הקדוש

71 Havla
כנסיית גבירתנו של השלגים 
 Kostel Panny Marie Sněžné

146
Kos- כנסיית גבירתנו שלפני טין

70 tel Matky Boží před Týnem
כנסיית גבירתנו שמתחת לש�

 Kostel Panny Marie pod רשרת
134 řetězem

כנסיית יוחנן הקדוש על הסלע 
153 Kostel sv. Jana Na skalce

 Kostel sv. כנסיית יעקב הקדוש
65 Jakuba

 Kostel כנסיית לורנציוס הקדוש
140 sv. Vavřince

כנסיית מרטינוס הקדוש שבחו�
75 Kostel sv. Martina ve zdi מה
כנסיית ניקולאס הקדוש (העיר 
 Kostel sv. Mikuláše (העתיקה

70�71
כנסיית ניקולאס הקדוש (מאלָה 
 Kostel sv. Mikuláše (סטראנָה

128�9
 Kostel כנסיית סטפנוס הקדוש

154 sv. Štěpána
Kos- כנסיית פרנציסקוס הקדוש

79 tel sv. Františka
כנסיית קיריל וֶמתֹודיּוס הק�

 Kostel sv. Cyrila a דושים
152 Metoděje

 Kostel כנסיית קסטּולּוס הקדוש
91 sv. Haštala

 Kostel כנסיית קתרינה הקדושה
154 sv. Kateřiny

 Kostel sv. כנסיית רוח הקודש
90 Ducha

כנסיית שמעון ויהודה הקדושים 
91 Kostel sv. Šimona a Judy

 Kostel sv. כנסיית תומא הקדוש
127 Tomáše

כסף 33�232
תקנות המכס 226  

כספומטים 232
Inter- כרטיס סטודנט בינלאומי
 national Student Identity Card

228 (ISIC)
כרטיסי אשראי 232

כרטיסי חיוג 234
כרטיסים

בידור 219�218  
תחבורה 236  

Christo- כריסטופורוס הקדוש
138 pher, St

כרכרות רתומות לסוסים 243
 ,49 Carmelites כרמליטים

146 ,135 ,130�31
מיקּולאש הצורף של המצבה כתובת

מיּולֶר (שּפראנגֶר) 106

ל
Langweil, An- לאנגוויֶיל, אנטונין

161 ,41 tonín
 Lebedurská zahrada לֶּבֶדּור, גן

135
181 Cihelná Gate (ה)לבֵנים, שער
 Ledebour Palace לֶֶדּבּור, ארמון

135
 Ladislav לָדיסלאב ּפֹוסתּומּוס

18 Posthumus
 Le Brun, Charles לֶה ּברּון, שארל

115
 Louis (מלך צרפת) לואי ה�14

65 XIV
 Luitgard, לּואיטגָרד הקדושה

137 St
 Green Lobster (ה)לובסטר הירוק

130
 Lobkovický palác לֹוּבקֹוביץ, ארמון

130 ,99
המיטב של פראג 41, 48  

מפת רחובות מאוירת 97  
Lobko- �לֹוּבקֹוביץ', ּפֹוליקֶסנָה מ

131 wicz, Polyxena of
Lobkow- �לֹוּבקֹוביץ', קתרינה מ

116 icz, Kateřina of
 Ludvíc II, לּודביק השני, המלך

19 King
 Ludmilla, St לודמילה הקדושה

97 ,20
פסלה 137  
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קברה 99  
 St לודמילה הקדושה, כנסיית
161 ,45 Ludmilla, Church of
יאן הארכיהגמון של מנחה לוח

