
De internationale  
luchthaven van Praag
De internationale luchthaven van Praag 
(t 220 111 888 - www.prg.aero/cs/) 
ligt in Ruzyně, ongeveer 15 km ten 
westen van het centrum.
Bagage kunt u eventueel in bewaring 
geven op het niveau van de vertrekken 
(niveau 2), 120 Kč per bagagestuk.
T 'Met het vliegtuig', blz. 4.

3 OPENBAAR VERVOER
Loop de aankomsthal van de lucht-
haven van Ruzyně uit en neem bus 119 
(4.30-24.00 u, een bus om de 20 min.) 
naar de eindhalte in Dejvická (Vouw-
kaart B1). 
T Binnenzijde cover achteraan.
Daar stapt u op de metro (lijn A) naar 
Malá Strana (halte Malostranská - Vouw-
kaart C3) of Staré Město (halte  Staro-
městská - Vouwkaart D3 of Můstek -  
Vouwkaart E4). Reken op ongeveer 
45 min. Een kaartje kost 32 Kč.
‘s Nachts neemt u bus 510. Aan de hal-
te Divoká Šárka stapt u over op nacht-
tram 51, die u naar het centrum brengt 
(Náměstí Republiky - Vouwkaart E3, 
Václavské Náměstí - Vouwkaart E4). 
Weinig bussen (om het halfuur of het 
uur, afhankelijk van het seizoen). Zelfde 
tarief als overdag.
Kaartjes zijn te koop in de luchthaven. 
Is het loket gesloten, gebruik dan  
een van de automaten naast  
de bushalte.

3 CEDAZ MINIBUSSEN
Een goed alternatief overdag (7.30-
19.00 u). Deze pendelbussen rijden van 
de luchthaven naar het metrostation 
Náměstí Republiky (Vouwkaart E3), 
rijdt om het half uur. Een kaartje kost 
130 Kč. Inlichtingen op het nummer 
t 220 116 758 of op www.cedaz.cz.

3 TAXI
Hoewel u de taximeter nog steeds 
beter goed in het oog houdt, is de situ-
atie sterk verbeterd. Airport Cars is de 
enige maatschappij die de verbinding 
luchthaven - centrum verzorgt (www.
airport-cars.cz). Voor een rit betaalt u 
tussen 600 en 700 Kč. Van het centrum 
naar de luchthaven kunt u kiezen voor 
dezelfde maatschappij of voor een van 
de vele taxibedrijven uit het centrum.
T 'Taxi', blz. 12.
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OPENBAAR VERVOER

www.dpp.cz
3 Dienstregeling: Metro 5.00-
24.00 u; tram en bus 4.30-24.00 u 
(plus nachtvervoer).
3 De interessantste formules:
Formule 1 of 3 dagen – Geldig 
op het hele openbaar-vervoers-
netwerk in Praag. Respectievelijk 
110 Kč en 310 Kč.
T 'Openbaar vervoer', blz. 8.
Prague Card – Met optie openbaar 
vervoer, geldig op het hele open-
baarvervoersnetwerk in Praag.
T Meer informatie op blz. 10.
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Formaliteiten
Identiteitsbewijs – Belgen en Ne-
derlanders hebben enkel een geldige 
identiteitskaart nodig.
Visum – EU-onderdanen hebben geen 
visum nodig.
Douane – Door het Schengenakkoord 
wordt aan de grens met een EU- 
lidstaat niet meer gecontroleerd. Reist u 
via een land dat niet tot de EU behoort, 
dan gaat u langs de douane en geeft u 
de goederen aan die u bij zich heeft.

Geldzaken
Valuta – De Tsjechische munteenheid 
is de Tsjechische kroon (koruna česká, 
CZK). 1 Kč = ongeveer € 0,039, € 1 = 
ongeveer 25 Kč. De Tsjechische kroon 
gebruikt bankbriefjes van 5000, 2000, 
1000, 500, 200 en 100 Kč en munten 
van 50, 20, 10, 5, 2 en 1 Kč.
Euro – De meeste hotels en restaurants 
in de toeristische zone geven hun prij-
zen aan in beide munteenheden. Het is 
niet zeker of Tsjechië ook daadwerkelijk 
zal overschakelen op de euro.
Wisselen – Heel wat wisselkantoren in 
de buurt van de toeristische trekpleis-
ters: Oude-Stadplein, Malá Strana  
en Wenceslasplein. Aan het Oude- 
Stadplein zijn enkele kantoren de  
klok rond geopend. Op straat zult  
u steevast aangesproken worden  
door wisselaars: wissel uw geld  
nooit op de zwarte markt. De koers  
is niet voordelig en de kans bestaat 
dat u een stapeltje oude Hongaarse 
bankbriefjes in de hand gedrukt krijgt 

die u niet kunt gebruiken. 
T ‘Banken’, blz. 6.
Kredietkaarten – In Praag kunt u 
overal betalen met een kredietkaart. U 
kunt in alle geldautomaten terecht met 
de belangrijkste internationale krediet-
kaarten (Visa, Eurocard Mastercard…). 
Deze automaten vindt u niet alleen in 
de buurt van het Oude-Stadplein, Malá 
Strana en het Wenceslasplein, maar ook 
buiten de toeristische zones.

Met de autobus
Vanuit België worden bussen ingelegd 
door de maatschappij Eurolines. In 
Brussel vertrekken de bussen aan het 
Noordstation. Meer inlichtingen:
Eurolines - t 02 274 13 50 - www.
eurolines.be.
Kantoor in Amsterdam: Amstelstation - 
Julianaplein 5 - t (020) 560 87 88.

Met het vliegtuig
T 'De internationale luchthaven van 
Praag', blz. 1.

GROTE LUCHTVAART- 
MAATSCHAPPIJEN
Vanuit Brussel en Amsterdam ongeveer 
anderhalf uur vliegen.
Czech Airlines – Drie vluchten van Brus-
sel en vier vluchten van Amsterdam naar 
Praag - www.czechairlines.com.
Brussels Airlines – Verscheidene vluch-
ten per dag van Brussel naar Praag - 
www.brussels-airlines.com.
KLM – Vijf vluchten per dag van  
Amsterdam naar Praag -  
www.klm.com.

DE REIS VOORBEREIDENDE REIS VOORBEREIDEN
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GOEDKOPE LUCHTVAART- 
MAATSCHAPPIJEN
U reserveert via de website. Hoe  
vroeger u boekt, hoe goedkoper de 
vlucht is. Opgelet, de reserverings-
kosten verschillen naargelang de 
maatschappij.

Seizoenen
De Praagse zomers en winters zijn heel 
uitgesproken, dat komt omdat het land 
een continentaal klimaat heeft. De 
winters zijn er vaak ijskoud. Van de-
cember tot februari, en dikwijls ook nog 
in maart en zelfs april, vallen er dikke 
pakken sneeuw. In de zomer is het er 
broeierig heet, maar ook regenachtig. 
De zachte lente en milde herfst zijn de 
ideale seizoenen.
Het toeristische hoogseizoen begint in 
het paasweekend en loopt tot juni. Het 
begint opnieuw eind augustus en loopt 
dan tot eind september. Tijdens deze 
periode rekenen hoteleigenaars meer 
aan, ook een vliegticket kost meer. On-
danks de hitte en de regen zijn juli en 
augustus drukke maanden. De prijzen 
blijven dan ook hoog. April en mei zijn 
de aangenaamste maanden om Praag 
te bezoeken, het is er dan ook erg 
druk. De prijzen voor een hotelkamer 
zijn redelijk (met uitzondering van het 
paasweekend), maar de grote massa 
moet u er wel bij nemen.

