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▶ Místo úvodu
Okolí Prahy neboli Střední Čechy jsou oblastí, kde se začal 
formovat náš státní celek. Nachází se tady hora Říp, pod 
kterou se měl usadit mytologický praotec Čech, vůdce  
Čechů, kteří přicházejíc z východoevropských stepí hledali 
novu vlast. Podle Aloise Jiráska, když vystoupil na horu Říp 
řekl: „…široký kraj se před ním rozkládal do nedozírné dálky 
až k modravým horám rovný a volný, les a chrastina, nivy a 
luka. Bujnou jeho zelení svítily se řeky jako rozlité stříbro.“ A 
tak se praotec Čech usadil tady, v úrodné zemi pod horou 
Říp. 

Většině z nás se při zmínce o okolí našeho hlavního města vybaví 
představa dvou hradů a dvou měst. Není těžké uhodnout, že se 
jedná o Karlštejn a Křivoklát a Kutnou Horu a Mělník. Dále si okolí 
Prahy spojujeme s řekami, přehradami a vodní turistikou. Kladno 
zase vyvolává v lidech představu „doly a špína“ a samozřejmě Jágr. 

V okolí Prahy se nachází několik dalších míst spojených s 
rannými dějinami našeho státu. Patří k ním někdejší 
královské hrady Kokořín, Křivoklát a především Karlštejn
s kaplí sv. Kříže a deskovými obrazy mistra Theodorika. K 
oblíbeným turistickým cílům patří také zámek Konopiště a 
hrad Český Šternberk.

S počátky naší státnosti je spojená Stará Boleslav, město 
kdy byl zavražděn patron našich zemí sv. Václav. Rozlehlé 
křivoklátské lesy a Brdy spolu s chráněnou krajinnou 
oblastí Kokořínsko jsou oblíbeným cílem návštěvníků 
vyznávajících pěší turistiku, Sázava a Berounka přitahují 
zase rybaře. 

Na seznam světového dědictví UNESCO byla zapsána Kutná 
Hora s gotickou katedrálou sv. Barbory.  
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STŘEDNÍ ČECHY – SEVEROVÝCHOD –

POLABÍ
Hlavní turistickou atrakcí této oblasti je město Mělník
nacházející se v její západní části. Nedaleko Mělníka se 
nachází zámek Liběchov a dále Čertovy hlavy, pískovcové 
hlavy vytesané v 19. století. Severním směrem se v 
chráněné krajinné oblasti Kokořínsko nachází hrad Kokořín, 
jehož zřícenina přitahovala v 19. století romantické básníky a 
malíře. Z kopce na kterém stojí mělnický zámek a pod 
kterým se Vltava spojuje s Labem je hezký pohled na horu 
Říp tyčící se do výšky z okolní roviny. 

V Staré Boleslavi byl u dnešního kostela sv. Václava  
zavražděn svatý Václav, patron českých zemí. Benátky nad 
Jizerou se mohou pochlubit renesančním zámkem. Za 
dalšími zajímavými místy se musíte vydat východním 
směrem do oblasti Polabí. Jedním z větších měst této oblasti 
jsou lázně Poděbrady. Zájemci o lidovou architekturu by 
neměli zapomenout navštívit skanzen lidové architektury, 
který se nachází v Přerově nad Labem.

▶ Mělník
Internet: www.melnik.cz
Počet obyvatel: 20 000

Asi 30 km severně od Prahy na soutoku Vltavy a Labe leží 
Mělník, jedno z nejstarších měst u nás. Městu vévodí zdálky 
viditelný zámek vypínající se na kopci nad městem nedaleko 
soutoku Labe a Vltavy. 

Dějiny
V 9. století se na tomto kopci nacházelo slovanské sídliště 
pojmenované podle kmene Pšovanů - Pšov.  K tomuto kmenu 
patřila také Ludmila, manželka Bořivoje, prvního historicky 
doloženého knížete z dynastie Přemyslovců. Od 10. století bylo 
zvykem dávat Mělník jako věno českým královnám. Město a jeho 
okolí jsou jednou z významných českých vinařských oblastí. První 
sazenice vinné révy sem z Moravy přinesl v roce 869 kníže Bořivoj a 

http://www.melnik.cz/
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kněžna Ludmila. Událo se tak v souvislosti s jejich cestou na 
Moravu, kde se oba nechali pokřtít biskupem Metodějem. Bořivoj a 
Ludmila se tak stali prvními našimi křesťany, které známe podle 
jména. Pěstování vinné révy v Čechách hodně podpořil Karel IV, 
který nechal do svého království dovézt francouzské vinné odrůdy z 
oblast Burgundska. Od poloviny 18. století se pěstování révy a 
výroba vína začala koncentrovat do rukou rodiny Lobkoviců, kteří 
zde v roce 1881 otevřeli první vinařskou školu v Čechách. 

Náměstí v Mělníku

Centrum města tvoří náměstí lemované řadou renesančních 
a barokních měšťanských domů. K nejvýraznějším patří 
barokní radnice postavená po požáru, který v roce 1765, 
zničil původní gotickou stavbu. Ze stejného období pochází 
také někdejší kapucínský klášter. Další památkou je někdejší 
městská brána - Pražská brána - z období kolem roku 1500. 

Asi sto metrů od náměstí stojí nejznámější památka Mělníka, 
kterou je zámek. Zámek vznikl přestavbou původního 
gotického hradu v polovině 16. století. Období gotiky 
připomíná dnes pouze kaple sv. Ludmily. Zámecké nádvoří s 
podloubím je vyzdobeno renesančními nástěnnými malbami 
z roku 1553. Zámek a okolní vinohrady vlastní dnes rodina 
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Lobkoviců, která zámek vlastní již od poloviny 18. století. 
Interiéry zámku jsou vybaveny původním mobiliářem, 
zajímavá a svým způsobem ojedinělá je zdejší sbírka 
starých rytin evropských měst a map. 

