
MARCO POLO AUTORKA 
Anneke Bokern
Tato žurnalistka na volné noze žije od roku 2000 
v Amsterdamu, kde se naučila tolerovat blízkost moře, 
ale také podmáslí podávané k obědu. Píše o nizozemské 
architektuře a designu. Pokud nesedí za psacím stolem, 
ráda tráví čas na tržním náměstí Noordermarkt a ve své 
kuchyni. Po letech strávených v Amsterdamu už téměř 
dokázala ze své nizozemštiny vytěsnit německý přízvuk.
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CO JE TŘEBA VĚDĚT
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→ str. 25
Relaxační služby → str. 32
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→ str. 53
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→ str. 88
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yz Horké a křupavé
Garnátové krokety v pekařství Patis-
serie Holtkamp jsou specialitou zná-
mou po celém městě 
→ strana 23

yz Neobyčejně pestrá čtvrť
De Pijp vznikl jako dělnická čtvrť, 
k jejímž hlavním lákadlům dnes pa-
tří pestrá směs studentských hos-
pod, elegantních restaurací, ruš-
ných tržnic a  asijských obchodů 
→ strana 49

yz Dřevěné vesnické budovy
Kus venkova ve velkoměstě: 
Nieuwendam je dnes součástí 
Amsterdamu, uchoval si však svou 
venkovskou atmosféru se starými 
dřevěnými domy → strana 54

yz Muzeum kabelek
a peněženek
Taschenmuseum Hendrikje prezen-
tuje velké sbírky sahající od středo-
věku až do současnosti. Povinná za-
stávka pro všechny fanoušky módy 
→ strana 43

yz Starobylá hospoda
Café Hoppe byla otevřena roku 1670 
a  od té doby se skoro nezměnila. 
Odpoledne od pěti hodin se polovi-
na Amsterdamu shromažďuje před 
malou hospodou u  náměstí Spui 
→ strana 36

yz Samé sýry
V sýrařství Kaashuis Tromp asi nepo-
tkáme Frau Antje, známou z reklam 
na nizozemské sýry. Sýrařskými spe-
cialitami je však obchod naplněn až 
po strop → strana 70

yz Neobyčejně lahodné
V  prodejně čokolády Puccini (hor-
ní snímek) na nás čekají pralinky 
s  tak neobvyklými přísadami jako 
muškátový ořech, pepř nebo gin 
→ strana 70

yz Tajný podkrovní kostel
Tento grachtový dům se nazývá 
„Náš milý Pán v  podkroví“, neboť 
těsně pod střechou se ukrývá kdy-
si tajný kostel 
→ strana 35

        Nejlepší 
MARCO POLO 
tipy
Ze všech našich tipů zde 
uvádíme 15 nejlepších
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yz Futuristická dámská obuv
Obuvní kreace firmy United Nude 
s nápaditými podpatky jsou ve světě 
módy velmi ceněny. Hlavní designér 
zdejších bot Rem D. Koolhaas je sy-
novcem slavného architekta Rema 
Koolhaase → strana 73

yz Zelené potraviny
v zeleném prostředí
De Kas: ve starém skleníku se podá-
vají jídla nové holandské bio kuchy-
ně – s přísadami z vlastní zahrádky 
→ strana 61

yz Ještě kousek, prosím!
V  podniku Winkel 43 se prodáva-
jí jablečné koláče (appeltaart), na 
něž jsou lidé ochotní dlouhé hodi-
ny čekat ve frontě 
→ strana 58

yz Moderní budovy
Na břehu jezera IJ stojí parádní 
ukázky soudobé architektury – od 
experimentálních obytných domů 
až po věhlasné filmové muzeum 
→ strana 106

yz Lákavé hausbóty
Na amsterdamských vodních plo-
chách je spousta pěkných hausbó-
tů. Opravdovou atmosféru hausbótu 
(včetně houpání, šplouchání a vše-
ho, co s  tím souvisí) zažijeme jen 
tehdy, když na hausbótu strávíme 
noc. Nebo dvě či dokonce tři... (dol-
ní snímek) → strana 85

yz Obrovská jídelna
Evropané konečně snesou něco, co 
Asiaté dlouho vnímali jako běžnou 
věc: ve staré tramvajové vozovně 
na západě města najdeme asi dva-
cet stánků s pouličním jídlem. Nudit 
nás nebude prostředí ani pestrá na-
bídka pokrmů → strana 58 

yz Ubytování v designovém
hotelu
Jedna lodní společnost zde kdysi 
ubytovávala emigranty chystající se 
na odplutí do Nového světa. Lloyd 
Hotel dnes ve svých individuálně 
uzpůsobených pokojích nabízí ne-
konvenční ubytování v prostředí pl-
ném umění a designu → strana 89

