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הטיולים שלפניכם נועדו לכלול כמה שיותר מגולות הכותרת של צ'כיה, תוך הקפדה 
על מספר קטן ככל האפשר של נסיעות ממושכות. נתחיל בטיול של שלושה ימים 

בפראג העתיקה הרומנטית, העשירה באתרים היסטוריים ובמוקדי תרבות. את 
המסלול הזה אפשר להשלים בפני עצמו, או לשלב עם המסלול הבא - טיול של 

שבועיים ברחבי הרפובליקה הצ'כית. בין השאר, תגלו את פלאי הטבע של גבעות 
ְקְרקֹונֹוֶשה, לצד עיירות עתיקות, מצודות הרריות, פארקים נופיים וערי תרבות 

תוססות, כך שתוכלו לטעום מפה ומשם מהמגוון האדיר שיש לארץ הזו להציע. 
כמסלול מעגלי, אפשר להתחיל אותו בנקודות שונות; וקל מאוד לשנות ולהתאים 

אותו לפי תחומי העניין שלכם.

לגלות את צ'כיה

מקרא
שבועיים בצ'כיה

שבועיים בצ'כיה

טיול בין צוקי סלע, יערות   •
עבותים ומפלים מרשימים 

בגבעות ְקְרקֹונֹוֶשה.
טעימה מהלאֶגר הצ'כי   •

המפורסם בעיר הִמבשלות 
העתיקה ְּפְלֶזן.

סיור בסמטאות האבן של   •
ֶצ'סקי קרּומלֹוב, מהערים 

המרשימות ביותר של 
אירופה מימי־הביניים.

ביקור שליו באֹולֹומֹוץ,   •
פנינת הבארוק הנינוחה של 

מוראביה.
הגולגולות והעצמות   •

המסודרות להפליא בקפלת 
העצמות המפורסמת של 

קּוטָנה הֹוָרה.

היום הראשון
בוקר היכנסו לסטאֶרה מֶייסטֹו 
)עמ' 74-75(, או העיר העתיקה 

של פראג, דרך שער אבק 
השריפה )עמ' 75(, ולכו ברחוב 
ֶצֶלטָנה המפורסם )עמ' 78( עד 
לצריחיה המחודדים של כנסיית 

גבירתנו שלפני טין )עמ' 78(. 
הקצו זמן להתרשמות מחזיתות 
הבארוק היפות של כיכר העיר 
העתיקה )עמ' 74(, ולאחר מכן 

טפסו אל מרומי מגדל בית־
העירייה הישן )עמ' 77( ותיהנו 
מנוף נפלא. בכל שעה עגולה, 

הצטרפו להמונים שמחכים מחוץ 
לבית־העירייה הישן למצעד 

הדמויות והצלצולים המכני של 

השעון האסטרונומי 
)עמ' 77(.

אחה"צ לכו מהכיכר 
בכיוון צפון לאורך 

רחוב ּפארז'יז'סָקה 
אל לב יֹוֶספֹוב, שהיה 
בעבר הרובע היהודי 

של פראג. בקרו 
בבית־הכנסת הישן-
חדש )עמ' 80-81(, 
השמור היטב, ואל 

תוותרו על טיול 
קצר ומרשים בבית־

הקברות היהודי 
הישן )עמ' 82-83(. 

אוסף נפלא של 
אמנות צ'כית מימי־הביניים תמצאו 

במנזר אגנס הקדושה )עמ' 79(. 
לאחר מכן, שובו בכיוון דרום אל 

העיר העתיקה )עמ' 74-75(, 
לאורך רחוב Revoluční התוסס. 

אדריכלות מרשימה מתחילת 
המאה הקודמת תמצאו בבית 

העם )עמ' 86-87(, בדרככם חזרה 
אל נקודת המוצא של המסלול, 

שער אבק השריפה )עמ' 75(.

היום השני
בוקר חצו את גשר קרל )עמ' 
70-71( עתיר הפסלים, עברו 

למאָלה סטראָנה וטפסו במעלה 
רחוב ֶנרּודֹוָבה הציורי )עמ' 65( 
אל רובע המצודה הראדצ'אני. 
הציצו בחלל הפנים הרנסאנסי 

של ארמוןן שוורֶצנֶּברג )עמ' 
65( ואז היכנסו למתחם מצודת 
פראג )עמ' 56-57(. עברו בשתי 

חצרות בדרך אל קתדרלת ויטוס 
הקדוש )עמ' 60-61(, יצירת 
מופת גותית. המשיכו מכאן 

אל בזיליקת גיאורגיוס הקדוש 
)עמ' 58( ואל סמטת הזהב )עמ' 

59( הקטנה והחמודה, ואז פנו 
לטייל בגן הדרומי של המצודה.

אחה"צ מעט ממערב למצודה, 
הקדישו שעתיים-שלוש ליצירות 

המופת של גדולי האמנים בגלריה 
הלאומית שבארמון שֶטרנֶּברג 

)עמ' 62-63(. השלימו את המסלול 
בביקור בקפלה לֹוֶרטֹו ובמנזר 

סטראהֹוב )עמ' 65(, ולאחר מכן 
רדו בחזרה למאָלה סטראָנה. 

הציצו בפאר הברוק המצועצע 
של כנסיית ניקולאס הקדוש )עמ' 
66-67(, ולאחר מכן טיילו ברחובות 

העתיקים של הרובע הקטן )עמ' 

68-69(. קנחו במשקה או בארוחה 
בכל אחד מהמסעדות ומהפאבים 

הרבים במאָלה סטראָנה.

היום השלישי
בוקר בלו את הבוקר בכיכר 

וצלאב )עמ' 92(, והקדישו כמה 
רגעים גם למצבה לזכר גיבור 

המאבק בכיבוש הסובייטי, יאן 
פאלאך. את שארית הבוקר תוכלו 

לבלות במוזיאון הלאומי )עמ' 
92-93( הפרוש על שני מבנים 

בקצה העליון של הכיכר; או 
בהיכרות עם מורשת האר־נובו 
של פראג במוזיאון מּוָכה )עמ' 
93( ובתחנת הרכבת המרכזית 

)עמ' 93(, המעוצבת ברוב פאר.

אחה"צ ערכו היכרות עם 
רשת המטרו הנעימה והנוחה 
של פראג, וסעו בקו C אל גני 

התערוכה של העיר, ארמון 
ירידי המסחר )עמ' 104-105(, 

המשמש בית לאוסף מרתק 
של אמנות מודרנית ובת־זמננו. 
אם נותר בכם כוח לאתר נוסף, 

תוכלו לבחור בין סיור בארמון 
טרויה הבארוקי )עמ' 106-107; 

 Veletržní-סעו באוטובוס מ
Palác(, לבין הנוף המרהיב 

שנשקף ממגדל הטלוויזיה של 
.)A ז'יז'קֹוב )סעו במטרו בקו

שלושה ימים בפראג

פראג משלבת בין קו רקיע 
עירוני קסום עם סגנונות 

אדריכליים - בארוקי, 
גותי ואר־נובו. במרכז 

העיר תוכלו לטייל ברגל, 
ולאתרים המרוחקים 

יותר אפשר להגיע 
בחשמלית או במטרו.

הגעה נמל־התעופה רּוזנֶייה   •
מרוחק עשרה ק"מ מצפון 
לעיר, ומקושר אל המרכז 
בשירות אוטובוסים תכוף. 

אל תחנת הרכבת 
המרכזית, ממזרח למרכז 

העיר, מגיעות רכבות 
אקספרס מכמה בירות 

במערב אירופה.

קפלת העצמות הנודעת בקּוטָנה הֹוָרה
התצוגה האדירה של עצמות וגולגולות בקפלת העצמות של 

קּוטָנה הֹוָרה נוצרה ב-1870.

הצריחים הגותיים הבולטים למרחוק של כנסיית גבירתנו 
שלפני טין

שער אבק השריפה הגותי בכניסה לעיר 
העתיקה

חזיתו המצועצעת של בית העירייה הניאו־רנסאנסי בְּפראָכטיֶצה שבדרום בוהמיה

אם תרצו להאריך 
את המסלול...

אפשר לבקר במצודת 
קרלשטיין )עמ' 134-135( 
ובקֹונֹוּפיְשֶטה )עמ' 133( 

כחלק מטיול יום.
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היום הראשון והשני
בחרו כל אחד מהימים מתוך 

שלושת הימים המתוארים בעמ' 11.

היום השלישי
מצודת קרלשטיין )עמ' 134-135( 

היא מבנה גותי מרהיב שנבנה 
עבור קיסר האימפריה הרומית 
הקדושה קרל הרביעי. כיום זה 

היעד המוביל לטיול יום מפראג. 
יש צורך ביום שלם כדי לסייר 
בכל החדרים וליהנות מהגנים 

של ארמון המלוכה ובית האוצר 
המשופצים, אך אם תצאו לדרך 

מוקדם, אולי תספיקו לבקר 

היום התשיעי
סעו בכיוון מזרח דרך הגבעות 

המשתפלות של מוראביה 
אל מצודת ּביטֹוב )עמ' 238( 

המרשימה, והמשיכו מכאן 
לְזנֹוְימֹו )עמ' 240(, מהעיירות 

העתיקות במוראביה. בלו 
שעתיים-שלוש בסיור במצודה 

ובטיול בעיר העתיקה. המשיכו 
למיקּולֹוב )עמ' 240(, עיירה 

ציורית בלבו של חבל היין העיקרי 
של מוראביה, שבה גם שלל 

אפשרויות לינה. תוכלו להקדיש 
את אחה"צ, במלואו או בחלקו, 
לטיול בפארק הצורני היפהפה 

במתחם ֶלְדניְצקֹו־ואְלטיְצקי )עמ' 
240(, מעט ממזרח למיקּולֹוב.

היום העשירי
נסיעה קצרה ממיקּולֹוב )עמ' 

240( תביא אתכם אל העיר 
השנייה בגודלה בצ'כיה, ְּבְרנֹו )עמ' 

230-233(. את רוב היום תוכלו 
להקדיש לבירה הסטודנטיאלית 

התוססת של דרום מוראביה, 
שבה שלל מוזיאונים ותיאטראות. 
הקדישו זמן גם לשּפילֶּברק )עמ' 

232-233(, מצודה הררית שבה 
כמה תצוגות מעניינות. העיר 

העתיקה שמתחת למצודה עשירה 
בכנסיות וראויה לביקור קצר; 

ואילו וילה טּוֶגְנְדהאט )עמ' 231(, 
בתכנונו של מיס ואן ֶדר רֹוֶהה, היא 
תחנת חובה לכל שוחר אדריכלות.

היום ה־11
הכביש בכיוון צפון מְּבְרנֹו )עמ' 

230-33( עובר דרך קרֹוְמֶייז'יז' 
)עמ' 242-243(, עיירת מחוז יפה 

ובה ארמון ארכיהגמון )עמ' 242( 
שהוא אתר מוגן של אונסק"ו, 

עם גנים צורניים, המושכים 
אליהם מבקרים רבים במוראביה. 

במרחק נסיעה קצר מכאן 
תמצאו את העיר האוניברסיטאית 

אֹולֹומֹוץ )עמ' 218-221( ובה 
שלל כנסיות בארוק, מוזיאונים 
מרתקים ומסעדות טובות. היא 

ראויה בהחלט ללינת לילה.

היום ה־12
סעו בכיוון מערב מאֹולֹומֹוץ )עמ' 

218-221( לְהראֶדץ ְקראלֹוֶבה 
)עמ' 200-203(, בירת מזרח 
בוהמיה ואחת הערים היפות 

בבוהמיה כולה. טיילו ברחובות, 
ותוכלו להתרשם משילוב 

נאה בין אדריכלות הבארוק 
לאדריכלות המודרנית. בדרך 
כדאי לעצור גם בליטֹומיְשל 

)עמ' 204(, שבה מקבץ נאה 
של ארמונות ומוזיאונים, או 

בּפארדּוּביֶצה )עמ' 206-207(, 
המשמשת בית למוזיאון 

של מזרח בוהמיה, למצודת 
ּפארדּוּביֶצה ולכיכר שוק יפה.

היום ה־13
סעו בכיוון צפון מְהראֶדץ 

ְקראלֹוֶבה )עמ' 200-203( אל 
הגבעות המוריקות של ְקְרקֹונֹוֶשה 
)עמ' 210-211(, בגבול שבין צ'כיה 

לפולין. בפארק הלאומי ְקְרקֹונֹוֶשה 
יש רשת שבילי הליכה, מעליות 

כיסא, מדרונות סקי ומתקני 
סנובורד, וזה יעד מצוין לביקור 

קיצי וחורפי. עם מכונית צמודה, 
תוכלו לדלג בין כמה פניני נוף, בהן 

מפל מּוְמלֹוב )עמ' 210( והרכבל 
של הר סְנֶייְז'ָקה )עמ' 211(, כחלק 
מטיול־יום. לחלופין, תוכלו לצאת 

לטיולים באזור מעיירת הנופש 
שּפיְנְדֶלרּוב ְמלין )עמ' 211(.

היום ה־14
שובו לפראג דרך קּוטָנה הֹוָרה 

)עמ' 124-125(, עיירה היסטורית 
עם מכרות כסף. יידרש לכם 
לפחות לחצי יום כדי ליהנות 

כראוי מביקור בקתדרלת ברברה 
הקדושה )עמ' 124( הגותית 
ובקפלת העצמות הייחודית 
 .)Sedlec( שבפרוור ֶסדֶלץ
אם נשאר לכם כוח, מעט 

מדרום־מערב לכאן תמצאו את 
מצודת שֶטרנֶּברג )עמ' 133(, 
שיושבת על צוק נישא מעל 
עמק נהר סאזאָבה. זו תחנה 
מושלמת לביקור של אחה"צ.

בדרך לשם, כדאי לשקול עצירה 
גם במאֶנטין )עמ' 175(, עיירה 

שהיא גלריה מרהיבה של 
פסלים ואדריכלות הבארוק.

היום החמישי
נסיעה בשעות הבוקר מָקרלֹובי 
וארי )עמ' 176-177( לְּפְלֶזן )עמ' 
164-167( תשאיר לכם אחה"צ 

וערב חופשיים כדי לתור את 
המרכז הכלכלי והתרבותי של 

מערב בוהמיה. ְּפְלֶזן עשירה 
באתרים, אך אין ספק שקתדרלת 

ברתולומאוס הקדוש )עמ' 
166-167( היא המרהיבה ביותר 

במקבץ מרשים של מבנים 
היסטוריים. מגוון הפאבים 

העשיר משקף את מעמדה 
של העיר כמקום הולדתה של 

בירה ּפילזֶנר המפורסמת.

היום השישי
סעו בכיוון דרום־מזרח דרך 

ֶצ'סֶקה ּבּוְדֶייֹוביֶצה )עמ' 140-141(, 
שבה כיכר השוק הענקית 

המוקפת מבנים עתיקים, עד 
ֶצ'סקי קרּומלֹוב )עמ' 154-157(. 
המרכז הבארוקי־גותי של העיר 

המכותרת בנהר, הכלולה ברשימת 
מורשת עולם של אונסק"ו, 

מתאימה לטיול ארוך ונינוח; 
מרכז ֶאגֹון שיֶלה )עמ' 165( הוא 

אתר חובה לכל שוחר אמנות.

היום השביעי
כדי ליהנות ממיטב העיירות 

העתיקות של דרום בוהמיה, סעו 
במסלול מעגלי שכולל גם את 

טאּבֹור )עמ' 144-145(, עם מבוך 
הסמטאות מימי־הביניים, וגם את 
ִיינדריכּוב ְהראֶדץ )עמ' 146-147(, 

שבה יש מצודה מונומנטלית. לסיום 
המסלול וללינת לילה, סעו אל 

ְטְרֶז'ּבֹון )עמ' 148(, עיירה רנסאנסית 
שמורה היטב, שסביבה בריכות 

דגים ובתוכה מסעדות דגים רבות.

היום השמיני
המשיכו בכיוון מזרח מְטְרֶז'ּבֹון 

)עמ' 148(, ובקרו בעיירות השוק 
שלאורך גבול בוהמיה-מוראביה, 

כמה מהן מהציוריות ביותר 
בצ'כיה. שבו לארוחת צהריים 

בֶטְלץ' )עמ' 237( והתרשמו 
מהכיכר המרכזית המרהיבה, ואז 
המשיכו ללינה בְסלאבֹוניֶצה )עמ' 

148(, עיירה יפה נוספת שבה 
ארקדות ומבנים מימי־הביניים.

שבועיים בצ'כיה

הגעה המסלול המעגלי   •
מתחיל ומסתיים בפראג, 
ואל נמל־התעופה ותחנת 

הרכבת המרכזית שלה 
אפשר להגיע מיעדים רבים 

ברחבי העולם. עם זאת, 
אפשר להתחיל את 

המסלול גם בְּבְרנֹו, שבה 
נוחתות קומץ טיסות 

מיעדים בינלאומיים; או 
בְּפְלֶזן, המקושרת היטב 

לרשת הרכבות של מערב 
אירופה.

תחבורה רשת הרכבות   •
והאוטובוסים של צ'כיה 

תביא אתכם אל כל היעדים 
העיקריים במסלול 

שלפניכם. אך כדי להגיע 
לכמה מהעיירות הקטנות 

וכמה ממוקדי־העניין 
הנזכרים כתחנות ביניים 

אפשריות, ייתכן שתידרשו 
למכונית צמודה.

גם במצודה הגותית הסמוכה 
של קֹונֹוּפיְשֶטה )עמ' 133(, 

שהיתה ביתו של יורש העצר 
לבית הבסבורג, הארכידוכס 

ביש־המזל פרנץ פרדיננד. 
היא ידועה באוסף נפלא של 

כלי־נשק ושל מזכרות ציד.

מצודת קרלשטיין המרשימה

פסל השילוש הקדוש בכיכר השלום של 
ִינדריכּוב ְהראֶדץ

פרט מעמוד השילוש הקדוש באֹולֹומֹוץ

חזית מצודת שּפילֶּברק בְּבְרנֹו

היום הרביעי
סעו בכיוון מערב, מהבירה אל 
עיירת נופש האלגנטית ָקרלֹובי 

וארי )עמ' 176-177(, הידועה 
במעיינות המרפא, בכלי הזכוכית 

ובאדריכלות הֶּבל ֶאּפֹוק שלה. 

אם תרצו להאריך 
את המסלול...

בלו את היום בהליכה בטבע 
ההררי והיפהפה של ֶצ'סֶקה 
ְסביצאְרסקֹו )עמ' 190-191(, 

המכונה גם שווייץ של צ'כיה, 
ובקרו בדרך גם בעיירה 
ליֶּבֶרץ )עמ' 184-187(.

אם תרצו להאריך 
את המסלול...

ְּבְרנֹו )עמ' 230-233( היא 
בסיס מושלם לטיול־יום בין 

העיירות הקטנות של מוראביה, 
כולל ביקור בְטֶז'ּביץ' )עמ' 

237( המקסימה, עם הרובע 
היהודי העתיק שלה; בכנסיית 

ְז'ד'ָאר ָנאד סאזאבֹו )עמ' 
236(, המשמשת יעד למסעות 

עלייה לרגל; בֶּפרנשטיין 
ובמוזיאון המצודה )עמ' 

236(; וגם בעיירה ההררית 
ּבֹוסקֹוביֶצה )עמ' 234-235(.
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ארמון
טֹוּפֹוליצ׳יָאנסקי

הטיולים שלפניכם נועדו לכלול כמה שיותר מגולות הכותרת של סלובקיה, תוך הקפדה 
על מספר קטן ככל האפשר של נסיעות ממושכות. נפתח בהצעה לטיול של יומיים 
בבירה התוססת ברטיסלאבה, שבה שלל אתרים היסטוריים ומוקדי תרבות ובידור. 

את המסלול הזה אפשר להשלים בפני עצמו, או לשלב עם המסלול הבא - טיול של 
שבועיים ברחבי סלובקיה, כולל חגיגה של מוקדי־עניין עתיקים ושל פלאי טבע. נתחיל 
בכרמים ובמצודות של מערב סלובקיה, ואז נמשיך אל העמקים העמוקים ואל ההרים 

הנישאים שבמרכז המדינה. הנוף האלפיני המרהיב של הרי הָטטָרה הגבוהים מפנה 
את מקומו לגבעות השפלה ולעיירות מימי־הביניים של מזרח סלובקיה, שם עדיין לא 

פסו מן העולם אורח החיים המסורתי והפולקלור המקומי. תוכלו להשלים את המסלול 
כולו, או ללקט מפה ומשם ככל שעולה בדעתכם.

לגלות את סלובקיה

מקרא
שבועיים בסלובקיה

היום הראשון
בוקר אל העיר העתיקה )עמ' 

280-281( והקומפקטית של 
ברטיסלאבה, הסגורה לתנועת 

כלי־רכב, תיכנסו דרך שער מיכאל 
)עמ' 283(, השריד היחיד לחומת 
העיר מימי־הביניים. פנו שמאלה 
לרחוב Zamočnická ותגיעו אל 

לבה ההיסטורי של העיר. הקדישו 
זמן מה להתרשמות מהפסלים, 

מהמזרקות ומחזיתות עיטורי הטיח 
סביב כיכרות בארוק חמודות כמו 

Františkánske námesti, ְהלאְבֶנה 
 Primacálne נאֶמסִטֶייה או

námestie. מומלץ לשבת לקפה 
של בוקר באחד מבתי־הקפה 

הרבים שבעיר העתיקה. לאחר 
מכן, תוכלו להתוודע למורשתה 

ההיסטורית והתרבותית של 
העיר בביקור במוזיאון העירוני 

שבבית־העירייה הישן )עמ' 282(, 
שבו שורת חללים בארוקיים 

שמורים להפליא. לחלופין, תוכלו 
להתפעל מאוסף אמנות אירופית 

בגלריה העירונית שבארמון 
ִמיְרּבאך )עמ' 283(, מבנה רוקוקו 

שהוא מאוצרות האדריכלות 
היפים ביותר בברטיסלאבה.

אחה"צ פנו בכיוון מערב מהעיר 
העתיקה )עמ' 280-281( ובקרו 

בקתדרלת מרטינוס הקדוש )עמ' 
284-285(, הידועה בקמרונות 
הצלעות בּפֶרסּביֶטריּום )חדר 

הכמורה( ובמזבח גותי נפתח של 
אנה הקדושה. עברו במעבר התת־
 Staromestská-קרקעי שמתחת ל
ותגיעו אל בית הרועה הטוב )עמ' 
287(, עוד יצירת מופת מתקופת 

הרוקוקו, שבה שוכן מוזיאון 
השעונים. מכאן תתחילו לטפס 

בסמטת Beblavého הציורית 
לכיוון מצודת ברטיסלאבה )עמ' 
282(, הצופה אל גדות הדנובה. 

מרום המצודה תוכלו ליהנות 
מזיו העיר. ואם אתם כבר כאן, 

הקדישו שעה-שעתיים לאוספים 
ההיסטוריים והאתנוגרפיים 
במוזיאון הלאומי הסלובקי.

היום השני
בוקר הכיכר רחבת־הידיים 

 Hviezdoslavovo ונטועת־העצים
namestie היא נקודת פתיחה 

מצוינת ליום נוסף של טיול באתרי 
העיר מהמאה התשע־עשרה, 
ובראשם התיאטרון הלאומי 

הסלובקי )עמ' 286( הניאו־
רנסאנסי. מרחק הליכה קצר 

מכאן ניצבת הֶרדּוָטה המרשימה 
)עמ' 286(, העשויה ערב רב 

של סגנונות - כולל מרכיבי ניאו־
בארוק, רוקוקו ואר־נובו. זהו 

ביתה של התזמורת הפילהרמונית 
הסלובקית, ובאולם מתארחים 

קונצרטים, הפקות תיאטרון 
ועוד. אל גדת הנהר קרובה גם 
הגלריה הלאומית הסלובקית 

)עמ' 286(, ובה אוסף מקיף של 
אמנות סלובקית, כולל מיטב 

הציורים והפסלים מהמאה 
השלוש־עשרה ואילך. טיול על 

הגשר החדש )עמ' 287( שמעל 
הדנובה מזמן נופים מרהיבים של 

העיר; עלו במעלית אל מרומי 
עמוד התמיכה היחיד של הגשר 

ועל רחבת התצפית תתוגמלו 
בנופים מרהיבים אף יותר. שבו 
לשתות קפה או לאכול ארוחת 

צהריים בקפה־מסעדה שבמקום.

שבועיים בסלובקיה

היכרות עם עברה של   •
סלובקיה ועם אגדות 

הערפדים במצודת 
צ’אכטיֶצה.

הצצה מקרוב בפסגות   •
המושלגות של הרי 

הָטטָרה, אם ברכבל ואם 
ברגל.

טיול על החומה סחופת   •
הרוח של מצודת ְסּפיש 

רבת ההוד.
ביקור נינוח בעיר האלגנטית   •

קֹושיֶצה שבמזרח המדינה.
הכנסיות והארמונות של   •
עיירת הבארוק השמורה 

היטב ְטְרנאָבה.

יומיים בברטיסלאבה

בירתה מלאת־החיים של 
סלובקיה בנויה סביב מבוך 
מזמין של רחובות מרוצפי־
אבן וכיכרות קטנות, שאת 
רובם תוכלו לתור ברגל על 
נקלה. יש גם רשת אמינה 

של אוטובוסים וחשמליות, 
לביקור באתרים שבפרוורי 

העיר ובכפרים שמסביב.

הגעה נמל־התעופה של   •
ברטיסלאבה מרוחק 12 

ק"מ ממרכז העיר. 
אוטובוסים תכופים נוסעים 

מנמל־התעופה ומגיעים 
למרכז העיר בתוך רבע 

שעה. נמל־התעופה של 
וינה מרוחק רק 50 ק"מ 
מכאן, וקו אוטובוס סדיר 

מקשר בינו לבין 
ברטיסלאבה )40 דקות(.

הרי הָטטָרה
הפסגות המושלגות של הרי הָטטָרה מושכות שוחרי ספורט חורף.

תיירים בחזית התיאטרון הלאומי של סלובקיה

בתי־קפה עם שולחנות בחוץ סמוך לשער 
מיכאל

נוף כפרי וציורי ומדרונות ההרים המוריקים של סלובקיה
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אם תרצו להאריך 
את המסלול...

צאו לטיול־יום בדרום־מרכז 
סלובקיה, בקרו בעיירת 

הכורים מימי־הביניים ּבאְנסָקה 
ְשטיָאְבניָצה )עמ' 318( 

ובמנזר ְהרֹונסקי ֶּבנאדיק 
)עמ' 327(, או בקרו בהיכליו 

המפוארים של ארמון 
טֹוּפֹוליצ'יָאנסקי )עמ' 327(.

הימים הראשון והשני
בחרו כל אחד מהימים 

מתוך שלושת הימים 
המתוארים בעמ' 247.

הימים השלישי 
והרביעי: מברטיסלאבה 
לטֶרנצ'יאנסֶקה ֶטּפליֶצה
הנסיעה בכיוון צפון־מזרח לאורך 

עמק ָואה )Váh Valley( נעימה 
ונופית, בין גבעות וכרמים ומצודות 
בראש צוקים. התחנות המעניינות 

ביותר בדרך הן שרידי מצודת 
צ'אכטיֶצה )עמ' 304-305(, ביתה 

של ‘רוזנת הדמים' ֶארֶז'ֶּבת ּבאטֹורי 
, וגם מצודת ֶּבְצקֹוב )עמ' 305(, 
שיושבת באתר מרשים על ראש 

צוק. בלו את הלילה בעיירת הספא 
השלווה טֶרנצ'יאנסֶקה ֶטּפליֶצה 
)עמ' 305(, הידועה עוד מהמאה 
הארבע־עשרה בסגולות המרפא 

של המעיינות החמים שבה.

