
Dla miłośników wędrówek pieszych, rowerzystów, 
jak i rodzin z dziećmi region turystyczny Pojizeří i 
Polabí oferuje niezliczoną ilość ciekawych i  łatwo 
dostępnych celów turystycznych. Kraina rozciąga-
jąca się między rzekami Łabą i Izerą, ze względu na 
gęstą sieć ścieżek rowerowych i szlaków turystycz-
nych, jest jednym z najpopularniejszych celów wy-
cieczek w Republice Czeskiej.
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Radość małym turystom przyniesie wizyta 
w otwartym przez cały rok pałacu Loučeň. 
Okazałe wnętrza i szereg oryginalnych tras 
zwiedzania dopełnia wyjątkowy na skalę 
światową park pałacowy. Dobrą zabawę 
przy jego odkrywaniu zapewnia 12 pod-
stępnych labiryntów. Z pałacu prowadzi 
ścieżka dydaktyczna – pętla do leśniczów-
ki Loučeňskiej i do torfowisk w  pobliżu 
Stawów Loučeňskich. W pobliskich Jabke-
nicach warto odwiedzić Miejsce Pamięci 
Bedřicha Smetany. W okolicy, która zain-
spirowała słynnego kompozytora, znajduje 
się rezerwat dzikich zwierząt, Jabkenická 
obora. Luksusowy wypoczynek oferuje ho-
tel pałacowy Chateau Mcely, gdzie można 
samemu ręcznie przygotować kosmetyki.

2. PAŁAC LOUČEŇ

Czeskie dwumiasto szczyci się nie tylko naj-
dłuższą nazwą w Czechach, ale także bogatą 
historią. Zwiedzanie rozpoczniemy w Bran-
dýsie, odwiedzając renesansowy zamek 
Habsburgów. Zanim przejdziemy przez rzekę, 
warto jeszcze odwiedzić Dom Kata w Bran-
dýsie i Muzeum Żydowskie. Historia miasta 
Stará Boleslav związana jest ze śmiercią księ-
cia Wacława, którą corocznie przypomina Piel-
grzymka św. Wacława. Warto także zwiedzić 
lokalne zabytki sakralne – kościół św. Wacła-
wa, kościół św. Klemensa i kościół Wniebo-
wzięcia Najświętszej Marii Panny. Z Brandý-
sa można wybrać się do ruin zamku Jenštejn 
lub odpocząć w pobliskim Uzdrowisku To-
ušeň. Piaszczyste plaże oferują Jeziora Pro-
boštská.

10. BRANDÝS NAD LABEM-
-STARÁ BOLESLAV8.

W Polabskim Muzeum Etnograficznym cof-
niemy się w czasie. Ten popularny skansen 
jest znany z wielu czeskich bajek filmowych. 
Obok niedostępnego dla zwiedzających rene-
sansowego pałacu znajduje się Muzeum Mo-
to&Velo. Średniowieczne uliczki w  skansenie 
Botanicusu Ostrá zachwycą dzieci i dorosłych. 
Zwiedzający mogą tu samodzielnie zrobić 
świeczki i mydła ziołowe. W Lysej nad Labem 
warto pospacerować po parku pałacowym i 
odwiedzić Muzeum Bedřicha Hrozného. Na-
stępnie można wybrać się do Milovic z par-
kiem rozrywki Mirakulum, gdzie wyszaleje się 
każdy rozrabiaka. Z parku prowadzi kolejka 
wąskotorowa do Poligonu Czołgowego. W re-
zerwacie pasterskim z  platformy widokowej 
można oglądać tury i dzikie konie.

PŘEROV NAD LABEM6. NYMBURK

Królewskie miasto Nymburk, rozsławione przez 
pisarza Bohumila Hrabala i pyszne Postrzy-
żynowe Piwo, przyciąga turystów swoimi za-
chowanymi murami obronnymi i unikatowy-
mi fosami. Ze średniowiecznych fortyfikacji 
warto udać się do kościoła św. Idziego lub do 
prehistorycznej mogiły z późnej epoki kamie-
nia. Na rynku z renesansowym ratuszem moż-
na odpocząć na Ławeczce Hrabala. Przyjem-
ny spacer oferuje naturalne arboretum park 
Ostrov. Miłośnicy turystyki pieszej i wytrwali 
rowerzyści docenią Łabską Ścieżkę Rowero-
wą i  Ścieżkę Hrabala, która prowadzi przez 
mało wymagający teren w pobliżu rzeki Łaby, 
obok wydmy koło Píst i jeziora Sadská aż do 
Kerska Hrabala.

Podczas zwiedzania romantycznych ruin 
zamku Zvířetice warto wejść na szczyt wieży, 
skąd rozciąga się widok na daleką okolicę.  
W podzamczu ukrywa się mała kolejka 
ogrodowa, która ucieszy małych i dużych 
gości. W Folwarku Garncarskim Zvířetice 
można zapoznać się ze zvířeticką ceramiką 
ludową. W pobliskim Bakovie nad Jizerou 
znajduje się małe muzeum krajoznaw-
cze  i  browar Garp. Nad brzegiem strumie-
nia Kněžmostka w Młynie Wodnym Valenty 
można poznać arkana mielenia mąki.

