
Kraji okolo největšího středočeského města Kladna 
nelze 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.
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10.

Projděte se místy, kudy kráčeli největší státní-
ci Čech i světa. O podobu zámeckého parku 
přiléhajícímu k  letnímu sídlu prezidentů se 
zasloužil architekt Jože Plečnik. Objevte pal-
mový skleník nebo lví kašnu u  Zámeckého 
rybníka s  ostrůvkem. Život prvního českoslo-
venského prezidenta představuje expozice 
Muzea T. G. Masaryka nedaleko zámku. Uctít 
jeho památku můžete na místním hřbitově. 
Legendy českého i  československého hoke-
je si připomeňte v Hokejové síni na návsi. Za 
divokou zvěří se vypravte do ukázkové obory 
v lese za obcí. Pokračujte do nedalekého No-
vého Strašecí a rozhlédněte se po okolí z roz-
hledny Mackova hora. V novostrašeckém mu-
zeu si prohlédněte kopii nejstarší dochované 
kamenné plastiky hlavy Kelta.

Sedněte na kolo a  vydejte se na bezmála  
50 kilometrů dlouho cestu do královského 
města Mělník. Začněte u pražské zoo a násle-
dujte značení Vltavské cyklotrasy. Protože 
většinu času pojedete podél říčního břehu, 
nabízí se po cestě několik zajímavých zastá-
vek. Hned po výjezdu z  Prahy využijte přívoz 
v  Klecánkách a  navštivte zámek Roztoky. 
V Kralupech nad Vltavou si udělejte malou od-
bočku na vrch Hostibejk s  protileteckou po-
zorovatelnou ze 30. let 20. století. Zastavte se 
na prohlídku zámku Nelahozeves a  posilně-
te se v  občerstvení Skála. Než se dostanete 
k zámku Veltrusy, minete Miřejovickou vod-
ní elektrárnu, která inspirovala i  zaoceánské 
konstruktéry.

Za ukázkou středočeského selského baroka si 
zajeďte do Národopisného muzea Slánska 
v Třebízi. Hlavní dominantou je Cífkův statek, 
který můžete znát z mnoha českých filmových 
pohádek. Z  Třebíze využijte zeleně značenou 
stezku a vyjděte si do Královic. Zdejší Dvůr na-
bízí projížďky koňmo i v kočáře. V Klobukách 
vás naučná stezka dovede ke Kamennému 
pastýři, největšímu českému menhiru. S  po-
znáváním okolí pokračujte do Panenského 
Týnce, kde nedokončený chrám Panny Ma-
rie oplývá zvláštní energií. Na jedno orose-
né zajděte do pivovaru Zichovec, odkud se 
nedlouhou procházkou dostanete k rozhled-
ně Líský.

8. LÁNY SEVERNÍ ČÁST 
VLTAVSKÉ CYKLOSTEZKY

Život světoznámého hudebního skladate-
le Antonína Dvořáka připomíná jeho rodný 
dům, který stojí nadohled od nelahozevského 
renesančního zámku. Jeho komnaty ukrývají 
uměleckou sbírku Lobkowiczů. Užitečné infor-
mace i příjemné posezení nabízí infocentrum 
v nádražní budově. Objednejte si vyhlídkovou 
plavbu v  Marině Nelahozeves nebo využijte 
přívoz na druhý břeh řeky Vltavy a  navštivte 
barokní zámek Veltrusy. Rozlehlý zámecký 
park s  řadou romantických staveb prozkou-
máte při pravidelných cykloprohlídkách. Vrať-
te se na levý břeh a zavítejte do Muzea tech-
nických hraček v královském městě Velvary. 
Z  vyhlídky Radovič se pokocháte výhledem  
na České středohoří.

4. NELAHOZEVES2. LIDICE

Navštivte Památník Lidice a  připomeňte si 
tragický osud obce, která byla 10. června 1942 
vyhlazena německými nacisty. V  Lidické ga-
lerii si prohlédněte sbírku moderního umění 
tvořenou dary umělců z  celého světa. Výstav-
bu „nových“ Lidic připomíná dům čp. 116 re-
prezentující architekturu a  bytovou kulturu  
40. a 50. let 20. století. Dětství spisovatele Oty 
Pavla se věnuje muzeum v  sousedním Buš-
těhradě, kde k procházce láká park přiléhající 
k  revitalizovanému zámku. S  malými cesto-
vateli zavítejte do Zooparku Zájezd s největší 
sbírkou chameleonů u  nás nebo na známou 
zříceninu hradu Okoř. Z Okoře se nedlouhou 
procházkou dostanete na hradiště Budeč 
s nejstarší stojící stavbou v ČR.

