3 dňový zájazd: Praha historická - to najkrajšie
zo stovežatej (Pražský hrad, Loreta, Anežský
kláštor, Betlehemská kaplnka, židovská štvrť,
večerný chrámový koncert a mnoho iného) - ČR
Dátum výletu : 08.03.2019

Cena za dopravu : 120.00€

Stovežatá ...
Praha je jedným z miest, ku ktorým mám výnimočný vzťah. Vlastne som ju vždy považovala tak trochu za svoj
druhý domov. Moja teta žila v Prahe a jej neveľký byt na Malej Strane s "VIP" výhľadom priamo na Hradčany
býval dlhé roky mojou prázdninovou "základňou". Aspoň týždňovým pobytom v Prahe sa začínali aj končievali
hádam každé moje letné prázdniny... no a zvyšných šesť prázdninových týždňov sme potom "brázdili"
Československo od západu na východ; od severu na juh. Ale tá Praha mi akosi prirástla k srdcu a samozrejme, že
tam (hoci moja pražská teta už dávno nie je na tomto svete) chodievam stále pomerne často a veľmi rada. A
veľmi rada tam pôjdem aj s vani!
Praha toho ponúka nesmierne veľa a nijaké ročné obdobie jej neuberá z príťažlivosti, pôvabu a osobitej, históriou
dýchajúcej a zároveň životom pulzujúcej atmosféry. Je pochopiteľné, že za 3 dni, ktoré v Prahe strávime,
nestihneme ani zďaleka popozerať všetko, čo toto magické mesto ponúka. Zájazd som ale skoncipovala tak, aby
sme z historickej Prahy videli aspoň to najkrajšie, najzaujímavejšie, najznámejšie. Na druhej strane som však
program nechcela prehustiť a úmyselne som ho zostavila tak, aby ste sa necítili ako "na pretekoch", ale aby ste
si mohli atmosféru mesta a pamiatok, ktoré v ňom navštívime, vychutnať v pokoji a bez stresu. Do značnej miery
k tomu prispeje i fakt, že budeme ubytovaní v úplnom centre, doslova len pár krokov od Václavského námestia, a
tak nám nebudú "hroziť" nijaké dlhé presuny; naopak - ku všetkým pamiatkam a atrakciám, ktoré máme v pláne
pochodiť, sa pohodlne dostaneme pešo, pričom - navyše - budeme ešte aj prechádzať okolo mnohých
architektonicky, historicky, či inak zaujímavých miest. Teda - nech sa páči - "stovežatá" vám otvára svoje brány.

