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	 Forord

Forord 
www.prague-info.cz 
www.czechtourism.com 

Prag er en af Centraleuropas mest fortryllende 
byer. Vlatava-floden slynger sig gennem de mange 
bydele, der hver især rummer enestående 
arkitektoniske perler, stemningsfulde pladser, 
grønne oaser og alt det, der ellers hører en storby til. 

Et møde med Prag er på samme tid et møde med 
en af Europas gamle kulturbyer. Overalt i de 
gamle bydeles gader støder man på fascinerende 
bygningsværker og historiske steder, hvor kejser 
og konger har sat deres aftryk på byen.  

Den Gamle By og Den Nye By på den ene side 
af floden og Lillesiden og Prags Borg på den 
anden side byder alle sammen på forskellige 
oplevelser fra de tidsaldre, der er anlagt i, og man 
støder også på moderne indkøbsstrøg, farverige 
attraktioner og eksperimenterende moderne 
arkitektur, der står som spændende kontraster til fx 
gotikken og barokken, der er meget synlig i Prag. 

Historiske steder ligger også tæt på Prag, så en 
tur i omegnen giver mulighed for at perspektivere 
besøget, man kan opleve alt fra landadelens slotte 
over rige provinsbyer til de mondæne forhold, der 
hersker i kurbyen Karlovy Vary. 

God rejse! 
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	 Historisk	overblik

Historisk overblik 

Prags tjekkiske historie begyndte med 
indvandringen omkring 500. Prags borg blev 
grundlagt i 800-tallet, og det var den første 
egentlige bydannelse. Prag blev hurtigt en del af 
det Stormähriske Rige.  

I 921 kom fyrst Vaclav, der er Tjekkiets 
nationalhelgen, til magten. I 930’erne indførte 
han den kristne tro i Prag, og der hvor 
domkirken nu ligger, opførte han en kirke.  

Prag udviklede sig hurtigt til at være en driftig 
handelsby. Magthaverne inviterede mange tyske 
købmænd til Prag, og de udgjorde en stadigt større 
del af byens befolkning, hvilket ikke mindst satte sit 
præg kulturelt og sprogligt. Der kom også andre 
etniske befolkningsgrupper til byen. Dette var fx 
starten på Prags store jødiske koloni.  

Prags indbyggertal voksede, og i 1300tallet var 
den en af Europas større byer med 35.000 
beboere. Under Karl IV, der regerede som tysk-
romersk kejser i årene 1346-1378, blomstrede 
byen med et kolossalt nybyggeri.  

Karl IV udvidede byen til Nove Miesto, anlagde 
Karlsbroen, grundlagde byens universitet, 
startede opførelsen af Skt. Vitus-kirken og Tejn-
kirken m.v. Således grundlagde han på mange 
måder datidens moderne Prag, som man fortsat 
kan se eksempler på mange steder i byen.  

I starten af 1400-tallet kom det til et opgør med 
den katolske kirke. Prædikanten Jan Hus fra 
Betlehem-kapellet førte an i oprøret, der 
mindede noget om den senere reformation, der 
byggede på Martin Luthers teser. Jan Hus blev 
dømt som kætter og brændt på bålet i 1415. Fire 

år senere stormede nogle utilfredse borgere 
byens nye rådhus og smed bogstaveligt talt nogle 
katolske embedsmænd ud af vinduet. Det var 
starten på Prags tidlige reformation.  

I de kommende århundreder blev striden mellem 
forskellige protestantiske grupper og den 
katolske kirke ikke afgjort. I 1526 besteg de 
katolske habsburgere tronen, og det lagde en 
dæmper på de spredte kampe.

Prag oplevede med habsburgerne og den tættere 
tilknytning til Østrig-Ungarn en stor opblomstring, 
specielt under Rudolf II i perioden 1576-1611.  

Prag blev Rudolf II’s hjemby, og han gjorde den til 
et europæisk fristed for videnskabsfolk. En af de 
tilkommende var den danske astronom Tycho Brahe.  

Rudolf II var også meget liberal i forhold til 
kultur og arkitektur. Mange italienske kunstnere 
satte deres præg på byen, blandt andet via de 
mange renæssancebygninger.  

Der var i hele perioden fortsat oprørstanker, og i 
1618 smed nogle borgere igen ledere ud af 
vinduet. Oprøret blev endeligt slået ned i 1620 
ved slaget ved det Hvide Bjerg. I kampene var en 
tredjedel af landets befolkning omkommet eller 
udvandret, og herefter kom Prag til at høre under 
Østrig de kommende 300 år.

Til Prag ankom en ny østrigsk overklasse, der 
opførte mange nye barokpalæer, og i meget af den 
østrigske tid var der en stor udvikling, fx under Maria 
Theresia, der regerede fra 1740 til 1780.

Gennem 1800-tallet blev Prag og Böhmen 
industrialiseret. Området blev i løbet af få årtier 
meget moderne, og det trak den tjekkiske 
bevidsthed med sig.
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Nationale prodemokratiske bevægelser fremkom 
mange steder i Europa og også i Prag, hvor der 
var et mindre oprør i 1849. I 1861 overvandt 
tjekkiske kandidater de tyske ved byrådsvalget.  

I samme periode blev tjekkisk sprog anvendt i 
stadigt flere sammenhænge, og kunstnerisk 
havde flere tjekker fremgang, blandt andet de to 
komponister Dvo ák og Smetana.  

De nationale tanker kulminerede med 1. 
Verdenskrigs nederlag til Østrig-Ungarn og 
Tyskland. I 1918 blev Tjekkoslovakiet republik 
med Prag som hovedstad.  

Livet i landet og i hovedstaden var meget 
levende og positivt mellem de to verdenskrige. 
Især kulturlivet blev udviklet og understøttede 
den nye stat.  

Under 2. Verdenskrig var Prag besat. Ved 
parlamentsvalget efter krigen blev 
kommunistpartiet det største, og i 1948 blev et 
etpartistyre indført under Klement Gottwald. I 
1968 kom det til uroligheder og efterfølgende 
indsættelse af militære tropper i den 
tjekkoslovakiske hovedstad. Det skete i forbindelse 
med styrets indførelse af politiske reformer.  

Indtil genindførelsen af demokratiet i 1989, blev 
Prag udbygget med mange moderne og 
befolkningsrige forstæder. Samtidig blev den 
smukke gamle bykerne bevaret. I 2004 blev 
Tjekkiet medlem af EU. 

	 Historisk	overblik
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Tur 1: Prag 

1. Starom stské nám stí 

Metro: Starom stska 
Pladsen Starom stské nám stí er den såkaldte 
Gamle Bys centrum og rådhusplads, og navnet 
betyder da også Den Gamle Bys Plads. Man kan 
se en række smukke og interessante bygninger 
her, og midt på pladsen finder man Jan Hus-
monumentet fra 1915. Jan Hus var en tjekkisk 
reformator, der blev brændt som kætter i 1415. 

1a. Rådhuset/Staromestská radnice 

Rådhuset i Den Gamle By blev oprindeligt 
indrettet i den første bygning i 1338, og siden har 
der bredt sig en række af smukke huse i gotisk og 
renæssancestil.  

Rådhustårnet, der er den mest markante del af 
bygningsværket, er fra 1364, og fra balkonen i 
toppen er der en smuk udsigt over byen, fx til 
Tejn-kirken.

Rådhusets berømte astronomiske ur, der ses på 
facaden, er bygget i 1490. Det fungerer både som 
ur og som kalender, og det tiltrækker dagligt 
utallige turister, der ved timeslag kan se 
processionen af de tolv apostle over uret. 

1b. Skt. Nikolaj Kirke/ 
Kostel Svatého Mikulase
Den smukke hvide Nikolajkirke er opført i 
perioden 1733-1737 i barok stil. Facaden er 
udsmykket af Antonin Braun. 

