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Praag is een van de charmantste steden van 
Europa. Iedereen die de stad bezoekt, raakt 
betoverd door de torentjes, kinderkopjes, 
schaduwen en steegjes. De middeleeuwse 
pracht van het Oude Stadsplein – waar de 
Astronomische Klok van het Stadhuis Oude 
Stad nog elk uur slaat – en de gotische Karels-
brug blijven indrukwekkend. Trams rijden 
langs ’s werelds grootste kastelencomplex, 
waar de St. Vituskathedraal – het religieuze 
centrum van het land – de show steelt. Archi-
tectonische hoogstandjes zoals het Represen-
tatiehuis (een jugendstilfenomeen) en de 
barokke St. Nicolaaskerk, plus de mysterieuze 
sfeer van het Joods Museum, getuigen van de 
rijke geschiedenis van deze stad. En geniet 
tussendoor vooral van het onovertroffen 
Praagse bier in een van de sfeervolle cafés.

Praag is de hoofdstad van Tsjechië, een land 
dat sowieso een prachtige vakantiebestem-
ming is. Van de vele kastelen in Tsjechië zijn de 
drie K’s de bekendste: Karlštejn, Konopiště en 
Křivoklát – alle drie een leuk dagje uit. Op zoek 
naar rust? Ga dan naar de badplaatsen in het 
westen, Karlovy Vary en Mariánské Lázně – 
beide met topfaciliteiten. In de uitgestrekte 
Boheemse bossen kunt u eindeloos wandelen. 
Dankzij de overzichtelijke indeling, reisroutes, 
lokale wetenswaardigheden en handige kaar-
ten van deze gids maakt u grondig kennis met 
Praag – van Vyšehrad tot de Praagse Burcht en 
alles ertussenin. Bovendien treft u tips aan van 
insiders en een wegwijsgidsje met daarin alles 
wat u moet weten voor een geslaagd verblijf. 
Veel plezier met het boek, en veel plezier in 
Praag.

WELKOM IN 
 PRAAG
Jugendstil en communistische bombast verdringen 
elkaar in het straatbeeld, in de middeleeuwse 
steegjes weerklinkt een rijke traditie in klassieke 
muziek en het beste bier ter wereld wordt geschon-
ken op pleinen vol barok. Praag is een mozaïek van 
culturen. Wat u ook wilt gaan doen in Praag, deze 
Capitool Reisgids wijst u de weg. 

1  De Dood en de Turk bij de 
Astronomische K lok.

2  Proosten met Pilsner 
Urquell.

3  Het Dansende Huis. 

4  Het Stadhuis Oude Stad, 
een van de historische gebou-
wen aan het Oude Stadsplein. 4
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DE PARELS VAN 
PRAAG
Praag is ongelooflijk mooi. De stad is een en al geschiedenis. Het bier is van 
wereldklasse. Elke inwoner van Praag heeft zo zijn eigen redenen om van 
de stad te houden. Dit zijn onze favorieten. 

PRAAGSE BURCHT
In dit kastelencomplex hoog op 
een heuvel boven de stad zetelt 
de Tsjechische regering. Binnen 
lijkt het vaak of de tijd heeft 
stilgestaan  (blz. 102).

KARELSBRUG
Dit gotische meesterwerk met 
zestien stenen bogen strekt zich 
uit over de Moldau. Na elke boog 
staat een prachtig barokstand-
beeld; de brug is een kunstmu-
seum in de openlucht (blz. 128).

OUDE STADSPLEIN 
Iedere bezoeker belandt vroeg 
of laat op de ronde kinderkop-

jes van dit schitterende oude 
plein, omringd door kleurrijke 

gotische en barokke huizen  
(blz. 64). 

WENCESLASPLEIN 
Hét bruisende middelpunt voor 

een hapje eten of een dagje 
shoppen. Bij demonstraties 

verzamelen Tsjechen zich al 
sinds mensenheugenis op dit 

plein  (blz. 164).

HET JOODSE PRAAG 
Aan de synagogen en de Oude 
Joodse Begraafplaats is te zien 

hoe groot en welvarend de Jood-
se gemeenschap in Josefov ooit 

was. Veel gebouwen horen nu 
bij het Joods Museum (blz. 92).

ST. VITUSKATHEDRAAL
Op een binnenplein van de 

Praagse Burcht pronkt dit mach-
tige godshuis, in een wirwar 
van bouwstijlen en verfraaid 

met waterspuwers. Hier liggen 
de Tsjechische kroonjuwelen 

(blz. 106).
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CAPITOOLTIP
Wanneer naar 
de Karelsbrug? 

Overdag wemelt de 
Karelsbrug van de 
artiesten en toeristen. 
De vroege ochtend, als 
de zon opkomt achter de 
Brugtoren Oude Stad, is 
de beste tijd voor een 
bezoek. Een avondwan-
deling levert eveneens 
een spectaculair uit-
zicht op, met de verlich-
te kathedraal en burcht 
op de achtergrond. 