92 אֹוצ'קֹו מוולאשים
181 Longinus, St לֹונגינּוס הקדוש

 St לֹונגינּוס הקדוש, רֹוטּונָדת
44 Longinus's Rotunda

 Lucerna Palace לּוצֶרנָה, ארמון
144 ,52

 Luxemburg לוקסמבורג, שושלת
18 dynasty

  Lurago, Anselmo לּוראגֹו, ָאנזֶלמֹו
20, 129

Lurago, Carlo לּוראגֹו, קרלו
 Lobkovický ארמון לֹוּבקֹוביץ  

99 palác
 Jezuitská המכללה הישועית  

152 kolej
 Kostel כנסיית איגנציּוס הקדוש  

152 sv. Ignáce
כנסיית גבירתנו שמתחת לש�  

 Kostel Panny Marie podרשרת
134 řetězem

116�17 Loreta לֹוֶרָטה
המיטב של פראג 38, 41, 42,   

45
Lorenzett,  Pi- לֹוֶרנצֶטי, פייטרו

114 etro
 St לורנציוס הקדוש, בזיליקת

180 Lawrence, Basilica of
 Sv. לורנציוס הקדוש, כנסיית

140 ,14 ,12 Vavřince, Kostel
מסלול הליכה בֶּפטרז'ין פארק   

175 ,174 ,171
68 U Lazara לזרוס, בית

161 Letenské Sady לֶטנָה פארק
המיטב של פראג 49  

 Laterna Magika לֶָטרנָה מאגיָקה
144

Leop- ליאופולד הראשון, הקיסר
165 ,164 old I, Emperor

Leopold II, Em- ליאופולד השני
19 peror

הדרך המלכותית 69, 172,   
173

הכתרה 102  
 Leopold Gate ליאופולד, שער

180 ,171
 Libuše, Princess ליּבּושֶה, הנסיכה

180 ,21 ,18
פסלים 76, 181  

 Libuše's ליּבֹושֶה, מרחצאות
181 ,180 Baths

סֶמטאנָה) 32, 157 ליּבּושֶה 
 Löw, Rabbi (המהר"ל) ליווא, הרב

89 ,85 ,78 ,28
והגולם 88  

קברו 87  
 Lichtenstein ליכטנשטיין, ארמון

127 ,51 Palace
 Lipany, (1434) ליּפאני, קרב

176 ,26 ,17 Battle of
 ,131 Lennon, John לנון, ג'ון

132
לשכות מידע לתיירים 69, 226, 

227
 Prague לשכת המידע לתיירים

 ,186 (PIS) Information Service
227 ,226

מ
את לדעת האנושות של מאבקה

ההיסטוריה (מאּולּבֶרטש) 121
של מאּולּבֶרטש, פרנץ, מאבקה

ההיסטוריה את לדעת האנושות
121 Maulbertsch, Franz

 At the Golden מאזני הזהב, בית
124 Scales

114 Matisse, Henri מאטיס, אנרי
 Maillol, מאיֹול, אריסטיד, ּפֹומֹונָה

164 Aristide
 Mácha, Karel מאכָה, ָקֶרל הינֶק

141 Hynek
 ,17 Malá Strana מאלָה סטראנָה

175 ,122�41
היסטוריה  22, 23  

מפת האזור 123  
מפת רחובות 2�1  

מפת רחובות מאוירת 3�132  
מאלָה סטראנָה, בית העירייה 

127 Malá Strana Town Hall
Malostran- מאלָה סטראנָה, כיכר

127 ské náměstí
מאלָה סטראנָה, מגדל המים 

56 Malá Strana Water Tower
מאלָה סטראנָה, מגדלי הגשר 

175 ,136 ,123 ,56
מפת רחובות מאוירת 5�124  
 Manet, Edouard מאנֶה, אדואר

115 ,114
32 Mánes, Josef מאנֶס, יוזף

השעון בבית�העירייה הישן 74  
קברו 160  

 Marcu, Jan מארקּו, יאן מאֶרק
61 Marek

 Mathey, מאתיי, ז'אן�ּבטיסט
164�5 ,49 Jean�Baptiste

 Zrcadlové bludiště מבוך המראות
175 ,140

Petřínská Rozhled- מגדל תצפית
177 ,140 na

מפת רחובות מאוירת 77  
40 Marian pillar מגיפה, עמוד

40 ַאָרקֹוֶאלי מדונה
108 המיניקה מדונה ה

 At the (ה)מדונה השחורה, בית
172 ,63 Black Madonna

 At the (ה)מדונה מאבן, בית
68 Stone Madonna

 Medici, Cosimo מדיצ'י, קֹוזימֹו דה
de' 115

מלכים ֶמֶדק, מיקּולאש, סעודת
Medek, Mikuláš  164

 Velvet (1989) מהפכת הקטיפה
35 ,34 ,17 Revolution

האנדרטה לקורבנות הקומוני�  
 Monument to the Victims of זם

145 Communism
העצרת בכיכר וצלאב 146  

 Civic Forum הפורום האזרחי  
144

חגיגות הנצחה 52  
 Letenské Sady לֶטנָה פארק  

161
 Muzeum מוזיאון ּבֶדז'יך ֶסמטאנָה

79 Bedřicha Smetany
Muzeum An- מוזיאון דבוז'אק

154 tonína Dvořáka
 State Jewish (ה)מוזיאון היהודי

Museum
המיטב של פראג 39, 41, 91  

בית�הכנסת הגבוה,  גם  ראו  
בית�הכנסת ַמייזל, בית�הכנ�

סת הספרדי 91�90
מפת רחובות מאוירת 83  
 Národní (ה)מוזיאון הלאומי

147 muzeum
היסטוריה 17, 32, 33  

 Hunting Château טירת הציד  
177

176 Lapidarium הלּפידאריּום  
 Náprstek מוזיאון נאּפְרְסֶטק  

75 Museum
המיטב של פראג 39, 41  

מפת רחובות מאוירת 145  
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(ה)מוזיאון הלאומי לטכנולוגיה 
 Národní technické muzeum

162 ,41
 Military History, מוזיאון הצבא

118 Museum of
המיטב של פראג 38, 41  

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

 Toy Museum מוזיאון הצעצועים
99

(ה)מוזיאון לאמנות דקורטיבית 
 Uměleckoprůmyslové muzeum

84
אר�נובו 149  

המיטב של פראג 39, 40, 41  
מפת רחובות מאוירת  82  

Ethno- (ה)מוזיאון לאתנוגרפיה
174 graphical Museum

České Muze- (ה)מוזיאון למוסיקה
141 ,132 ,41 um Hudby

(ה)מוזיאון לתרבות הגוף ולספו�
 Physical Culture and Sport, רט

141 Museum of
 Muzeum Hlavního מוזיאון פראג

161 ,41 Města Prahy
 Muzeum Hlavního מוזיאון פראג

161 Města Prahy
מוזיאון קאמָּפה לאמנות מודר�

135 Muzeum Kampa נית
מוזיאונים לטכנולוגיה 41

מוזיאונים למדע 41
מוזיאונים

Schwarzen- ארמון שוורצֶנּבֶרג  
41 ,38 berský palác

 Hvězda 'בקתת הציד ’הכוכב  
163

 ,39 Antonína Dvořáka דבוז'אק  
154 ,41

 Ethnographical האתנוגרפי  
174 Museum

 State Jewish Museum היהודי  
227 ,41 ,39

 ,39 Národní muzeum הלאומי  
227 ,176 ,147 ,145 ,41

 Národní הלאומי לטכנולוגיה  
162 ,41 technické muzeum

המיטב של פראג 41�38  
 ,41 ,38 Military History הצבא  

118
Czech Indus- הצ'כי לתעשייה  

75 trial Museum
99 Toy Museum הצעצועים  

 Vyšehrad Museum וישְֶהראד  
180

69 Czech Glass זכוכית צ'כית  
לאמנות דקורטיבית   

 ,40�41 Uměleckoprůmyslové
149 ,82 4

41 ,38 Loreta לֹוֶרָטה  
 České Muzeum Hudby למוסיקה  

141 ,132 ,41
 National לספרות לאומית  

120 Literature
 Municipal לתחבורת המונים  

243 Mass Transport
Physi- לתרבות הגוף ולספורט  

141 cal Culture and Sport
147 Muchovo Muzeum מּוכָה  
 ,41 Mozart Museum מוצרט  

160
 Náprstkovo Muzeum נאּפְרשְֶטק  

75 ,41
 ,38 Smetana Museum סֶמטאנָה  

79 ,76 ,57 ,41
 Muzeum Hlavního Města פראג  

161 ,41 Prahy
קאמָּפה לאמנות מודרנית   

135 Muzeum Kampa
 Mucha, Alfons מּוכָה, אלפונס

149 ,33
הציבורית  העירנות על אלגוריה  

37
64 Obecní dům בית העם  

מוזיאון 147  
102 הקדושים וֶמתֹודיּוס קיריל  

 Nativity, Church (ה)מולד, כנסיית
117 of the

115 Monet, Claude מֹונֶה, קלוד
מוניות 242

 ,40 Munch, Edvard מּונק, אדוורד
115 ,41

Mo- ישו על קינה מונקו, לורנצו
114 ,113 naco, Lorenzo
222�3 ,41 Music מוסיקה

 ,45 Mocker, Josef מֹוצֶקר, יוזף
167

 St Ludmilla לודמילה הקדושה  
161

 Kostel כנסיית סטפנוס הקדוש  
154 sv. Štěpána

 Chrám קתדרלת ויטּוס הקדוש  
100 sv. Víta

Mo- מוצרט, וולפגנג אמדיאוס
120 zart, Wolfgang Amadeus

160 ,65 ,31 ובאני ג דון  
מנגן בעוגב בכנסיית ניקולאס   

הקדוש 128
102 טיטוס של רחמיו  

 Mozart Museum מוצרט, מוזיאון
160 ,41

Mozart, Con- מוצרט, קונסטנצה
160 stanze

מוצרים פטורים ממכס 226
 ,49 Morzin Palace מֹורזין, ארמון

173 ,130
מפת רחובות מאוירת 124  

(ה)מושיע הקדוש, כנסיית (מנזר 
 Kostel sv. (אגנס הקדושה

93 Salvátora
(ה)מושיע הקדוש (קלֶֶמנטינּום) 

Kostel sv. Salvátora, 79
מפת רחובות מאוירת 76  
תומא (רוב� של הקדושים מות

נס)  113
מזג�האוויר בפראג 53�50

 Singing (ה)מזרקה המזמרת
111 ,48 ,46 Fountain

מזרקות
המזמרת 46, 48, 111  

ונוס 46  
176 ,51 Křižík ְקרז'יז'יק  

מטבע 233
172 Mint (ה)מטבעה

מטרו 240, 5�244
Met- (לֶטנָה פארק) (ה)מטרונום

161 ,34 ronome
 Maiselova ַמייזל, בית�הכנסת

90 synagóga
המיטב של פראג 39, 41  

מפת רחובות מאוירת 82  
Maisel, Mordechai ַמייזֶל, מרדכי

 Vysoká בית�הכנסת הגבוה  
85 synagóga

 Maiselova בית�הכנסת ַמייזֶל  
90 ,82 synagóga

קברו 87  
St Mi- מיכאל הקדוש, כנסיית

174 chael, Church of
109 Michelangelo מיכלאנג'לו

141 Michnův palác מיכנָה, ארמון
141 Michna, Pavel מיכנָה, פאבל

65 Minorite Order מינוריטים
 Munich (1938) מינכן, הסכם

34 Agreement
163 Myslbek, Josef מיֶסלּבֶק, יוזף

92 הקדושה אגנס  
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146 הקדוש וצלאב  
149 וסלאבֹוי זאּבֹוי  