Een bezoek eind september of in 
oktober is een goed alternatief, je 
geniet nog van het mooie weer en de 
prijzen zijn wat lager. Schrikt een beetje 
koude je niet af, dan kun je Praag ook in 
het hartje van de winter bezoeken: je 
wandelt rustig door de straten, behalve 
dan tijdens het kerstweekeinde of de 
eindejaarsperiode wanneer het aantal 
bezoekers (en dus ook de prijzen) stijgt. 
Alles is bedekt met een laagje sneeuw, 
wat het nog romantischer maakt. Maart 
en november zijn niet aan te raden, de 
stad is troosteloos en het regent vaak.

Toeristische informatie

BUREAU VOOR TOERISME  
VAN DE REPUBLIEK TSJECHIË
www.czechtourism.com
In België – Troonstraat 60 -  
1050 Elsene - t 02 213 94 40.
In Nederland – Tsjechisch Ver-
keersbureau - Strawinskylaan 517 - 
1077 XX Amsterdam -  
t (020) 575 30 14.

BUREAU VOOR TOERISME  
VAN PRAAG
In Praag – Staroměstské náměstí 1 - 
Praag 1 - Staré Město - 11000 -  
t 224 861 476/587 - www.prague- 
info.cz. - april-okt.: ma.-za. 9.00-
19.00 u, zo. 10.00-15.00 u; nov.-maart: 
ma.-vr. 9.00-18.00 u, za. 10.00-15.00 u.
Telefonische informatiedienst –  
t (00 420) 221 714 444 - ma.-vr. 9.00-
12.00 u, 13.00-16.00 u (in het Engels).
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Ambassades
Ambassade van België – Valdštejnská 6 
(Malá Strana, 11801 Praag 1) -  
t (00 420) 257 533 524 -  
www.diplomatie.be/prague.
Ambassade van Nederland –  
Gotthardská 6/27 (Bubenec, 16000 
Praag 6) - t (00 420) 233 015 200 - 
pra@minbuza.nl -  
http://tsjechie.nlambassade.org.

Banken
T ‘Openingstijden’, blz. 9.
Provisie – De provisie die u betaalt, 
hangt af van de bank, het wisselkan-
toor en de gewisselde som. Doorgaans 
wordt een degressief tarief toegepast: 
hoe meer geld u wisselt, hoe lager de 
provisie. Wisselkantoren rekenen geen 
provisie aan maar gebruiken wisselende 
koersen. In de bank betaalt u een lage 
provisie. Geldautomaten zijn een handige 
manier om geld te ‘wisselen’. Bij elke op-
name wordt provisie ingehouden. Vraag 
inlichtingen bij uw bank voor u vertrekt.

Elektriciteit
De stroomspanning bedraagt 220 volt, 
zoals overal in Europa.

Feestdagen
1 januari: Nieuwjaar
Paasmaandag
1 mei: Feest van de Arbeid
8 mei: Feest van de Bevrijding
5 juli: feestdag van de HH. Cyrillus  
en Methodius

6 juli: sterfdag van Jan Hus
28 september: feestdag van de H. Wen-
ceslas, patroonheilige van de Tsjechen en 
feestdag van de Tsjechische staat
28 oktober: verjaardag van de onaf-
hankelijkheid (nationale feestdag)
17 november: verjaardag van de strijd 
voor vrijheid en democratie
24 december: kerstavond
25-26 december: Kerstmis

Fietsen
Het continentale klimaat van Praag 
maakt de stad weinig geschikt om 
al fietsend te verkennen. Er worden 
bijgevolg maar weinig fietsen verhuurd. 
Bovendien zijn de wegen er vaak steil. 
Maar toch, ondanks het gebrek aan 
fietspaden, kan dit een leuke ervaring 
zijn, vooral sinds het gemeentebestuur 
sinds 2003 een aantal inspanningen 
heeft gedaan om het fietsen aangena-
mer te maken.
Meer informatie en fietskaarten kunt 
u downloaden op de officiële website 
van de stad Praag (in het Engels): www.
praha.eu (rubriek 'Maps').

Fooien
Bediening is vaak niet in de rekening 
begrepen. In dat geval voegt u onge-
veer 10% toe. 
In de toeristische wijken is een fooi 
vaak wel al inbegrepen! Dit is niet wet-
telijk. Let goed op want het personeel 
telt bij het eindbedrag vaak nog eens 
15%, 20% of meer bij…

PRAKTISCHE INLICHTINGENPRAKTISCHE INLICHTINGEN
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Ieder vervoermiddel is geschikt om Praag te verkennen. © Jon Arnold / hemis.fr
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Jaarlijkse afspraken
Surf naar www.133premier.cz  
(rubriek Evenementen).

JANUARI
3 Winterfestival van de muziek
3 Bals – start van het dansseizoen

FEBRUARI
3 Boheems carnaval – gemaskerde  
en gekostumeerde optochten.  
www.carnevale.cz

EIND FEBRUARI-BEGIN APRIL
3 Matějská pout’ – kermis in het 
Výstavištěpark (Holešovice-wijk)

PASEN
3 Tal van traditionele feesten

APRIL
3 Dagen van de Europese film – films 
uit heel Europa – www.eurofilmfest.cz.
3 Praags Jazzfestival – jaarlijks aan 
het begin van het jaar (de maand kan 
wisselen). Geen einddatum; loopt de 
hele zomer door, vaak zelfs tot de 
herfst – www.agharta.cz
3 Vyjěždky Lodí – oude Praagse 
‘koggen’ varen op de Moldau.
3 Pálení čarodějnic (de nacht van  
de heksen) – 30 april

MEI
3 Praagse Lente – het grootste 
muziekfestival van het jaar. Van half 
mei tot begin juni. Reserveer ruim 
vooraf – www.festival.cz
3 Tsjechisch Bierfestival – de grote 
Tsjechische brouwerijen, gastronomie, 
concerten. Eind mei –  
www.pivnifestivalpraha.cz

3 Mezi ploty – theater- en 
muziekfestival; groepen gehandicapten 
en tal van Praagse topattracties. 
Laatste weekend van mei –  
www.meziploty.cz

JUNI
3 United Island of Prague – muziek- 
festival op de eilanden in de Moldau. 
Midden juni – www.unitedislands.cz
3 Tanec Praha (Praagse Dans) – 
festival van de moderne dans – 
 www.tanecpha.cz

JULI
3 Zomerfestival van de oude muziek –  
barok- of renaissancemuziek, in 
klederdracht en met instrumenten  
uit die tijd – www.tynska.cuni.cz
3 Bohemia Jazz Fest – midden juli – 
www.bohemiajazzfest.com

HALF SEPTEMBER
3 Praags Herfstfestival – klassieke 
muziek, wereldmuziek en jazz op 
verschillende podia in Praag – 
www.strunypodzimu.cz

OKTOBER
3 Vinobrany – wijnfestival
3 Herfstmarkt – in het 
Tentoonstellingspark van Holešovice

OKTOBER-DECEMBER
3 Festival van de klassieke muziek – 
de Praagse Burcht.

