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Belliardstraat

Stanice Evropa je ideálním výchozím bodem pro návštěvu 
Evropského parlamentu v Bruselu. Nachází se v budově 
bývalé pokladny vlakového nádraží Bruxelles-Luxembourg 
a získáte v ní přehled o tom, co všechno stojí za zhlédnutí v 
areálu Evropského parlamentu i v Bruselu samotném.

S orientací vám kdykoli ochotně pomohou naši pracovníci, 
ale expozici o Evropském parlamentu si můžete prohlédnout 
i sami. K tomu vám poslouží model celého komplexu s prvky 
rozšířené reality, dotykové obrazovky, které vás přenesou do 
minulosti, či kukátka, v nichž můžete sledovat, jak se areál 
proměňoval v čase.

EP Spotter je zcela nová aplikace, která Vás provede 
venkovními prostory Evropského parlamentu. S pomocí 
GPS/geolokalizace ve Vašem chytrém telefonu Vám přiblíží 
Evropský parlament a politické souvislosti, jednotlivé 
budovy a osobnosti, jejichž jméno nesou, historii areálu či 
architektonické detaily.

Máte-li chuť objevovat, stáhněte si EP Spotter z Apple 
App Store nebo Google Play! (Zatím k dispozici pouze v 
angličtině.)

Areál, v němž sídlí Evropský parlament, charakterizuje 
zejména esplanáda Solidarność 1980, která má připomínat 
hodnoty a činnost odborového svazu Solidarita založeného 
polskými dělníky v roce 1980. Esplanáda, v jejímž středu 
se nachází tzv. agora Simone Veilové, propojuje budovy 
Parlamentu s náměstím Place du Luxembourg, vlakovým 
nádražím Bruxelles-Luxembourg a parkem krále Leopolda.

Na esplanádě se každý rok koná více než 40 veřejných akcí 
pořádaných evropskými institucemi a dalšími organizacemi. 

Protokolární vchod Evropského parlamentu je místem, kde 
probíhá slavnostní uvítání státníků a dalších významných 
osob, jako jsou prezidenti, předsedové vlád nebo i známí 
herci. Evropský parlament rovněž pravidelně hostí světové 
osobnosti a hodnostáře. Protokolární vchod se nachází 
v budově Paul-Henri Spaak, v níž naleznete také hlavní 
jednací sál. 

Vchod se nachází na adrese rue Wiertz 60, která je rovněž 
oficiální adresou Evropského parlamentu. Proto Vás sem 
možná také zavedla navigace!

Po:  13:00 - 18:00

Út-Pá:  09:00 - 18:00

So-Ne: 10:00 - 18:00

Poslední vstup 30 minut před koncem otevírací doby.

Čas návštěvy

Otevírací doba

Vítejte v Evropském parlamentu - demokratickém 
srdci Evropské unie (EU), která čítá 500 milionů 
obyvatel. Parlament má své of iciální sídlo ve 
Štrasburku (Francie), ale velká část parlamentní 
práce se odehrává v Bruselu. Nabídka toho, co zde 
stojí za vidění, je skutečně široká - od prohlídek 

jednacího sálu se zasvěceným průvodcem 
až po supermoderní návštěvnické centrum, 
které patří k nejvyhledávanějším bruselským 
atrakcím. Návštěvník získá názornou představu 
o tom, jak Evropský parlament funguje a co
dělá pro občany EU. Pro pochopení dnešní EU 

je důležité také poznání širších souvislostí 
evropské minulosti. Dům evropských dějin 
nabízí jedinečný vhled do společné historie 
Evropy. Všechny tyto aktivity jsou zcela zdarma 
a většina z nich je navíc dostupná v kterémkoli z 
24 úředních jazyků EU.

1

2 3
6

5

NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM 
STANICE EVROPA

EP SPOTTER

ESPLANÁDA 
SOLIDARNOŚĆ 1980 PARLAMENTARIUM

PROTOKOLÁRNÍ VCHOD

NÁVŠTĚVY HLAVNÍHO 
JEDNACÍHO SÁLU

EVROPSKÝ PARLAMENT
PŘIJĎTE A ZÚČASTNĚTE SE 

Zcela mimořádný zážitek z Evropského parlamentu si 
odnesete z Parlamentaria, které je průkopníkem ve svém 
žánru. Naleznete ho v budově Willyho Brandta. 

