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Prága, Csehország fővárosa, sokak szerint a világ egyik legszebb 
városa. Ám mégsem az egyetlen látványosság, amit Csehország-
ban érdemes megtekinteni.
Egy élet sem lenne elegendő ahhoz, hogy felkeressük az összes 
csehországi műemléket. Csak a  látogatható várakból, kastélyok-
ból és várromokból közel kétszáz van az országban. Számos törté-
nelmi város és pazar kastély fekszik Prágától két vagy három órá-
nyira. Ezeket akár egy egynapos, kényelmes kirándulás alkalmával 
is meg lehet látogatni. Kiadványunkban ezekből szeretnénk leg-
alább néhányat bemutatni Önöknek. 
Az itt bemutatott úticélokat nem csak jelentőségük, hanem egy-
szerű megközelíthetőségük alapján válogattuk össze. Mindegyik 
elérhető tömegközlekedési eszközökkel is, nem egy az utazási iro-
dák alapkínálatában is szerepel. De bizonyára a szállásán is kész-
séggel szolgálnak róluk felvilágosítással. 

www.idos.cz
Autóbusz és vasúti menetrendek. 
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A dél-csehországi Český Krumlov Prága után a leglátogatottabb turisztikai 
célpont. A város a  történelmi központot szinte teljesen körülölelő Moldva 
(Vltava) folyó kanyarulatában fekszik. Český Krumlov fő vonzereje abban rej-
lik, hogy a város megőrizte egységesen ódon arculatát. A folyó túlsó partján, 
a város feletti sziklán, a valaha legnagyobb hatalmú csehországi nemesi csa-
lád, a Rožmberkek (Rosenbergek) fenséges vára magasodik. A színpompás 
reneszánsz toronyból gyönyörű kilátás nyílik a környékre. 
A  barokk kastélyszínház, amelyben fennmaradtak az eredeti jelmezek és 
színháztechnikai berendezések Európai viszonylatban is egyedülálló. A szín-
ház látogatható, de a látogatók számát műemlékvédelmi okokból korlátoz-
zák. 

Český Krumlov
A dicső múlt és a tarka jelen városa
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A  városban több stílusos éttermet, kávéházat és ajándékboltot is találha-
tunk. Minden évben számos kulturális rendezvényt és zenei fesztivált tar-
tanak itt. A bécsi szecesszió ismert festőjéről elnevezett Egon Schiele Art 
Centrum galériában neves cseh és külföldi művészek alkotásait mutatják 
be. Az újonnan nyílt Fotoateliér Seidel múzeumban pedig hatalmas meny-
nyiségű fényképanyag enged bepillantást a cseh-osztrák-német határvidék 
életébe a 19-20. század fordulóján. 
A város fő ünnepsége a jelmezes Ötszirmú Rózsa Ünnepe júniusban, ami-
kor a  reneszánsz kort – Český Krumlov virágkorát idézik fel. A  városban 
ilyenkor egymást érik a  színházi előadások, a  korhű zenei koncertek és 
a régi korokat megelevenítő népszerű lovagi tornák. Lenyűgöző élményt 
nyújt a városban tartott éjszakai fáklyás menet is.

Český Krumlov

www.ckrumlov.cz

www.jiznicechy.cz

K Ö Z L E K E D É S :

Autóbusszal – közvetlen járat indul naponta több alkalommal a Na 
Knížecí (Anděl metróállomás) és a Florenc (Florenc metróállomás) állo-
másokról. A menetidő kb. 3 óra.