V zámeckých sklepech ze 14. století můžete ochutnat 
Ludmilu, věhlasné víno z místních vinic. Ze zámecké 
restaurace a vyhlídky před ní je nádherný pohled na soutok 
Labe s Vltavou a Říp v dálce. V kryptě kostela sv. Petra a 

Pavla, který stojí nedaleko zámku se 
nachází kostnice ze 16. století s pozůstatky 
mrtvých z místního kostela. 

Příjezd a doprava
Mělník je od Prahy vzdálen asi 30 km, pokud přijedete 
vlastním autem najdete parkoviště na hlavním náměstí. 

Z Prahy - Holešovic jezdí přibližně jednou za hodinu autobus. Příjezd 
vlakem je možný ale časově náročný. 

Informace
Turistické informační středisko, náměstí Míru 11, internet: 
www.melnik.cz,  tel. 315627503, otevřeno v létě po-ne 7.00-17.00 hod. 

Muzea a galerie
Zámek, tel. 315622121, otevřeno celoročně každý den od 10.00-17.00 hod., 
tel. 315 622 121. 

Okresní muzeum, 1. patro zámku, otevřeno denně kromě po od 9.00-17.00 
hod., červenec, srpen od 10.00-18.00 hod. Kromě expozice věnované 
místním dějinám najdete tady také vinařskou expozici a sbírku dětských 
kočárků, které se  tady v minulosti vyráběly. 

Výlet do Mělníka je ideální spojit s návštěvou některých 
dalších památek v okolí města. Tou nejbližší je zámek v 
Liběchově asi 6 km severně. V zámku je umístěna expozice 
umění a řemesel asijských kultur Národního muzea. 

Další atrakce se nachází poblíž Liběchova a dostanete se k 
ní po modré turistické stezce. Jsou to tzv. Čertovy hlavy, 
pískovcové sochy vytesané sochařem Václavem Levým ve 
40. letech 19. století. Václav Levý, původním povoláním 

PRAKTICKÉ
INFORMACE

http://www.melnik.cz/
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kuchtík na zámku, se projevil v mládí jako talentovaný 
sochař. Majitel zámku Anton Veith ho proto poslal na studia 
do Prahy, kde se učil také u slavného sochaře Myslbeka, a 
později do Vídně. Kromě Čertových hlav se v okolních 
lesech nachází další sochy, které tento sochař vysekal do 
okolních skal. 

▶ Kokořín
Hrad Kokořín je další turistickou atrakcí v okolí Prahy. Leží 
asi 15 km severně od Mělníka. Jako většina gotických hradů 
také Kokořín byl postaven v první polovině 14. století. 
Obydlen byl do poloviny 15. století, kdy byl opuštěn. V 19. 
století zbyla z někdejšího hradu pouze zřícenina, kterou si 
oblíbili romantičtí malíři a básníci v čele s Karlem Hynkem 
Máchou. Německý básník J. W. Goethe přirovnával zámek 
vybudovaný na vysoké skále k „lodi plující mořem“. 

Koncem 19. století hrad koupil bohatý pražský podnikatel a 
jeho syn ho počátkem 20. století zrekonstruoval do dnešní 
podoby. Kromě prohlídky romantizujících interiérů a hezké 
sbírky zbraní je možné si celý zámek projít ochozem po 
cimbuří. Hrad Kokořín se nachází na území chráněné 
krajinné oblasti Kokořínsko. 

Kokořínsko je i dnes pouze málo narušené lidskou činností a 
proto je vyhledávaným turistickým cílem.  Severně od zámku 
Kokořín se nachází malá obec Nosálov, jejíž návštěvnickou 
atrakcí jsou hospodářské usedlosti s roubenými domy z 
konce 18. a počátku 19. století. V roce 1995 byla část obce 
vyhlášena památkovou rezervací. Nedaleko Nosálova se 
nachází nově zrekonstruovaný hrad Houska.  

Hrad Kokořín, tel. 315 695 064, otevřeno duben a říjen v so, 
ne od 9.00-15.00 hod., květen-září út-ne 9.00-16.00 hod.

Kokořínsko
CHKO Kokořínsko vznikla v roce 1976 a rozkládá se na ploše 272 
km2 v nadmořské výšce od 176 do 614 metrů. Centrální částí 
chráněné oblasti jsou Polomené hory s pískovcovými objekty, které 
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jsou v prvním stadiu rozpadu. S pískovcovými kvádry kontrastují 
hluboká kaňonovitá údolí většinou bez vodních toků. Pro svůj 
romantický vzhled lákala v 19. století tato oblast malíře Antonína, 
Josefa a Quida Mánesa, J. Navrátila a básníka K. H. Máchu. 

▶ Poděbrady
Internet: www.mesto-podebrady.cz
Počet obyvatel: 13 000

Nejmladší české lázně leží asi 50 km východně od Prahy. V 
lázních otevřených v roce 1908 se léčí převážně srdeční 
onemocnění a cévní nemoci. Zdejší léčivé prameny byly 
objeveny náhodu v roce 1905 při hledání pitné vody. Již o tři 
roky později zde byl otevřen první léčebný dům a v roce 
1936 dostaly lázně kolonádu. Dnes stojí v lázeňské části dvě 
kolonády a několik léčebních domů. 

Centrum města tvoří náměstí pojmenované po českém králi 
Jiřím z Poděbrad, který se podle některých pramenů zde 
narodil 23. 4. 1420. Narodil se na hradě ležícím nedaleko 
náměstí, který byl v 16. století přestavěn na zámek. Další 
přestavbou prošel v 18. století, kdy sloužil jako lovecký 
zámeček císařovně Marii Terezii. Na zámku  se nachází 

památník krále Jiřího, posledního voleného 
českého krále. Poděbrady jsou známé také 
jako město skla, nachází se tady známá 
továrna na výrobu skla Bohemia. 