MP_AMSTERDAM_04e_CZ_001_144.indd   7 20.9.2017   8:06:08



SKVĚLÉ ZÁŽITKY ZADARMO
Poznáváme Amsterdam a šetříme peněženku

 r Bezplatné filmové představení
V suterénu filmového muzea EYE Film Institute se k sobě můžeme tu-
lit ve filmové kabině pro dva a přitom sledovat filmy ze zdejší sbírky – 
třeba i několik hodin, pokud budeme chtít → strana 53

 r Parková kultura
Lidé z celého Amsterdamu se v létě setkávají ve Vondelparku. Chodí 
sem: sledovat (bezplatné) koncerty na jevišti pod širým nebem, svačit 
nebo hrát fotbal. Do tohoto parku lidé moc nechodí kvůli klidu, nýbrž 
kvůli družné atmosféře (na snímku) → strana 52, 80

 r Polední koncerty klasické hudby
Bezplatně přístupné polední koncerty (lunchtime concerts) v koncert-
ní síni Concertgebouw jsou již dlouho součástí amsterdamské kultury. 
Každou středu ve 12.30 můžeme sledovat zkoušky orchestru Concert-
gebouworkest nebo si poslechnout půlhodinový koncert mladých ta-
lentů → strana 49

 r Přehlídka filmů v letním kině
Na malém poloostrově východně od ulice Westerdoksdijk se každoroč-
ně v srpnu koná Pluk de Nacht, několikatýdenní festival filmových před-
stavení pod širým nebem. Pokud chceme mít na lavičce vlněnou deku, 
musíme za ni zaplatit → strana 113

 r Procházka po galeriích ve čtvrti Jordaan
Soudobé umění můžeme obdivovat i bez toho, abychom pla-

tili vstupné. V Amsterdamu se snadno můžeme vypravit na 
procházku po galeriích. Většina známých galerií (jako 

Fons Welters, Annet Gelink nebo Torch) leží velmi blíz-
ko od sebe, ve čtvrti Jordaan → strana 38, 70

 r Pestrobarevná buddhistická svatyně
Číňané mají rádi pestré barvy. Mezi starými budo-
vami z pálených cihel v ulici Zeedijk trůní buddhis-
tický chrám Fo Guang Shan He Hua. Tady může-

me na chvilku nahlédnout do náboženského centra 
amsterdamské čínské čtvrti → strana 33

TO NEJLEPŠÍ Z…
ŠE

TŘ
ÍM

E

r r r r  Tyto body vyznačují v následujících kapitolách odkazy na To nejlepší z…
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 r Městem na kole
Není myslitelné představit si Amsterdam bez cyklis-
tů. Díky mnoha půjčovnám můžeme místní oby-
vatele napodobit a také tu jezdit na kole. Zvlášť 
milou obsluhu a dobré latte macchiato nabí-
zí půjčovna Star Bikes Rental → strana 120

 r Bydlení u grachtů
Amsterdamské grachtové domy jsou mís-
ty nahnuté a omšelé, místy zase impozant-
ní a vznešené. Bok po boku se domy tísní 
vedle sebe a lemují kanály na starém měs-
tě. Sice jsou všechny postavené z cihel, ale 
zblízka si všimneme, že každý dům je jiný. 
Nejvznešenější domy najdeme ve Zlatém ob-
louku (Gouden Bocht) Herengrachtu → strana 40

 r Hnědé kavárny (bruin cafés)
Kolem dokola jsou obložené dřevem, především však mu-
sejí mít družnou (gezellig) atmosféru. „Hnědé kavárny“ v Amster-
damu stojí skoro na každém rohu. Některé hnědé kavárny, jako tře-
ba De Oosterling nebo Wynand Fockink, jsou staré několik staletí 
→ strana 79, 80

