




Vydejte se spolu s námi na cestu po regionech středních Čech. Vezmeme vás na více než 50 míst, která 

by neměla vypadnout z hledáčku žádného cestovatele či dobrodruha. Pojďte se s námi toulat panenskou 

přírodou, objevovat technické památky, poznávat zvyky a řemesla, která vdechují středním Čechám život,                  

a poslouchat vyprávění prastarých i současnějších příběhů spojených s největším krajem České republiky. 

Snad žádný jiný český kraj si označení „rozmanitý“ nezaslouží více než střední Čechy, které jako prstenec 

obepínají Prahu. Zjistíte, že sever není stejný jako jih, západ je jiný než východ. Střední Čechy se staly koléb-

kou české státnosti, domovem českých králů a královen a místem jejich velkolepých panovnických počinů. 

Zdánlivě němými svědky nejvýznamnějších historických rozhodnutí jsou majestátní hrady, přemyslovská 

hradiště, honosné zámky i malebná města.

Střední Čechy lákají svojí dostupností. Hustá síť silnic uspokojí každého náruživého řidiče. Pokud však upřed-

nostňujete romantiku železniční dopravy, nebudete zklamáni. Koleje se jako paprsky rozbíhají z nitra hlavní-

ho města do téměř všech koutů středních Čech. Čekat vás bude cesta skrze členitý reliéf, podél meandrují-

cích řek nebo napříč hustými lesy, které tak jako za časů mocných vládců i dnes překypují množstvím divoké 

zvěře. Místo všední cesty tak můžete prožít jedinečný zážitek, kdy nebudete vědět, na co se dřív dívat. 

Stačí otočit na další stránku a otevře se vám nový svět! Svět plný nezapomenutelných dobrodružství, bohaté 

historie a živých tradic.





BEROUNSKO
Podél toku řeky Berounky rozkládá se oblast přírod-

ních krás křivoklátských hvozdů a vápencové krajiny 

Českého krasu. Berounsko proslulo turistickými cíli, 

z nichž některé svou slávou dobyli takřka celý svět. 

Romantické údolí líbezné Berounky, půvabné ves-

ničky, živé tradice i celá řada vyhlídek a rozhleden 

uspokojí každého turistu.

NASKENUJ MĚ!

Zjistěte si více informací 
a aktualit z této oblasti.

Praha



LOM VELKÁ AMERIKA



KONĚPRUSKÉ JESKYNĚ

HRAD KARLŠTEJN



CHKO KŘIVOKLÁTSKO

CHKO ČESKÝ KRAS



HRAD KŘIVOKLÁT



ČESKÝ RÁJ
Pyšnit se názvem, jehož součástí je slovo ráj, je vzácné 

privilegium. Region Český ráj si ale své pojmenování 

rozhodně zaslouží! Kraj, v němž můžete obdivovat 

překrásnou a rozmanitou přírodu stejně jako staro-

bylé památky a cenné ukázky lidové architektury, 

vám učaruje jako našim předkům v 19. století, kteří 

začali oblasti na středním toku řeky Jizery takto říkat.

NASKENUJ MĚ!

Zjistěte si více informací 
a aktualit z této oblasti.

Praha





ZŘÍCENINA HRADU VALEČOV



PŘÍHRAZSKÉ SKÁLY

ZÁMEK MNICHOVO HRADIŠTĚ





BRDY
A PODBRDSKO
Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, území na jiho-

západě středních Čech, představuje ideální volbu 

pro každého, kdo hledá odpočinek v divoké přírodě, 

nebo rád odhaluje industriální a vojenskou minulost 

naší země. Díky vojenskému újezdu připomíná kraji-

na střední části Brd, dnes nejmladší CHKO u nás, ta-

jemná skotská vřesoviště. Romantické duše okouzlí 

příběhy zdejších hradů a zámků.

NASKENUJ MĚ!

Zjistěte si více informací 
a aktualit z této oblasti.

Praha



BAROKNÍ AREÁL SKALKA



SVATÁ HORA

HRADY TOČNÍK A ŽEBRÁK



CHKO BRDY

ZÁMEK DOBŘÍŠ



HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM



POJIZEŘÍ A POLABÍ
Turistická oblast Pojizeří a Polabí nabízí nespočet 

zajímavých a snadno dostupných turistických cílů    

pro pěší výletníky, cyklisty i rodiny s dětmi. Krajina, 

rozkládající se mezi řekami Labem a Jizerou, patří 

díky husté síti cyklotras a turistických stezek k oblí-

beným výletním cílům České republiky.

NASKENUJ MĚ!

Zjistěte si více informací 
a aktualit z této oblasti.