Informace
Informační centrum, nám. Jiřího 1, tel. 325612505, 

internet: www.ipodebrady.cz. Informační centrum se nachází na prvním 
nádvoří zámku. 

Muzea a galerie
Polabské muzeum, Palackého 68, internet: www.polabskemuzeum.cz, 
otevřeno květen-říjen denně kromě po od 9.00-17.00 hod., v prosinci pouze 
do 16.00 hod. Chloubou muzea je archeologická sbírka obsahující přes 30 
000 předmětů dokumentujících dávné dějiny Polabí. Další část stálé 
expozice je věnována přírodě, středověkým dějinám a lázeňství.

PRAKTICKÉ
INFORMACE

http://www.mesto-podebrady.cz/
http://www.ipodebrady.cz/
http://www.polabskemuzeum.cz/
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Přerov nad Labem, městečko s 1 000 obyvateli, je známé 
především svým skanzenem. Polabské etnografické 
muzeum zde bylo založeno v roce 1967. Na ploše o rozloze 
asi 2 hektarů se tady nachází více než 30 různých objektů 
lidové architektury dokumentující způsob života obyvatel 
Polabí. 

Polabské etnografické muzeum, Přerov nad Labem, 
otevřeno duben-září denně kromě po od 9.00-17.00 hod.

Pokud vás zajímá lidová architektura a minulost můžete se 
ještě podívat do historického centra firmy Botanicus. 
Nachází se několik kilometrů severně od Přerova nad Labem 
ve vesnici Ostrá u silnice do Nymburku. Jedná se o vesnici 
postavenou ve stylu 15. století, kde se můžete seznámit se 
životem a prací lidí před několika sty lety. Najdete zde 
ukázky práce hrnčíře, provazníka, dráteníka a dalších 
řemeslníků. V centru se v průběhu roku pořádají různé 
festivaly a slavnosti. Dále tady najdete bylinné zahrady firmy 
zabírající 22 hektarů, které jsou  obhospodařovány bez 
použití chemických postřiků a hnojiv. 

Několik kilometrů jižně od Ostré se nachází Kersko, chatová 
osada známá zejména tím, že tady dlouhá létá žil spisovatel 
Bohumil Hrabal (1914-97). 

Historické centrum Botanicus Ostrá, Ostrá 8, 289 22 Lysá 
nad Labem, otevřeno denně kromě po od 10.00-17.00 hod., 
internet: www.botanicus. 

STŘEDNÍ ČECHY – ZÁPAD
Hlavní návštěvnickou atrakcí západní části středních Čech je 
hrad Karlštejn, který ročně navštíví statisíce návštěvníků. 
Návštěvu hradu můžete zkombinovat s prohlídkou 
Koněpruských jeskyň. Uprostřed hlubokých křivoklátských 
lesů stojí další královský zámek, kterým je Křivoklát. 
Nedaleko Křivoklátu se nachází město Rakovník a v Lužné
u Rakovníka si můžete prohlédnout železniční muzeum. 

http://www.botanicus/
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O něco dále severním směrem se u Kladna nachází zámek 
Lány, který je sídlem prezidenta republiky a jehož park je 
přístupný veřejnosti. Na jihu této oblasti se nachází pohoří 
Brdy nabízející turistům možnost procházek a toulek hezkou 
přírodou. Dobrým výchozím bodem pro návštěvu Brd je 
město Příbram s významným poutním místem, kterým je 
Svatá Hora. Ve Vysoké u Příbrami stojí novorenesanční 
zámeček s památníkem Antonína Dvořáka.

▶ Karlštejn
Internet: www.hradkarlstejn.cz, www.obeckarlstejn.cz

Karlštejn, náš nejnavštěvovanější zámek, nechal postavit 
český král a římský císař Karel IV. Byl postaven pro účely 
královského archívu a místo uchovávání korunovačních 
klenotů. Základní kámen položil v roce 1348 pražský 
arcibiskup Arnošt z Pardubic.  

Karlštejn leží uprostřed pahorkovité krajiny asi 35 km 
jihozápadně od Prahy. Na rozdíl od většiny hradů u nás, 
které jsou viditelné zdálky, Karlštejn spatříte až když se 
dostanete do stejnojmenné vesnice ležící pod ním. 
Nejvýznamnější částí hradu je pětipatrový královský palác. V 
druhém patře tohoto paláce se nacházely soukromé 
místnosti krále, audienční sál a kaple se zachovanými 
freskami z druhé poloviny 14. století. Další kaple - kaple sv. 
Kateřiny - má zdi vyzdobené polodrahokami a sloužila králi 
jako místo pro meditaci a modlitby. 

Královské klenoty byly uchovávány ve Velké věži v kapli sv. 
Kříže. Zdi této kaple jsou vyzdobeny polodrahokami a 129 
tabulovými obrazy od mistra Theodorika, které vznikly 
kolem roku 1365. Korunovační klenoty byly na zámku 
uchovávány až do počátku 17. století, kdy byly převezeny do 
Prahy. Převoz klenotů do Prahy znamenal pro Karlštejn 
ztrátu významu a hrad začal chátrat. 

http://www.hradkarlstejn.cz/
http://www.obeckarlstejn.cz/


11

Koncem 19. století začaly na hradě restaurační práce. Části 
hradu byly zbourány a postaveny nanovo v tehdy 
převládajícím neogotickém stylu. Restaurační práce vedl 
vídeňský architekt F. Schmidt a jeho český žák J. Mocker. 
Vzhledem ke své poloze je hrad velice oblíbeným cílem 
cizích návštěvníků našeho hlavního města, kteří tady přímo 
pod hradem najdou také muzeum voskových figurín (Wax 
Museum Karlštejn) s významnými představiteli našich dějin. 

