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Letni Pałac Namiestnikowski - wybudowany został pod koniec XV w. za panowania Władysława II Jagiellończyka. Do dzisiaj, z tamtych czasów zachowała
się jedynie wieża z kamienną klatką schodową i rzeźbą lwa. Reszta budynku została przebudowana (pod koniec XVI w.) w stylu renesansowym.
W połowie XVII w. pałac został połączony z Zamkiem na Hradczanach aleją kasztanową (która wiek później została zniszczona podczas okupacji miasta
przez wojska francuskie.
Na początku XIX w. pałac przeszedł kolejną przebudowę, kształt budynku został zachowany, jednak nadano mu fasadę angielskiego neogotyku.
W połowie XIX w. pałac został przyznany namiestnikom jako ich letnia - stąd jego dzisiejsza nazwa.
Obecnie w pałacu znajduje się archiwum i czytelnia oddziału czasopism Muzeum Narodowego.

Patrząc na plan Pragi, wydaje się, że park mieści się blisko
centrum. Do końca tak nie jest. Stromovka znajduje
się trochę na uboczu. Jeśli mamy czas, możemy się tu dostać
pieszo m.in. z Letenských Sadów. Możemy też podjechać np:
- tramwajem nr 24 (z przystanku Náměstí Republiky, rzut
kamieniem od Miejskiego Domu Reprezentacyjnego);
- tramwajem nr 12 (z przystanku Malostranská znajdującym
się przy ul. Klárov i tuż obok metra Malostranská)
Wysiadamy na przystanku Výstaviště Holešovice – obok
Centrum Wystawienniczego i idziemy na zachód.

Letni Pałac Namiestnikowski (Místodržitelský letohrádek)

Restauracja Šlechtova (Šlechtova Restaurace)

Brama sztolni wodnej Rudolfa i domek
(Portál Rudolfovy štoly a vodárenský domek)

Restauracja Vozovna (z placem zabaw)
(Restaurace Vozovna (s dětským hřištěm Tramvaj))

Planetarium i rozarium (planetárium a rozárium)

Centrum Wystawiennicze - Pałac Przemysłowy
(Výstaviště Praha Holešovice - Průmyslový palác)

Fontanna Křižíkova (Křižíkova fontána)

Brama Gottharda z tablicą pamiątkową
(Gotthardská brána s pamětní deskou)

dawna gajówka (bývalá hájenka)

"Mała rzeczka" - ślepe ramię Wełtawy
("Malá říčka" - slepé rameno Vltavy)
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DAWNIEJ: KRÁLOVSKÁ OBORA

PARK STROMOVKA W PRADZE

Park Stromovka to największy park w Pradze,
utrzymany jest w stylu angielskim.
Historia tego miejsca sięga XIII w., wtedy znajdował
się tu zwierzyniec (czyli królewskie tereny łowieckie)
założony przez Przemysława Ottokara II.
Z czasem teren został przekształcony w królewski park.
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