Novodobý hrad Červený Újezd postavený  
ve 21. století v  sobě ukrývá krčmu i  skanzen. 
Nostalgické vzpomínky vyvolá hraní legen-
dárních arkádovek v  Muzeu videoherních 
automatů v sousedství hradu. Využijte jednu 
z mnoha poutí konaných po celý rok k návště-
vě františkánského kláštera Hájek. Za vůní 
chmelu se vydejte do Pivovarského dvoru 
Chýně. Rozhled po okolní krajině se otevírá 
z  rozhledny Vysoký vrch. Horní Bezděkov 
láká k  aktivnímu odpočinku na golfovém 
hřišti i  mezi jamkami minigolfu Adventure 
golf. Vezměte si oslíka na dobrodružnou cestu 
v rámci projektu Oslí stezka, kterou zakončí-
te piknikem v  romantické krajině přírodního 
parku Povodí Kačáku.

7. ČERVENÝ ÚJEZD

Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích re-
prezentuje industriální minulost Kladenska 
a  Slánska. Během prohlídky si projdete ces-
tu havíře před jízdou do podzemního dolu 
s  unikátní řetízkovou šatnou. Za pozůstatky 
povrchové těžby se vydejte na prastarou sop-
ku Vinařická hora. Na jejím úpatí se ukrývá 
kontaktní Zoopark Obůrka Podháj. Od Vo-
jenského skanzenu ve Smečně se lipovou 
alejí dostanete k zaniklým železitým lázním 
Šternberk. Dodnes zde vyvěrá 5 pramenů, 
včetně jediného pitného pramene dr. Proke-
še. Raně středověké přemyslovské hradiště 
Libušín je spojováno s bájemi o Krokově dceři 
Libuši. Vždy poslední sobotu v  měsíci se zde 
otevírá kostel sv. Jiří a dřevěná zvonice. V let-
ních měsících se svlažíte v přírodním koupali-
šti Jezírko Libušín.

9. MAYRAU

S  fenoménem letních bytů se seznamte  
ve Středočeském muzeum v  Roztokách 
u  Prahy. Součástí muzea je také ateliér vý-
znamné české malířky Zdenky Braunerové 
nebo moderní archeologická expozice Arche-
vita. Příjemnou procházkou přes Tiché údolí 
se dostanete k Únětickému pivovaru. Z hra-
diště Levý Hradec, kolébky českého křes-
ťanství, se vám otevře krásný výhled do údolí 
Vltavy. Následujte proud řeky do Libčic nad Vl-
tavou, kde u břehu stojí oceňovaný brownfield 
Uhelný mlýn. V okolí naleznete i několik prací 
studentů architektury jako stožár Libové Li-
bčice a 3 posedy. Nebo v Roztokách využijte 
přívoz a přesuňte se na druhý břeh, kde stálo 
méně známé hradiště Pravý Hradec.

5. ROZTOKY U PRAHY

Vydejte se na cestu se slanou příchutí do krá-
lovského města Slaný. V unikátním Muzeu slá-
nek můžete obdivovat největší sbírku slánek 
v  ČR. Vystoupejte na vrchol Velvarské brá-
ny, která je součástí tamního vlastivědného 
muzea, a  užijte si netradiční výhled na cent-
rum i blízké okolí města. Žízeň zaženete hned  
ve dvou pivovarech, Antoš a  Továrna. Adre-
nalinový zážitek přináší jediná via ferrata  
ve středních Čechách vybudovaná na Slánské 
hoře. Povrch Měsíce i  hvězdnou oblohu pro-
zkoumáte z hvězdárny Jaroslava Trnky. S at-
mosférou období studené války se seznámíte 
v nedalekém bunkru Drnov. Malé i velké ces-
tovatele potěší návštěva Železničního muzea 
ve Zlonicích, v jejichž centru najdete Památník 
Antonína Dvořáka.

3. SLANÝ

Největší město středních Čech je srdcem této 
oblasti. Tehdejší slávu hornického a hutnické-
ho města dodnes připomínají pozůstatky Voj-
těšské hutě, kde se nacházejí 30 metrů vysoké 
vápenné pece. Nejen za Krtečkem se vydejte 
na barokní zámek s expozicí věnovanou Klade-
ňákovi Zdeňku Milerovi. Zámecký park obývají 
medvědice Marta a  Míša. Dominantou města 
je šest rozdělovských věžáků vybudovaných 
v 50. letech 20. století. Nahlédněte do vzorové-
ho bytu reprezentujícího socialistické bydlení 
nebo do krytu civilní obrany a rozhlédněte se 
ze střešní terasy ve výšce 48 metrů. Útočiště 
před ruchem velkého města najdete ve vod-
ním parku Čabárna s japonskou zahradou.
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