2. Tejn-kirken/ 
Kostel Matky Boží p ed Týnem 

Celetná 5 
http://tynska.farnost.cz/ 
Metro: Starom stska

	 Tur	1:	Prag
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Tejn-kirken er en af Prags mest kendte bygninger 
og den mest markante silhuet i den gamle bydel. 
Byggeriet af kirken stod på fra 1300-tallet til 1511, 
hvor det sydlige tårn blev færdiggjort. Kirkens 
ydre er sengotisk, mens det indre er bygget i 
barokstil efter en brand i 1679.  

I Tejn-kirken ligger den berømte danske 
astronom Tycho Brahe begravet. Tycho Brahe 
arbejdede i Prag for kejser Rudolf II, han blev 
begravet her i 1601. 

Indenfor kan man også se en altertavle i barok, 
den er lavet af Karel Škréta i midten af 1600-
tallet. Kirkens orgel er fra 1673 og et af de bedste 
eksempler på europæiske 1600-tals orgler.   

3. Tejn-gården/Týnský Dvur

Mellem gaderne Týnská, Štupartská og Malá 
Štupartská 
Metro: Starom stska 
Tejn-gården er en smuk oase midt i Prag. Den 
menes allerede opstået i 1000-tallet som en form 
for købmandsgård. I dag er der her i 
baggårdsmiljøet en række forskellige bygninger, 
der næsten repræsenterer alle stilarter, man kan 
finde i Prags gader. 

4. Nationalgalleriet/Národní galerie 

Anezská 12 
www.ngprague.cz 
Metro: Starom stska
Det tjekkiske nationalgalleri er indrettet i 
bygninger forskellige steder i Prag, blandt andet i 
det tidligere Skt. Agnes af Bøhmen-kloster, 
Kláster sv. Anezky Ceské. Kunst og 
kunsthåndværk er udstillet, primært bøhmisk og 
centraleuropæisk fra 1200-1500-tallene. 

5. Letnaparken/Letenské Sady 

Ulice náb . Edvarda Beneše 
Metro: Starom stska
Letna-parken på den nordlige flodbred dannede i 
tiden 1955-1962 rammen for Prags 50 meter høje 

	 Tur	1:	Prag
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marmorstatue af Josef, den tidligere sovjetiske 
statsleder. Monumentet blev taget ned, og efter 
næsten 30 år blev den nuværende metronom 
stillet op i 1991. 

Parken danner et dejligt grønt område, og fra 
parkens højdedrag er der en fin udsigt over 
floden og den gamle bydel. 

6. Josefov  

Josefov
Metro: Starom stska 
Josefov er navnet på Prags gamle jødiske kvarter. 
I dag er der ikke mange af de gamle bygninger 
tilbage, men de bevarede synagoger og 
kirkegården giver et indtryk af kvarterets kultur.  

7. Den Gamle-Nye Synagoge/ 
Staronová synagoga 

Cervená 2 
www.synagogue.cz 
Metro: Starom stska

	 Tur	1:	Prag
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Den Gamle-Nye Synagoge er opført i midten af 
1200-tallet i en tidlig gotisk stil. Det særprægede 
navn kommer fra, at den ved byggetidspunktet var 
byens nye synagoge. I 1500-tallet blev der bygget 
flere synagoger, og derfor var den tidligere ”Nye 
Synagoge” pludselig ”Den Gamle-Nye Synagoge”. 
Synagogen er fortsat i anvendelse. 

8. Pinkassynagogen/ 
Pinkasova synagoga  

Siroka 3 
www.jewishmuseum.cz 
Metro: Starom stska 
Pinkassynagogen er en af områdets synagoger. 
Den er opført i 1535 og mest kendt for at være 
mindesmærke for dræbte jøder i Bøhmen og 
Mæhren. På væggene er skrevet 80.000 navne på 
ofre. 

9. Den Gamle Jødiske Kirkegård/ 
Starý židovský h bitov 

Siroka 3 
www.jewishmuseum.cz 
Metro: Starom stska 
Prags gamle jødiske kirkegård blev etableret i 
1400-tallet, den første gravsten er fra 1439. Den 
sidste begravelse blev gennemført i 1787, og på 
den relativt lille kirkegård er der omkring 12.000 
gravsten. Flere end 12.000 er dog gennem 
århundrederne blevet begravet her, de ligger i 
flere lag. 

10. Kunstindustrimuseet/ 
Um leckopr myslové muzeum 

Listopadu 17 2 
www.upm.cz 
Metro: Starom stska
Kunstindustrimuseet i den tjekkiske hovedstad er 
grundlagt i 1885, den nuværende 
museumsbygning stod færdig i 1901. Den er 
opført i fransk nyrenæssancestil.  

Museet har en af verdens fineste glassamlinger, 
ikke mindst af det lokale bøhmiske krystal, som 
landet er så berømt for. Her er desuden porcelæn, 
møbler, ure m.v.  

11. Rudolfinum 

Alšovo náb ezí 12 
www.ceskafilharmonie.cz 
www.galerierudolfinum.cz 
Metro: Starom stska
Rudolfinum er hjemsted for Prags filharmoniske 
orkester. Det er opført i 1876-1884 og er 
navngivet efter den habsburgske prins Rudolf.  

Rudolfinum rummer mange koncertsale, hvoraf den 
imponerende Dvo ák-sal er et fint eksempel på 
Prags 1800-tals byggeri. I Rudolfinum er der også 
indrettet en galleri med skiftende udstillinger. 

Museumsbygningen har spillet en stor politisk 
rolle i den tjekkoslovakiske historie, idet den var 
sæde for landets parlament fra 1918 til 1939. 

	 Tur	1:	Prag
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12. Klementinum  

Karlova 1 
www.nkp.cz 
Metro: Starom stska 
Det store tidligere klosterkompleks, 
Klementinum, er opført som er et 
dominikanerkloster. Det overgik til jesuitterne 
ved deres ankomst til Prag i 1556.  

Klementinum blev et af byens førende 
universiteter, og i 1700-tallet blev anlægget 
udvidet. Ved jesuitternes opløsning i 1773 blev 
Klementinum universitetsbibliotek - forløberen 
til dagens Nationalbibliotek.  

13. Kunstat-fyrsternes palæ/ 
D m pánu z Kunštátu  

Betlémské námesti 5a 
Metro: Starom stska 

Det gotiske palæ er bygget i 1400-tallet. I 
kælderen kan man dog se tre fint bevarede 
romanske rum fra omkring 1200, de hører til 
blandt de bedst bevarede i byen fra denne 
periode.  

I palæet boede blandt andet Georg Pod brady,
der senere blev konge. Ellers boede de to 
fyrsteslægter Pod brady og Kunštát i palæet, 
hvor der nu er en udstilling af arkæologiske fund. 

	 Tur	1:	Prag
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Tur 2: Prag 
14. Byhistorisk Museum/ 
Muzeum hlavního m sta Prahy

Na Po í í 52 
www.muzeumprahy.cz 
Metro: Florenc 
På Prags byhistoriske museum kan man få et 
oveblik over byens historie, specielt den ældre op 
til 1600-tallet er grundigt fremstillet. I den store 
samling kan man blandt andet se en interessant 
model af det gamle Prag.  

15. Hovedbanegården/ 
Hlavní Nádraží 

Wilsonowa 8 
Metro: Hlavní Nádraží 
Prags hovedbanegård, Hlavní Nádraží, er en 
smuk art nouveau-bygning fra 1901-1909, der 
med sine ornamenteringer, glasmosaikker og 
store sale er et godt eksempel på datidens 
prestigefyldte jernbanebyggerier. Indvendigt kan 
man fx se det i caféområdet. 

Den første banegård blev indviet i 1871 med 
navnet Franz Josef I-banegården, nádraží 
Františka Josefa I. Efter den tjekkoslovakiske 
selvstændighed, blev den omdøbt Wilsonowa-
banegården, Wilsonovo nádraží, indtil 1953, hvor 
den fik sit nuværende navn. 

