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Czechy Środkowe    
w okresie  

międzywojennym



Wstęp

Z okazji setnej rocznicy powstania Republiki Czeskiej 
przygotowaliśmy zestaw informacji o ciekawych tra-
sach wycieczkowych na terenie Środkowych Czech. 
Zainteresowanych zaprowadzimy w miejsca związa-
ne z okresem międzywojennym, czyli tzw. Pierwszą 
Republiką Czechosłowacką, oraz z postaciami, które 
kształtowały ówczesną kulturę, społeczeństwo, poli-
tykę oraz przemysł, naukę i technikę. Na poniższych 
stronach opisane zostały miejsca leżące w okolicy 
Pragi, które - mamy nadzieję - przyciągną uwagę 
zwiedzających.

Zapraszamy do wybrania jednej z poniższych tras 
wycieczkowych, które można ze sobą łączyć na róż-
ne sposoby, i do wczucia się w atmosferę okresu 
międzywojennego.

Nora Dolanská,
Dyrektor Środkowoczeskiej Centrali Ruchu Turystycznego
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Z DZIEJÓW OKRESU MIĘDZYWOJENNEGO
28 października 1918 r. rozpoczął się nowy rozdział 
czeskiej państwowości. W wyniku I wojny światowej  
i upadku Austro-Węgier powstało niezależne państwo 
czechosłowackie. Powstanie wspólnego państwa Cze-
chów i Słowaków przygotowywali i promowali w trak-
cie wojny przedstawiciele zagranicznego ruchu oporu, 
z Tomaszem Garrigue Masarykiem na czele. To właśnie 
on został później pierwszym czechosłowackim prezy-
dentem.

Rozwój życia społecznego i politycznego
Okres międzywojenny był dla Czechów złotą erą, cza-
sem rozkwitu nowego państwa i tym samym rozwoju 
społeczeństwa jako takiego. Rozwojowi społecznemu 
towarzyszył także rozwój kultury, nauki i przedsiębior-
czości.

Rozwój kulturalno-naukowy
Okres międzywojenny był szczytowym okresem  
w czeskiej literaturze i teatrze w XX w. Powstawały 
wówczas dzieła, które do dzisiaj zaliczane są do najcen-
niejszych zasobów czeskiej kultury. Do grona najbar-
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dziej znanych autorów należy Karel Čapek, będący 
jednym z bliskich przyjaciół T. G. Masaryka i skupiający 
wokół siebie szereg znaczących postaci ówczesnej elity 
intelektualnej

Rozwój architektury nowoczesnej
Powstanie niezależnej Czechosłowacji po I wojnie
światowej stanowiło bodziec dla rozwoju architektury
i budownictwa. W skład nowego państwa weszły
najbardziej rozwinięte pod względem ekonomicznym
obszary Austro-Węgier i dlatego mogło ono pozwolić 
sobie na projekty budowlane realizowane z dużym 
rozmachem. Ponadto potrzebne były nowe siedziby 
dla powstających urzędów państwowych, banków, 
szkół, fabryk i obiektów użyteczności publicznej. Epoka 
nowoczesna wiązała się z powstaniem nowych kierun-
ków w architekturze, w której oprócz funkcjonalizmu 
królował czeski kubizm.

Rozwój przemysłu
Po zakończeniu wojny Czechosłowacja powróciła do 
tradycji przemysłowych i bardzo szybko dołączyła do
grona światowych mocarstw w dziedzinie przemysłu.
Powstał wówczas szereg nowych zakładów przemy-
słowych, ale tradycyjne marki również dostosowały się 
do nowoczesnych czasów. W związku z tym nastąpił 
również znaczący rozkwit sektora finansów – powsta-
wały duże banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowe.
Rozwijało się także rolnictwo, które powiązane było 
ściśle z przemysłem. Czechosłowacja dołączyła do 
grona światowych eksporterów cukru, piwa i chmielu, co 
spowodowało rozkwit przemysłu spożywczego (browary, 
cukrownie itp.). W dużych ośrodkach przemysłowych,  
w rejonie Pilzna, Kladna i Ostrawy, nastąpiła koncentracja 
przemysłu maszynowego, chemicznego oraz wydobyw-
czego, w szczególności wydobycia węgla kamiennego.

