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Helsinky
Helsinky jsou hlavní město Finska a také největší přístav ve Finsku, ležící na jihu země 
na pobřeží Baltského moře. Centrum města leží na poloostrově ve Finském zálivu.

Mapa centra Helsinek
© OpenStreetMap contributors PruvodceDoKapsy.cz
1-Hlavní vlakové nádraží (Helsingin Rautatieasema) 2-Náměstí Kauppatori a řístaviště trajektů  3-Ateneum 
Art Museum 4-Stanice metra Kaisaniemi 5-Senátní náměstí (Senaatintori) 6-Katedrála (T uomiokirkko)
Doprava:
Letiště:
Helsinki-Vantaa International Airport (HEL)
Toto letiště najdeme u města Vantaa asi 18 km severně od centra Helsinek. Do centra 
Helsinek, se dostaneme regionálními autobusy č.615/v noci 620N (za cca 40 minut a za 
5,50 EUR) Jízdní řády autobusů na http://www.reittiopas.fi/en/ nebo busy Finnair City 
Bus (za 6,50 EUR)  www.pohjolanliikenne.fi. Zastávky těchto busů jsou před oběma 
terminály. Další možností je cesta vlakem, letiště je spojeno linkami I a P s hlavním 
vlakovým nádražím, cesta trvá cca 30 minut a stojí 5,5 EUR, jízdenky lze koupit v 
automatu na nástupišti. Web letiště: http://www.finavia.fi/en/helsinki-airport/
Přístavy:
Eteläsatama („Jižní přístav“) má tři terminály a to Olympia Terminal (Olympiaranta 
1), Makasiini Terminal (Eteläranta 7) od obou se dostaneme do centra tramvajemi 1A a 
3T a Katajanokka Terminal (Katajanokanlaituri 8) kde je konečná  zastávka tramvaje 
4T („Katajanokan Terminal“).
Länsisatama („Západní přístav“ Hietasaarenkuja 8). Do centra města jezdí tramvaj č.9.
Vuosaaren satama („Přístav Vuosaari“) Hansa Terminal (Provianttikatu 5) busem 90A 
nebo 78 na stanici metra „Vuosaari“. 
Web helsinkých přístavů: http://www.portofhelsinki.fi/

Co musíte vidět
Suomenlinna
Námořní  pevnost  rozkládající  se  na 
několika ostrovech asi 4 km jihovýchodně 
od  centra  města.  Jedna  z  největších 
pevností  v  Baltském moři.  Najdeme zde 
několik muzeí.  K pevnosti  se dostaneme 
nejlépe trajektem od náměstí  Kauppatori 
(tramvaje  č.  1A   a  č.2,  zastávka 
„Kauppatori“).  Trajekt  je  součástí  místní 
dopravy a  bude  stačit  použít  některou  z 
jízdenek HSL, případně speciální zpáteční 
12-ti hodinovou jízdenu za 5 EUR.
http://www.suomenlinna.fi/en
Senátní náměstí (Senaatintori)
Hlavní  náměstí  v  centru  Helsinek. 
Najdeme  zde  luteránskou  katedrálu, 
budovu  Senátu,  Národní  knihovnu  a 
sochu cara Alexandra II. Nejbližší stanicí 
metra je „Kaisaniemi“
Katedrála (Helsingin tuomiokirkko )
Senaatintori.  Známá  bílá  luteránská 
katedrála  stojící  na  Senátním  náměstí. 
Nejbližší stanicí metra je „Kaisaniemi“
Chrám zesnutí Panny Marie
(Uspenskin katedraali )
Kanavakatu  1.  Pravoslavná  katedrála  ve 
čtvrti  Katajanokka  poblíž  centra  města, 
asi 300metrů jihovýchodně od Senátního 
náměstí.
Temppeliaukion kirkko 
Lutherinkatu  3,  Kostel  vytesaný  do 
skalního  masivu.  Najdeme  jej  ve  čtvrti 
Töölö.  Od  hlavního  vlakového  nádraží 
tramvají č.2 zastávka „Sammonkatu“.
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Vlak:  Hlavní vlakové nádraží (Helsingin  Rautatieasema) leží poblíž centra Helsinek, 
asi 500 metrů severozápadně od Senátního náměstí (Senaatintori). Je zde stanice metra 
„Rautatientori“.
Bus: Hlavní autobusové nádraží (Linja-autoasema) najdeme v Kampin Keskus poblíž 
stanice metra „Kamppi“.
Doprava ve městě:
Dopravu  v  Helsinkách  provozuje  společnost  HSL.  V  Helsinkách  je  metro  se  17 
stanicemi.  V centru  města  jezdí  hlavně  tramvaje,  zbytek  města  obsluhují  autobusy. 
Mezi nejčastěji  používané jízdenky patří:  „Tramvajová jízdenka“ (raitiovaunulippu), 
která  stojí  2,50  EUR,  platí  hodinu  a  jen  v  tramvajích  a  nekoupíte  ji  u  řidiče. 
„Jednoduchá jízdenka“ (kertalippu), ta stojí 2,70 EUR nebo 3,20 EUR u řidiče, platí 
hodinu  a  na  všechny  druhy  dopravy.  „Denní  jízdenka  HSL“  stojí  8  EUR  a 
dvouhodinová 4,30 EUR. Městská doprava je zahrnuta i  v ceně Helsinki  Card.  Pro 
placení si  lze pořídit  smartkartu  (Travel  Card,  matkakortti)  za poplatek 5 EUR, při 
jejím použití dostáváte slevu. Jízdní řády najdete na http://www.reittiopas.fi/en/