16. Jubilæumssynagogen/ 
Jubilejní synagoga 

Jeruzalémská 1310/7 
Metro: Hlavní Nádraží 
Jubilæumssynagogen er Prags nyeste og største 
synagoge. Den er righoldigt udsmykket og er et 
af byens farvestrålende bygningsmæssige indslag. 

17. Jindrisskátårnet/Jindrisská vez 

Jindrisská 
www.jindrisskavez.cz 
Metro: Muzeum 

	 Tur	2:	Prag
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Efter italiensk forbillede blev Jindrisskátårnet 
opført som et fritstående klokketårn i perioden 
1472-1476. Stilen var sengotik, men efter en 
brand i 1745 blev det delvist ombygget i barok, 
før tårnet igen blev ombygget. Det var i 
1870’erne, og stilen blev igen gotik. Tårnet er 66 
meter højt, og der er adgang til det. 

18. Statsoperaen/Státní opera  

Wilsonowa 4 
www.opera.cz 
Metro: Muzeum 
Tjekkiets statsoperabygning blev åbnet i år 1900 
som det Nye Tyske Teater. Her var sproget tysk i 
modsætning til byens tjekkiske nationalteater. I 
1945 fik teatret status af nationalt operahus. 

Stilen er nyklassicisme, og på facaden ses en 
græsk-inspireret frise over indgangspartiet.  

19. Nationalmuseet/ 
Národní Muzeum 

Václavské nám stí 68  
www.nm.cz 
Metro: Muzeum 
Det tjekkiske nationalmuseum er landets ældste 
museumsinstitution, grundlagt i 1818 som ”Det 
Patriotiske Museum”. Den nuværende kolossale 
museumsbygning i imponerende slotsagtig stil 
stod færdig i 1891. Den er et tydeligt eksempel 
på datidens stigende tjekkiske selvbevidsthed. 

Museets samling tæller flere millioner effekter, så 
der er nok at se for videbegærlige besøgende. 
Der er større udstillinger inden for antropologi, 
arkæologi, botanik, entomologi, mineralogi, 
mykologi, palæontologi, zoologi m.m, så man 
kan fx vælge en særlig afdeling eller blot nyde 
den særdeles smukke bygning ved et besøg. 

	 Tur	2:	Prag
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 20. Václav-pladsen/ 
Václavské nám stí

Václavské nám stí
www.evropahotel.cz 
Metro: M stek/Muzeum 
Den flot anlagte Václav-plads, Václavské nám stí, 
der i dag rummer mange fine bygninger fra 
årtierne omkring år 1900, blev etableret i 
middelalderen som byens hestemarked. Efter 
omlægning er pladsen nærmest som en 
pragtboulevard med sine 60 meter i bredden og 
hele 750 meters længde. 

På pladsens midteranlæg foran Nationalmuseet 
står en står rytterstatue af Skt. Václav, der 
naturligvis har givet navn til pladsen. 

Blandt de mange huse, man kan se her, er Hotel 
Europa (nr. 29), der er bygget i jugendstil i 1906. 
Hotellet er i stor udstrækning bevaret originalt 
inde som ude. 

21. Kommunisme-museet/ 
Muzeum Komunismu 

Na P íkop  10 
www.muzeumkomunismu.cz 
Metro: M stek
På Kommunisme-museet kan man lære om det 
tjekkoslovakiske styre i 1948-1989, både drømme 
og realiteter fra forskellige dele af landet. Blandt 
effekterne er fotografier, film og indretninger fra 
dengang. 

Er man historisk interesseret i denne periode og 
styreform, er et besøg særdeles interessant. 

22. Ovocný trh 

Ovocný trh 
Metro: M stek
Den hyggelige plads, Ovocný trh, er Prags 
tidligere frugtmarked. Gennem tiden er der 
opført forskellige statelige bygninger her, ikke 
mindst Stænderteatret. 

22a. Stænderteatret/Stavovské divadlo 

Ovocný trh 
www.narodni-divadlo.cz 

	 Tur	2:	Prag
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Stænderteatret, Stavovské divadlo, er en af de 
elegante teaterbygninger i Prags gamle bydel. Det 
blev opført 1781-1783 som nationalteater, men 
blev købt i 1798 af den bøhmiske 
stænderforsamling. 

I 1859 blev teatret udvidet med en etage, og tre 
år senere blev der opført tyske stykker her, 
hvilket gav stedet navneforandring til Det 
Kongelige Tyske Stadsteater, Königlich 
Deutsches Stadttheater. I 1920 lagde teatret igen 
scene til tjekkiske opsætninger. 

Stenderteatret blev restaureret i 1980’erne, og det 
anvendes i dag af nationalteatrets ballet- og 
skuespiltrup. 

22b. Karolinum 

Ovocný trh 
www.cuni.cz 
Karolinum er Prags og Centraleuropas ældste 
universitet. Siden 1400-tallet har det haft til huse 
her på stedet. 
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Den smukke barokbygning stammer fra en 
ombygning i 1718, og særlig interessant er 
hovedbygningens store hal, der benyttes til 
særlige begivenheder. 

22c. Museet for Tjekkisk Kubisme/ 
Muzeum ceského kubismu 
Ovocný trh 19 
www.ngprague.cz 
På dette museum gennemgås den tjekkiske 
kubisme inden for felter som arkitektur og 
malerkunst. Museumsbygningen er opført i 
1900-tallet og er et af de bedste eksempler på 
kubistisk arkitektur. Bygningen kaldes Den Sorte 
Madonnas Hus, Dom U Cerné Matky Bozí. 

23. Krudttårnet/Prašná brána  

Na P íkop
Metro: Námestí Republiky 
Krudttårnet er bygget i tilknytning til et 
kongepalads fra 1475. Porten var en af datidens 
13 indgange til den gamle bydel. Det 65 meter 

høje tårns navn kom til i 1600-tallet, da det blev 
benyttet som krudtmagasin.  

24. Obecní d m

Námesti Republiky 5 
www.obecnidum.cz 
Metro: Námesti Republiky 
Af Prags mange bygninger i jugendstil er 
borgerhuset Obecní d m mest 
bemærkelsesværdigt. Huset er opført som 
kulturcenter og udstillingslokale i 1905-1911 på 
den plads, hvor de bøhmiske kongers residens 
havde ligget i 1300-1400-tallene. 

Obecní d m blev historisk som stedet, hvorfra 
landet i 1918 blev erklæret selvstændigt.  
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25. Betlehem-kapellet/Betlémská 
Kaple 

Betlémské nám stí 255/4 
Metro: Národní t ída
Betlehem-kapellet blev oprindeligt bygget 1391-
1394 og særligt kendt for, at reformatoren Jan 
Hus prædikede her i perioden 1402-1412. Hus 
blev dømt som kætter og brændt på bålet i 1415. 

Kapellet blev revet ned i 1786, den nuværende 
bygning er en rekonstruktion fra 1950-1952.  

26. Nationalteatret/Národní Divadlo 

Národní 2 

www.nationaltheatre.cz 
Metro: Národní t ída 
Det tjekkiske nationalteater er opført første gang 
1868-1881, men idet det brændte omkring 
indvielsen, måtte det straks efter genopbygges. 
Det åbnede på ny i 1883. Teatrets indre er 
udsmykket ganske overdådigt af landets bedste 
samtidige kunstnere. Se blandt andet Ženíšeks 
loftsmaleri i lobbyen, den store sal og samme sals 
fortæppe. 

I tilknytning til den gamle bygning ligger den nye 
scene, Laterna Magika.  

27. Tan ící d m

Rašínovo náb eží 80 
Metro: Karlovo nám stí
Tan ící d m betyder “Det Dansende Hus“, og 
står man foran det, ser man straks hvorfor. Det 
blev opført 1994-1996 med navnet Fred & 
Ginger Huset, det ledte tankerne hen på Fred 
Astaire og Ginger Rogers. 