Rozwój sportu
Gwałtowny rozwój przemysłu i nowoczesnej techniki
na początku XX w. otworzył nowe możliwości rozwo-
ju sportu. Najbardziej charakterystycznym znakiem 
nowych czasów był pod tym względem sport samo-
chodowy, który szybko zaczął cieszyć się popularno-
ścią. Rozwijały się wówczas także tradycyjne dyscypliny 
sportu. W dziejach czeskiego i słowackiego wycho-
wania fizycznego czołowe miejsce zajmuje towarzy-
stwo sportowe Sokół. Jego celem był rozwój fizyczny 
i moralny społeczeństwa. Ponadto Sokół związany 
był tradycyjnie z ruchem narodowym. W opisywanym 
okresie wybudowano szereg nowoczesnych obiektów 
przeznaczonych do ćwiczeń sportowych, tzw. „sokolni”.
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Trasa nr     I

Trasa nr    II

Nižbor (huta szkła) – Lány (zamek, Muzeum T. G. 
Masaryka) – Rakovník („sokolnia” - sala gimnastycz-
na towarzystwa Sokół) – Kralupy nad Wełtawą  
(most Masaryka)
Samochodem z Nižboru do Lán ok. 20 min. drogą nr II/116, z Lán do Rako-
vníka ok. 20 km 23 min. drogą nr II/227 i nr II/236, z Rakovníka ok. 50 min. 
(55 km) najpierw drogą nr II/227, następnie autostradą D6, zjazd nr 25, 
potem drogą nr II/236 i I/16, później drogą nr II/240 do Kralup nad Wełtawą.

Hrusice (Muzeum Josefa Lady) – Ondřejov (ob-
serwatorium) – Konopiště (zamek) – Štěchovice 
(zapora, ścieżka dydaktyczna o nazwie Nurty Świę-
tojańskie) – Stará Huť/Strž (Muzeum Karla Čap-
ka) – Mníšek pod Brdy (zamek) – wyścigi na trasie 
Zbraslav – Jíloviště
Samochodem z Hrusic do Ondřejova ok. 7 min drogą nr III/3353, następnie 
skręcić w prawo na drogę nr II/335. Z Ondřejova należy jechać w kierunku 
Konopiště ok. 22 km. Najpierw drogą nr III/6031, potem 14 km drogą nr I/3, 

Mapa tras

Nižbor

Stará Huť/Strž

Štěchovice

Mníšek p. Brdy

Zbraslav – Jíloviště

Rakovník

Kralupy n. Vltavou

Lány
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Trasa nr   III
Mladá Boleslav (Muzeum Škoda) – Dobrovice (cu-
krownia) –  Lysá nad Łabą (willa Beniesa) – Podie-
brady (uzdrowisko, elektrownia wodna) –  
Libodřice (willa Bauera)
Z Ml. Boleslav (Muzeum Škoda Auto) ok. 13,2 km samochodem do Dobrovic 
autostradą D10, zjazd nr 39 na drogę nr I/16. Z Dobrovic ok. 30 km do Lysej 
nad Łabą – Litol (willa Beniesa) drogą nr III/01013, następnie drogą nr I/38  
w kierunku autostrady D10, zjazd nr 27 z autostrady na drogę nr II/272. Z 
dzielnicy Litol do Podiebrad drogą nr II/272 na autostradę D11, następnie 
zjazd nr 35 na drogę nr II/329 i dalej drogą nr II/611 do Podiebrad. Z Podie-
brad ok. 25 km drogą nr II/611, następnie drogą nr I/38, dalej drogą nr I/12, 
skręcić w drogę nr III/12541, a następnie drogą nr III/12538 do Libodřic.