NOVEMBER
3 Allerzielen – er worden kaarsen 
aangestoken op de graven, ter 
nagedachtenis aan de overledenen. 
Op de begraafplaats van Olšany krijgt 
u het mooiste beeld van deze viering. 
2 november.

EVENEMENTENKALENDEREVENEMENTENKALENDER
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3 Verjaardag van de Fluwelen 
Revolutie – het standbeeld van 
H. Wenceslas wordt versierd met 
kaarsen. 17 november.
3 Festival van de Joodse muziek – 
dans, concerten en tentoonstellingen 
(in Josefov)

DECEMBER
3 Kerstmis en Nieuwjaar – aan het 
Oude-Stadplein en het Wenceslasplein: 
kerstmarkt, muziek...
3 Duiken in de Moldau – honderden 
stadsbewoners duiken de rivier in en 
warmen nadien lekker op bij een glaasje 
absint. 26 december.

Tijdelijke tentoonstellingen
In enkele galeries en musea in Praag 
worden tijdelijke tentoonstellingen 
gehouden:

MALÁ STRANA
3 Valdštejnská jízdárna-Národní 
galerie (Wallensteinmanege-
Nationale Galerij) – Valdštejnská 1 - 
é Malostranská - t 257 073 136 - 
www.ngprague.cz
3 Valdštejnský palác-Výstavní 
síň (Wallensteinpaleis-
Tentoonstellingszaal) – T blz. 72.

HRADČANY
3 Jízdárna Pražského hradu 
(Rijschool) – U Prašného mostu 55 - 
é Malostranská - t 224 373 232 - 
www.kulturanahrade.cz

3 Císařská konírna (Keizerlijke 
stallen) – Pražský hrad, II. nádvoří 
(2de binnenhof van de Burcht) - 
é Malostranská - t 224 373 312 - 
www.kulturanahrade.cz
3 Míčovna - Královská zahrada  
(Balhuis-Koninklijke tuinen) –  
T blz. 78, 80.
3 Letohrádek královny  
Anny-Pražský hrad (Zomerpaleis  
van koningin Anna) – Mariánské  
hradby 52/1, Hradčany - 
é Malostranská - t 224 301 003 - 
www.ngprague.cz

STARÉ MĚSTO
3 Městská knihovna (Stedelijke 
bibliotheek) – Mariánské náměstí 1 - 
é Staroměstská - t 222 113 425/ 
377 - http://lu.mlp.cz
3 Staroměstská radnice-Křížová 
chodba (Stadhuis Oude Stad-
Klooster) – T blz. 42.
3 Karolinum-Křížová chodba 
(Karolinum-Klooster) – T blz. 51.
3 Clam-Gallasův palác (Clam-
Gallaspaleis) – T blz. 51.

NOVÉ MĚSTO
3 Novoměstská radnice  
(Stadhuis Nieuwe Stad). T blz. 98.

JOSEFOV
3 Rudolfinum – T blz. 55.



DE BESTE ADRESJES18

Voor een kort verblijf van een weekend 
tot vier dagen overnacht u het best 
in het centrum van de stad, in de 
onmiddellijke nabijheid van musea en 
monumenten die u wilt bezoeken. Blijft 
u een week of langer, kies dan voor de 
wijken Vinohrady en Žižkov, waar het 
goedkoper is, of huur een flat.
Konvex 91 – www.convex.cz. Verhuur-
kantoor voor appartementen of kamers 
bij particulieren.
Prijzen – We zetten de prijzen die 
tijdens het hoogseizoen worden 
aangerekend, op een rijtje. Controleer 
of de prijzen nettoprijzen zijn (inclusief 
ontbijt en heffingen). Tal van hotels 
hebben aantrekkelijke aanbiedingen 
mits reservering via het internet.

T Onderstaande adresjes vindt u 
terug op de uitneembare vouwkaart 
aan de binnenzijde van de cover: zoek 
het overeenkomstige nummer (bv. 1). 
De aanwijzingen in het rood verwijzen 
eveneens naar deze uitneembare kaart.

STARÉ MĚSTO
TUSSEN € 60 EN € 100  
(1500-2500 Kč)

6 Penzion Attractive – Vouwkaart 
D4 - Smetanovo nábřeží 14 - ï 6, 
9, 22, 18, Národní divadlo - t 222 
220 495/777 105 107 - www.attracti-
vepenzion.cz - 10 kamers. De dienst-
verlening is goed, de ligging ideaal. In 
de kamers achteraan is rust verzekerd.
4 Betlem Club – Vouwkaart D4 - 
Betlémské náměstí 9/257 - é Národní 
třída - t 222 221 574/5 - www.
betlemclub.cz - 21 kamers. Hier kunt  

u genieten van de charmes van de  
Oude Stad, zonder al te veel te betalen.  
Het gebouw ligt aan een rustig plaatsje, 
wat afgelegen van de toeristische 
drukte.
8 Pension Corto – Vouwkaart E4 - Ha-
velská 15 - é Můstek - t 224 235 779 
of 775 414 035 - www.corto.cz. Mooi 
pand in renaissancestijl te midden van 
de Oude Stad. De markt die dagelijks 
voor het hotel gehouden wordt zorgt 
wel wat voor geluidsoverlast, maar 
biedt dan weer de mogelijkheid om 
lokale groenten en fruit te kopen.

JOSEFOV
TUSSEN € 60 EN € 100  
(1500-2500 Kč)

9 Pension Accord – Vouwkaart E3 - 
Rybná 678/9 - é Náměstí republiky - 
t 222 328 816 - www.accordprague.
com. Goedkoop en net hotel, rustig 
gelegen en toch op wandelafstand van 
de voornaamste bezienswaardigheden.

MALÁ STRANA
TUSSEN € 100 EN € 150  
(2500-3750 Kč)

bl Pension Dientzenhofer – Vouw-
kaart C4 - Nosticová 2 - ï 12, 20, 22, 
Hellichova - t 257 311 319 - www.
dientzenhofer.cz - 9 kamers. In het 
rustige deel van Malá Strana. Vriende-
lijk personeel, gezellig binnenplaatsje. 
Eenvoudige, nette en lichte kamers.

TUSSEN € 150 EN € 200  
(3750-5000 Kč)

bn Hotel U Pava – Vouwkaart C3 - 
U Lužichého Semináře 32 - ï 12, 20, 

OVERNACHTENOVERNACHTEN
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22, Hellichova - t 257 533 360 - www.
hotel-upava.cz - 27 kamers. In een 
straatje dat naar de Karelsbrug leidt. 
Romantische sfeer in de kamers met 
stenen muren, muurschilderingen…
7 Hotel Constans – Vouwkaart B3 -  
Břetislavová 309 - ï 22, 12, 20, 
Hellichova - t 234 091 818 - www.
hotelconstans.cz - 31 kamers. Gelegen 
in een rustige straat. Goed ingerichte 
kamers, met balken en parketvloer.