Hradem vedou 2 prohlídkové trasy. Zajímavější je druhá 
trasy, která vede také do kaple sv. Kříže se vzácnými obrazy 
mistra Theodorika.

Tip: V létě doporučujeme rezervovat si návštěvu. To platí obzvláště 
pokud máte zájem o návštěvu kaple sv. Kříže, kde se nachází 
tabulové obrazy mistra Theodorika. K rezervaci využijte 
internetovou stránku hradu.

Příjezd a doprava
Nejpohodlněji se na Karlštejn dostanete autem z 
Prahy, nevýhodou je vysoké parkovné pod hradem. 
Vlakem se sem dostanete z nádraží Smíchov, cesta 
trvá asi 30 min., z nádraží v Karlštejně až k hradu je 
to dalších 30 minut chůze většinou do kopce. 
Autobusy na Karlštejn nejezdí.

Hrad Karlštejn, otevřeno denně kromě po v březnu, 
listopadu, prosinci od 9.00-15.00 hod., dubnu, říjnu do 16.00 
hod., květnu, září do 17.00 hod., červnu, červenci, srpnu od 
9.00-18.00 hod. V lednu je otevřeno pouze od 1.1.-11.1. od 
9.00-15.00 hod.

Největší jeskynní systém v Čechách se nachází západně od  
Karlštejna a šest kilometrů jižně od Berouna. Jedná se o 
Koněpruské jeskyně, které byly objeveny až v roce 1950. 
Rozkládají se na třech patrech a jejich celková délka je asi 2 
km, z kterých je necelých 600 metrů od roku 1959 
přístupných veřejnosti. V jeskyních byly objeveny zbytky 
prehistorických lidí a zvířat svědčících o tom, že jeskyně byly 
obydleny již před tisíci lety. K nejvzácnějším nálezům patří 
část lidské lebky, která je podle vědců stará asi 70 000 let. 
Kromě toho tady byla objevena dílna středověkých 

PRAKTICKÉ
INFORMACE
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falšovatelů mincí z 15. století. Jeskyně se nachází na okraji 
chráněné krajinné oblasti Český kras. 

Koněpruské jeskyně, otevřeno duben-červen, září od 8.00-
16.00 hod., červenec-srpen od 8.00-17.00 hod., v říjnu 
pouze do 15.00 hod. 

Český kras a J. Barrande
CHKO Český kras založená v roce 1972 a rozprostírající se v 
nadmořské výšce 208 až 499 metrů má rozlohu 128 km2. Rozsáhlá 
vápencová oblast rozkládající se mezi Berounem a jihozápadním 
okrajem Prahy je jednou z částí středočeské kotliny, která je 
pojmenovaná Barrandien na počest francouzského geologa a 
paleontologa Joachima Barranda (1799-1883). Barrande působil v 
Praze jako vychovatel a domácí učitel synovce francouzského krále 
Karla X., který po revoluci utekl z Francie v roce 1822 přesídlil do 
Prahy. Kromě vychovatelské činnosti se věnoval hlavně výzkumu 
trilobitů a v průběhu 50 let, které u nás prožil shromáždil ohromnou 
sbírku čítající asi půl milionu zkamenělin. Část této sbírky se nachází 
v beronském muzeu.

Beroun, který leží asi 25 km od Prahy, se hodí jako 
základna k výletům do Koněpruských jeskyň i Českého 
krasu. Město samotné se může pochlubit náměstím, které 
krášlí několik hezkých historických budov. Jednou z nich je 
Jenštejnský dům z roku 1612, ve kterém se dnes nachází 
okresní muzeum. Expozice tohoto muzea je věnovaná vývoji 
cechů u nás. Dále se tady nachází Muzeum českého krasu s 
geologickou sbírkou francouzského geologa Joachima 
Barrande (1799-1883). 

Z Berouna to není daleko na další někdejší královský hrad 
Křivoklát, který se nachází uprostřed rozlehlých lesů mezi 
Berounem a Rakovníkem. Byl postaven jako královský hrad 
v polovině 13. století a s oblibou ho navštěvovali 
Přemyslovci i Lucemburkové. Václavem IV. byl hrad rozšířen 
a po požárů v roce 1422 byl obnoven králem Ladislavem 
Jagelonským. Svou dnešní podobu obdržel koncem 19. a 
počátkem 20. století, kdy byl přestavěn v romantizujícím 
novogotickém stylu. Má hezkou hradní kapli, bohatou 
knihovnu a expozici gotického malířství a sochařství. V 
kulaté věži je umístěna expozice lovectví, oblíbené 
kratochvíle středověkých šlechticů. Hrad se nachází v 
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chráněné krajinné oblasti  Křivoklátsko, která byla založená v 
roce 1978. 

Asi 4 km od Křivoklátu se v Zbečně nachází Hamousův 
statek, který je hezkým příkladem lidové architektury. Jedná 
se o roubený obytný dům s přilehlými hospodářskými 
stavbami z přelomu 16.-17. století. Statek je přístupný 
veřejnosti.

Hrad Křivoklát, internet: www.krivoklat.cz,  otevřeno v 
březnu, listopadu, prosinci so, ne 9.00-15.00 hod., v dubnu 
út-ne  9.00-15.00 hod., v květnu, září, říjnu út-ne 9.00-16.00 
hod., v červnu až srpnu út-ne 9.00-17.00 hod.