היום התשיעי: 
מֶמְדזילאּבֹוְרֶצה 

לקֹושיֶצה
סעו בכיוון דרום מֶמְדזילאּבֹוְרֶצה 

)עמ' 336( לכיוון בירת האזור 
קֹושיֶצה )עמ' 332-335(, 

ובקרו באזור דל אוכלוסין של 
שדות משתפלים בשיפולי 

יערות הקרפטים. סטייה קלה 
בכיוון מזרח תוביל אתכם אל 
הגבעות הגעשיות המשונות 

של ִויהֹוְרלאט )עמ' 336(, ואל 
הטיפוס המאתגר אל מרומי 

צוק ְסניְנסקי. מאגר ָזמּפלינסָקה 
 ,)Zamplinská Širava( שיראָבה

בצדו המערבי של אזור ִויהֹוְרלאט, 
הוא מקום מצוין למנוחה ולשחייה 

בחודשי הקיץ. מכאן, קל לחצות 
את מזרח המישור הסלובקי אל 

קֹושיֶצה )עמ' 332-335(, שם 
תוכלו לבלות לילה או שניים.

היום העשירי: קֹושיֶצה
בלו את היום בקֹושיֶצה )עמ' 

332-335(, והתחילו ברחוב 
ְהלאְבָנה )עמ' 332( ובמצעד 
המבנים העתיקים והכיכרות 

המרשימות שלאורכו. הקדישו את 
רוב זמנכם לקתדרלת אליזבתה 

הקדושה )עמ' 332(, שבה מזבח 
גותי מרשים, וכן למוזיאון של 

מזרח סלובקיה )עמ' 333(, שבו 
אוסף מרהיב של מטבעות זהב. 

בערב, שובו לְהלאְבָנה )עמ' 
332( ותיהנו מהאורות הססגוניים 

ומזרנוקי המים המסונכרנים 
במזרקה המזמרת )עמ' 332(.

היום ה־11: 
אזור קֹושיֶצה

קבעו בקֹושיֶצה )עמ' 332-335( 
את בסיסכם לטיול־יום בפארק 

הלאומי סלֹוֶבנסקי קראס 
)עמ' 340-341(, אזור קארסט 

הידוע במערות המרהיבות 
יאסקיָנה דֹומיָצה )עמ' 340( 

ויאסֹוְבסָקה יאסקיָנה )עמ' 
341(. בשנייה אפשר להצטרף 

לשיט תת־קרקעי, והביקור בה 
עלול להתארך גם לחצי יום. בין 

שתי המערות משתרע עמק 

ָזְדֶייְלסָקה )עמ' 341(, נקיק אבן 
גיר שהוא אתר נהדר לפיקניק 

של צהריים ולטיול לגדת הנהר.

היום ה־12: 
לּבאְנסָקה ּביְסטריָצה
סעו בכיוון מערב מקֹושיֶצה 

)עמ' 332-335( אל אזור ההרים, 
כשהמישורים הקודרים של 

סלֹוֶבנסֶקה רּודֹוהֹוִרֶיה מלווים 
אתכם משני עברי הכביש בדרך 

אל עיירת הכורים העתיקה 
ּבאְנסָקה ּביְסטריָצה )עמ' 

314-315(. כדאי לשקול לעצור 
בדרך בְזבֹוֶלן )עמ' 318(, שם 
ניצבת מצודה שמורה היטב. 

נסו להגיע בּבאְנסָקה ּביְסטריָצה 
מוקדם מספיק כדי לבקר במבנה 

העתידני של מוזיאון ההתקוממות 
הלאומית הסלובקית )עמ' 

315(, המוקדש להתקוממות 
הסלובקית של 1944.

היום ה־13: אזור 
ּבאְנסָקה ּביְסטריָצה

ממערב לּבאְנסָקה ּביְסטריָצה 
)עמ' 314-315(, למרגלות הרי 

מאָלה פאְטָרה המוריקים, ניצבת 
מצודת ּבֹויניֶצה )עמ' 324-425( 

הרומנטית, חגיגה של ריהוט 
בארוקי וניאו־גותי. זו התחנה 

המושלמת בדרך לניטָרה )עמ' 
308(, עיירת בארוק מרתקת 

היום החמישי: 
משיפולי הרי הָטטָרה 
לפארק הלאומי ָטטָרה

במרחק נסיעה קצר ממרטין 
)עמ' 319(, תוכלו לראות את 

הפסגות המרהיבות של הפארק 
הלאומי ָטטָרה, מצדו הצפוני של 

עמק ָואה. בסיס טוב לטיולים 
באזור הוא עיירת הספא העתיקה 

סטארי ְסמֹוקֹוֶבץ )עמ' 321(, 

שבועיים בסלובקיה

הגעה טוסו לנמל־התעופה   •
הבינלאומי של ברטיסלאבה 

ובחזרה. לחלופי, הצטרפו 
למסלול המעגלי שלפניכם 

במזרח, וטוסו לנמל־
התעופה של קֹושיֶצה וממנו 

)ראו ימים תשיעי ועשירי(.
תחבורה אל יעדי הלינה   •

שבמסלול זה תוכלו להגיע 
גם ברשת האוטובוסים 

והרכבות של סלובקיה, אך 
מכונית צמודה הכרחית 

לביקור גם ביעדים 
המומלצים שבדרך, במיוחד 

באזורי הכפר.

שממנה תוכלו לצאת לטיול של 
אחה"צ בהרים. הנסיעה ברכבל 
אל פסגת לֹוְמניצקי ְשִטיט )עמ' 

321(, בגובה של 2632 מ' מעל 
פני הים, היא אחת הפעילויות 

הפופולריות ביותר באזור.

היום השישי: טיול 
בפארק הלאומי ָטטָרה

יש הרבה מה לראות ולעשות 
בפארק הלאומי ָטטָרה, כולל רשת 

צפופה במיוחד של שבילי הליכה 
מצפון וממערב לסטארי ְסמֹוקֹוֶבץ 

)עמ' 321(, רבים מהם עם נוף 
מרהיב אל הפסגה הגבוהה ביותר 

בסלובקיה, ֶגְרלאכֹובסקי ְשִטיט 
)עמ' 321(. לחלופין, הקדישו 

יום שלם לטיול רפטינג נופי אל 
נקיק דּונאֶייץ )עמ' 321(, מעט 
מצפון־מזרח לפארק הלאומי; 
ובדרך תוכלו לבקר גם בכפר 
הפולקלורי ְז'דיָאר )עמ' 321(, 
בדרככם אל הנקיק או ממנו.

היום השביעי: 
אזור ְסּפיש

ממזרח לפארק הלאומי ָטטָרה 
נמצא אזור ְסּפיש המרתק, העשיר 

בעיירות עתיקות ובמצודות 
הרריות. ֶלבֹוָצ'ה )עמ' 338( 

המתהדרת בבתי־פאר רנסאנסיים, 
בבית־עירייה עטור ארקדות )עמ' 

338-339( ובכמה מסעדות טובות, 
היא הבחירה הטבעית ללינת לילה. 
העיירה היא גם בסיס טוב לביקור 

במצודת ְסּפיש )עמ' 342-343( 
העצומה. הטירה החרבה 

למחצה משקיפה אל נוף מרהיב 
מראש גבעה ממזרח לעיירה.

היום השמיני: 
אזור הכפר בצפון־מזרח 

המדינה
הנסיעה מֶלבֹוָצ'ה )עמ' 338( 
לעיירה ֶמְדזילאּבֹוְרֶצה )עמ' 

336( תאפשר לכם לכם הצצה 
נהדרת אל אזור הכפר בצפון־

מזרח המדינה. עצרו לביקור קצר 
בעיירת השוק ֶקז'מארֹוק )עמ' 
337(, עם הכנסייה הלותרנית 

הבנויה בסגנון ביזנטי, המשיכו 
אל בירת האזור ּבאְרֶדיֹוב )עמ' 

337(, ואל תוותרו על טיול בכיכר 
השוק ועל הצצה במלאכות־היד 

ובחפצי הנוי במוזיאון שאריש. 
השתדלו להגיע לֶמְדזילאּבֹוְרֶצה 
בזמן המתאים לביקור במוזיאון 

לאמנות מודרנית של משפחת 
וורהול, המוקדש לאמן הפופ-ארט 

יליד פיטסבורג. הוריו של וורהול 
היגרו מכאן לארה"ב בשנות 

העשרים של המאה הקודמת.

עתיקות מצודת ֶּבְצקֹוב, מעל העיירה

הכיכר המרכזית העתיקה של ֶלבֹוָצ'ה

הכנסייה הרנסאנסית בז'יליָנה

אגם הררי בְשְטְרְּבסֶקה ְּפֶלסֹו, בפארק הלאומי ָטטָרה

אם תרצו להאריך 
את המסלול...

סעו בכיוון דרום מְטְרנאָבה 
)עמ' 300-303( וטיילו 

בעיירות מישורי הדנובה 
קֹומאְרנֹו )עמ' 309( ונֹוֶבה 

זאְמקי )עמ' 309( - הידועות 
בניחוח הונגרי ובמטבח 

עתיר פפריקה. כמעט בכל 
המסעדות באזור תמצאו 

את המאכל הטיפוסי לאזור, 
האָלְזְסֶלה )מרק דגים חריף(.

החוסה בצל מצודה וקתדרלה 
מבוצרת. אם תצאו לדרך 

מוקדם מספיק, כדאי לשקול גם 
קפיצה קצרה מּבֹויניֶצה, להצצה 

בבתי העץ בכפר הפולקלור 
צ'יְצ'מאני )עמ' 326(.

היום ה־14: ְטְרנאָבה
נסיעה קצרה מניטָרה )עמ' 

308( תביא אתכם לְטְרנאָבה 
)עמ' 300-303(, מרכז עתיק 
של לימודים קתוליים בעיירה 

שבה שלל כנסיות נאות, מנזרים 
ומבני אוניברסיטה. מרכז העיר 

הקטן מוקף גנים, והטיול בו הוא 
הנאה צרופה. בדרככם חזרה 
הביתה תוכלו ללון בְטְרנאָבה 

או לחזור לברטיסלאבה.
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מידע על תחבורה בסלובקיה ראו עמ' 412-13

למחרת בבוקר, המשיכו לביקור 
קצר בעיירה ז'יליָנה )עמ' 326(, 

שבה כיכר השוק מוקפת ארקדות, 
ולאחר מכן המשיכו אל העיירה 

העתיקה מרטין )עמ' 319( 
השוכנת בין הרים ומשמשת 

בית למוזיאון הסלובקי הלאומי 
ולמוזיאון הפתוח לחיי הכפר 

הסלובקיים - בשניהם יש אוספים 
אתנוגרפיים נרחבים. מומלץ ללון 

בלילה באחת מעיירות הנופש 
ההרריות שבהרי הָטטָרה הנמוכים, 

מעט מצפון למרטין; בעיירות 
כמו ּבֶרזנֹו או ֶדָמנֹוְבסָקה דֹוליָנה 
יש כמה מלונות נופש עדכניים 

ומסוגננים, הטובלים בנוף יפהפה.



| אינדקס   416417  | נדקס   אי

אליזבתה הקדושה, קתדרלת 
 St Elizabeth’s )קֹושיֶצה(

332 ,258 ,249 Cathedral
מפת רחובות מאוירת 334-5  

 Alliprandi, ַאליּפראנדי, ג'ובאני
212 ,204 ,23 Giovanni
אלכסנדר הראשון, הצאר 
234 ,209 Alexander I

אלכסנדר השלישי, הצאר 
243 Alexander III

ָאֶלש, גלריה לאמנות של דרום 
בוהמיה )ְהלּוּבֹוָקה נאד ְוְלטאבֹו( 

142 ,137 Aleš
 44 Aleš, Mikoláš ָאֶלש, מיקֹולאש

אּו רֹוָטה )פראג( 74   
בית העירייה הישן )פראג( 77  

בית ִוֶייל )פראג( 90  
בית לב אדום )ְּפְלֶזן( 164  
בית שטֹורך )פראג( 74  

בית־הקברות ויֶשְהראד )פראג(   
102

בקתת הציד 'הכוכב' )פראג(   
103

ֶאָמאּוס, מנזר הסלאבוני )פראג( 
94–5 Emauzy

אמדיאוס )הסרט( 75, 86, 242
אמנות, גלריות ראו מוזיאונים 

וגלריות לאמנות
אמנות צ'כית 26-7
אנאבפטיסטים 292

 Engler, Michael ֶאְנגֶלר, מיכאל
218

אנדראש השני, מלך הונגריה 
288 ,283 András II

אנדראש השלישי, מלך הונגריה 
277 András III

 Andrássy אנדראשי, משפחת
340 ,259

)ה(אנדרטה הלאומית )ז’יְז’קֹוב( 
102-3 National Monument

אנדרטה לקורבנות הקומוניזם 
)פראג( 91

אנדרטה לשלום )אוסטרליץ( 234
אנדריי ּבאגאר, תיאטרון )ניטָרה( 

308 Andrej Bagar
ֶאסֶטרהאזי, ארמון )ברטיסלאבה( 

286 Esterházy
ֶאסֶטרהאזי, הארכיהגמון 

284 Esterházy
ֶאסֶטרהאזי, הרוזן מיקלֹוש 
302 Esterházy, Mikloš

 Esterházy ֶאסֶטרהאזי, משפחה
293

אסטרונומי, שעון )אֹולֹומֹוץ( 218, 
221

אסטרונומי, שעון )פראג( 11, 
77 ,44–5

אקדמיה איסטרופוליטנה 
 Academia )ברטיסלאבה(
290 ,283 Istropolitana

אקלים
סלובקיה 261-3, 398  

צ’כיה 31-3, 396  
ֶארֵז’ייֶּבט הקדושה מהונגריה 288

 Arion )אריון, מזרקה )אֹולֹומּוץ
220 ,218

)ה(ארכיהגמון, ארמון 
 Primate’s Palace )ברטיסלאבה(

282-3 ,281 ,268
)ה(ארכיהגמון, ארמון )ְטְרנאָבה( 

300
)ה(ארכיהגמון, ארמון )פראג( 64
)ה(ארכיהגמון, ארמון )קֹושיֶצה( 

334
)ה(ארכיהגמון, ארמון )קרֹוְמֶייז'יז'( 

242-3 ,13
 Old )ארמון המלוכה הישן )פראג

58 ,57 Royal Palace
ארמונות

ארמון ֶאֶדְלָמן )אֹולֹומֹוץ(   
220 Edelmann Palace

 Adria )ארמון ָאדִרָיה )פראג  
90 Palace

159 Orlík Palace ארמון אֹוְרליק  
ארמון אנטון הקדוש )ליד   

 Palace )ּבאְנסָקה ְשטיָאְבניָצה
318 of St Anton

ארמון ֶאסֶטרהאזי )ברטיסלאבה(   
286 Esterházy Palace

ארמון ּברּונסִוויק )דֹולָנה קרּוָּפה(   
299 ,259 Brunswick Palace

 Bernolákovo ארמון ֶּברנֹוָלקֹובֹו  
293 Palace

ארמון ְגראָסְלקֹוביְך   
 Grassalkovich )ברטיסלאבה(

288 Palace
 Dobříš Palace ארמון דֹוּבריש  

132 ,123 ,121
 Duchcov Palace ארמון דּוכֹוב  

194
ארמון דיְטריכשֵטיין )ּברנֹו(   
230 Ditrichstein Palace

ארמון הארכיהגמון   
 Primate’s Palace )ברטיסלאבה(

282-3 ,281 ,268
ארמון הארכיהגמון )ְטְרנאָבה(   

300 Archbishop’s Palace
ארמון הארכיהגמון )פראג(   
64 Archbishop’s Palace

ארמון הארכיהגמון )קֹושיֶצה(   
334 Archbishop’s Palace

ארמון הארכיהגמון )קרֹוְמֶייז’יז’(   
 ,13 Archbishop’s Palace

242–3
ארמון ההגמון )ְהראֶדץ   

200 Bishop’s Palace )ְקראלֹוֶבה
ארמון ההגמון )ְסּפיְשסָקה   

343 Bishop’s Palace )ָקּפיטּוָלה
ארמון המלוכה הישן )פראג(   
58 ,57 Old Royal Palace

ארמון הקיץ )ברטיסלאבה(   
259 Summer Palace

ארמון ְהראֶדק אּו ֶנכאניץ   
 Hrádek u Nechanic Palace

207
ארמון ְהְרזאנסקי )פראג(   

 78 Hrzánský Palace
ארמון הרנסאנס )גאלאנָטה(   
308 Renaissance Palace
ארמון ואֶלנשֵטיין )פראג(   

68 ,52 Wallenstein Palace
 Vel’ké ארמון ֶול’ֶקה אּוֶארֶצה  

326-7 Uherce Palace
ארמון טֹוּפֹוליצ’יָאנסקי   

327 Topol’čianky Palace
 Teplice Palace ארמון ֶטּפליֶצה  

193 ,182
 Troja )ארמון טרויה )פראג  

106–7 ,100 ,11 Palace
129 Lány Palace ארמון לאני  

ארמון לֹוְּבקֹוביץ )פראג(   
57 Lobkowicz Palace

 Lucerna )ארמון לּוֶצרָנה )פראג  
92 Palace

 Manětín Palace ארמון מאֶנטין  
175 ,163

 Mojmírovce ארמון מֹוְימירֹובֶצה  
308-309 Palace

ארמון ִמיְרּבאך )ברטיסלאבה(   
 ,280 ,247 Mirbach Palace

283
ארמון ְמִניכֹובֹו ְהראִדישֶטה   

 Mnichovo Hradiště Palace
127

ארמון מרטיניץ )פראג(   
64 Martinic Palace

ארמון נאֶמייְשט’ ָנה האֶנה   
222 Náměšt’ na Hané Palace

 Nové Hrady ארמון נֹוֶבה ְהראדי  
204-205 Palace

 Sychrov Palace ארמון סיְכרֹוב  
189

 Slatiňany ארמון ְסלאטיניָאני  
206 Palace

 Pachts’ )ארמון ּפאכט )פראג  
79 Palace

אינדקס
מספרי עמודים בכתב מודגש 

מתייחסים למופע העיקרי.

א
 Aachen, Hans ָאאֶכן, האנס פון

58 von
265 Avars אבארים

)ה(אביב של פראג 9–48, 271
אביב

בסלובקיה 260  
בצ’כיה 30  

אבירי מסדר יוחנן הקדוש 69, 
175 ,159

)ה(אבירים, בית )ליטֹומישיל( 204
אבק־השריפה, שער )פראג( 

75 ,11
 Eberle, Jakob ֶאֶּברֶלה, ג’ייקוב

176
ֶאגֹון שיֶלה, מרכז )ֶצ’סקי קרּומלֹוב( 

 ,12 Egon Schiele Centrum
154

ֶאֶגְנֶּברג, הנסיך יוהן כריסטיאן 
 Eggenberg, Johann Christian

156
 Eggenberg ֶאֶגְנֶּברג, משפחה

154
אגרוטוריזם 347

 ,35 Adalbert ַאדאלֶּברט הקדוש
103

 Edward VII אדוארד השביעי, מלך
171 ,161

ֶאֶדְלָמן, ארמון )אֹולֹומֹוץ( 
220 Edelmann

146 Adam II אדם השני מְהראֶדץ
90 Adria )ָאדִרָיה, ארמון )פראג
אדריכלות בסגנון הרנסאנס 258
אדריכלות דתית 3–22, 9–258

אדריכלות כפרית בסלובקיה 319
אדריכלות מודרנית

סלובקיה 259  
צ’כיה 23  

אדריכלות רומאנסקית 22
אדריכלות

סלובקיה 258-9  
סלובקית מסורתית 319  

צ’כיה 22-3  
ָאְדְרשּפאח־ֶטּפליֶצה, סלעי 
212 Adršpach-Teplice

 U )אּו ֶּבראְנָקה הוטל )נאחֹוד
212 Beránka Hotel

 U )אּו ְפֶלקּו, אולם הבירה )פראג
98 Fleků

 U Pinkasů אּו ּפנקס, אולם הבירה
90

74 U Rotta )אּו רֹוָטה )פראג
 Uherčice אּוֶארצ’יֶצה, טירה

238 Chateau
אוגוסטיני, מנזר )ּבְרנֹו( 231

340 Úhorná אּוהֹוְרָנה
 Ohrada אֹוְהראָדה, בקתת הציד

142 Hunting Lodge
אֹוטאָקר הראשון )ְּפֶז’מיֶסל(, המלך 

36 Otakar I
אֹוטאָקר השני )ְּפֶז’מיֶסל(, המלך 
 ,129 ,36 )Otakar II )Přemysl

204 ,194 ,159 ,158 ,140
קבר 60  

שּפילֶּברק )ְּבְרנֹו( 232  
אוטובוס 411, 413, 414, 415

אוטובוס חשמלי 415
אּוטָרקיסטים 38, 39, 40

אוכל ומשקאות
הטעמים של צ’כיה וסלובקיה   

360-61
מה לשתות 362-3  

קניות 381, 383  
ראו גם בירה, מסעדות, יין  

 ,215 ,13 ,10 Olomouc אֹולֹומֹוץ
218–21 ,216
מלונות 353  

מסעדות 374  
מפה: מרכז העיר 219  

מפת רחובות מאוירת: כיכר   
הֹוְרני 220-21

פסטיבל העוגב 32  
 Oliva, Otmar אֹוליָבה, אֹוטמר

218
אּוליֶצה הֹוְרני )ֶצ’סקי קרּומלֹוב( 

154 Ulice Horní
 Ulice )אּוליֶצה ּפראְז’ְסָקה )טאּבֹור

145 Pražská
אּומנויות ראו מלאכות־יד 
287 Onell, Ján אֹוֶנל, יאן

 Ústí nad אּוְסטי נאד לאֶּבם
193 ,182 Labem

מסעדות 372  
224 ,215 Ostrava אֹוסטראָבה

מלונות 353  
מסעדות 374  

אוסטרו־הונגרית, האימפריה 43, 
270 ,267 ,255 ,46

 ,42 Austerlitz of אוסטרליץ, קרב
282 ,269 ,234 ,43
194 Osek אֹוֶסק, מנזר

372 Osek אֹוֶסק, מסעדות
223 ,215 Opava אֹוּפאָבה

מלונות 353  
מסעדות 374  

213 Opočno אֹוּפֹוצ’נֹו
 Oppenheim, אופנהיים, הרב דוד

82 Rabbi David
אופנועי ספורט 390

אופנועים, מוזיאון )ֶצ’סֶקה 
ּבּוְדֶייֹוביֶצה( 141

אופנועים, מוזיאון )קאֶמן( 143
אופניים 388, 392

בברטיסלאבה 414  
בפראג 415  

אופניים 414, 415
אופניים, האגודה הסלובקית 392

אופרה 91, 93, 204, 5–384, 
386–7

)ה(אופרה הלאומית, בית )פראג( 
385 ,93 ,91 State Opera

אוקראינה־רּותֵניָאה, המוזיאון 
לתרבות של )ְסִביְדִניק( 

 Ukraine-Ruthenian Culture
337 Museum

אור שמש, טבלת 31, 261
 ,311 Oravský אֹוראְבסקי, מצודה

319
 Urban )אּורּבאנּוס, מגדל )קֹושיֶצה

334 ,332 Tower
 Urban, אּורּבאנּוס, פרנטיֶשק

125 František
197 Orlické אֹוְרליְצֶקה, רכס

159 Orlík אֹוְרליק, ארמון
192 Úštěk אּושֶטק

אֹוְשָצ’דניָצה, פסטיבלים 
261 Oščadnica

 Etgens, Johann .ֶאְטֶגנס, יוהאן י
234 J

)ה(איחוד האירופי 17, 49, 255, 
271

איל במבינו ִדי ּפראָגה 69
 Illésházy איֶלְסהאזי, משפחת

305 ,297
)ה(אימפריה הרומית הקדושה 

35-6
אינטרנט, גישה 422, 423

אכסניות 346, 347
אכסניות, האיגוד הצ’כי 346, 347

אכסניות נוער 346, 347
אל גרקו, ראשו של ישו 63

142 Albrechtice ָאלּבֶרכטיֶצה
אלגוריה למדע )ּברֶז’ֶנק( 18
אליזבתה הקדושה )האמן 

תיאודוריק( 26
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238 ,13 Bítov ּביטֹוב
ביטוח 400, 401

ביטוח כללי, בניין )פראג( 
91 Assicurazioni

)ה(ביינאלה הבינלאומית לאיור 
ספרי ילדים )ברטיסלאבה( 262

בינמדינתי, אוטובוס 
חברות לאוטובוסים בינמדינתיים   

 409
ראו גם אוטובוס  

בירה 98, 141, 165, 169, 362
קניות 381  

בירה, מוזיאון )ְּפְלֶזן( 165
)ה(בית האדום )ֶצ’סָקה ליָּפה( 189

בית הגביע )ליטֹוֶמרז’יֶצה( 192
 Old )ֵבית הדואר הישן )נֹובי ִייצ’ין

225 Post Office
בית המדונה השחורה )פראג( 78

בית העם )פראג( 11, 45, 75, 
385 ,86–7

בית הרועה הטוב )ברטיסלאבה( 
287 ,247

)ה(בית הרוקד )פראג( 95
90 Wiehl )בית וייל )פראג

145 Ctibor )בית ְצטיּבֹור )טאּבֹור
בית שני דובי הזהב )פראג( 74

בית־הכנסת הישן־חדש )פראג( 
 ,11 Old-New Synagogue

80–81
בית־הכנסת הספרדי )פראג( 79
בית־המרקחת בסגנון הבארוק 

)ְקלאטֹובי( 168
 New )בית־העירייה החדש )ְּבְרנֹו

230-31 Town Hall
 New )בית־העירייה החדש )פראג

98 Town Hall
בית־העירייה הישן )ברטיסלאבה( 
282 ,281 ,247 Old Town Hall

 Old )בית־העירייה הישן )ְּבְרנֹו
230 Town Hall

 Old )בית־העירייה הישן )פראג
76–7 ,74 ,11 Town Hall

בית־הקברות היהודי העתיק 
 Old Jewish Cemetery )פראג(

82–3 ,11
212 Betlém בית־לחם

 Bela ֶּבָלה הרביעי, מלך הונגריה
291 IV

59 Belvedere )ֶּבלֶוֶדֶרה )פראג
 Benátky nad ֶּבנאְטקי נאד ִייֶזרֹו

126 Jizerou
85 Bendl, Jan ֶּבנדל, יאן

)ה(בנק האנגלו־צ'כי )אֹוסטָרָבה( 
224

בנקים 402, 404

 ,46 Beneš, Edvard ֶּבֶנש, אדוורד
299 ,184 ,143 ,48 ,47

 Benešov ֶּבֶנשֹוב נאד ּפלֹוְצ'ניצי
192 nad Ploučnicí

215 Beskydy ֶּבסקידי, הרים
175 Bečov ֶּבצ'ֹוב, מצודה וארמון

 ,248 Beckov ֶּבְצקֹוב, מצודה
305 ,297

בקתת הציד הכוכב )פראג( 103
 Brahe, Tycho ּבראֶהה, טיכֹו

78 ,41
 Braun, בראון, מתיאש ֶּברנהרד
 ,26 ,23 Matthias Bernhard

197 ,42
ארמון דּוכֹוב 194  

ארמון הֹוֶהנשטיין )פראג( 65  
בית־לחם 212  

כנסיית השילוש הקדוש )קּוקס(   
212

כנסיית סטפנוס הקדוש )פראג(   
94

לּואיטגארד הקדושה 71  
מוזיאון דבוז'אק )פראג( 94  
מצודת נֹוֶבה מֶייסטֹו 213  
עמוד הֶדֶבר )ליֶּבֶרץ( 184  