MEER DAN € 200 (5000 Kč)
5 Hotel Aria – Vouwkaart C3 - 
Tržiště 9 - ï 12, 20, 22, 23, Hellichova -  
t 225 334 111 - www.ariahotel.cz -  
52 kamers. Dit prachtige renaissance-
gebouw telt vier verdiepingen, ingericht 
rond het thema muziek. Luxueuze 
kamers. Winkel waar u cd’s kunt lenen. 
Terras met een prachtig uitzicht over 
de daken.
2 Alchymist – Vouwkaart C3 - 
Tržiště 19 - ï 12, 20, 22, Hellichova - 
t 257 286 006 - www.alchymisthotel.
com - 46 kamers. Rococohotel, 500 jaar 
oud, dat op de lijst van werelderfgoed 
van de Unesco staat. Ruime en com-
fortabele kamers. Aan de straatzijde 
is een bar, waar iedereen welkom is. 
Japans restaurant, sauna, klein bin-
nenzwembad…

NOVÉ MĚSTO
TUSSEN € 60 EN € 100  
(1500-2500 Kč)

1 Pension Alabastr – Vouwkaart E5 - 
Školská 20 - ï 3, 9, 14, 24, Vodičkova - 
t 296 325 016 en 602 321 716 
(mobiel) - www.pensionalabastr.cz -  
18 kamers en appartement. De ruime 
studio’s met keuken hebben een uit-
stekende prijs-kwaliteitverhouding. De 

lagere verdiepingen kunnen  
lawaaierig zijn.

TUSSEN € 100 EN € 150  
(2500-3750 Kč)

bo Hotel Salvatore – Vouwkaart E3 - 
Truhlářská 10 - é Nám. Republiky - 
t 222 312 234 - www.salvator.cz -  
35 kamers. Gezellig binnenplaatsje, 
goed ingerichte kamers, ruim en net. 
Degelijke dienstverlening voor een 
zachte prijs. In het hoogseizoen moet u 
vooraf reserveren.

MEER DAN € 200 (5000 Kč)
bm Hotel Imperial – Vouwkaart F3 -  
Na Poříčí 5 - é Nám. Republiky - 
t 246 011 440 - www.hotel-imperial.
cz - 126 kamers. Dit luxueuze art-
decohotel werd gebouwd in 1914 
en is een van de meest prestigieuze 
etablissementen van de stad. Comfort, 
elegantie en dure inrichting.

VINOHRADY EN ŽIŽKOV

MINDER DAN € 60 (1500 Kč)
bp Pension Jana – Vouwkaart H6 - 
Dykova 20 - é Jiřího z Poděbrad, ï 16 
en 10, Vinohradská Vodárna - t 222 
511 777 - www.dhotels.cz/penzion-
domov-mladeze/en/ - 30 kamers. Dit 
pension is een buitenkansje voor wie 
over een beperkt budget beschikt. 
Eenvoudig ingericht, maar goed onder-
houden en vriendelijk onthaal. Het pand 
ligt in een onweerstaanbare wijk, op  
5 min. met het openbaar vervoer van 
het historisch centrum.

TUSSEN € 60 EN € 100  
(1500-2500 Kč)

3 Aparthotel Gregory – Vouwkaart 
F6 - Americká 16 - é, ï 4, 10, 16, 22, 
Nám. Míru - t 222 522 508 of 775 712 

DE BESTE ADRESJES > OVERNACHTEN
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882 - www.hotelgregory.cz - 7 kamers 
en appartementen. Heel ruime twee-
persoonskamers en appartementen 
met een kitchenette. Uitstekende prijs-
kwaliteitverhouding.
bq Hotel Dalimil – Vouwkaart H3 - 
Prokopovo nám. 2-3 - ï 5, 9, 26, 
Lipanská - t 222 782 666 of 271 
090 832 - www.hoteldalimil.info/ - 
53 kamers. De tram brengt u in 10 min. 
tijd van het centrum naar deze hippe 
wijk. Mooie gewelfde ruimte voor de 
maaltijden, terras op het binnenplein in 
de zomer. Retro meubelen.

VYŠEHRAD

TUSSEN € 60 EN € 100  
(1500-2500 Kč)

bs Apartments Vyšehrad – Vouwkaart 
D8 - Vratislavova 17/38 - ï 7, 18, 
24, Albertov - t 224 915 150 - www.

apart-vysehrad.cz. Stijlvol ingerichte 
appartementen in de buurt van het 
centrum. Ideale uitvalsbasis voor 
een bezoek aan de authentieke en 
levendige wijk Albertov.

SMÍCHOV

TUSSEN € 60 EN € 100  
(1500-2500 Kč)

br Aparthotel Na Bělidle – Vouw- 
kaart C6 - Na Bělidle 27 - é Anděl -  
t 222 539 539 - www.pension-
apartment.cz/prague/aparthotel-
na-belidle. U heeft de keuze tussen 
een eenvoudige studio of een 
familieappartement. Gezellige kamers 
met internetvoorzieningen inbegrepen in 
de prijs. Op 5 min. van het centrum met 
de tram of metro, op een boogscheut 
afstand van de Moldau en niet ver van 
de winkelgalerij Nový Smíchov.

In alle wijken zijn er meer dan voldoen-
de eetgelegenheden. Alle categorieën 
zijn vertegenwoordigd. Lees ook blz. 27 
in ‘Iets drinken’: vaak kunt u op deze 
adresjes ook een lichte lunch bestellen.
T Voor meer praktische inlichtingen 
verwijzen we naar het hoofdstuk 
‘Bestemming Praag’, blz. 12. Onder 
‘Praag verkennen’ leest u meer over de 
typische kenmerken van de Praagse 
gastronomie (T blz. 121).

Onderstaande adresjes vindt u terug 
op de uitneembare vouwkaart aan 
de binnenzijde van de cover: zoek het 
overeenkomstige nummer (bv. 1). De 

aanwijzingen in het rood verwijzen 
eveneens naar deze uitneembare kaart.

STARÉ MĚSTO

3 LUNCH
MINDER DAN € 10 (250 Kč)

gm U Rudolfina – Vouwkaart D3 - 
Křižovnická 60/10 - é Staroměstská - 
t 222 328 758 - 11.00-24.00 u. Deze 
zaak is beroemd om zijn Pilsner, een 
van de beste bieren van de stad. Hier 
proeft u een kwaliteitsvolle Tsjechische 
keuken. Rond de grote tafels heerst een 
gemoedelijke sfeer.