 r Královský den
Od roku 2013, kdy abdikovala královna Beatrix, z kalendáře zmizel 
Den královny a nahradil jej Den krále (Koningsdag). Od té doby Ni-
zozemci každého 27. dubna slaví narozeniny krále Viléma Alexandra. 
V Amsterdamu den začíná bleším trhem (po celém městě), který od-
poledne přechází ve velkou party pod širým nebem. Lidé nosí oranžo-
vé oblečení od hlavy až k patě a hlasitě oslavují → strana 112

 r Mosty, mosty a zase mosty
Na starém městě stojí celkem 600 mostů, přičemž nejslavnějším 
z nich je dřevěný Magere Brug (Úzký most) přes řeku Amstel. V mís-
tě, kde se kříží Reguliersgracht a Herengracht, můžeme na jediný po-
hled spatřit dokonce 15 mostů → strana 42

 r Ze všech koutů světa
V regálech stojí thajské zboží vedle surinamského a indického, ze ste-
reo aparatur se ozývá salsa. Kosmopolitní charakter Amsterdamu je 
nejzřetelnější v tokos, malých exotických prodejnách potravin, kte-
ré se nacházejí např. kolem tržnice Albert Cuypmarkt → strana 69

TYPICKÝ AMSTERDAM
Co jinde nenajdeme

9
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 r Knihovna nového stylu
V hlavní budově Městské knihovny nemusíme 

jen číst knihy, ale také se můžeme prochá-
zet okolo, obdivovat vybavení s nizozem-

ským designérským nábytkem, bezplatně 
surfovat po internetu, poslouchat hud-
bu, listovat v mezinárodním tisku a pít 
kávu → strana 32

 r Svět pod vodou
Není obvyklé chodit v  dešti do zoo, 

ale v případě Artis je to jiné. Historické 
akvá rium nás láká do podvodního světa 

a motýlí pavilon zase na své pestrobarevné 
obyvatele → strana 110

 r Útulné kino
The Movies v ulici Haarlemmerdijk je nejstarším amster-

damským kinem, které je kompletně zařízené ještě ve stylu art-dé-
co. Po představení zajdeme na pivo do útulné hospody → strana 80

 r Nákupní centrum na bývalé hlavní poště
Nákupní centrum Magna Plaza bylo koncem 19. století postaveno 
jako hlavní pošta. V impozantní neogotické budově jsou dnes luxus-
ní módní obchody a kavárny kolem velkého světlíku → strana 68

 r Výlet do dalekých zemí
V Muzeu tropů (Tropenmuseum) přežívá nizozemská koloniální his-
torie, ale mimoto tam můžeme okusit atmosféru dnešního života 
v exotických zemích – nečas v africké savaně a plavbu na lodi přes 
deštný prales (na snímku) → strana 48

 r Od radnice k paláci
Král Vilém Alexandr se jen zřídkakdy zdržuje v Královském paláci (Ko-
ninklijk Paleis), který byl původně postaven jako radnice. Naši ná-
vštěvu si zasluhují působivé místnosti – především Burgerzaal, kte-
rý symbolizuje vesmír, v jehož středu leží Amsterdam → strana 33

10

TO NEJLEPŠÍ Z…
DÉ

ŠŤ
NEVADÍ, KDYŽ PRŠÍ
Aktivity pro dobrou náladu
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 r Sauna ve stylu art-déco
Uprostřed Grachtengordelu leží Sauna Déco. Areál sauny o  rozloze 
600 m2 má interiér ve stylu art-déco s vybavením ze zbouraného paříž-
ského obchodního domu. V prostorách s okny z olovnatého skla a s or-
namentálními světly se zvlášť dobře uvolníme → strana 32

 r Ráj hippies a pláž v oblasti s novou výstavbou
Na východním okraji oblasti IJburg, kde je nová výstavba, leží hippies 
oáza Blijburg aan Zee. Na improvizované městské pláži se v létě může-
me oddávat slunci, vodě a lenošení → strana 54

 r Krytý bazén v historické budově
Zuiderbad, nejhezčí amsterdamská plovárna, kromě bazénu v historic-
ké budově nemá téměř co nabídnout. Ale právě to může být uvolňu-
jící: v klidu si můžeme zaplavat, aniž by nás rušil hluk z dalších atrak-
cí → strana 46