181 וליּבּושֶה מיסל ּפזֶ  
 St שער לודמילה הקדושה  

161 Ludmilla portal
Aleš, Mikuláš מיקּולאש, ָאלֶש

144 Wiehl House בית וייל  
 ,62 Štorch house בית שטֹורך  

68
קֹור־ ומתיאש מּפֹודיֶיּבראד י יִירז  

164 בינּוס
עיטורים בבית�העירייה הישן   

73
ציורי�הקיר בתיאטרון הלאומי   

33
עיטורים באּו רֹוָטה 62  

 Mikeš, מיֶקש, פרנטישֶק
57 František
מכבי אש 231

 Institute of (ה)מכון לגבירות
151 Gentlewomen

מכונית 230
נהיגה בתוך פראג 9�238,   

243
מכס והגירה 226

Mlada, Ab- ְמלאָדה, ֵאם המנזר
106 bess

Mlado- ְמלאדֹוָטה, הרוזן פרדיננד
153 ,151 ta, Count Ferdinand
סֹוליֶמנָה) 128 מיכאל  מלאך ה

רמברנדט)  עבודתו  בחדר מלומד
112

 Hotel Europa מלון ֶאוורֹוָּפה
146 7

מפת רחובות מאוירת 145  
148 Hotel Central מלון סנטרל

מלונות 95�184
 World מלחמת העולם השנייה

34 ,17 War II
ענקים (ּפלאצֶר) 96 מלחמת

 Thirty מלחמת שלושים השנה
 ,105 ,30 ,28 ,17 Years' War

138
 World מלחת העולם הראשונה

33 War I
 Maltézské náměstí מלטה, כיכר

131
מפת רחובות מאוירת 132  

Melant- 'ֶמלָנטריחֹובָה, פאסאז
69 richova Passage

201 Mělník ֶמלניק
35 Menzel, Jiří ֶמנזֶל, יִירז'י

מנזר אגנס הקדושה מבוהמיה 
92�3 Klášter sv. Anežky České

 Klášter מנזר ֶאמאּוס הסלאבוני
153 na Slovanech�Emauzy

 Klášter מנזר גיאורגיוס הקדוש
106�9 sv. Jiří

מנזרים (לנשים)
 Sv. אגנס הקדושה מבוהמיה  
 ,44 ,40 ,39 ,23 Anežky České

92 3 ,83
 ,40 Sv. Jiří גיאורגיוס הקדוש  

106�9 ,97
 of the הכרמליטיות היחפות  

135 Barefooted Carmelites
76 St Anne's חנה הקדושה  

מנזרים
 Na ֶאָמאּוס הסלאבוני   

57 Slovanech�Emauzy
163 Břevnovský ּברזֶ'בנֹוב  

 ,45 ,44 Kapucínský הקפוצ'ינים  
118�19

163 ,40 Zbraslavský זְּבָרסלאב  
 ,30 ,22�3 Strahovský סטראהֹוב  

175 ,120�21 ,44�5
סלאבונים 43, 44, 45, 148,   

153
109 ,45 Mannerism מנייריזם
מסדר אבירי מלטה, טחנת 

56 Grand Priory Mill
מסדר אבירי מלטה, כיכר 

131 Velkopřevorské náměstí
מפת רחובות מאוירת 132  

מסחר (גֹוטפרֹוינד) 40
מסלולי הליכה 9�172, 242
הדרך המלכותית 5�174  

המתחם המלכותי 9�178  
180�81 Vyšehrad וישְֶהראד  

 Petřínské Sady ֶּפטרז'ין פארק  
176�7

מס
מלונות 184  

מסעדות 197  
מסעדות 7�202

מספרי חירום 231
 Masaryk, מסריק, טֹומאש גריג

34 ,19 Tomáš Garrigue
119 Masaryk, Jan מסריק, יאן

Ma- מסריק, תחנת הרכבת
238 sarykovo nádraží

מעונו של ראש מסדר אבירי 
 Grand Priory of the מלטה
133 ,131 Knights of Malta

מפלגת הסטודנטים הגרמנים 
34 Sudeten German Party
מפת רחובות מאוירת 149

מצודות
 Veltruskký מצודת וֶלטרּוסי  

166 Zámek
168 Nelahozeves נֶלאהֹוזֶבֶס  
167 Konopiště קֹונֹוּפישֶטה  

167 Křivoklát ְקְרז'יבֹוקלאט  
 ,24 Karlštejn קרלשטיין  

166�7
מצודת פראג גם ראו  

מצפה הכוכבים שֶטפאניק 
 ,140 Štefánikova Hvězdárna

177
מקסימיליאן הראשון, הקיסר 

114 Maximilian I, Emperor
Max-  מקסימיליאן השני, הקיסר

103 ,19 imilian II, Emperor
169 Jelení skok מקפצת הצבי

 Zrcadlová (ה)מראות, קפלת
79 kaple

 Margaret, מרגריטה הקדושה
139 St

 St מרגריטה הקדושה, כנסיית
163 Margaret, Church of

Velká Kunrat- מרוץ קּונראטיצֶה
52 ická

 St מרטינוס הקדוש, רֹוטּונָדת
23 Martin's Rotunda

המיטב של פראג 44  
מסלול הליכה בווישְֶהראד 180,   

181
מרטינוס הקדוש שבחומה, 

 Kostel sv. Martina ve כנסיית
75 zdi

 Martinický palác מרטיניץ, ארמון
118 ,48

 Martinic, מרטיניץ, ירֹוסלאב
105 Jaroslav

 Mariánské מריַאנסֶקה לאזנֶה
171 Lázně

 ,42 Mary, Virgin מריה הקדושה
146 ,117 ,116

 Mariánské מריה הקדושה, כיכר
78 náměstí

מפת רחובות מאוירת 77  
 Maria מריה תרזה, הקיסרית

172 ,31 ,19 Theresa, Empress
171 Mariánské Lázně ָמִריֶינּבאד
 Mary מרים המגדלית, כנסיית

169 Magdalene, Church of
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162 Výstaviště מרכז הירידים
המיטב של פראג 40  