CHKO Křivoklátsko zabírá 628 km2 a rozkládá se v 
nadmořské výšce 223  až 616 metrů. Chráněná oblast s 
řekou Berounkou, která jí protéká, je biosférickou rezervací 
rozprostírající se jižně od Rakovníka a západně od Berouna.  
Centrálním bodem oblasti je hrad Křivoklát s okolními lesy ve 
kterých se zachovaly původní smíšené porosty jehličnatých 
a listnatých lesů s místním výskytem tisu. Přírodu 
Křivoklátska a řeku Berounku a její okolí proslavil zejména 
spisovatel Ota Pavel, který do těchto míst umístil děj své 
knihy vzpomínek na mládí „Smrt krásných srnců“. 

Kromě Křivoklátu se v této oblasti nachází zříceniny 
gotických hradů Krakovec, Točník a Žebrák. Krakovec je 
známý zejména proto, že zde naposledy na českém území -
před odchodem do Kostnice - pobýval mistr Jan Hus. Na 
místě, kde dnes stojí zříceniny hradu se podle pověsti 
nacházelo hradiště bájného knížete Kroka. V druhé polovině 
14. století tu byl postaven hrad, na který přijel na pozvání 
jeho majitele Jindřicha Lefla z Lažan mistr Jan Hus. Ten na 
hradě hlásal své učení a šířil myšlenky o očistě církve. Tady 
také přijal list císaře Zikmunda vyzývající ho dostavit se do 
Kostnice ke koncilu. Přesto, že mu císařem nebyl zaručen 
bezpečný návrat, vydal se odtud 11. října 1414 se svými 
blízkými na dalekou cestu do Kostnice. 

Gotický hrad zpustl v období po třicetileté válce a definitivně 
ho zničil požár v roce 1783. O jeho záchranu se postaral v 

http://www.krivoklat.cz/
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první polovině 20. století Klub českých turistů. Částečně 
obnovený gotický hrad je oblíbeným cílem filmařů, které láká 
zejména jeho romantická středověká tvář. Kromě jiných se 
tady točily filmy Princ a večernice a muzikál pro děti Ať žijí 
duchové.

STŘEDNÍ ČECHY – JIHOVÝCHOD
Zájemci o návštěvu zámků a hradů zamíří pravděpodobně 
na zámek Konopiště, který leží nedaleko Benešova a 
neopomenou navštívit také hrad Český Šternberk tyčící se 
na vysoké skále nad řekou Sázavou. Jižně od Benešova se 
nachází další bájná hora z naší mytologie. Samozřejmě, že 
to je Blaník, ve kterém se schovávají blaničtí rytíři. Hlavní 
atrakcí jihovýchodní části středních Čech je město Kutná 
Hora s jedinečným gotickým chrámem sv. Barbory. Pouhých 
pár kilometrů od Kutné Hory stojí zámek Kačina, jeden z 
několika málo empírových zámků u nás. U Čáslavi můžete 
navštívit romantický zámek Žleby s anglickém lesoparkem.

▶ Konopiště
Internet: www.zamek-konopiste.cz

Zámek Konopiště ležící nedaleko Benešova patří spolu s 
Karlštejnem k nejznámějším a nejnavštěvovanějším zámkům 
u nás. Za tuto popularitu zámek vděčí svému poslednímu 
majiteli, kterým byl následník rakouského trůnu 
arcivévoda František Ferdinand d´Este. Konopiště je pro 
nás připomínkou rakousko-uherské monarchie a duch jejího 
posledního majitele, který se celým jménem jmenoval 
František Ferdinand Karel Ludvík Josef Maria I. Rakouský 
d´Este je patrný všude. Zámecké místnosti jsou zařízené 
původním nábytkem, který pochází z doby, kdy tady 
následník trůnu se svou rodinou bydlel. Dnešní zámek byl 
založen jako gotický hrad pražským biskupem Tobiášem z 
Benešova. 

V průběhu staletí se tady vystřídalo hodně majitelů.  Z 
původního gotického hradu se v 18. století stal barokní 

http://www.zamek-konopiste.cz/
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zámek se zámeckou zahradou a vstupní bránou vyzdobenou 
plastikami M. B. Brauna. K další přestavbě došlo po roce 
1887, kdy Konopiště koupil následník trůnu František 
Ferdinand d´Este. Ten nejdříve nechal v bezprostřední 
blízkosti zámku zřídit velkou anglickou zahradu. Přestavbu 
zámku ve stylu historického romantismu svěřil do rukou 
pražského architekta Josefa Mockera. 

Po smrti Františka Ferdinanda se zámek v roce 1921 zámek 
stal majetkem státu, kterému patří dodnes. Návštěvník si na 
zámku může pro prohlídku zvolit jednu ze 3 tras, které ho 
zavedou také do soukromých místností arcivévody. Dále si 
tady můžete prohlédnout muzeum sv. Jiří, střelnici, Růžovou 
zahradu se skleníky a přírodní krajinářský park.

Zámek Konopiště, Benešov, internet: www.zamek-
konopiste.cz,  otevřeno denně kromě po březen-listopad 

9.00-15.00 hod., duben, říjen do 16.00 
hod., květen-září do 17.00 hod. 

Příjezd a doprava
Konopiště se nachází u Benešova nedaleko hlavní 
silnice Praha – Tábor. Parkoviště je pod zámkem asi 
5 minut od zámku. Nedaleko zámku je zastávka 

autobusů (Benešov – odbočka) směřujících na jih Čech. Nejbližší železniční 
nádraží je v Benešově, odkud jsou to k zámku asi 3 km. 

Golf
Golf Resort Konopiště, Tvoršovice 27, Benešov, internet: www.gcko.cz. 
Asi 10 km od Benešova se nachází dvě 18-jamková hřiště a jedno 9-
jamkové hřiště, kde mohou hrát také hráči bez Zelené karty.

