
Regiony Mělnicko i Kokořínsko to krajobrazy pełne 
kontrastów – z jednej strony rozciągają się doliny 
dwóch największych czeskich rzek, a kawałek dalej 
wznoszą się wzgórza i skały z piaskowca. Z żyznych 
zboczy porośniętych winoroślą można podziwiać 
głębokie lasy. Po wizycie w surowym średniowiecz-
nym zamku czeka nas zwiedzanie okazałego pała-
cu.
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Nad środkowoczeskimi jeziorami, które 
powstały w miejscu dawnych kopalni pias-
ku, można się poczuć jak nad Adriatykiem. 
Przyciągają piaszczystymi plażami i  czystą 
wodą. W Jeziorach Konětopskich można 
nurkować i obserwować meduzy słodko-
wodne. Na jeziorze Křenek można pojeź-
dzić na nartach wodnych. Popularne rowery 
wodne wypożyczymy nad jeziorem Lhota, 
skąd można wybrać się także na krótki spa-
cer do barokowego pomnika Karla VI w Hla-
vencu. Widok na całą okolicę rozciąga się z 
wieży widokowej Kostelní Hlavno. Na plaży 
nad jeziorem Mlékojedy organizowane są 
liczne koncerty. W  pobliskich Všetatach 
można odwiedzić Miejsce Pamięci Jana 
Palacha w jego rodzinnym domu.

8.
JEZIORA W DAWNYCH 
PIASKOWNIACH

Wycieczka i degustacja w browarze Pa-
rostrojní pivovar Lobeč dostarczy nieza-
pomnianych wrażeń. W sąsiedztwie bro-
waru warto odwiedzić Muzeum Eduarda 
Štorcha, a potem odpocząć w pałacowym 
hotelu Lobeč. Dalej można wybrać się do 
pobliskiego Mšena, jednej z bram do ska-
lnego miasta. W miesiącach letnich warto 
odwiedzić uzdrowisko miejskie w stylu art 
déco. Do skał dojdziemy przez parki leśny 
Debř. Dzieciom spodoba się błądzenie w 
labiryncie skalnym Romanov. Do forma-
cji skalnych Mšenskie pokličky dojdziemy 
drogą przez Průsečnou skálę z czasów woj-
ny 30-letniej. Od formacji skalnych przypo-
minających kształtem grzyby można przejść 
do mniej znanych Jestřebickich pokliček.

6. LOBEČ

Architektura kokoříńska to przykład typowej 
architektury ludowej czeskiej wsi. Malownicze 
wioski ukryte między skałami, pełne domów 
zrębowych, małych drewnianych dzwonnic 
oraz urokliwych kapliczek i  kościółków za-
padną w serce każdego gościa. Prawdziwą 
kokoříńską wieś można zobaczyć w miejsco-
wości Vidim z pseudobarokowym pałacem 
i ruinami zamku skalnego Starý zámek lub 
w miejscowości Nové Osinalice, Jestřebice, 
Olešno czy Nosálov. Centrum wsi Dobřeň 
mogą Państwo znać z przeboju filmowego 
„Spider-Man: Daleko od domu“.

10. KOKOŘÍŃSKA 
ARCHITEKTURA

W poszukiwaniu relaksu i romantycznych 
przestrzeni warto wybrać się do pałacu 
barokowego Liblice. Chociaż dziś znajduje 
się tu luksusowy hotel, w każdą niedzielę 
otwierają się specjalne trasy zwiedzania. 
Natomiast po zadbanym parku pałacowym 
można spacerować codziennie. Warto obej-
rzeć grobowiec Thun-Hohensteinów lub 
przejść się zwierzyńcem pałacowym z Łąką 
Torfową. W Mělnickim Vtelnu na zwiedza-
nie zaprasza browar Neumann. W Kadlínie 
warto wejść na wieżę widokową Hradišť 
i obejrzeć muzeum wiejskie. Nostalgię 
wzbudzi wizyta w muzeum Starej Piękno-
ści w Velkim Újezdie.

4. LIBLICE2. VRCHBĚLÁ

Nagrodą dla dzieci za wejście na zamek kró-
lewski Bezděz będzie wizyta w  kompleksie 
sportowo-rekreacyjnym Vrchbělá. Dzieci 
mogą „wyszaleć“ się na dużym placu zabaw, 
obejrzeć zwierzęta w minizoo, razem z rodzica-
mi przejechać się na rowerze lub hulajnodze po 
7,5 km ścieżce rowerowej lub wejść na szczyt 
wieży widokowej. Dalej można wybrać się do 
pałacu Bělá pod Bezdězem, który zachwyca 
arkadowym dziedzińcem i wieżą sanitarną. Na 
zamku znajduje się także Muzeum Podbezdě-
zí. Z Bělé dojdziemy do dawnego kompleksu 
łowieckiego Valdštejnsko. W  pobliskiej miej-
scowości Březinka można obejrzeć zrębowe 
domy architektury ludowej. Miłośnicy pocią-
gów z pewnością docenią Muzeum Kolei w 
Sudoměřu.