Huset er kontorbygning, og den ligger på et sted, 
hvor den tidligere bygning blev ødelagt under 
bombardementer i 1945. 
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 28. U Flek

K emencova 11 
www.ufleku.cz 
Metro: Karlovo nám stí 
Restauranten U Flek  er berømt for at have 
brygget og udskænket øl siden 1499. Stedets 
mørke øl brygges og sælges kun her på stedet, 
der er et af byens historiske steder inden for det 
gastronomiske område og et besøg værd. 

Navnet U Flek  betyder i øvrigt “Hos Fleck“, 
omdøbt af en af de tidligere ejere, Hr. Fleck. 

29. Den Nye Bys Rådhus/ 
Novomestská radnice 

Karlovo námestí 
www.novomestskaradnice.cz 

Ved den smukt anlagte Karlsplads, Karlovo 
námestí, ligger rådhuset for Den Nye By. I 
perioden 1377-1784 holdt bystyret til her i det 
gotiske bygningskompleks. Der er blandt andet 
flere fine sale og et kapel. 

 30. Skt. Ignatius Kirke/ 
Kostel Sv. Ignáce 

Je na 2 
www.jesuit.cz/praha 
Metro: Karlovo nám stí
Ud til Karlspladsen, Karlovo námestí, ligger Skt. 
Ignatius Kirke, der er det tidligste eksempel på et 
barokt kirkebyggeri i Prag på Moldau-flodens 
højre bred. Kirken blev opført 1665-1670 af 
jesuitterne, og inspirationen er tydeligt 
Gesukirken i Rom. Indvendigt står der en statue 
af Skt. Ignatius, den er opsat i 1671. 

31. Fausthuset/Faust v d m

Karlovo nám stí 40 
Metro: Karlovo nám stí
Fausthuset er et hus, der er omgærdet af historier 
og mystik. Dr. Faust er kendt for sin pagt med 
djævlen og den mørke magi, og selv om han ikke 
har noget med huset at gøre, så har nogle af 
stedets historiske og eksentriske beboere givet 
associationer til ham og derved næring til navnet. 
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I 1300-tallet eksperimenterede prins Václav af 
Opava med alkymi. Flere alkymister flyttede 
senere ind, og nogle af deres eksperimenter endte 
med eksplosioner, der gik gennem taget og 
skræmte folk i området. Mest eksentrisk var nok 
Karl Jänig, der i 1800-tallet boede her. Han 
indrettede sit hjem som en stor begravelse, hvor 
galger var en del af interiøret. Han Jänig selv sov 
i trækister. 

Bemærk, at der ikke er offentlig adgang til huset. 

32. Dvo ák-museet/ 
Muzeum Antonína Dvo áka 

Ke Karlovu 20 
www.nm.cz 
Metro: I. P. Pavlova 
Den verdensberømte komponist Antonin 
Dvo ák blev født i Tjekkiet i 1841, han har 
komponeret ni symfonier, hvoraf den mest 
kendte er den niende med navnet Den Nye 
Verden/Novosv tská. Den komponerede 
Dvo ák under hans rejse til USA i tiden 1892-
1895. 

På Dvo ák-museet kan man stifte nærmere 
bekendtskab med komponisten, hans liv og hans 
værker. 
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Tur 4: Prag 
33. Korsridderpladsen/ 
K ižovnické nám stí  

K ižovnické nám stí  
www.guk-prague.cz 
Metro: Starom stska 
Korsridderpladsen, der ligger ved Karlsbroens 
østlige brotårn, er med sin beliggenhed ned til 
floden en af byens atmosfærerige pladser. 

Midt på pladsen kan man se en statue af Karl IV. 
Af bygninger er der to kirker og Karlsbroens 
østlige brotårn, der er opført i slutningen af 
1300-tallet med tydelig arkitektonisk inspiration 
fra Prags gamle bydel. 

Kuppelkirken Skt. Franciskus/Kostel Svatého 
Františka z Assisi ligger mod nord, mens 
Salvatorkirken/Kostel Svatého Salvátora kan ses 
mod øst, den var tidligere en del af 
malteserriddernes kloster.  

På pladsens finder man K ižov-galleriet/Galerie 
u K ižovník , hvor korsriddernes kunstsamling 
er udstillet.  

34. Smetana-museet/Muzeum 
Bed icha Smetany  

Novotného lávka 1 
www.nm.cz/english/mbs 
Metro: Starom stska
Ned til Vltava-floden ligger museet for den 
berømte tjekkiske komponist Bed ich Smetana, 
der blandt andet komponerede Má Vlast, der 
betyder Mit Fædreland.  

35. Karlsbroen/Karl v Most  

Karl v Most  
Metro: Starom stska
Karlsbroen er en af Prags største seværdigheder. 
Broen er opført af Peter Parler under Karl IV fra 
1357. Broen er 520 meter lang og bygget i 
sandsten.  

Broens mange statuer er opstillet fra 1683 og 
inspireret af broen Ponte Sant’Angelo, der går 
over Tiberen i Rom. Statuerne er hovedsageligt 
helgenstatuer. Det store krucifiks midt på broen 
er stillet op i 1629, og det stod der alene, inden 
statuerne begyndte at bliver opstillet i starten af 
1700-tallet. En af de mest beundrede statuer er 
den, der står ved trappen ned til Kampa-øen. 
Den er udført af Matthias Bernhard Braun i en 
alder af blot 26 år. Statuen er af Skt. Luitgard.  
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I hver ende af broen er opført et gotisk brotårn, 
der er integreret i Prags øvrige arkitektur. Man 
kan komme op i brotårnene, og herfra er der en 
smuk udsigt over broen.  

36. Maria bag kæden-kirken/ 
Kostel Panny Marie pod et zem 

Láze ská 
Metro: Malostranská 
Denne noget særpræget navngivne kirke er den 
ældste i bydel Malá Strana, den er grundlagt i 
midten af 1100-tallet. De to solide tårne ligner 
nærmest en del af en fæstning, og det er netop, 
hvad det er. Kirken er en del af et tidligere 
befæstet kloster, og deraf kommer navnet også, 
det er Mariakirken bag kæden, der lukkede 
klostrets porte effektivt. 

37. Djævlestrømmen/ ertovka 

Langs ertovka 
Metro: Malostranská 
Djævlestrømmen er den maleriske vandstrøm, 
der afskærer øen Kampa fra bydelen Malá Strana. 
Den har fået sit navn efter en kvinde fra 
nabolaget, som man mente var djævelsk. 

Strømmen er gennem tiden benyttet til at drive 
området vandmøller, og i dag kan man blandt 
andet se den restaurerede Stormesterens Mølle. 

38. Kampa  

Kampa 
Metro: Malostranská 
Kampa er en ø i Vltava-floden, og på den ligger 
en park, der er meget benyttet af byens borgere. 
Det grønne område ned mod floden med udsigt 
til bydelene på den modsatte bred er et rigtigt 
dejligt sted for en vandretur. 

39. Malteser-pladsen/ 
Maltézské námestí  

Maltézské námestí  
Metro: Malostranská 
Malteserpladsen er stemningsfuld med mange 
palæer, der er ombygget i barokstil i 1600-1700-
tallet af katolske adelsfamilier. Pladsens navn 
stammer fra et malteserridderkloster, der tidligere 
lå her. 

40. Maria Sejr-kirken/ 
Kostel Panny Marie Vít zné   

Karmelitská 9 
Metro: Malostranská 
Kirken er opført som Treenighedskirken i 1613, 
det er dermed Prags første bygning i barokstil. 
Den har fået sit nuværende navn efter den 
habsburgske sejr over den tjekkiske hær i Slaget 
ved Det Hvide Bjerg i 1620. Efter den østrigske 
sejr opkaldte de den ganske nye kirke efter 
begivenheden.  