UIT ETENUIT ETEN
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gn U Dvou Koček – Vouwkaart D4 -  
Uhelný trh 415/10 - é Můstek - 
t 224 229 982 - www.udvoukocek.cz -  
11.00-23.00 u. Het rustieke interi-
eur van deze 17de-eeuwse herberg 
is verzorgd zonder kitscherig te zijn. 
Traditionele gerechten voor een laag 
prijsje: svičková (rundsvlees met room 
en bosbessen) en natuurlijk guláš! Deze 
zaak brouwt zijn eigen, opmerkelijke, 
niet gepasteuriseerde bier. Jammer 
genoeg doen de vele toeristen het 
authentieke karakter wat teniet.
em U Parlamentu – Vouwkaart D3 -  
Valentisnká 8 - é Staroměstská - 
t 721 415 747 - www.uparlamentu.cz -  
ma.-vr. 10.00-23.00 u, za.-zo. 11.00-
23.00 u. Deze typische brasserie biedt 
tal van Tsjechische gerechten aan zoals 
guláš of svíčková na smetaně (rund, 
zoete wortel-selderiesaus en knedliky).
bu Country Life – Vouwkaart D4 - 
Melantřichova 15 - é Můstek, ï 3, 
9, 14, 24, Václavské nám - t 224 247 
280 - www.countrylife.cz - ma.-do. 
9.00-20.30 u, vr. 9.00-14.30 u (winter), 
16.00 u (lente) of 18.00 u (zomer), 
zo. 11.00-20.30 u - gesl. op za. Ideaal 
gelegen biologisch restaurant, op 
wandelafstand van het Oude-Stadplein. 
Gevarieerde vegetarische keuken.
ct Mlejnice – Vouwkaart E4 - 
Kožná 14 - é Staroměstská - t 224 
228 635 - 11.00-24.00 u. Lekkere sala-
des, originele vleesgerechten en tal van 
gegratineerde aardappelgerechten. Het 
is gezellig zitten tussen de landbouw-
werktuigen, taartvormen…

3 DINER
MINDER DAN € 10 (250 Kč)

bn Kabul – Vouwkaart D4 - Karolíny 
Světlé 14 - é Staroměstská -  

t 224 235 452 of 602 212 042 -  
www.kabulrestaurant.cz - ma.-zo. 12.00-
23.00 u. Dit restaurant biedt een mooi 
alternatief voor de wat zware lokale 
keuken. De Afghaanse gerechten zijn 
heel verfijnd en de bediening is harte-
lijk. Terras bij mooi weer.
fo Století – Vouwkaart D4 - Karolíny 
Světlé 21 - ï 6, 9, 22, 23, 18, Národní 
divadlo - t 222 220 008 - 12.00-
24.00 u. Deze taverne biedt geslaagde 
moderne versies van Tsjechische 
specialiteiten. Gebraad, gerechten met 
room en knedlíky werden opnieuw 
uitgewerkt met nieuwe smaken. Heel 
goede prijs-kwaliteitverhouding.

MEER DAN € 30 (750 Kč)
gp La Dégustation Bohême bourgeoi-
se – Vouwkaart E3 - Haštalská 18 - 
é Náměstí republiky - t 222 311 234 - 
ma.-za. 18.00-24.00 u en di.-do. 
12.00-14.30 u, zo. en in juli gesl. Dit 
restaurant staat onder leiding van 
Oldřich Sahajdák. Samen met zijn team 
stelt hij degustatiemenu’s samen van 
zeven gerechten en zeven amuses, 
waarbij ze de traditionele Tsjechische 
keuken combineren met moderne culi-
naire invloeden (moleculaire keuken). In 
2012 kreeg deze zaak een Michelinster 
toegekend. Het korte menu (1000 Kč) is 
ideaal voor na een theatervoorstelling. 
Reserveren verplicht.
cl Francouzská Restaurace – 
Vouwkaart E3 - Náměstí Repu-
bliky 5 - é Nám. Republiky - t 222 
002 770/784 - www.obecnidum.cz - 
12.00-23.00 u. Restaurant van het ge-
meentehuis. Uitstekende Franse keuken 
in een statig decor. Reserveren.
dn Mlýnec – Vouwkaart D4 - Novotné-
ho Lávka 9 - é Staroměstská - t 277 
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Staroměstské náměstí aaa
Detailkaart B1-2 
Het rechthoekige Oude-Stadplein 
heeft geen uitgestippeld plan gevolgd 
maar is vrij natuurlijk geëvolueerd. 
Vroeger echter was het plein homo-
geen. Hoewel de huizen uit verschillen-
de periodes stammen, lijken ze min of 
meer op elkaar. De straatjes die aan het 
plein vertrekken, lopen schuin, waar-
door u geen perspectief heeft. De gevel 
van de Sint-Nicolaaskerk (T blz. 62), 
die ontworpen is om van dichtbij 
bekeken te worden, lag verborgen in 
een zijstraat. Toen het getto in het 
eerste decennium van de 20ste eeuw 
werd gerenoveerd, werd het noordelijke 
deel van het plein opnieuw aangelegd. 
Met de Pařížská třída (T Parijsestraat, 
blz. 55) werd gezorgd voor een uitzicht 
op de rivier en het Letnáplateau. Toen 
de oostelijke gevel van het stadhuis 
in de gevechten van mei 1945 werd 
vernield, werd bruut een gat geslagen 
dat nooit meer werd gedicht. Daardoor 

is de gevel van de Sint-Nicolaaskerk  
nu wel te zien.

Pomník Jana Husa aa
(Gedenkteken voor Jan Hus)
Detailkaart B1 
Midden op het plein staat dit prachtige 
standbeeld van de hand van Ladislav 
Šaloun, een eerbetoon aan de rechtscha-
penheid en moed van deze beroemde 
hervormer, die in 1411 werd geëxcom-
municeerd en Praag moest verlaten. Jan 
Hus (1370-1415) wordt omringd door 
zijn Tsjechische volgelingen, die verban-
nen werden omdat ze naar zijn preken 
hadden geluisterd in de Bethlehemkerk. 
Ladislav Šaloun had twaalf jaar nodig om 
het standbeeld af te werken. Het werd 
op 6 juli 1915 onthuld ter gelegenheid 
van de 500ste verjaardag van het overlij-
den van Jan Hus.

Staroměstská radnice a
(Stadhuis van de Oude Stad)
Detailkaart B2 - Ingang via Bureau 

(Oude-Stadplein)

Het grote geplaveide plein Staroměstské náměstí is het hart van de Oude 
Stad. Het plein is omzoomd met historische gebouwen en wordt gedomineerd 
door twee grote kerken en de hoge toren van het stadhuis. De middeleeuwse 
straatjes voeren de voorbijgangers naar de drukst bezochte plek van de stad; 
jongeren ontmoeten elkaar bij het gedenkteken van Jan Hus; ieder uur troept 
een grote massa samen, de ogen gericht op het beroemde astronomische uur-
werk; toeristen rusten wat uit op de vele terrasjes van de restaurants en cafés. 
Dit plein heeft iets theatraals, wat ‘s avonds nog meer tot uiting komt, wanneer 
de oude gebouwen en kerken verlicht zijn.