▶ Český Šternberk
Hrad Český Šternberk byl založen v polovině 13. století 
Zdeslavem ze Šternberka. Hrad tyčící se na strmé skále nad 
řekou Sázavou se nachází pouhé 3 km od dálnice Praha-
Brno. Původně gotický hrad byl v 18. století přestavěn na 
barokní zámek. Ve stylu baroka je zařízená také většina 
místností. Na zámku se nachází vzácná sbírka 500 
mědirytin s tématikou třicetileté války a sbírka zbraní. 

PRAKTICKÉ
INFORMACE

http://www.zamek-konopiste.cz/
http://www.zamek-konopiste.cz/
http://www.gcko.cz/
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Zajímavou skutečností je to, že zámek od svého založení až 
do dneška - s přestávkou komunistického intermezza - patří 
rodu Šternberků. Jedním z nejvýznamnějších představitelů 
tohoto rodu byl Kašpar Šternberk (1761-1838), který byl 
přítelem německého spisovatele J. W. Goetheho a také 
jedním ze spoluzakladatelů Národního muzea v Praze.

Hrad Český Šternberk, otevřeno duben, říjen so, ne 9.00-
17.00 hod., květen, září denně kromě po od 9.00-17.00 hod., 
červen-srpen denně kromě po od 9.00-18.00 hod. 

▶ Blaník
Podle legendy se uvnitř hory Blaník schovávají blaničtí rytíři, 
kteří v čele se sv. Václavem vyjdou českému národu na 
pomoc až to bude nutné. A protože se pořád neprobudili a 
nevycházejí, nebudete to -  přes četné stížnosti lidu z 
podhradí – s tím naším osudem až tak špatné. Zatímco rytíři 
nevycházejí, mohli byste se jim na Blaník vydat naproti vy.  
Asi je nespatříte, spatříte ale nádhernou přírodu se 
zajímavou květenou a hezkým výhledem z Blaníku do okolí. 
Na Blaník, přesněji Velký Blaník, který je vysoký 631 metrů, 
se dostanete z Louňovic pod Blaníkem. Na Blaníku vás 
čeká 30 metrů vysoká rozhledna z které je nádherný pohled 
do okolí. Dřevěná rozhledna ve tvaru husitské hlásné věže 
byla zde postavená v roce 1941 a v jejím přízemí najdete 
občerstvení. 

Tip: Parkoviště se nachází několik kilometrů za Louňovicemi. Z 
parkoviště je to na vrchol asi 1 km.

Chráněná krajinná oblast Blaník, která vznikla v roce 1981, 
se nachází na území Středočeského kraje v nadmořské 
výšce 360 až 638 metrů. Rozloha chráněné oblasti činí 41 
km2. Chráněná oblast byla zřízená s cílem zachování 
harmonické a biologicky vyvážené krajiny s památnou horou 
Blaník. Základním krajinotvorným prvkem oblasti je 
harmonická kombinace lesů, luk, polí a rybníků s obcemi a 
jejich historickými památkami. 
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▶ Vrchotovy Janovice
Pokud vás zajímá literatura a umění měli byste zvážit 
návštěvu Vrchotových Janovic, malé vesnice nedaleko 
Sedlčan. Ve Vrchotových Janovicích se nachází zámek s 
hezkým lesoparkem, který počátkem 20. století často 
navštěvoval básník Rainer Maria Rilke. 

Pražský rodák R. M. Rilke sem poprvé přijel v roce 1907 na 
návštěvu baronky Sidonie Nádherné. Tuto mladou sečtělou 
dívku poznal rok předtím v Paříži u sochaře A. Rodina.  Další 
literát se k této dvojici přátel připojil v roce 1913. Byl jím 
rakousky spisovatel a novinář Karl Kraus. Za prohlídku stojí 
kromě samotného zámku také zdejší lesopark, který v 
dnešní podobě vznikl v 18. století. 

Zámek Vrchotovy Janovice, otevřeno duben, říjen so, ne 
od 9.00-12.00 a 13.00-17.00 hod., květen, září út-ne od 
9.00-12.00 a 13.00-17.00 hod. Park je otevřen celoročně. 
Stálá expozice na zámku je věnována životu v Čechách v 
19. století.

▶ Kutná Hora
Internet: www.mu.kutnahora.cz, www.kutnahora.cz
Počet obyvatel: 22 000 

Kutná Hora se svým zachovalým městským jádrem je 
zapsaná na seznamu kulturního dědictví UNESCO. 
Největší atrakcí města je gotická katedrála sv. Barbory z 
13.-16. století  a Vlašský dvůr, který v dobách rozkvětu 
města sloužil jako mincovna. Městské jádro s nepravidelnou 
silniční sítí schovává celou řadu gotických, renesančních a 
barokních měšťanských domů, kostelů a klášterů. 

Dějiny
V první polovině 13. století byly v Kutné Hoře objeveny zásoby 
stříbra a město obdrželo právo dolování. Krátce po objevení stříbra 
tady byla založena královská mincovna. Bohaté zásoby stříbra 

http://www.mu.kutnahora.cz/
http://www.kutnahora.cz/
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udělaly z Kutné Hory druhé největší město českého království. 
Konec slibného rozvoje přišel se snížením produkce v 14. století a 
husitskými válkami o století později. Koncem 15. století došlo k 
zvýšení produkce stříbra a s tím byl spojen následný architektonický 
rozvoj města. Kromě mnoha nových domů, renesanční kašny a 
nové radnice  byla v tomto období dokončena také katedrála sv. 
Barbory. Prosperitu města ukončila třicetiletá válka spolu s 
objevením Ameriky a následným přísunem levného stříbra a zlata z 
Nového světa do Evropy. Kutná Hora se z někdejšího prvního města 
království přeměnila v malé provinční město. 