Maria Sejr-kirken er en valfartskirke. Dens 
voksdukke, Prags Jesusbarn, tilskrives en række 
mirakler.  
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41. Malostranské nám stí  

Malostranské nám stí
Metro: Malostranská 
Siden pladsen Malostranské nám stí blev anlagt i 
1257 har den været denne bydels centrum. Rundt 
om pladsen er der forskellige bygningsværker 
såsom den store Skt. Nikolaj Kirke og rådhuset, 
der er opført i renæssancestil. Søjlen på pladsen 
er rejst i anledning af pestepidemiens ophør i 
1713.  

41a. Skt. Nikolaj Kirke/Kostel sv. Mikuláše 

www.psalterium.cz 
Skt. Nikolaj Kirke er et særdeles smukt 
bygningsværk i barok stil, opført i årene 1703-
1752 af arkitekterne Dientzenhofer. Kuplen 
måler 74 meter i højden og er et af kvarterets 
vartegn. Ved siden af ligger klokketårnet, der 
blev færdiggjort som den sidste del af bygningen. 

Skt. Nikolaj Kirke er overdådigt udsmykket. Her 
er statuer, fresker og malerier, der alle er udført 
af datidens førende kunstnere. Fx er fresken af 
musikkens skytsengel, der hænger over orglet, og 

kuppelfresken af Treenigheden, udført af Franz 
Palko i 1752. Kirkens smukke prædikestol er fra 
1765. I 1787 spillede Mozart på kirkens orgel.  

42. Wallenstein-palæet/ 
Valdštejnský palác 

Valdštejnské nám stí 4 
www.senat.cz 
Metro: Malostranská 
Dette rigt udsmykkede palæ er opført i 1624-
1630 af den kejserlige militærkommandant 
Wallenstein, der købte grunde og 23 huse for at 
få plads til at bygge palæet med den tilhørende 
have. Meningen var at anlægge et overdådigt 
bygningskompleks, der mindst skulle kunne måle 
sig med den nærliggende Prags Borg. 

Af interiøret kan man blandt andet se den 
pragtfulde hovedsal, hvor Wallenstein selv er 
afbildet i loftsfreskerne.  

Af kvarterets mange haver er Wallensteins den 
mest kendte med sine bassiner, statuer og flotte 
blomsteranlæg. Haven er som palæet anlagt i 
1600-tallet.  

I dag benyttes Wallenstein-palæet af det tjekkiske 
senat.  
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43. Belvedere 

Královská Zahrada 
www.hrad.cz 
Metro: Hrad anská/Malostranská 
I perioden 1538-1564 lod Ferdinand I 
sommerslottet Belvedere opføre i Den Kongelige 
Have ved Prags Borg. Det var beregnet til hans 
hustru Anne, og rundt om det havde regenten 
ladet en renæssancehave anlægge i 1534. 

Belvedere regnes som en af de mest elegante 
renæssanceopførelser nord for Alperne, det er 
bygget af italieneren Paola della Stella. 

44. Prags Borg/Pražský hrad 

Pražský hrad  
www.hrad.cz 
Metro: Malostranská 

Prags Borg er fællesbetegnelsen for det store 
borganlæg, der med sin smukke beliggenhed 
ligger hævet over resten af byen. Borgen blev 
som område grundlagt i 800-tallet, og byggeriet 
har stået på i mere end 1000 år.  

45. Lobkowicz-palæet/ 
Lobkowiczký palác 

Jirská 3/1 
www.lobkowiczevents.cz 
Metro: Malostranská 
Lobkowicz-palæet er opført i 1500-tallet af 
familien Pernstejn. I 1627 købte Lobkowicz-
familien huset, og i midten af samme århundrede 
blev palæet ombygget en smule i barok stil. 

Palæet er ikke mindst kendt for sin fine 
kunstudstilling, hvor der er værker af nogle af de 
store mestre som Breughel den Ældre og 
Valázquez samt andre effekter som 
originalmanuskripter fra Mozarts og Beethovens 
hænder. 

46. Daliborka-tårnet 

Pražský hrad  
www.hrad.cz 
Metro: Malostranská 
Daliborka-tårnet er et af bordanlæggets 
fæstningsbygninger, bygget i 1496. Tårnet var 
udover en del af borgens forsvar også indrettet 
som fængsel indtil 1781, og navnet Daliborka 
kommer fra fængslets første fange, Dalibor fra 
Kozojedy. 
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47. Den Gyldne Gade/Zlatá uli ka

Zlatá uli ka  
www.hrad.cz 
Metro: Hrad anská/Malostranská 
Blandt de mange store bygninger i Prags Borg 
ligger Den Gyldne Gades række af lave 
bygninger fra 1500-tallet. Husene er opført som 
boliger for borgens vagter, men i det følgende 
århundrede flyttede der guldsmede ind, og gaden 
blev opkaldt efter dem. 

Der har gennem tiden boet forskellige 
berømtheder her. En overgang i 1916-1917 
boede Franz Kafka i nummer 22. 

48. Skt. Georg Basilika/Bazilika Sv. Ji í

Nám stí u svatého Ji í
www.hrad.cz 
Metro: Hrad anská/Malostranská 

Borgområdets Skt. Georg Basilika er den ældste 
kirke, oprindeligt grundlagt i begyndelsen af 900-
tallet. I 1100-tallet brændte kirken, som i 1142 
blev genopbygget i ny stil. Kirken er således 
romansk, dog er facaden ombygget i barok stil i 
perioden 1671-1691. 

I dag er Skt. Georg Basilika indrettet som 
koncertsal. 

49. Nationalgalleriet/ 
Národní galerie 

Námestí U Svatého Jirí 5/33 
www.ngprague.cz 
Metro: Hrad anská/Malostranská 
Denne afdeling af det tjekkiske nationalgalleri er 
indrettet i det tidligere Skt. Georgs Kloster, hvis 
historie går tilbage til 973, hvor det blev grundlagt 
som det første kloster i det tjekkiske område. 

Museets permanente udstilling viser en række 
bøhmiske værker fra blandt andet barokken. 

50. Skt. Vitus Katedral/ 
Katedrála Sv. Víta  

Pražský hrad 
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www.katedralapraha.cz 
Metro: Hrad anská/Malostranská 
I centrum på borghøjen ligger den gotiske Skt. 
Vitus-katedral, der er 99 meter høj og som kan 
ses fra stort set hele byen.  

Katedralen, der blev grundlagt i 1344, blev 
opført gennem de følgende mange århundreder 
og først indviet efter færdiggørelsen i 1929.  

Det store rosettevindue i vestfacaden er fra 
1925-1927, og det gengiver flere scener fra 
Bibelens skabelsesberetning. Vestfacaden med de 
to tårne er det mest markante fra den seneste 
udvidelse, der fandt sted i perioden 1872-1929. 

Indenfor er der mange seværdigheder. Man kan 
fx se de mange smukke glasmosaikker og Václav-
kapellet med den overdådige udsmykning. 
Kapellet er gravplads for Václav, der kaldes Den 
Gode Konge. Over kapellet er de tjekkiske 
kronjuveler opbevaret. I kirkens krypt er flere 
kejsere, herunder Karl IV, begravet.  

51. Det Gamle Kongepalads/ 
Starý Královský Palác 

Pražský hrad  
www.hrad.cz 
Metro: Hrad anská/Malostranská 
Det Gamle Kongepalads er påbegyndt i 1135, i 
tiden efter opførelsen af forsvarsmurene 
omkring borgområdet. I kælderen af de 
nuværende bygninger kan man fortsat se rester af 
de oprindelige konstruktioner.  

Paladset var residens for de bøhmiske fyrster, men i 
1200-1500-tallene blev det også kongelig bolig. 

Centralt i anlægget er den store og flotte 
Vladislavsal (Vladislavský sál), der er blevet 
benyttet til blandt andet banketter, kroninger og 
forskellige møder. Et andet politisk-historisk sted 
er Rytternes Trappe (Jezdecké schody), hvor 
tjekkiske præsidenter er blevet taget i ed. 
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52. Krudttårnet/Prašná v ž

Pražský hrad  
www.hrad.cz 
Metro: Hrad anská/Malostranská 
Krudttårnet er opført i 1400-tallet som en 
integreret del af borgens forsvar. Det var også 
indrettet som værksted for en smedje, der lavede 
kanoner og klokker. 