Deň prvý
Po príchode do Prahy prejdeme z miesta, kde nás autobus vyloží, pešo cez Václavské námestie a po necelých 15
minútach chôdze dosiahneme prvý cieľ dňa - ubytovanie. Následne budeme mať priestor na obed (v okolí
ubytovania sa nachádza dostatok reštaurácií, každý si teda môže vybrať podľa vlastného vkusu a chuti). Po
obede sa potom spoločne vydáme na "úvodnú" poznávaciu prechádzku.
Zahájime ju návštevou Betlemskej kaplnky, národnej pamiatky a prvým kazateľským chrámom v Európe.
Kaplnka bola postavená v roku 1391 a slávu si získala najmä vďaka tomu, že v roku 1402 sa stal jej správcom a
kazateľom majster Karlovej Univerzity, Ján Hus. Od tejto doby bola Betlemska kaplnka natrvalo spätá s
univerzitou. Ján Hus v nej ale pôsobil pomerne krátko a vo februári 1413 v nej kázal naposledy a čoskoro nato sa
už vydáva na svoju cestu do Kostnice. V roku 1786 bola pôvodná Betlemska kaplnka zbúraná, no v rokoch 1948 54 ju znovu vybudovali podľa pôvodných nákresov.
Od Betlemskej kaplnky pôjdeme ďalej ku Karlovmu mostu , cez ktorý prejdeme, vychutnávajúc si jeho jedinečnú
atmosféru s pouličnými hudobníkmi, maliarmi, či predavačmi hand made výrobkov. Karlov most vznikol na
mieste pôvodného Juditinho mostu, zničeného v roku 1342. Tento najstarší zachovaný pražský most cez rieku
Vltavu a druhý najstarší most v Českej republike založil v roku 1357 Karol IV. Jeho jedinečný kolorit vytvárajú
veže, ktorými je most z oboch strán zakončený, spolu s 30 sochami svätcov, zdobiacimi jeho piliere.
Po prejdení Karlovho mostu si na chvíľku "odbehneme" k Lennonovej stene na pražskej Kampe. Je to neveľký
kus steny, symbolizujúci jednak fiktívny "hrob" Johna Lennona, a jednak aj miesto, na ktorom ľudia vyjadrovali
svoje názory a protesty proti komunistickému režimu. Na stene, pokrytej pestrofarebnými grafitmi a nápismi
môže každý nechať svoj odkaz; mal by však byť odkaz nesúci sa v duchu Lennonovych ideí; o mieri, priateľstve,
či láske.
Od Lennonovej steny sa prejdeme na Malostranské námestie, kde navštívime kostol Svätého Mikuláša,
radiaci sa k najpoprednejším barokovým stavbám Európy a často označovaný za najkrajšiu stavbu českého
baroka. Kostol so svojou mohutnou kupolou a štíhlou vežou predstavuje jeden zo symbolov Prahy. Po vstupe do

kostola návštevníka doslova ohúri impozantný priestor s prepychovou výzdobou, nádherná nástenná freska,
bohatá sochárska výzdoba, či fascinujúca hra svetla a tieňa za pomoci iluzívnych fresiek. Za povšimnutie stojí
tiež mohutný organ, na ktorom kedysi hrával sám Wolfgang Amadeus Mozart. Zaujímavý je i výstup na
zvonicu, ktorá núka veľkolepý výhľad.
Z Malostranského námestia potom pomaly vystúpame na Loretánske námestie. V jeho východnej časti stojí
úžasná Pražská Loreta, ktorú si, pravdaže, prezrieme i zvnútra. Obdiv vzdbudzujúci areál Lorety pozostáva z
ambitov, barokového kostola Narodenia Pána, Svätej izby a veže s hodinami a svetoznámou zvonkohrou s 27
loretánskymi zvončekmi. Sprístupnená je aj Loretánska klenotnica, ktorej expozícia obsahuje unikátny súbor
cenných votívnych darov P. Márie Loretánskej. História tohto pútneho miesta, do nedávnej doby patronátneho
kostola zakladateľskej rodiny Lobkowiczovcov, je veľmi pohnutá a nezahŕňa len vrchol baroka v Prahe, ale
uchováva i stopy duchovného života cirkvi na českom území.
Po prehliadke Lorety sa vrátime k nášmu ubytovaniu a čas do posledného bodu programu dňa, môže každý
stráviť podľa vlastných predstáv, napríklad posedením v niektorej z početných "hospůdek", večerou atď.
Na záver dňa budeme mať možnosť vypočuť si nádherný koncert v nádhernom prostredí. Bude to unikátny
organový koncert v priestoroch kostola Svätého Jiljí, vynikajúceho prekrásnou gotickou architektúrou s
barokovo upraveným interiérom.