42 Brandl, Petr ּבראנדל, ֶּפטר
ברברה הקדושה )מאֶנטין( 175  

גלריית התמונות של מצודת   
פראג 58

כנסיית יעקב הקדוש )פראג( 78  
עליית מרים )ְהראֶדץ ְקראלֹוֶבה(   

200
קתדרלת רוח הקודש )ְהראֶדץ   

ְקראלֹוֶבה( 200
ברברה הקדושה, קתדרלת )קּוטָנה 
 St Barbara’s Cathedral )הֹוָרה

124–5 ,120 ,13
 Broggio, Ottavio ּברֹוג'ֹו, אֹוטאביֹו

194 ,192
 Brožík, Václav ּברֹוז'יק, וצלאב

97 ,93
368 Beroun ֶּברֹון, מסעדות

ּברּונסִוויק, ארמון )דֹולָנה קרּוָּפה( 
299 ,259 Brunswick

195 Brokof, Jan ּברֹוקֹוף, יאן
ּברֹוקֹוף, פרדיננד מקסימיליאן 

 Brokof, Ferdinand Maxmilian
78 ,70 ,64 ,42 ,26

 Břevnov )ּברֶז'בנֹוב, מנזר )פראג
103

 Brezová ּבֶרזֹוָבה ּפֹוד ְּבראדלֹום
299 pod Bradlom

Brezno ּבֶרזנֹו
מלונות 356  

מסעדות 378  

ּברֶז’ֶנק, אנטונין, אלגוריה למדע 18
 Břetislav ּבֶרטיסלאב השני, הנסיך

204 II
 ,253 Bratislava ברטיסלאבה

276–93 ,272–3
היסטוריה 268-9, 277  

יומיים בברטיסלאבה 247  
מלונות 354  

מסעדות 376-7  
מפה: ברטיסלאבה 278-9  

מפת רחובות מאוירת: העיר   
העתיקה 280-81

נמל־התעופה 409  
עיר ההכתרה 268-9  
פסטיבלים 260-63  
תחבורה 279, 415  

ברטיסלאבה, המרתון של 260
ברטיסלאבה, ימי הג'אז 262, 387

ברטיסלאבה, מועדון הגולף 
והקאנטרי קלאב 293

ברטיסלאבה, מצודה 247, 277, 
282

ברטיסלאבה, פסטיבל המוסיקה 
387 ,262

בריאות 400-401
בריטיש איירווייז 408

 Brixi, ּבריקסי, פרנטיֶשק
24 František

ברית־המועצות 17, 9–48
230–33 ,227 ,13 Brno ְּבְרנֹו

אירועים 30, 32  
מלונות 353  

מסעדות 374-5  
מפה 231  

 Bernolák, Anton ֶּברנֹוָלק, אנטון
293 ,267

293 Bernolákovo ֶּברנֹוָלקֹובֹו
ברתולומאוס הקדוש, קתדרלת 

 St Bartholomew )ְּפְלֶזן(
166–7 ,22 ,12 Cathedral

 Bassevi, ָּבֶשביס, הינדלע
83 Hendela

 Bethlen, Gábor ֶּבְתְהֶלן, גאּבֹור
315

בתי כלבו 382
בתי־חולים 400, 401

בתי־כנסת
אתרים יהודיים חשובים 239  
בית־הכנסת האחורי־החדש   

)ְטֶז’ּביץ’( 237, 239
בית־הכנסת הגדול )ּבֹוסקֹוביֶצה(   

239 ,235
בית־הכנסת הגדול )ְּפְלֶזן( 118,   

164

ארמונות, המשך
ארמון ּפאלפי )ברטיסלאבה(   

286-7 Pálffy Palace
ארמון ְּפֶז’מיֶסל )אֹולֹומֹוץ(   
219 Přemyslid Palace

 Plumlov ארמון ְּפלּוְמלֹוב  
222 ,215 Palace

ארמון ֶּפרנשטיין )ליטֹומיְשל(   
204 Pernštejn Palace

ארמון ָצ’סטֹולֹוביֶצה   
213 ,119 Častolovice Palace

 Černín )ארמון ֶצ’רנין )פראג  
64-5 Palace

 Koruna )ארמון קֹורּוָנה )פראג  
90 Palace

ארמון קיְנְז’בארט )לאְזֶנה   
 Kynžvart Palace )קיְנְז’בארט

171
 Kinský )ארמון קינסקי )פראג  

74 Palace
ארמון ָקרלֹוָבה קֹורּוָנה )ְחלּוֶמץ   
 Karlova Koruna )נאד צידלינֹו

208 Palace
ארמון ראקֹוצ’י )ְּפֶרשֹוב(   
336 Rákóczy Palace

ארמון שוורֶצנֶּברג )פראג(   
 ,11 Schwarzenberg Palace

65 ,64
ארמון תּון־הֹוֶהנשטיין )פראג(   
64 Thun-Hohenstein Palace

בית תּוְרזֹו )ּבאְנסָקה ּביְסטריָצה(   
314-15 Thurzo House

 Vel’ké Leváre ֶול’ֶקה ֶלבאֶרה  
293

 Uherčice טירת אּוֶאְרצ’יֶצה  
238 Chateau

 Boskovice טירת ּבֹוְסקֹוביֶצה  
234-5 Chateau

 Buchlovice טירת ּבֹוְכלֹוביֶצה  
241 Chateau

 Valtice טירת ואְלטיֶצה  
240 ,229 ,227 Chateau
 Veltrusy טירת ֶוְלְטרּוסי  

128 Chateau
 Vranov טירת ְוראנֹוב נאד ִדִיי  

238 nad Dyjí Chateau
237 Telč Chateau ’טירת ֶטְלץ  

טירת יארֹוֶמְרז’יֶצה נאד רֹוקיְטנֹו   
 Jaroměřice nad Rokytnou

238 Chateau
 Lednice Chateau טירת ֶלְדניֶצה  

240 ,229
 Slavkov טירת ְסלאְבקֹוב  

234 Chateau
 Rájec טירת ראֶיץ נאד ְסביטאבֹו  

235 nad Svitavou Chateau

 Bečov מצודת וארמון ֶּבצ’ֹוב  
175 Castle and Palace
ְקלאְשֶטֶרץ נאד אֹוְהרז’י   

 Klášterec nad Ohří Palace
195

 Sternberg )ְשֶטרנֶּברג )פראג  
62–3 ,11

ראו גם מצודות ומבצרים   
אר־נובו 7–26, 45
בפראג 7–86, 99  

288 Arpad ארּפאד, שושלת
אשה הרה ומוות )שיֶלה( 105

אשה צעירה מול המראה )טיציאן( 
58

אשרה 396, 398
אתרי קמפינג 347

ב
 Bat’an, Kristóf ּבאט'אן, כריסטוף

293
 Bat’a, Tomáš ּבאט'ה, טֹומאש

241
 Báthory, ּבאטהֹורי, ֶארֶז'ֶּבת

304-305 Elizabeth
ּבאְטהָיאני, הארכיהגמון יוזף 

 Batthyány, Archbishop Jozef
282 ,281

212 Bach, J S באך, י. ס
292 Balassy ּבאלאסי, משפחה

 Balcarka ּבאְלצארָקה, מערה
235 Cave

 Banská ּבאְנסָקה ּביְסטריָצה
314–17 ,311 ,249 Bystrica

מלונות 355-6  
מסעדות 378  

מפה 315  
פסטיבלים 262  

 Banská ּבאְנסָקה ְשטיָאְבניָצה
318 ,249 Štiavnica

מלונות 356  
מסעדות 378  

 ,252 ,248 Bardejov ּבאְרֶדיֹוב
337 ,329 ,319 ,258

מלונות 357  
בארוק, אדריכלות
סלובקיה 259  

צ’כיה 23  
254 Bart, Jozef בארט, יוזף

287 Bartók, Béla בארטוק, ֶּבלה
ּבארקֹוצ'י, פרנקו, ארמון הקיץ 

 Barkóczy, )ברטיסלאבה(
259 Franco

בובות, מוזיאון )ְחרּודים( 206
בובות, פסטיבל בינלאומי 

)ּפֹוְּפראד( 260

ּבּודבאר, ִמבשלת הבירה )ֶצ'סֶקה 
 ,141 ,140 Budvar )ּבּוְדֶייֹוביֶצה

362
 Budovec, Václav ּבּודֹוֶבק, וצלאב

127
 Bohúň, Peter ּבֹוהּון, ֶּפֶטר מיָכל

267 Michal
יאן פרנציסי: מנהיג המורדים   

הסלובקים 264
בוהמיה ראו מרכז בוהמיה, מזרח 

בוהמיה, צפון בוהמיה, צפון 
בוהמיה, דרום בוהמיה

 ,215 ,119 Bouzov ּבֹוזֹוב, מצודה
222–3

בוטאניים, הגנים )ליֶּבֶרץ( 185
35 Boii ה(ּבֹוִיים, שבט(

Bojnice ּבֹויניֶצה
מלונות 356  

פסטיבלים 260  
 ,249 Bojnice ּבֹויניֶצה, מצודה

324–5 ,311 ,310
 Buchlovice ּבֹוְכלֹוביֶצה, טירה

241
200 Bullo, G B ּבּולֹו, ג ּב
ּבֹוֶלסלאב הראשון, הנסיך 

35 Boleslav I
 Boleslav ּבֹוֶלסלאב השני, הנסיך

103 ,58 II
ּבּוָלת הזהב מסיציליה 36

ּבֹונֹו ּפּוּבליצֹו )ְהראֶדץ ְקראלֹוֶבה( 
202 Bono publico

 Bossanyi, Michal ּבֹוסאִנִיי, מיָכל
326

 ,227 ,13 Boskovice ּבֹוסקֹוביֶצה
234–5

 Beaufort, בופורט, אלפרד ֶדה
175 Alfred de

 Boroviec, ּבֹורֹוביֶאץ, שֶטּפאן
175 Štěpán

58 Bořivoj ּבֹורז'יבֹוי, הנסיך
 Burian )ּבּורָיאן, מגדל )ז'יליָנה

326
142-3 Bechyně ֶּבחינֶייה

 Beethoven, בטהובן, לודוויג פאן
304 Ludwig van

בטהובן, מוזיאון )דֹולָנה קרּוָּפה( 
299 Beethoven
בטיחות 400-401

 Betliar ֶּבטליָאר, בקתת הציד
340 ,259

 Bianco, Giovanni ְּביאנקֹו, ג'ובאני
213

259 Bibiena, A G .ּביּבֶייָנה, א. ג
בידור 384-7

סלובקיה 386-7  
צ’כיה 384-5  
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 Dvůr Králové ְדבּור ְקראלֹוֶבה

212
מלונות 352  

מסעדות 372  
 289 Devín ֶדבין, מצודה

ֶדבין-ברטיסלאבה, מירוץ 260
ֶדֶבר, אנדרטה )ְהראֶדץ ְקראלֹוֶבה( 

200
 de Vries, ֶדה ְפריס, אדריאן

58 Adriaen
דו שיח גדול )ֶנּפראש( 105

דואר 406-7
דואר אלקטרוני 406, 407

דואר, מוזיאון )מנזר ויְשִשי ּברֹוד( 
149

27 Dubí דּוּבי, מפעל החרסינה
 Dubček, דּוּבֶצ’ק, אלכסנדר

271 ,48–9 Alexander
 Dobrovský, דֹוּברֹוְבְסקי, יוזף

43 ,28 Josef
 Dobrofest )דֹוּברֹוֶפסט )ְטְרנאָבה

261
 ,121 Dobříš דֹוּבריש, ארמון

132 ,123
368 Dobříš דֹוּבריש, מסעדות

195 ,194 Duchcov דּוכֹוב, ארמון
דֹוְלָנה )ּבאְנסָקה ּביְסטריָצה( 

315 Dolná
 ,259 Dolná Krupá דֹולָנה קרּוָּפה

299
 Dolní Dvořiště דֹולני ְדבֹוְרִז’ישֶטה

149
 Dolní דֹולני חרז’יְּבְסָקה, מסעדות

372 Chřibská
 ,161 Domažlice דֹומאְז’ִליֶצה

170
מלונות 351  

מסעדות 371  
 ,248 Dunajec דּונאֶייץ, ערוץ

321 ,311
 Dunajská דּונאיסָקה ְסְטֶרָדה

304 Streda
 Dunajský, דּונאיסקי, ואְבריֶנץ

314 Vavrinec
 Donner, דֹוֶנר, גיאורג ָרפאל

292 ,284 ,259 Georg Raphael
261 Dopjera, Jan דֹוּפֶייָרה, יאן
דּוקָלה, הקרב במעבר־ההרים 

337 1944( Dukla(
 Dušek, דּוֶשק, פָרנטיֶשק

102 František
261 Detva ֶדְטָבה, אירועים

דיאנה, תצפית )ָקרלֹובי וארי( 177
דיג 389

דיג, האיגוד הצ’כי 389
 21 Dyje ִדֶיה, נהר

דיוקן עצמי )קּוֶּפצקי( 26
140 Dietrich, Josef דיְטריך, יוזף
 Ditrichstein )דיְטריכשטיין )ּברנֹו

230
דיֶטרְסדֹורף, קרל דיֶטרס פון 
 Dittersdorf, Karl Ditters

143 von
286 Dĕdeček, V .ְדֶייֶדֶצ’ק, ו

דינֶצנהֹוֶפר, כריסטוף 
42 Dientzenhofer, Christoph

ְחלּום ְסֶבָטה מאְרז’י 174  
מנזר ּברֶז’בנֹוב )פראג( 103  

ניקולאוס הקדוש )פראג( 23,   
66–7

דינֶצנהֹוֶפר, קיליאן איגנאץ 
 Dientzenhofer, Kilian Ignaz

197 ,42
ארמון קינסקי )פראג( 74  

מוזיאון דבוז’אק )פראג( 94  
מנזר ּברֶז’בנֹוב )פראג( 103  

מנזר ֶטּפָלה 179  
מנזר ְקלאדרּוּבי 179  

מרים המגדלית )ָקרלֹובי וארי(   
176 ,23

ניקולאוס הקדוש )פראג( 23,   
66–7

תומא הקדוש )פראג( 68  
ֶדכֹובקי 25

 Damajan, ַדמאיאן, ֵדיאֹוָדטּוס
85 Deodatus

דמי כניסה 397, 399
ֶדָמנֹוְבסָקה דֹוליָנה, מלונות 

356 Demänovská Dolina
דנובה, נהר 21, 256, 257, 287
 Destinnová, ֶדסטינֹוָבה, ֶאָמה

25 Emma
189 Děčín ֶדִצ’ין

מלונות 352  
מסעדות 372  

דקורטיבית, המוזיאון לאמנות 
)פראג( 83, 84

 South Bohemia דרום בוהמיה
136-59

המוזיאון לספרות של דרום   
בוהמיה )מנזר ְזלאָטה קֹורּוָנה( 

158
המוזיאון של דרום בוהמיה   
)ֶצ’סֶקה ּבּוְדֶייֹוביֶצה( 141

מלונות 351  
מסעדות 369-70  

מפה 138-9  
תחבורה 139  

 South Moravia דרום מוראביה
226-43

מלונות 353  
מסעדות 374-5  

מפה 228-9  
תחבורה 228  

)ה(דרומיים, הגנים )מצודת פראג( 
59 ,56

דת 18, 254

ה
האּבאן, בתי )ֶול’ֶקה ֶלבאֶרה( 

292-3 Haban
 ,19 Havel, Václav האֶבל, ואצלאב

92 ,90 ,49 ,29
 ,380 Havel )האֶבל, שוק )פראג

381
האְבליֶצ’ק־ּבֹורֹובסקי, קרל 

205 Havliček-Borovský, Karel
 Havlíčkův האְבליצ’קּוב ּברֹוד

205 Brod
מסעדות 372  

האימפריה המוראבית הגדולה 35, 
304 ,277 ,265 ,230 ,227
האימפריה העות’מנית 295

47 Hacha, Emil האָכה, ֶאמיל
 Hanuš, )האנּוש )יצרן שעונים

221 Master
 Hansen, האנסן, תיאֹופיל פון

337 Theophil von
האראך, הרוזן פרנטיֶשק ָאְרנֹוְשט 

 Harrach, František Arnošt
207

האראך, פרדיננד ּבֹונאֶבנטּוָרה 
 Harrach, Ferdinand

222 Bonaventura
210 Harrachov האראכֹוב

הארּבּובאל ֶדה שאמאֶרה, הרוזן 
 Harbuval de ז’אן אנטונין
 Chamaré, Jean Antonín

204-5
 Hartmann, Josef הארטמן, יוזף

336
 Hašek, Jaroslav האֶשק, ירוסלאב

205 ,29
הבסבורג, הארכידוכס אויגן 
223 Habsburg, Eugene

 ,35 Habsburg הבסבורג, שושלת
266–70 ,46 ,41–3

)ה(הגמון, ארמון )ְהראֶדץ 
ְקראלֹוֶבה( 200

)ה(הגמון, ארמון )ְסּפיְשסָקה 
קאּפיטּוָלה( 343

 Huber, Leopold הּוֶּבר, ליאופולד
141

בתי־כנסת, המשך
בית־הכנסת הישן־חדש )פראג(   

80–81 ,11
בית־הכנסת הספרדי )פראג( 79  

בית־הכנסת לשעבר )ְהראֶדץ   
ְקראלֹוֶבה( 201, 203

בית־הכנסת לשעבר )קֹושיֶצה(   
333

בית־הכנסת ּפנקס )פראג( 83,   
84

זאְדִני/נֹוָבה סינאגֹוָגה )ְטֶז’ּביץ’(   
237

ְטְרנאָבה 301  
ֶלֶדץ’ נאד סאזאבֹו 205  

לּוני 194  
לּוֶצ’ֶנץ 327  

מאלאצקי 292  
ַמייֶזל )פראג( 53, 81  

ְסטּוּפאָבה 290  
ֶסֶנץ 293  

בתים פרטיים, לינה 347
בתי־מרקחת 400, 401

בתי־עירייה
בית העירייה היהודי )פראג(   

79 Jewish Town Hall
 New )בית־העירייה החדש )ְּבְרנֹו  

230–31 Town Hall
בית־העירייה החדש )פראג(   

98 New Town Hall
בית־העירייה הישן )ּבאְנסָקה   
 Old Town Hall )ּביְסטריָצה

314
בית־העירייה הישן   

 Old Town Hall )ברטיסלאבה(
282 ,281 ,247

 Old )בית־העירייה הישן )ְּבְרנֹו  
230 Town Hall

 Old )בית־העירייה הישן )פראג  
76–7 ,74 ,11 Town Hall
בית־העירייה של אֹולֹומֹוץ   

 ,218 Olomouc town hall
220–21

בית־העירייה של ֶלבֹוָצ’ה   
 ,258 ,248 Levoča town hall

338–9
 Liberec בית־העירייה של ליֶּבֶרץ  

186–7 ,183 ,180 town hall
 Plzeň בית־העירייה של ְּפְלֶזן  

164 town hall
בית־העירייה של ְּפראָכטיֶצה   
8–9 Prachatice town hall

בית־העירייה של ֶצ’סֶקה   
 České Budĕjovice ּבּוְדֶייֹוביֶצה

140 ,138 town hall

בתי־קברות
בית־הקברות היהודי   

)ּבֹוסקֹוביֶצה( 235
בית־הקברות היהודי )ְּבְרנֹו( 239  
בית־הקברות היהודי )ֶטֶרזין( 193  
בית־הקברות היהודי )ֶלֶדץ' נאד   

סאזאבֹו( 205
בית־הקברות היהודי )ֶסניָצה(   

298
בית־הקברות היהודי העתיק   

)פראג( 11, 3–82
בית־הקברות ויֶשְהראד )פראג(   

102
בית־הקברות של אנדראס   
הקדוש )ברטיסלאבה( 288

גבעת סלאבין )ברטיסלאבה(   
288

ג
ג’אז 25

פסטיבלים 262, 385, 387  
ג’אז, פסטיבל בינלאומי )פראג( 

385
ג’אז, פסטיבל בינלאומי )קֹושיֶצה( 

 262
גאְידֹוְשסֶקה פאִשיאְנִגי )מאָלה 

 Gajdošské fašciangy )ְלהֹוָטה
263

308 Galanta גאלאנָטה
82 Gans, David גאנז, דוד

 Corbellini, ג’אקֹומֹו קֹוְרֶּבליני
194 Giacomo

 Gartner, Jakub גאְרְטֶנר, יאקּוּב
301

 Gogol, Nikolai גוגול, ניקולאי
161

 Gode, L’udovit גֹוֶדה, ל’אּודֹוביט
293 ,281

 Godyn, Abraham גֹודין, אברהם
107

 Gottwald, גֹוטוֹולד, קֶלֶמנט
48 Klement

 Gutfreund, גּוטפרֹוינט, אוטו
104 Otto
)ה(גולם 82 

גולף 293, 389, 392
גולף, הפדרציה הצ’כית 389
Gočár, Josef גֹוצ’אר, יוזף

בית המדונה השחורה )פראג(   
78

הבנק האנגלו־צ’כי )אֹוסטָרָבה(   
224

ְהראֶדץ ְקראלֹוֶבה 200, 201  
כנסיית וצלאב הקדוש )פראג־  

ֶורשֹוביֶצה( 23

גותית, אדריכלות 22
גטו, המוזיאון )ֶטֶרזין( 193

 Velvet Divorce גירושי הקטיפה
265 ,253 ,49

)ה(גלריה האזורית )ליֶּבֶרץ( 185
)ה(גלריה הלאומית הסלובקית 

 Slovak National )ברטיסלאבה(
286 ,247 Gallery

 Gmaitel, Štefan גָמייֶטל, ְשֶטָפן
283

)ה(גן המלכותי )פראג( 59
גן העדן הצ'כי ראו ֶצ'סקי ָראי

גן עדן )פראג( 59
גן־העדן הסלובקי ראו סלֹוֶבנסקי 

ָראי
גן־העדן )סאֶברי( 63

גני החשמן ֶצ'זי ברומא )ואן ְקֶלֶוה( 
60

גני־חיות
ְדבּור ְקראלֹוֶבה 212  

ליֶּבֶרץ 185  
גסטהאוסים 346-7

גראנד הוטל ֶאוורֹוָּפה )פראג( 
92 ,91 Grand Hotel Europa

ְגראָסְלקֹוביְך, ארמון )ברטיסלאבה( 
288

186 Groll, A .ְגרֹול, א
ֶגרּולאָטה, מוזיאון )רּוסֹובֶצה( 

289 Gerulata
95 Gehry, Frank גרי, פרנק

Gerlachov ֶגְרלאכֹוב
מלונות 356  

מסעדות 378  
 Gerlachovský ֶגְרלאכֹובסקי ְשִטיט

321 ,257 ,248 štít
גרמנים

גירוש האוכלוסייה הגרמנית 17,   
181 ,48 ,18

מתיישבים 36, 181, 197, 266  
גשר אפולו )ברטיסלאבה( 254
)ה(גשר החדש )ברטיסלאבה( 

287 ,247 New Bridge
גתה 161, 171, 194

ּבילי קּון )לֹוֶקט( 175  

ד
 Dvořák, דבוז’אק, אנטונין

44 ,24-5 Antonín
ארמון סיְכרֹוב 189  

בית־הקברות ויֶשְהראד )פראג(   
102

מוזיאון דבוז’אק )פראג( 94  
מקום הולדתו )ֶנלאהֹוֶזֶבס( 128  
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מצודת פריְדלאנט 188  
ואֶלנשֵטיין, ארמון וגנים )פראג( 