מרכז הקונגרסים של פראג 
Congress Centre Prague

מסלול הליכה בווישְֶהראד 180  
(ה)מרכז הרפואי הדיפלומטי 

231 Diplomatic Health Centre
מרכזי מידע 227

מרכזים רפואיים 231
20 Marcomans מרקומנים

משטרה 230, 239
ּבראנדל)  הקדושה  משפחה ה

132
משקאות 201�200

 ,201 Spirits משקאות חריפים
226

Bohe- משרד האוצר של בוהמיה
105 mian Chancellery

Minis- (ה)משרד לפיתוח מקומי
149 terstvo pro místní rozvoj

משרדי חלפנות 232
משרדי תיווך  (מגורים) 186

מתאמים 235
 Methodius, St ֶמתֹודיּוס הקדוש

138 ,51 ,21 ,20
(ה)מתחם המלכותי, מסלול 

הליכה 9�178
Matthias, Em- מתיאש הקיסר

110 ,28 ,19 peror
Matthias Cor- מתיאש קֹורבינּוס

164 vinus
 ,29 Matthias Gate מתיאש, שער

173 ,95
 Matthew of Arras מתיו מאראס

100, 167 השם צרפתי

נ
 Náprstek, נאּפְרְסֶטק, וֹוייָטה

75 Vojta
 Náprstkovo נאּפְרְסֶטק, מוזיאון

75 ,41 Muzeum
נאצים 34, 41, 72, 85, 90

Nebozízek sta- נֶּבֹוזיזֶק, תחנת
141 tion

נגישות 185, 186
 Na נָה פרנטישקּו, בית�החולים

91 ,83 Františku Hospital
 Novák, Emanuel נובאק, עמנואל

149
142�57 Nové Město נֹובֶה מיֶיסטֹו

 Novotný, Antonín נֹובֹוטני, אנטונין
35 ,19

נֹובי סביֶיט (’העולם החדש') 
118 Nový Svět

120 Neunhertz, Jiří נּונֶהרץ, יִירז'י
 Nostitz Palace נוסטיץ, ארמון

132 ,131
65 Nostitz, Count נוסטיץ, הרוזן

ובעלי־חיים  אורפיאּוס עם נוף
(ַריינֶר) 164

 Norbert, St נֹורּבֶרט הקדוש
138 ,120

 ,131 Devil's Stream נחל השטן
133

 At the Golden נחש הזהב, בית
78 Snake

ניאו�גותית, אדריכלות 45
ניו זילנד, הקונסוליה של 234

ניקולאס הקדוש, כנסיית (העיר 
 Sv. Mikuláše, Kostel (העתיקה

229 ,70 71 ,66
היסטוריה 69  

המיטב של פראג 45  
מפת רחובות מאוירת 62  

ניקולאס הקדוש, כנסיית (מאלָה 
 Sv. Mikuláše, Kostel (סטראנָה

127,128 9 ,30
המיטב של פראג 42, 44, 45  

מפת רחובות מאוירת 125  
הקדוש (ּפלאצֶר) 129 ניקולאס

Nicho- ניקולאס טֹולֶנטינֹו, הקדוש
137 las Tolentino, St

נכים, מטיילים 185, 228, 229
מלונות 185  

מסעדות 197  
 Nelahozeves נֶלאהֹוזֶבֶס, מצודת

168 Castle
נמל�התעופה (רּוזיניֶיה) 237�236
Napo- נפוליאון הראשון, הקיסר

32 leon I, Emperor
86 Nephele Mound נֶֶפלֶה, תל

 Nepraš, גדול נֶּפראש, ָקֶרל, דיאלוג
165 Karel

נקניקיות 196, 194
173 ,130 Neruda, Jan נֶרּוָדה, יאן

 ,31 Nerudova ulice נֶרּודֹובָה, רחוב
124 ,173 ,130

מסלול הליכה בדרך המלכו�  
תית 173

מפת רחובות מאוירת 124  
נשים מטיילות 231�230

172 At the Vulture (ה)נשר, בית
נתיב תרזה (ארמון המלוכה) 

105 Theresian Way

 Czech Airlines נתיבי אוויר צ'כיים
237 ,236 (ČSA)

ס
Savery, Roelant סאבֶרי, רֹולאן

113 גן־עדן  
109 הצבי ציד  

ולָדיסלאב סאֶדלֶר, ֶאגידיּוס, היכל
104 Sadeler, Aegidius

20 Samo סאמֹו
 Svoboda, סבֹוּבֹוָדה, לודוויק

19 Ludvík
Sgraffito סגראפיטו

  Míčovna אולם משחקי הכדור  
111

 Královský palác ארמון המלוכה  
104

 Lobkovický ארמון לֹוּבקֹוביץ  
99 palác

 Martinický ארמון מרטיניץ  
118 palác

Schwarzen- ארמון שוורצֶנּבֶרג  
118 ,48 berský palác

 House at the Minute בית הדקה  
173 ,172

144 Wiehl House בית וייל  
62 Štorch House בית שטֹורך  

 Smetana מוזיאון סֶמטאנָה  
79 Museum

 Calvary Chapel קפלת גולגולתא  
175

סֹוּבֶסלאב הראשון, המלך 
104 Soběslav I, King

 Sobešlav סֹוּבֶסלאב השני, המלך
18 II, King

Sucha- השליחים סּוכארָדה, וֹויֶטך
74 rda, Vojtěch

 Sucharda, סּוכארָדה, סטניסלאב
Stanislav

פסל בבית העירייה של נֹובֶה   
מיֶיסטֹו 77

 Soldati, סֹולדאטי, טומאסו
Tomasso

פסלי איגנציּוס הקדוש 152  
סֹוליֶמנָה, פרנצ'סקו, המלאך

128 מיכאל
149 ,141 Sokol סֹוקֹול

 Staré Město סטאֶרה מיֶיסטֹו
60�79

סטודנטים 228, 229
 Stevens, סטיבנס, אנטונין, הצליבה

42 Antonín
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 Stalin, סטלין, יוזף, פסלו של
161 ,35 ,34 Joseph

St Ste- סטפנוס הקדוש, כנסיית
phen, Church of  154�5

 Strahov סטראהֹוב, איצטדיון
34 stadium

סטראהֹוב, הבשורה של (ספר)
Strahov Gospel  121

 Strahovský סטראהֹוב, מנזר
120�21 klášter

Philosophi- אולם הפילוסופים  
120 ,30 cal Hall

היסטוריה  22, 23  
המיטב של פראג 44, 45  

 ,162 ,49 Stromovka סטרֹומֹובָקה
176�7

 Střelecký Island סְטֶרלֶצקי, האי
51

 Sigismund, סיגיזמּונד, המלך
18 King

 Sigismund, סיגיזמּונד הקדוש
138 St

 Sigismund, סיגיזמּונד, הקיסר
160 Emperor

115 Sisley, Alfred סיסלי, אלפרד
(ה)סיציליאנית, ’ּבּולת הזהב' 

23 Sicilian Golden Bull
 Slovanský (ה)סלאבוני, הבית

147 dům
 Klášter (ה)סלאבוני, מנזר ֶאמאּוס

153 na Slovanech�Emauzy
המיטב של פראג 43, 44, 45  

מפת רחובות מאוירת 148  
20 Slavic tribes סלאביים, שבטים
169 Slavkov Forest סלאבקֹוב, יער
 Slavkov, (1805) סלאבקֹוב, קרב

Battle of  32
 Slánský סלאנסקי, משפט

34 Trial
 Slavata, Vilém ְסלָבאָטה, וילֶם

105
 Smetana, סֶמטאנָה, ּבֶדז'יך

172 ,149 ,50 Bedřich
110 דאליּבֹור  

157 ,32 ליּבּושֶה  
קברו 181  

 Smetana סֶמטאנָה, מוזיאון
79 Museum

המיטב של פראג 38, 41  
מפת רחובות מאוירת 76  

99 Zlatá ulička סמטת הזהב
מפת רחובות מאוירת  97  

Smíchov Sta- סמיכֹוב, תחנת
238 tion

 Smiřický סמירז'יצקי, ארמון
127 Palace

 ,116 Santa Casa סנטה קאָסה
117

(ה)סנטוריּום המלכותי (קרלס�
169 Imperial Sanatorium (ּבאד

Santini� סנטיני�ַאייכֶל, ג'ובאני
71 Aichel, Giovanni

140 Sněžka (הר) סניֶיז'ָקה
ספא 168, 169
ספורט 23�222

ספינות נהר, שיט בוולטאבָה 
ב� 50

 Spezza, Andrea סֶּפצָה, אנדריאה
126

ספרות לאומית, המוזיאון ל� 
 Literature, Museum of National

120
 National (ה)ספרייה הלאומית

79 Library
30 Saxons סקסונים

 Seurat, Georges 'ֶסָרה, ז'ורז
115

קולנוע  סרטים ראו

ע
130 Red Eagle (ה)עיט האדום

 At the Black (ה)עיט השחור, בית
135 Eagle

 Havelské (ה)עיירה של גאל
71 Město

 Nové Město (ה)עיר החדשה
171 ,142�57

היסטוריה 24, 25, 32  
טיולים מאורגנים 243  

מפת האזור 143  
מפת רחובות 6�3  

מפת רחובות מאוירת 5�144,   
150�51

 Staré Město (ה)עיר העתיקה
60�79 ,22

טיולים מאורגנים 243  
מסלול הליכה במתחם המל�  

כותי 9�178
מסלול הליכה בדרך המלכו�  

תית 174
מפת האזור 61  

מפת רחובות 4�3  
מפת רחובות מאוירת 3�62,   

76�7

(ה)עיר העתיקה, כיכר 
66�9 Staroměstské náměstí

(ה)עיר העתיקה, מגדל הגשר 
139 ,25

מפת רחובות מאוירת 76  
עיתונים 235

172 At the Spider (ה)עכביש, בית
 People (ה)עם נגד אלימות

35 Against Violence
181 Devil's Column עמוד השטן

 U (ָמִריֶינּבאד) ענב הזהב, בית
169 Zlatého hroznu

שיקאנֶדר) 106 אני  בְהראדצ ערב
עתיקות

תקנות המכס 226  

פ
פאבים 196, 201, 9�208

קֹוהל) 128 הקדוש  פאולוס
153 Faustův dům פאוסט, בית
מפת רחובות מאוירת  149  
 ,35 Palach, Jan ּפאלאך, יאן