Vstupné do Betlemskej kaplnky:
●
●

dospelá osoba: KČ 60,dôchodca, ZŤP: KČ 30,-

Vstupné do kostola Sv. Mikuláša:
●
●

dospelá osoba: KČ 70,dôchodca, ZŤP: KČ 50,-

Vstupné do Pražskej Lorety:
●
●

dospelá osoba: KČ 150,dôchodca, ZŤP: KČ 130,-

Vstupné na organový koncert v kostole Sv. Jiljí:
●

KČ 580,- / jednotne

Deň druhý
Sobotňajšie ráno si spríjemníme prechádzkou na Staromestské námestie. Tam si najskôr spoločne prezrieme
Staromestskú radnicu. Základom budúcej Staromestskej radnice sa stal gotický dom bohatého kupca Wolflina
z Kamene, ku ktorému bola v roku 1364 pristavená mohutná veža. Za najcennejší priestor radnice sa považuje
tzv. poradná sieň z druhej polovice 15. storočia. Práve v nej sa odohrávali všetky dôležité jednania. Zaujímavé sú
však aj sály na druhom poschodí, tzv. Jiříkova a Brožíkova sieň. Zabudnúť samozrejme nemôžeme na pražský
orloj; fantastický prístroj, ktorý už po celé storočia neukazuje len čas, ale aj polohu Slnka, fázy Mesiaca,
astronomické cykly, ako i sviatky kresťanského kalendára. V rámci prehliadky interiéru radnice uvidíme
historické sály s cennými maľbami, gotickú kaplnku s pohľadom na figúry apoštolov, gotickú vežu s vyhliadkou,
orloj a románsko - gotické radničné podzemie s náznakovou historickou expozíciou.
Po prehliadke radnice si na Staromestskom námestí doprajeme voľno. Isté je, že nudiť sa nikto nebude. Na
posedenie láka kopa kaviarní, z ktorých možno pozorovať rušný a pestrý život námestia, v niektorej z reštaurácii
sa dá chutne naobedovať, no a priamo z námestia môžete vojsť do viacerých výstavných priestorov a prezrieť si v

