
Amsterdam

Náměstí Dam
Náměstí Dam je nejpůvodnějším místem Amsterdamu – bylo zde vystavěno již kolem roku 1275. Na tomto 
náměstí se nachází Královský palác, ale i Nový kostel, kde se korunovali nizozemští králové i královny 
(poslední korunovace zde proběhla v roce 1980 – královny Beatrix). Stojí zde od roku 1956 i Národní 
památník obětem druhé světové válce, na jehož schodech dnes posedávají turisté a je zároveň nejlepším 
orientačním bodem města. Toto místo je nepopíratelně symbolem Amsterdamu, zde se konají všechny oslavy či 
protesty místních obyvatel

Královský palác
Královský palác se nachází na náměstí Dam. Původně sloužil jako radnice a sídlo magistrátu i městského soudu. 
Nizozemí se stalo monarchií až v roce 1804 a od nástupu Oranžských slouží palác pro příjímání státních návštěv 
– dnes je státním majetkem a oficiální návštěvy tu přijímá královna Beatrix. Palác je důkazem bohatství 
i inspirace Benátkami renesančních obchodních magnátů Nizozemí v polovině 17. století. Architektem paláce je 
známý stavitel Jacob van Campen, ale na výzdobě se podílelo mnoho jiných architektů i malířů. Uvnitř paláce je 
vše obloženo mramorem a na zdech visí alegorické obrazy – povětšinou Rembrandtových žáků. Tento rok (2008) 
je palác po rekonstrukci znovu otevřen denně od 9.00 do 18.00 a každý pátek je od 18.00 do 22.00 speciální 
program. Zavřeno je jen 1. ledna.

Hlavní nádraží a kostel sv. Nicolase
Budova Hlavního nádraží (Central Station) je velice podobná Rijksmuseu, jelikož ji navrhl totožný architekt 
Petrus Cuypers. Nádraží bylo vystavěno na třech umělých ostrovech. Jeho stavba ve stylu nizozemské gotiky 
trvala osm let, dokončena byla v roce 1889. Součástí nádraží je i největší půjčovna kol ve městě.Naproti nádraží 
se nachází veliký kostel, který je zasvěcený svatému Nicolasi. Je to velice krásná, majestátní budova a jistě stojí 
zato si ji přinejmenším prohlédnout.

Buddhistický chrám
Zní to neuvěřitelně, ale v samém centru Amsterdamu narazíte na buddhistický chrám. Nachází se v jakési malé 
čínské čtvrti, nedaleko od Hlavního nádraží. Zadarmo se můžete jít podívat dovnitř, ovšem můžete si i koupit 
vonné tyčinky, které Buddhovi obětujete. Fotografování je zde povolené, nebo si můžete zakoupit pohlednice 
chrámu. Je zavřený vždy přes čas modlení místních věřících.

Jižní kostel
Jižní kostel nebo-li Zuiderkerk stojí v ulici Zandstraat. I když manýristická zdobená věž působí jako kýč, kostel 
je originálem z roku 1614. Nadto se jedná o první amsterdamský lidový kostel, který byl postaven po reformaci. 
Architektem tohoto nejstaršího protestantského kostela byl Hendric de Keyser.Svatostánek, kde se spojují 
gotické a renesanční prvky, byl postaven v rušné čtvrti námořníků a Židů. Dnes je na portálu umístěna velká 
deska, která připomíná, že během německé okupace zde byly uloženy spousty mrtvých. Uvnitř kostela 
v chrámové lodi, je instalována stálá výstava o amsterdamské městské výstavbě od středověku až po 
dnešek.Výstavu můžete navštívit všechny všední dny od 12:00 do 17:00, ve čtvrtek až do 20:00. Každý čtvrtek 
od 12:00 do 13:00 si můžete poslechnout zvonkohru typickou pro protestantské kostely v Holandsku. Na věž se 
dá vyjít v letních měsících od středy do soboty, od 14:00 do 16:00.

Brusírny diamantů
Amsterdam je též proslulý svým broušením diamantů, které má dlouholetou tradici. Takzvaným praotcem 
diamantových brusíren je Willem Vermaet, který se do Amsterdamu přistěhoval již v roce 1586. Broušením se 
zabývali hlavně Židé – což znamenalo krizi během druhé světové války (v koncentračních táborech zemřelo asi 
2000 brusičů), ale dnes v tomto odvětví pracuje ještě asi 600 brusičů. Z Amsterdamu například pochází 
nejvzácnější drahokam na korunovačním žezle Velké Británie. Navštívit můžete veřejnosti přístupnou brusírnu 
v ulici Niuwe Ulienburgerstraat, nebo jednu z nejstarších brusíren v Amsterdamu, založenou v roce 1840. 
Jmenuje se Coster Diamonds, nachází se na Paulus Potterstraat 2 – 8 a nabízí bezplatnou prohlídku i prodej.(We 
are open 7 days a week from 9.00 to 17.00.).
Obchod s diamanty se do Nizozemí rozšířil z dnešní Belgie. V Amsterodamu byly od sedmnáctého století dílny, 
kde se diamanty jen brousily. V devatenáctém století se obchod s diamanty spojil s brusířskými dílnami a celé 
odvětví prosperovalo až do počátku světové hospodářské krize v roce 1929. Obchod s diamanty byl doménou 
španělských Židů. Během druhé světové války zahynulo v koncentračních táborech tisíce brusičů a dnes se touto 
profesí živí asi 600 lidí (v polovině devatenáctého století to bylo 10 000 lidí). Proslulá je firma Koninklijke 
Asscher Diamant Maatschappij, která pro britskou královskou rodinu vybrousila kameny z největších nalezených 



diamantů na světě. Pro návštěvníky je denně otevřená brusírna Gassan Diamonds na adrese Uilenburgerstraat 
173-175.