3.

Cały obszar skalnego miasta można zoba-
czyć z lotu ptaka. Z wieży widokowej na 
Vrátenskej hoře, najwyższym szczycie środ-
kowoczeskiej części Kokořínska, rozciąga się 
widok na całą okolicę. Stamtąd spacerem 
niebieskim szlakiem dojdziemy do tajemni-
czego zamku Houska. O tym gotyckim zam-
ku mówi się, że ukrywa się w nim brama do 
piekła. Na zwiedzanie zamku można zabrać 
ze sobą swoich czworonożnych przyjaciół. 
Kolejne wspaniałe widoki rozciągają się z 
Zkamenělégo zámku z do dziś widocznymi 
izbami skalnymi. Romantyczne zakątki ska-
lne odkryjemy, idąc doliną Bílých skal lub 
Planým dolem z jaskinią Kamenný úl.

WIEŻA WIDOKOWA 
VRÁTENSKÁ HORA  

Okolice Liběchova usiane są wyjątkowy-
mi płaskorzeźbami wykutymi w skałach. 
Ich twórcą jest artysta Václav Levý. Aby nie 
ominąć żadnej rzeźby, najlepiej wybrać się 
na spacer pętlą V. Levégo. Po drodze zoba-
czymy węża, sztuczną jaskinię Harfenicę, 
popularną Czarcią Głowę i  sztuczną jaski-
nię Klácelkę z postaciami czeskich wodzów. 
W Liběchovie można odwiedzić „artystycz-
ny“ młyn lub wspiąć się drogą krzyżową do 
kaplicy św. Ducha, skąd rozciąga się widok 
na rzekę Łabę. Chociaż pałac barokowy nie 
jest dostępny dla zwiedzających, park pała-
cowy zachęca do spacerów.

9. LIBĚCHOV 

Dominantą miasta królewskiego Mielnik jest 
zamek leżący u zbiegu rzek Łaby i Wełtawy. 
Po zwiedzeniu komnat zamkowych można 
wybrać się na degustację mielnickiego wina 
z piwnicy winnej księcia Lobkowicza. Zbieg 
rzek widać jak na dłoni z wieży kościoła 
św. Piotra i Pawła. W krypcie kościoła zna-
jduje się trzecie co do wielkości ossuarium 
(kostnica) w Czechach. Na rynku warto od-
wiedzić Muzeum Regionalne z wystawą na 
temat historii miasta i winiarstwa mielnic-
kiego. Pod rynkiem ciągną się zabytkowe 
podziemia z najszerszą studnią w kraju, do 
których wejście znajduje się w Centrum In-
formacji Turystycznej. Gotycka Brama Pras-
ka oferuje widok na zabytkowe centrum, 
galerię i przyjemną wizytę w kawiarni.

1. MIELNIK 

Sercem skalnego miasta jest bajkowy za-
mek Kokořín. Z jego cylindrycznej wieży 
rozciąga się widok na okolicę, a  ekspozycja 
we wnętrzach zamku pokazuje, jak mie-
szkano tu w średniowieczu. Szlak turystycz-
ny Podhradské cesty i długi pieszy szlak 
Máchova cesta pozwolą poznać skaliste 
okolice zamku. Warto zobaczyć położone 
niedaleko ruiny zamku skalnego Nedamy, 
w którym mieszkańcy ukrywali się przed na-
jazdami wojsk. Na rowerze i piechotą można 
odkryć mieszkania skalne w Šemanovic-
kim dole. Relaks czeka w kąpielisku natu-
ralnym Harasov, obok którego znajdują się 
skalne płaskorzeźby. Przez Kokořínski důl 
dotrzemy do pozostałości młyna skalnego 
Štampach i  do unikatowego schronienia 
skalnego w Lhotce.

7. ZAMEK KOKOŘÍN

Naprzeciw królewskiego miasta wznosi się, 
niedostępny dla turystów, pałac Hořín. Przez 
park pałacowy można dojść do secesyjnej 
śluzy na żeglownym kanale Vraňansko-ho-
řínskim. Z dziećmi warto odwiedzić Park 
ZOO Zelčín, a z bardziej dociekliwymi wy-
brać się do archeologicznego HistoryPark 
w Ledčicach. Z Mielnika prowadzą długody-
stansowe trasy rowerowe – Wełtawska i Łab-
ska ścieżka rowerowa. W pobliskim Obříství 
odwiedzimy wiejski domek – dziś Miejsce 
Pamięci Bedřicha Smetany – który zain-
spirował czeskiego kompozytora do napisa-
nia „Sprzedanej narzeczonej“. W niewielkiej 
wsi można podziwiać drewnianą  dzwonnicę 
obok klasycystycznego pałacu oraz pozo-
stałości dawnego jazu nad Łabą.

5. HOŘÍN
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