 r Wellness v zeleném prostředí
„Zuiver“ v nizozemštině znamená „čistý“. A po pobytu v Hotelu Spa Zui-
ver určitě čistí budeme. Na okraji městského lesa Amsterdamse Bos si 
můžeme udělat wellness dovolenou v jižní části města – ať už si ob-
jednáme také ubytování nebo ne → strana 90

 r Útulná kavárna
Muzeum vědy a  techniky NEMO v  Oosterdoku (na snímku) vypa-
dá jako velryba uvízlá na mělčině. Na terasovitou zadní část budovy 
můžeme vyjít po schodech. V  létě tam bývá kavárna pod širým ne-
bem, odkud se otevírá velkolepý výhled na amsterdamské staré město. A  zatím-

co pijeme   sklenku   růžového vína, děti se cákají 
v brouzda lišti → strana 111

 r Půjčíme si loďku
Nemáme-li zájem o  hromad-

nou plavbu se skupinou dal-
ších cestujících a místo toho 

se chceme po amster-
damských grachtech pla-
vit svým vlastním tem-
pem, pronajmeme si 
ma  lou loďku na elektric-
ký pohon. Můžeme ji ří-
dit i  bez lodního průkazu  

→ strana 118

11

RELAXACE
ODPOČINEK A RELAXACE

Užívat si a nechat se hýčkat
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94 Snímek: Rijksmuseum

  VÝLETY ZA ZÁŽITKY

A
B










1 den
čistá doba chůze

1 ¾ hodiny

SezNAMMe Se 
S AMSteRDAMeM
StARt: 1 Westermarkt
CÍL: 1 Westermarkt

Trasa:
 9 km

VýDAJe: tramvajová jízdenka 2,80 eura/jízda
3 Westertoren: vstupné 7,50 eura
5 Het Grachtenhuis: vstupné 12 eur
7 Rijksmuseum: vstupné 15 eur

Kdybychom měli hledat něco, co je pro Amsterdam typické, byla by to přirozená 
koexistence historické architektury a moderního městského života. Během této 
procházky se necháme zavést do slavné minulosti grachtového města, ale také do 
jeho současnosti, kdy funguje jako ráj nákupů. 
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I
Obyvatelé Amsterdamu si ráno rádi déle po-
spí, a proto ideální den nezačíná dřív než v de-

set hodin. Kolem desáté si tedy zajdeme třeba na malou 
snídani poblíž náměstí 1 Westermarkt. Odtud jdeme 
kousek severním směrem po západní straně kanálu Kei
zersgracht, odbočíme vlevo podél kanálu Leliegracht, na 
jehož konci přejdeme dva mosty a  tím se dostaneme 
na západní břeh kanálu Prinsengracht. Dále na sever, 
hned za příštím mostem vlevo, míjíme typickou kavár-
nu 2 yz Café t‘Smalle (Egelantiersgracht 12). Z její 

95

Města mají mnoho tváří. Pokud máme pár volných dní a toužíme objevit nejrůznější 
podoby Amsterdamu se všemi jeho zvláštnostmi, pokud budeme chtít opustit 
vyšlapané cesty nebo se vypravit do zelených oáz, vybraných restaurací a za typický
mi aktivitami obyvatel tohoto města, pokud bychom rádi na vlastní oči spatřili his
torií opředená místa a okusili atmosféru, která k Amsterdamu neodmyslitelně patří, 
pak pro nás mohou být následující výlety za zážitky skvělou inspirací. Připravme se 
tedy na cestu a vydejme se po stopách autorů cestovních průvodců MARCO POLO.

1 Westermarkt  

2 Café t'Smalle
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96

malé, slunné terasy u  grachtu bývá v  létě výhled jako 
z  lóže. Odtamtud už také uvidíme následující zastávku 
naší trasy: 3 Westertoren → strana 43, nepřehlédnu-
telnou věž kostela Westerkerk trůnící na protější straně 
kanálu Prinsengracht. Pokud se na nejvyšší amsterdam-
skou kostelní věž rozhodneme vystoupat, odměnou za 
tuto námahu nám bude překrásný výhled na téměř kom-
pletně dochované staré město.