1

KARELSBRUG
 KARLŮV MOST
 F5   v Malá Stranazijde: 12, 15, 20, 22 naar  Malostranské náměstí, ga naar beneden naar 
Mostecká; Staré Mestozijde: 2, 17, 18 naar Karlovy lázně  # Brugtorens Malá Strana, Oude Stad: 
vanaf 10.00 uur (maart–okt. tot 20.00 uur; april–sept. tot 22.00 uur; nov.–feb. tot 18.00 uur) 

Must see

Brugtoren Malá 
Strana en de kleinere 
Brug toren Judith

In 1357 gaf Karel IV opdracht voor de bouw van 
de Karelsbrug om de Judithbrug te vervangen 
die in 1342 door overstromingen verloren was 
gegaan. Architect Peter Parler bouwde deze 
gotische brug die de Oude Stad met Malá Strana 
verbindt. Tot 1841 kon je de Moldau alleen via de 
Karelsbrug oversteken. Vanaf 1683 werden de 
standbeelden toegevoegd; tot die tijd stond er 
ter verfraaiing slechts een eenvoudig kruis. 

De brugtorens
Op de Karelsbrug staan twee prachtige gotische 
brugtorens; de Brugtoren Oude Stad is een van 
de mooiste in zijn soort. Deze brugtoren, ont-

worpen door Peter Parler en eind 14de eeuw 
gebouwd, was een integraal onderdeel van de 
versterkingen van de Oude Stad. In 1648 raakte 
hij zwaar beschadigd; aan de westerzijde kunt u 
dat nog goed zien. De Brugtoren Oude Stad 
was vroeger een gevangenis, de Brugtoren Malá 

Strana (15de eeuw) diende ooit als opslag-
plaats en uitkijktoren. In beide torens zijn nu 
exposities over de geschiedenis van de brug te 
zien. U kunt de torens tegen betaling beklim-
men; van boven kijkt u heel mooi uit over de 
Moldau en de stad. 
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▲ Judithbrug (Europa’s 
tweede middeleeuwse 
stenen brug). 

1342
Judithbrug vergaan 
door overstromingen.

1357
▲ Karel IV geeft 
opdracht tot bouw 
nieuwe brug.

1393
▲ St. Johannes van Nepo-
muk van brug geworpen op 
bevel van Wenceslas IV.

1648
Zweden vernietigt deel 
van de brug en 
Brugtoren Oude Stad.

1713
▲ Brug verfraaid met 
21 beelden door Braun, 
Brokoff en anderen.

1890
▲ Drie bogen verwoest 
door overstroming.

2002
Brug ongeschonden na 
enorme overstroming.

St. Wenceslas, 
1859

St. Vitus, 1714
St. Cajetanus, 
1709

St. Vincentius Ferresius 
en St. Procopius, 1712

St. Antonius van 
Padua, 1707

St. Judas 
Thaddeüs, 1708

St. Ludmilla met 
kleine Václav, 1720

St. Filippus 
Benitius, 1714

Christus tussen 
St. Cosmas en 
St. Damianus, 1709

St. Nicolaas van 
Tolentino, 1708

Brugtoren Malá 
Strana

St. Augustinus, 
1708

St. Franciscus van 
Assisi met twee 

engelen, 1855

St. Johannes van 
Nepomuk, 1683

St. Luitgarde, 
1710

St. Adalbertus, 
1709

St. Johannes van Matha, St. Felix 
van Valois en St. Ivo, 1714

Brugtoren 
Judith

De Malá Stranazijde van 
de Karelsbrug, met brug-
toren en standbeelden

De spectaculaire Karelsburg, de bekend-
ste trekpleister van Praag, is sinds de 
bouw het toneel geweest van proces-
sies, veldslagen, executies en meer en 
meer fi lmopnamen. De brug van 520 m 
lang is opgetrokken uit zandsteenblok-
ken die zouden zijn versterkt door de 
specie met eieren te vermengen. 
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presbyterium toegevoegd, 
maar een eeuw later werd de 
oude romaanse kerk gesloopt. 
Hoewel er een zuilengang met 
een paar massieve vierkante 
torens bij kwam, werd het 
werk eraan gestaakt. Het oude 
schip werd een binnenplein 
tussen torens en kerk. In 1640 
kreeg de kerk een barokke 
facelift. Karel Škréta’s schilderij 
boven het hoog altaar toont de 
maagd Maria en Johannes de 
Doper die de Maltezer ridders 
in 1571 te hulp schieten bij de 
overwinning op zee op de Tur-
ken bij Lepanto. 

15
Maltezerplein
Maltézské náměstí

 E5   v 12, 15, 20, 22

Dit mooie plein heet zo van-
wege de priorij van de Malte-

gen kopieën van schilderijen 
van Rubens: Het martelaar-
schap van St. Thomas en een 
schilderij van St. Augustinus. 
De originelen hangen in het 
Sternbergpaleis (blz. 119).