Prostřednictvím dynamické, interaktivní multimediální instalace 
a s pomocí osobního multimediálního průvodce se mohou děti i 
dospělí zábavným způsobem dozvědět vše potřebné o evropské 
demokracii. Působivá 360stupňová projekční plocha Vás vtáhne 
do samotného centra dění v Evropském parlamentu, kde uvidíte, 
jak Vás poslanci zastupují. Potom se vydejte na virtuální výlet 
po Evropě, na němž prostřednictvím interaktivní mapy zjistíte, 
co Evropská unie každé zemi přinesla. Nebo se jen uvelebte v 
pohodlném křesle a poslechněte si vyprávění lidí z různých koutů 
Evropy o tom, co pro ně Evropská unie znamená. 

Návštěva Parlamentaria obvykle trvá asi 90 minut. Kratší 
návštěva v délce asi jedné hodiny je připravena pro rodiny s 
dětmi a školní skupiny - stačí, když požádáte o hru s Lunou 
nebo o Intergalaktickou talentovou soutěž.

Návštěvnické centrum včetně kavárny a obchodu s 
upomínkovými předměty je plně přístupné osobám se 
zvláštními potřebami. 

Návštěva jednacího sálu představuje skvělý způsob, jak se o 
Evropském parlamentu dozvědět to nejpodstatnější. Budete 
moci zažít autentickou parlamentní atmosféru a spatříte 
také něco z rozsáhlých uměleckých sbírek Evropského 
parlamentu. Pokud se bude zrovna konat plenární zasedání, 
možná budete mít dokonce příležitost sledovat některou z 
klíčových rozprav nebo hlasování. 

Individuální návštěvníci mohou Evropský parlament 
objevovat prostřednictvím multimediálního průvodce. 
Návštěva trvá 30 minut a nevyžaduje předchozí 
rezervaci. 

Po-Čt:  09:00 - 16:00

Pá:  09:00 - 12:00 

So-Ne:  zavřeno

V čer venci a srpnu nabízíme více termínů 
návštěv.

Členové našeho týmu rovněž ochotně zodpovědí dotazy 
a podají bližší informace podle individuálního zájmu 
návštěvníků. Informační schůzky se konají v pondělí v 
11:00 a v 15:00 a probíhají v anglickém nebo francouzském 
jazyce (podle možností mohou být nabídnuty další jazyky). 
V červenci a srpnu jsou informační schůzky četnější. 
Informujte se prosím na našich internetových stránkách.

Vítány jsou i skupiny, které se s Evropským parlamentem 
mohou seznámit za pomoci některého z našich průvodců. 
V rámci návštěvy lze zajistit dokonce i setkání s poslancem 
Evropského parlamentu. Nutná předchozí rezervace – 
bližší informace a otevírací dobu naleznete na našich 
internetových stránkách.

Otevírací doba

po–pá 09:00 - 18:00

so–ne  10:00 - 18:00

V Domě evropských dějin mají návštěvníci všech generací 
jedinečnou možnost nahlížet na historii našeho kontinentu z 
různých úhlů a zamýšlet se nad tím, jaký význam mají příběhy 
z minulosti pro dnešní dobu. V muzeu se konají výstavy a akce 
a naleznete v něm i speciální sbírku pojatou jako pokladnice 
společné evropské paměti.

K dispozici jsou i materiály určené speciálně pro školy a 
rodiny. Pro více než desetičlenné skupiny je nutná předchozí 
rezervace. Více informací naleznete na internetových 
stránkách muzea. 

V muzeu se nachází také kavárna, obchod se suvenýry a šatna. 
Tyto prostory i poskytované materiály byly navrženy tak, aby 
byly plně přístupné osobám se zvláštními potřebami. 

Po:  13:00 - 18:00

Út-Pá:  09:00 - 18:00

So-Ne: 10:00 - 18:00

Poslední vstup 30 minut před koncem otevírací doby.

Otevírací doba

4 DŮM EVROPSKÝCH DĚJIN



Tro
on

str
aat

 - R
ue

 du
 Trô

ne

Be
llia

rd
str

aa
t -

 Ru
e B

ell
iar

d

W
et

str
aa

t -
 Ru

e d
e l

a L
oi

W
et

str
aa

t -
 Ru

e d
e l

a L
oi

Regentlaan - Bld. du Régent Regentlaan - Bld. du Régent

Kunstlaan - Av. des ArtsKunstlaan - Av. des Arts

Rue Wiertz

Rue Vautier PARC LÉOPOLD

Rue WiertzRue du Remorqueur

Rue de Trèves Rue d'Idalie

Ru
e G

od
ec

ha
rle

Rue de Trèves

Place du 
Luxem

bourg
Rue du Luxem

bourg

Rue Montoyer

Rue d’ArlonRue d’Arlon Rue d’Arlon

Ru
e d

u P
arn

ass
e

Ru
e d

u T
rôn

e 

Chaussée de Wavre

 Rue de la Science

Rue de la Loi

Rue de Pascale

Rue Belliard

Rue d’Ardenne

Rue Belliard

Návštěvy Jednacího Sálu

Stanice Evropa
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Evropský hospodárský
a sociální výbor