Under kejser Rudolf II blev tårnet anvendt som 
laboratorium for alkymister, og bagefter blev det 
krudtmagasin, det varede indtil 1754 og har givet 
navn til tårnet. 

I dag er der indrettet et lille museum her som 
kommer ind på flere af de forskellige funktioner, 
tårnet gennem tiden har haft. 

53. Helligkorskapellet/Kaple sv. K íže 

Pražský hrad  
www.hrad.cz 
Metro: Hrad anská/Malostranská 
Det lille Helligkorskapel i Prags Borgs anden 
borggård er opført i sidste halvdel af 1700-tallet 
og ombygget i midten 1800-tallet. Det fungerede 
i en periode som skatkammer for Skt. Vitus 
Katedral, og den dag i dag rummer det en lang 
række forskellige effekter. 

54. Borggalleriet/ 
Obrazárna Pražského hradu 

Pražský hrad  
www.hrad.cz 
Metro: Hrad anská/Malostranská 
Borggalleriet er et udstillingssted, hvor malerier 
og skulpturer fra 1500-1700-tallene kan nydes. 
Man kan se værker af fx Rubens og Titian, 
tjekkisk barok kunst og mange malerier fra kejser 
Rudolf II’s kunstsamling. 

55. Den Kongelige Have/ 
Královská zahrada

Královská zahrada  
www.hrad.cz 
Metro: Hrad anská/Malostranská 
Den Kongelige Have på området nord for Prags 
Borg fik Ferdinand I anlagt i 1535. Der er 
forskellige, smukke anlæg på stedet, blandt andet 
med azaleaer og tulipaner. Tidligere havde kejser 
Rudolf II en zoologisk have her. 

56. Rideskolen/Jízdárna

U Prašného mostu 
www.hrad.cz 
Metro: Hrad anská/Malostranská 
Rideskolen, der ligger i Den Kongelige Have, er 
bygget i 1600-tallet. Nu er den indrettet som 
udstillingssted. 

57. Schwarzenberg-palæet/ 
Schwarzenberský palác  

Hrad anské nám stí 2 
www.militarymuseum.cz 
Metro: Hrad anská/Malostranská 
Schwarzenberg-palæet er opført i 1545-1563 i 
overdådig italiensk renæssancestil. Facadens fine 
bemaling er en af de bygningsmæssige 
seværdigheder.  
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Palæet har fået navn efter den adelige 
habsburgske familie Schwarzenberg, der købte 
stedet i 1700-tallet. I dag rummer det Prags 
militærhistoriske museum.  

58. Ærkebiskoppens 
Palæ/Arcibiskupský palác 

Hrad anské nám stí 16 
Metro: Hrad anská/Malostranská 
Ferdinand I købte i 1562 dette smukke palæ til 
den første katolske ærkebiskop. Bygningen 
benyttes fortsat til det oprindelige formål. 

59. Sternberg-palæet/ 
Šternberský palác  

Hrad anské nám stí 15 
www.ngprague.cz 
Metro: Hrad anská/Malostranská 
Dette palæ rummer det tjekkiske nationalgalleris 
fine og store samling af europæisk malerkunst fra 
1300-1800-tallet, blandt andet kan man se værker 
af mestrene Rembrandt, Goya og Rubens. De 
mange udstillede genstande er inddelt i temaer 
efter geografi og perioder. 

60. Martinický-palæet/ 
Martinický Palác 

Hrad anské nám stí
Metro: Hrad anská/Malostranská 
Martinicky-palæet er et mindre palæ fra 1500-
tallet, det er dog senere blevet udvidet, og i dag 
rummer det kontorer. På facaden kan man se 
scener fra Bibelen. 
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Tur 6: Prag 

61. Funicularen/Lanová Dráha 

U Lanové Dráha  
Metro: Malostranská 
Prags funiculare (kabelbane) er bygget i 1890 
som transportmiddel for besøgende, der i 
forbindelse med Jubilæumsudstillingen i 1891 
ville køres til seværdighederne på toppen af 
Pet ín-højen. 

I de første driftsår var banen vanddrevet, først 
senere blev den ombygget til elektricitet. I 
perioden 1965-1985 var banen ude af drift 
grundet et jordskred på skråningerne.  

62. Pet ín-parken/Pet ínské Sady  

Pet ínské Sady 
Metro: Malostranská 
Pet ín-parken ligger smukt på Pet ín-højens 
skråninger, og man kan fra mange steder nyde 
smukke udsigter over de forskellige dele af Prag. 
Man kan vælge af gå ad stierne, der udgår fra 

bydelen Malá Strana, eller tage funicularen til 
enten dennes mellemstation eller station på 
toppen af højen.  

63. Skt. Laurentius Kirke/ 
Kostel sv. Vav ince 

Pet ínské Sady 
Metro: Malostranská 
Skt. Laurentius Kirke menes grundlagt allerede i 
900-tallet, men den nuværende bygning er fra 
1700-tallet og i barok stil. 

64. Spejllabyrinten/ 
Zrcadlové Bludište 

Pet ínské Sady 
Metro: Malostranská 
Man kan muntre sig i Spejllabyrinten med at 
betragte sig selv i sære forvrængninger i de 
mange spejle, der er sat op på væggene. Stedet er 
et af de folkelige indslag, der blev opført til 
Jubilæumsudstillingen i 1891. Fra den tid er også 
et diorama, der viser Prags forsvar mod 
svenskerne i 1648. 

65. Pet ín-tårnet/ 
Pet ínská Rozhledna 

Pet ínské Sady 
Metro: Malostranská 
Pet ín-tårnet er et 60 meter højt tårn, der er en 
stålkonstruktion med inspiration taget fra 
Eiffeltårnet i Paris. På afstand kan man et kort 
øjeblik tro, at man er i den franske hovedstad. 

Tårnet blev opført 1891 i forbindelse med byens 
Jubilæumsudstilling, og det har lige siden været 
meget populært for lokale og tilrejsende at gå op 
til udsigtsplatformen i toppen. 
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66. Velký Strahovský Stadion  

Vaní kova 
Metro: Malostranská 
Det kolossale Velký Strahovský Stadion er 
verdens største stadion, det er bygget til 
afholdelse af de store gymnastikopvisninger, 
Spartakiaderne, og det kan rumme 220.000 
tilskuere og 40.000 gymnaster på samme tid. 

De første trætribuner blev opført i 1926, og de 
første af beton blev bygget seks år senere. Indtil 
1975 blev stadion løbende udvidet. Nu er den 
store grønsvær inddelt i hele otte fodboldbaner, 
og det holdes koncerter her, blandt andet har 
Rolling Stones spillet her foran mere end 150.000 
tilskuere.  

67. Strahov-klostret/ 
Strahovský klášter  

Strahovské nádvo í 1 
www.strahovskyklaster.cz 
Metro: Malostranská 

Det store Strahov-kloster er grundlagt i 1140, de 
nuværende bygningers udseende er dog noget 
nyere i barokstil fra 1600-tallet.  

I klosterkomplekset ligger den smukke Maria 
Himmelfartskirke fra 1750, og måske nok mest 
berømt er klostrets bibliotek med de fantastiske 
loftsmalerier i de righoldige læsesale.  

68. ernín-palæet/ ernínský palác 

Loretánské nám stí
Metro: Malostranská 

ernín-palæet er opført i 1668 som residens for 
den kejserlige ambassadør i Venedig. Den store 
bygning blev delvist ødelagt under preussisk 
bombardement i 1757, men ernín-familien 
beholdt stedet indtil 1851, hvor staten købte det. 

Siden 1918 har det været indrettet som landets 
udenrigsministerium. 

