
Obszar zamieszkiwany już od bardzo odległych cza-
sów oferuje każdemu niezwykłe i niezapomniane 
przeżycia. Region rozciągający się między rzekami 
Łaba i Sazawa jest pełen tajemniczych opowieści, 
zabytków oraz pereł architektonicznych i przyrod-
niczych. Region szczyci się największą koncentracją 
miast królewskich w Czechach Środkowych, na któ-
rych czele stoi Kutná Hora, wpisana na listę świa-
towego dziedzictwa UNESCO.
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Niepozorne miasteczko nad brzegiem rzeki 
Sazawy niedawno rozsławiła gra kompute-
rowa Kingdom Come: Deliverance. W re-
nesansowym pałacu można odwiedzić ory-
ginalne Muzeum Drwalstwa. Dominantą 
miasta jest zamek Pirkštejn. Warto podążyć 
śladami głównego bohatera gry do ruin 
zamku Talmberk lub do klasztoru w Sá-
zavie. Ci z Państwa, którzy nie chcą iść pie-
chotą lub jechać na rowerze, mogą spłynąć 
po rzece Sazawie lub przejechać się kolejką 
zwaną Posázavskim pacyfikiem. Kolekcję 
zamków leżących nad rzeką Sazawą warto 
uzupełnić o wizytę w potężnym zamku Čes-
ký Šternberk.

7. RATAJE NAD SÁZAVOU

Pałac Kačina to empirowa perła Czech. 
W komnatach pałacowych, które można 
zwiedzać, mieszkał niegdyś szlachecki ród 
Chotków. Zobaczyć można także gospodar-
cze zaplecze pałacu, stolarnię pałacową i staj-
nię. Spacerując po angielskim parku, poznają 
Państwo życie owadów i bogatą florę. Z dzieć-
mi koniecznie trzeba się wybrać do Minizoo 
Ringelland w Habrkovicach lub do Gospo-
darstwa Starý Kolín. Oryginalną dzwonnicę 
w stylu mauretańskim można zobaczyć w 
kościele św. Marka w Žehušicach. W Muze-
um Weteranów w Radovesnici II prezentują 
się wypolerowane motocykle i  stare traktory. 
Z wieży gotyckiej twierdzy w Semtěši można 
podziwiać wspaniały widok na Železné hory.

6. PAŁAC KAČINA

Zapraszamy do spróbowania wody leczni-
czej ze źródełka obok kościoła św.  Anny 
w Sudějovie. Pielgrzymkę można połączyć 
ze zwiedzaniem Uhlířských Janovic z koś-
ciołem św. Alojzego Gonzagi, barokową ple-
banią i kościołem św. Idziego. Z wieży wi-
dokowej Březina, położonej na najwyższym 
szczycie Kutnohorska i  z  drewnianej wieży 
Bohdanka u Bohdanče można podziwiać 
wspaniałe widoki na okolicę. Okolice Boh-
danče poznają Państwo dzięki ścieżkom dy-
daktycznym Wędrówki po krainie stawów 
i Historia szklarstwa czeskiego. Na „małe 
piwo“ można wpaść do Browaru Zamkowe-
go w Zbraslavicach. Latem można poszukać 
ochłody w Starym Stawie niedaleko Zbra-
slavic z piaszczystym zejściem i trawiastymi 
plażami.

5. SUDĚJOV

10.

W mieście Český Brod czekają średniowiecz-
ne podziemia, a historię miasta można poznać 
w Muzeum Podlipanskim. Na rynku na uwa-
gę zasługuje kościół św. Gotarda z dzwon-
nicą renesansową. Dalej warto udać się do 
parku Jiráskový sady, gdzie ukrywa się kolej-
na ciekawa dzwonnica, prostokątna. Piwne 
specjały zakupią Państwo w Browarze Český 
Brod. Zapach świeżego chleba przyciągnie do 
oddalonej o kilometr wsi Štolmíř, gdzie chleb 
piecze się w replice pieca barokowego. Jeden 
z najpiękniejszych kościołów romańskich 
znajduje się w miejscowości Tismice, skąd 
spacerem dojdziemy do twierdzy gotyckiej 
Tuchoraz. Od twierdzy biegnie ścieżka dydak-
tyczna Doliną Rzeki Šembery, która prowadzi 
do ruin zamku Šember.

ČESKÝ BROD

Odkrywanie Kutnéj Hory można kontynuować 
w dzielnicy zwanej Sedlec, gdzie znajduje się 
kolejny zabytek UNESCO – katedra Wniebo-
wzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Jana 
Chrzciciela. Podobnie jak pobliska, znana 
na całym świecie kostnica (ossuarium), jest 
dziełem Jana Blažeja Santiniego. Na wzgórzu 
Kaňk leży Havířska bouda z restauracją i wieżą 
widokową. Pętla Srebrny Szlak prowadzi do 
bazyliki w Gruncie, która należy do najwięk-
szych kościołów czeskiej wsi. Smakosze doce-
nią palarnię kawy w twierdzy Přítoky. Wieża 
widokowa Vysoká oferuje widok z lotu ptaka, 
a w jej sąsiedztwie znajdują się romantycz-
ne ruiny letniej rezydencji Belveder. Warto 
także wejść na wieżę romańskiego kościoła 
św. Jakuba w Církvicach. Z małymi turystami 
warto odwiedzić Park Dziecięcy Louisiana 
Ranch.