3 Bereikbaarheid: é Staroměstská, Můstek, Náměstí Republiky. Uitneembare 
vouwkaart D-E3 en detailkaart blz. 48-49.

Het astronomisch uurwerk op het belfort van het stadhuis © Czechtourism.com

STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ 
aaaSTAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ 
aaa
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Het astronomisch uurwerk op het belfort van het stadhuis © Czechtourism.com
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Dům U zlatého prstenu a
(Huis In de Gouden Ring)
Detailkaart B1 - Týnská 6 - é Nám. 
Republiky - t 224 827 022/4 - www.
ghmp.cz/c_prst. php - dag. 10.00-
18.00 u gesl. op ma. - 120 Kč.
De oudste delen van het Huis In de 
Gouden Ring dateren uit de 13de eeuw. 
Er is een collectie 20ste-eeuwse Tsje-
chische kunst uit Praag ondergebracht. 
Ook het interieur is een van de interes-
santste in Praag.

Týnský dvůr a
(Týnhof)
Detailkaart B1 - é Nám. Republiky.
In dit middeleeuwse hof stapt u een 
andere wereld binnen. Bewonder het Gra-
novskypaleis, een prachtige renaissance-
woning met een loggia op de verdieping.

Sv. Jakuba a
(Sint-Jakobskerk)
Detailkaart C1 - Malá Štupartská 6 - 
é Nám. Republiky.
De kerk werd aan het eind van de 14de 
eeuw afgewerkt. Onder de weelderige 

barokke versieringen is nog steeds 
de interne structuur van het gotische 
gebouw te zien. In 1689 werd de kerk 
gedeeltelijk vernield, tussen 1690 en 
1702 werd ze opnieuw opgebouwd. De 
restauratie van het interieur gebeurde 
tussen 1736 en 1739. Op de voorge-
vel zijn drie uitbundige bas-reliëfs in 
stucwerk te zien die in 1695 werden 
aangebracht door Ottavio Mosto.
De kerk strekt zich uit in de lengte, een 
herinnering aan het gotische verleden. 
Ook de hoogte is uitzonderlijk. Het 
hoogtepunt van de prachtige decoratie 
zijn de schilderijen van Voget op de 
plafonds en het monumentale schilderij 
aan het hoofdaltaar, De marteldood 
van Sint-Jakob, van de hand van Reiner, 
dat uitzonderlijk rijk is ingekleed. 
Het monument Jan Václav Vratislav 
van Mitrovicea, in de noordelijke 
vleugel, werd ontworpen door Fischer 
von Erlach. De standbeelden zijn van 
Ferdinand Maximilian Brokoff. 
Let ook op de hand die rechts van de 
ingang hangt, volgens de legende die 
van een dief. Toen hij een beeld van de 
Maagd wou stelen, greep die hem zo 

(De Oude Stad)

De Oude Stad van Praag zit verscholen in een bocht van de Moldau, grote 
lanen hebben de vestingwerken vervangen. Dit deel van Praag kent een lange 
geschiedenis, die geschreven staat in de doolhof van straatjes en pleinen. Naast 
de vele tientallen oude kerken ziet u barokke gevels boven kelders die vroeger 
de benedenverdieping van romaanse en gotische huizen waren. De Oude Stad 
was van de burgerij en ziet er helemaal anders uit dan de Burcht van de vorsten 
en de aristocratische wijk aan de andere oever.

3 Bereikbaarheid: é Staroměstská, Můstek, Náměstí Republiky. Uitneembare 
vouwkaart D-E 3-4 en detailkaart blz. 48-49.

De gevel en de centrale koepel van het gemeentehuis © Shutterstock/Rudolf Tepfenhart
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De gevel en de centrale koepel van het gemeentehuis © Shutterstock/Rudolf Tepfenhart
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strak bij de hand dat hij zich 
niet meer los kon maken. De 
enige oplossing was zijn hand 
af te snijden. Sindsdien is die 
hier te zien en moet ze poten-
tiële dieven tot lesje dienen...

Obecní dům  aaa
(Gemeentehuis)
Detailkaart C1 - Náměstí 
Republiky 1090/5 - é Nám. 
Republiky - t 222 002 101 - 
www.obecni-dum.cz - 10.00-
18.00 u - inkomhal en kelder-
verdieping vrij te bezoeken; 
andere zalen te betalen, enkel 
rondleiding met gids - 290 Kč.
De bouw van het gemeente-
huis, onder leiding van archi-
tecten Antonín Balšánek en 
Osvald Polívka, liep van 1906 
tot 1911. De versiering, vooral 
dan die van de centrale koepel, 
is een typisch voorbeeld van 
de Praagse sezession. Alfons 
Mucha en Ladislav Šaloun te-
kenden voor de meeste details. 
Ook binnen ziet u dezelfde 
zorg voor detail, met een 
uitzonderlijk rijke versiering, 
alweer in sezessionstijl. In de 
Smetanazaalaa (1300 plaat-
sen) vinden concerten, bals, re-
cepties en modedefilés plaats. 
Deze prachtige zaal wordt 
nog verfraaid met stucwerk, 
standbeelden en schilderijen 
en verlicht door een rond, 
centraal venster en glasramen. 
De schitterende versiering 
van het gebouw bereikt een 
hoogtepunt in de opeenvol-
ging van feestzalenaa op de 
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4de-1ste eeuw v.Chr. – woonplaats 
van de Keltische stam, de Boii.
1ste eeuw v.Chr.-5de eeuw n.Chr. – 
bezetting door de Germanen, nadien 
door de Hunnen.
6de eeuw – komst van de Slaven.
9de-10de eeuw – de Tsjechen over-
heersen de andere Slavische stammen.
Eind 9de eeuw – hertog Bořivoj, van de 
dynastie van de Premyslides, vestigt 
zijn hoofdstad op de Hradschinheuvel.
895 – eerste meldingen van Praag door 
de koopman Ibrahim ibn Jakub.
973 – stichting van het bisdom Praag.
Na 1230 – stichting van de Oude Stad.
1257 – stichting van Malá Strana.
Rond 1320 – stichting van Hradschin.
1338 – Jan van Luxemburg geeft de 
Oude Stad een stadhuis.
1344 – Praag wordt een aartsbisdom 
dat niet langer gebukt gaat onder de 
voogdij van Mainz.
1346 – Praag wordt de ‘hoofdstad’ van 
het Heilige Roomse Rijk onder Karel IV.
1348 – stichting van de universiteit 
van Praag en de Nieuwe Stad.
1357 – begin van de bouw van de 
Karelsbrug.
1380 – pestepidemie, pogroms.
1393 – moord op Jan Nepomuk.
1419 – eerste defenestratie van Praag.
1420 – eerste kruistocht tegen de 
hussieten.
1526 – de Habsburgers komen op de 
troon in Bohemen.
1618 – tweede defenestratie van 
Praag, begin van de Dertigjarige Oorlog.