68 ,52 Wallenstein
ואֶלנשֵטיין, בתי )ליֶּבֶרץ( 

184 Wallenstein
ואֶלנשֵטיין, משפחת 194, 195

ואן דייק, ארמון הארכיהגמון 
242 Van Dyck )’קרֹוְמֶייז’יז(

ואן ְקֶלֶוה, הנדריק, גני החשמן ֶצ’זי 
 Van Cleve, Hendrick ברומא

62
 Wagner, Antonín וגנר, אנטונין

97
 Wagner, Richard וגנר, ריכרד

193 ,161
305 ,304 ,295 Vah ָוה, נהר
וֹויֶטך ראו ַאדאלֶּברט הקדוש

 Weinzettel, ווייְנֶזֶטל, וצלאב
201 Václav

)ה(ָוולאִכים, המוזיאון הפתוח 
לחיי )רֹוְז’נֹוב ּפֹוד ראְדהֹוְשֶטם( 

 Wallachian Open-Air
225 ,214 Museum

151 Volary וֹולארי
 Wolflin of Kámen וּולפין מקאֶמן

77
)ה(וורד בעל חמשת עלי כותרת, 
פסטיבל )ֶצ’ְסקי קרּומלֹוב( 31

336 Warhol, Andy וורהול, אנדי
המוזיאון לאמנות מודרנית של   

משפחת וורהול )ֶמְדזילאּבֹוְרֶצה( 
336 ,249

 ,329 ,249 Vihorlat ִויהֹוְרלאט
336

 Viva )ויוה מוסיקה )ברטיסלאבה
261 Musica

ויטּוס הקדוש, קתדרלת )פראג( 
 ,52 ,11 St Vitus’s Cathedral

60–61 ,56
39 Vitkov ויְטקֹוב, קרב

177 Wiedermann, G .וייֶדרמן, ג
38 Wycliffe, John וייקליף, ג’ון

ִויכֹוְדָנה, הפסטיבל לפולקלור 
261 Východná

 Villa )וילה טּוֶגְנְדהאט )ְּבְרנֹו
231 ,227 ,13 Tugendhat

 Villa Müller )וילה מיּוֶלר )פראג
107

102 Vyšehrad )ויֶשְהראד )פראג
 Vyšší Brod ויְשִשי ּברֹוד, האמן של

149 ,79
 Vyšší Brod ויְשִשי ּברֹוד, מנזר

149
וָלדיסלאב, היכל )ארמון המלוכה 

 Vladislav Hall )הישן, פראג
58 ,40

וָלדיסלאב הראשון, המלך 
179 ,178 Vladislav I

וָלדיסלאב השני יאגֶיילֹו, המלך 
 ,58 ,40 Vladislav II Jagiello

178 ,129 ,125
 Velhartice ֶולהאְרטיֶצה, מצודה

168 ,161 ,150
241 Velehrad ֶוֶלְהראד, מנזר

 ,137 ,21 ,20 Vltava ְוְלטאָבה, נהר
159 ,154

שיטפון 128  
תחרויות שחייה 33  

 Veltrusy Chateau ֶוְלְטרּוסי, טירה
128

 Vel’ké ֶול’ֶקה אּוֶארֶצה, ארמון
326-7 Uherce

ֶוְלָקה אמריקה, ערוץ )ֶצ’סקי 
132 Velká Amerika )קראס

ֶול’ֶקה, כיכר )ְהראֶדץ ְקראלֹוֶבה( 
200 Velké náměstí

 Vel’ké Leváre ֶול’ֶקה ֶלבאֶרה
292-3

 ,319 ,313 Vlkolínec ְוְלקֹוליֶנץ
326

ונוס המוראבית, פסלון 265
 Westphalia ֶוסטפאליה, שלום

42 ,41
156 Wetschel, Hans ֶוֶצ’ל, הנס

219 Bender, Václav וצלאב, ֶּבנֶדר
וצלאב האֶבל, נמל־תעופה )פראג( 

408 Václav Havel Airport
 Wenceslas )וצלאב, הנסיך )קדוש

35
פסל )פראג( 91, 92  
קפלה וקבר 60, 61  

וצלאב הקדוש, קתדרלת 
 St Wenceslas )אֹולֹומֹוץ(

219 ,217 Cathedral
36 Václav II וצלאב השני, המלך
 Wenceslas וצלאב השני, המלך

68 II
 Václav וצלאב השלישי, המלך

36 III
 Wenceslas IV וצלאב הרביעי

159 ,129
 Václav וצלאב הרביעי, המלך

37 IV
וצלאב ּוויטּוס הקדושים )שּפָרְנֶגר( 

34
 Wenceslas )וצלאב, כיכר )פראג

92 ,91 ,89 ,11 Square
מפת רחובות מאוירת 90-91  

 Vranov ְוראנֹוב נאד ִדִיי, מלונות
353 nad Dyjí

 Vranov ְוראנֹוב נאד ִדִיי, מצודה
238 nad Dyjí Chateau

 Veronese, Paolo ֶורֹוֶנֶזה, פאולו
242 ,58

וָרטיסלאב הראשון, המלך 
35 Vratislav II

וָרטיסלאב הראשון, הנסיך 
58 Vratislav I

וָרטיסלאב, הרוזן ממיטרֹוביֶצה 
78 Vratislav of Mitrovice

 Vratislav וָרטיסלאב מֶּפרנשטיין
204 of Pernštejn

210 Vrchlabí ְוְרְכלאּבי

ז
 Zahner, Ondřej זאְהֶנר, אֹונדֵריי

218
195 Žatec ז’אֶטץ

מסעדות 372  
ז’אן מלוקסמבורג, המלך 36, 37, 

175 ,76 ,60
 Zápolya, Imre זאּפֹוְלָיה, ִאיְמֶרה

337
 ,342 Zápolya זאּפֹוְלָיה, משפחת

343
318 ,249 Zvolen ְזבֹוֶלן

 ,312 ,274 Zvolen ְזבֹוֶלן, מצודה
318

159 Zvíkov ְזביקֹוב, מצודה
ְז’דָאר, מצודה )ְז’ד’ָאר נאד 

236 Žd’ár )סאזאבֹו
 Žd’ár nad ְז’ד’ָאר ָנאד סאזאבֹו

236 ,227 ,13 Sázavou
321 ,248 Ždiar ְז’דיָאר

מלונות 357  
מסעדות 378  

 ,249 Zádielska ָזְדֶייְלסָקה, עמק
341

 Zdík, ְז’דיק, ההגמון ִיינדריך
219 Jindřich

)ה(זהב, סמטת )פראג( 11, 57, 
59

343 ,329 Žehra ֶז’ְהָרה
320 Zuberec זּוֶּבֶרץ

149 Žumberk ז’ּוְמֶּבְרק
 ,38–9 Žižka, Jan ז’יז’ָקה, יאן

159 ,145
פסלו על גב סוס )ז’יז’קֹוב( 102  
קתדרלת רוח הקודש )ְהראֶדץ   

ְקראלֹוֶבה( 200
102-103 Žižkov ז’יז’קֹוב

304 Žitný ostrov זיְטני, אֹוְסטרֹוב
177 ,96 Zítek, Josef זיֶטק, יוזף

 Selfert, Jaroslav ַזייֶפרט, ירוסלאב
49

 Hauberisser, הֹוֶּבריֶסר, גיאורג פון
223 Georg von

36 Hodonín הֹודֹונין
 Hotel Meran )הוטל ֶמראן )פראג

99
 Hutka, Jaromír הּוְטקה, יארֹומיר

25
158 Holašovice הֹולאשֹוביֶצה

298-9 Holíč ’הֹוליץ
298–9 Holíč הֹוליץ’, מצודה

הומואים ולסביות, מטיילים 385, 
 387

הּוֶמל, יוהאן ֶנּפֹומּוק 281
הּומְּפֶרכט, בקתת הציד )ליד 

209 Humprecht )סֹוּבֹוְטָקה
הונגריה

ברטיסלאבה, כבירתה של 266,   
284 ,277 ,268–9

יחסיה עם סלובקיה 254  
סלובקיה תחת השלטון ההונגרי   

270 ,265–7 ,251
309 Huňady הּוְנָיידי, משפחה

39 ,38 ,37 ,28 Hus, Jan הּוס, יאן
אנדרטה )ּבֶרזֹוָבה ּפֹוד ְּבראדלֹום(   

299
אנדרטה )פראג( 74  

פסל )לֹוני( 182  
 Husák, Gustáv הּוסאק, גוסטב

271 ,49
הּוסיטים, מוזיאון )טאּבֹור( 144

)ה(הּוסיטים, תנועה 37, 9–38, 40, 
266 ,200 ,144 ,137 ,102 ,95

הוצאה להורג, כיכר העיר העתיקה 
)פראג( 76

הוקי קרח 390, 393
הוקי־קרח , האגודה הצ’כית 390

הֹוֶרְהרֹונסֶקה ְדִני )ֶהל’ָּפה( 
261 Horehronské Dni

 Horowitz, הורוביץ, אהרון משולם
84 Aaron Meshulam

 Horní )הֹוְרני נאֶמסטי )אֹולֹומּוץ
218 námesti

מפת רחובות מאוירת 220-21  
 Horšovský Týn הֹורשֹובסקי ִטין

170
מסעדות 371  

הֹוְשט’אלקֹוב, בית )ז’אֶטץ( 
195 Hošt’alkov

החלפת כסף 402, 404 
 TV הטלוויזיה, מגדל, ז’יְז’קֹוב

103 Tower, Žižkov
 Hitler, Adolf היטלר, אדולף

255 ,47
 ,194 Haydn, Joseph היידן, יוזף

269

 Heydrich, ַהיידריך, ַריינהארד
98 ,47 Reinhard

188 Hejnice ֵהְייניֶצה
 Heinrich היינריך הרביעי, הקיסר

35 IV
 Heinsch, Jan Jiří ַהיינש, יאן ִייז’י

94 ,78
 Hillebrandt, .היֶלְּבָרנדט, פרנץ א

298 ,286 Franz A
 Hynais, Vojtěch הינִאיס, וֹויֶטך

97 ,93 ,45
היסטוריה

סלובקיה 265-72  
צ’כיה 35-49  

הירונימוס מפראג 38
 Heermann, הירמן, יוהן גיאורג

106 Johann Georg
הכתרה, טקסים )ברטיסלאבה( 

262
הכתרה, מסלול )ברטיסלאבה( 

284 ,280
ְהלאְבֶנה נאֶמסִטֶייה )ברטיסלאבה( 

280 Hlavné námestie
 ,249 Hlavná )ְהלאְבָנה )קֹושיֶצה

335 ,334 ,332 ,275
 Hluboká ְהלּוּבֹוָקה נאד ְוְלטאבֹו

142 nad Vltavou
מלונות 351  

הליכה, המועדון הצ’כי 388, 389
הליכה, מסלולים 

בברטיסלאבה 415  
בפראג 414  

ראו גם מסלולי הליכה  
 Helmer, Hermann ֶהְלֶמר, הרמן

286 ,184 ,177 ,176
225 Helfštýn ֶהלפשטיין, מצודת

המחאות נוסעים 403, 404
 Hefele, Melchior ֶהֶפֶלה, ֶמְלִכיֹור

282 ,281
)ה(הר הלבן, קרב 41, 69, 76, 

188 ,127 ,103 ,101
 Hrabal, ְהראָּבל, ּבֹוהּומיל

29 ,19 Bohumil
 Hradec ְהראֶדץ, האצילים של

146 ,137
ְהראֶדץ נאד מֹוראביצי, מצודת 

 ,215 Hradec nad Moravicí
224

 Hradec ְהראֶדץ ְקראלֹוֶבה
200–203 ,197 ,13 Králové

מלונות 352  
מסעדות 372-3   

מפה 201  
מפת רחובות מאוירת: העיר   

העתיקה 202-203

ְהראדצ’אני ומאָלה סטראָנה 
 Hradčany, Malá )פראג(

54-71 Strana
מלונות 348  

מסעדות 364  
מפה 55  

 Hradčanské ְהראְדָצ’ְנסֶקה, כיכר
64

 Hrádek ְהראֶדק אּו ֶנכאניץ, ארמון
207 u Nechanic

225 Hranice ְהראניֶצה
 Hrubá ְהרּוָּבה סקאלה, מצודת

209 Skalá
 Hronsky ְהרֹונסקי ֶּבנאדיק, מנזר

327 ,249 Beňadik
ְהְרזאנסקי, ארמון )פראג( 

78 Hrzánský
352 Hřensko ְהְרֶז’ְנסקֹו, מלונות

הרריים, מסלולים 392
175 Herscher, Josef ֶהְרֶשר, יוֶזף

השכרת רכב 411, 413
)ה(השלכות מהחלון 37, 41, 

98 ,58
 Resistance ה(התנגדות, תנועה(

98 movement
)ה(התקוממות הלאומית 

 1944( Slovak( הסלובקית
 ,271 ,255 National Uprising

314 ,311 ,287
מוזיאון ההתקוממות הלאומית   

הסלובקית )ּבאְנסָקה ּביְסטריָצה( 
315  ,249

)ה(התקוממות הלאומית 
הסלובקית, מוזיאון )ּבאְנסָקה 

315 ,249 SNP )ּביְסטריָצה
)ה(התקוממות של תושבי פראג 

43 )1848(
)ה(התקוממות של תושבי פראג 

48 ,30 )1945(

ו
201 Váchal, Josef ואכאל, יוזף

209 Valdice ואְלדיֶצה
 Valdice )ואְלדיֶצה, שער )ִייצ’ין

209
208 Valdštejn ואלְדְשָטיין, מצודה
 Valtice Chateau ואְלטיֶצה, טירה

240 ,229 ,227
ואֶלנשֵטיין, אלּבֶרכט פון 

 Wallenstein, Albrecht von
69 ,68 ,41

ארמון ְמִניכֹובֹו ְהראִדישֶטה 127  
ִייצ’ין 208-9  

מוזיאון ֶחּב 171  
מצודת ְוְרְצהלאִּבי 210  
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 ,11 Troja )טרויה, ארמון )פראג
106–7 ,100

209 Trosky ְטרֹוסקי, מצודה
148 ,137 ,12 Třeboň ְטְרֶז’ּבֹון

מלונות 351  
מסעדות 370  

142 ,79 Třeboň ְטְרֶז’ּבֹון, האמן
 ,181 ,84 ,47 Terezín ֶטֶרזין

192–3
 Trizulijak, ְטריזּוִלָיאק, אלכסנדר

288 Alexander
 Terchová ֶטְרכֹוָבה, פסטיבלים

261
 ,253 ,249 ,246 Trnava ְטְרנאָבה

300–303 ,295
מלונות 355  

מסעדות 378  
מפה 301  

פסטיבלים 260  
טֶרנצ’יאנסֶקה ֶטּפליֶצה 

 ,248 Trenčianske Teplice
305 ,295

מלונות 355  
מסעדות 377  

פסטיבלים 261  
305 ,295 Trenčín ְטֶרְנצ’ין

מלונות 355  
מסעדות 377  

פסטיבל האביב למוסיקה 260  
פסטיבלים 260  

י
יאבֹורז’יצ’סֶקה, מערות 
222 ,215 Javoříčské

 Jablonné v יאּבלֹוֶנה ִוי ּפֹודֶיישֶטדי
188-9 Podještědí
יאגֶיילֹו, שושלת 40-41

205 Jäger, Josef יאֶגר, יוזף
 Jan Adam יאן אדם מליכטנשטיין

222
223 Jan II יאן השני מליכטנשטיין

יאן מלֹוְּבקֹוביץ 195
יאן מֶנּפֹומּוק 71, 159, 236

יאן פרנציסי: מנהיג המורדים 
הסלובקיים )ּבֹוהּון( 264

 Janáček, Leoš יאנאצ’ק, ֶלאֹוש
31 ,25

יאנאצ’קֹובי הּוְקבאלדי, פסטיבל 
 Janáčkovy בינלאומי למוסיקה

31 Hukvaldy
143 Janák, Pavel יאנאק, ּפאֶבל

 Jánošík, Juraj יאנֹוִשיק, יּוָרִאי
261

 Jánošík )יאנֹוִשיק, ימי )ֶטְרכֹוָבה
261

יאְנָסה, וצלאב, כיכר העיר העתיקה 
74 Jansa, Václav
341 Jasov יאסֹוב

259 Jasov יאסֹוב, מנזר
 Jasovská יאסֹוְבסָקה יאסקיָנה

341 ,256 ,254 ,249 Jaskyňa
392 Jasná יאְסָנה
מסעדות 378  

 Jaskyňa יאסקיָנה דֹומיָצה
340 ,249 Domica

יארֹוֶמְרז’יֶצה נאד רֹוקיְטנֹו, טירה 
 Jaroměřice nad Rokytnou

238
יהודים

אנדרטת השואה )ְטְרנאָבה( 301  
אתרים יהודיים חשובים 239  

בדרום מוראביה 227  
בית העירייה היהודי )פראג( 79  
במלחמת העולם השנייה 17,   

271 ,18
גטו ּבֹוסקֹוביֶצה 235  

גטו ְטֶז’ּביץ’ 237, 239  
גטו ֶטֶרזין 193  

הרובע היהודי )מיקּולֹוב( 239,   
240

הרובע היהודי )פראג( 11, 73,   
79–84

מוזיאון ההתקוממות הלאומית   
הסלובקית )ּבאְנסָקה ּביְסטריָצה( 

315
ראו גם בתי כנסת   

יוברטוס הקדוש, יום )ְּפְרז’יִּביליָנה( 
262

316 Jodok, Master יֹודֹוק, האמן
יוזף השני, הקיסר 3–42, 267, 268

ֶטֶרזין 192  
יֹוֶספֹוב )מזרח בוהמיה( 213  

שּפילֶּברק )ְּבְרנֹו( 233  
יוחנן המטביל, קתדרלת 

 St John the Baptist )ְטְרנאָבה(
302–3  Cathedral
יום הרפובליקה 32

90 Jungmann, Josef יּונגמן, יוזף
 Jungmann )יּונגמן, כיכר )פראג

90
 Josefov )יֹוֶספֹוב )מזרח בוהמיה

213
 ,73 Josefov )יֹוֶספֹוב )פראג

79-84
 Jurkoviče, יּוְרקֹוביֶצ’ה, דּושאן

299 ,241 Dušan
237 Jihlava ִייְהלאָבה

מסעדות 375  
ִייז’י מּפֹוֶדּבראד, המלך 39, 40, 

223 ,133 ,126

188 Jizerské ִייֶזרסֶקה, הרי
288 Jetting, Carl ֶייִטינג, קרל

191 Jetřichovice ֶייְטְרז’יכֹוביֶצה
ִיינדריך ִיינדריך, מוזיאון 

 Jindřich Jindřich )דֹומאְז’ִליֶצה(
170

 Jindřichův ִיינדריכּוב ְהראֶדץ
146–7 ,137 ,12 Hradec

מלונות 351  
מסעדות 370  

יין
מה לשתות 363  
מוראביה 241  

קניות 381, 383  
ראָצ’ה 289  

ייסודה של צ’כיה 33
223 ,216 Jeseník ֶייֶסניק

מלונות 353  
מסעדות 373  

223 ,215 Jeseníky ֶייֶסניקי, הרי
ֶייֶסניקי, לשכת מידע לתיירים 

389 Jeseníky )ֶייֶסניק(
208–9 ,199 ,197 Jičín ִייצ’ין

מלונות 352  
מסעדות 373  

 Jirásek, Alois ִייראֶסק, ָאלֹוִיס
103 ,44

185 Ještěd )ֶייְשְטֶיד, הר )ליֶּבֶרץ
ילדים

טיול עם 397, 399  
מלונות 347  

מסעדות 359  
ימי־הביניים, אדריכלות 258

ירוסלאבה ְּפרילּוצ’יָקה, המוזיאון 
 Jaroslava )’לאתנוגרפיה )הֹוליץ

299 Prílučika
ישועים 41, 42, 5–84, 267

כ
כדורגל 390, 393

כדורגל, האגודה הסלובקית 393
כדורגל, האגודה של צ’כיה 390
כיכר אירופה )קֹומאְרנֹו( 306-7

 Náměstí )כיכר ד”ר א. ֶּבֶנש)ליֶּבֶרץ
184 Dr E Beneše

כיכר ההתקוממות הלאומית 
הסלובקית )ּבאְנסָקה ּביְסטריָצה( 

314-15 Námestie SNP
כיכר ההתקוממות הלאומית 
הסלובקית )ברטיסלאבה( 

287 Námestie SNP
 Náměstí )כיכר החירות )ְּבְרנֹו

231 Svobody

289 Zichy )ִזיִכי, מצודה )רּוסֹובֶצה
326 ,249 ,248 Žilina ז’יליָנה

מלונות 357  
מסעדות 379  

143 Žirovnice ז’ירֹוְבניֶצה
זכוכית 27

המוזיאון לאמנות דקורטיבית   
)פראג( 84

קניות 380-81  
 Zachariáš, Lord ָזָכריאש, הלורד

237
 Zlatá ְזלאָטה קֹורּוָנה, מנזר

158 ,22 Koruna
206 Žleby ְז’ֶלּבי, מצודה

ֶז’ֶלְזָנה ּפאָנה )מגדל בתולת הברזל; 
 Železná )ֶצ’סֶקה ּבּוְדֶייֹוביֶצה

141 Panna
ֶז’ֶלְזָנה רּוָדה, לשכת מידע 

 Železná Ruda Information
389 Centre

98 Želivský, Jan ֶז’ליְבסקי, יאן
241 Zlín ְזלין

מסעדות 375  
 Zelný )ֶז’ְלִני ְטְרה, כיכר )ְּבְרנֹו

230 trh
29 Zeman, Karel ֶזמאן, קאֶרל
240 ,227 ,13 Znojmo ְזנֹוְימֹו

מלונות 353  
מסעדות 375  

 Ženíšek, ֶז’ניֶשק, פרנטיֶשק
96 ,93 František

ֶזֶצסיֹון, סגנון )אר־נובו( 99
201 Zrzavý, Jan ְזְרזאבי, יאן

קליאופטרה 104  

ח
171 Cheb ֶחּב

חג הִהתגלות 263
חג המולד 33, 263

חג המולד, יריד )ברטיסלאבה( 262
חג השילוש הקדוש )ּפאלקֹו( 67

חגים לאומיים
סלובקיה 263  

צ’כיה 33  
חֹוד, מבצרים ומוזיאונים 

170 Chod )דֹומאז'ליֶצה(
128 Chotek חֹוֶטק, משפחה

חופש הפולחן, היתר 41
חורף

בסלובקיה 263  
בצ’כיה 33  

חיות־בר
סלובקיה 257  
צ’כיה 20-21  

ראו גם פארקים לאומיים, גני־  
חיות ושמורות לחיות־בר

חיי הכפר הסלובקיים, מוזיאון 
 Slovak Village )פתוח )מרטין

319 Museum
חיילי הצבא הצ’כוסלובקי, אנדרטה 

)מעבר־ההרים דּוקָלה( 337
חילוץ בהרים 392

חירות ולמוקרטיה, יום המאבק 32
 Chlum sv. ְחלּום ְסֶבָטה מאְרז'י

174 Máří
 Chlumec ְחלּוֶמץ נאד צידלינֹו

208 nad Cidlinou
חמת חלילים, הפסטיבל 

הבינלאומי )ְסְטראקֹוניֶצה( 31, 
159

חמת חלילים, פסטיבלים 31, 
263 ,159

חניה 414, 415
חקלאות, המוזיאון הסלובקי 

 Slovak Agricultural )ניטָרה(
308 ,274 Museum

חקלאות, צ’כיה 21
206 Chrudim ְחרּודים

חרסינה 27
חשמל 397, 399

חשמליות 414, 415

ט
144–5 ,137 ,12 Tábor טאּבֹור

מלונות 351  
מסעדות 370  

טאּבֹוריטים 38, 144
)ה(טבטונים, האבירים 223

 Thököly, ְטהֹוקֹולי, הרוזן ִאיְמֶרה
337 ,267 Count Imre

 Továrniky טֹובארניקי, מצודה
308

טּוָּבה, תחרות בינלאומית )ְּבְרנֹו( 
 32

171 Twain, Mark טוויין, מארק
27 Toyen טֹוֶיין

טּולָקה, יוזף, התיאטרון הלאומי 
96 Tulka, Josef )פראג(

טֹוּפֹוליצ’יָאנסקי, ארמון 
327 ,249 Topol’čianky

טֹוּפֹוליצ’יָאנסקי, מצודה 
304 Topol’čiansky

 ,129 Točník טֹוְצ’ניק, מצודה
130–31

124 Tuček, Jan טּוֶצ’ק, יאן
197 Turnov טּורנֹוב

)ה(טורקי, הבית )ֶסֶנץ( 293
)ה(טורקית, האימפריה 40, 7–266

237 ,227 ,13 Třebíč ’ְטֶז’ּביץ
מלונות 353  

מסעדות 375  

 Tatranská ָטְטראנסָקה לֹוְמניָצה
Lomnica

מלונות 357  
מסעדות 378  

)ה(ָטְטָרה הגבוהים, הרים 392
 Tatra ָטְטָרה, הפארק הלאומי

320 ,249 ,248
ָטְטָרה, הרי 246, 248, 253, 255, 

 ,320–21 ,311 ,257 ,256
322–3

מפה 320-21  
220 Theimer, Ivan ֵטייֶמר, איוואן

ִטיָכה סֹוטֶייסָקה )ֶצ’סֶקה 
 Tichá Soutĕska )ְסביצארסקֹו

190
 Tyl, Josef ִטיל, יוזף קאֶיטאן

86 Kajetán
164 Tyl )ִטיל, תיאטרון )ְּפְלֶזן

286 Tilgner, V .טילְגֶנר, ו
 Týn nad Vltavou ִטין נאד ְוְלטאבֹו

142-3
טיסה 408-9

 Tiso, טיסֹו, מונסיניור יוזף
288 ,271 Monsignor Josef

טיסות שכר 409
טיפוס, הארגון הצ’כי 389

טיפוס צוקים 388, 389, 391, 392
טיפוס צוקים והרים, הפדרציה 

הבינלאומית 392
טיפים, במסעדות 358

Titian טיציאן
ארמון הארכיהגמון )קרֹוְמֶייז’יז’(   

242
אשה צעירה מול המראה 58  

טירות ראו ארמונות
236 Tišnov טיְשנֹוב

טלפון 406-7
טלפונים ניידים 406

 ,228 ,227 ,226 ,12 Telč ’ֶטְלץ
237

מלונות 353  
מסעדות 375  

142 Temelín ֶטֶמלין
טניס 389, 390, 392, 393
טניס, האגודה הצ’כית 389

 Tencalla, ֶטְנקאָלה, ג’ובאני פייטרו
218 Giovanni Pietro

 ,178 ,161 Teplá ֶטּפָלה, מנזר
179

389 ,193 Teplice ֶטּפליֶצה
מלונות 352  

193 ,182 Teplice ֶטּפליֶצה, ארמון
Trutnov ְטרּוְטנֹוב

מלונות 352  
מסעדות 373  
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ניקולאוס הקדוש )ֶחּב( 171  
ניקולאוס הקדוש )לֹוני( 194  
ניקולאוס הקדוש )ֶסֶנץ( 293  

ניקולאוס הקדוש )פראג, מאָלה   
סטראָנה( 11, 23, 52, 54, 7–66

ניקולאוס הקדוש )פראג,   
סטאֶרה מֶייסטֹו( 74

ניקולאוס הקדוש )ְּפֶרשֹוב( 336  
ְסבאָטה הֹוָרה )ּפרז’יּבראם( 122,   

132
סטפנוס הקדוש )ז’יליָנה( 326  

סטפנוס הקדוש )סטּוָּפָבה( 291  
סטפנוס הקדוש )פראג( 94  
עליית מרים )אֹוָּפָבה( 223  

עליית מרים )ּבאְנסָקה   
ּביְסטריָצה( 316-17

עליית מרים )האבליצ’קּוב ּברֹוד(   
205

עליית מרים )ְהראֶדץ ְקראלֹוֶבה(   
200-201

עליית מרים )ז’אֶטץ( 195  
עליית מרים )ְטְרנאָבה( 300  

עליית מרים )מאלאצקי( 292  
עליית מרים )מריַאנסֶקה לאזֶנה(   

171
עליית מרים )ְסלאבֹוניֶצה( 148  
עליית מרים )ּפֹודֹוליֶנץ( 337  

עליית מרים )ְּפְלֶזן( 165  
פטרוס ופאולוס הקדושים   

)אּושֶטק( 192
פטרוס ופאולוס הקדושים   

)ָאלּבֶרכטיֶצה( 142
פטרוס ופאולוס הקדושים   

)ויֶשְהראד( 102
פטרוס ופאולוס הקדושים )ֶלֶדץ’   