M
Nyní jsme opět dole pod věží a samozřejmě chce-
me zblízka prozkoumat 4 Grachtengordel → stra

na 37, síť kanálů pavučinovitého tvaru. Hned za kostelem 
Westerkerk odbočujeme vpravo a  pak zase vlevo, poté 

www.marcopolo-club.cz

3 Westertoren  

4 Grachtengordel  
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VýLety zA zážitKy

97

opět stojíme u kanálu Keizersgracht. Zde můžeme obdivo-
vat jeden vznešený panský dům ze 17. století vedle druhého; 
a díky legendárnímu zvyku nepoužívat záclony ani závěsy 
→ strana 25 nahlížíme do interiérů s mramorovými obkla-
dy a štukovými stropy. Pokračujeme severním směrem po
dél Keizersgrachtu. Většina grachtových domů má prosté 
cihlové fasády, ale tu a tam narazíme na nějaká složitěji zdo-
bená průčelí: např. na pravé straně ulice stojí Huis met de 
 Hoofden (Dům s hlavami, Keizersgracht 123), jehož fasádu 
zdobí trochu vykulené busty řeckých bohů. Pokračujeme stá
le na sever až ke kanálu Brouwersgracht lemovanému bý-
valými pivovarskými skladišti. zde odbočíme vpravo a jde
me podél Brouwersgrachtu. Přes hezkou malou lávku pro 
pěší dojdeme ke kanálu Herengracht, ne jelegantnějšímu 
ze tří hlavních grachtů. Odtud pokračujeme asi deset minut 
jižním směrem, kde stojí 5 Het Grachtenhuis → strana 41: 
v tomto domě jsou vystaveny historické podklady dokumen-
tující budování Grachtengordelu.

U
Mezitím už je po poledni a možná nám kručí v ža-
ludku. Pokračujeme asi 50 metrů dále na jih a na 

nejbližším rohu odbočíme vpravo podél kanálu Leidse
gracht a pak hned zase vlevo podél kanálu Keizersgracht, 
odtud se hned dostaneme k pěkné kavárně a restauraci 
6 Morlang → strana 58 s terasou u vody. Jestliže už se 
nám podařilo utišit hlad, dále pokračujeme tramvají číslo 
2 nebo 5 ze zastávky Keizersgracht do zastávky 7 Rijks
museum → strana 49. Z moderního foyeru vstupujeme 
do interiéru vznešené stavby Říšského muzea s ornamen-
tální výzdobou. V nádherných historických sálech se může-
me na pár hodin vrátit zpět do Zlatého období Amsterda-
mu a obdivovat slavná mistrovská díla Rembrandta a jeho 
kolegů; mimoto si prohlédneme malou, ale velmi vytříbe-
nou sbírku asijského umění. 

a
Jestliže potřebujeme chvilku vydechnout, můžeme 
se posadit na lavičce v muzejní zahradě a dívat se 

na to, jak děti neúnavně řádí u fontány. Prostor kolem mu-
zeí poté opustíme pěším tunelem směrem na sever, pře
jdeme přes most Museumbrug a odbočíme vpravo do uli
ce Weteringsschans, kde najdeme tramvajovou zastávku 
Spiegelgracht. tramvají č. 7 nebo 10 jedeme dvě zastávky 
východním směrem a vystoupíme na Frederiksplein. Nyní 
bude naše peněženka v ohrožení, neboť na opačné straně 
zelené plochy (po naší levici) se severním směrem táhne 
ulice 8 Utrechtsestraat → strana 68, kde je spousta ma-

5 Het Grachtenhuis
  

6 Morlang  

TRAM 2, 5 KEIZERSGRACHT

7 Rijksmuseum  



TRAM 7, 10 FREDERIKSPLEIN

8 Utrechtsestraat
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lých obchodů a kaváren. Lákavé jsou třeba pralinky v Cho
colaterie Van Soest (č. 143), designérská móda v obcho-
dech Look Out (č. 91) a Jan → strana 72 (č. 74). Na konci 
ulice Utrechtsestraat leží rušné náměstí Rembrandtplein. 
z  jeho severozápadního konce pokračujeme ulicí Regu
liersbreestraat, až na náměstí Muntplein. Nahlédneme 
do foyer kina 9 Pathé Tuschinski → strana 80 s nádher-
ným potemnělým interiérem ve stylu art-déco. Na náměs
tí Muntplein odbočíme vpravo podél kanálu Rokin a těs
ně před jeho koncem vlevo do ulice Spui. za nenápadnými 
dřevěnými dveřmi domu s bílou fasádou na pravé straně 
náměstí na nás čeká 10 Begijnhof → strana 30, další skry-
tá oáza v rušném prostředí obchodů: těsně před zavírací ho-
dinou v 17.00 zde nebývá nijak přelidněno.

