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Instrukce pro hosty Bavorského zastoupení v Praze 

Adresa Bavorského zastoupení: 

Michalská 12  
110 00 Praha 1 

Vstup do budovy 

Existují dva vchody do budovy. Na Bavorské zastoupení se vstupuje přes hlavní vchod, nad 
kterým je balkón se dvěma vlajkami: modrobílou bavorskou vlajkou a evropskou vlajkou. 

Příjezdová upozornění: 

Příjezd autem přímo před budovu Zastoupení Svobodného státu Bavorsko bohužel není 
možný, jelikož se budova nachází v pěší zóně. Ať už přijedete veřejnou dopravou či zaparkujete 
vůz na parkovišti, posledních pár metrů je třeba dojít pěšky (viz plánky na následujících 
stránkách). 

Veřejná doprava 

Pro cestování po Praze Vám doporučujeme využít veřejnou dopravu a vystoupit na jedné z 
následujících stanic: 

Stanice metra Můstek (trasy A a B) 

Stanice metra, tramvaje a autobusu Staroměstská (trasa A resp. tramvaje č. 17, 18 a autobusy 
194 a 207) 

Následně pěšky cca. 5-10 min. (viz plánek na následující straně) 

Možnosti parkování při příjezdu vlastním vozem: 

Přímo u budovy Bavorského zastoupení bohužel nelze parkovat. Doporučujeme tedy následující 
(placená) parkoviště v okolí (kliknutím na symbol parkování otevřete online mapu): 
 

Vinci park Alšovo nábřeží     

Alšovo nábřeží, 110 00 Praha 1 

cca. 5-10 min. pěšky (viz mapa níže) 

Podzemní parkoviště Rudolfinum    

Alšovo nábřeží 12, 110 00 Praha 1 

cca. 10-15 min. pěšky 

Podzemní parkoviště Hotel Intercontinental      

Pařížská 30, 110 00 Praha 1 

cca. 10-15 min. pěšky 

https://www.google.cz/maps/place/Al%C5%A1ovo+n%C3%A1b%C5%99.+80/10,+Star%C3%A9+M%C4%9Bsto,+110+00+Praha-Praha+1/@50.088701,14.4145175,18z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x470b94e76ca87b1b:0x81e303d8cc2f07da!2zS29zw6Fya292byBuw6FixZkuLCBNYWzDoSBTdHJhbmEsIDExOCAwMCBQ
https://www.google.cz/maps/place/Al%C5%A1ovo+n%C3%A1b%C5%99.+80/10,+Star%C3%A9+M%C4%9Bsto,+110+00+Praha-Praha+1/@50.0897602,14.4150244,19z/data=!4m2!3m1!1s0x470b94e638a5791f:0x246017a2bd8ace10
https://www.google.cz/maps/place/Intercontinental+Prague/@50.0916054,14.4194434,18z/data=!4m2!3m1!1s0x470b94c2a81eb491:0x6f74e2d19dd899c
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Parkovací možnosti při příjezdu autobusem 

Staré Město pražské se svými úzkými uličkami je pro autobusy nedostupné (výjimka platí 

částečně pro mikrobusy pro 15 – 20 osob). 

Při příjezdu (zájezdovým) autobusem je třeba využít speciálních placených parkovišť, která 

jsou pro tyto autobusy určena. Zde naleznete výběr z několika parkovišť nacházejících se 

poblíž Bavorského zastoupení: 

 

Nábřeží E. Beneše 

(pod Čechovým mostem) 

cca. 15 min chůze od Zastoupení (viz mapa níže) 

 

Nábřeží Kpt. Jaroše  

(pod Štefánikovým mostem) 

cca. 25 min chůze od Zastoupení 

 

Wilsonova 

(Hlavní nádraží)  

cca. 20 min chůze od Zastoupení 

 

Další možnosti parkování autobusů najdete zde: Parkoviště autobusů - Prague.eu 

Ohledně možností a podmínek parkování pro autobusy případně kontaktujte svého 

autobusového dopravce. 

 

 

 

 

 

 

Upozornění: I přes důkladnou kontrolu obsahu nenese Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České 

republice ani jeho zaměstnanci žádnou odpovědnost za uvedené informace. Za obsah externích 

webových stránek zodpovídají výhradně jejich provozovatelé. Děkujeme za pochopení. 

https://www.prague.eu/cs/objekt/mista/3639/parkoviste-autobusu?back=1
https://www.google.com/maps/place/50%C2%B005'37.7%22N+14%C2%B024'59.4%22E/@50.0938185,14.4121011,16z/data=!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d50.093791!4d14.4164893
https://www.google.com/maps/place/N%C3%A1b%C5%99e%C5%BE%C3%AD+Edvarda+Bene%C5%A1e,+170+00+Praha+7,+Tschechien/@50.0952923,14.4261905,19z/data=!4m5!3m4!1s0x470b94c3fcb328d3:0x57f01f4b816b7c04!8m2!3d50.0952914!4d14.426739
https://www.google.de/maps/place/Parkovi%C5%A1t%C4%9B+BUS/@50.083872,14.4345159,20.75z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x470b94945717ef31:0x3d4ef6eed9b6ef14!2sWilsonova,+Praha,+Tschechien!3b1!8m2!3d50.0858201!4d14.4367709!3m4!1s0x470b9493f168bb41:0x99c4fc4290f2ee92!8m2!3d50.084051!4d14.4345901?dcr=0
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Mapa pro pěší od stanice metra Staroměstská resp. parkoviště Alšovo 
nábřeží k Bavorskému zastoupení 

 

 
Zastoupení 

parkoviště 

tram. zastávka 

stanice metra A a autobusů 207 a 194 
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Mapa pro pěší od stanice metra Můstek k Bavorskému zastoupení 
 

 

stanice metra A a B 

 

Zastoupení 
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Mapa pro pěší od parkovišť pro autobusy k Bavorskému zastoupení 

 

Zdroj: www.mapy.cz 