Autóval – GPS: 48°48'39.282"N, 14°18'55.758"E
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A nyugat-csehországi fürdőkultúra középkori hagyományokkal rendelkezik, 
a vidék legismertebb fürdővárosa pedig Karlovy Vary (Karlsbad). Hírnevét ti-
zenhárom gyógyhatású ásványvíz-forrásnak köszönheti. Úgyszintén „gyógy-
víznek” tekintik a városban készített Becherovka gyógynövénylikőrt is. Híres 
a tányér nagyságú ropogós, vékony ízesített ostyalap, az ún. „fürdőostya” is. 
A város a 19. században élte fénykorát. Ekkor épült fel a fürdőépületek több-
sége, valamint az egyes vízforrásokat összekötő elegáns, oszlopos fedett für-
dősétány, a kolonnád. A város fürdőiben megfordultak az európai politikai 
és kulturális élet legjelentősebb személyiségei. Járt itt gyógykezelésen pél-
dául Johann Wolfgang Goethe, Ludwig van Beethoven, Francois Chateubri-
and vagy Nyikolaj Vasziljevics Gogol is.  A fürdőhely egy filmfesztiválnak is 
otthont ad, méghozzá nem is akármilyennek: a Karlovy Vary-i nemzetközi 
Filmfesztivál – a cannes-i, velencei és berlini fesztiválok mellett – a tekinté-
lyes „A” kategóriába tartozik. A filmrajongók, producerek és természetesen 

Karlovy Vary
Filmcsillagok a fürdőváros sétányain
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a  filmcsillagok minden évben június elején találkoznak Karlovy Varyban. 
A  fesztivál története közvetlenül a második világháború utáni időkig nyú-
lik vissza. A városban az egész év folyamán számos kulturális, társasági és 
sportrendezvényt tartanak. Kínálatának széles palettájával és gazdagságá-
val Karlovy Vary a  jóval nagyobb városokkal is bátran felveheti a versenyt. 
Válogathatunk a  színházi előadások, klasszikus zenei koncertek, mozik és 
galériák között, de kaszinóba és lóversenyre is ellátogathatunk. A  Karlovy 
Vary-i Golf Club büszkén viseli Csehország legrégebbi golfpályájának meg-
tisztelő címét.

Karlovy Vary

www.karlovyvary.cz 

www.kr-karlovarsky.cz

K Ö Z L E K E D É S : 

Autóbusszal – közvetlen járat indul a Florenc (metró) állomásról kb. fél-
óránként. A menetidő kb. 2 és negyed óra..

Autóval – GPS: 50°13'28.984"N, 12°52'58.399"E
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Kutná Horát a középkorban ezüstbányáinak köszönhetően a Cseh Királyság 
kincstárának nevezték. Az egykori gazdagság nyomai minden sarkon fellel-
hetők: kezdve a bányászok patrónusának szentelt nagyszabású, késő góti-
kus Szent Borbála székesegyházzal, a  büszke patríciusházakon át a  főtér 
gazdag díszítésű kőkútjáig.
A turisták kedvelt célpontja a Cseh Ezüstmúzeum, valamint a város alatt hú-
zódó bánya. A lámpával, sisakkal és hagyományos csuklyás bányászköpeny-
nyel felszerelt látogatók kb. 250 métert tehetnek meg az eredeti középkori 
ezüstbánya földalatti tárnáiban. A tárlat bemutatja azt a folyamatot, amely 
során a kibányászott ezüstércből ezüstérme lett. A Kutná Horában vert prá-
gai garast, a  cseh királyok ezüstpénzét, közkedvelt fizetőeszközként hasz-

Kutná Hora
A királyság ezüstkincstára
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nálták egész Európában. A minden év júniusában megtartott Királyi Ezüst-
fesztivállal a  lakók IV. Vencel királyra emlékeznek, akinek uralkodása alatt 
élte a város a virágkorát. Érdemes felkeresni Kutná Hora egyik legfigyelemre-
méltóbb műemlékét, a Sedlec-városrészben, a vasútállomástól nem messze 
található Mindszentek temetőkápolnáját. A kápolna díszítése, beleértve 
az oltárt és a csillárt is, teljes egészében emberi koponyákból és csontokból 
készült. A hátborzongató alkotás célja azonban nem a látogatók sokkolása 
vagy megrémítése volt, hanem az emberi élet mulandóságára való emlé-
keztetés.