i
Potom bude nejlepší udělat si přestávku na borre-
luur (hodina aperitivů), nejlépe společně s amster-

damskými obyvateli, a dáme si třeba silné pivo z místní-
ho pivovaru Brouwerij ’t IJ, které vypijeme na stojáka ve 
starobylé hospodě 11 Café Hoppe → strana 36, na zá
padní straně náměstí Spui. Chceme-li svůj den zakončit 
ve staroholandském stylu, o několik metrů dále severním 
směrem na ulici Spuistraat najdeme restauraci 12 D‘Vijff 
Vlieghen → strana 62. Poté po ulici pokračujeme kousek 
na sever, kde zabočíme vlevo do ulice Raamsteeg. Pokra
čujeme na západ a postupně překonáváme kanály Sin
gel, Herengracht a Keizersgracht. Pak odbočujeme vpra
vo podél Prinsengrachtu. Ve vyhlášeném baru 13 Vyne 
→ strana 80 si dáme sklenku vína a kocháme se pohle-
dem na gracht ještě předtím, než se kolem 22. hodiny vrá-
tíme na 1 Westermarkt, kde naše procházka končí.

půl dne
čistá doba chůze 

1 hodina

B
B









AMSteRDAMSKá GAStRONOMie
StARt: 1 Centraal Station
CÍL: 1 Centraal Station

Trasa:
 4 km

POzOR: Nejprve si musíme dobře připravit chuťové buňky. Budeme 
totiž putovat čtvrtí Wallen, od jednoho lahůdkářství k druhému. 
Na procházku se raději vydáme odpoledne, kdy bývají otevřené 
proeflokaals (lokály umožňující ochutnávku nápojů).

www.marcopolo-club.cz

9 Pathé tuschinski  

10 Begijnhof  

11 Café Hoppe  

12 D'Vijff Vlieghen  

13 Vyne  

1 Westermarkt  
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r Pluk de Nacht: 10denní filmový festi-
val pod širým nebem, dějištěm je Stenen 
Hoofd na břehu jezera IJ

ZÁŘÍ
Jordaan Festival: původně malá soused-
ská slavnost se rozrostla ve velkou lido-
vou slavnost s hudbou a tancem
Open Monumentendag: o  2. zářijové 
sobotě můžeme bezplatně navštívit asi 
4000 historických památek

ŘÍJEN
Grachtenrace: veslařské závody na grach-
tech o 2. říjnové sobotě
Amsterdam Dance Event: každoroční 
4denní mezinárodní konference za účasti 
2000 diskžokejů se specializací na tech-
no, electro, house a  hip-hop. Večer DJ 
hudba a koncerty.

LISTOPAD
Sinterklaas (svatý Mikuláš) o třetí listo-
padové neděli připlouvá lodí k  Muzeu 
mořeplavby (Scheepvaartmuseum), kde 

nasedá na koně  a  cválá dále, až k  ná-
městí Dam.

PROSINEC
Nizozemci si nedávají dárky o  Vánocích, 
ale už 5. prosince, kdy se koná Pakjesa-
vond (Štědrý večer, v doslovném překladu 
Balíčkový večer). Kolem 15. hodiny většina 
muzeí zavírá a veřejný život téměř utichá.