następnie skręcić na drogę nr III/1061, prowadzącą do Konopiště. Z Kono-
piště należy jechać ok. 7 km drogą nr III/1057, następnie drogą nr III/1056 
i wreszcie 8 km drogą nr II/106 do Štěchovic. Ze Štěchovic należy jechać 
10,2 km drogą nr II/102, następnie skręcić w prawo na drogę nr II/114. Po 
10 km dojeżdża się do stawu rybnego Strž w miejscowości Stará Huť (trasa 
oznakowana jest brązowymi symbolami Muzeum Karla Čapka). Spod mu-
zeum należy jechać drogą nr II/114 w kierunku autostrady D4. Zjechać  
z autostrady D4 na zjeździe nr 18 na drogę nr II/116 w kierunku miejscowości 
Mníšek pod Brdy. Następnie z Mníšku pod Brdy ok. 10 min. jazdy samocho-
dem do Jíloviště autostradą D4.

Ondřejov

Konopiště

Hrusice

Mladá Boleslav

Lysá n. Labem

Dobrovice

Poděbrady

Libodřice
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HUTY SZKŁA NIŽBOR
wszystko na temat tradycyjnej produkcji czeskiego 
kryształu

Dzieje huty szkła w miejscowości Nižbor na ziemi kři-
voklátskiej sięgają aż 1903 r., kiedy to hutę założono. Jej 
założyciel, Antonín Rückl, był przedstawicielem słynnego 
rodu zajmującego się produkcją szkła, który wybudował  
u nas kilka hut szkła. W 1923 r. zakłady, przekształcono  
w rodzinną spółkę akcyjną, której akcjonariuszami zo-
stali wyłącznie członkowie rodziny Rücklów. W okresie 
międzywojennym spółka produkowała w zasadzie pełen 
asortyment szkła użytkowego i ozdobnego dla gospo-
darstw domowych. W roku 1945 zakłady zostały jednak 
upaństwowione. Właściciele, a raczej ich potomkowie, od-
zyskali hutę szkła dopiero w 1992 r. Działalność huty szkła 
wznowił w tym samym roku przedsiębiorca, Jiří Rückl, 
który zmarł we wrześniu 2017 r. w wieku niemal 77 lat.

Oprócz produktów użytkowo-dekoracyjnych, takich jak 
szlifowane szklanki, huta szkła produkuje także trofea 
sportowe i puchary. W hucie powstają na przykład statu-
etki Czeski Lew, przyznawane za twórczość filmową, czy 
też puchar Nagrody Prezydenta Republiki Czeskiej. 
Zwiedzający hutę szkła zapoznają się z poszczególnymi 
etapami ręcznej produkcji wyrobów kryształowych, tzn. 
z warsztatem topienia szkła, obróbką szkła, grawerowa-
niem i szlifowaniem. Zwiedzanie trwa około 45 minut.

Lánská 141
267 05 Nižbor
 
GPS: 50.0033236N, 14.0004336

www.ruckl.cz

W ramach trasy nr I možna zapoznać się z produkcją kryształu 
w miejscowości Nižbor, pospacerować w parku zamkowym  
w Lánach, zwiedzić wystawę poświęconą życiu pierwszego cze-
chosłowackiego prezydenta, T. G. Masaryka, oraz ekspozycję na 
temat okresu międzywojennego i legionów czechosłowackich. 
Na zakończenie obejrzeć można unikatowe zabytki techniki  
w Rakovníku i Kralupach nad Wełtawą.