nich zaujímavé expozície. Na návštevu vás bude lákať napríklad Palác Kinských, či Gallery of Art Prague so
stálymi expozíciami troch velikánov: Dilího, Warhola a Muchu.
Zo Staromestského námestia si to potom cez Mánesov most namierime už priamo na Hradčany. Hradčany boli
pôvodne samostatným mestom. Až v roku 1784 sa stali súčasťou zjednoteného Kráľovského hlavného mesta
Prahy. Hradčany zaberá z prevažnej časti Pražský hrad, ktorý vznikal postupnými prístavbami k hradu z 9.
storočia. V súčasnosti je Pražský hrad označovaný za jeden z najväčších hradných komplexov na svete.
Prehliadku hradného komplexu začneme v Katedrále sv. Víta, najväčšom a najvýznamnejšom pražskom chráme;
vrchole gotickej architektúry. Na mieste dnešnej katedrály nechal už v 10. storočí sv. Václav postaviť pôvodnú
rotundu sv. Víta, ktorá bola v 11. storočí nahradená románskou bazilikou. V gotickej podobe ju potom v roku
1344 založil Karol IV. V roku 1562 bola dokončená Veľká veža s renesančnou hlavicou. No a na prelome 19. a 20.
storočia došlo k prístavbe západnej lode chrámu s dvoma vežami, a to v pôvodnom gotickom slohu. Možno
konštatovať, že dejiny Katedrály sv. Víta predstavujú akúsi skratku dejín českého výtvarného umenia od 10. do
20. storočia. Katedrála, v ktorej sa okrem bohoslužieb odohrávali aj korunovácie českých kráľov a kráľovien,
fascinuje svojou impozantnou mohutnosťou, veľkoleposťou a vznešenosťou.
Po Katedrále sv. Víta si prezrieme Starý kráľovský palác. Pôvodne drevenú stavbu s kamennou výmurovkou,
pochádzajúcu z 9. storočia, prestaval začiatkom 12. storočia knieža Soběslav na kamenný románsky palác. Kráľ
a cisár Karol IV nechal potom, v prvej polovici 14. storočia, na mieste tejto románskej stavby, vybudovať gotický
palác s klenutým reprezentačným priestorom a pásom arkád na severnej strane. Poslednú veľkú prestavbu
paláca, počas ktorej vznikla aj slávnostná Vladislavská sála, inicioval kráľ Vladislav Jagellonský koncom 15.
storočia. Po zničujúcom požiari v roku 1541 bola obnovená Snemovňa a tiež kostol Všetkých svätých. No a pri
prestavbe Hradu v 18. storočí vzniklo jeho Tereziánske krídlo.
V areáli Pražského hradu navštívime aj románsku trojloďovú Baziliku sv. Jiří. Táto Bazilika je vôbec najstaršou
zachovanou pražskou sakrálnou stavbou. Kostol bol založený - ako druhá svätyňa na Pražskom hrade - v roku
920 kniežaťom Vratislavom, otcom svätého Václava. O niekoľko rokov neskôr objekt rozšírili o postrannú
kaplnku, do ktorej boli v roku 925 prevezené zostatky sv. Ľudmily. Až do roku 1055, pokiaľ sa vystavala
Katedrála sv. Víta, slúžila Bazilika aj ako oficiálne pohrebisko Přemyslovcov. Pochovaný je tu knieža Vratislav, a
pravdepodobne tiež kniežatá Oldřich a Jaromír. V krypte, do ktorej vedie barokové schodisko, sa nachádza socha
čiernej Brigity, symbolizujúca ľudskú nestálosť a pominuteľnosť.
Na záver nášho "pobytu" na Pražskom hrade si ešte vychutnáme malebnú Zlatú uličku s jej jedinečnou
atmosférou. Zlatá ulička, dlhý rad drobných domčekov, vznikla po vybudovaní severného opevnenia Pražského
hradu. Tento priestor severného parkánu bol teda využitý na stavbu skromných obydlí, dodnes predstavujúcich
zvyšok drobnej zástavby Pražského hradu. Romantická povesť síce spája názov uličky s alchymistami,
pobývajúcimi na dvore Rudolfa II, avšak pravda je taká, že títo tu v skutočnosti nikdy nebývali. Zlatú uličku, v
ktorej život nebol vôbec ľahký, obývali najmä hradní služobníci a strelci. A ako zaujímavosť - v rokoch 1916 1917 tu žil, konkrétne v dome s popisným číslom 22, aj spisovateľ Franz Kafka.
Prechádzkou Zlatou uličkou síce končí prehliadka Pražského hradu, ale deň sa rozhodne ešte nekončí. Čaká nás
totiž vyhliadková plavba po Vltave, šanca pokochať sa krásou Prahy aj z hladiny rieky, ktorá ňu preteká.
Z prístaviska lodí sa potom opäť vrátime k miestu ubytovania, a vám sa naskytne priestor na vlastné aktivity.
Niekto si možno bude chcieť odpočinúť, niekto posedieť v "hospůdce" a niekto využiť možnosť návštevy blízkych
múzeí, ktoré sú otvorené až do 22 hodiny a ktorých zoznam dostanete v autobuse.

Vstupné - prehliadka Staromestskej radnice:
●
●

dospelá osoba: KČ 250,dôchodca, ZŤP: KČ 150,-

Vstupné Pražský hrad (okruh B: Katedrála sv. Víta, Starý kráľovský palác, Bazilika sv. Jiří a Zlatá
ulička):
●
●