V Amsterdamu se často oslavuje.  
Nejvíce v létě a nejčastěji v parcích,  
na náměstích a podél grachtů

113

SVÁTKY
1. leden Nieuwjaar (Nový rok)
březen/ duben Velký pátek;  

Velikonoční pondělí
27. duben Koningsdag
5. květen Bevrijdingsdag 

(zavřeno mají jen 
veřejné instituce)

květen/červen Nanebevstoupení 
Páně; Pondělí 
svatodušní

25./ 26. pros. Vánoce

MP_AMSTERDAM_04e_CZ_001_144.indd   113 20.9.2017   8:08:24



CITYATLAS

{ Trasa výletu za zážitky Seznamme se s Amsterdamem
{ Trasy výletů za zážitky

Všechny trasy jsou vyznačeny 
i na vyjímatelné skládací mapě

122 Snímek: Prinsengracht s kostelem Westerkerk
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Cestování po Amsterdamu

Klad listů Cityatlasu se nachází na 4. straně obálky  
tohoto cestovního průvodce

123
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VYPRAVIT SE DO CENTRA 
AUTEM

Není vůbec snadné jezdit autem 
v amsterdamském centru. Uličky jsou 
úzké, zleva i zprava se řítí nepříliš ukáz-
nění cyklisté, ulice je ucpaná dodávka-
mi – a navíc stejně nenajdeme místo 
k zaparkování. Pokud si chceme šetřit 
nervy, raději své auto odstavíme na 
okraji města na parkovišti Park + Ride, 
nebo auto necháme doma ještě před 
odjezdem do Amsterdamu. Podobně to 
dělají též obyvatelé Amsterdamu: jen 
každý čtvrtý vlastní auto. 35 procent 
přesunů po městě obstarávají jízdní 
kola a dalších 20 procent připadá na 
chůzi. Raději se tedy budeme klidně 
procházet podél grachtů, budeme po 
městě jezdit tramvají nebo nasedneme 
na pronajaté jízdní kolo.

PÍT JEN HEINEKEN

Heineken, Amstel, Grolsch: tyto ho-
landské značky zná skoro každý milov-
ník piva, neboť tato piva seženeme té-
měř kdekoliv na světě. A právě proto 
bychom měli vyzkoušet úplně jiné 
značky piv. V Amsterdamu je několik 
mikropivovarů, které vyrábějí mno-
hem zajímavější, typické místní druhy 
piv, která v Česku zaručeně nekoupí-
me. Anebo už jste někdy slyšeli o pivo-
varech Oedipus, ’t IJ či ’t Arendsnest? 
Mnohé z těchto pivovarů vyrábějí výji-
mečné druhy piv, při jejichž výrobě se 
často využívají suroviny biologického 
zemědělství, od Double IPA (India Pale 
Ale) až po extrémně silné pivo 
Bockbier, a k tomu také často nabízejí 
sezonní speciality.

BEZ ZEPTÁNÍ SPUSTIT 
PLYNNOU NĚMČINOU

Nizozemci nejsou rádi, když návštěvníci 
automaticky předpokládají, že místní 
lidé mluví německy. Poblíž německých 
hranic a v turistických lokalitách při se-
veromořském pobřeží to může být prav-
da, ale v Amsterdamu především mla-
dí lidé mluví lépe anglicky než německy. 
Ve škole již němčina dlouho není povin-
ným předmětem a také pominuly časy, 
kdy Nizozemci neustále sledovali ně-
meckou televizi a přitom pochytili mno-
há slovíčka. Nejprve to tedy zkusíme 
anglicky. Pokud oslovený umí i jiný ja-
zyk, můžeme poté třeba přejít do jiné-
ho jazyka.

TRÁVIT CELÝ ČAS V CENTRU

Mnozí návštěvníci během celého svého 
pobytu v  Amsterdamu neopustí osu 
Wallen–Grachtengordel–Museum-
plein. Staré město je sice překrásné 
a většina slavných pamětihodností se 
nachází uvnitř této oblasti – ale Amster-
dam je mnohem víc než jen toto. Sve-
zeme se například trajektem do čtvrti 
 Noord, půjdeme se najíst do některé 
z mnoha úžasných nových restaurací ve 
čtvrti Oost nebo si budeme prohlížet 
zboží v obchůdcích čtvrti De Pijp. Chce-
me-li Amsterdam skutečně poznat, ne-
měli bychom opominout také jeho 
multikulturní, alternativní, moderní 
a méně známé stránky. Další výhodou 
je fakt, že hotely, kavárny a restaurace 
v těchto čtvrtích často mívají snesitel-
nější ceny než v  centru. Můžeme též 
zvážit koupel v městské plovárně Zui-
derbad nebo v jezeře IJ!

144

Čemu bychom se v Amsterdamu raději měli vyhnout?

JEN TO NE!
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