Evropský hospodárský
a sociální výbor

Evropské unie

Rada

Parlement européen/Europees Parlement 
 Place du Luxembourg/Luxemburgplein, 100

1050 Bruxelles/Brussel
Návštěvy

 visit@europarl.europa.eu
 europarl.europa.eu/visiting/cs

 facebook.com/visitEuropeanParliament/

 #visitEP 

Jiné dotazy týkající se Evropského parlamentu
europarl.europa.eu/askEP 

epthinktank.eu/author/epanswers

i OBECNÉ KONTAKTNÍ ÚDAJE

Při prohlídce budov Evropského parlamentu si možná 
všimnete, že jsou pojmenovány po předních osobnostech 
evropské politiky a historie. Všichni tito lidé významně 
přispěli k vybudování Evropské unie, jak ji známe dnes: 

? KDO JE KDO?
ALTIERO SPINELLI

Italský politik Altiero Spinelli je 
rovněž považován za jednoho ze 
zakladatelů EU a byl důležitým 
zdrojem inspirace pro její posílení 
v 80. a 90. letech 20. století. Od 
roku 1970 byl šest let členem 
Evropské komise a od roku 1976 
pak deset let poslancem Evropského 
parlamentu.

SIMONE VEIL

Francouzská politička Simone Veilo-
vá se významně zasloužila o práva a 
rovnost žen. Po prvních přímých vol-
bách konaných v celém Evropském 
společenství se v roce 1979 stala vů-
bec první ženou, která byla zvolena 
předsedkyní Evropského parla-
mentu.

KONRAD ADENAUER

Konrad Adenauer, první kancléř 
Německa po druhé světové válce, 
se zasadil o usmíření mezi Francií a 
Německem a položil tak základ k 
širší evropské integraci. Adenauer 
je považován za jednoho ze 
zakladatelů EU. 

JÓZSEF ANTALL

József Antall byl prvním demo-
kraticky zvoleným předsedou vlá-
dy Maďarska po pádu komunis-
mu. Maďarsko vedl na cestě k 
Evropské unii a byl zastáncem 
jednotné Evropy. 

PAUL-HENRI SPAAK

Ministr zahraničních věcí a předseda 
vlády Belgie Paul-Henri Spaak se 
zasadil o založení Beneluxu a 
vypracování Římských smluv, které 
obsahovaly výchozí ustanovení o 
založení EU. Svou vizí evropské 
spolupráce zásadním způsobem 
formoval ranou etapu evropské 
integrace a je považován za jednoho 
ze zakladatelů EU.

WILLY BRANDT

Willy Brandt byl čtvrtým kancléřem 
poválečného Německa. Za jeho úsilí 
o zlepšení vztahů s Východním Ně-
meckem, Československem, Polskem 
a Sovětským svazem mu byla uděle-
na Nobelova cena míru. Brandt byl v 
letech 1979 až 1982 poslancem 
Evropského parlamentu.

Evropský parlament je snadno dostupný autobusem, 
metrem či vlakem. Vzhledem k omezeným možnostem 
parkování v této oblasti doporučujeme použít veřejnou 
dopravu.

Nejbližší stanice metra

MAELBEEK M 1

TRÔNE M 2

5

6

Autobusy, které zastavují u Evropského parlamentu

2112

27 38 80 9522 34 64

Vlaková spojení do nádraží Bruxelles-Luxembourg

nádraží Bruxelles-Luxembourg se nachází v prostoru pod 
esplanádou.

NORD

CENTRAL B- LUXEMBOURG
MIDI

Pěšky

z centra města trvá pěší procházka k Evropskému 
parlamentu asi 20 minut.

Na kole

Villo! je bruselský veřejný systém půjčování 
kol, který umožňuje zapůjčit si kolo na jednom 
stanovišti jízdních kol a na jiném ho zase 
odevzdat. V blízkosti Evropského parlamentu 
se nacházejí tři taková stanoviště.

JAK SE K NÁM DOSTANETE

S

J

Z

V

➜ Vstup do areálu Evropského parlamentu 
➜ Nejbližší stanice metra
➜ Směr k evropským institucím
➜ Směr do středu města

Váš kapesní průvodce po 
Evropském parlamentu

Brusel

Brusel
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