Van Gogh Museum
Popis: Více než 200 obrazů , 520 kreseb a 850 dopisů vystavuje toto muzeum, jehož jádro tvoří především malby 
slavného nizozemského malíře Van Gogha. ( Pokoj v Arles, Slunečnice, Obilné pole s havrany, Pieta ).
Otevírací doba: ( tyto údaje se můžou změnit ) 
Po-Ne 10-18 , Pá 10-22

N e m o
Popis: V budově ve tvaru lodě se nachází naučné středisko vědy a techniky. Návštěvníci si zde mohou exponáty 
nejen prohlédnout, ale i vyzkoušet. Spatřit tu lez výrobnu kuliček nebo třeba oddělení zaměřené na zvuk a světlo. 
Ze střechy se navíc naskýtá nádherný pohled na město.
Otevírací doba: ( tyto údaje se můžou změnit ) 
Út-Ne 10-17, v červnu, červenci a srpnu je otevřeno každý den

Botanická zahrada
Hortus Botanicus Amsterdam
Plantage Middenlaan 2a

Adult € 7,50
The Hortus is open:
Monday thru Friday 09:00 a.m. - 5:00 p.m.
Saturday 10:00 a.m. - 5:00 p.m.
Sunday and holidays 10:00 a.m. - 5:00 p.m.

Begijnhof
Begijnhof je dobře ukrytý dvůr v srdci Amsterdamu. Čtyři desítky domků 
přiléhajících ke dvoru jsou ještě dnes útulkem pro neprovdané katolické ženy. Celý 
komplex domů a zeleně vznikal od poloviny 14. století a je nádhernou ukázkou 
nizozemské architektury. Vchod do Begijnhofu je z ulice Spui. Návštěvníkům je 
přístupný zdarma.

Dům Anny Frankové
Na Prinsengrachtu si můžeme prohlédnout dům, ve kterém se skrývala před 
nacisty Anna Franková. Její deník, ve kterém vylíčila každodenní stísněný život 
ve strachu z prozrazení, vstoupil do dějin. 
Rodina Frankových uprchla do Amsterdamu před Adolfem Hitlerem z Německa. 
Obchodník Otta Frank zde založil firmu, ale bylo jasné, že po obsazení Nizozemí 
Hitlerem, by je čekala snad jen smrt. Se svým obchodním partnerem začali 
plánovat skrýš v zadním traktu sídla své firmy. Pomáhali jim jejich čtyři 
nežidovští zaměstnanci. V červenci 1942 dostala Frankova starší dcera povolání 
do transportu. Od té chvíle se ve skrýši schovávaly dvě rodiny – Frankových a 
van Pelsových. Frankova třináctiletá dcera Anna si těsně před tím začala vést 
deník a vylíčila v něm život každodenní nouze a strachu z prozrazení. Skrýš byla 
prozrazena anonymním telefonátem 4. srpna 1944, jejích osm obyvatel a dva 
pomocníci bylo odvlečeni do koncentračních táborů, Anna zahynula v táboře 
Bergen-Belsen v roce 1945. Annin deník náhodou zůstal ve skrýši a po zbytek 
války byl uschován u další z Frankových zaměstnankyň. Po válce se ukázalo, že přežili jen Otta Frank a dva 
uvěznění zaměstnanci jeho firmy a Frank dostal deník své dcery. Deník poprvé vyšel v roce 1947 a od té doby 
byl přeložen do mnoha světových jazyků včetně češtiny. 
V domě na Prinsengracht 263 návštěvník shlédne místo celé této pohnuté historie, může projít pokoje, kde Anna 
Franková psala svůj deník. 
Otevírací doba: denně 9-19 (24.březen-srpen do 21.hod).
Vstupné: 
Dospělí: €7,50
Děti 10-17 let: € 3,50



Amsterodamské mosty
V Amsterodamu dnes nalezneme nejméně 1200 mostů. Jedná se většinou o mosty 
zvedací nebo vysoko klenuté mosty kamenné, aby pod nimi mohly projíždět i větší 
lodě. V Amsterodamu existovalo zaměstnání kargadoora – muže který pomáhal 
kočárům překonat vysoké klenutí mostů. Postupně byla většina klenutých mostů 
nahrazena rovnými, v centru jsou mosty stále malebně klenuté. Magere Brug je 
nejznámější z mostů. Naleznete ho na konci ulice Kerkstraat. Je to na bílo natřený 
zvedací most. Původní byl postaven již v sedmnáctém století. Pro nárůst dopravy 
musel být nahrazen mostem širším. Ramena mostu se zvedají každých 20 minut.

 Albert Cuyp markt
V ulici Albert Cuyp Straat se každý den kromě neděle koná trh. Je na něm až 300 stánků a naleznete na něm vše 
od květin, sýrů a ryb až po oděvy, boty a stánky s rychlým občerstvením. K trhu přiléhá bezpočet kaváren a 
restaurací, ve kterých se návštěvníci mohou na chvíli zastavit. Trh se nalézá se v čtvrti De Pijp, jižně od centra