נאד סאזאבֹו( 205
פטרוס ופאולוס הקדושים   

)ֶמלניק( 128
פטרוס ופאולוס הקדושים )נֹוֶבה   

ְהראדי( 148
פטרוס ופאולוס הקדושים   

)ָקרלֹובי וארי( 177
פלֹוריאן הקדוש )אּוסטי לאֶּבם(   

193
ּפרֹוקֹוּפיּוס הקדוש )ְסְטָרקֹוניֶצה(   

159
קורבן מריה )ֶצ’סֶקה ּבּוְדֶייֹוביֶצה(   

140
קֶלֶמנטיּוס הקדוש )ְהראֶדץ   

ְקראלֹוֶבה( 202
קפלת אנה הקדושה )ֶסניָצה(   

298

קפלת הצלב הקדוש )קרלשטיין(   
147

קפלת יוחנן הקדוש נותן הצדקה   
)ברטיסלאבה( 274, 284 

קפלת מיכאל הקדוש )קֹושיֶצה(   
335 ,332

קפלת ְשֶטרנֶּברג )ְּפְלֶזן( 167  
קתרינה הקדושה )ּבאְנסָקה   

ְשטיָאְבניָצה( 318
קתרינה הקדושה )קֶרמניָצה(   

319
רוח הקודש )ֶז’ְהָרה( 343  

רוח הקודש )ֶמדזילאּבֹורֶצה( 336  
רֹוטּונָדת מרטינוס הקדוש   

)ויֶשְהראד, פראג( 102
רֹוטּונָדת קתרינה הקדושה   

)ְזנֹוימֹו( 22, 240
תומא הקדוש )פראג( 68  

כספומטים 402, 404
כרטיסי אשראי 3–402, 404

בחנויות 380, 382  
במסעדות 358  

כרטיסי חיוג 406, 407
כרטיסים

בידור 384, 386  
טיסה 409  

רכבת 410, 412  
כרייה 181, 215, 224

מוזיאון )ּבאְנסָקה ְשטיָאְבניָצה(   
318

מוזיאון )ְּפְרז’יּבראם( 132-3  

ל
 ,181 ,128 ,21 Labe לאֶּבה, נהר

197 ,193 ,182
 Laugaricio )ָלאּוָגריצ’ֹו )ְטֶרְנצ’ין

305 ,295
223 Lázně Jeseník לאְזֶנה ֶייֶסניק

 Lázně לאְזֶנה קיְנְז’בארט
171 Kynžvart

 Latrán )לאְטראן )ֶצ’סקי קרּומלֹוב
155

לאיוש הראשון, מלך הונגריה 
305 ,292 Louis I

 Louis לאיוש יאגֶיילֹו, המלך
266 ,40–41 Jagiello

332 Lang, Adolf לאנג, אדולף
326 Lang, Jozef לאנג, יוזף

לאנֶדק פארק - המוזיאון לכרייה 
224 Landek )אֹוסטראָבה(

129 Lány לאני

 ,331 ,329 ,248 Levoča ֶלבֹוָצ’ה
338–9

מלונות 357  
מסעדות 379  

פסטיבלים 261  
לבוש במסעדות 359

 Levetzow, ֶלֶבטֹוב, אולריקה פון
175 Ulrike von

354 Levice ֶלביֶצה, מלונות
309 Levice ֶלביֶצה, מצודת

 Lednice Chateau ֶלְדניֶצה, טירה
240 ,229

ֶלְדניְצקֹו-ואְלטיְצקי ָאֶרָאל, אזור 
 ,13 Lednicko-Valtický areál

240 ,229 ,227
205 Ledeč Castle ֶלֶדץ’, מצודה

 Ledeč nad ֶלֶדץ’ נאד סאזאבֹו
205 Sázavou

 ,260 Lehár, Franz ֶלהאר, פרנץ
309

לּואיטָגרד הקדושה, )בראון( 71
לֹוְּבקֹוביץ, ארמון )פראג( 

57 Lobkowicz
 Lobkowicz לֹוְּבקֹוביץ, משפחת

128
58 Ludmilla לודמילה, הנסיכה

 ,241 Luhačovice לּוהאצ’ֹוביֶצה
389

מלונות 353  
לֹוִזי, ִאיְמריך, הארכיהגמון של 
302 Lósi, Imrich ֶאְסֶטְרגֹום

 Lomnický štít לֹוְמניצקי ְשִטיט
321 ,313 ,248

194 ,183 Louny לּוני
107 Loos, Adolf לֹוס, אדולף

לופטהנזה 408
327 Lučenec לּוֶצ’ֶנץ

פסטיבלים 261  
 Lucerna )לּוֶצרָנה, ארמון )פראג

92
174-5 Loket לֹוֶקט

מלונות 352  
מסעדות 371  

 Luxemburg לוקסמבורג, שושלת
40 ,36–7

 Lurago, לּוראגֹו, ָאנֶסלמֹו
67 Anselmo

 ,42 Lurago, Carlo לּוראגֹו, קרלו
195 ,132

איגנציּוס הקדוש )פראג( 95  
עלייתה לשמיים של מריה   

הקדושה )ְהראֶדץ ְקראלֹוֶבה( 
200

64 Loreto )לֹוֶרטֹו )פראג

 Old )כיכר העיר העתיקה )יאנָסה
74 Town Square

 Old )כיכר העיר העתיקה )פראג
76 ,74 Town Square

כיכר העיר העתיקה )ֶצ’סקי 
 Náměstí Svornosti )קרּומלֹוב

154
)ה(כיכר הקטנה )ְהראֶדץ 

 Malé Náměstí )ְקראלֹוֶבה
203 ,200

 Náměstí )כיכר הרפובליקה )ְּפְלֶזן
164 Republiky

כיכר ְּפֶז’מיֶסל אֹוטאָקר השני 
 Náměstí )ֶצ’סֶקה ּבּוְדֶייֹוביֶצה(

140 Přemysla Otakara II
כלוב הקלון )ֶלבֹוָצ'ה( 338

כנסיות
ֶאגידיּוס הקדוש )ְטְרֶז’ּבֹון( 148  

ֶאגידיּוס הקדוש )פראג( 85  
אורסולה הקדושה )פראג( 98  

איגנציּוס הקדוש )ִייְהלאָבה( 237  
איגנציּוס הקדוש )ִייצ’ין( 209  
איגנציּוס הקדוש )פראג( 95  

ִאיְמֶרה הקדוש )צ’אְסָטה( 291   
אליזבתה הקדושה )ְזבֹוֶלן( 318  
אנטוניוס הקדוש )ליֶּבֶרץ( 184   

ארבעה־עשר הקדושים   
המעונים )קאדאן( 195

בזיליקת ומנזר גיאורגיוס הקדוש   
)פראג( 11, 22, 57, 58

בזיליקת לורנציוס וְזדיסָלָבה   
הקדושים )יאּבלֹוֶנה ִוי 

ּפֹודֶיישֶטדי( 188-9
בזיליקת פרוקופיוס הקדוש   

)טֶז’ּביץ’( 22, 237
ברברה הקדושה )מאֶנִטין( 175  

ברתולומאוס הקדוש   
)ּפארדּוּביֶצה( 207

ברתולומאוס הקדוש   
)ֶּפלְהז’ימֹוב( 143

ברתולומאוס הקדוש )קֹולין( 22,   
126

גבירתנו )ָמריאָנקה( 292  
גבירתנו )ְקְז’טיני( 234  

גבירתנו המנצחת )פראג( 69  
גבירתנו של השלגים )אֹולֹומֹוץ(   

 Our Lady of the Snows
216-17

גבירתנו של השלגים )פראג( 90,   
92

גבירתנו שלפני טין )פראג( 11,   
78 ,74

גבירתנו שמתחת לשרשרת   
)פראג( 69

גיאורגיוס הקדוש )ְסבאטי יּור(   
290

גילוי הצלב הקדוש )ליטֹומישיל(   
204

הבזיליקה של ֶאגידיּוס הקדוש   
)ָּבְרֶדיֹוב( 337

הִהשתנות )טאּבֹור( 144  
הכנסייה האוואנגליסטית   

לותרנית )ְסבאטי קריז’( 326
הכנסייה הישועית )קֹושיֶצה(   

333
הכנסייה הישועית )קלאטֹובי(   

168
הכנסייה הישועית של המושיע   

הקדוש 281, 282
הכנסייה הישועית של יעקב   

הגדול )ִייצ’ין( 209
הכנסייה הכחולה הקטנה   

)ברטיסלאבה( 288
הכנסייה הלותרנית )ֶקז’מארֹוק(   

337
הכנסייה המוראבית בבוהמיה   

)ְמלאָדה ּבֹוֶלסלאב( 127
הכנסייה המינֹוריטית הישנה   

)ֶלבֹוָצ’ה( 338
הכנסייה הפיאריסטית )ְטֶרנִצ’ין(   

305
הכנסייה הפיאריסטית )ניטָרה(   

308
הכנסייה הפרוטסטנטית   

)ֶקז’מארֹוק( 337
הכנסייה הפרנציסקנית   
)ברטיסלאבה( 281, 283

הכנסייה והמנזר של המסדר   
הפיאריסטי )ּפֹודֹולינץ( 337

הלנה הקדושה )ְטְרנאָבה( 301  
המולד )אֹוּפֹוצ’נֹו( 213  

המולד של מריה הקדושה   
)ֶּבֶנשֹוב נאד ּפלֹוְצ’ניצי( 192
המולד של מריה הקדושה   

)דֹומאְז’ליֶצה( 170
המושיע הקדוש )קֶלֶמנטינּום,   

פראג( 84-5
הצלב הקדוש )ּבאְנסָקה   

ּביְסטריָצה( 314
הצלב הקדוש )ּברנֹו( 230  
הצלב הקדוש )ֶדִצ’ין( 189  

הצלב הקדוש )ליֶּבֶרץ( 184  
הצלב הקדוש )מצודת   

קרלשטיין( 134
הצלב הקדוש )פריְדלאנט( 188  

הצלב הקדוש )פָרנטישקֹובי   
לאְזֶנה( 174

הצלב הקדוש )ֶצ’סָקה ליָּפה(   
189

השילוש הקדוש )ז’יליָנה( 326  
השילוש הקדוש )ְזבֹוֶלן( 318  

השילוש הקדוש )ְטְרנאָבה( 301  
השילוש הקדוש )קּוקס( 23,   

212
ויטּוס הקדוש )ֶצ’ְסקי קרּומלֹוב(   

154
וצלאב הקדוש )ָהראכֹוב( 210  

וצלאב הקדוש )פראג־ֶורשֹוביֶצה(   
23

חגיגת הצלב הקדוש   
)ליטֹומישיל( 204

ְחלּום ְסֶבָטה מאְרז’י 174  
יאן מֶנּפֹומּוק )ְז’ד’אר נאד   

סאזאבֹו( 236
יאן ָסְרָקְנֶדר הקדוש )אֹולֹומֹוץ(   

218
יוחנן המטביל )ְדבּור ְקראלֹוֶבה(   

212
יוחנן המטביל )ְהראניֶצה( 225  
יוחנן המטביל )מאֶנִטין( 175  
יוחנן המטביל )מֹוְדָרה( 290  

יוחנן המטביל )ְסלאבֹוניֶצה( 148  
יוחנן הקדוש )ֶטּפליֶצה( 193  

יעקב הקדוש )ְטְרנאָבה( 274,   
301

יעקב הקדוש )ֶלבֹוָצ’ה( 275,   
338 ,330

יעקב הקדוש )ליּפניק נאד   
ֶּבְצ’בֹו( 225

יעקב הקדוש )פראג( 75, 9–78  
יעקב הקדוש )ְּפראָכטיֶצה( 158  

יעקב הקדוש )קּוְטָנה הֹוָרה(   
124 ,118

כל הקדושים )סְטְרז’יּברֹו( 170  
כנסיית הביקור של מריה   
הקדושה )ֶהְייניֶצה( 188

כנסיית הלב הקדוש של אדוננו   
)וינֹוְהראדי, פראג( 23

כנסיית המנזר )ֶצ’רֶבני   
ְקלאשטֹור( 321

כנסיית המסדר הפיאריסטי   
)ְסבאטי יּור( 290

כנסיית מסדר האחיות   
העניות של קלרה הקדושה 

)ברטיסלאבה( 287
כנסיית ְקלאדרּוּבי 170, 178  

לֹוֶרטֹו )פראג( 64  
לורנציוס הקדוש )נאחֹוד( 212  
ָמאּוריציֹוס הקדוש )אֹולֹומֹוץ(   

218
מיכאל הקדוש )אֹולֹומֹוץ( 218  

מסדר ‘אֵחי החמלה’   
)ברטיסלאבה( 287

מרטינוס הקדוש )מרטין( 319  
מריה הקדושה )ְּפז’יּבֹור( 224  

מרים המגדלית )ָקרלֹובי וארי(   
176 ,23
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ָלֶטרָנה מאגיָקה, תיאטרון )פראג( 
 ,384 ,96 ,90 Laterna Magika

385
125 Leopold ליאופולד, האמן

ליאופולד הראשון, הקיסר 
106 ,42 Leopold I

 Leopold ליאופולד השני, הקיסר
269 ,268 II

209 Libosad )ליּבֹוסאד )ִייצ’ין
 ,181 ,180 ,12 Liberec ליֶּבֶרץ

184–7
מלונות 352  

מסעדות 372  
מפה 185  

82 ,81 Löw )ליווא, הרב )המהר”ל
קברו 83  

 ,197 ,13 Litomyšl ליטֹומיְשל
204

מלונות 352  
מסעדות 373  
פסטיבלים 31  

192 Litoměřice ליטֹוֶמְרז’יֶצה
מלונות 352  

מסעדות 372  
ליטֹוֶמְרז’יֶצה, האמן מ- 
192 ,79 Litoměřice

185 Liebig ְלֶייּביג, משפחת
ליכטנשטיין, משפחת 

 ,223 ,222 Liechtenstein
240 ,228

לילה, בילויים 385, 387 
לילה, חשמליות ואוטובוסים 414

לינדר, האמן ט., מפרייבורג 
 Lindner, Master T, of

193 Freiberg
38 ,37 Lipany ליּפאני, קרב

 Liptovský ליְּפטֹובסקי ְהראדֹוק
320 Hrádok

 Liptovský ליְּפטֹובסקי יאן, מלונות
356 Ján

 Liptovský ליְּפטֹובסקי, מיקּולאש
320 Mikuláš
מלונות 356  

151 Lipno, Lake ליְּפנֹו, אגם
205 Lipnice ליְּפניֶצה, מצודה

 Lipnice ליְּפניֶצה נאד סאזאבֹו
205 nad Sázavou

מסעדות 373  
 Lipník nad ליּפניק נאד ֶּבְצ’בֹו

225 Bečvou
284 Lippert, Jozef ליֶּפְרט, יוזף
288 Lechner, Ödön ֶלְכֶנר, אֹודֹון
ללא גבולות )ֶּבז ְהראניץ( פסטיבל 

לתיאטרון )ֶצ’סקי ֶטשין( 30
189 Lemberk ֶלמֶּברק, מצודה

148 Landštejn ָלנדשטיין, מצודה
לשכת מידע לתיירים 396, 398

מ
 Maggi, מאִג’י, ּבאְלָדסאֶרה

154 ,147 Baldassare
156 Maggi, G A de מאִג’י, ג. א

 Mahler, Gustav מאהלר, גוסטב
25

מאֶהנֹובֹו, תיאטרון )ְּבְרנֹו( 
45 Mahenovo

ָמאּוֶאְלֶּברטש, פ. א 
242 Mauelbertsch, F A

 Matica מאטיָצה ְסלֹוֶבְנְסָקה
270 Slovenska

 Matsche, Franz מאְטש, פרנץ
176

 Maillol, מאיֹול, אריסטיד, ּפֹומֹוָנה
104 Aristide

288 Mayerhoff, A .מאֶיירהֹוֶפר, א
156 Makh, Lorenz מאך, לֹוֶרְנץ
 Mácha, Karel מאָכה, ָקֶרל היֶנק

127 ,28 Hynek
 Macholanyí, מאכֹולאני, הרוזן יאן

292 Jan
292 Malacky מאלאצקי

מלונות 355  
 Mala מאָלה ְלהֹוָטה, פסטיבלים

263 Lehota
מאָלה סטראָנה ראו ְהראדצ’אני 

ומאָלה סטראָנה
175 ,163 ,12 Manětín מאֶנטין
44 Mánes, Josef מאֶנס, יוזף

מאְנְסֶפלד, ִיינדריך ּפאֶבל 
132 Mansfeld, Jindřich Pavel
 Makovec, Imre מאקֹוֶבץ, ִאיְמֶרה

304
 Mariánka מאִרָיאנָקה, מקדש

292
 Mathey, מאֵתיי, ז’אן־ּבטיסט
178 ,106 Jean-Baptiste

ָמְגֶדּבּוְרג, בסיס צבאי )ֶטֶרזין( 
193 Magdeburg

)ה(מגדל הלבן )ְהראֶדץ ְקראלֹוֶבה( 
202 ,200

)ה(מגדל השחור )ֶצ'סֶקה 
ּבּוְדֶייֹוביֶצה( 140

)ה(מגדל השחור )קלאטֹובי( 168
מגורים ראו אגרוטוריזם, אתרי 
קמפינג, אכסניות, מלונות, 
גסטהאוסים, בתים פרטיים

מגיפה, עמוד )ְּבְרנֹו( 231
)ה(מדונה מְקרּומלֹוב 26, 154

341 Medzev ֶמְדֶזב

 Medzilaborce ֶמְדזילאּבֹוְרֶצה
336 ,248–9
מלונות 357  

 Magyars ה(מדיארים, שבט(
265-6

ֶמֶדק, מיקּולאש, סעודת מלכים 
105 Medek, Mikuláš

)ה(ִמדרשה הגדולה )ניטָרה( 308
)ה(מהפכה הקומוניסטית 

 Victorious בצ’כוסלובקיה
48 February

 Velvet מהפכת הקטיפה
 ,90 ,49 ,18 ,17 Revolution

271
האנדרטה לקורבנות הקומוניזם   

)פראג( 91
כיכר וצלאב )פראג( 92  

290 Modra מֹוְדָרה
מודרנית, גלריה לאמנות )ְהראֶדץ 

ְקראלֹוֶבה( 45, 201
מֹוהאץ’, קרב 41, 266

)ה(מוזיאון הלאומי הסלובקי 
 Slovak National במרטין
319 Museum in Martin

)ה(מוזיאון הלאומי הסלובקי 
 Slovak National )ברטיסלאבה(

291 ,282 Museum
)ה(מוזיאון הלאומי )פראג( 

 ,88 ,45 ,11 National Museum
92–3 ,91

מוזיאונים וגלריות
אוסף רֹוְדניֶצה לֹוְּבקֹוביץ   
 Roudnice )ֶנלאהֹוֶזֶבס(

128-9 Lobkowicz Collection
ארמון ירידי המסחר )פראג(   
104-105 Trade Fair Palace

ארמון ְשֶטרנֶּברג )פראג(   
62-3 Sternberg Palace

בית האמן ּפאבֹול )ֶלבֹוָצ’ה(   
338 House of Master Pavol
בקתת הציד ‘הכוכב’ )פראג(   
103 Star Hunting Lodge
גלריה אּו ְּבראני )אּושֶטק(   

192 Gallery U Brány
גלריה ָאֶלש לאמנות של דרום   

בוהמיה )ְהלּוּבֹוָקה נאד ְוְלטאבֹו( 
 Aleš South Bohemian

142 ,137 Gallery
גלריה זאהֹוְרסָקה )ֶסניָצה(   

298 Záhorská Gallery
גלריה רֹוהאן )ארמון סיְכרֹוב(   

189 Rohan Gallery
גלריית התמונות של מצודת   

 Prague Castle Picture פראג
58 ,56 Gallery

הגלריה האזורית )ליֶּבֶרץ(   
Regional Gallery 185

הגלריה המוראבית )ְּבְרנֹו(   
Moravian Gallery 231

הגלריה הסלובקית הלאומית   
 Slovak National )ברטיסלאבה(

Gallery 247, 286
הגלריה העירונית )ּבאְנסָקה   

 Municipal Gallery )ּביְסטריָצה
314

הגלריה העירונית )ברטיסלאבה(   
City Gallery 283, 286-7

הגלריה לאמנויות ולמלאכות־יד   
 Gallery of Arts )אֹוסטָרָבה(

and Crafts 224
הגלריה לאמנות מודרנית   

 Modern )ְהראֶדץ ְקראלֹוֶבה(
Art Gallery 45, 201

הגלריה לאמנות של אּושֶטק   
Úštěk Art Gallery 192

הגלריה לאמנות של צפון   
 North )בוהמיה )ליטֹוֶמְרז’יֶצה
Bohemian Art Gallery 192

המבצרים והמוזיאונים של חֹוד   
 Chod Castle and )דֹומאז’ליֶצה(

Museums 170
המוזיאון האזורי )דּונאיסָקה   

 Regional Museum )ְסְטֶרָדה
304

המוזיאון האזורי )ֶטּפליֶצה(   
Regional Museum 193
המוזיאון האזורי )ֶייֶסניק(   
Regional Museum 223

המוזיאון האזורי )ִייצ’ין(   
Regional Museum 209
המוזיאון האזורי )ֶלביֶצה(   
Regional Museum 309

המוזיאון האזורי )ֶלֶדץ’ נאד   
 Regional Museum )סאזאבֹו

205
המוזיאון האזורי )ליטֹוֶמְרז’יֶצה(   

Regional Museum 192
המוזיאון האזורי )נֹוֶבה זאמקי(   

Regional Museum 309
המוזיאון האזורי )ְסטראקֹוניֶצה(   

Regional Museum 159
המוזיאון האזורי )ְּפֶרשֹוב(   
Regional Museum 336

המוזיאון האזורי )ֶצ’סָקה ליָּפה(   
 Regional Museum 189

המוזיאון האזורי )ֶצ’סקי   
 Regional Museum )קרּומלֹוב

154
המוזיאון האזורי )קֹוִלין(   

126 Regional Museum

המוזיאון הלאומי )פראג(   
 National Museum 11, 45, 88,

91, 92-3
המוזיאון המוראבי הלאומי   

 Moravian National )ְּבְרנֹו(
230 Museum

המוזיאון הסלובקי הלאומי   
 Slovak National )ברטיסלאבה(

291 ,282 Museum
המוזיאון הסלובקי הלאומי   
 Slovak National במרטין
319 Museum in Martin

המוזיאון העירוני )ברטיסלאבה(   
282 City Museum

המוזיאון העירוני )ְהראניֶצה(   
225 Municipal Museum

המוזיאון העירוני )מריַאנסֶקה   
171 Town Museum )לאְזֶנה
המוזיאון העירוני של שלזיה   

 Silesian Municipal )אֹוּפאָבה(
223 Museum

המוזיאון הפתוח )ְסִביְדִניק(   
337 Skansen

המוזיאון הפתוח לחיי הָוולאִכים   
)רֹוְז’נֹוב ּפֹוד ראְדהֹוְשֶטם( 

 Wallachian Open-Air
225 ,214 Museum

המוזיאון הפתוח לחיי הכפר   
 Slovak )הסלובקיים )מרטין

319 Village Museum
המוזיאון לאופנועים )ֶצ’סֶקה   

 Motorcycle )ּבּוְדֶייֹוביֶצה
141 Museum

המוזיאון לאופנועים )קאֶמן(   
143 Motorcycle Museum

המוזיאון לאמנויות דקורטיביות   
 Museum of )פראג(

84 ,83 Decorative Arts
המוזיאון לאמנות )ז’יליָנה(   

326 Museum of Art
המוזיאון לאמנות דתית   

 Diocesan )ליטֹוֶמְרז’יֶצה(
192 Museum

המוזיאון לאמנות מודרנית של   
משפחת וורהול )ֶמְדזילאּבֹוְרֶצה( 

 Warhol Family Museum of
336 Modern Art

המוזיאון לאמנות של אֹולֹומֹוץ   
219 Olomouc Art Museum

המוזיאון לבובות )ְחרּודים(   
206 Puppet Museum

המוזיאון לחקלאות של סלובקיה   
 Slovak Agricultural )ניטָרה(

308 ,274 Museum
המוזיאון ליצור יין )ברטיסלאבה(   
 Museum of Wine Production

281

המוזיאון לכלי נשק ולביצורי   
 Museum )העיר )ברטיסלאבה

 of Weapons and Town
283 Fortifications
המוזיאון למוסיקה   

 Museum of )ברטיסלאבה(
281 Music

המוזיאון למוסיקה )ְטְרנאָבה(   
301 Music Museum

המוזיאון למטבעות ולמדליות   
 Museum of Coins )קֶרמניָצה(

319 and Medals
המוזיאון לספרות של דרום   

בוהמיה )מנזר ְזלאָטה קֹורּוָנה( 
 Museum of South Bohemian

158 Literature
המוזיאון לשעונים )ברטיסלאבה(   
287 ,247 Museum of Clocks

המוזיאון לתרבות של אוקראינה־  
 Museum of )רּותֵניָאה )ְסִביְדִניק

 Ukraine-Ruthenian Culture
337

המוזיאון של דרום בוהמיה   
 South )ֶצ’סֶקה ּבּוְדֶייֹוביֶצה(
141 Bohemia Museum

המוזיאון של הרי הקרפטים   
 Small )הקטנים )ֶּפזינֹוק

290 Carpathian Museum
המוזיאון של מזרח בוהמיה   

 Museum of )ְהראֶדץ ְקראלֹוֶבה(
201 Eastern Bohemia

המוזיאון של מזרח בוהמיה   
 Museum of East )ּפארדּוּביֶצה(

207 Bohemia
המוזיאון של מזרח סלובקיה   

 East Slovak )קֹושיֶצה(
333 ,249 Museum

המוזיאון של מערב בוהמיה   
 West Bohemian )ְּפְלֶזן(

165 Museum
המוזיאון של מערב סלובקיה   

 Museum of West )ְטְרנאָבה(
300-301 Slovakia

המוזיאון של ֶפְרדיש קֹוְסְטָקה   
 Museum of Ferdiš )ְסטּוָּפָבה(

291 Kostka
המוזיאון של צפון בוהמיה   

 North Bohemian )ליֶּבֶרץ(
185 Museum

לאנֶדק פארק - מוזיאון הכרייה   
 Landek Park – )אֹוסטָרָבה(

222 Mining Museum
מוזיאון בטהובן )דֹולָנה קרּוָּפה(   

299 Beethoven Museum
מוזיאון ֶגרּולאָטה )רּוסֹובֶצה(   

289 Gerulata Museum



| אינדקס   430431  | נדקס   אי

מוזיאונים וגלריות, המשך
 Dvořák )מוזיאון דבוז’אק )פראג  

94 Museum
 Brewing )מוזיאון הבירה )ְּפְלֶזן  

165 Museum
מוזיאון הגטו והבסיס הצבאי   

 Ghetto )ָמְגֶדּבּוְרג )ֶטֶרזין
 Museum and Magdeburg

193 Barracks
מוזיאון הדואר )מנזר ויְשִשי   
149 Postal Museum )ּברֹוד
מוזיאון ההּוסיטים )טאּבֹור(   

144 Hussite Museum
מוזיאון ההתקוממות הלאומית   

הסלובקית )ּבאְנסָקה ּביְסטריָצה( 
315 ,249 SNP Museum
מוזיאון הכרייה )ּבאְנסָקה   

 Mining Museum )ְשטיָאְבניָצה
318

מוזיאון הכרייה )ְּפְרז’יּבראם(   
132-3 Mining Museum

מוזיאון הקרב במעבר־ההרים   
 Battle of )דּוקָלה )ְסִביְדִניק

337 Dukla Museum
מוזיאון השיאים )ֶּפלְהז’ימֹוב(   

143 Records Museum
171 Cheb Museum מוזיאון ֶחּב  
מוזיאון טֹומאש ג. מסריק )לאני(  
 Tomáš G Masaryk Museum

129
 Týn מוזיאון ִטין נאד ְוְלטאבֹו  
143 nad Vltavou Museum

 Trenčín מוזיאון ְטֶרְנצ’ין  
305 Museum

מוזיאון ִיינדריך ִיינדריך   
 Jindřich Jindřich )דֹומאְז’ִליֶצה(

 170 Museum
מוזיאון ירוסלאבה ְּפרילּוצ’יָקה   

 Jaroslava )’לאתנוגרפיה )הֹוליץ
 Prílučika Ethnographic

299 Museum
 Mucha )מוזיאון מּוָכה )פראג  

93 ,11 Museum
 Mozart )מוזיאון מוצרט )פראג  

102 ,101 Museum
מוזיאון מכבי־האש )ֶּבחינֶייה(   
142 Fire Fighters’ Museum
 Mendel )מוזיאון ֶמְנֶדל )ְּבְרנֹו  

231 Museum
מוזיאון מעיינות־המרפא   

304 Spa Museum )ִּפֶייְשְט’אני(
מוזיאון מרכז סלובקיה )ּבאְנסָקה   

 Central Slovak )ּביְסטריָצה
315 Museum

מוזיאון נֹובֹוְהראְדְסֶקה )לּוֶצ’ֶנץ(   
327 Novohradské Museum

 Nový Jičín מוזיאון נֹובי ִייצ’ין  
225 Museum

 Nitra Museum מוזיאון ניטָרה  
308

מוזיאון סֶמטאָנה )ליטֹומיְשל(   
204 Smetana Museum
מוזיאון סֶמטאָנה )פראג(   
85 Smetana Museum

מוזיאון ּפֹובאְז’סֶקה )צ’יְצ’מאני(   
326 Považské Museum

מוזיאון ּפֹוְרָטה קֹוֶאלי )טיְשנֹוב(   
 236 Porta Coeli Museum
מוזיאון ּפראֶכְנייסֶקה )ּפיֶסק(   
159 Prácheňské Museum