Trasa nr     I
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Zámecká ulice
270 61 Lány
 
GPS: 50.1239319N, 13.9562403E

www.hrad.cz/cs/prazsky-hrad-pro-navstevniky/ostatni/ 
zamek-lany-10271

ZAMEK LÁNY
letnia rezydencja czechosłowackich i czeskich prezy-
dentów

Barokowy zamek w miejscowości Lány, położony wśród 
lasów na ziemi křivoklátskiej w okolicy Pragi, jest od 1921 
r. oficjalną rezydencją letnią czechosłowackich i czeskich 
prezydentów. Z tego względu jest niedostępny dla pu-
bliczności. Bywa otwarty w rocznicę urodzin i śmierci T. G. 
Masaryka. Można jednak zwiedzić rozległy park zamkowy 
i palmiarnię z roku 1879. Park o powierzchni 110 ha jest 
czynny od początku marca do końca października. Zwie-
dzić można także część pokazową zamkowego zwierzyń-
ca i wspiąć się na wieżę z widokiem na wybieg zwierzy 
płowej. Można także pospacerować ścieżką dydaktyczną 
o długości 5 km, łączącą miejscowość Lány ze wspomnia-
ną częścią pokazową zwierzyńca.

Pierwszy prezydent Republiki Czechosłowackiej, Tomasz 
Garrigue Masaryk, bardzo lubił zamek w Lánach. Po 
abdykacji w 1935 r. prezydent przeniósł się tutaj na stałe. 
Wybrał także Lány na miejsce pochówku dla siebie  
i swojej rodziny. Grób rodu Masaryków na cmentarzu 
w Lánach był symbolem czechosłowackiej demokracji 
również w okresie totalitaryzmu.
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MUZEUM T. G. MASARYKA 
W LÁNACH 
wystawy i ekspozycje poświęcone okresowi międzywo-
jennemu, T. G. Masarykowi i legionom czechosłowackim

W muzeum mieści się ekspozycja poświęcona pierw-
szemu czechosłowackiemu prezydentowi, jego 
rodzinie oraz czechosłowackim legionom i okresowi 
międzywojennemu. W kolejnym obiekcie w tej samej 
miejscowości znajduje się ekspozycja poświęcona 
dziejom Czeskiego Czerwonego Krzyża i córce prezy-
denta Masaryka, Alicji G. Masaryk. Ekspozycja dzieli się 
na trzy części tematyczne – T. G. Masaryk i jego rodzina, 
T. G. Masaryk i okres profesury, T. G. Masaryk i I wojna 
światowa, okres prezydentury oraz T. G. Masaryk i okres 
międzywojenny. Ostatnia część ekspozycji przedsta-
wia życie społeczne w latach 1918–1938. Na parterze 
zmodernizowanego niedawno obiektu muzealnego 
znajduje się pracownia badawcza, kawiarnia, sala 
wykładowa wykorzystywana również na koncerty i wy-
stawy, zaś w kawiarni znajduje się niewielka ekspozycja 
poświęcona miejscowości Lány.

Zámecká 197
270 61 Lány
 
GPS: 50.1259297N, 13.9551086E

www.muzeumtgm.cz
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Tyršova 733
269 01 Rakovník
 
GPS: 50.1021839N, 13.7331739E

www.sokolkarakovnik.cz

SALA GIMNASTYCZNA 
TOWARZYSTWA SOKÓŁ 
W RAKOVNÍKU 
„Biały Dom“ w Rakovníku

Budynek w stylu geometrycznego modernizmu, zapro-
jektowany przez praskiego architekta, Otakara Novot-
nego, wzniesiono w latach 1913–1914. Charakteryzuje go 
wyraźnie podzielona i nieotynkowana fasada z białych 
cegieł. Z tego względu „sokolnię” nazwano „Białym 
Domem“. Obiekt oddano do użytku 13 czerwca 1914 r. 
i natychmiast stał się ośrodkiem życia sportowego i to-
warzyskiego w Rakovníku. Elegancki i reprezentacyjny 
budynek gościł na przykład światowej sławy tenora, 
Karla Buriana. W 1926 r. w „sokolni” odbyło się gorące 
powitanie prezydenta T. G. Masaryka, który przybył do 
miasta z oficjalną wizytą. Obecnie obiekt „sokolni” wy-
korzystywany jest wyłącznie do celów sportowych.