Nejvýznamnější architektonickou památkou města je 
katedrála sv. Barbory stojící na jižním okraji města. Stavba 
financovaná kutnohorskými měšťany patří k 
nejvýznamnějším gotickým stavbám u nás. S výstavbou 
katedrály bylo započato v roce 1388. Stavět ji začal Petr 
Parléř, pod jehož taktovkou byla postavená také katedrála 
sv. Víta. Oltář katedrály byl vysvěcen již v roce 1391, 
katedrála byla ale dokončená až v roce 1558. Její stavby se 
v dalším období zúčastnili další významní architekti jako 
např. Matěj Rejsek, mistr Hanuš z Frankfurtu a Benedikt 
Ried. 

V době baroka byl kostel obohacen o barokní doplňky, které 
byly odstraněny koncem 19. století v průběhu prací 
vedených Josefem Mockerem. K nejhezčím částem interiéru 
patří gotické a renesanční 

obrazy v kaplích za hlavním oltářem. Velice obdivované jsou 
také nástěnné malby v jižní lodi zobrazující práci výrobců 
mincí a stropní malby. 

Ohromná barokní budova stojící naproti katedrále sloužila 
jako jesuitská kolej a byla postavena architektem 
Domenikem Orsim v 2. polovině 17. století. Kolej byla 
postavena na počest císaře Ferdinanda II. a její půdorys má 
proto tvar písmena F. Barborskou ulicí vedoucí kolem koleje 
se dostanete od katedrály do centra města. Asi sto metrů od 
katedrály narazíte na tzv. Hrádek, někdejší gotický palác, 
který byl postavený v 1. polovině 14. století. Ve středověku 
byl součástí městských hradeb, dnes je v něm umístěno 
muzeum stříbra. Součástí muzea jsou středověké štoly, 
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které byly objeveny v podzemí a které jsou zajímavou 
turistickou atrakcí. 

Tip: Vzhledem k tomu, že štoly jsou velice úzké a nízké, musí 
silnější postavy počítat s poněkud obtížným postupem. Návštěvu 
nedoporučujeme lidem trpícím klaustrofobií. 

Nedaleko Hrádku stojí gotický kostel sv. Jakuba z první 
poloviny 14. století. K jeho nejvzácnějším částem patří hlavní 
oltář, barokní dílo s obrazy Petra Brandla a Františka Palka. 
V blízkosti kostela stojí další kutnohorská atrakce, kterou je 
Vlašský dvůr. V druhé polovině 13. století zde byla králem 
Václavem II. založena královská mincovna, která fungovala 
až do roku 1727. Václav IV. nechal komplex zvětšit a nechal 
si zde postavit dvoupatrový královský palác. Komplex 
Vlašského dvora byl v průběhu staletí několikrát přestavován 
a rekonstruován. Dnes je v jedné části umístěno muzeum, 
druhá slouží potřebám radnice. 

Nedaleko Vlašského dvora se nachází hlavní kutnohorské 
náměstí, které není z architektonického hlediska nijak moc 
zajímavé. Zajímavou památku najdete severně od náměstí, 
kde stojí klášter voršilek postavený podle návrhu Kiliána 
Ignáce Dientzenhofera. Dlouhou dobu stál nedokončen 
pouze s průčelím a dvěma křídly. Také barokní kostel byl 
postaven až koncem 19. století. Na stejné ulici jako klášter 
stojí Kamenný dům, hezký gotický dům z období kolem 
roku 1480, který dnes slouží jako muzeum. Další zajímavostí 
v blízkosti je bohatě plastikami zdobená gotická kašna 
postavená podle návrhu Matěje Rejska. 

Tip: Pokud přijedete vlakem můžete čekání na autobus využít k 
návštěvě kostnice nebo kostela Nanebevzetí Panny Marie. V centru 
je nejlépe vystoupit na autobusovém nádraží. 

Další zajímavost  Kutné Hory se nachází v městské části 
Sedlec. Je jí někdejší cisterciácky klášter, který byl prvním 
klášterem tohoto řádu na území Čech. V průběhu husitských 
válek byl vypálen a na obnovení čekal až do 17. století. V 
roce 1784 byl klášter zrušen a klášterní areál byl přeměněn 
na továrnu na zpracování tabáku. Klášterní kostel 
Nanebevstoupení Panny Marie v Sedleci byl postaven v 
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letech 1290-1330. Počátkem 18. století byl přestavěn ve 
stylu tzv. barokní gotiky, vnitřní zařízení pochází také z této 
doby. Oblíbeným cílem návštěvníků je také hřbitovní kostel 

Všech svatých s kostnicí. 

Příjezd a doprava
Kutná Hora se nachází asi 65 km východně od Prahy. 
Pro motoristy existuje v centru města několik placených 
parkovišť, příjezd k nim je značen přehledně. 
Autobusem se sem dostanete z Prahy a všech větších 
měst v okolí. Autobusové nádraží je asi 5 minut chůze 

od centra města. Doprava vlakem je komplikovanější  vzhledem k tomu, že 
hlavní nádraží se nachází asi 4 km od centra města, kam jezdí autobus 
číslo 1. 

Informace
Informační centrum, Palackého 377, otevřeno duben-září denně od 9.00-
18.00 hod., ostatní měsíce pouze do 17.00 hod. a v so, ne pouze od 10.00-
16.00 hod.

Muzea a galerie
Katedrála sv. Barbory, Barborská ulice, otevřeno květen-září denně kromě 
po od 8.00-18.00 hod., říjen-duben od 9.00-16.00 hod.

České muzeum stříbra, Hrádek, Barborská 28, internet: www.cms-kh.cz. 
otevřeno duben, říjen denně kromě po od 9.00-17.00 hod., květen, červen, 
září od 9.00-18.00 hod., červenec, srpen od 10.00-18.00 hod. 

Kamenný dům, Václavské nám. 183, otevřeno duben, říjen denně kromě 
po od 9.00-17.00 hod., květen, červen, září od 9.00-18.00 hod., červenec, 
srpen od 10.00-18.00 hod. Stálá expozice je věnovaná dějinám města a 
způsobu bydlení v 17.-19. století. 

