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Maxmiliánova 
fontána se Starou 
radnicí v pozadí

Celodenní jízdenku na městskou dopravu si opatříte za 3,50 €/90 Kč, 60minutovou za 1,20 €/30 Kč.

MĚSTO NA DLANI

Prohlídka, která začíná paná-
kem uprostřed krásného ná-
městí? S Urban Adventures 
Bratislava to jde… Průvodci 
Marek a Lukáš vás vezmou 
na hromadu specializovaných 
prohlídek od tajů města přes 
pivní speciality po prohlídku 
Starého Města nebo na pro-
hlídku na míru. 
(bratislavaurbanadventures.com)

BRATISLAVA 
V ČÍSLECH

DOBA VZNIKU:

2. století  
před n. l.

kdy na tomto území založil 
keltský kmen Bójů 

strategickou základnu 

ROZLOHA:

367
km2

POČET OBYVATEL:

430 000
POČET KORUNOVACÍ 

UHERSKÝCH 
PANOVNÍKŮ: 

19
POČET 

POCHOVANÝCH 
SOVĚTSKÝCH 

VOJÁKŮ NA SLAVÍNĚ:

6 845

 BRATISLAVSKÝ HRAD
bratislava-hrad.sk
Původní kamenný palác z 11. století 
byl postupně přebudováván v gotic-
kém, renesančním i barokním slohu, 
v roce 1811 jej ale zničil požár. 
Ke kompletní rekonstrukci došlo až 
v polovině 20. století. Dnes je hrad 
sídlem Národní rady Slovenské 
republiky a místem, kde se konají 
specializované výstavy Slovenského 
národního muzea.

 DÓM SVATÉHO MARTINA
visitbratislava.com
Tento gotický kostel z 15. století je 
jednou z nejikoničtějších staveb 
Bratislavy. V 18. století se z něj stal 
korunovační kostel Rakousko-
-Uherska, ve kterém se na panovni-
ci nechala korunovat i Marie 
Terezie. Na vrcholu 85m věže 
kostela je jako symbol všech habs-
burských korunovací umístěný 
150 kg těžký model královské 
koruny.

 DĚVÍN 
visitbratislava.com
Ruiny tohoto hradu se tyčí nad souto-
kem Moravy a Dunaje a jeho počát-
ky sahají až do 9. století. V roce 1809 
jej zničil Napoleon a dnes je ideál-
ním místem na procházky po stopách 
dávné historie uprostřed nádherné 
přírody.

 MAXMILIÁNOVA 
FONTÁNA 
visitbratislava.com
Maxmiliánova fontána, známá také 
jako Rollandova, byla postavena 
v roce 1572 na popud uherského 
krále Maxmiliána II. Stojí na Hlavním 
náměstí a v jejím středu se tyčí 10,5 m 
vysoký sloup se sochou rytíře v brně-
ní. Údajně zobrazuje Rollanda, 
legendárního ochránce městských 
práv. Podle jiných teorií je ale rytířem 
samotný král Maxmilián.
 

 STARÁ RADNICE  
A HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 
muzeum.bratislava.sk 
Její příběh je tak trochu netradiční. 
Obvykle se radnice staví ve středu 
náměstí, ale jelikož Hlavní náměstí 
bylo na novou stavbu malé, koupilo 
město již postavený městský dům ze 
14. století a později i přilehlé budovy. 
Radnici tedy tvoří architektonický 
komplex různých stylů, který dnes 
slouží Muzeu města Bratislavy.

 SLAVÍN 
visitbratislava.com
Kdysi dávno, když bylo vinohradnic-
tví jedním z nejvýnosnějších obchod-
ních odvětví města, rostla na dnešním 
Slavíně vinná réva. V roce 1946 ale 
Rudá armáda vybrala toto místo jako 
ústřední hřbitov sovětských vojáků, 
kteří osvobodili Bratislavu a její okolí. 
Pod zemí Slavína se ukrývá 6 hro-
madných a 317 individuálních hrobů. 
Výhled na město z kopce plného 

politické symboliky je impozantní. 

 MICHALSKÁ BRÁNA
visitbratislava.com
Vstupní brána do Starého Města ze 
14. století má 7 pater a 51 m. Pokud 
po točitém schodišti vylezete až 
na okrouhlou terasu na jejím vrcholu, 
naskytne se vám nádherný výhled 
na historické centrum Bratislavy. Pod 
bránou leží oblíbený nultý kilometr 
s označením vzdálenosti, která Brati-
slavu dělí od 29 hlavních měst světa. 

 PRIMACIÁLNÍ PALÁC 
visitbratislava.com
V 18. století, zlatém věku Bratislavy, to 
byl nejhonosnější palác ve městě. 
Sloužil jako zimní rezidence ostřihom-
ského arcibiskupa a po korunovacích 
se tady příležitostně ubytovávali 
i králové. Když Napoleon vyhrál bitvu 
u Slavkova, byl v tomto klasicistním 
paláci podepsán Prešporský mír mezi 
francouzským a rakouským císařem.