10

MOST MASARYKA –  
KRALUPY NAD WEŁTAWĄ 
jedyny do chwili obecnej most na Wełtawie w Kra-
lupach nad Wełtawą i okolicy

Most Masaryka w Kralupach nad Wełtawą łączy oba 
brzegi Wełtawy i jest nadal jedynym mostem drogo-
wym na Wełtawie w tej okolicy. Został wybudowany  
w wyniku wieloletnich wysiłków władz miejskich  
w latach 1926-1928. Żelbetowy most łukowy spina oba 
brzegi Wełtawy. To wyjątkowa budowla o rozpiętości 
środkowego przęsła wynoszącej 80 m (filarów nie moż-
na było umieścić w rzece). Projekt mostu opracowali 
Jarolím Farský i Jiří Kroha. W okresie międzywojennym 
na moście pobierano myto za przejazd. Wpływy  
z opłat przeznaczano na utrzymanie mostu. Na brzegu 
leżącym po stronie Kralup zachował się dom poborcy 
myta, jednak okna i drzwi obiektu są obecnie zamuro-
wane. Po obu stronach mostu znajdują się granitowe 
tablice pamiątkowe. Na jednej z nich znajduje się opis 
budowy mostu i płaskorzeźba z herbem miasta,  
na drugiej płaskorzeźba przedstawiająca T. G. Masary-
ka, którego imię most nosi.

Mostní
278 01 Kralupy nad Vltavou

GPS: 50.244465N, 14.313318E
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Podążając trasą nr II obejrzeć można niezapomniane ilustracje 
i książki Josefa Lady, zobaczyć największy teleskop w Czechach 
w Ondřejovie na zamku Konopiště, przypomnieć sobie wyda-
rzenia związane z zamachem w Sarajewie oraz dzieje Francisz-
ka Ferdynanda D´Este i jego rodziny. Następnie pospacerować 
można na łonie pięknej natury w okolicy zapory Štěchovice,  
w Muzeum Karla Čapka w miejscowości Strž obejrzeć ekspona-
ty archiwalne i nie wystawiane do tej pory przedmioty należące 
do tego wybitnego pisarza. W Mníšku pod Brdy dowiedzieć się, 
jak wyglądało życie szlachty w okresie międzywojennym, zaś 
pod koniec trasy powspominać pierwszą czeską zawodniczkę 
samochodową, Eliškę Junkovą.

Hrusice. 115
251 66 Hrusice
 
GPS: 49.90914N, 14.78134E

www.joseflada.cz/laduv-kraj/pamatnik

Trasa nr    II

MUZEUM JOSEFA LADY 
W HRUSICACH
willa letniskowa rodziny Ladów z ekspozycją poświę-
coną życiu czeskiego malarza 

Muzeum mieści się w willi letniskowej rodziny Ladów, 
wybudowanej przez Josefa Ladę w latach trzydziestych 
XX w. W latach sześćdziesiątych jego córka, Alena, prze-
kazała obiekt na rzecz skarbu państwa, w celu założenia 
muzeum Josefa Lady.

W muzeum znajduje się ekspozycja poświęcona boga-
temu życiu i twórczości Josefa Lady, czeskiego malarza, 
pisarza i ilustratora, który w sposób niezapomniany zilu-
strował powieść o Szwejku autorstwa Jaroslava Haška.
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Fričova 298
251 65 Ondřejov

GPS: 49.9101750N, 14.7800089E

www.asu.cas.cz

OBSERWATORIUM 
ASTRONOMICZNE  
W ONDŘEJOVIE
znacząca europejska placówka naukowa

Obserwatorium astronomiczne w Ondřejovie stoi już 
od ponad stu lat na wzgórzu Žalov, nad miejscowo-
ścią Ondřejov. Jest jedną z najważniejszych europej-
skich placówek naukowych w tej dziedzinie. Rozległy 
kompleks położony jest w parku, który zdobią rzadkie 
gatunki drzew i liczne, nowoczesne rzeźby. W parku 
mieszczą się secesyjne budynki i kopuła dawnego ob-
serwatorium, zaprojektowane przez architekta Josefa 
Fantę. W obserwatorium zobaczyć można największy 
teleskop w Czechach. Główne lustro teleskopu ma 
średnicę 2 m, a całkowita masa przyrządu wynosi 200 
ton.
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Konopiště 1
256 01 Benešov
 