SEDLEC4.

Kolejnym miastem regionu wartym odwie-
dzenia jest królewskie miasto Čáslav. Brama 
do Železných hor, jak często nazywa się Čáslav, 
szczyci się dobrze zachowanymi fortyfikacja-
mi miejskimi z 15 basztami i  gotycką Wieżą 
Otakara. Widok na miasteczko można po-
dziwiać z wieży kościoła św. Piotra i Pawła. 
W ratuszu warto odwiedzić Salę Žižki, gdzie 
między innymi można zobaczyć czaszkę sław-
nego wodza. Najbardziej znanym obywate-
lem miasta jest Miloš Forman, którego twór-
czość upamiętnia festiwal Čáslav Formana. 
W sąsiedztwie Muzeum Miejskiego uwagę 
przykuwa synagoga w  stylu mauretańskim. 
Zabytkowe i współczesne maszyny rolnicze 
można obejrzeć w filii Narodowego Muzeum 
Rolnictwa. Z Čáslavi warto wybrać się na ro-
mantyczny zamek Žleby. W zwierzyńcu zam-
kowym można obejrzeć rzadkie białe jelenie.

9. ČÁSLAV

2. KUTNÁ HORA

Miasto królewskie słusznie wpisane na listę 
UNESCO. Zapraszamy na spacer po zabyt-
kowym centrum od kościoła św. Barbary, 
obok kaplicy Bożego Ciała, skąd otwiera się 
widok na winnice i dalej wzdłuż kolegium je-
zuickiego, w którym można obejrzeć Galerię 
Kraju Środkowoczeskiego, do centrum. W 
Hrádku, siedzibie Czeskiego Muzeum Sreb-
ra, można zjechać do średniowiecznej kopalni 
srebra. Słodkie tajemnice można odkryć w Mu-
zeum Czekolady, a swoją wiedzę o zabytkach 
UNESCO sprawdzić w Domu Dačickiego. We 
Włoskim Dworze mogą Państwo wybić włas-
ną srebrną monetę, a w klasztorze św. Urszu-
li spróbować kutnohorskich win. W  Muzeum 
Druku Typograficznego można z kolei wydru-
kować swoją pocztówkę.

W pobliżu Kutnej Hory leży średniowieczna 
twierdza Malešov. Mogą tu Państwo zwiedzić 
ciekawe wnętrza twierdzy, skosztować słyn-
nego malešovskiego piwa lub przenocować 
w średniowiecznych namiotach ukrywających 
współczesne wygody. Niedaleko znajduje się 
Muzeum Malešov, które przedstawia zna-
nych mieszkańców oraz humorystyczną twór-
czość czeskich artystów. Ścieżka dydaktyczna 
Szlakiem Hetmanów Husyckich ma kształt 
pętli i prowadzi do ruin zamku Sion. W oko-
licy zamku znajdą Państwo relief ówczesnego 
właściciela zamku Jana Roháče z Dubé i repli-
kę szubienicy, na której hetmana powieszono. 
Najmłodszych członków rodziny ucieszy wizyta 
w parku rozrywki Heroland w pobliskiej Březovej.

3. MALEŠOV

„Jerozolima nad Łabą“ – nazywany tak ze 
względu na swoje żydowskie zabytki: syna-
gogę, nowy i stary cmentarz żydowski. Widok 
z lotu ptaka na miasto królewskie rozciąga się 
z  wież widokowych Vodárna i  Práchovna. 
Na wzniesieniu Bartolomějské návrší odkryją 
Państwo tajemnicze ossuarium, będą mogli 
wejść na dzwonnicę, odwiedzić kościół św. 
Bartłomieja Petra Parléřa, zajrzeć do starej 
szkoły parafialnej i Muzeum Regionalnego 
oraz odpocząć w rosarium i ogrodzie ziołowym. 
Z dziećmi warto wybrać się do pobliskich Sen-
dražic na przejażdżkę wąskotorową kolejką 
buraczaną. Na zamku Radim dla dzieci przy-
gotowano specjalne zwiedzanie w strojach  
z epoki. Czeka również Ścieżka Dydaktyczna Mar-
komanów w Dobřichovie. Dzień można zakoń-
czyć wejściem na wieżę widokową Bedřichova  
vyhlídka.

1. KOLÍN

W centrum królewskiego miasta można od-
wiedzić Muzeum Ziemi Kouřimskiej, pre-
zentujące historię dawnej stolicy regionu i  jej 
okolicę. W bazylice św. Szczepana znajdują 
się cenne malowidła ścienne, a w dzwonnicy 
obok unikatowe dzwony zawieszone sercem 
do góry. Warto odwiedzić kompleks Muzeum 
Architektury Ludowej, gdzie można poznać 
tradycyjne zwyczaje i architekturę ludową. 
Ścieżka dydaktyczna Stará Kouřim prowadzi 
do największego grodziska średniowiecznego 
w Czechach, od Kamienia Lecha rozciąga się 
wspaniały widok na całe miasteczko. Na przy-
jemny spacer warto wybrać się przez osadę 
Království aż do mogiły upamiętniającej bitwę 
pod Lipanami. Wycieczkę warto połączyć z wi-
zytą w oryginalnym muzeum w Browarze Čer-
nokosteleckim.

8. KOUŘIM
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