146
184 Palace Hotel ּפאלאס, מלון

135 Pálffy Palace ּפאלפי, ארמון
135 Pálffy Garden ּפאלפי, גן

לשילוש ּפאלקֹו, פרנטישֶק, הלל
129 Palko, František הקדוש

82 Paříž (מלון) 'ּפארז'יז
Parler, Peter ּפארלֶר, פיטר

ברברה הקדושה (קּוטנָה הֹוָרה)   
168 St Barbara

138 Karlův most גשר קרל  
25 הרביעי וצלאב  

מגדל הגשר בעיר העתיקה   
139 ,76 ,64 ,25

167 Karlštejn מצודת קרלשטיין  
 All Saints' קפלת כל הקדושים  

105 ,104 Chapel
 Chrám קתדרלת ויטוס הקדוש  

103 ,101 ,100 sv. Víta
פארקים וגנים

 Trojský zámek ארמון טרויה  
166�177

 Hartig Garden גינת הארטיג  
110

גן הוורדים (ֶּפטרז'ין פארק)    
175 Rose Garden

 Vrtbovská zahrada גן וְְרְטּבָה  
130 ,49

 Palácové zahrady גני הארמון  
135 ,49 ,47
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Wallenstein Gar- גני ואלֶנשֵטיין  
49 ,46 den

110 Rajská zahrada גן עדן  
135 Pálffy Garden גן ּפלאפי  

Kolowrat� גן קֹולֹווְראט�צֶ'רנין  
135 Černín Garden

174 Kinský Garden גן קינסקי  
 ,47 Kampa Island האי קאמָּפה  

133 ,131 ,49 ,48
 Botanická zahrada הגן הבוטאני  

153 ,151 ,49
 ,46 Jižní Zahrady הגן הדרומי  

110 ,96 ,49
Královská zah- הגן המלכותי  

111 ,49 ,46 rada
 Františkánská הגן הפרנציסקני  

146 ,144 zahrada
 Zahrada Na הגן שעל הביצורים  

110 valech
המיטב של פראג 9�46  

 ,49 Vojanovy sady וֹויאן פארק  
135 ,133

 Vyšehrad Park וישְֶהראד פארק  
181 ,51

 Karlovo náměstí כיכר קרל  
152 ,148

 ,34 Letenské Sady לֶטנָה פארק  
161 ,49 ,35

 Veltruskký מצודת וֶלטרּוסי  
166 Zámek

 ,49 Stromovka סטרֹומֹובָקה  
162

 Petřínské Sady ֶּפטרז'ין פארק  
176�7 ,141 ,140 ,49

 Fabricius, פּבריציּוס, פיליפ
105 Philipp

40 Fauvism פוביזם
119 Pohořelec ּפֹוהֹורזֶ'לֶץ

Polívka, Os- ּפֹוליבָקה, אֹוסוולד
67 ,64 vald

Post� פוסט אימפרסיוניזם
115 ,40 Impressionism

134 Fux, Jan פּוקס, יאן
 Civic Forum (ה)פורום האזרחי

144 ,35
 Forman, Miloš פורמן, מילוש

63
 Purkyně, (פסל) יאן ּפּורקיניֶיה

151 Jan
181 ,21 Přemysl ּפזֶ'מיְסל

ּפזֶ'מיסל אֹוטאֶקר הראשון 
23 ,18 Přemysl Otakar I(המלך)

ּפזֶ'מיסל אֹוטאֶקר השני (המלך)
 Přemysl Otakar II  18, 22, 23,

104, 176
 Přemyslid ּפזֶ'מיסל, שושלת

 ,24 ,20�21 ,18 ,17 dynasty
167 ,160

פטרוס ופאולוס הקדושים, 
 St Peter and St Paul, כנסיית

57 Church of
המיטב של פראג 43, 45  

מסלול הליכה בווישְֶהראד 181  
 ,49 Petřín Hill ֶּפטרז'ין, גבעת

177 ,141 ,140 ,121
56 Fiala, Zdeněk פיַאלָה, זְֶדניֶיק

 Brueghel, פיטר ּברויגל האב
40 Pieter the Elder

200 Plzeň ּפילזֶן
201 ,200 Pilsner (בירה) ּפילזנֶר

 Filippi, פיליפי, ג'ובאני מריה
130 Giovanni Maria

 Pissarro, Camille ּפיסארֹו, קאמי
115

 Picasso, Pablo פיקאסו, פאבלו
40

177 Fischer, Jiří פישר, יִירז'י
פישר פון ֶארלאך, יוהאן ּבֶרנהרד 
Fischer von Erlach, Johann Bern-

78 ,65 hard
 Palackého most ּפלאצקי, גשר

181 ,177 ,149
ּפלאצקי, פרנטישֶק (אנדרטה לז�

57 Palacký, František (כרו
109 Platzer, Ignaz ּפלאצֶר, איגנץ

 Kaunic Palace ארמון קאּוניץ  
135

הפסלים בארמון קינסקי 66,   
70

הפסלים בכנסיית ניקולאס   
הקדוש 129

155 ,135 מנֶּפֹומּוק הקדוש יוחנן  
96 ענקים מלחמת  

 Strahovský מנזר סטראהֹוב  
121 klášter

 Palliardi, Ignaz ּפליַארדי, איגנץ
135

 Felix de פליקס הקדוש מוָולּוָאה
136 Valois, St

Plas- (להקת רוק) פלסטיק ּפיּפל
35 tic People

 Plečnik, Josip ּפלֶצ'ניק, יֹוסיּפ
110 ,46

155 U Fleků פלֶק, בית

 Flekovský, פלֶקֹובסקי, יאקּוּב
155 Jakub

Pan- (ה)פנורמה של מארֹולד
176 orama, Marold's

148 Fanta, Josef פנטה, יוזף
 Fénix Palace פניקס, ארמון

145
פנסיונים 187

U Pinkasů ּפנקס, אולם הבירה
מפת רחובות מאוירת 144  

 Pinkasova ּפנקס, בית�הכנסת
86 ,84 5 synagóga

המיטב של פראג 44, 45  
מפת רחובות מאוירת 82  

84 Pinkas, Rabbi ּפנקס, הרב
קאמּפָה ּפנקס, סֹוּבֶרסלאב, האי

133 Pinkas, Soběslav
181 Pantheon (ה)פנתיאון

181 Slavín (ה)פנתיאון
פסטיבל האביב של פראג 

 Prague Spring Music Festival
50

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

פסטיבלים 53�50
פסלים

76 ליּבּושֶה הנסיכה  
47 הרקולס  
56 ולטאבָה  

146 ,145 הקדוש וצלאב  
160 Žižka, Jan יאן ָקה יז ז  

70 ,69 הּוס יאן  
131 המטביל יוחנן  

 ,90 ,83 מנֶּפֹומּוק הקדוש יוחנן  
135

116 הקדושים ויוחנן יוסף  
מעל הרּודֹולפינּום 57  
על גשר קרל 9�136  

151 יאן ּפּורקיניֶיה  
181 ליּבּושֶה והנסיכה מיסל ּפזֶ  
 Kvapilová, חנה קבאּפילֹובָה  

174 Hana
79 הרביעי קרל  

 At the Stone פעמון האבן, בית
66 Bell

40 Prague Gallery פראג, גלריית
 ,17 Pražský hrad פראג, מצודת

94�121 ,48
 Královský palác ארמון המלוכה  

104�5 ,97
 Lobkovický ארמון לֹוּבקֹוביץ  

48 ,41 palác
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גלריית התמונות של מצודת   
 Obrazárna Pražkého פראג