Kutná Hora

www.kutnahora.cz 

www.centralbohemia.cz

K Ö Z L E K E D É S :

Vonattal – közvetlen járat csak naponta néhány alkalommal indul a prá-
gai Főpályaudvarról (Hlavní nádraží), egyébként át kell szállni Kolínban. 
A menetidő 1 óra. A Kutná Hora-i vasútállomás kb. 3 kilométerre fekszik 
a városközponttól, amely helyi tömegközlekedéssel vagy helyiérdekű 
vasúttal közelíthető meg. 

Autóbusszal – hétköznapokon majdnem minden órában közvetlen járat 
indul a Florenc (metró) állomásról. A menetidő kb. másfél óra.

Autóval – GPS: 49°56'59.129"N, 15°16'7.413"E
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A Prágától délnyugatra fekvő Karlštejn várát a középkori Csehország legje-
lentősebb uralkodója, IV. Károly császár építtette, aki egyúttal a prágai egye-
tem megalapítója, a Szent Vitus-székesegyház és az ő nevét viselő Moldva 
(Vltava) feletti híd építtetője is volt. A Prágától csak egy napi lovaglásnyira 
lévő bevehetetlen vár menedékül szolgált az uralkodónak elmélkedéshez és 
imádkozáshoz, de itt helyezte el a birodalmi koronaékszereket és a legszen-
tebb ereklyéket is.
A  vártorony falainak vastagsága helyenként eléri a  hét métert is, legfelső 
emeletén található a  különleges Szent Kereszt-kápolna, amelynek falait 
arany és féldrágakövek borítják. A kápolnát továbbá közel százharminc táb-
lakép is díszíti, katolikus szentek képeivel. Olaszországon kívül Európában 

Karlštejn vára
A királyi korona ékköve
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sehol máshol nem maradt fenn egy ekkora, 14. századi festmény együttes. 
A vár látogatható, a kápolnát azonban csak előzetes bejelentkezés után le-
het felkeresni. 
A  Karlštejn környéki, fehér mészkősziklákkal tarkított dombvidék a  Cseh 
Karszt Természeti Rezervátum. A vidék természeti nevezetessége a vártól kb. 
tíz kilométerre délnyugatra található Koněprusy-i barlangok. A káprázatos 
cseppkőbarlangokon több mint fél kilométeres út vezet keresztül, közel 500 
lépcsővel. A föld alatt még a forró nyári napokon is mindössze 11°C az átla-
gos hőmérséklet.

Karlštejn

www.hradkarlstejn.cz 

www.centralbohemia.cz

K Ö Z L E K E D É S :

Vonattal – legalább óránként közvetlen járat indul a prágai Főpályaud-
varról (Hlavní nádraží). A menetidő 45 perc. A karlštejni vasútállomás kb. 
két kilométerre található a vártól.

Autóval – GPS: 49°56'21.701"N, 14°11'16.37"E
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A  Prágától délnyugatra, Benešov közelében található romantikus kono-
pištěi kastély Ferenc Ferdinánd főherceg, osztrák-magyar trónörökös nyári 
rezidenciája volt. A főherceg ellen Szarajevóban 1914 nyarán elkövetett me-
rénylet volt az első világháború kirobbanásának közvetlen oka. Ferenc Fer-
dinánd szenvedélyes műgyűjtő és vadász volt. A kastélyban megtekinthető 
a gazdag műkincsgyűjtemény és az egész világból származó vadásztrófeák 
pompás kollekciója. A kiállított történelmi fegyver- és páncélgyűjtemény 
Csehország legnagyobb ilyen jellegű tárlata.
A kastély egy középkori, a századok során többször is átépített vár helyén 
épült. Mai formáját és belső elrendezését a 19-20. század fordulóján végzett 
átalakítások révén nyerte el. Ferenc Ferdinánd ugyan historizáló stílusban 
építtette át rezidenciáját, ugyanakkor a modern luxus minden elérhető vív-
mányával is felszerelte, mint például vízvezetékkel, központi fűtéssel vagy 
villanyvilágítással. 1900-ban még liftet is építtetett a  kastélyba. A  kastély 
olyan nagy, gyűjteményei pedig annyira gazdagok, hogy megtekintéséhez 
három önálló látogatási útvonalat alakítottak ki. 