Praha





LÁZNĚ PODĚBRADY



PARK MIRAKULUM

SKANZEN PŘEROV NAD LABEM



BOTANICUS OSTRÁ



ZÁMEK LOUČEŇ





KRAJ BLANICKÝCH 
RYTÍŘŮ
Snad žádná z lokalit ve středních Čechách není 

natolik tajuplná jako kraj, v němž se podle legend 

ukrývá bájné blanické vojsko. Závany minulosti,  

po léta a přes generace tradované příběhy a legen-

dy, ale také překrásná příroda přitahují návštěvníky  

z blízka i daleka – to je Kraj blanických rytířů.

NASKENUJ MĚ!

Zjistěte si více informací 
a aktualit z této oblasti.

Praha



VODNÍ DŮM

KLÁŠTER VOTICE



ZÁMEK ZRUČ NAD SÁZAVOU



VLAŠIMSKÝ PARK





ZÁMEK VRCHOTOVY JANOVICE



VELKÝ BLANÍK



POSÁZAVÍ
Řeku Sázavu a krajinu kolem ní milují vodáci i  tu-

risté. Hojně navštěvovanou lokalitou je Posázaví již     

od minulého století, kdy se po zdejších cestách pro-

cházeli trampové. Není se čemu divit – atraktivitu 

překrásné přírody ještě umocňuje velké množství 

vzácných památek.

NASKENUJ MĚ!

Zjistěte si více informací 
a aktualit z této oblasti.

Praha





KLÁŠTER SÁZAVA



HRAD ČESKÝ ŠTERNBERK



ZÁMEK KONOPIŠTĚ



ŘEKA SÁZAVA

PRŮHONICKÝ PARK





KLADENSKO
SLÁNSKO
Kraji okolo největšího středočeského města ne-

lze jeho svérázný půvab odepřít. Starodávná pře-

myslovská hradiště, která střeží tajemství prvních 

českých vládců, kontrastují s  industriální krajinou 

připomínající jeho tehdejší slávu. Tajemná podze-

mí, muzea a památníky vyprávějí osudy lidí, jejichž 

životy se nesmazatelně vryly do podoby dnešního 

Kladenska a Slánska.

NASKENUJ MĚ!

Zjistěte si více informací 
a aktualit z této oblasti.

Praha



PAMÁTNÍK LIDICE

HORNICKÝ SKANZEN MAYRAU



VIA FERRATA SLANÝ



MUZEUM VĚŽÁKŮ KLADNO



ZÁMEK ROZTOKY U PRAHY



KUTNOHORSKO
KOLÍNSKO

Mezi řekami Labem a Sázavou rozkládá se maleb-

ná oblast, která je královskými stopami doslova pro- 

dchnutá. V těsné blízkosti tu vedle sebe leží hned 

čtyři královská města – bohatou historií opředená 

místa spojená s těžbou stříbra, husitskými bitvami

i židovskou kulturou. Kutnohorsko a Kolínsko je kra-

jinou jako stvořenou k cestování a výletům mimo davy.

NASKENUJ MĚ!

Zjistěte si více informací 
a aktualit z této oblasti.

Praha





ZÁMEK KAČINA

KUTNÁ HORA



ZÁMEK ŽLEBY



BARTOLOMĚJSKÉ NÁVRŠÍ



SKANZEN KOUŘIM





TOULAVA
Krajina na pomezí jižních a středních Čech láká tu-

risty už odnepaměti. Srdcem celé oblasti je město 

Tábor a údolí řeky Lužnice. Centrem středočeské 

části jsou Sedlčany, řeka Vltava a oblíbený cíl turis-

tických pochodů Sedlec-Prčice. Krajina hlubokých 

lesů, říčních údolí, mírných zelených kopců a výhle-

dů je jako stvořená k výletům a toulkám.

NASKENUJ MĚ!

Zjistěte si více informací 
a aktualit z této oblasti.

Praha



AREÁL MONÍNEC

SKANZEN VYSOKÝ CHLUMEC



ZŘÍCENINA HRADU VRŠKAMÝK



DRBÁKOV – ALBERTOVY SKÁLY



VODNÍ NÁDRŽ ORLÍK



MĚLNICKO
KOKOŘÍNSKO
Mělnicko a Kokořínsko jsou krajiny protikladů – na 

jedné straně se od našich dvou největších řek táh-

nou údolí, ale jen o kousek dál se vypínají kopce 

a pískovcové skály. Z úrodných svahů porostlých 

vinnou révou můžete pozorovat hluboké lesy. Po 

návštěvě strohého středověkého hradu zavítáte do 

honosného zámku, technické památky či necháte 

na sebe působit přírodní krásy Kokořínska.

NASKENUJ MĚ!

Zjistěte si více informací 
a aktualit z této oblasti.

Praha





PIVOVAR LOBEČ

KOKOŘÍNSKÉ POKLIČKY



HRAD KOKOŘÍN



MĚLNÍK



ADRESA 

KONTAKT

Turistické informační centrum 

Středočeské centrály cestovního ruchu

Husova 156/21

Praha 1 – Staré Město

Tel.: +420 222 288 911

E-mail: info@sccr.cz

www.strednicechy.cz

@DestinaceStredniCechy

@VisitCentralBohemia
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