1620 – de Slag op de Witte Berg.
1650 – oprichting van de Mariazuil, 
Oude-Stadplein.
1744 en 1757 – bezetting door de 
Pruisen.
1784 – de vier Praagse wijken 
(Hradčany, Malá Strana, Staré Město en 
Nové Město) smelten samen.
1848 – eerste pan-Slavische congres 
in Praag.
28 oktober 1918 – de Republiek 
Tsjecho-Slowakije wordt uitgeroepen.
15 maart 1939 – de Wehrmacht bezet 
Praag.
1942 – een golf van terreur volgt op 
de moord op Reichsprotektor Reinhard 
Heydrich.
Mei 1945 – Praag wordt bevrijd.
25 februari 1948 – ‘coup’ van Praag, 
de communisten nemen de macht over.
1968 – Praagse Lente; Alexander 
Dubček pleit voor een ‘socialisme met 
een menselijk gelaat’.
Januari 1969 – Jan Palach steekt zich-
zelf in brand op het Wenceslasplein.
17 november 1989 – begin van de 
Fluwelen Revolutie (T blz. 115).
1 januari 1993 – het land valt uit elkaar, 
de Tsjechische republiek wordt geboren. 
Václav Havel wordt president.
2003 – Václav Klaus wordt verkozen tot 
president van Tsjechië.
2004 – Toetreding tot de Europese 
Unie.
2013 – NIeuwe presidentiële verkiezin-
gen: Miloš Zeman volgt Václav Klaus op.

BELANGRIJKE DATABELANGRIJKE DATA
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Burcht en dorpen
Al in de prehistorie had Praag grote 
troeven. In de 9de eeuw bouwde de 
Premyslidische prins Bořivoj I, wat ver-
der stroomafwaarts, Levý Hradec (het 
kasteel op de linkeroever). De prinselijke 
zetel werd echter al snel verplaatst naar 
de rotsige uitloper die Hradčany werd 
genoemd. In de 10de eeuw ontstond 
aan de voet van de Burcht een handels-
stad. Op de andere oever vertrokken 
drie wegen, elk met een eigen groepje 
gebouwen en nederzettingen.

Staré Město en Malá Strana
De nederzettingen op de rechteroe-
ver ontwikkelden razendsnel. In de 
11de eeuw werd op de plaats die van-
daag het Staroměstské náměstí is, de 
markt gehouden. Daar net naast werd 
de Týnský dvůr (Týnhof) gebouwd. De 
houten brug werd rond 1170 vervangen 
door een stenen exemplaar. Het wegen-
net volgde deze ontwikkeling, met de 
eerste aanzet tot Karlova. Staré Město 
(de Oude Stad) kreeg rond 1230 het 
statuut van stad; vanaf het midden van 
die eeuw werd dit stadsdeel omgeven 
met walmuren en verdedigingstorens. 
Het probleem van het hoogwater werd 
opgelost door het grondniveau op te 
hogen, wat meteen het grote aantal 
gewelfde kelderruimten verklaart.
In de 13de eeuw verenigde de grote 
joodse gemeenschap van de stad zich 
in het hart van de Oude Stad.
Onder impuls van Ottokar II leefden de 
vestigingen op de linkeroever weer op. 
De wijk kreeg de naam Menší Město 

pražské (‘Kleine Stad van Praag’) en 
zou later Malá Strana worden.

De middeleeuwen
In het midden van de 14de eeuw gooide 
keizer Karel IV het uitzicht van de stad 
helemaal om. Boven Hradčany torende 
de gotische Sint-Vituskathedraal uit; 
er werd een nieuwe brug gebouwd over 
de Vltava; Nové Město, de Nieuwe Stad, 
werd aangelegd. Binnen de stadsmuren 
werd voldoende ruimte voorzien zodat 
de stad tot in de moderne tijd kon 
uitbreiden. Er werden ook versterkingen 
aangelegd aan de kant van Malá Strana. 
Praag, de verblijfplaats van de keizer 
van het Heilige Roomse Rijk, werd een 
van de mooiste steden van Europa.

Renaissance- en  
barokgebouwen
In de 16de eeuw maar meer nog in de 
17de en 18de eeuw domineerde het 
hoffelijk paleis de stad. In de buurt 
van de Burcht ligt het Schwarzen-
bergpaleis (1563), een voorbeeld van 
de architecturale overdaad tijdens de 
renaissance in Bohemen. Het grote 
gebouwencomplex met rondom een 
grote Franse tuin, aan de voet van de 
heuvel, werd rond 1620 gebouwd door 
opperbevelhebber Wallenstein en geeft 
de overgang aan tussen renaissance en 
barok. Het summum van barok uiterlijk 
vertoon is ongetwijfeld het Czernin-
paleis, waarvoor met de bouwwerk-
zaamheden werd begonnen in 1669. 
De ontelbare bescheiden woningen van 
Malá Strana zijn nog meer typerend. 
Veel van de huizen komen uit op ge-

STADSONTWIKKELINGSTADSONTWIKKELING
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heime binnenplaatsjes. De huisjes die 
wat ruimer zijn, hebben een terras dat 
tegen de steile wanden van Hradčany 
en Petřín aan is gebouwd en enkele 
van de betoverendste tuinen uit de 
barokke periode.
In de 18de eeuw werden veel van de 
walmuren die Karel IV liet aanleggen, 
vervangen door een complex systeem 
van vestingwerken.

Op naar een hoofdstad  
voor het Tsjechische volk
Met de nationale bewustwording in de 
19de eeuw werd het Tsjechische gevoel 
aangewakkerd. Praag ontwaakte. De 
arbeiderswijken en de wijken van de 
middenklasse, zoals Smíchov, Žižkov 
en Vinohrady (vandaag een residen-
tiële wijk) strekten zich uit tot over de 
walmuren, die hun defensieve rol al lang 
verloren hadden. De stad werd verfraaid 
en gesaneerd, er werden monumenten 
opgericht die een hoofdstad in spe 
waardig waren. Praag keerde de rivier 
de rug toe: op de hoge oevers van 
de Oude en de Nieuwe Stad werden 
wandelwegen aangelegd. Er werden 
tal van nieuwe bruggen over de rivier 
gebouwd, de Karelsbrug was niet 
langer alleen. Op verschillende plaatsen 
werden imposante gebouwen neerge-
poot: het Nationaal Museum (1890), 
het Nationaal Theater (1883) en het 
Rudolfinum (1884), het Gemeentehuis 
(1911). Overal stonden nu monumen-
ten en gedenktekens die de Tsjechen 
herinnerden aan hun verleden en hun 
nationale identiteit, met het standbeeld 
van H. Wenceslas als grootste symbool.
Josefov, de joodse wijk, onderging een 
brutale schoonmaakbeurt, asanace 

genaamd: het labyrint van krotten werd 
afgebroken en vervangen door gebouwen 
aan de nieuwe verkeersaders die de rivier 
verbonden met het hart van de Oude 
Stad. De eerste tramlijn kwam er in 1891.