Konopiště kastélya
Boldog békeidők közép-európai stílusban
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A kastélyt egy szintén látogatható, kiterjedt park veszi körül, tóval. Az egy-
kori barokk kert helyén, a  kastély közvetlen szomszédságában található 
a gondosan ápolt Rózsakert és egy nagy üvegház, ritka melegkedvelő nö-
vényekkel. A tervszerűen kialakított parkban több szobrászati alkotás is he-
lyet kapott. A park botanikai szempontból is rendkívül értékes.

Konopiště

www.zamek-konopiste.cz 

www.centralbohemia.cz

K Ö Z L E K E D É S :

Vonattal – a Főpályaudvarról (Hlavní nádraží) Benešovba óránként in-
dulnak vonatok. A menetidő kb. 1 és negyed óra. A kastély kb. félórányi 
sétára van az állomástól, de helyi tömegközlekedéssel is megközelíthető.

Autóbusszal – Roztyly állomásról hétköznapokon minden órában köz-
vetlen járat indul Benešovba. A menetidő kb. 40 perc. A kastély kb. fél-
órányi sétára van a buszpályaudvartól, de helyi tömegközlekedéssel is 
megközelíthető.

Autóval – GPS: 49°46'46.31"N, 14°39'23.55"E
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Cseh Svájc Nemzeti Park
A homokkő tornyok, szorosok és sziklakapuk vidéke

A Cseh Svájc Nemzeti Park a Szász Svájccal (Sächische Schweiz) együtt Euró-
pa legnagyobb homokkő képződményének a szíve. A tájra jellemzőek a  kar-
csú sziklatornyok, természetes sziklakapuk, táblahegyek és a mély szurdok, 
amelyen a Labe-folyó (Elba) siet át. 
A park jelképének számító különlegesség a Pravčická-kapu /Prebichtor/. Ez 
az impozáns sziklaformáció (hossza 26 m, az ív magassága 16 m) a maga 
méreteivel Európában a legnagyobbnak számít. 

Egy nap gyalogosan a Cseh Svájcban – a Pravčická-kapu és a szurdok-
völgy 
Prágából az út Děčínbe EC vonattal alig másfél órát vesz igénybe. Közvet-
lenül a děčíni vasútállomás előtt áll meg a menetrendszerinti autóbusz, 
amivel Hřensko irányába kell elindulni (buszjegy a sofőrnél vásárolható). A 
„Mezní Louka” nevű megállónál kell majd leszállni, ami a nemzeti park turis-
taútjainak főbb kereszteződésénél található (információs stand térképvásár-
lási lehetőséggel). A Gabrielina-szoros idestova 150 éve vezeti a turistákat 
egészen a Pravčická-kapuig. Maga az út ugyan elég keskeny, de kényelme-
sen járható, nagyjából 1,5 órányi gyaloglást jelent (6 km). A Pravčická-kapu 
közelében található kilátók valamelyikére érdemes felgyalogolni.
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Cseh Svájc

www.ceskesvycarsko.cz

K Ö Z L E K E D É S :

Közvetlen  EC vonat Děčínbe minden második órában indul a Prágai Fő-
pályaudvarról (az út 90 perc, a 8.31 órás indulást ajánljuk). Děčínben a 
434-es számú autóbuszra kell felszállni (közvetlenül a pályaudvar előtt 
van a megállója). Meznából a busz 17.07 órakor indul vissza, majd Děčín-
ből a vonat Prágába 17.54 órakor.