98 ,96 ,41 ,40 Hradu
 ,46 Jižní Zahrady הגן הדרומי  

110 ,96 ,49
Královská zah- הגן המלכותי  

49 ,46 rada
הדרך המלכותית 78  

היסטוריה 21, 22, 23, 24, 27,   
30 ,28�9

 Prašná מגדל אבק השריפה  
98 věž

110 Daliborka מגדל דאליּבֹור  
מפת האזור 95  
מפת רחובות 2  

מפת רחובות מאוירת 7�96  
 Matthias Gate שער מתיאש  

173 ,95 ,29
 Prague Post, The פוסט פראג

235 ,226
156 Prager, Karel ּפראגֶר, ָקֶרל
 Prachner, Peter ּפראכנֶר, פיטר

128
Prachner, Rich- ּפראכנֶר, ריכרד

128 ard
Ferdi- פרדיננד החמישי, הקיסר

172 ,19 nand V, Emperor
Ferdi- פרדיננד הראשון, הקיסר

79 ,28 ,19 nand I, Emperor
Arcibiskup- ארמון הארכיהגמון  

111 ský Palác
110 Belvedere ּבֶלוֶוֶדֶרה  

103 Mausoleum המאוזוליאום  
Královská zah- הגן המלכותי  

111 rada
116 Loreta לֹוֶרָטה  

95 Pražský hrad מצודת פראג  
Ferdi- פרדיננד השלישי, הקיסר

19 nand III, Emperor
 Ferdinand פרדיננד השני, הקיסר

126 ,30 ,19 II, Emperor
ההשלכה מהחלון (1618) 105,   

110
 Kostel כנסיית ֶאגידיּוס הקדוש  

75 ,sv. Jiljí
 Procopius, ּפרֹוקֹוּפיּוס הקדוש

137 St
ּפרז'יחֹובסקי, הארכיהגמון אנ�
 Přichovský, Archbishop טונין

111 Antonín
 Frederick of פרידריך מַּפלָטינאט

103 ,72 ,30 the Palatinate

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

פסל של ֶארוס 126  
קברו 127  

Premonstraten- פרמונסטרטנזים
120 sians

 Francis פרנסיסקו חבייר הקדוש
138 Xavier, St

 Franz II, פרנץ השני, הקיסר
121 ,19 Emperor

 Franz Josef, פרנץ יוזף, הקיסר
33 ,32 ,19 Emperor

 Franz פרנץ פרדיננד, הארכידוכס
167 Ferdinand, Archduke

 Franz Kafka פרנץ קפקא, גלריה
69 Gallery

 Sv. פרנציסקוס הקדוש, כנסיית
79 ,76 Františka, Kostel

Fran- פרנציסקוס הקדוש מאסיזי
137 cis of Assisi, St

 Františkánská (ה)פרנציסקני, הגן
146 zahrada

מפת רחובות מאוירת 144  
146 ,65 Franciscans פרנציסקנים

הקדוש (ּברֹו� ה ּבֹורג סקו פרנֶצ
קֹוף) 31

201 Frankovka פרנקֹובָקה
 At the Golden פרסת הזהב, בית

130 ,123 Horseshoe
50 Prčice ְּפְרצ'יצֶ'ה

 Ferrer, St ֶפֶרר הקדוש, ויֶסנט
137 Vincent

 Pešánek, חזה ֶּפשאנֶק, זְֶדנֶק, פסל
165 Zdeněk

צ
34 Red Army (ה)צבא האדום

227 ,226 ,186 Čedok צֶ'דֹוק
סאבֶרי) 109 הצבי  ציד

54 Čechův Bridge צֶ'כּוב, גשר
Czechoslovak Re- צ'כוסלובקיה

34 ,18 public
 Holy (ה)צלב הקדוש, כנסיית

96 Rood, Church of the
(ה)צלב הקדוש, קפלת (מצודת 
 Holy Rood Chapel (קרלשטיין

25
 Holy (ה)צלב הקדוש, רֹוטּונדת

44 Rood Rotunda
65 Celetná ulice צֶלֶטנָה, רחוב

מפת רחובות מאוירת 63  
סטיבנס) 42 צליבה  ה

86 Zemach, Bezalel צמח, בצלאל
Zemach, Morde- צמח, מרדכי

86 chai
צמחונים 197

 České צֶ'סֶקה ּבּוֶדחֹוביצֶה
200 Budějovice

133 ,131 ,56 Čertovka צֶ'רטֹובָקה
צריחים 5�44

 Černý, František צֶ'רני, פרנטישֶק
148

 ,49 Černínský Palác צֶ'רנין, ארמון
135 ,119

ק
135 Kaunic Palace קאּוניץ, ארמון
131 Kampa Island קאמָּפה, האי
המיטב של פראג 47, 48, 49  

מפת רחובות מאוירת 133  
115 Canaletto קאנאלֶטֹו

קאניֶיָקה, פרנטישֶק מקסימיליאן 
 Kaňka, František Maximilián

167 ,130
40 Cubism קוביזם

קוביסטיים, בתים 91, 172
מפת רחובות מאוירת  82  
 Kubistické קוביסטיים, בתים

91 domy
קּוּבישָטה, ּבֹוהּומיל, סבסטיאן

164 Kubišta, Bohumil הקדוש
26 Codex of Jena קודקס יֶנָה
קֹוהל, הירונימוס, אוגוסטינוס

125 Kohl, Hieronymus הקדוש
קֹוהל, יוהאן פרידריך, פאולוס
 Kohl, John Frederick הקדוש

128
 Quitainer, קוויָטאינֶר, אֹונדֵריי

116 Ondřej
 Quitainer, קוויָטאינֶר, יוהאן אנטון

119 Johann Anton
הפסלים במנזר סטראהֹוב 120  
136 Cosmas, St קוזמאס הקדוש

קֹוזמאס ודמיאנּוס הקדושים, 
St Cosmas and St Da- כנסיית

150 mian
170 Kutná Hora קּוטנָה הֹוָרה

174 Koch, Jindřich קֹוך, יִינדריך
קומוניזם 17, 34

 Konopiště קֹונֹוּפישֶטה, מצודת
169 ,114 Castle

Counter� קונטרה�רפורמציה
72 ,45 ,30 Reformation

קונסוליות 227
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Con- (1415) קונסטאנץ, מועצת
70 ,27 stance, Council of
187 Concierges קונסיירז'ים