dospelá osoba: KČ 250,dôchodca, ZŤP: KČ 125,-

Hodinová vyhliadková plavba po Vltave:
●

KČ 240,- / jednotne

Deň tretí
Dopoludnie tretieho dňa nášho zájazdu, venovanému poznávaniu historickej Prahy, strávime v Židovskej štvrti,
v tzv. Pražskom Židovskom meste. Mestská časť Josefov, obklopená Starým Mestom, predstavuje najmenšie
katastrálne územie Prahy. Až do roku 1850 sa Josefov nazýval Židovské mesto a ešte predtým Židovské
ghetto. Židovské ghetto bolo koncom 80 rokov 19. storočia považované za veľmi chudobnú štvrť, odsúdenú k
"asanácií", v dôsledku čoho sa z ghetta zachovalo pomerne málo stavieb. Napriek tomu však v súčasnosti ide o
jeden z najvýznamnejších a najzachovalejších komplexov židovských pamiatok v Európe. Keďže, žiaľ, za druhej
svetovej vojny došlo k deportovaniu Židov do koncentračných táborov, Josefov zostal opustený a viac menej sa z
neho stalo skladisko skonfiškovaného židovského majetku. Po skončení vojny sa tieto pozostalosti dostali do
Židovského múzea, ktoré je v súčasnosti druhým najväčším židovským múzeom na svete.
V rámci prehliadky Židovskej štvrte navštívime najskôr spomínané Židovské múzeum, pri vzniku ktorého, v roku
1906, stáli historik dr. Salomon Huben Lieben a dr. August Stein, predstaviteľ českožidovského hnutia a
neskorší predseda pražskej židovskej obce. Múzeum dnes vlastní bohatú zbierku striebra, textílií a môže sa
pochváliť tiež jednou z najrozsiahlejších zbierok judaík na svete, zahŕňajúcou 40 tisíc zbierkových predmetov a
100 tisíc kníh. Pod správu múzea patria aj ďalšie objekty so stálymi expozíciami, ktoré navštívime tiež. Uvidíme
teda Maiselovu synagógu, Pinkasovu synagógu, starý židovský cintorín s Obradnou sieňou, Klausovu
synagógu a Španielsku synagógu.
Po prestávke na obed opustíme Židovskú štvrť a prejdeme sa k neďalekému Kláštoru svätej Anežky Českej,
nazývanému aj Anežský kláštor. Založila ho v roku 1231 přemyslovská princezná Anežka, sestra kráľa Václava
I, a to ako prvý kláštor klarisiek severne od Álp. Kláštor bol vo svojej dobe významným duchovným centrom,
ovplyvňujúcim dejiny českého národa a zároveň slúžil aj ako pohrebisko Přemyslovcov. Neskôr, po smrti jeho
zakladateľky, význam kláštora postupne upadal, až v roku 1782 došlo k jeho zrušeniu a objekt začal slúžiť ako
dielne, sklady a byty pre chudobných. Našťastie, pred demoláciou ho zachránila Jednota pre obnovu kláštora
blahoslavenej Anežky a celý objekt bol zrekonštruovaný. Od roku 2016 je v ňom zriadený nový prehliadkový
okruh (ktorý si prejdeme), zameraný najmä na architektúru a atmosféru samotného kláštora.
Návštevu Prahy zakončíme prehliadkou známeho Klementína. V areáli monumentálneho stavebného komplexu,
po Pražskom hrade druhého najväčšieho stavebného komplexu českého hlavného mesta, sídli už 200 rokov
Národná knihovňa, v ktorej sú uložené najcennejšie rukopisy, ako aj všetky knihy vydané na území Čiech od
roku 1807. Na budovaní Klementína sa podieľalo niekoľko generácií významných architektov, sochárov a
maliarov. Za jeho atraktívnejšie miesta je právom považovaná Astronomická veža, Zrkadlová kaplnka a,
samozrejme, Baroková knižná sála.
Vstupné - Židovská štvrť (kombinovaný lístok do Židovského múzea, na starý židovský cintorín a do
synagóg):
●

KČ 350,- /jednotne

Vstupné do Anežského kláštora:
●
●

KČ 220,- / dospelá osoba
KČ 120,- / dôchodca, ZŤP

Vstupné - Klementinum:
●
●

KČ 240,- / dospelá osoba
KČ 160,- / dôchodca, ZŤP

V cene zájazdu (120€) sú zahrnuté :
●
●

doprava klimatizovaným autobusom s WC
2 x ubytovanie v *** hoteli s raňajkami (švédske stoly)