Autóval – GPS: 50°52'24.39"N 14°19'02.18"E

Innen Hřenskóba lehet továbbmenni. Amint beérnek a településre, a Ka-
menice folyóval szemközt balra fordulnak. A folyót körülölelik a homokkő 
alakzatok, ezért az út kellemes árnyékot nyújt a melegebb nyári napokon is. 
Az Edmund-szoroson az 1890 óta működő kis komppal lehet átjutni, mivel 
a keskeny kanyonon nincs más út, csak a vizen keresztül. 
A folyón felfelé folytatják az utat egészen egy elágazásig, a túloldalon egy 
keskeny hídon áthaladva egy meredek lépcsős részhez érnek, ami Mezná 
településre vezet. Innen menetrendszerinti buszjárattal visszajuthatnak 
Děčínbe a vasútállomásra. Az egész gyalogos körtúra nagyjából 15 km. A 
páratlan táj igazi megismeréséhez érdemes a térségben éjszakázni, mond-
juk valamelyik tipikus favázas házban (umgebindehaus).
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Český Šternberk vára Csehország legrégebb óta lakott családi székhelye. 
1241-ben alapították, és mindmáig az alapító leszármazottainak tulajdoná-
ban van. A Sternbergek – a „csillagdomb urai” – ha költői hangzású nevüket 
lefordítanánk, a legősibb cseh arisztokrata családok közé tartoznak. A kom-
munista diktatúra idején várukat államosították, a 90-es évek elején azon-
ban visszakapták, és a Sternberg család újra beköltözött.
A vár a századok folyamán végzett átalakítások és átépítések során nyerte 
el mai formáját. Kívülről nézve sokat megőrzött középkori erődítmény jel-
legéből, de belső helyiségei inkább a barokk arisztokrácia életstílusát tük-
rözik. A vár egy része látogatható. A tárlat tizenöt, stílbútorokkal, képekkel 
és családi gyűjteményekkel gazdagon berendezett termet ölel fel. Érdemes 
megemlíteni a harmincéves háború idejéből származó – és annak történetét 
megjelenítő – rézkarcok nagy gyűjteményét. Az 545 darabos kollekciót a 20. 
század elején állította össze Jiří Šternberg, és az egyik legjelentősebb gyűj-
teménynek tartják a maga nemében. A kiállítást történelmi fegyverek, ritka 
porcelánkészletek és korabeli kézműipari alkotások egészítik ki.

Český Šternberk vára
Az én váram, az én házam
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A vár alatt, a Sázava folyó két partján terül el az azonos nevű kis település, 
ahová vonattal is eljuthatunk. A  Sázava völgyében haladó vonal, amelyet 
a Sázava-menti Pacificnak is neveznek, az ország egyik legfestőibb vasút-
vonala. A nyári hónapok egyes hétvégéin a Cseh Államvasutak különleges 
turistavonatokat indít ezen az útvonalon, veterán gőzmozdonyokkal.

Český Šternberk

www.hradceskysternberk.cz

www.centralbohemia.cz  

K Ö Z L E K E D É S :

Vonattal – csak kevés a közvetlen járat, többnyire át kell szállni Čerčany 
állomáson. Čerčanyba a prágai Főpályaudvarról (Hlavní nádraží) legkeve-
sebb óránként indulnak vonatok. A menetidő kb. 2 óra.

Autóbusszal – naponta csak néhány közvetlen járat közlekedik, egyéb-
ként Benešovban vagy Vlašimban át kell szállni. Az összes járat Roztyly 
állomásról indul. A menetidő másfél óra.

Autóval – GPS: 49°48'33.74"N, 14°55'35.861"E
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A Prágától nyugatra elterülő erdők között, a Křivokláti Tájvédelmi Körzetben 
található Csehország egyik legszebb vára, Křivoklát.
Évszázadokon át a  legjelentősebb királyi várak közé tartozott, mivel a Né-
metországba vezető út egyik fontos védelmi pontja volt. Az uralkodók 
ugyanakkor előszeretettel használták a  környék erdeiben rendezett vadá-
szatok kiindulópontjaként, de előkelő foglyok börtöneként is szolgált.