Plán helsinského metra  Autor:Jyri Lehtinen (Oghmoir)  Licence plánu
Hotely, ubytování
V Helsinkách najdeme mnoho různých  hotelů, stačí si jen vybrat podle vašeho vkusu a 
potřeb. Přehled hotelů v Helsinkách s detailním popisem, recenzemi a možností online 
rezervace za nejlepší cenu najdete na Booking.com
Kam v okolí:
Národní park Nuuksio (Nuuksion kansallispuisto)
Národní park Nuuksio se nachází asi 25 kilometrů severovýchodně od centra Helsinek. 
Tento park představuje původní přírodu jižního Finska. K hranicím národního parku 
dojedeme i  MHD z  Helsinek.  K hlavnímu návštěvnickému centru  Haukkalampi  se 
dostaneme tak, že z helsinského vlakového nádraží pojedeme příměstským vlakem do 
Espoo (Espoon asema),  pak  busem 85/85A na  zastávku Nuuksionpää  a  poté  2  km 
pěšky k hlavnímu vstupu. Za vstup do národního parku se neplatí.
http://www.luontoon.fi/nuuksio
Nejnovější vydání průvodce Helsinkami z edice „Průvodce do kapsy“ a také průvodce 
dalšími zajímavými městy najdete na PrůvodceDoKapsy.cz

Helsinki ZOO
Zoo na ostrově Korkeasaari . Dostaneme 
se  tam trajektem od náměstí  Kauppatori 
nebo  busem  č.  16  od  hl.  vlakového 
nádraží.  Vstupné  do  ZOO  je  14  EUR. 
http://www.korkeasaari.fi/
Skanzen Seurasaari 
Skanzen  na ostrově Seurasaari  asi  4  km 
od  centra  města.  Dojedeme  zde  busem 
č.24, zastávka „Seurassari“, kde najdeme 
mimo jiné tradiční domy z různých částí 
Finska. Vstupné do skanzenu 9 EUR.
http://www.kansallismuseo.fi/en/seurasaar
i-openairmuseum
Ateneum Art Museum
Kaivokatu 2.
Největší finské muzeum umění s díly van 
Gogha,  Chagalla  a  mnoha  finských 
umělců.  Najdeme  ho  naproti  hlavního 
vlakového nádraží. Vstupné 13 EUR.
http://ateneum.fi
Národní muzeum (Kansallismuseo) 
Mannerheimintie  34.  Národní  muzeum 
představuje  zejména  historii  Finska  od 
prehistorických  dob  po  současnost. 
Muzeum  se  nachází  ve  čtvrti  Töölö 
nedaleko  od  hl.  vlakového  nádraží. 
Zastávka  tramvaje  „Kansallismuseo“ 
Vstupné  je  10  EUR,  volný vstup  každý 
pátek od 16 do 18 hodin a 12. května a 18. 
června. http://www.kansallismuseo.fi
Tip jak ušetřit
Helsinki Card
Karta, která vás opravňuje k bezplatnému 
použití  dopravy  v  Helsinkách  (včetně 
trajektu  na  Suomenlinnu).  A  také  k 
bezplatné návštěvě mnoha muzeí a dalších 
turistických  atrakcí.  Cena:  1den  (24 
hodin) za 44 EUR/ 2 dny za 54 EUR/ 3 
dny za 64 EUR.
http://www.helsinkicard.com/
Důležitá telefonní čísla
Záchranný systém: 112
Důležité adresy
České velvyslanectví ve Finsku
Armfeltintie 14, Helsinky
Telefon: +3589-6120880 
Nouzová linka: +358-405030008
Užitečné odkazy
Online nabídka ubytování v Helsinkách
Levné letenky do Finska
Zájezdy do Finska
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