GPS: 49.7795586N, 14.6568056E

www.zamek-konopiste.cz

ZAMEK KONOPIŠTĚ
rezydencja główna następcy habsburskiego tronu, 
Franciszka Ferdynanda d’Este, i jego żony, Zofii Chotek

Dawny gród z XIII wieku, wybudowany na wzór fran-
cuskiej twierdzy, uzyskał obecny wygląd na przełomie 
XIX i XX wieku. W tym okresie zamek był własnością 
arcyksięcia Franciszka Ferdynanda d’Este, następcy 
austriackiego tronu. Arcyksiążę był ostatnim wywodzą-
cym się ze szlachty właścicielem zamku i przebudował 
obiekt w stylu romantycznego grodu.

Część zamkowej ekspozycji poświęcona jest ważnemu 
wydarzeniu historycznemu – zamachowi na Ferdynan-
da d´Este w Sarajewie, który uważany jest za jedną  
z przyczyn wybuchu I wojny światowej w lipcu 1914 r. 
Ponadto obejrzeć można eksponaty z życia prywatne-
go arcyksięcia i jego rodziny. W ramach tras turystycz-
nych zwiedzić można sale reprezentacyjne i pokoje 
gościnne, kolekcję broni i trofeów myśliwskich. 

Od 2015 r. Trasa Myśliwska obejmuje także tajne schody 
w wieży, łączące gabinety Ferdynanda d’Este i jego żony, 
Zofii von Hohenberg, z domu Chotek. W ramach tej trasy 
zobaczyć można także korytarze myśliwskie z trofeami, 
zbrojownię, tzw. salon Kozicy i salon Poroży, biblioteki oraz 
strzelnice z akustycznymi i ruchomymi tarczami. Obejrzeć 
można także rozległy park zamkowy o powierzchni 340 
hektarów. Na terenie parku znajdują się trzy trasy dydak-
tyczne i szklarnie z rzadkimi okazami kwiatów.
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ZAPORA WODNA  
ŠTĚCHOVICE
o budowie zapór wodnych na Wełtawie i ich znaczeniu

Na początku XX w. Wełtawa służyła do klasycznej 
żeglugi i flisu. W szczególności wykorzystywana była do 
spławu drewna i do transportu kamieni i soli. Po I woj-
nie światowej powstał projekt wybudowania dwóch 
wysokich zapór w okolicy miejscowości Slapy i Orlík. 
Pierwsze dwie zapory wodne, które wchodzą w skład 
zespołu zapór zwanego kaskadą, tzn. Vrané i Štěcho-
vice, wybudowano w latach trzydziestych XX wieku na 
potrzeby żeglugi. Jezioro Štěchovickie to najmniejszy 
zbiornik zespołu zapór na Wełtawie, liczący 7,4 km 
długości, o powierzchni 114 ha.

Zainteresowani mogą zwiedzić elektrownię wodną 
Štěchovice i obejrzeć panele dydaktyczne, unikatowe 
zdjęcia z czasu budowy elektrowni i dwudziestominuto-
wy film o elektrowniach wodnych. Zwiedzanie obejmuje 
także wnętrza produkcyjne elektrowni. 