Křivoklát vára
Erőd és pihenőhely

Noha Křivoklát távolról kissé rideg építménynek tűnik, a kapukon belül meg-
lepően elegáns díszítések fogadják a látogatót. A késő gótikus csillagbolto-
zatú várkápolna, gyönyörűen faragott oltárával a 15. század végi kifinomult 
udvari művészet pompás példája. Ugyanebből a korból származik a várkapu 
fölött látható, gazdagon díszített dombormű is, a Cseh Királyság címerével 
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és a  királyi monogrammal. A  vár szigorú múltjára emlékeztet a  tömlöc és 
a kínzókamra, ahol középkori kínzóeszközöket tekinthetünk meg.
A várban egész évben rendszeresen tartanak zenés és színházi ünnepsé-
geket vagy vásárokat. A várudvaron felállított boltokban fazekasok, fegy-
verkovácsok, kosárfonók, fafaragók és gyógynövényárusok kínálják porté-
káikat. Vehetünk gótikus kehelymásolatokat, bőrdíszműárukat, valamint 
kardokat, pajzsokat és alabárdokat.

Křivoklát

www.krivoklat.cz 

www.centralbohemia.cz

K Ö Z L E K E D É S :

Vonattal – szinte minden órában indul vonat a Főpályaudvarról (Hlavní 
nádraží), azonban Beroun állomáson át kell szállni. A menetidő másfél 
óra. 

Autóval – GPS: 50°2'16.36"N, 13°52'18.59"E
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A  bájos nelahozevesi kastély a  tekintélyes Lobkowicz nemesi család szék-
helye. A sarokbástyás, háromszárnyas épület a csehországi reneszánsz épí-
tészet páratlan remekműve. A kastély – ritka módon – eredeti formájában 
maradt fenn, komolyabb későbbi átalakítások nélkül. A kastély vonzerejét 
növelik az értékes gyűjtemények – képekkel és kézműipari alkotásokkal, pa-
zar bútorokkal, számos kegytárggyal, ritka üvegedényekkel, kerámiával és 
porcelánnal, valamint hangszerek és nemesfémből készült értéktárgyakkal. 
Két termet szenteltek a vidéki arisztokrácia életétől elválaszthatatlan vadá-
szatnak is.
De Nelahozeves arról is híres, hogy itt született Antonín Dvořák (1841-
1904) zeneszerző, a  helyi mészáros fiaként. Dvořák szülőháza, amelyben 

Nelahozeves
A művészet és a zene kastélya
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apja vendéglőt is működtetett, jelenleg múzeumként szolgál. A kastélyban 
a tavasztól őszig tartó időszakban már több mint tíz éve kerül megrendezés-
re a Dvořák-koncertsorozat („Dvořákova hudební Nelahozeves”).
Ha autóval utazunk, Nelahozeves mellett egyúttal ellátogathatunk a közeli 
Mělníkbe is, és megtekinthetjük az Elba (Labe) és a Moldva (Vltava) folyók 
összefolyásánál épült várost és kastélyát. A városközpontban található kas-
télydomb déli lejtőin és a környékbeli dombokon szőlőt termelnek. A kas-
télylátogatás népszerű része a 14. századi borospincék felkeresése. A hagyo-
mány szerint Mělník vidékén már több mint ezer éve termelnek szőlőt, az 
első szőlőültetvényt pedig állítólag a  Přemysl-házi Szent Ludmilla fejede-
lemasszony alapította. A mělníki borvidék abban a tekintetben is kivételes, 
hogy Európa egyik legészakabbra fekvő borvidékeként tartják számon.

Mělník

www.chateaumelnik.eu

www.centralbohemia.cz

K Ö Z L E K E D É S :

Autóbusszal – óránként több közvetlen járat is indul a Nádraží Holešovi-
ce állomásról (metró). A menetidő fél óra.

Autóval – GPS: 50°21'3.04"N, 14°28'23.851"E

Nelahozeves

www.lobkowiczevents.cz

www.centralbohemia.cz

K Ö Z L E K E D É S :

Vonattal – szinte óránként indulnak vonatok Nelahozevesbe a Masaryk 
pályaudvarról (Masarykovo nádraží, Náměstí republiky metróállomás). A 
kastélytól 4 km-re lévő Kralupy nad Vltavouba, még gyakrabban. A me-
netidő kb. 1 óra.