De moderne stad
Praag werd de hoofdstad van het in 
1918 gestichte Tsjecho-Slowakije en 
ging steeds meer lijken op een we-
reldstad. Het Praagse landschap werd 
bezaaid met tal van functionalistische 
bouwwerken, een gevolg van de voor-
uitstrevende architectuur van die tijd: 
het Tentoonstellingspaleis, moderne 
villawijken. Bioscopen, theaters en 
nachtclubs verlevendigden het netwerk 
van arcaden rond het Wenceslasplein.
Na de bevrijding in 1945 was een groot 
deel van het Oude-Stadplein vervallen. 
De Sovjets droegen op stedenbouw-
kundig vlak niet zoveel bij aan de stad. 
De markantste getuige van deze perio-
de: de ringweg die de stad middendoor 
snijdt, van noord naar zuid, tussen Nové 
Město en Vinohrady, naar het centrum, 
vlak bij het Wenceslasplein.
Maar ook de herwonnen vrijheid zette 
Praag niet aan tot een architecturale 
opleving. Het klopt dat het grootste 
deel van de middelen opgeslorpt werd 
door de nodige restauraties van het 
historische deel van de stad en de re-
novaties van woningen. Enkele recente 
realisaties weekten sterke reacties los, 
zoals het beroemde Dansende Huis. 
Andere opmerkelijke verwezenlijkin-
gen van de post-Sovjectarchitectuur: 
het winkelcentrum Nový Smíchov en 
de andere kant van de stad (de wijk 
Vinohrady), het Palác Flóra, een gigan-
tisch en hedendaags winkelcentrum.
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Keizer Rudolf II van Habsburg (1576-
1612), die Wenen was ontvlucht, instal-
leerde zijn hof in 1583 in Praag, waar hij 
de kunsten aanmoedigde.

Architectuur
Rudolf II had vooral interesse in schilder-
kunst en beeldhouwen en niet zozeer 
in architectuur. Maar de bouwwerken 
in Praag ondervonden intussen al de 
invloed van de nieuwe ideeën van de 
renaissance. De overgang van de gotiek 
naar de nieuwe stijl is vooral opmerkelijk 
in de Wladislawzaal (T blz. 78). Het ko-
ninklijk zomerpaleis (T blz. 80) is een 
typisch voorbeeld van de architectuur 
uit het noorden van Italië. De aristocratie 
was heel enthousiast over deze nieuwe 
stijl en gebruikte hem dan ook voor de 
bouw of de restauratie van hun paleizen 
in de stad. Heel wat gotische gevels 
werden opgesmukt met motieven uit de 
renaissancestijl. Langzaam ontwikkelde 
zich een echte Boheemse renaissance 
met hoge puntgevels met gedurfde 
voluten, grote kroonlijsten en gewaagde 
sgraffito. Een prachtig voorbeeld is het 
Schwarzenbergpaleis (T blz. 80).

De Praagse school
De reputatie van het hof van Rudolf II 
trok heel wat schilders en beeldhou-
wers aan uit heel Europa. De stad werd 
een echte artistieke broeihaard en 
leverde heel wat werken af in laatma-
niëristische stijl. Typische kenmerken 
daarvan zijn verdraaiing en verlenging 
van vormen, die niettemin elegant blij-
ven. Een voorbeeld daarvan is de Triomf 

van de Wijsheid van Bartholomeus 
Spranger (1546-1611).
De invloed van de keizer was bepalend 
voor de samenstelling van de Praagse 
school. Hij verzamelde heel wat werken 
van Italiaanse meesters zoals Veronese, 
Tintoretto, da Vinci en andere schilders 
uit het noorden, zoals Bruegel en Dürer. 
De werken die hij niet in handen kon 
krijgen, liet Rudolf kopiëren. Zo zorgde 
Joseph Heintz de Oude voor een reeks 
kopieën van Titiaan.
In 1590 richtte de Praagse school zich 
op de schilders von Aachen, Spranger, 
Heintz, de beeldhouwer Adriaen de 
Vries (ong. 1560-1626) en de Milanees 
Giuseppe Arcimboldo (1527-1593), be-
roemd om zijn portretten samengesteld 
uit fruit, bloemen, groenten enzovoort.
De kunst werd ook gebruikt voor 
keizerlijke propaganda. Mythologie en 
allegorie werden aangewend om het 
aanzien van de keizer op te poetsen. In 
heel wat werken was de symbolische 
overmacht van Rudolf II over de aardse 
en politieke wereld te zien.
Binnen de Praagse school ontwikkelde 
zich ook het schilderen van landschap-
pen, stillevens en dieren. Rudolf II hield 
vooral van de grillige en mysterieuze 
alpenlandschappen van Roland Savery 
(1576-1639).
De troonsafstand en het overlijden van 
Rudolf II betekenden het einde van de 
Praagse school. Zo’n 3000 werken die 
door de keizer werden verzameld, wer-
den verkocht, gestolen of van de hand 
gedaan. Er zijn er nog slechts enkele te 
zien in Praag.

DE PRAAGSE RENAISSANCEDE PRAAGSE RENAISSANCE



Vertaling Valérie Maes
Omslagontwerp Keppie & Keppie
Omslagfoto Shutterstock – Anastasia Petrova
Ontwerp binnenwerk Keppie & Keppie
Oorspronkelijke titel Le Guide Vert Prague Week-end
Oorspronkelijke uitgever Michelin, Parijs
Hoofdredactie Anne Teffo
Uitgevers Stéphanie Vinet, Louise Druet(Michelin) 
 Lieven Defour (Lannoo)
Redactie Éloïse Adde, Anath Klipper, Clarisse Bouillet, 
 Mélanie Cornière, Françoise Dupont, Hervé Kerros, 
 Mike Ivory, Christine Barelly, Renaud Dechamps, 
 Sandrine Favre 
Cartografie Stéphane Anton, Mirela Bunea, Michèle Cana, 
 Géraldine Deplante, Isabelle Delouvy
 Stadsplattegronden op basis van de gegevens 
 van TeleAtlas - © TeleAtlas 2012
Met dank aan Didier Broussard, Pascale Pichonnat
 
© Michelin, 2013
© Cartografie: Michelin
© Nederlandse tekst: Uitgeverij Lannoo, nv, Tielt, 2014

Het redactieteam heeft de grootste zorg besteed aan de samenstelling en de controle van deze gids.  
Maar omdat de gegevens voortdurend gewijzigd worden, moet de praktische informatie (prijzen, adressen, 
bezoekuren, telefoonnummers, bezienswaardigheden, internetadressen...) worden beschouwd als een  
aanwijzing. Het is dan ook best mogelijk dat bepaalde info bij het verschijnen van deze gids niet helemaal  
correct of volledig is. Wij kunnen daar niet verantwoordelijk voor worden gesteld. Deze gids bestaat voor  
en door u; u bewijst ons dan ook een grote dienst door eventuele tekortkomingen of vergissingen te melden. 
Aarzel niet om ons uw opmerkingen en suggesties over de inhoud van deze gids mee te delen. Bij een  
eerstvolgende bijgewerkte editie zullen wij daar rekening mee houden. 

Contactadres De Groene Reisgids De Groene Reisgids
 Uitgeverij Lannoo Lannoo Nederland
 Kasteelstraat 97 Postbus 614
 B-8700 Tielt 6800 AP Arnhem
 degroenegids@lannoo.be degroenegids@lannoo.nl

www.lannoo.com

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, 
microfilm of op welke wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

D/2014/45/273 - NUR 512 - ISBN 978-94-014-1184-4




