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LOKALIZACJA
Wyszehrad leży na południe od centrum Pragi, po prawej stronie Wełtawy, w dzielnicy Praha 2.
Znajduje się on na wzgórzu (jak sama nazwa wskazuje Vyše - hrad).
Dostaniemy się tutaj czerwoną linią metra (C).

Ceny biletów:
normalny: 50 CZK
ulgowy: 30 CZK
rodzinny (2+2): 120 CZK
dzieci do lat 6: bezpłatnie

Wyszehrad był pierwszą siedzibą władców Czech. Wratysław II, pierwszy król czeski, założył ją właśnie tutaj:
na prawym brzegu Wełtawy. Przez ten fakt, miejsce obrosło w legendę. I tym samym jego znaczenie było
wyolbrzymione. Niemniej jednak warto tu zajrzeć i przyjrzeć się "kolebce" Pragi. Wiele budynków nie przetrwało
do dzisiejszych czasów, a niektóre zbudowano dopiero w XVIII, XIX w., ale to nie zmienia faktu, że czuję się tu
ducha czasu.

KAZAMATY I SALA GORLICE
Ceny biletów:
normalny: 60 CZK
ulgowy: 30 CZK
rodzinny (2+2): 120 CZK
dzieci do lat 6: bezpłatnie
Otwarte codziennie:
(zima) listopad - marzec: 9:30 - 17:00
(lato) kwiecień - październik: 9:30 - 18:00

WYKAZ MIEJSC:
1. Brama Taborska (Taborská brána) - powstała w XIV w. kiedy to Karol IV
Luksemburski przebudował fortyfikacje Wyszehradu. Nazwa prawdopodobnie
pochodzi od zdarzenia, jakie miało tu miejsce w 1434 r., kiedy to krzyżowcy
wyjechali, by walczyć z taborytami
2. Pozostałości po gotyckiej bramie Špička (obok: punkt informacyjny) pozostałości z XIV w.
3. Brama Leopolda (Leopoldova brána) - wybudowana w 1678 r., przez
prawie 2 wieki znajdował się tu most zwodzony
4. Rotunda św. Marcina (Rotunda sv. Martina) - zrekonstruowana w 1878 r.
świątynia istniała już w XI w., jest najprawdopodobniej najstarszym obiektem
sakralnym w Czechach (zwiedzanie tylko z zewnątrz)
5. Plac zabaw
6. Nowy Dziekanat (Nové děkanství) - siedziby wyszehradzkiej kapituły
7. Stary Dziekanat - na jego miejscu stała kiedyś Bazylika św. Wawrzyńca,
która zburzona została w 1420 r.
8. Pozostałości po romańskiej bazylice św. Wawrzyńca (Bazilika sv. Vavřince)
- zburzona podczas najazdu husytów w 1420 r., w latach 60 XX w.
odnaleziono przedromańskie resztki budowli, bazyliki nigdy nie odbudowano
9. Dom Burgrabiego - to jeden z budynków postawionych za panowania
Karola IV w II. poł. XIVw., dzisiejszy wygląd zawdzięcza barokowej przebudowie
10. Gotycka Piwnica (Gotický sklep) - wybudowana w tym samym czasie co
dom Burgrabiego, znajduje się tu wystawa historyczna
11. Galeria Sztuki (Galerie Vyšehrad) - niegdyś XIV-wieczna wieża, a dzisiaj
przebudowany obiekt, który spełnia funkcję galerii (mieszczą się tu
wystawy czasowe)
12. Średniowieczna Studnia - obok niej znajduje się punkt widokowy;
13. Kościół śś. Piotra i Pawła (Kostel sv. Petra a Pavla) - na jego miejscu
w XI w. powstał pierwszy kościół (pod tym samym wezwaniem) ufundowany
przez Wratysława II. Dzisiejszy kościół to neogotycka budowla z 1885 roku
14. Cmentarz Wyszehradzki (Vyšehradský hřbitov) - miejsce pochówku wielu
najznakomitszych Czechów. Leżą tu m.in. : Alfons Mucha, Antonín Dvořák,
Bedřich Smetana, Karel Čapek
15. Kazamaty i sala Gorlice - miejsca pod ziemią, pod fortyfikacjami, które
kiedyś służyły do przemieszczania się wojsk, składowania amunicji i żywności
16. Brama Ceglana (Cihelná brána) - wybudowana w 1842 r. Tutaj
znajduje się wejście do kazamat i sali Gorlice
17. Pomnik św. Wratysława - monument barokowego rzeźbiarza J.G Bendla

Ceny biletów:
normalny: 90 CZK
ulgowy: 50 CZK
rodzinny (2+2): 180 CZK
dzieci do lat 6: bezpłatnie
Otwarte codziennie:
(zima) listopad - marzec: 9:30 - 17:00
(lato) kwiecień - październik: 9:30 - 18:00

GODZINY OTWARCIA INFOCENTRUM:
INFOCENTRUM ŠPIČKA
INFOCENTRUM PRZY BRAMIE CEGLANEJ
(te same godziny otwarcia)
styczeń - marzec, listopad - grudzień: 9:30 — 17:00
kwiecień - październik: 9:30 — 18:00

GODZINY OTWARCIA PLACU ZABAW:
maj - wrzesień: 8:00 — 20:00
październik - kwiecień: 9:00 — 19:00