V cene zájazdu nie sú zahrnuté :
●
●
●

strava a nápoje (okrem raňajok)
vstupné do pamiatok a na atrakcie
cestovné poistenie

zájazd sa uskutoční pri minimálnom počte 40 prihlásených

POLOHA : Stredné Čechy
VZDIALENOSŤ : 328 km od Bratislavy
ČASOVÝ PLÁN :
piatok :
6,30 - nástup v Bratislave (Istropolis)
6,40 - nástup v Bratislave (Hlavná vlaková stanica)
6,50 - nástup na Patrónke v Bratislave
7,10 - nástup v Malackách (Tesco)
11,00 - 12,30 - ubytovanie v centre Prahy; osobné voľno s možnosťou obeda - individuálne
12,30 - 13,00 - prehliadka Betlemskej kaplnky
13,00 - 14,00 - prechádzka od Betlemskej kaplnky cez Karlov most, k Lennonovej stene a na Malostranské
námestie
14,00 - 14,30 - prehliadka kostola Svätého Mikuláša na Malostranskom námestí
14,30 - 15,30 - prechádzka z Malostranského námestia na Loretánske námestie
15,30 - 17,00 - prehliadka Pražskej Lorety
do 18,00 - návrat k miestu ubytovania
18,00 - 19,00 - osobné voľno (možnosť večere - individuálne)
19,00 - 20,30 - unikátny organový koncert v kostole sv. Jiljí
po 20,30 - osobné voľno; nocľah
sobota:
do 8,30 - odchod z hotela
8,30 - 9,00 - prechádzka na Staromestské námestie
9,00 - 10,00 - prehliadka Staromestskej radnice
10,00 - 12,15 - osobné voľno na Staromestskom námestí (možnosť návštevy paláca Kinských, Gallery of Art
Prague s expozíciou Dalí - Warhol - Mucha; možnosť obeda - individuálne)
12,15 - 13,00 - prechádzka zo Staromestského námestia cez Mánesov most na Hradčany
13,00 - 16,00 - Hradčany - prehliadka areálu - okruh B (Katedrála Sv. Víta, Starý kráľovský palác, Bazilika Sv. Jiří
a Zlatá ulička)
17,00 - 18,00 - večerná vyhliadková plavba po Vltave
do 18,30 - návrat k miestu ubytovania; osobné voľno s možnosťou návštevy múzeí v okolí (niektoré múzeá sú
otvorené až do 22,00) - individuálne; možnosť večere - individuálne; nocľah
nedeľa:

do 8,30 - odchod z hotela
9,00 - 12,00 - prehliadka židovskej štvrte (Maiselova synagóga, Pinkasova synagóga, starý židovský cintorín,
Obradná sieň, Španielska synagóga)
12,00 - 13,00 - osobné voľno s možnosťou obeda - individuálne
13,30 - 14,30 - prehliadka Anežského kláštora
15,00 - 16,30 - prehliadka Klementina
17,00 - nástup do autobusu, odchod z Prahy
20,50 - príchod do Malaciek (Tesco)
21,10 - príchod na Patrónku v Bratislave
21,20 - príchod na Hlavnú stanicu v Bratislave
21,30 - príchod k Istropolisu v Bratislave
INÉ PODROBNOSTI :
●

●

●

●

na dopravu využívam služby dopravcov (súkromníkov, majiteľov autobusov) so skúsenosťami a kvalitnými
autobusmi. Samozrejmosťou sú pohodlné, klimatizované autobusy
Cena zahŕňa: dopravu podľa programu, 2 x nocľah s raňajkami formou švédskych stolov, služby technického
sprievodcu
nikoho nenútim, aby sa zúčastnil prehliadky hradu či zámku (preto vstupné dopredu neprirátavam k cene za
zájazd) a tak isto nikoho nenútim, aby si uzatvoril cestovné poistenie (tak isto ani o túto položku cenu zájazdu
nenavyšujem). Malý sprievodca cestovným poistením
som osobne prítomná na každom zájazde

CK je v prípade potreby oprávnená upraviť časový plán výletu

Gabriela Murínová

|

murinovag@centrum.sk

|

| 0918 987 224

|

https://www.jednodenne-vylety.sk
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