קונצרטים 51
 Mozart Museum מוזיאון מוצרט  

160
מוסיקה  קונצרטים, ראו

Kunratice for- קּונראטיצֶ'ה, יער
52 est

 Kunštát, Lords קּונשטאט, אדוני
78�9 of

109 ,98 Kupecký, Jan קּוֶּפצקי, יאן
דיוקן עצמי 107  

וּוסין109 פרנֶצסָקה ֶהדביָקה  
עצמי קּוֶּפצקי, פרנטישֶק, דיוקן

107 Kupecký, František
Kupka, Fran- קּוּפָקה, פרנטישֶק

135 tisek
119 Kučera Palace קּוצֶ'ָרה, ארמון
 Courbet, Gustave קּורּבֶה, גוסטב

115
 Corot, קֹורֹו, ז'אן ּבּפטיסט קאמיל

115 Jean Baptiste Camille
144 Koruna Palace קֹורּונָה, ארמון
 Malé náměstí (ה)קטנה, הכיכר

173
 Kysela, קיזֶלָה, פרנטישֶק

100 František
 Kaiserstein קייזֶרשטיין, ארמון

127 ,51 Palace
ישו (לורנצו מונקו)  על קינה ה

112
 Palác Kinských קינסקי, ארמון

70 ,66
המיטב של פראג 47, 49  

מפת רחובות מאוירת 62  
Kinský Sum- קינסקי, ארמון הקיץ

176 ,171 mer Palace
176 Kinský Garden קינסקי, גן

 Kinský family קינסקי, משפחת
176 ,141 ,47

 Kinský, Štépán קינסקי, שֶטּפאן
70

Kipling, Rud- קיפלינג, רודיארד
yard  169

 ,21 ,20 Cyril, St קיריל הקדוש
138 ,51

קיריל וֶמתֹודיּוס הקדושים, 
 Sv. Cyrila a Metoděje, כנסיית

152 ,148 Kostel
הקדושים (מּוכָה)  וֶמתֹודיּוס קיריל

102

 Kisch, Egon קיש, ֶאגֹון ארווין
71 Erwin

 Klausová קלאוס, בית�הכנסת
86 ,85 synagóga

המיטב של פראג 45  
מפת רחובות מאוירת 82  

Clam� קלאם�גאלאס, ארמון
78 Gallasův Palác

המיטב של פראג 47, 49  
מפת רחובות מאוירת  77  

100 Calvinists קלוויניסטים
 Kelley, Edward קלי, אדוארד

153 ,98
 Klimt, Gustav קלימט, גוסטב

115 ,40
165 הבתולה  

 St קלֶֶמנטיּוס הקדוש, כנסיית
35 ,31 Clement, Church of

79 Klementinum קלֶֶמנטינּום
79 Klementinum קלֶֶמנטינּום

המיטב של פראג 45  
מאפיינים אדריכלים 31  

מפת רחובות מאוירת 76  
 Poor Clares (ה)קלריסות העניות

92 ,23
קמפינג 186, 187

קניות 7�212
 Sv. קסטּולּוס הקדוש, כנסיית

91 Haštala, Kostel
מפת רחובות מאוירת 83  

 Café Continental קפה קונטיננטל
147

 Kapucínský (ה)קפוצ'ינים, מנזר
118 19 ,45 ,44 klášter

73 Oriel Chapel (ה)קפלה הבולטת
 Kepler, Johannes קּפלר, יוהאן

119 ,41
135 Chapel of Elijah קפלת אליהו

 Zrcadlová קפלת המראות
79 kaple

קפלת הצלב הקדוש (קרלשטיין) 
106 Chapel of Holy Cross

קפלת וצלאב הקדוש
 Chrám קתדרלת ויטוס הקדוש  

42 ,24 sv. Víta
קפלת כל הקדושים (ארמון 

 All Saints' Chapel (המלוכה
105 ,104

 Chapel of St Theresa קפלת תרזה
135

ָקה יז ז של קפקא, ּבֹוהּומיל, פסלו
160 Kafka, Bohumil

 ,10 Kafka, Franz קפקא, פרנץ
145 ,68 ,34

99 Zlatá ulička סמטת הזהב  
קברו 160  

 Kara, Rabbi קרא, הרב אביגדור
86 Avigdor

Kramář, Vin- קראמאז', וינֶסנץ
40 cenc

הק־ קראֶקר, יוהאן לוקאס, יוסף
Kracker, Johann Lukas  129 דוש

Croa- �קרואטיה, הבנדיקטינים מ
153 tian Benedictines

127 Caruso, Enrico קרּוזֹו, אנריקו
65 Karolinum קרולינּום

היסטוריה 24, 25  
מפת רחובות מאוירת 63  

קרֹומיז'יז', יאן מיליץ' מ� 
75 Kroměříže, Jan Milíč z

קרֹונָה (מטבע) 233
 Křivoklát ְקְרז'יבֹוקלאט, מצודת

169 Castle
 Křižík, קְרז'יז'יק, פרנטישֶק

176 František
 ,123 Karlův most קרל, גשר

136�139
היסטוריה 25, 85  

הצד של העיר העתיקה 9�138  
הצד של מאלָה סטראנָה   

136�7
מידע לתיירים 139  
מפת רחובות 133  

פסלים 31, 40, 9�136  
 Charles I, קרל הראשון, הקיסר

19 Emperor
 Charles IV, Emperor קרל הרביעי

154 ,153 ,18 ,17
אוסף האמנות 40, 108  

 Královský palác ארמון המלוכה  
105 ,104

 Vyšehrad Park וישְֶהראד פארק  
181

 Hladová zed' חומת הרעב  
140�41

152 Karlovo náměstí כיכר קרל  
כנסיות 44  

כנסיית גבירתנו של השלגים   
46 Kostel Panny Marie Sněžné

 Klášter מנזר ֶאָמאּוס הסלאבוני  
57 na Slovanech�Emauzy

95 Pražský hrad מצודת פראג  
 Křivoklát מצודת ְקְרז'יבֹוקלאט  

167 Castle
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 Karlštejn מצודת קרלשטיין  
166�7

143 Nové Město נֹובֶה מיֶיסטֹו  
פסלו 79, 139  

קברו 103  
65 ,63 Karolinum קרולינּום  

168 Karlsbad קרלסּבאד  
 Chrám קתדרלת ויטּוס הקדוש  

100 sv. Víta
 Charles VI, קרל השישי, הקיסר

19 Emperor
 Karlovo náměstí קרל, כיכר

152 ,148�9
152 Karlovo náměstí קרל, כיכר
מפת רחובות מאוירת 9�148  

78 Karlova ulice קרל, רחוב
168�9 Karlovy Vary קרלֹובי וארי
78 Carlone, Carlo קרלֹונֶה, קרלו

Karlsbad  170 קרלסּבאד
 ,24 Karlštejn קרלשטיין, מצודת

168 9 ,166�7 ,25
 Cranach, קָרנאך, לוקאס האב

114 Lucas the Elder
114 וחוה אדם  

92 הקדושה כריסטינה  
Krásno- קָרסנֹוהֹורסָקה, ֶאלישָקה

149 horská, Eliška
ְקְרקֹונֹושֶה (הענקים), הרי 
140 Krkonoše Mountains

ויטּוס הקדוש  קתדרלה ראו
 Sv. קתרינה הקדושה, כנסיית

154 Kateřiny, Kostel
הקדושה (קרנאך) 93 קריסטינה  

ר
ישו (ֶאל גֶרקֹו) 112, 115 של ראשו

רדיו 235
 Rubens, Peter רובנס, פיטר פול
 ,114�15 ,113 ,98 ,41 40 Paul

127
113 תומא של הקדושים מות  

80�93 Josefov (ה)רובע היהודי
בתי�כנסת 44  

היסטוריה  32, 33  
Jewish Mu- המוזיאון היהודי  

41 seum
טיולים מאורגנים 243  

מפת האזור 81  
מפת רחובות 3  

מפת רחובות מאוירת 3�82  
 Rudolph רודולף הראשון, הקיסר

165 I, Emperor

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

אוסף האמנות 40, 98, 108, 114  
היסטוריה  9�28, 44  

 ,95 Pražský hrad מצודת פראג  
96

פסל המדונה והילד 19�118  
84 Rudolph (נסיך העצר) רודולף

84 ,57 ,32 Rudolfinum רּודֹולפינּום
84 Galerie גלריה  

היסטוריה 17  
קונצרטים 50, 52  

 Rodin, Auguste רודן, אוגוסט
115 ,40

 Ruzyně רּוזניֶיה, נמל התעופה
236 Airport

 Kostel sv. רוח הקודש, כנסיית
90 Ducha

מפת רחובות מאוירת 83  
(ה)רֹוטּונָדה של ויטּוס הקדוש 

21 ,20 Rotunda of St Vitus
רֹוטּונדֹות רומאנסקיות 44

שאגאל) 115 סוס  על רוכבת
201 Rulandské רּולאנְדְסֶקה

רומאנסקית, אדריכלות 3�22, 44
40 Romanticism רומנטיציזם

 Rousseau, 'רּוסֹו, אנרי ’המוכס
40 Henri “le Douanier"

164 עצמי דיוקן  
רופאי שיניים 231

רֹוש הקדוש, כנסיית (בית�הקב�
 St Roch, Church (רות אֹולשאני

160 of
רֹוש הקדוש, כנסיית (מנזר סט�
45 St Roch, Church of (ראהֹוב

  Vlašská ulice (ה)רחוב האיטלקי
130

רחוב הגשר (מֹוסֶטצְָקה אּוליצֶה) 
134�5 Mostecká ulice

מפת רחובות מאוירת 132  
63 Ovocný trh רחוב שוק הפירות

Ried, Benedikt ריד, בנדיקט
ברברה הקדושה (קּוטנָה הֹוָרה)   