 Příbor מוזיאון ְּפְרז’יּבֹור  
225 Museum

מוזיאון ֶצ’רֶבני ְקלאשטֹור   
 Červený Kláštor Museum

321
 Kežmarok מוזיאון ֶקְז’מארֹוק  

337 Museum
 Karlovy מוזיאון ָקרלֹובי וארי  

176 Vary Museum
 Šariš )מוזיאון שאריש )ּבאְרֶדיֹוב  

337 ,319 Museum
 Štúr )מוזיאון ְשטּור )מֹוְדָרה  

290 Museum
מוזיאון שֶטפאניק )קֹושאריסָקה(   

299 Štefánik Museum
מוזיאון ְשקֹוָדה )ְמלאָדה   

 Škoda Museum )ּבֹוֶלסלאב
127

מידע כללי 397, 9–398  
מקום הולדתו של דבוז’אק   

 Dvořák’s )ֶנלאהֹוֶזֶבס(
128-9 Birthplace

מרכז ֶאגֹון שיֶלה )ֶצ’סקי   
 Egon Schiele )קרּומלֹוב

154 ,12 Centrum
 Špilberk )שּפילֶּברק )ְּבְרנֹו  

232-3
מֹוֶזר, בית החרושת לקריסטל, 

ָקרלֹובי וארי 27
 Mojmírovce מֹוְימירֹובֶצה, ארמון

308–9
 Mucha, Alfons מּוָכה, אלפונס

304
אר־נובו בפראג 99  

בית העם )פראג( 45, 7–86  
בית־הקברות ויֶשְהראד )פראג(   

102
הריקוד 26  

מוזיאון מּוָכה )פראג( 11, 93  
מוסיקה 27  

קתדרלת ויטּוס הקדוש )פראג(   
60

210 ,13 Mumlov מּוְמלֹוב, מפל
מונגולים 266

מונית 414, 415
 Montfort, מונפור, קתרין דה

146 Katherine de
מונקו, לורנצו, הקינה על ישו 

62 Monaco, Lorenzo
 Mussolini, מוסוליני, בניטו

47 Benito
מוסיקה 384-7

פסטיבלים 32–30, 204, –260  
387 ,385 ,63
צ’כית 24-5  

 Music )מוסיקה, מוזיאון )ְטְרנאָבה
301 Museum

מוסיקה )מּוָכה( 27
מוסיקה, פסטיבל בינלאומי 

)יאנאצ’קֹובי הּוְקבאלדי( 31
מוסיקה, פסטיבל בינלאומי )ֶצ’סקי 

קרּומלֹוב( 31 
מוסיקה, פסטיבל האביב 

הבינלאומי )פראג( 30, 385
 Mocker, Joseph מֹוצֶקר, יוזף

134 ,60
 Mozart, מוצרט, וולפגנג אמדיאוס

 ,24 Wolfgang Amadeus
269 ,194

מוזיאון מוצרט )פראג( 101,   
102

תיאטרון האחוזות )פראג( 86,   
102

21 ,20 Morava מוראבה, נהר
)ה(מוראבי הלאומי, המוזיאון 

)ְּבְרנֹו( 230
מוראביה, האזור הקארסטי 235

מוראביה, הקרב בשדות 36
מוראביה ראו האימפריה 

המוראבית הגדולה, צפון 
מוראביה ושלזיה, דרום מוראביה

מוראבית, הגלריה )ְּבְרנֹו( 231
מות הקדושים של תומא )רובנס( 

63
מזג־האוויר 33, 263

מזרח בוהמיה 196-213
מלונות 352  

מסעדות 372-3  
מפה 198-9  
תחבורה 199  

מזרח בוהמיה, המוזיאון האזורי 
של )ְהראֶדץ ְקראלֹוֶבה( 201

מזרח בוהמיה, מוזיאון 
)ּפארדּוּביֶצה( 207

מזרח סלובקיה 328-43
מלונות 357  

מסעדות 379  

מפה 330-31  
תחבורה 331  

מזרח סלובקיה, המוזיאון של 
)קֹושיֶצה( 249, 333

)ה(מזרקה המנגנת )קֹושיֶצה( 
 ,332 ,249 Singing Fountain

334
מזרקת יוליוס קיסר )אֹולֹומֹוץ( 

221 ,218 Caesar
מחול 7–386

מחול בוהמיה, פסטיבל 32
מחנות ריכוז 84, 193

מטבע 403, 405
מטבעות ומדליות, מוזיאון 

)קֶרמניָצה( 319
מטרו, פראג 414

מי שתייה 400, 401
מידות ומשקלות 397, 399
 Müller, מיּוֶלר, פרנטיֶשק

107 František
 Maisel )ַמייֶזל, בית־הכנסת )פראג

81 ,53
 Maisel, Mordechai ַמייֶזל, מרדכי

83 ,81 ,79
מיכאל הקדוש, שער 

)ברטיסלאבה( 247, 269, 280, 
283

 Milunič, Vlado מילּוניץ’, ְולאדֹו
95

מים מינרליים 363
 Water )מים, מצודה )ֶייֶסניק

223 Fortress
מינכן, הסכם 47

 Mies מיס פאן ֶדר רֹוֶהה, לודוויג
 ,227 van der Rohe, Ludwig

231
 ,44 Myslbek, Josef מיֶסלֶּבק, יוזף

213 ,92
ְּפֶז’מיֶסל וליּבּוֶשה 27  

מיעוטים
סלובקיה 254, 309, 327  

צ’כוסלובקיה 46-7  
 ,239 ,227 ,13 Mikulov מיקּולֹוב

240
מלונות 353  

ִמיְרּבאך, ארמון )ברטיסלאבה( 
283 ,280 ,247 Mirbach

מכבי־האש, מוזיאון )ֶּבחינֶייה( 142
מכונית, טיולים

הרי שּומאָבה 51–150  
סלֹוֶבנסקי קראס 41–340  

ֶצ’סקי ָראי )גן־העדן הצ’כי(   
208–9

מכירות סוף עונה 380
מכס 396, 398

מכשפות, שריפה 30
 Mladá ְמלאָדה ּבֹוֶלסלאב

127 Boleslav
מלונות 350  

מסעדות 369  
58 Mlada ְמלאָדה, הנסיכה

ְמלאדֹוָטה, הרוזן פרדיננד 
95 Mladota, Ferdinand

מלאכות־יד, תערוכה בינלאומית 
)ֶקז’מארֹוק( 261 

מלאכות־יד
סלובקיות 261, 262  

קניות 381, 383  
תערוכה של מלאכות־יד   

)ֶקז’מארֹוק( 261
מלומד בחדר עבודתו )רמברנדט( 

63
מלונות 346-57

ברטיסלאבה 354  
דרום בוהמיה 351  
דרום מוראביה 353  

הזמנת חדר 346, 347  
ילדים 347  

מזרח בוהמיה 352  
מזרח סלובקיה 357  
מלונות רשת 346  

מערב בוהמיה 351-2  
מערב סלובקיה 354-5  

מרכז בוהמיה 350  
מרכז סלובקיה 355-7  

נכים 347  
סלובקיה 354-7  
פראג 348-50  
צ’כיה 348-53  

צפון בוהמיה 352  
צפון מוראביה ושלזיה 353  

מלחמת העולם הראשונה 46, 
288 ,277 ,270 ,133

מלחמת העולם השנייה 17, 18, 
277 ,270–71 ,47–8

אנדרטת סלאבין )ברטיסלאבה(   
288

ְסִביְדִניק( 337  
קתדרלת קיריליוס וֶמתֹודיּוס   

הקדושים )פראג( 98
ְמִלין, קולונאדת )ָקרלֹובי וארי( 

177 ,162
 Mlyňany ְמִליְנָייאני ָאְרּבֹוֶטרּום

327
128 Mělník ֶמלניק

מלונות 350  
מסעדות 369  

 Mendel, Gregor מנדל, ְגֶרגֹור
231

29 Menzel, Jiři ֶמנֶזל, ִייז’י

 ,161 Kladruby מנזר ְקלאדרּוּבי
178–9 ,170

מנזרים
בזיליקת ומנזר גיאורגיוס הקדוש   

)פראג( 57, 58
הכנסייה הפרנציסקנית )ְּפְלֶזן(   

165
הכנסייה והמנזר של המסדר   
הּפיאריסטי )ּפֹודֹולינץ( 337

המנזר האוגוסטיני )ּבְרנֹו( 231  
המנזר המינֹוריטי )ְסְטרז’יְּברֹו(   

170
המנזרים של מערב בוהמיה   

178-9
כנסייה והמנזר של מסדר ‘אֵחי   

החמלה’ )ברטיסלאבה( 287
כנסיית גבירתנו במאִרָיאנָקה   

 292
לֹוֶרטֹו )פראג( 64  
מנזר אֹוֶסק 194  

מנזר ֶאָמאּוס הסלאבוני )פראג(   
94-5

מנזר ָאֶנְז’ָקה הקדושה )פראג(   
79 ,11

מנזר ּברֶז’בנֹוב )פראג( 103  
מנזר הדומיניקנים )ֶצ’סֶקה   

ּבּוְדֶייֹוביֶצה( 140
מנזר הקלריסות־העניות )ֶצ’סקי   

קרּומלֹוב( 155
מנזר ְהרֹונסקי ֶּבנאדיק 249,   

327
מנזר ויְשִשי ּברֹוד 149  

מנזר ֶוֶלְהראד 241  
מנזר ְזלאָטה קֹורּוָנה 22, 158  
מנזר ֶטּפָלה 161, 178, 179  

מנזר יאסֹוב 259, 341  
מנזר סאזאָבה 11, 121, 123,   

133
מנזר סטראהֹוב )פראג( 65  

מנזר ּפֹוְרָטה קֹוֶאלי )טיְשנֹוב(   
236

מנזר ְּפלאִסי 161, 163, 178  
מנזר ְקלאדרּוּבי 161, 170,   

178–9
ֶצ’רֶבני ְקלאשטֹור 321  

ְמִניכֹובֹו ְהראִדישֶטה, מסעדות 
369 Mnichovo Hradiště
ְמִניכֹובֹו ְהראִדישֶטה,ארמון 

127 Mnichovo Hradiště
מס תיירים 347

 Trade )מסחר, ארמון ירידי )פראג
104–5 ,11 Fair Palace

מסים 382
מסלולי הליכה 388, 389, 391, 

392
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מסלולים מומלצים 13–10, 9–246
יומיים בברטיסלאבה 247  

שבועיים בסלובקיה 246, 9–248  
שבועיים בצ’כיה 10, 13–12  

שלושה ימים בפראג 11  
מסעדות 79–358

ברטיסלאבה 376-7  
דרום בוהמיה 369-70  
דרום מוראביה 374-5  

ילדים 359  
מזרח בוהמיה 372-3  
מזרח סלובקיה 379  
מערב בוהמיה 371  

מערב סלובקיה 377-8  
מרכז בוהמיה 368-9  
מרכז סלובקיה 378-9  

נכים 359  
סלובקיה 376-9  

עישון 359  
פראג 364-8  

צ’כיה 364-75  
צמחונים 359  

צפון בוהמיה 371-2  
צפון מוראביה ושלזיה 373-4  

קוד לבוש 359  
שעות פתיחה 358  

תפריט 358  
תשלום וטיפ 358  

מספרי חירום 400, 401
 Masaryk, Tomáš מסריק, טֹומאש

299 ,270 ,65 ,59 ,46–7
מוזיאון טֹומאש ג. מסריק )לאני(   

129
64-5 Masaryk, Jan מסריק, יאן
)ה(מעוז וחומות העיר )ּבאְנסָקה 

ּביְסטריָצה( 312, 314
מעיינות־המרפא בסלובקיה 392

מעיינות־המרפא הסלובקיים 
392 Piešt’any בִּפֶייְשְט’ָאני

מעיינות־המרפא, לשכת המידע 
389

מעיינות־מרפא 161, 389, 392
מוזיאון מעיינות־המרפא   

)ִּפֶייְשְט’אני( 304
עיירות המרפא של בוהמיה 176  

 West Bohemia מערב בוהמיה
160-79

מלונות 351-2  
מסעדות 371  
מפה 162-3  
תחבורה 163  

מערב בוהמיה, מוזיאון )ְּפְלֶזן( 
 West Bohemian Museum

165

 West Slovakia מערב סלובקיה
294-309

מלונות 354-5  
מסעדות 377-8  

מפה 296-7  
תחבורה 297  

מערות
טיול במערות 391, 392  

 Jasovská יאסֹוְבסָקה יאסקיָנה  
341 ,256 ,254 ,249 Jaskyňa

 Jaskyňa יאסקיָנה דֹומיָצה  
340 ,249 Domica

מערות יאבֹורז'יצ'סֶקה   
222 ,215 Javoříčské

 ,20 Punkva מערות ּפּונקָבה  
235

235 Balcarka מערת ָּבלצארָקה  
 Kateřinska מערת ָקֶטְרז'ינסָקה  

235
132 Koněpruské קֹוֶנּפרּוסֶקה  

מפות 
אֹולֹומּוץ )מרכז העיר( 219  

אֹולֹומּוץ: הֹוְרני נאֶמסטי 220-21   
אזור הקארסט בסלובקיה   

340-41
ּבאְנסָקה ּביְסטריָצה 315   

ברטיסלאבה )העיר העתיקה(   
280-81

ברטיסלאבה 278-9  
ְּבְרנֹו 231  

דרום בוהמיה 138-9  
דרום מוראביה 228-9  

ְהראֶדץ ְקראלֹוֶבה: העיר   
העתיקה 202-203

ְהראֶדץ ְקראלֹוֶבה: מרכז העיר   
201

הרי ָטְטָרה 320-21  
הרי שּומאָבה 150-51  

טאּבֹור 144-5  
ְטְרנאָבה 301  
ליֶּבֶרץ 185  

מבט אל סלובקיה 274-5  
מבט אל פראג 52-3  

מבט אל צ’כיה 118-19  
מזרח בוהמיה 198-9  

מזרח סלובקיה 330-31  
מערב בוהמיה 162-3  
מערב סלובקיה 296-7  
מרכז בוהמיה 122-3  

מרכז סלובקיה 312-13  
נֹוֶבה מֶייסטֹו 89  

סלובקיה 250-51  
ְּפְלֶזן 165  

פראג: אזור כיכר וצלאב 90-91  
פראג: ְהראדצ’אני ומאָלה   

סטראָנה 55

פראג: מפת רחובות 108-15  
פראג: מצודת פראג 56-7  

פראג: סטאֶרה מֶייסטֹו 74-5  
פראג: סטאֶרה מֶייסטֹו ויֹוֶסּפֹוב   

73
צ’כיה 14-15  

ֶצ’סֶקה ּבּוְדֶייֹוביֶצה 141  
ֶצ’סקי קרּומלֹוב 155  

ֶצ’סקי ָראי 208-9  
צפון בוהמיה 182-3  

צפון מוראביה ושלזיה 216-17  
קֹושיֶצה 331  

קֹושיֶצה: אזור קתדרלת   
אליזבתה הקדושה 334-5

ָקרלֹובי וארי 177  
ְקְרקֹונֹוֶשה 210-11  
מצודת דֹוּברֹובֹודסקי 

299 Dobrovodský
מצודת התליין )קֹושיֶצה( 333

 ,246 Čachtice מצודת צ'אכטיֶצה
304–5 ,248

מצודות ומבצרים
ביצורים )יֹוֶספֹוב( 213  

המבצרים העתיקים והחדשים   
)ּבאְנסָקה ְשטיָאְבניָצה( 318

המעוז וחומות העיר )ּבאְנסָקה   
ּביְסטריָצה( 312, 314

המצודה הקטנה )ֶטֶרזין( 192-3  
המצודה הראשית )ֶטֶרזין(   

192–3 Terezín
 Vyšehrad )ויֶשְהראד )פראג  

102
192 Benešov מבצרי ֶּבֶנשֹוב  

213 Opočno מצודת אֹוּפֹוצ’נֹו  
 Oravsky מצודת אֹוראְבסקי  

319 ,311
 ,215 ,119 Bouzov מצודת ּבֹוזֹוב  

222–3
 ,249 Bojnice מצודת ּבֹויניֶצה  

324–5 ,311 ,310 ,260
 Boskovice מצודת ּבֹוסקֹוביֶצה  

234
 ,139 Bechyně מצודת ֶּבחינֶייה  

142
238 ,13 Bítov מצודת ּביטֹוב  

מצודת ֶּבנאְטקי נאד ִייֶזרֹו   
126 Benátky nad Jizerou

 ,248 Beckov מצודת ֶּבְצקֹוב  
305 ,297

 Bratislava מצודת ברטיסלאבה  
282 ,277 ,247

289 Devín מצודת ֶדבין  
מצודת דֹוּברֹובֹודסקי   
299 Dobrovodský

189 Děčín מצודת ֶדצ’ין  

298-9 Holíč ’מצודת הֹוליץ  
מצודת הֹורשֹובסקי ִטין   
170 Horšovský Týn

 ,137 Hluboká מצודת ְהלּוּבֹוָקה  
142 ,138

225 Helfštýn מצודת ֶהלפשטיין  
מצודת המים )ֶייֶסניק( 223  

מצודת ְהראֶדץ נאד מֹוראביצי   
 ,215 Hradec nad Moravicí

224
225 Hranice מצודת ְהראניֶצה  
 Hrubá מצודת ְהרּוָּבה סקאלה  

209 Skalá
 Valdštejn מצודת ואלְדְשָטיין  

208
 Bečov מצודת וארמון ֶּבצ’ֹוב  

175
 Velhartice מצודת ֶולהאְרטיֶצה  

168 ,161 ,150
210 Vrchlabí מצודת ְוְרְצהלאִּבי  

מצודת ְז’דָאר )ְז’ד’ָאר ָנאד   
236 Ždar )סאזאבֹו

149 Žumberk מצודת ז’ּוְמֶּברק  
 Žirovnice מצודת ז’ירֹובניֶצה  

143
206 Žleby מצודת ְז’ֶלּבי  

 ,312 ,274 Zvolen מצודת ְזבֹוֶלן  
318

159 Zvíkov מצודת ְזביקֹוב  
 Zichy )מצודת ִזיִכי )רּוסֹוְבֶצה  

289
240 Znojmo מצודת ְזנֹוימֹו  

171 Cheb מצודת ֶחּב  
 Chod )מצודת חֹוד )דֹומאז’ליֶצה  

170
 Tovarniky מצודת טֹובאְרניקי  

308
מצודת טֹוּפֹוליצ’יָאנסקי   

304 Topol’čianský
 ,129 Točník מצודת טֹוְצ’ניק  

130–31
209 Trosky מצודת ְטרֹוסקי  
148 Třeboň מצודת ְטְרֶז’ּבֹון  
305 Trenčín מצודת ְטֶרְנצ’ין  

מצודת ִיינדריכּוב ְהראֶדץ   
146-7 Jindřichův Hradec
309 Levice מצודת ֶלביֶצה  
205 Ledeč ’מצודת ֶלֶדץ  
175 Loket מצודת לֹוֶקט  

185 Liberec מצודת ליֶּבֶרץ  
205 Lipnice מצודת ליְּפניֶצה  
189 Lemberk מצודת ֶלמֶּברק  
 Landštejn מצודת ָלנדשטיין  

148
240 Mikulov מצודת מיקּולֹוב  

 Mladá מצודת ְמלאָדה ּבֹוֶלסלאב  
127 Boleslav

128 Mělník מצודת ֶמלניק  
212 Náchod מצודת נאחֹוד  

 Nové מצודת נֹוֶבה ְהראדי  
148-9 Hrady

 Nové מצודת נֹוֶבה מֶייסטֹו  
213 ,199 Město

308 Nitra מצודת ניטָרה  
 Nelahozeves מצודת ֶנלאהֹוֶזֶבס  

128-9
291 Stupava מצודת ְסטּוָּפָבה  

מצודת ְסטראקֹוניֶצה   
159 Strakonice

 ,17 Střekov מצודת ְסְטֶרז’קֹוב  
193

174 Seeberg מצודת סיֶּברג  
 Smolenice מצודת סמֹוֶלניֶצה  

298
 ,248 ,246 Spiš מצודת ְסּפיש  

342–3 ,329 ,328
292 Pajštún מצודת ּפאישטּון  

 Pardubice מצודת ּפארדּוּביֶצה  
207

 Poděbrady מצודת ּפֹוֶדְּבראדי  
126

 Pusty )מצודת ּפּוסטי )ְזבֹוֶלן  
318

298 Plavecký מצודת ּפלאֶבצקי  
 Pluhův מצודת ּפלּוהּוב ְז’דאר  

143 Ždár
מצודת פראג 11, 9–56  

 ,161 Přimda מצודת ְּפְרז’יְמָדה  
170

188 Frýdlant מצודת פריְדלאנט  
 ,13 Pernštejn מצודת ֶּפרנשטיין  

236 ,227
 Čachtice מצודת צ’אכטיֶצה  

304–5 ,248 ,246
 Červená מצודת ֶצ’רֶבָנה ְלהֹוָטה  

143 Lhota
195 Kadaň מצודת קאדאן  

 Konopiště מצודת קֹונֹוּפישֶטה  
133 ,121 ,12 ,11

מצודת קּוֶנטיצָקה הֹוָרה   
207 Kunětická Hora

208 Kost מצודת קֹוסט  
127 Kokořín מצודת קֹוקֹורז’ין  
 Kežmarok מצודת ֶקז’מארֹוק  

333 Castle
 Kynžvart מצודת קינז’בארט  

171
 Krásna מצודת ְקראסָנה הֹורָקה  

340 ,331 Hôrka

מצודת ְקרּומלֹוב )ֶצ’סקי   
155 Krumlov )קרּומלֹוב

 Křivoklát מצודת ְקְרז’יבֹוקלאט  
129

 ,11 Karlštejn מצודת קרלשטיין  
134–5 ,121 ,12

 Kreminica מצודת קֶרמניָצה  
319

159 ,150 Rabí מצודת ראּבי  
מצודת רֹוז’ְמֶּברק ָנאד ְוְלטאבֹו   

 ,149 Rožmberk nad Vltavou
151

 Šaunštejn מצודת ָשאּונשטיין  
191

 ,161 Švihov מצודת ְשביהֹוב  
168

מצודת ְשֶטרנֶּברג )מרכז   
133 Sternberg )בוהמיה
מצודת ְשֶטרנֶּברק )צפון   

223 Šternberk )מוראביה
 ,267 Nové Zámky נֹוֶבה זאמקי  

309 ,295
 Červený ֶצ’רֶבני קאֶמנֶייה  

290-91 Kameň
 ,13 Špilberk )שּפילֶּברק )ְּבְרנֹו  

232–3 ,230
ראו גם ארמונות  

184 Metzner, Franz ֶמְצֶנר, פרנץ
מקהלות 25

מקסימיליאן הראשון, הקיסר 
41 Maximilian I

מקסימיליאן השני, הקיסר 
41 Maximilian II

Strážske 262 מרוץ ְסטראז׳סֶקה
)ה(מרחצאות הקיסריים )ָקרלֹובי 

וארי( 176
319 ,248 Martin מרטין

מלונות 356  
מסעדות 378  

מרטינוס הקדוש, קתדרלת 
 St Martin’s )ברטיסלאבה(

 ,269 ,258 ,247 Cathedral
284–5

 Martinic )מרטיניץ, ארמון )פראג
64 Palace

 Martinelli, ָמרטיֶנלי, אנטוניו
140 Antonio

 Martinelli, G B ָמרטיֶנלי, ג. ּב
286 ,259

241 Martinelli, D .ָמרטיֶנלי, ד
 Mariánské מריַאנסֶקה לאְזֶנה
389 ,171 ,161 ,160 Lázně

מלונות 352  
מסעדות 371  

פסטיבל שופן 31  
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מריַאנסֶקה לאְזֶנה ראו מריֶאנּבאד
מריַאנסקי, גשר )אּוסטי נאד 

193 Mariánsky )לאֶּבם
 Mariánsky Týnec מריַאנסקי טיֶנץ

179
מריה הקדושה )קלימט( 105

 Maria מריה תרזה, הקיסרית
 ,215 ,42 Theresa Empress

287 ,277 ,268–9 ,267
מרכז בוהמיה 120-35

מלונות 350  
מסעדות 368-9  

מפה 122-3  
תחבורה 123  

מרכז סלובקיה 310-27
מלונות 355-7  

מסעדות 378-9  
מפה 312-13  
תחבורה 313  

מרכז סלובקיה, מוזיאון )ּבאְנסָקה 
ּביְסטריָצה( 315

 Marcomanni ָמרקֹוָמנים, שבט
265 ,35

ָמְרְקל, ֵלאֹו 156
מרתון פראג 30

מרתונים 30, 260
משטרה 400, 401

משקאות חריפים וליקרים 363
קניות 381, 383  

משקאות ראו אוכל ומשקאות
משקעים, טבלה 32, 262

ֶמתֹודיּוס הקדוש 28, 35, 98, 265
 St )מתי הקדוש, יריד )פראג

33 Matthew’s Fair
מתיאש, בית )ּבאְנסָקה ּביְסטריָצה( 

314 Matthias
 Matthias מתיאש השני, הקיסר

290 ,41 II
מתיאש קּוְרבינּוס, מלך הונגריה 
284 ,283 Matthias Corvinus

מתֶייה מָארא 60 

נ
 Nádasdy, נאדאְסדי, ֶפֶרְנץ

304 Ferenc
)ה(נאורות, תקופה 3–42, 267

212 Náchod נאחֹוד
271 ,255 ,49 NATO נאט”ו
נאֵמייְשט’ ָנה האֶנה, ארמון 

 Náměšt’ na Hané Palace
222 ,216

)ה(נאצים 18, 8–47, 71–270, 277
אתרים יהודיים חשובים 239  
קתדרלת קיריליוס וֶמתֹודיּוס   