69. Loreta 

Loretánské nám stí
Metro: Malostranská 
Det imponerende og meget smukke 
klosterkompleks Loreta er grundlagt i 1626 på 
initiativ af grevinde Lobkowicz. Det er et 
valfartssted, og det har da også fra begyndelsen 
været et særligt sted. 
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Centralt i komplekset ligger en opbygget kopi af 
Santa Casa, der er det sted, ærkeenglen Gabriel 
fortalte, at Jesus, Guds søn, ville blive født. 
Rundt om Santa Casa blev klostret udvidet, 
blandt andet med den smukke barokfacade. 

I Loreta kan man se en række værdifulde 
genstande i det såkaldte Skattekammer, hvilket 
man bør lægge vejen forbi under et besøg her.  

70. Kapucinerklostret/ 
Kapucínský klášter 

Loretánské nám stí

Metro: Malostranská 
Dette kapucinerkloster er grundlagt i år 1600 
som det første af sin slags i landet. Det er kendt 
for sin efter sigende mirakuløse statue af 
Madonna med barnet. 
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Dagture fra Prag 

71. Žižkov TV-tårn/ 
Žižkovská televizní v ž

Mahlerovy Sady 1, Ond í kova
www.tower.cz 
Metro: Ji ího z Pod brad 

Tv-tårnet i Prag-forstaden Žižkov stod færdigt i 
1992 efter syv års byggeri. Det er med 216 meter 
i højden det højeste tårn i Tjekkiet. 

Der er en restaurant i 66 meters højden, og fra 
observationsdækket 100 meter oppe er der en 
fremragende udsigt over Prag, der breder sig for 
foden af tårnet. 

72. Karlštejn 

30 km SV 
www.hradkarlstejn.cz 
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Sydvest for Prag ligger Karl IV’s borg Karlštejn, 
der historisk har været landets mest 
betydningsfulde.  

Karlštejn blev grundlagt i 1348, Karl IV 
overnattede her første gang i 1355, og anlægget 
stod færdigt i 1365. Den gotiske borg er blevet 
ombygget ad flere omgange, i sengotisk, 
renæssance- og senest nygotisk stil i slutningen af 
1800-tallet.  

Byggeriet er udført på bjergskråningen med det 
store kejserpalads og på toppen det 60 meter 
høje forsvarsværk Store Tårn.  

Gennem de urolige århundreder efter byggeriet 
blev de nationale kronjuveler opbevaret her på 
borgen.  

Karlštejn byder besøgende på mange oplevelser i 
de smukt dekorerede rum og bygninger. 
Helligkors-kapellet med de 129 1300-talsværker 
af middelaldermesteren Theodoric er blot et af 
højdepunkterne. Se også landets største 
portrætgalleri af regenter gennem tiden og 
rekonstruktionen af den tjekkiske kongekrone.  

73. Kon prusy Drypstenshuler/ 
Kon pruské jeskyn

40 km SV 

www.caves.cz 
Kun 10 km fra Karlštejn ligger Kon prusy-
hulerne, der er de største drypstenshuler i 
Böhmen.  

Hulerne blev opdaget i 1950 og åbnet for 
publikum ni år senere. Siden opdagelsen er de 2 
kilometer lange og 70 meter dybe huler blevet 
udforsket. De 620 meter er nu tilgængelige for 
besøgende, og man skal regne med en time til en 
tur gennem hulerne.  

74. Kutná Hora  

75 km Ø 
www.kutnahora.cz 
Den historiske by Kutná Hora blev grundlagt 
pga. områdets rige sølvforekomster, og allerede i 
slutningen af 1200-tallet blev den etableret som 
kongelig residens. Der er mange seværdigheder i 
byen.  

74a. Skt. Barbara domkirken/ 
Chrám sv. Barbory  
Byggeriet af kirken startede i 1388, og den stod 
færdig efter mere end 500 års byggeri i 1905. 
Kirken er et mesterværk i høj- og sengotisk stil. 
Skt. Barbara er minearbejdernes helgeninde, og i 
kirken er der kalkmalerier fra 1490, der viser 
deres dagligliv.  

74b. Borgen/Hrádek 
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Borgen er et gotisk fæstningsværk, der er nævnt 
første gang i 1312. Det er ombygget sidst i 1400-
tallet i sengotisk stil.  

I borgen kan man se en udstilling om minedrift, 
en original minemaskine fra 1500-tallet og selve 
middelalderminen Osel, hvis minegange løber 
under selve byen.  

74c. Den Italienska Gård/Vlašský dv r

Den Italienske Gård var Kongeriget Böhmens 
officielle møntprægeri, hvor Prags sølvmønter 
blev slået af de lokale miners sølv.  

Bygningen er oprindeligt opført i 1200tallet men 
bygget om sent i 1300-tallet til midlertidigt 
kongeligt palads. 

74d. Vor Frue Klosterkirke, Sedlec/ Sedlecký 
s chrámem nanebevzetí Panny Marie 

Komplekset er grundlagt 1142 som det første 
cistercienserkloster i landet, og klostrets kirke er 
det største gotiske bygningsværk i Tjekkiet.  

Vor Frue Klosterkirke er opført i årene 1282-
1320 som en katedral med kapeller rundt om 
skibet.  

74e. Stenhuset i Kutna Hora/Kamenný d m

Stenhuset er et stateligt borgerhus fra 1400-tallet, 
måske det bedst bevarede i Tjekkiet. Det er 
indrettet som museum for dagliglivet i 1600-
1800-tallet.  

74f. Alle Helgens Gravkirke og Kapel/ 
H bitovní kostel Všech Svatých s kostnicí 
Kapellet er en anderledes seværdighed. Kong 
Premysl Otokar II fik jord fra Golgata spredt ud 
på Sedlecs kirkegård, og derefter eskalerede 
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antallet af begravelser, der skulle foregå netop 
her.

De mange knogler hobede sig op, og i alt er der 
begravet omkring 40.000 mennesker her, hvis 
knoglerester man kan se opbygget som kapellets 
udsmykning.  

75. Ka ina Slot/Zámek Ka ina

75 km Ø 
www.kacina.cz 

Ka ina ligger umiddelbart nord for Kutna Hora, 
og Ka ina Slot er det største slot i kejserlig stil i 
Tjekkiet. 1800-talsslottet ligger smukt omgivet af 
en anlagt landskabshave, og det rummer i dag 
blandt andet et landbrugsmuseum.  

76. Theresienstadt/Terezín  

70 km N 
www.pamatnik-terezin.cz 
Byen Terezín er anlagt i slutningen af 1700-tallet 
af Østrigs kejser Josef II, og den er opkaldt efter 
Josefs mor, Maria Theresia. Terezín blev anlagt 
som en stjerneformet fæstningsby, der skulle 
beskytte Østrig-Ungarn mod en trussel fra 
Preussen.  

Mest kendt er byen som hjemsted for 
koncentrationslejren Theresienstadt under 2. 
Verdenskrig. I Terezín er der et museum over 
lejrens historie og hverdag.  
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77. Karlsbad/Karlovy Vary 

140 km V 
www.karlovyvary.cz 

Vest for Prag ligger den berømte kurby Karlovy 
Vary, der gennem århundreder er blevet besøgt 
for sine varme kilder, der er 41-72 grader.  