168 St Barbara
 Vladislav Hall היכל ולָדיסלאב  

104
 Prašná מגדל אבק השריפה  

98 věž
Rejsek, Mat- ֵרייזֶק, מתיאש

73 thias
 Reiner, ַריינֶר, וצלאב ואברז'ינֶץ

109 Václav Vavřinec

 Vrtbovská zahrada גן וְְרְטּבָה  
130

Kos- כנסיית גבירתנו המנצחת  
163 tel Panny Marie Vítězné
ובעלי־חיים אורפיאוס עם נוף  

106
ציור�הקיר בכנסיית ֶאגידיּוס   

הקדוש 65, 75
ציורי�הקיר בכנסיית תומא   

הקדוש 127
ציורי�הקיר בכנסיית המולד   

117
סרט) 35 היטב  נשמרות רכבות

רכבת 238
רכבת 238

 Lanová Dráha רכבת הכבלים
141 ,11

 ,114 ,40 Rembrandt רמברנדט
115

112 עבודתו בחדר מלומד  
98 Reni, Guido ֶרני, גווידֹו

(ה)רנסאנס 17, 9�28
אדריכלות 5�44, 48  

Hladová zed' 140 רעב, חומת
רפואית, תיירות 231

(ה)רפובליקה הסוציאליסטית 
 Czechoslovak של צ'כוסלובקיה

ČSSR) 35) Socialist Republic
 Námeští (ה)רפובליקה, כיכר

184 Republiky
רשות התחבורה של פראג 

 Prague Intergrated Transport
228

(ה)רשות לתחבורה ציבורית 
בפראג 240
מודיעין 240  

ש
Šaloun, Ladislav שאלּון, לָדיסלאב
 Pomník Jana אנדרטת יאן הּוס  

70 Husa
 Zbraslavský מנזר זְּבָרסלאב  

163 klášter
Ob- (גן קינסקי) שביל התצפית

174 servation Path
שגרירויות 227

שגרירות ארה"ב 227
שגרירות בריטניה 227

שגרירות צ'כיה 186
שגרירות קנדה 227

84 ,82 Holocaust (ה)שואה
שווקים 7�216
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Schwarzenber- שוורצֶנּבֶרג, ארמון
118 ský palác

המיטב של פראג 38, 41, 48  
 ,84 Schulz, Josef שולץ, יוזף

156 ,147
 At the Red (ה)שועל האדום, בית

69 Fox
69 At the Ox (ה)שור, בית

 Schor, Jan שֹור, יאן פרדיננד
154 Ferdinand

 Štvanice Island שטבאניצֶה, האי
54

68 Štorch House שטֹורך, בית
מפת רחובות מאוירת 62  

71 Štork, Lorenc שטֹורק, לורנץ
שֶטפאניק, מצפה הכוכבים 

177 ,140 Štefánikova Hvězdárna
שטרות 233

 Šternberský שֶטרנּבֶרג, ארמון
112 15 palác

המיטב של פראג 38, 41�40,   
49

מידע לתיירים 113  
 Sternberg, שֶטרנּבֶרג, הרוזן

164 Count
 Sternberg, שֶטרנּבֶרג, פרנץ יוזף

112 Franz Josef
57 Šitka Tower שיטָקה, מגדל
 ,40 Schiele, Egon שילֶה, ֶאגֹון

115
165 והמוות אשה הרה  

 Holy (ה)שילוש הקדוש, כנסיית
130 Trinity, Church of the

ערב שיקאנֶדר, יאקּוּב
106 Schikaneder אני בְהראדצ

שכר, טיסות 236
161 Náměstí Míru (ה)שלום, כיכר
שלושת הוורדים האדומים, בית 

130 At the Three Red Roses
 U Tří pštrosů שלושת היענים, בית

134 ,133
מפת רחובות מאוירת 133  

 At the שלושת הכינורות, בית
124 Three Little Fiddles

 At שלושת פעמוני הזהב, בית
134 the Three Golden Bells

שלטים 243
שמעון ויהודה הקדושים, כנסיית 

91 Sv. Šimona a Judy, Kostel
מפת רחובות מאוירת 83  

 At the (ה)שמש השחורה, בית
63 Black Sun

 Schönborn Palace שֶנּבֹורן, ארמון
125

 Dům u Dvou שני דובי הזהב, בית
71 ,29  Zlatých Medvědů

מפת רחובות מאוירת 62  
Schnirch, Bo- שנירך, ּבֹוהּוסלאב

156 huslav
(ה)שעון בבית העירייה הישן 

74 Orloj
שעות פתיחה 227

40 Špála, Václav שּפאלָה, וצלאב
שפה 226

 Spytihněv, שּפיטיְהנֶב, הנסיך
100 Prince

לפראג שּפילאר, ָקֶרל, הומאז
64 Špillar, Karel

 Špička Gate שּפיצ'ָקה, שער
180 ,140

Sprän- שּפראנגֶר, ברתולומיאוס
108 ger, Bartholomeus

17 הקדושים ּוויטּוס וצלאב  
מיקּו־ הצורף של המצבה כתובת  

107 מיּולֶר לאש
 ,40 Škréta, Karel שְקֶרָטה, ָקֶרל

109 ,71
155 ישו של הטבלתו  

הציורים בכנסיית גאל הקדוש   
71

הציורים בכנסיית גבירתנו   
שמתחת לשרשרת 134

 128 הצליבה  
230 Black Sheriff (ה)שריף השחור

 At the Two שתי השמשות, בית
175 ,130 Suns

ת
תאגיד התחבורה של פראג 

 Dopravní podnik Hlavního Města
240 Prahy

 Jude Thaddaeus, תדיאוש הקדוש
137 St

139 Thomas, St תומא הקדוש
 U sv. Tomáše תומא הקדוש, בית

127 ,125
 Sv. תומא הקדוש, כנסיית

Tomáše, Kostel, 127
המיטב של פראג 42, 45  

מפת רחובות מאוירת 125  
Thomas, Ed- תומאס, אדוארד

32 ward
Thun� תּון�הֹוֶהנשטיין, ארמון

130 Hohenstein Palace

מפת רחובות מאוירת 124  
כית  הצ האמנות של הזהב תור

(זֶ'נישֶק) 156
90 ,85 Torah (ה)תורה

105 Thurn, Count תּורן, הרוזן
תחבורה

אוטובוס 238, 242  
אל פראג וממנה 9�238  

חשמלית 241  
טיסה 7�236  

מטרו 240, 5�244  
מכונית 9�238, 243  

רכבת 238  
 National (ה)תחייה הלאומית

32�3 Revival
ישו (אמן המזבח  של תחייתו

מטרזֶ'ּבֹון) 39
 Hlavní nádraží תחנת הרכבת

238 ,148
 Theodoric, תיאודוריק, האמן

98 Master
25 הקדוש ויטּוס  

עיטורים במצודת קרלשטיין   
167 ,108

130 Theatines תיאטינים
 Stavovské תיאטרון האחוזות

65 divadlo
מפת רחובות מאוירת  63  
 Národní (ה)תיאטרון הלאומי

,156 7 ,57 divadlo
היסטוריה 17, 32, 33  

תיירות אחראית 229
תיירות אקולוגית 229

 Holy (ה)תינוק הקדוש מפראג
132 ,131 Infant of Prague

תכשיטי הכתר 24, 99
הקדוש  השילוש של המזבח תמונת
אמן המזבח מליטֹוֶמרז'יצֶה) 

109 ,108
 Jubilee (1891) תערוכת היובל

148 ,56 ,33 Exhibition
 ,161 Výstaviště מרכז  הירידים  

162
 Petřínské Sady ֶּפטרז'ין פארק  

141 ,140
תפילות 229

תפילות מתודיסטיות�אוונגליס�
טיות  229

תפילות של בני כל הדתות 229
Petřínská Ro- תצפית, מגדל

140 zhledna
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