הקדושים )פראג( 98
ראו גם ההתקוממות הלאומית   

הסלובקית

 Nardo di Cione נאְרדֹו ִדי צ’ֹוֶנה
325

נהיגה 411, 413
נהיגה

בברטיסלאבה 415  
בסלובקיה 413  

בפראג 414  
בצ’כיה 411  

148–9 Nové Hrady נֹוֶבה ְהראדי
 Nové Hrady נֹוֶבה ְהראדי, ארמון

204–5 Palace
 ,249 Nové Zámky נֹוֶבה זאְמקי

309 ,295 ,267
מלונות 355  

מסעדות 377  
 Nové נֹוֶבה מֶייסטֹו נאד ֶמטּוִיי

213 Město nad Metují
 Nové Město )נֹוֶבה מֶייסטֹו )פראג

88-98
מלונות 349  

מסעדות 366-7  
מפה 89  

מפת רחובות מאוירת: אזור כיכר   
וצלאב 90-91

נֹובֹוְהראְדְסֶקה, מוזיאון )לּוֶצ’ֶנץ( 
327 Novohradské Museum

 Novotný, נֹובֹוְטני, אנטונין
48 Antonin

225 Nový Jičín נֹובי ִייצ’ין
מסעדות 373  

נוף
סלובקיה 256-7  

צ’כיה 20-21  
 Nyary, Count ִנָיארי, הרוזן קרול

283 Karol
 Neumann, Franz ניומן, פרנץ

186
308 ,295 ,249 Nitra ניטָרה

מלונות 355  
מסעדות 377  

ניקולאוס הקדוש, כיכר )ְטְרנאָבה( 
300 St Nicholas Square
ניקולאוס הקדוש, קתדרלת 

 St )ֶצ’סֶקה ּבּוְדֶייֹוביֶצה(
141 Nicholas Cathedral

נכים, מטיילים 397, 399
מלונות 347  

מסעדות 359  
128-9 Nelahozeves ֶנלאהֹוֶזֶבס

מסעדות 369  
29 Němec, Jan ֶנֶמץ, יאן

נפוליאון 42, 43, 209, 234, 269, 
289 ,282

ֶנּפראש, קאֶרל, דו שיח גדול 
105 Nepraš, Karel

 ,28 Neruda, Jan ֶנרּוָדה, יאן
102 ,65

 Nerudova )ֶנרּודֹוָבה, רחוב )פראג
65 ,11 Street

ס
סאֶברי, רֹוֶלנדט, גן־עדן ))1618 

63 Savery, Roleandt
 Sázava, hotels סאזאָבה, מלונות

350
 Sázava סאזאָבה, מנזר

133 ,123 ,121 Monastery
 Satinský, סאטינסקי, יוליוס

288 Július
265 ,35 Samo סאמֹו, הנסיך

 Svätý ְסבאטי אנטון, פסטיבלים
262 Anton

290 Svätý Jur ְסבאטי יּור
מלונות 355  

326 Svätý Kríž ’ְסבאטי קריז
288 Svetlík, Jan ְסֶבְטליק, יאן

337 ,329 ,319 Svidník ְסִביְדִניק
סבסטיאנוס הקדוש )קּוּבישָטה( 

104
29 Svěrák, Jan ְסֶבראק, יאן

209 Sobotka סֹוּבֹוְטָקה
143 Soběslav סֹוֶּבסלאב

58 Sobĕslav I סֹוֶּבסלאב הראשון
 Sudetenland ה(סודטים, חבל(

270 ,184 ,47
 Sucharda, סּוכארָדה, סטניסלאב

93 Stanislav
218 Sochor, E .סֹוכֹור א

336 Solivar )סֹוליבאר )ְּפֶרשֹוב
 Solimena, סֹוליֶמָנה, פרנצ’סקו

66 Francesco
 ,161 Soos סּוס, שמורת הטבע

174
סוסים, מרוצים 32, 207
סוסים, רכיבה על 391

סופרים, פסטיבל )פראג( 31
 Souches, Louis סּוֶצ’ה, לואי ֶדה

309 de
25 Suk, Josef סּוק, יוזף
99 Sokol סֹוקֹול, ארגון

סֹוקֹולֹוְבסֶקה, כיכר )ליֶּבֶרץ( 
184 Sokolovské Náměstí

ְסָזלאְטנאי־ְסלאטינסקי, ארתור 
 Szalatnai-Slatinský, Artur

301
303 Stadler, V .ְסטאדלר, ו
 Statio, סטאטיֹו, ג’ובאני ֶדה

164 Giovanni de
 Staré Hory סטאֶרה הֹורי, מלונות

356

סטאֶרה מֶייסטֹו ויֹוֶספֹוב )פראג( 
 ,11 Staré Město and Josefov

72–87
מלונות 348-9  

מסעדות 364-6  
מפה 73  

מפת רחובות מאוירת: סטאֶרה   
מֶייסטֹו 74-5

סטאֶרה מֶייסטֹו, מגדל הגשר 
 Staré Město Bridge )פראג(

71 Tower
 Starý סטארי ְסמֹוקֹוֶבץ

321 ,311 ,248 Smokovec
מלונות 356  

מסעדות 378  
145 Stark )ְסטארק, בית )טאּבֹור
304 Stummer ְסטּוֶמר, משפחת

291 Stupava ְסטּוּפאָבה
 Stoppard, Tom ְסטֹוּפארד, טום

241
 Sturmer, Josef ְסטּוְרֶמר, יוזף

218
 Stella, Paolo סֶטָלה, פאולו ֶדָלה

59 della
48 Stalin, Josef סטלין, יוסיף
סטפן הראשון, מלך הונגריה 

266 Stephen I, St
 Strahov )ְסְטראהֹוב, מנזר )פראג

65 ,11 Monastery
ְסטראְז’ניֶצה, פסטיבלים 

31 Strážnice
159 Strakonice ְסְטראקֹוניֶצה

פסטיבלים 31  
170 Stříbro ְסְטרז’יְּברֹו

 ,17 Střekov ְסְטֶרז’קֹוב, מצודה
193

174 Seeberg סיֶּברג, מצודה
סיגיזמּונד מלוקסמבורג, הקיסר 

 ,37 Sigismund of Luxemburg
305 ,38–9

189 Sychrov סיְכרֹוב, ארמון
סכנות ומטרדים 400, 401

148 ,12 Slavonice ְסלאבֹוניֶצה
מלונות 351  

סלאבין, אנדרטה )ברטיסלאבה( 
288 Slavín

 Slavkov u ְסלאְבקֹוב אּו ְּבְרָנה
234 Brna

234 Slavkov ְסלאְבקֹוב, טירה
 Slatiňany ְסלאטיניאני, ארמון

206
סלֹוֶבנסֶקה רּודֹוהֹוִרֶיה, הרי 

 ,256 Slovenské Rudohorie
338

סלֹוֶבנסקי קראס, אזור הקארסט 
 ,249 Slovenský kras בסלובניה

329 ,275 ,256
טיול לאזור 340-41  

329 Slovenský ráj סלֹוֶבנסקי ָראי
244–343 Slovakia סלובקיה

בידור 386-7  
ברטיסלאבה 276-93  

היסטוריה 265-71  
זוהי סלובקיה 253-9  

מזרח סלובקיה 328-43  
מלונות 354-7  

מסלולים מומלצים 246-9  
מסעדות 376-9  

מערב סלובקיה 294-309  
מפות 250-51, 274-5  
מרכז סלובקיה 310-27  

ספורט ופעילויות חוץ 391-3  
פסטיבלים ואירועים מיוחדים   

260-63
קניות 382-3  

שבועיים בסלובקיה 246, 9–248  
תחבורה 9–408, 13–412, 415  
ְסְלֶנְצ’ֶנה יאֶזָרה )‘אגמים שטופי־

 Sunny שמש’( אתר הנופש
293 Lakes resort

 Smolenice סמֹוֶלניֶצה, מצודה
298 Castle

 Smetana, סֶמטאָנה, ֶּבדז’יך
197 ,44 ,31 ,30 ,24 Bedřich
אולם סֶמטאָנה )בית העירייה,   

פראג( 87
בית־הקברות ויֶשְהראד )פראג(   

102
הכלה המכורה 158  

מוזיאון סֶמטאָנה )ליטֹומיְשל(   
204

מוזיאון סֶמטאָנה )פראג( 85  
סֶמטאָנה, פארק )ָקרלֹובי וארי( 

161 Smetana Park
סֶמטאנֹוָבה ליטֹומיְשל, הפסטיבל 

 Smetanova הבינלאומי לאופרה
31 Litomyšl

)ה(סנדלר רּוְמצאי, בית )ִייצ’ין( 
209 Rumcajs

סנובורד 388, 391, 392, 393
 Santini, Giovanni סנטיני, ג’ובאני

197 ,42
ארמון ההגמון )ְהראֶדץ   

ְקראלֹוֶבה( 200
ארמון מאֶנטין 175  

ארמון ָקרלֹוָבה קֹורּוָנה )ְחלּוֶמץ   
נאד צידלינֹו( 208

ְחלּום ְסֶבָטה מאְרז’י 174  
כנסיית גבירתנו )ְקְרְז’טיני( 234  

מנזר ְּפלאִסי 178  
מצודת ְז’דָאר וכנסיית יאן   

מֶנּפֹומּוק )ְז’ד’ָאר ָנאד סאזאבֹו( 
236

מריַאנסקי טיֶנץ 179  
 ,197 ,13 Sněžka סְנֶייְז’ָקה, הר

211
336 Sninský Crag ְסניְנסקי, צוק

298 Senica ֶסניָצה
293 Senec ֶסֶנץ
מלונות 355  

סעודת מלכים )ֶמֶדק( 105
 Spazzi, ְסּפאצי, פייטרו ואנטוניו

300 Pietro and Antonio
 Spazzio ְסּפאציֹו ִדי לאנצ’ֹו, מרקו

188 di Lancio, Marco
ספורט ופעילויות חוץ 388-93

סלובקיה 391-3  
צ’כיה 388-90  

ספורט ימי 389, 392
ספורט

סלובקיה 393  
צ’כיה 390  

156 Spinetti, G M ְסּפיֶנטי, ג’.מ
 ,248 ,246 Spiš ְסּפיש, מצודה

342–3 ,329 ,328
טורנירי אבירים 343  

 Spišská ְסּפיְשסָקה נֹוָבה ֶוס
Nová Ves

מלונות 357  
מסעדות 379  

ְסּפיְשסֶקה ּפֹוְדְהראְדֶיה, מלונות 
357 Spišske Podhradie

 Spišská ְסּפיְשסָקה ָקּפיטּוָלה
343 ,255 Kapitula

283 Spech, Martin ְסֶּפך, מרטין
 Spezza, Andrea סֶּפָצה, אנדריאה

68
ספרות, צ’כית 9–28

)ה(ספרייה העירונית )ְהראֶדץ 
ְקראלֹוֶבה( 203

ְסקאלֹו, יאן הקדוש ּפֹוד )יוחנן 
 Sv. Jan )הקדוש תחת הסלע

132 pod Skalou
337 Skansen )ְסקאְנֶסן )ְסִביְדִניק

סקי 388, 391, 392, 393
סקי, האגודה הסלובקית 393

סקי, האגודה הצ’כית 389
סרטים עצמאיים, פסטיבל 

)טֶרנצ'יאנסֶקה ֶטּפליֶצה( 261
סרטים, פסטיבל בינלאומי 

)ברטיסלאבה( 263
סרטים, פסטיבל בינלאומי )ָקרלֹובי 

וארי( 31, 384
373 Srch ְסְרך, מסעדות
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150 Srní ְסְרִני
סתיו

בסלובקיה 262  
בצ’כיה 32  

ע
 Organ )עוגב, פסטיבל )אֹולֹומֹוץ

32
)ה(עירוני, המוזיאון )ברטיסלאבה( 

282
)ה(עירונית, הגלריה )ברטיסלאבה( 

286–7 ,283
עישון, במסעדות 359

עלייה לרגל אל אתר קדוש למריה 
 Pilgrimage )הקדושה )ֶלבֹוָצ’ה

261 to Marian Sanctuary
עמודים, גשר )ִּפֶישָטני( 304

)ה(ענבר, דרך 282
ענתיקות, חנויות 381, 383

ערי הסלעים
Ardšpach- ָאְדְרשּפאך־ֶטּפליֶצה  

 212 Teplice
209 ,208 Český ráj ֶצ’סקי ָראי  

פ
 Pavol of ּפאבֹול, האמן מֶלבֹוָצ’ה

338 ,316 Levoča, Master
פאולוס השני, האפיפיור 40

95 Faust )פאוסט, בית )פראג
253 Fatra פאְטָרה, רכס

292 Pajštún ּפאיְשטּון, מצודה
78 ’Pachts )ּפאכט, ארמון )פראג

 ,48 Palach, Jan ּפאלאך, יאן
92 ,49

אנדרטה )פראג( 91  
ּפאלפי, ארמון )ברטיסלאבה( 

286-7 Pálffy Palace
 Pálffy, ּפאלפי, המרשל ליאופולד

286 Marshal Leopold
 Pálffy, ּפאלפי, הרוזן יאן פרנטיֶשק

 ,268 Count Jan František
324-5

 Pálffy family ּפאלפי, משפחת
298 ,292 ,291

ּפאלקֹו, פרנטיֶשק, הלל לשילוש 
67 Palko, Franz הקדוש

פאן־סלאביות 265
 ,197 ,13 Pardubice ּפארדּוּביֶצה

206–7
מלונות 352  

מסעדות 373  
מרוץ הסוסים הגדול של   

ּפארדּוּביֶצה 32
22 Parler, Peter ּפארֶלר, פטר

ארמון המלוכה העתיק )פראג(   
58

גשר קרל )פראג( 70-71  
כנסיית ברתולומיאוס הקדוש   

)קֹוִלין( 126
מנזר הדומיניקנים )ֶצ’סֶקה   

ּבּוְדֶייֹוביֶצה( 140
מנזר ויְשִשי ּברֹוד 149  

קתדרלת ברברה הקדושה   
)קּוטָנה הֹוָרה( 124

קתדרלת ויטוס הקדוש )פראג(   
60-61

פארקים וגנים
ארמון וגני ואֶלנשֵטיין )פראג(   

 Wallenstein Palace and
68 Gardens

ארמון ְקלאְשֶטֶרץ נאד אֹוְהרז’י   
 Palace Park Klášterec nad

195 Ohří
259 Betliar ֶּבטליָאר  

 Petřín )גבעת ֶּפטרז’ין )פראג  
69 Hill

גן עדן )פראג( 59  
גני הארמון שמתחת למצודת   

 Palace Gardens below פראג
69 Prague Castle

הגן הבוטאני וגן החיות )ליֶּבֶרץ(   
 Botanical Gardens and Zoo

185
הגן הבוטאני ְמִליְנָייאני   

 Mlyňany אְרּבֹוֶטרּום
327 Arboretum

 Royal )הגן המלכותי )פראג  
59 Garden

הגן הפרנציסקני )פראג(   
92 ,90 Franciscan Garden

הגן הציבורי של כיכר קרל   
 Charles Square public )פראג(

95 garden
הגנים הדרומיים )מצודת פראג(   

59 ,56 South Gardens
 Veltrusy טירת ֶוְלטרּוסי  

128 Chateau
מתחם ֶלְדניְצקֹו־ואְלטיְצקי   

 ,227 Lednicko-Valtický areál
240 ,229

129 Lány Park פארק לאני  
פארק סֶמטאָנה )ָקרלֹובי וארי(   

161 Smetana Park
פארק ְּפִרֶיישניטץ )ֶייֶסניק(   

216 Priessnitz Park
פארקים לאומיים

 Tatra הפארק הלאומי טאְטָרה  
320 National Park

 Podyjí הפארק הלאומי ּפֹוִדִיי  
238 National Park

 Pieniny הפארק הלאומי ִּפֶיניני  
321 ,256 National Park

הפארק הלאומי ְקְרקֹונֹוֶשה   
 ,196 Krkonoše National Park

210–11 ,197
הפארק הלאומי שּומאָבה   
 Šumava National Park

168 ,150–51
 České ֶצ’סֶקה ְסביצאְרסקֹו  
190-91 ,181 Švýcarsko

ּפֹובאְז’סֶקה, מוזיאון )צ’יְצ’מאני( 
326 Považské

291 Fugger, Anton פּוֶגר, אנטון
126 Poděbrady ּפֹוֶדּבראד
337 Podolinec ּפֹודֹוליֶנץ

238 Podyjí ּפֹוִדִיי, הפארק הלאומי
 382 Fujara פּויאָרה

 Polívka, ּפֹוליבָקה, אֹוסוולד
201 ,45 Oswald
פולנים, מיעוט 215

פולקלור, פסטיבל בינלאומי 
בנֹובֹוְהראד )לּוֶצ’ֶנץ( 261 

פולקלור, פסטיבל בינלאומי 
)ְסטראְז’ניֶצה( 31 

פולקלור, פסטיבלים 31, 261
פולקלור

סלובקיה 253-4  
צ’כיה 17  

ּפֹומֹוָנה )מאיֹול( 104
235 ,20 Punkva ּפּוְנְקָבה, מערות

פונקציונליזם, אדריכלות 23
65 Popel, Jan ּפֹוֶּפל, יאן

Poprad ּפֹוְּפראד
מלונות 357  

מסעדות 379  
פסטיבלים 260  

143 Počátky ּפֹוצ’אטקי
)ה(פורום האזרחי 90

ּפֹורָטה קֹוֶאלי, מוזיאון )טיְשנֹוב( 
 236 Porta Coeli

ּפֹורָטה קֹוֶאלי, מנזר )טיְשנֹוב( 
236 Porta Coeli

 ,19 Forman, Miloš פורמן, מילוש
242 ,86 ,75 ,29

290 Pezinok ֶּפזינֹוק
ְּפֶז’מיֶסל, ארמון )אֹולֹומֹוץ( 

219 Přemyslid
ְּפֶז’מיֶסל וליּבּוֶשה )מיֶסלֶּבק( 27
 Přemyslid ְּפֶז’מיֶסל, שושלת

230 ,102 ,35–6
פטר הגדול, צאר 161

פטרוס ופאולוס הקדושים, 
 St Peter and )קתדרלת )ְּבְרנֹו

230 St Paul Cathedral
69 Petřín )ֶּפְטְרז’ין, גבעה )פראג

25 Fibich, Zdenék פיּביך, ְזֶדֶנק
 Pittsburgh פיטסבורג, הסכם

270 ,46
288 ,286 Feigler, I .ֶפייְגֶלר י

 Pieniny ִּפֶייניני, הפארק הלאומי
321 ,256

321 ,311 Pieniny ִּפֶייניני, הרי
304 ,295 Piešt’any ִּפֶייְשְט’ָאני

מלונות 355  
מסעדות 377  

 Pilgram, Anton ּפיְלְגראם, אנטון
290 ,259 ,230

 Pilsner Urquell פילזנר אּורקֶוול
362 ,195 ,90

פילזנר אּורקֶוול, ִמבשלת הבירה 
 ,169 ,165 Pilsner Urquell

194
159 Písek ּפיֶסק

 Piccolomini, ּפיקֹולֹומיני, אֹוטאביֹו
212 Ottavio

פיְרסטנּבּורג, הארכיהגמון ֶּבְדִז’יך 
219 Fürstenburg, Bedřich

פישר פון ֶארלאך, יוהאן ֶּברנהרד 
 Fischer von Erlach, Johann

 ,240 ,238 ,230 ,78 Bernhard
293

207 Fischer, Karl פישר, קרל
298 Plavecký ּפלאֶבצקי, מצודה

 ,163 ,161 Plasy ְּפלאִסי, מנזר
178

 ,56 Platzer, Ignaz ּפלאֶצר, איגנץ
98 ,79 ,67

143 Pelhřimov ֶּפלְהז’ימֹוב
 Pluhův ּפלּוהּוב ְז’דאר, מצודה

143 Ždár
 ,215 Plumlov ְּפלּוְמלֹוב, ארמון

222
 ,161 ,118 ,12 ,10 Plzeň ְּפְלֶזן

164–7
מלונות 352  

מסעדות 371  
מפה 165  

פסטיבלים 32  
 Plzeň ְּפְלֶזן, המדונה של

167 Madonna
 Fellner, ֶפְלֶנר, פרדיננד

 ,184 ,177 ,176 Ferdinand
286

Plečnik, Josip ּפֶלצ’ניק, יֹוסיּפ
ארמון לאני 129  

גן עדן )פראג( 59  
 Pinkas )ּפנקס, בית־הכנסת )פראג

84 ,83
84 Pinkas, Rabbi ּפנקס, הרב

פסחא, סלובקיה 260

פסחא, פסטיבל למוסיקה 
כנסייתית )ְּבְרנֹו( 30

פסטיבל מקהלות יווניות־קתוליות 
)ּפֶרשֹוב( 262

פסטיבלים ואירועים מיוחדים
סלובקיה 260-63  

צ’כיה 30-33  
 Pec pod ֶּפץ ּפֹוד ְסְנֶייְז’קֹו

211 Sněžkou
ְּפראְבצ’יְצָקה ּבראָנה, גשר )ֶצ’סֶקה 
 Pravčicka brána )ְסביצארסקֹו

190 ,118
48–113 Prague פראג
אזור פראג 100-107  
אר־נובו בפראג 99  

ְהראדצ’אני ומאָלה סטראָנה   
54-71

מבט אל פראג 52-3  
מלונות 348-50  
מסעדות 364-8  

מפת רחובות 108-115  
מפת רחובות מאוירת: אזור כיכר   

וצלאב 90-91
מפת רחובות מאוירת: מצודת   

פראג 56-7
מפת רחובות מאוירת: סטאֶרה   

מֶייסטֹו 74-5
נֹוֶבה מֶייסטֹו 88-98  
נמל התעופה 408  

סטאֶרה מֶייסטֹו ויֹוֶספֹוב 72-87  
פסטיבלים 30-33  

שלושה ימים בפראג 11  
תחבורה 414  

פראג, מצודת 11, 9–56
Prague– פראג-ְּפְרצ’יֶצה, תהלוכה

30 Prčice
96 Prager, Karel ּפראֶגר, קאֶרל

ּפראכֹוְבסקה ְסקאלי, שמורת טבע 
209 Prachovské skály

158 ,8–9 Prachatice ְּפראָכטיֶצה
מסעדות 370  

 Prachner, ּפראכֶנר, ריכרד ופיטר
66 Richard and Peter

ְּפראְנְדטאואר, ג’ייקוב 
238 Prandtauer, Jakob

פרדיננד הראשון, הקיסר 
266 ,59 ,49 ,41 Ferdinand I

 Ferdinand פרדיננד השני, הקיסר
75 ,41 II

פרדריק שופן, אנדרטה 
 Fryderyk )מריַאנסֶקה לאְזֶנה(

171 Chopin
)ה(פרוטקטורט של בוהמיה 

ומוראביה 47
 Freud, Sigmund פרויד, זיגמונד

224 ,171

224-5 Příbor ְּפְרז’יּבֹור
ְּפְרז’יִּביליָנה, מלונות 356 

Přibylina
132-3 Příbram ְּפְרז’יּבראם

מסעדות 369  
 ,161 Přimda ְּפְרז’יְמָדה, מצודה

170
ְּפָרְז’סקי, גשר )ְהראֶדץ ְקראלֹוֶבה( 

201 Pražský
ָּפְרטיזאנסֶקה, מסעדות 

378 Partizánske
 Friedel, פריֶאֶדל, תיאודור

186 Theodore
308 ,295 Pribina ְּפריּביָנה, הנסיך

188 Frýdlant פריְדלאנט
פרידריך וילהלם השלישי, מלך 
 Frederick William פרוסיה

209 III
201 Preisler, Jan ְּפֵרייסֶלר, יאן
 Priessnitz, ְּפִרֶיישניטץ, ִויְנֶצְנץ

223 Vinzenz
 Princip, Gavrilo ְּפריְנציּפ, ָגְברילֹו

193
29 Frič, Martin פריץ’, מרטין
ְפָרְנֶזְנְסּבאד ראו פָרנטישקֹובי 

לאְזֶנה
 Františkovy פָרנטישקֹובי לאְזֶנה

389 ,174 ,161 Lázně
מלונות 351  

מסעדות 371  
 Franz I פרנץ הראשון, הקיסר

299 ,282 ,209 ,174
 ,42 Franz II פרנץ השני, הקיסר

269 ,234 ,43
 Franz פרנץ יוזף הראשון, הקיסר

243 ,161 ,43 Joseph I
 Franz פרנץ יוזף השני, הקיסר

267 Joseph II
 Franz פרנץ פרדיננד, הארכידוכס

 ,193 ,133 ,46 Ferdinand
288 ,277

פרנציסקני, גן )פראג( 90, 92
ֶּפרנשֵטיין, ארמון )ליטֹומיְשל( 

204 Pernštejn
 ,13 Pernštejn ֶּפרנשֵטיין, מצודה

236 ,227
40 Pernštejn ֶּפרנשֵטיין, משפחת

ְּפֶרסּבּורג, הסכם ))1805 
282 ,269 Pressburg

ְּפֶרסּבּורג ראו ברטיסלאבה
30 Prčice ְּפְרצ’יֶצה

336 ,329 Prešov ְּפֶרשֹוב
מלונות 357  

מסעדות 379  
פסטיבלים 262  
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צ
291 Častá צ'אסָטה

צ'אסטֹולֹוביֶצה, ארמון 
213 ,119 Častolovice

206 Časlav צ'אסלאב
201 Čapek, Josef צ'אֶּפק, יוֶזף
29 Čapek, Karel צ'אֶּפק, קרל

 ,305 Čak, Matúš צ'אק, מאטּוש
324

)ה(צבא האדום 48, 271, 288, 
337

צוענים 181
צילום, פסטיבל בפראג 30

 Císařský )ִציסארְז’סקי דּום )ְּפְלֶזן
164 dům

 ,311 ,249 Čičmany צ’יְצ’מאני
326 ,319

צ’כוסלובקיה 7–46, 71–270
הפיצול 35, 49, 25  

צ’כיה 243–8
בידור 384-5  

דרום בוהמיה 136-59  
דרום מוראביה 226-43  

היסטוריה 35-49  
זוהי צ’כיה 17-29  

מבט אל צ’כיה 118-119  
מזרח בוהמיה 196-213  

מלונות 348-53  
מסלולים 10-13  
מסעדות 364-75  

מערב בוהמיה 160-79  
מפות 14-15, 118-19  
מרכז בוהמיה 120-35  

ספורט ופעילות חוץ 388-90  
פסטיבלים ואירועים 30-33  

פראג 50-115  
צפון בוהמיה 180-95  

צפון מוראביה ושלזיה 214-25  
קניות 380-81  

שבועיים בצ’כיה 10, 13–12  
תחבורה 11–408, 414  
)ה(צ’כית, החברה 18-19

 Celetná )ֶצֶלְטָנה, רחוב )פראג
78 ,75 ,11
צמחונים 359

צמחים
ברטיסלאבה 260  
סלובקיה 256-7  

צ’כיה 20-21  
 České ֶצ'סֶקה ּבּוְדֶייֹוביֶצה

 ,137 ,136 ,36 ,12 Budějovice
140–41 ,138
מלונות 351  

מסעדות 369-70  
מפה 141  

189 Česká Lípa ֶצ'סָקה ליָּפה
 České ֶצ'סֶקה ְסביצארסקֹו

 ,181 ,118 ,12 Švýcarsko
190–91

ֶצ'סקֹומֹוראבסָקה ויסֹוצ'יָנה 
20 Českomoravská Vysočina

ֶצ'סקי ֶטשין, פסטיבל לתיאטרון 
30 Český Těšín

 ,121 Český Kras ֶצ'סקי קראס
132

 Český Krumlov ֶצ'סקי קרּומלֹוב
 ,137 ,118 ,19 ,18 ,12 ,10

154–7
מלונות 351  

מסעדות 370  
מפה 155  

פסטיבלים 31  
208–9 ,197 Český ráj ֶצ’סקי ָראי

 Český ֶצ’סקי ָראי, מרכז מידע
389 ráj

 North Bohemia צפון בוהמיה
180-95

מלונות 352  
מסעדות 371-2  

מפה 182-3  
תחבורה 183  

צפון בוהמיה, הגלריה לאמנות 
 North )ליטֹוֶמְרז’יֶצה(

 192 Bohemian Art Gallery
צפון בוהמיה, מוזיאון )ליֶּבֶרץ( 

 North Bohemian Museum
 185

 North צפון מוראביה ושלזיה
214-25 Moravia and Silesia

מלונות 353  
מסעדות 373-4  
מפה 216-17  
תחבורה 217  

 Červená ֶצ'רֶבָנה ְלהֹוָטה, מסעדות
369  Lhota

 Červená ֶצ'רֶבָנה ְלהֹוָטה, מצודה
143 Lhota

 Červený Kameň ֶצ'רֶבני קאֶמן
290-91

ֶצ'רֶבני ְקלאשטֹור, מוזיאון 
321 Červený Kláštor

ֶצ'רֶבני ְקלאשטֹור, מסעדות 
378 Červený Kláštor

168 ,161 Čertovo ֶצ'רטֹובֹו, אגם
ֶצ'רמינֹוָבה, מרֶייה ראו טֹוֶיין

168 ,161 Černé ֶצ'רֶנה, אגם
 Černín )ֶצ'רנין, ארמון )פראג

64-5
 Černin ֶצ'רנין, הרוזן הּומְּפֶרכט

209

ק
195 Kadaň קאדאן

 Kateřinska קאֶטרז’יְנסָקה, מערת
235

143 Kámen קאֶמן
190 Kamenice קאֶמניֶצה, ערוץ

קאֶמניק, ל’אּודֹוביט יאנֹושיק 
 Kamenik, L’udovit Jánošík

 250
קאנו 389, 392, 393

 Kaňka, קאנֶייָקה, פרנטיֶשק
128 ,27 František

 ,256 ,235 ,20 Karst קארסט
340–41 ,275

150 Kvilda ְקביְלָדה
271 Kováč, Michal קֹובאץ’, מיָכל

קּוּבישָטה, ּבֹוהּומיל, סבסטיאנוס 
הקדוש 104

25 ,24 Kubelík, Jan קּוֶּבליק, יאן
 Kodály, Zoltán קֹודאלי, זֹוְלָטן

308
קודקס ֶיָנה 38

 Kohl, John קֹוהל, יוהאן פרידריך
66 Frederick

35 Quadi קוואדי, שבט
 Quitainer, קוויָטאיֶנר, יוהאן אנטון

65 Johan Anton
ְקֶווְסֶטנֶּברג, יוהאן אדם פון 

 Questenberg, Johann Adam
238 von

 Kuzma, Dušan קּוְזָמה, דּושאן
315

132 Cotte, Jules de קֹוט, ז’יל דה
 ,13 ,10 Kutná Hora קּוטָנה הֹוָרה

124–5 ,121 ,118 ,40
מלונות 350  

מסעדות 368-9  
201 ,200 Kotěra, Jan קֹוֶטָרה, יאן

164 Koul, J .קֹול, י
201 Kolář, Jiří קֹולאר, ִייז’י

קולונדה )מריַאנסֶקה לאְזֶנה( 171, 
172–3

קולונאדת הפארק )ָקרלֹובי וארי( 
177 Park Spring Colonnade
293 Kollonič קֹולֹוניץ’, משפחת