I 1700-1800-tallet var Karlovy Vary et af 
Europas fornemste rejsemål for den europæiske 
elite. Ud over kurbadene var områdets smukke 
natur inspiration for tiden komponister og 
forfattere, blandt andet Beethoven, Chopin og 
Karl Marx.  
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Med børn i Prag  
Dukkemuseet/Muzeum Loutek (Karlova 12): 
www.puppetart.com

Havets Verden-akvariet/ 
Mo ský sv t (Výstavišt ):  
www.morsky-svet.cz

Legetøjsmuseet/Muzeum hra ek (Ji ská 6): 
www.muzeumhracek.cz

Pet ín & Spejllabyrinten/Zrcadlové bludišté 
(Pet ínské sady) 

Prag Zoo/Zoo Praha  
(U trojského zámku 3/120):  
www.zoopraha.cz

Teknisk Museum/Národní technické muzeum 
(Kostelní 42):  
www.ntm.cz

Transport-museet/Muzeum MHD (Pato kova 4): 
www.dp-praha.cz/en/hist-muz.htm

Shopping i Prag 
Gaderne omkring Starom stské nám stí og 
Václavské nám stí, 28. íjna, Celetná, Na P íkop

Debenhams (Václavské nám stí 21): 
www.debenhams.cz

Kotva (Republiky nám sti 8):  
www.od-kotva.cz 

Metropoli Zli ín ( evnická 1): 
www.metropole.cz

Obchodní centrum Let any (Veselská 663): 
www.oc-letnany.cz 

Palác Flóra (Vinohradská 151): 
www.palacflora.cz

Pražská tržnice (Holešovice) 

Slovanský d m (Na P íkop  1): 
www.slovanskydum.cz

Offentlig transport i Prag 
Prag bytransport:  
www.dp-praha.cz 

Prag Lufthavn:  
www.csl.cz 

Tjekkiske jernbaner:  
www.cd.cz 
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Metrokort

	 Metrokort
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Fakta om Tjekkiet 

Politik 

Officielt navn   eská Republika 
Hovedstad   Praha (Prag) 
Styreform   Republik 
Statsoverhoved  Václav Klaus 
Regeringschef  Premierminister Mirek Topolánek 
Nationaldag   28. oktober 
Opnået selvstændighed  28. oktober 1918 fra Østrig-Ungarn 
Primær religion  Kristendom 
Sprog   Tjekkisk 
Areal   78.866 km² 
Indbyggertal   10.230.000 (2001) 

    

Grænser til 

Nord   Tyskland, Polen 
Syd   Østrig 
Øst   Slovakiet, Polen 
Vest   Tyskland 
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Højeste bjerge 

Sn žka   1 602 meter 

Prad d   1 492 meter 

Králický Sn žník  1 424 meter 

Lysá Hora   1 323 meter 

erná hora   1 315 meter 

Smrk   1 276 meter 

Klínovec   1 244 meter 

Radhoš    1 129 meter 

Velká Deštná   1 115 meter 

Kle    1 089 meter 

Vysoká   1 024 meter 
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Største søer 

erné jezero    184 000 m² 

Kamencové jezero   163 000 m² 

ertovo jezero   103 000 m² 

Plešné jezero   74 800 m² 

Odlezelské jezero   45 000 m² 

Prášilské jezero   37 000 m² 

Laka    25 300 m² 

Hromnické jezírko   20 000 m² 

Chalupské jezírko   13 000 m² 

Længste floder* 

Labe (Elben)   1 165 km 

Odra (Oder)   866 km 

Vlatava (Moldau)  440 km 

Morava   354 km 

Oh e    316 km 

Bóbr   272 km 

Bílý Halštrov   257 km 

Lužická Nisa (Lausitzer Neiße) 252 km 

Dyje   235 km 

Sázava   218 km 

Lužnice   208 km 
*nogle af floderne løber delvist i andre lande end Tjekkiet 
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Største byer

Praha (Prag)   1 188 000 

Brno   367 000 

Ostrava   309 000 

Plze    163 000 

Olomouc   100 000 

Liberec   98 000 

eské Bud jovice  95 000 

Ústí nad Labem  95 000 

Hradec Králové  94 000 

Pardubice   89 000 
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Administrativ inddeling 

Regioner   Administrationsby  Areal 

Hlavní m sto Praha  Praha (Prag)   478 km² 
Jiho eský kraj  eské Bud jovice  10 056 km² 
Jihomoravský kraj  Brno   7 197 km² 
Karolvarský kraj  Karlovy Vary   3 314 km² 
Kraj Vyso ina  Jihlava   6 795 km² 
Královéhradecký kraj  Hradec Králové  4 758 km² 
Liberecký kraj  Liberec   3 163 km² 
Moravskolezský kraj  Ostrava   5 445 km² 
Olomoucký kraj  Olomouc   5 267 km² 
Pardubický kraj  Pardubice   4 519 km² 
Plze ský kraj   Plze    7 561 km² 
St edo eský kraj  Praha (Prag)   11 014 km² 
Ústecký kraj   Ústí nad Labem  5 335 km² 
Zlínský kraj   Zlín   3 964 km² 

Statsoverhoveder siden 1918 

Tomáš Masaryk  1918-1935 
Edvard Beneš  1935-1938 och 1945-1948 
Emil Hácha   1938-1945 
Klement Gottwald  1945-1953 
Antonín Zápotocký  1953-1957 
Antonín Novotný  1957-1968 
Ludvík Svoboda  1968-1975 
Gustáv Husák  1975-1989 
Václav Havel   1989-1992 och 1993-2003 
Václav Klaus   2003- 
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Statsministrer siden 1969 

Stanislav Rázl  1969-1969 
Josef Kempný  1969-1970 
Josef Kor ák   1970-1987 
Ladislav Adamec  1987-1988 
František Pitra  1988-1990 
Petr Pithart   1990-1992 
Václav Klaus   1992-1997 
Josef Tošovský  1997-1998 
Miloš Zeman   1998-2002 
Vladimír Špidla  2002-2004 
Stanislav Gross  2004-2005 
Ji í Paroubek   2005-2006 
Mirek Topolánek  2006- 

Ledere af kommunistpartiet (defacto-ledere af landet) 

Klement Gottwald  1945-1953 
Antonín Novotný  1953-1968 
Alexander Dub ek  1968-1969 
Gustáv Husák  1969-1987 
Miloš Jakeš   1987-1989 
Karel Urbánek  1989-1989 

Helligdage og mindedage

1. januar   Nytårsdag 
Dato varierer, marts-april  Påskedag 
Dato varierer, marts-april  2. påskedag 
1. maj   1. maj 
Befrielsesdag   8. maj 
Konstantin & Metodius  5. juli 
Jan Hus-dag   6. juli 
Skt. Wenzel (Václav) Dag  28. september 
Tjekkoslovakisk dag  28. oktober 
Dag for frihed og demokrati 17. november 
24. december  Juleaftensdag 
25. december  Juledag 
26. december  2. juledag 
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Diverse information 

Valuta   Koruna 
Valutakode   CZK 
Tidszone   CET (UTC+1) 
Postlandekode  CZ 
Internetdomæne  .cz 
Telefon forvalgsnummer  +420 

Prags klima Døgnets middeltemperatur 
(°C)

Nedbør
(millimeter) 

Januar -2,8 21 

Februar -1,9 19

Marts 2,0 26 

April 7,6 36

Maj 13,0 59 

Juni 16,2 68

Juli 17,9 67 

August 17,2 62

September 13,3 41 

Oktober 8,1 30

November 2,2/ 27 

December -1,4 23
Kilde: WorldClimate (www.worldclimate.com) 
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Brnos klima Døgnets middeltemperatur 
(°C)

Nedbør
(millimeter) 

Januar -2,1 25 

Februar -0,5 23

Marts 3,6 24 

April 8,8 33

Maj 13,7 57 

Juni 17,0 78

Juli 18,6 69 

August 18,1 57

September 14,2 39 

Oktober 9,1 31

November 3,6 35 

December -0,1 29
Kilde: WorldClimate (www.worldclimate.com) 
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Ostravas klima Døgnets middeltemperatur 
(°C)

Nedbør
(millimeter) 

Januar -2,2 29 

Februar -0,9 32

Marts 2,9 35 

April 7,9 53

Maj 12,9 91 

Juni 16,3 107

Juli 17,8 96 

August 17,2 91

September 13,5 58 

Oktober 8,9 43

November 3,7 43 

December 0,0 36
Kilde: WorldClimate (www.worldclimate.com) 
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