14
Onze-Lieve-Vrouwe- 
onder-de-Kettingkerk
Kostel Panny Marie Pod Řetězem

 E5   ⌂ Lázeňská/Vel-
kopřevorské náměstí 4   
§ 257-530824   q Malo-
stranská   v 12, 15, 20, 22    
# Concerten en diensten 

Deze kerk – de oudste in Mála 
Strana – stamt uit de 12de 
eeuw. Koning Vladislav II 
schonk haar aan de johannie-
ters, de orde die later bekend 
werd als die van de Maltezer 
ridders. De kerk stond midden 
in het zwaar versterkte kloos-
ter dat de toegang naar de 
oude Judithbrug bewaakte.  
De naam van de kerk verwijst 
naar de ketting die werd 
gebruikt om boten tegen te 
houden die geen invoerrech-
ten betaald hadden. 
In de 13de eeuw is een gotisch 

11
Grootprioraatsplein 
en Lennonmuur
Velkopřevorské náměstí

 E5   q Malostranská   
v 12, 15, 20, 22

Aan de noordkant van dit 
groene pleintje zetelde vroe-
ger de grootprior van de Mal-
tezer ridders. Het huidige 
paleis is uit 1720; de deur- en 
raamkozijnen en de siervazen 
komen uit het atelier van 
Matthias Braun. Aan de over-
kant daarvan staat het 
Buquoy paleis, nu de Franse 
ambassade: een barokge-
bouw uit ongeveer dezelfde 
tijd als het Grootprioraats-
paleis.
Een wat ongebruikelijke plek 
in Praag is de Lennonmuur, 
een muur van de Grootpriorij 
die na de moord op John Len-
non in 1980 werd volgespo-
ten met graffiti. In die jaren 
verzamelde zich hier het anti-
communistische protest. 
Sindsdien is de graffiti meer-
dere keren overgeverfd – om 
’s nachts weer te verschijnen. 

12\
Bij de Drie  
Struisvogels
U tří pštrosů

 E4   ⌂ Dražického 
náměstí 12   § 777-876667   
q Malostranská   v 12, 15, 
20, 22

Veel van de bonte gevelste-
nen in Praag symboliseren 
de handel die in de stad 
plaatsvond. In 1597 kocht Jan 
Fux, koopman in struisvogel-
veren, dit huis bij de Karels-
brug. Struisvogelveren waren 
toen populair bij hovelingen 
en officieren van de Praagse 
Burcht, die er hun hoeden 
mee tooiden. De zaken gin-
gen zo goed dat Fux het huis 
bij de verbouwing in 1606 liet 
verfraaien met een grote 
fresco waarop verschillende 
struisvogels stonden afge-
beeld. Het is nu een hotel- 
restaurant. 

13
St.  Thomaskerk
Kostel sv. Tomáše

 E4   ⌂ Josefská 8   § 257-
530556   q Malostranská   
v 12, 15, 20, 22   # Ma–za 
9.00–16.00 uur

Al in 1285 stichtte Wenceslas II 
deze oorspronkelijk gotische 
kerk als kloosterkerk voor de 
augustijnen, maar ze was pas 
in 1379 af. In de hussitische 
periode was dit een van de 
weinige katholieke kerken; niet 
zo vreemd dus dat ze zware 
schade opliep toen protes-
tantse hussieten hier brand 
stichtten. Onder Rudolf II ont-
wikkelde de St.Thomaskerk 
sterke banden met het keizer-
lijk hof. Meerdere leden van 
Rudolfs entourage zijn hier 
begraven, zoals architect Otta-
vio Aostalli en beeldhouwer 
Adriaen de Vries. In 1723 werd 
de kerk getroffen door blik-
sem; men vroeg Kilian Ignaz 
Dientzenhofer om haar op te 
knappen. De structuur van de 
oude kerk en de gotische 
torenspits zijn bij de barokre-
constructie bewaard gebleven. 
De binnenkant van de koepel 
en de plafond fresco’s in het 
schip zijn van Václav Vavřinec 
Reiner. Boven het altaar han-
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Het hoogaltaar in de 
Onze-Lieve-Vrouwe- 
onder-de-Kettingkerk

zer ridders, die ooit in dit deel 
van de stad stond. Aan de 
noordzijde van het plein staat 
een beeldengroep met Johan-
nes de Doper van Ferdinand 
Brokoff, die bij een fontein uit 
1715 ter nagedachtenis aan 
het einde van een pestepide-
mie hoort.
De meeste gebouwen aan het 
plein dienden ooit als wonin-
gen van welvarende stedelin-
gen. In de 17de en 18de eeuw 
werd Malá Strana overgeno-
men door de katholieke adel; 
veel woningen zijn toen ver-
bouwd tot flamboyante barok-
paleizen. Het grootste, het 
Nostitzpaleis uit het midden 
van de 17de eeuw, staat aan 
de zuidzijde . Rond 1720 werd 
er een balustrade aan toege-
voegd met klassieke vazen en 
beelden van keizers. Nu zetelt 
het Ministerie van Cultuur  
in het paleis en worden er  
concerten gegeven.

John Lennons ogen  
priemen door alle graffiti 

op de Lennonmuur, die 
vaak overgeschilderd 

wordt  (inzet)

Een wat ongebruikelijke plek in Praag  
is de Lennonmuur, een muur van de  
Grootpriorij die na de moord op John 
Lennon in 1980 werd volgespoten  
met graffiti.