4. ZVÍŘETICE

w

Na zasłużony wypoczynek zapraszamy do 
uzdrowiska Poděbrady. Dominantą miasta 
jest zamek z Miejscem Pamięci Króla Je-
rzego z Podiebradów. Na dziedzińcu zamku 
uwagę zwraca uwagę wystawa kolorowych 
serc. Miłośnicy filmu docenią wystawę mu-
zeum Film Legends. Podczas spaceru po 
parku zdrojowym warto zatrzymać się 
przy kolumnadzie prof. Libenskiego oraz 
skosztować wody z jednego ze źródeł mine-
ralnych i  tradycyjnych wafelków uzdrowis-
kowych. Tajemnicę czeskiego kryształu od-
kryjemy w hucie szkła Crystal Bohemia, a z 
kolei prehistoryczną historię miasta w Muze-
um Polabí. Łabską ścieżką można dojść do 
grodziska w Libici nad Cidlinou lub do Nym-
burku Hrabala.

3. PODĚBRADY

Bajkowy pałac Stránov oczarowuje swoim 
arkadowym dziedzińcem, można zwiedzić 
jego komnaty i wyjść na szczyt gotyckiej 
wieży. Pod pałacem warto zobaczyć Wia-
dukt Stránowski o długości 152 metrów. Na 
drugim brzegu rzeki Izery leżą ruiny zamku 
Starý Stránov, w  jego sąsiedztwie znajdu-
je się zachowany żydowski cmentarz. Po 
drugiej stronie autostrady, w miejscowości 
Dobrovice ze szczytu wieży ratusza rozcią-
ga się widok na okolicę. Tajemnicę kostki 
cukru odkryjemy w Muzeum w  Dobrovi-
cach. Wycieczkę zakończy spokojny spa-
cer ścieżką dydaktyczną w Parku Natury 
Chlum.

5. PAŁAC STRÁNOV  

W Zoo Chleby można na jeden dzień stać się 
opiekunem dzikich zwierząt. Rodzina Fraň-
ków hoduje tu ponad 120 gatunków zwierząt 
z całego świata. Żyzny region Polabí można 
podziwiać ze szczytu wieży widokowej Ro-
manka. Pałac Křinec ukrywa dość niety-
powe wnętrza – ozdobne niebieskie saloniki, 
a także ekspozycję mody XX wieku i kostiu-
mów teatralnych. Czeka tu na Państwa rów-
nież wystawa plakatów secesyjnych. Dalej 
warto wybrać się do Muzeum Klasycznego 
Introligatorstwa w  Rožďalovicach, gdzie 
można nauczyć się oprawiania książek. Miły 
odpoczynek czeka w ogrodzie stylowej re-
stauracji Bučický mlýn.

9. ZOO CHLEBY 

Dominantą miasta jest Zamek Mladobole-
slavski, w którym można obejrzeć ciekawe 
wystawy Muzeum Regionu Mladoboleslav-
ska. W pobliskim pałacu Templ mieści się 
wystawa multimedialna. Z wieży renesan-
sowego Ratusza Staromiejskiego widać za-
bytkowe serce królewskiego miasta, a żadnej 
atrakcji miasta nie pominiemy, spacerując po 
nim Drogą Metalową z 16 panelami audiowi-
zualnymi. Fani motoryzacji docenią wystawę 
Muzeum ŠKODA i zwiedzanie linii produk-
cyjnych czeskiego producenta samochodów. 
Warto także odwiedzić Muzeum Lotnicze 
Metoděja Vlacha. W pobliskich Kosmono-
sach można obejrzeć kaplicę loretańską z 
fasadą bogato zdobioną płaskorzeźbami. Ro-
mantyków zachwyci widok z ruin zamku Mi-
chalovice nad rzeką Izerą.

1. MLADÁ BOLESLAV

Miejscowy pałac ozdobiony jest renesan-
sowym sgraff ito, a w jego komnatach goś-
cili astronomowie Tycho Brahe i Johannes 
Kepler oraz kompozytor Bedřich Smetana. 
Ich pobyt w tutejszym pałacu przypomina 
wystawa Muzeum Benátecka. Na zamku 
można również obejrzeć Muzeum Zaba-
wek, które szczyci się największą kolekcją 
zabytkowych zabawek w Czechach. Z wieży 
zamkowej warto obejrzeć zabytkowe cent-
rum miasta. Nocne niebo można oglądać z 
obserwatorium na obrzeżach miasta. Krótki 
spacer w górę rzeki Izery doprowadzi nas do 
ruin zamku Dražice. W pobliskim rezerwa-
cie pasterskim pod Benáteckým vrchem 
można obserwować dzikie konie i żubry.

7. BENÁTKY 
NAD JIZEROU
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