Muzeum alchymie, Palackého nám. 377, internet: www.alchemy.cz, 
otevřeno denně od 10.00-17.00 hod. Muzeum otevřené v roce 2002 se 
nachází v Sankturinovském domě, v kterém koncem 15. století žil syn Jiřího 
z Poděbrad Hynek z Poděbrad. Ve své alchymistické dílně se snažil o 
proměnu olova na zlato a hledal elixír života. 

Vlašský dvůr, Havlíčkovo nám., otevřeno květen-září denně od 9.00-17.00 
hod., říjen-březen denně kromě po od 10.00-16.00 hod.

Tylův památník, Tylova 507, otevřeno duben-říjen denně kromě po od 
10.00-16.00 hod. Stálá expozice věnovaná J. K. Tylovi.

PRAKTICKÉ
INFORMACE

http://www.cms-kh.cz/
http://www.alchemy.cz/
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Muzeum tabáku, Vítězná 1, otevřeno po-pá od 9.00-16.00 hod., vstup 
volný. Dějiny zpracování tabáku u nás a výroba cigaret. 

V Jakubu u Kutné Hory se nachází malý románský kostel 
sv. Jakuba postavený kolem roku 1165. Zajímavě působí 
zejména jedno z bočních průčelí kostela s dvoupatrovými 
slepými arkádami s reliéfy zakladatelky kostela s jejími syny. 

Zámek Kačina leží asi 7 km severovýchodně od Kutné 
Hory. Jedná se o jeden z mála našich zámků postavených v 
empírovém stylu. Zámek nechal postavit Jan Rudolf Chotek 
v letech 1802-22. Zámek má půlkruhovitý půdorys s hlavní 
budovou uprostřed a dvěmi vedlejšími budovami po obou 
stranách. Vnějšku zámku dominuje sloupová kolonáda. 
Zámek stojí v parku, který byl založen již koncem 18. století. 

Empírový nábytek, kterým je zámek zařízen, vám přiblíží 
život šlechty v 19. století a první polovině 20. století. V levém 
křídle se nachází zámecká knihovna s 40 000 svazky a v 
pravém je umístěno zámecké divadlo pro 500 diváků. 
Zemědělské muzeum, které je na zámku umístěno, podává 
přehled o vývoji zemědělství u nás od počátku do 20. století.  
Kromě zemědělských nástrojů a dopravních prostředků, 
najdete tady také modely vesnických domů a zahradu s 
léčivými rostlinami. 

Zámek Kačina, Nové Dvory, internet: www.kacina.cz, 
otevřeno duben-říjen denně od 8.00-17.00 hod.

http://www.kacina.cz/
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Zámek Kačina
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UBYTOVÁNÍ S TENISEM

Máte rádi aktivní odpočinek?   Rádi si zahrajete 
tenis?   Chcete poznat jižní Čechy?

UBYTOVÁNÍ
Dva menší apartmány pro dvě osoby s možností přistýlky.  
Jeden větší apartmán se dvěmi lůžky v oddělené ložnici 
a třemi přistýlkami. 

Apartmány jsou vybaveny kuchyňkou s lednicí, elektrickým 
vařičem, TV se satelitem, WC a sprchovým koutem.

U domu je malý venkovní bazén a krb, možnost posezení na 
terasách.

TENIS
Součástí pozemku jsou dva tenisové kurty. 

REZERVACE
Věra Hronzová, Otín 100, 377 01 Jindřichův Hradec
Tel. 775 661 184
E-mail: hronzova@ubytovani-tenis.cz
Internet: www.ubytovani-tenis.cz

mailto:hronzova@ubytovani-tenis.cz
http://www.ubytovani-tenis.cz/
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LÉTO  S TENISEM   
A  ANGLIČTINOU

Zájemcům o dovolenou uprostřed hezké jihočeské 
přírody, kteří chtějí spojit příjemné s užitečným 

nabízíme prázdninové pobyty s intenzivním kurzem 
angličtiny ve spojení s tenisem.

Obsah kurzu přizpůsobíme požadavkům zákazníka.  

Termín: červenec, srpen, pondělí-pátek
Počet hodin: 4 vyučovací hod. denně, 20 hod. týdně
Minimální počet účastníků: 4
Cena: 2 000 Kč/osobu a týden 

REZERVACE
Jazyková škola Hallo English
Pravdova 1113/II., 377 01 Jindřichův Hradec
Tel. 776 050 082, 777 560 363 
E-mail: skola@halloenglish.cz
www.halloenglish.cz

mailto:skola@halloenglish.cz
http://www.halloenglish.cz/


25

MÍSTO PRO VAŠI REKLAMU 

CENA REKLAMY

ROZMĚRY               cca 10x18 cm
FOTOGRAFIE        1
CENA                         1 Kč/za jedno zobrazení*
MIN. CENA              500 Kč
TEXT                          zasílejte v bežném textovém editoru
FOTO                         zasílejte ve formátu JPG
OBJEDNÁVKY         Jazyková škola Hallo English
                                     Pravdova 1113/II. 
                                     377 01 Jindřichův Hradec
                                     E-mail: skola@halloenglish.cz
                                     Tel. 777 560 363 

* jedním zobrazením je myšleno jedno stáhnutí průvodce, min. počet 
objednaných zobrazení je 500 (počet stáhnutí dokladujeme oficiální 
statistikou návštěvnosti serveru)

mailto:skola@halloenglish.cz
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Tento průvodce byl bezplatně stažen

z internetové stránky

CESTUJEME NA VLASTNÍ PĚST
www.petro.cz

vydání první březen

text Jozef Petro

fotografie Milena Petrová, Jozef Petro
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