Autóval – GPS: 50°15'38.74"N, 14°18'5.22"E
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A Cseh-paradicsom egy különleges, festői vidék Prágától alig száz kilomé-
terre. A tájat a természet rendkívüli változatossága és a kulturális emlékek 
sokasága jellemzi. A  Cseh-paradicsom talán legismertebb jelképe Trosky 
várromja, a két vulkanikus sziklára épült középkori torony maradványaival. 
A tornyok távolról két kőóriásra emlékeztetnek, és a monda szerint Szűznek 
(Panna) és Banyának (Baba) nevezik őket. Szintén közkedvelt kirándulóhely 
a Plakánek-völgyben megbúvó Kost fenséges vára is. 
Sok látogató számára azonban a Cseh-paradicsom mindenekelőtt a homok-
kő-sziklavárosokat jelenti – az UNESCO Európai Geopark Hálózatába tartozó 
mély kanyonok és sziklatornyok fantasztikus természetes labirintusát, amely 
évmilliók során alakult ki a szél és a víz hatására. A gyalogos turizmus híveit 
gondosan jelzett turistautak sűrű hálózata, a sziklák között pedig az előreju-
tást megkönnyítő létrák, valamint kilátóhelyek várják. 

A Cseh-paradicsom
A sziklavárosok és virágzó mezők vidéke
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Számos hely kerékpárral is jól megközelíthető. Megtalálhatják itt számítá-
sukat az extrém sportok kedvelői is. A Cseh-paradicsom sziklatornyai termé-
szetesen nagyon népszerűek a hegymászók között, de siklóernyőzésre is 
több alkalmas helyet találhatunk.
Turnov városa jó kiindulópont a  vidék bebarangolásához. A  legközelebbi 
sziklák alig 5 kilométerre vannak, Trosky romjai pedig körülbelül 15 kilomé-
terre találhatóak délkeleti irányban. A  városban megtekinthetjük a  Hrubý 
Rohozec kastélyt, valamint a múzeumot, különleges ásványtani és ékszer-
kiállításával. A Cseh-paradicsom az ún. cseh gránátnak, a cseh ékszerészet 
hagyományos drágakövének a fontos lelőhelye. 

Turnov

www.cesky-raj.info

K Ö Z L E K E D É S :

Vonattal – közvetlen járatok kétóránként közlekednek Turnovba a Főpá-
lyaudvarról (Hlavní nádraží). A menetidő 2 óra. 

Autóbusszal – viszonylag gyakran közlekednek közvetlen járatok Turno-
vig, amelyek a Černý Most (metró) vagy a Florenc (metró) állomásokról 
indulnak. A menetidő másfél óra.

Autóval – GPS: 50°35'14.789"N, 15°9'29.125"E
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Terezín barokk erődítményét a  világ a  tragikus emlékeket idéző Theresi-
enstadt német nevén ismeri. Az erődvárost a nácik a második világháború 
idején gyűjtőtáborrá, gettóvá alakították át, ahol kb. 140 ezer zsidó fordult 
meg egész Európából, mielőtt a keleti megsemmisítő táborokba vitték volna 
őket. A városban megközelítőleg 35 ezer ember halt meg. A gettó mellet-
ti ún. Kis erődöt a  Gestapo börtönnek használta. A  háború után Terezínt 
a Szenvedés Emlékművévé nyilvánították. 
Maga az erődítmény figyelemreméltó építészeti emlék. Építése több mint 
tíz évig tartott, összességében közel 400 hektáron terül el, az egyes részeket 
összekötő földalatti járatok hossza kb. 30 km. Szükség esetén a  környéket 
vízzel el lehetett árasztani. Építészeti és taktikai szempontból Terezín a világ 
legtökéletesebb erődítményei közé tartozik, és a 18. század végi erődépíté-
szet kiemelkedő alkotásának számít. 
A  terezíni erődtől mindössze néhány kilométerre, az Elba túlpartján fek-
szik Litoměřice városa. Érdemes megtekinteni a történelmi város árkádos 

A Terezíni erőd és Litoměřice városa
A gettó kapujában
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polgárházak övezte tágas főterét, számos templomát, a püspökséget vagy 
az eredeti városfalak megmaradt részeit. Litoměřicében található az Észak-
csehországi Képzőművészeti Galéria. A régi cseh művészet értékes gyűjte-
ményének is otthont adó jelentős művészeti múzeumban számos kiállítás 
várja a vendégeket.