 SLOVENSKÉ NÁRODNÍ 
DIVADLO
snd.sk 
Neorenesanční budovu na Hviezdo-
slavově náměstí z roku 1886 navrhli 
architekti H. Helmer a F. Fellner, již stáli 
za designem divadel v mnoha evrop-
ských metropolích. Průčelí honosné 
budovy zdobí busty Goetheho, 
Shakespeara, Liszta, Mozarta a Ka-
tona. Dnes slouží divadlo operním 
a baletním představením. 

Jednomu z nejmladších hlavních 
měst Evropy se ještě do 20. let 
minulého století říkalo Prešpo-
rok. Vzkvétal zejména v 18. sto-
letí, a to díky Marii Terezii, která 
Bratislavu milovala natolik, že se 
zde nechala korunovat na pa-
novnici Rakousko-Uherska. 

Historická 
Bratislava 
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UBYTOVÁNÍ

JAKO MÍSTNÍ

VÍCE INFORMACÍ  

UNIKÁTNÍ LOKACE
Hlavní město Slovenska 

leží na hranici s Rakouskem 
a Maďarskem, jen necelých 70 km 
od Vídně, díky čemuž jsou tato 
dvě města nejblíže položenými 
hlavními městy světa. Spojuje  

je vlaková, kyvadlová 
autobusová i lodní doprava 

a taky cyklostezka.

Všechny důležité informace včetně programu plánovaných kulturních akcí najdete na visitbratislava.com.

KDYŽ JSTE TADY

UŽIJTE SI výhled na pano-
rama města z ikonické 
restaurace UFO na mostě 
SNP.
OCHUTNEJTE Huberta 
nebo kvalitní místní vína 
v některé z mnohých skvě-
lých vináren ve městě.
ZAKOUSNĚTE SE do brati-
slavských rožků a vyzkou-
šejte makovou i ořechovou 
náplň.
 

LEVNÉ
DOWNTOWN 
BACKPACKERS HOSTEL
Netradiční design někde na pome-
zí hippies a belle époque s replika-
mi slavných umělců všech stylů 
od Dalího přes Lautreca až 
po Boba Marleyho. Hostel je 
dobře udržován, kuchyně praktic-
ky zařízená a návštěvníci si mohou 
posedět v idylické zahrádce. Praní, 
povlečení, káva a panák na uvíta-
nou jsou zdarma.

ZLATÁ STŘEDNÍ CESTA
APARTMENTS BRATISLAVA
12 apartmánů mezi centrem Staré-
ho Města a Modrým kostelem 
pronajímá milá rodinka s týmovým 
duchem. Každý apartmán je vhod-
ný pro čtyři lidi. Všechny jsou zaří-
zené v moderním duchu 

– kombinace parketových  
podlah, teplých pastelových  
odstínů a velkých salonů. 
Pokud zůstanete déle než 
7 dnů, budete mít na ubytování 
slevu.

LUXUSNÍ
GRAND HOTEL RIVER PARK
Ubytování blízko centra s výhle-
dem na Dunaj, jen 35 minut 
od  vídeňského letiště. Hotel je 
kombinací toho, co po dnu stráve-
ném v ulicích města opravdu ocení-
te – prostorné luxusní pokoje 
s panoramatickým výhledem 
na Dunaj, Zion Spa Luxury well-
ness s výhledem na řeku, bazén, 
fitness centrum a malá vinárna.

OBYVATEL BRATISLAVY 
ANDREJ NOVOTNÝ

BRATISLAVA  A SVĚT

IMPORT… Wolfgang Amadeus 
Mozart, Marie Terezie, Franz Liszt
EXPORT… Arthur Fleischmann, 
Johann Wolfgang Kempelen  
(bratislavský Leonardo da Vinci), 
bratislavské rožky 

KLÍČ K MAPĚ

Když mě navštíví někdo, 
kdo již Bratislavu zná, vezmu 

ho na procházku mimo 
nejtypičtější památky. 

Začneme na Hluboké cestě 
u kamenolomu s Lurdskou 

jeskyní a kalvárií. Odtud se 
přes lesík Horský park 
dostaneme k památníku 

padlým v 1. světové válce, 
odkud je skvělý výhled 

na hrad i dóm sv. Martina. 
Nakonec si vždy sedneme 
na jedno točené ve Funuse, 
hospůdce, kam prý chodívali 

i Štúrovci.

 PAMÁTKY
 Bratislavský hrad
 Dóm sv. Martina
 Děvín
 Maxmiliánova fontána
 Stará radnice

 Slavín
 Michalská brána
 Primaciální palác
 Slovenské národní divadlo

  UBYTOVÁNÍ
 Apartments Bratislava
 Downtown Backpackers 

Hostel
 Grand Hotel River Park
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