212 Colloredo קֹולֹורדֹו, משפחת
126 Kolín קֹוִלין
מלונות 350  

מסעדות 368  
קולנוע 384, 385, 386, 387

פסטיבלים 31, 261, 262, 263  
צ’כי 29  

 ,249 ,206–7 Komárno קֹומאְרנֹו
309

מלונות 354  
מסעדות 377  

 Komárno קֹומאְרנֹו, ֶלהאָרה
309 ,260 Lehára

קומִדֶיה, תיאטרון )פראג( 
385 ,384 Komedie

קומוניזם 17, 9–48, 271
קומוניסטית, אדריכלות 259
 Cometa, קֹוֶמָטה, אנטוניו

146 Antonio
 Komenský, קֹוֶמנסקי, יאן עמוס

28 Jan Ámos
 Kundera, Milan קונדרה, מילן

29 ,19
 Konopiště קֹונֹוּפיְשֶטה, מסעדות

368
 Konopiště קֹונֹוּפיְשֶטה, מצודה

133 ,121 ,12 ,11
 Kunz, Johann קּוְנז, יוהאן יוזף

184 Josef
קּוֶנטיצָקה הֹוָרה, מצודת 
207 Kunětická Hora

קונטרה־רפורמציה 42, 161, 200
קֹוְנֶייּפרּוְסֶקה, מערות 
132 Koněpruské

קונסטנץ, ועידה 37, 39
קֹוְנֶצנטּוס מוראביה, פסטיבל 

המוסיקה הבינלאומי 31
208 Kost קֹוסט, מצודה

 Kostka, Ferdiš קֹוסְטָקה, ֶפְרדיש
291

 Kúpele קּוֶּפֶלה ראֶיצֶקה ֶטּפליֶצה
392 Rajecké Teplice

58 Kupecký, Jan קּוֶּפצקי, יאן
דיוקן עצמי 26  

127 Kokořín קֹוקֹורז’ין, מצודה
212 ,197 Kuks קּוְקס

90 Koruna )קֹורּוָנה, ארמון )פראג
 Košariská קֹושאריסָקה, מסעדות

377
 ,329 ,249 ,246 Košice קֹושיֶצה

332–5
מלונות 357  

מסעדות 379  
מפה 333  

מפת רחובות מאוירת: אזור   
קתדרלת אליזבתה הקדושה 

334-5
פסטיבלים 260, 262  

 Košice )קֹושיֶצה, שער )ֶלבֹוָצ’ה
331

330 Košicka Bela קֹושיְצָקה ֶּבָלה
337 ,248 Kežmarok ֶקְז’מארֹוק

מלונות 357  
מסעדות 379  

פסטיבלים 261  
 Casanova,  קזנובה, ג'אקֹומֹו

195 ,194 Giacomo

קטקומבות )ִייְהלאָבה( 237
קטקומבות )ְקלאטֹובי( 168

 Chiantelli, קיָאנֶטלי, אנג'לה
220 Angela

קידומות חיוג 406, 407 
 Kysela, קיֶזָלה, פרנטיֶשק

60 František
)ה(קינה על ישו )מונקו( 62 

171 Kynžvart קינז’בארט, מצודת
74 Kinský )קינסקי, ארמון )פראג
 Kinský קינסקי, הרוזן פרנטיֶשק

208
קיסּוֶצר, עלייה לרגל )אֹוְשָצ’ְדניָצה( 

261 Kysucer
 Kiška, Andrej קיסקה, אנדרה

271
)ה(קיץ, ארמון )ברטיסלאבה( 

259 Summer Palace
קיץ

בסלובקיה 261  
בצ’כיה 31  

קיריליוס הקדוש 28, 35, 98, 265
קיריליוס הקדוש )בארט( 254

49 Klaus, Václav קלאוס, וצלאב
168 Klatovy ְקלאטֹובי

מסעדות 371  
קלאסית, מוסיקה 5–384, 7–386

 Klášterec ְקלאְשֶטֶרץ נאד אֹוְהרז’י
195 nad Ohří

151 ’Klet ְקֶלט’, הר
קלטים 35

קליאופטרה )ְזְרזאבי( 104
176 Klimt, Ernst קלימט, ארנסט

 Klimt, Gustav קלימט, גוסטב
184 ,176

מריה הקדושה 105  
קֶלֶמנטינּום )פראג( 

84-5 Clementinum
375 Klentice קֶלנטיֶצה, מסעדות

קניות 380-83
סלובקיה 382-3  
צ’כיה 380-81  

303 Kniling, B .ְקנילינג, ּב
קפלת העצמות )קּוְטָנה הֹוָרה( 

124 ,10 Ossuary
 ,29 Kafka, Franz קפקא, פרנץ

188 ,171 ,91 ,59 ,43
)ה(קצבים, שוק )ֶצ’סֶקה 

ּבּוְדֶייֹוביֶצה(
332 Kraus, Anton ְקראּוס, אנטון
 Cranach, Lucas קראנאך, לוקאס

242
 Krásna ְקראְסָנה הֹורָקה, מצודת

340 ,331 Hôrka
 Kracker, Jan ְקראֶקר, יאן לוקאס

317 ,67 Lukas

 Carolinum )קרולינּום )פראג
86 ,75

 ,227 ,13 Kroměříž ’קרֹוְמֶייז’יז
242–3

מלונות 353  
מסעדות 375  

ְקרּומלֹוב, מצודה )ֶצ’סקי קרּומלֹוב( 
155 ,136 Krumlov

234 ,119 Křtiny ְקְרְז’טיני
 Křivoklát ְקְרִז’יבֹוקלאט, מצודה

129
קרח, טיפוס על 391

25 Kryl, Karel ְקריל, קאֶרל
86 Krejčuk, J .ְקֵריצ’ּוק, י

קרל, אוניברסיטה )פראג( ראו 
Charles University קרולינּום

 Karl קרל ֶאּוֶסְּביּוס מליכטנשטיין
222 Eusebius

קרל, גשר )פראג( 11, 26, 71–70
קרל הרביעי, הקיסר 7–36, 129
קרל השישי, הקיסר 42, 208

קרל, כיכר )פראג( 89, 95
קרל, רחוב )פראג( 85

ָקרלֹוָבה קֹורּוָנה, ארמון )ְחלּוֶמץ 
 Karlova Koruna )נאד ציְדלינֹו

208
 ,12 Karlovy Vary ָקרלֹובי וארי

389 ,176–7 ,161 ,19
מלונות 351  

מסעדות 371  
מפה 177  

פסטיבלים 31  
תיאטרון 176  

קרלסּבאד ראו ָקרלֹובי וארי 
Karlsbad

Karlštejn קרלשטיין
מסעדות 368  

מצודה 11, 12, 121, 5–134  
קרמיקה, קניות 81–380, 3–382

319 Kremnica קֶרמניָצה
פסטיבלים 261  

 Kremnické קֶרמניצֶקה גאגי
261 Gagy

200 Kermer, F .ֶקְרֶמר, פ
37 Crécy קֶרסי, קרב

)ה(קרפטים הלבנים, הרי
)ה(קרפטים הקטנים, הרי 253, 

299 ,298 ,296 ,295 ,294
)ה(קרפטים הקטנים, מוזיאון 

)ֶּפזינֹוק( 290
קרפטים, הרים 253, 256, 257, 

294
ראו גם הקרפטים הקטנים  
ְקְרקֹונֹוֶשה, הפארק הלאומי 
 ,197 ,196 ,13 Krkonoše

210–11
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 ,10 Krkonoše ְקְרקֹונֹוֶשה, הרים
210–11 ,197 ,20 ,13

קתדרלות
אליזבת הקדושה )קֹושיֶצה( 249,   

334–5 ,332 ,258
ֶאֶמָרם הקדוש )ניטָרה( 308  

ברברה הקדושה )קּוטָנה הֹוָרה(   
124–5 ,120 ,13

ברתולומאוס הקדוש )ְּפְלֶזן( 12,   
166–7 ,22

ויטּוס הקדוש )פראג( 11, 52,   
60–61 ,56

וצלאב הקדוש )אֹולֹומֹוץ( 217,   
219

יוחנן המטביל )ְטְרנאָבה( 302-3  
מרטינוס הקדוש )ברטיסלאבה(   

284–5 ,269 ,258 ,247
מרטינוס הקדוש )ְסּפיְשסָקה   

קאּפיטּוָלה( 255, 343
ניקולאוס הקדוש )ְזנֹוימֹו( 240  
ניקולאוס הקדוש )ְטְרנאָבה(   

300 ,296
ניקולאוס הקדוש )ֶצ’סֶקה   

ּבּוְדֶייֹוביֶצה( 141
סטפנוס הקדוש )ליטֹוֶמְרז’יֶצה(   

192
עליית מרים )אּוְסטי ָנאד לאֶּבם(   

193
פטרוס ופאולוס הקדושים )ּברנֹו(   

230
קיריליוס וֶמתֹודיּוס הקדושים   

)פראג( 98
קתדרלת רוח הקודש )ְהראֶדץ   

ְקראלֹוֶבה( 198, 200, 202
 Kateřina קתרינה לבית לֹוְּבקֹוביץ

64

ר
234 Raab, Ignaz ָראָאּב, איגנאץ

 ,150 Rabí fortress ראּבי, מצודה
159

ראְדָבנסקי יארמֹוק )ּבאְנסָקה 
 Radvanský jarmok )ּביְסטריָצה

262
225 ’Radhošt ’ראְדהֹושט

ראדניְצ’ֶנה, כיכר )ּבאְרֶדיֹוב( 
252 Radničné

 Rájec ראֶייץ נאד ְסביטאבֹו, טירה
235 nad Svitavou

289 Rača ראָצ’ה
 Rakoczy )ראקֹוצ’י, ארמון )ְּפֶרשֹוב

336
 Rákoczi II, ראקֹושי השני, ֶפֶרְנץ

309 ,298 ,267 Ferenz
ראש השנה 33

ראש השנה החדשה, נשף 
)ברטיסלאבה( 263

ראשו של ישו )אל גרקו( 63
 Reduta )ֶרדּוָטה )ברטיסלאבה

386 ,286 ,247
 Rubens, Peter רובנס, פיטר פול

286 ,129 ,58 Paul
מות הקדושים של תומא 63  

)ה(רובע הקטן, כיכר )פראג( 11, 
68–9

 Rudolph רודולף השני, הקיסר
41 II

גלריית התמונות של מצודת   
פראג 58

ְסָוואטי יּור 290  
סמטת הזהב )פראג( 59  

ִציסאְרְז’סקי דּום )ְּפְלֶזן( 164  
 Rudolfinum )רּודֹולפינּום )פראג

385 ,84 ,45
רֹוְדניֶצה לֹוְּבקֹוביץ, אוסף 
 Roudnice )ֶנלאהֹוֶזֶבס(

128–9 Lobkowicz
275 Rohače רֹוהאֶצ’ה

320 Roháčsky רֹוהאְצ’סקי, מפל
רּוז’ֹוְמֶּברֹוק, מלונות 356 

Ružomberok
 Rožmberk רֹוז’ְמֶּברק, משפחת

 ,154 ,149 ,148 ,143 ,137 ,40
155

 Rožmberk רֹוז’ְמֶּברק נאד ְוְלטאבֹו
nad Vltavou
מלונות 351  

מצודה 149, 151  
357 Rožnava רֹוְז’נאָבה, מלונות
 Rožnov רֹוְז’נֹוב ּפֹוד ראְדהֹוְשֶטם
225 ,215 pod Radhoštěm
רוח הקודש, קתדרלה )ְהראֶדץ 

ְקראלֹוֶבה( 198, 200, 202
רוחות רפאים, פסטיבל )ּבֹויניֶצה( 

260
 Rottmayr, רֹוְטמאֶייר, יוהאן מיָכל

238 Johann Michal
רומאים 35, 265, 289, 295, 305

רֹוָמה )צוענים( 254 
 Rondel )רֹוְנֶדל )ִיינדריכּוב ְהראֶדץ

146
289 Rusovce רּוסֹוְבֶצה

ָרטיסלאב, מלך מוראביה הגדולה 
289 Rastislav

 Ryba, Jan ִריָּבה, יאן יאקּוּב
24 Jakub

288 Rigele, Alois ריֶגל, ָאלֹוִיס
 Riegl, Anton P .ריֶגל, אנטון ּפ

259

 Ried, Benedikt ריד, בנדיקטוס
124 ,58

 Rejsek, Matthias ֵרייֶזק, מתיאש
77

ָרייֶכְנֶּברג ראו ליֶּבֶרץ
 Reiner, ַרייֶנר, וצלאב ואְבְרז’יֶנץ

194 ,188 ,85 Václav Vavřinec
 Rynoltice רינֹולטיֶצה, מסעדות

372
 Rint, František ִריְנט, פָרנטיֶשק

124
 Rieneck, ריֶנק, הרוזן נֹוְסטיץ

86 Count Nostitz
)ה(ריקוד )מּוָכה( 26
רכבת ראו תחבורה

רכבת
בתוך סלובקיה 412-13  

בתוך צ’כיה 410-11  
חברות בינמדינתיות 409  

רמברנדט, מלומד בחדר עבודתו 
63

225 Řepa, Ondřej ֶרָּפה, אֹוְנְדֵריי
רפואת שיניים דחופה 400, 401

)ה(רפורמציה 40–37, 267
רפטינג 392

ש
 Schauberger, .ָשאּוֶּברֶגר, יאן י

218 Jan J
 Šaunštejn ָשאּונשטיין, מצודה

191
 Šariš )שאריש, מוזיאון )ּבאְרֶדיֹוב

337 ,319 Muzeum
 Švabinský, ְשבאּבינסקי, מקס

213 ,27 Max
168 ,161 Švihov ְשביהֹוב, מצודה

שגרירויות וקונסוליות 396, 397, 
398

שווקים
סלובקיה 382  

צ’כיה 380, 381  
 Schwarz, Tomáš שוורץ, טֹומאש

66
שוורֶצנֶּברג, אחוזת־הקבר )ליד 

148 Schwarzenberg )ְטְרֶז’ּבֹון
שוורֶצנֶּברג, ארמון )פראג( 

65 ,64 ,11 Schwarzenburg
שוורֶצנֶּברג, הנסיך יוזף אדם 

 Schwarzenberg, Josef Adam
156

שוורֶצנֶּברג, משפחת 
 ,142 ,137 Schwarzenberg

159 ,154
שוורֶצנֶּברג, תעלה 

151 Schwarzenberg

96 ,92 Schulz, Josef שולץ, יוזף
שּומאָבה, הפארק הלאומי 
168 ,150–51 Šumava

 ,137 ,20 Šumava שּומאָבה, הרי
161 ,150–51

 Chopin, Frederic שופן, פרדריק
161

אנדרטת פרדריק שופן   
)מריַאנסֶקה לאְזֶנה( 171

פסטיבל שופן )מריַאנסֶקה   
לאְזֶנה( 31

 Schöpf, Jan שֹוְפף, יאן אדם
140 Adam

)ה(שוק המקורה )ָקרלֹובי וארי( 
 176

שוק פראג 380, 381
שחייה 33, 260

 Studnični ְשטּוְדניצ’ני הֹוָרה, הר
211 hora

 Štúr, L’udovít ְשטּור, ל’ּודֹוביט
289 ,267

מוזיאון ְשטּור )מֹוְדָרה( 290  
355 Štúrovo ְשטּורֹובֹו, מלונות
74 Štorch )שטֹורך, בית )פראג

 Steinfels, שֵטייְנֶפלס, יוהאן יאקּוּב
174 Johann Jakob

164 Štech, Rudolf ְשֶטך, רודולף
שֶטפאניק, גנרל מילן ָרסטיסלאב 

 Štefánik, General Milan
Rastislav

אנדרטת הקבר )ּבֶרזֹוָבה ּפֹוד   
ְּבראדלֹום( 299

מוזיאון שֶטפאניק )קֹושאריסָקה(   
299

 Štrbské Pleso ְשְטְרְּבסֶקה ְּפֶלסֹו
249

מלונות 357  
מסעדות 378  

ְשֶטרנֶּברג, ארמון )פראג( 
62–3 ,11 Sternberg Palace

106 Sternberg שֶטרנֶּברג, הרוזן
ְשֶטרנֶּברג, מצודה )מרכז בוהמיה( 

133 ,13 Sternberg
 Sternberg, שֶטרנֶּברג, פרנץ יוזף

62 Franz Josef
ְשֶטרנֶּברג, קפלה )ְּפְלֶזן( 

167 Sternberg
ְשֶטרנֶּברג־פיְּפס, פרנציסקה דיאנה 
 Sternberg-Phipps, Franziska

213 Diana
ְשֶטרנֶּברק, מצודה )צפון מוראביה( 

223 Šternberk Castle
שיאים, מוזיאון )ֶּפלְהז’ימֹוב( 143

שיחון סלובקי 447
שיחון צ’כי 445

Schiele, Egon שיֶלה, ֶאגֹון
אשה הרה ומוות 105  

מרכז ֶאגֹון שיֶלה )ֶצ’סקי   
קרּומלֹוב( 12, 154

)ה(שילוש הקדוש, כיכר )ְטְרנאָבה( 
301 ,295

)ה(שילוש הקדוש, עמוד 
)אֹולֹומּוץ( 13, 218, 220

 Schiller, Freidrich שילר, פרידריך
194

שלושים השנה, מלחמת 35, 41, 
159 ,58 ,42

ההר הלבן ובקתת הציד ‘הכוכב’   
103

ִייצ’ין 208-9  
מזרח בוהמיה 197  

מצודת פריְדלאנט 188  
מצודת ֶּפרנשֵטיין 236  

שלזיה, המוזיאון העירוני של 
 Silesian Municipal )אֹוּפאָבה(

223 Museum
שלזיה ראו צפון מוראביה ושלזיה 

 Nature שמורת הטבע סּוס
174 ,161 reserve, Soos

 Schmidt, Anton שמידט, אנטון
317

שמירת חפצים 411, 13–412
שמשון, מזרקה )ֶצ’סֶקה 
 Samson’s )ּבּוְדֶייֹוביֶצה

140 Fountain
 Schnirch, ְשניְרך, ּבֹוהּוסלאב

96 Bohuslav
שעון 399

שעות פתיחה
בתי־עסק 396-7  
חנויות 380, 382  

מוזיאונים ואתרים היסטוריים   
398–9 ,397

מסעדות 358  
 Špála, Václav שּפאָלה, וצלאב

201
שפה

גרמנית 3–42, 267  
סלובקית 267, 270, 399, 447  

צ’כית 19, 28, 43, 44, 397,   
445

שיחון סלובקי 447   
שיחון צ’כי 445  

ְשּפּולק, בית )ְהראֶדץ ְקראלֹוֶבה( 
200 Špulak

ְשּפֹורק, הרוזן פרנטיֶשק אנטונין 
 Špork, František Antonín

212 ,197
86 Špillar, Karel שּפילאר, קאֶרל

 ,13 Špilberk )שּפילֶּברק )ְּבְרנֹו
232–3 ,230

 Špindlerův שּפיְנְדֶלרּוב ְמלין
211 ,13 Mlýn
מסעדות 373  

שּפראנֶגר, ברתולומיאוס 
58 Spranger, Bartholomeus

וצלאב ּוויטּוס הקדושים 34  
 Škvorecký, ְשְקבֹוֶרצקי, יוזף

29 Josef
164 ,127 Škoda שקודה

144 Škoch )ְשקֹוך, בית )טאּבֹור
 ,42 Škréta, Karel ְשְקֶרָטה, ָקֶרל

188 ,69 ,66
 Shrovetide ְשרֹוֶבטיֶדה, פסטיבל

263

ת
218 Thomasberger תֹומאסֶּברֶגר

תּון־הֹוֶהנשֵטיין, ארמון )פראג( 
64 Thun-Hohenstein

תּון־הֹוֶהנשֵטיין, קבר )ְקלאְשֶטֶרץ 
Thun- )נאד אֹוְהרז’י
195 Hohenstein

תּוְרזֹו, בית )ּבאְנסָקה ּביְסטריָצה( 
314–15 Thurzo

 ,256 Thurzo )תּוְרזֹו, בית )ֶלבֹוָצ’ה
338 ,258

324 ,314 Thurzo תּוְרזֹו, משפחת
)ה(תזמורת הפילהרמונית 

 Slovak הסלובקית
 Philharmonic Orchestra

387 ,386
תחבורה 15–408

)ה(תחייה הלאומית, הצ’כית 
 ,43 National Revival, Czech

102 ,44–5
מוסיקה 24  
ספרות 28  

תחנות 410, 412
תחנת הרכבת המרכזית של   

פראג 53, 93
תחנת הרכבת המרכזית )פראג( 

99 ,93 ,11
תחנת־כוח גרעינית )ֶטֶמלין( 

142 Nuclear power station
 ,58 Theodoric תיאודוריק, האמן

134 ,79
אליזבתה הקדושה 26  

תיאטרון האחוזות )פראג( 75, 86, 
385 ,102

)ה(תיאטרון הלאומי )ְּבְרנֹו( 
385 National Theatre

)ה(תיאטרון הלאומי הסלובקי 
 Slovak National )ברטיסלאבה(
387 ,286 ,259 ,247 Theatre
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)ה(תיאטרון הלאומי )פראג( 
 ,45 ,44 National Theatre

385 ,384 ,96–7
שריפה 97  

)ה(תיאטרון הלאומי )קֹושיֶצה( 
333 State Theatre

תיאטרון המצודה )ֶצ'סקי 
קרּומלֹוב( 156-7

)ה(תיאטרון העירוני )ְטְרנאָבה( 
301

)ה(תיאטרון העירוני )ּפארדּוּביֶצה( 
207

תיאטרון, פסטיבל בינלאומי 
)ְּפְלֶזן( 32 

תיאטרון
סלובקיה 386, 387  

פסטיבלים 30, 32, 261  
צ’כיה 29, 384, 385  

תפריט 359

שמות מסחריים
s Bar‘17 )ברטיסלאבה( 387

Agharta Jazz Centrum )פראג( 
385

Antik Bazar )פראג( 381
Antique Erika )ז’יליָנה( 383

Apollon Gay Club )ברטיסלאבה( 
387

Aréna Theatre )ברטיסלאבה( 
387 ,386

Artĕl )פראג( 380, 381
Astorka Theatre )ברטיסלאבה( 

387 ,386
408 Austrian Airlines
412 Auto Danubus

392 Bardejovské Kúpele
Bazar nábytku )פראג( 381
Café Kút )ברטיסלאבה( 387

Casey )ברטיסלאבה( 387
411 )ČD )České drahy
353 Čeladná, hotels

Cinema City Flora )פראג( 384, 
385

Cinema City )ברטיסלאבה( 
387 ,386
408 ČSA

Čseký porcelán )פראג( 380, 
381

390 Czech Autoclub
Dana-Bohemia )פראג( 380, 381

 Detvianske l’udové umenie
)ֶדְטָבה( 383

Dorotheum )פראג( 381
408 easyJet

Ektopfilm )ברטיסלאבה( 262
Folk – Folk )ברטיסלאבה( 383

Friends )פראג( 385
FX Saldy Theatre )ליֶּבֶרץ( 184

Galerie Art )פראג( 381
GUnaGU )ברטיסלאבה( 386, 387
Harley Davidson )ברטיסלאבה( 

387
347 ,346 Hostelworld

Hračky )פראג( 381
I.N.A. Business )ברטיסלאבה( 

383
Jan Cidrych – Porcelán )ליֶּבֶרץ( 

381
 Jan Paukert Delicatessen and

Wine Bar )פראג( 381
393 KHL

Kora )ּבֹויניֶצה( 383
Le Club )ברטיסלאבה( 387

408 Lot Polskie Linie Lotnicze
 L’udové umenie Kramaričová

)קֹושיֶצה( 383
Malecon )ברטיסלאבה( 387

Malostranská Beseda )פראג( 
385

Moser )פראג( 380, 381
Nová Scéna )ברטיסלאבה( 386, 

387

Palace Akropolis )פראג( 385
Prázdniny na venkovĕ )חופשה 

בכפר( 347
Pražské Starožitnosti )פראג( 

381
387 Pressburger Klezmer Band

 Radošin Naive Theatre
)ברטיסלאבה( 386

Rock Café )פראג( 385
Rock OK )ברטיסלאבה( 387

408 Ryanair
 Skipark Kojšovská Hol’a

)קֹושיֶצה( 392
392 Skipark Ružomberok

392 Ski Park Vyšné Ružbachy
Sklárny Bohemia )ּפֹוֶדּבראד( 

381
 Slovenská l’udová majolika

)מֹודָרה( 383
 Slovenské Liečebné Kúpele
392 Trenčianske Teplice
 Slovenský zväz l’adového

393 hokeja
408 Smart Wings

 Starožitnosti pod Kinskou
)פראג( 381

Staro Žitnosti )ליְּפטֹובסקי 
מיקּולאש( 383

411 Student Agency
Theatre LOD )ברטיסלאבה( 

387 ,386
Trafo Music Bar )ברטיסלאבה( 

387
383 UL’UV Stores

 U Král’a Mateja )Poprad –
383 )Spišská Sobota

U Žofky )ברטיסלאבה( 383
408 Wizz Air

 Zdenĕk Kleprlík Veste Glass
)פראג( 381
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