Terezín és Litoměřice

www.pamatnik-terezin.cz

www.litomerice.cz

K Ö Z L E K E D É S :

Autóbusszal – Terezínbe és Litoměřicébe (két egymást követő megálló) 
kb. óránként indulnak autóbuszok a Nádraží Holešovice (metró) állomás-
ról. A menetidő 1 óra.

Autóval – A terezíni emlékhely

Autóval – GPS: 50°30'52.266"N, 14°9'56.726"E

Litoměřice

Autóval – GPS: 50°32'0.651"N, 14°7'53.953"E
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Příbram
Titok a hegyen és a hegy alatt

Příbram egykor jelentős bányaváros volt. Napjainkban már egyik bányája 
sem működik, néhány közülük azonban ipari műemlékként fennmaradt, 
és a  Bányászati múzeum igazgatja. A  příbrami Kiskastély-Ernestinum-
ban (Zámeček – Ernestinum) megtekinthetjük a helyi születésű Františka 
Drtikola (1883 – 1961) neves fényképész állandó fényképkiállítását, vala-
mint az antikommunista ellenállásnak szentelt múzeumot. Ide tartozik a vá-
rostól nem messze található ún. Vojna-emlékmű is, amely azoknak a politi-
kai foglyoknak állít emléket, akik az ötvenes években itt működő Gulagban 
raboskodtak. 
A  příbrami Szent Hegy (Svatá Hora) az európai Mária-kegyhelyek közé 
tartozik. A híres zarándoktemplomot, ámbitust és számos kápolnát felöle-
lő együttes a  17. században jött létre a  korábbi gótikus templom helyén. 
A  pompás Szűz Mária Mennybevitele-bazilika díszítésének elkészítésében 
a kor legjobb cseh művészei vettek részt. 
A zarándokhely a város feletti dombon található, és egy 365 fokból álló ba-
rokk fedett lépcsősor köti össze a városközponttal. A zarándokok érdeklődé-
sének középpontjában a Szenthegyi Szűz Mária csodatevő szobra áll. A  fő 
zarándoklat mindig a Pünkösd ünnepét követő harmadik vasárnapon van. 
A zarándokhely látogatható, igény esetén idegenvezetővel is bejárható. 

 

Příbram

www.pribram-city.cz

www.centralbohemia.cz

K Ö Z L E K E D É S :

Autóbusszal – félóránként közvetlen buszjárat indul a Na Knížecí (Anděl 
metróállomás) autóbuszpályaudvarról. A menetidő 1 óra.

Autóval – GPS: 49°41'23.725"N, 14°0'37.403"E



1

2
3

4

5

6 7

8

9

10

- 25 - - 25 -

A CzechTourism részére kiadja a Sign-Print pro, Prága 2011
Szöveg: © Jan Skřivánek

Fordítás: © Záhorán Csaba
Fényképek: © CzechTourism, Pavel Frič, Dan Friedlaender & Sr.,  

Jaroslav Jeřábek, Miroslav Krob & Jr., Roman Maleček, Luboš Stibůrek,  
Libor Sváček, Vydavatelství MCU s.r.o., Archiv Posázaví o.p.s.

Az itt feltüntetett adatok módosulhatnak.

A Cseh Köztársaság hivatalos prezentációja
www.czechtourism.com

Černý Most buszpályaudvar
Florenc buszpályudvar
Hlavní nádraží Főpályudvar
Masarykovo nádraží vasúti pályudvar
Holešovice vasúti és buszpályaudvar
Na Knížecí buszpályaudvar
Roztyly buszpályaudvar

Prága
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Egynapos 
kirándulások  

Prágából


