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Prešov
Prešov je město na východě Slovenska, ležící v Košické kotlině, asi 35 km severně od 
Košic. Prešov je sídlem Prešovského kraje a také metropolí regionu Šariš. Prešov je 
třetím nejlidnatějším městem na Slovensku.

Mapa centra Prešova  Zdroj Mapy.cz

Hotely, ubytování
Přehled  hostelů,  penzionů  i  apartmánů  a  hotelů  v  Prešově  s  detailním  popisem, 
recenzemi a možností online rezervace za nejlepší cenu najdete na zde
Doprava
Letiště:
Nejbližším letištěm je letiště v Košicích a poté letiště v Popradu (asi 75 km západně)
Vlak: Prešov leží na žel. trati č. 188 (Košice-Plaveč-Muszyna). Z Prešova vedou další 
žel.tratě  do  Bardejova  a  do  Humenného. Hlavní  vlakové  nádraží  (Prešov-Hlavná 
stanica) leží při ulici Košická, cca 1,5 km jihovýchodně od centra města. Žel. zastávka 
Prešov město leží při ulici Zápotockého, necelýchi 700 m od centra města. Tato zstávka 
leží také na trati č. 188.
Bus: Hlavní  autobusové  nádraží  v  Prešově  je  „Autobusová  stanica  Prešov“.  Toto 
autobusové nádraží leží naproti vlakovému nádraží mezi ulicemi Košická a Východná.
Autem: Prešovem prochází dálnice D1 z Popradu do Košic.
Doprava ve městě:
Dopravu v Prešově zajišťuje autobusy a trolejbusy Dopravný podnik mesta Prešov. 
Jízdenky jsou přestupní:  na 10 minut  za 0,40 EUR, na 30 minut za 0,50 EUR, na 
hodinu za 0,70 EUR (na 1. tar. Pásmo). Jízdenka na 24 hodin stojí 2,50 pro 1. tar.pásmo 
a 2,95 celosíťová.  Jízdní řády a další informace najdete na http://www.dpmp.sk/
Důležitá telefonní čísla
První pomoc: 155
Policie: 158
Integrovaný záchranný systém: 112
Nouzová linka Českého velvyslanectví: +421903287003, +421903747006
Užitečné odkazy
Online nabídka ubytování na Slovensku
Levné letenky na Slovensko
Zájezdy na Slovensko
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Co musíte vidět
aneb památky a zajímavosti v Prešově
Konkatedrála sv. Mikuláša
Hlavná  ul,  centrum  města.  Gotický 
trojlodní kostel halového typu. Dominanta 
města. Možnost vyhlídky z věže.
Chrám sv. Jána Krstiteľa
ul.  Hlavná.  Řeckokatolický  katedrální 
chrám s kopií Turínského plátna.
Ortodoxná synagoga
Okružná 32. Synagoga v maurském stylu 
z roku 1898. Stálá expozice judaik Múzea 
židovskej kultúry. Vstupné 3 EUR.
Šarišská galéria
Hlavná 51. Regionální galerie zachycujicí 
dějiny vyt.umění v regionu Šariš. Vstupné 
2 EUR. http://sgpresov.sk/
Rákociho palác
Hlavná  86.  Renesanční  palác  naproti 
Dómu sv. Mikuláše. Dnes sídlo Krajského 
muzea.  Různorodé  expozice  týkající  se 
Prešova  a  okolního  regionu.  Vstupné  3 
EUR. http://www.muzeumpresov.sk/
Solivar
Nám.  Osvoboditeľov  4,  Prešov-Solivar. 
Unikátní  komplex  technických  objektů 
pro těžbu soli ze solanky. Vstupné 5 EUR.
Kalvária
Barokní  křížová  cesta  se  16  kaplemi  a 
kostelem sv. Kříže. Zastávka MHD „Pod 
Kalváriou“
Múzeum vín
Florianova ul. Muzeum vína ve sklepích 
pod radnicí. Vstupné 2 EUR.
http://www.muzeumvin.sk/
49. rovnobežka
Hlavná  ul.  Vyznačení  49.  rovnoběžky v 
dlažbě
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