Kolejna możliwość to urokliwy spacer ścieżką dydak-
tyczną o nazwie Świętojańskie Nurty ze Štěchovic do 
Třebenic. Trasa liczy 8,5 km. W miejscowości Nové Tře-
benice można wsiąść na parostatek wycieczkowy  
i popłynąć z powrotem do Štěchovic albo skorzystać  
z linii autobusowej. Tablice informacyjne zawierają opis 
dziejów miejscowości Štěchovice i Třebenice, zapór 
Štěchovice i Slapy, o nazwie Nurty Świętojańskie, flisu 
i trampingu. Trasa ta cieszyła się największą popular-
nością w okresie międzywojennym, kiedy na brzegach 
Wełtawy powstawały pierwsze osady trampów.

Prof. Lista 329
252 07 Štěchovice

GPS: 49.8430350N, 14.4499028E
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Stará Huť 125
262 02 Dobříš

GPS: 49.7737992N, 14.2070708E

www.capek-karel-pamatnik.cz

MUZEUM KARLA ČAPKA 
W MIEJSCOWOŚCI STRŽ
rezydencja letnia pisarza Karla Čapka

W pięknej, pełnej lasów i stawów rybnych okolicy mia-
sta Dobříš znajduje się dom Karla Čapka, zamieszkiwa-
ny przez pisarza w latach 1935–1938. Mieści się w nim 
ekspozycja, poświęcona życiu i twórczości Karla Čapka, 
Olgi Scheinpflugovej i Ferdinanda Peroutky.

Po pierwszej wojnie światowej nieruchomość przejął 
od rodziny Colloredo-Mannsfeld zarządca ich majątku, 
Václav Palivec, który w 1935 r. podarował dom w stylu 
empirowym w prezencie ślubnym w użytkowanie 
wieczyste Karlowi Čapkowi i Oldze Scheinpflugovej. Ko-
lejne trzy lata pisarz poświęcił na modernizację domu  
i ogrodu. W tym miejscu powstawały jego dzieła literac-
kie (np.: Inwazja jaszczurów, Listy z podróży, Biała zaraza 
i inne). Pisarz gościł tutaj również wielu przedstawicieli 
czeskiej kultury i polityki, zwłaszcza latem 1938 r.

W kwietniu 2017 r. otwarto nową ekspozycję, poświęco-
ną wyjątkowym i nie wystawianym do tej pory przed-
miotom i archiwaliom, związanym z życiem tego waż-
nego pisarza. Następnie warto wyruszyć na liczącą 7 km 
pieszą wycieczkę po miejscach odwiedzanych przez 
Karla Čapka podczas pobytów w miejscowości Strž. 
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nám. F. X. Svobody 1
252 10 Mníšek pod Brdy
 
GPS: 49.8682381N, 14.2582911E

www.zamek-mnisek.cz

ZAMEK MNÍŠEK  
POD BRDY  
jak wyglądało życie szlachty

Okres międzywojenny przedstawiono w ramach zam-
kowych tras wycieczkowych. Ekspozycja przedstawia 
styl wnętrz mieszkalnych i styl życia szlachty na począt-
ku XX wieku, zabytkowe wyposażenie pomieszczeń re-
prezentacyjnych, takich jak na przykład salon myśliwski, 
biblioteka, jadalnia zimowa, pokój kredensowy, gabinet 
itp. Kolejna trasa obejmuje pokoje prywatne, w których 
przebywali na co dzień ostatni właściciele zamku, rodzi-
na Kastów. Obejrzeć można prywatne sypialnie, pokoje 
dziecięce i łazienki. Całość urządzona została z troską  
o najmniejsze szczegóły wyposażenia, z zabytkowymi 
zabawkami i przyborami szkolnymi włącznie.
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Zbraslavské nám.
156 00 Praha-Zbraslav 
 
GPS: 49.976146N, 14.393401E

www.zbraslav-jiloviste.cz

WYŚCIGI ZBRASLAV – 
JÍLOVIŠTĚ
Śladami czeskiej zawodniczki sportu automobilowe-
go, Eliški Junkovej

Pierwszy wyścig górski na trasie Zbraslav – Jíloviště od-
był się 25 marca 1908 r. Został zorganizowany przez Cze-
ski Klub Motocyklistów i Czeski Klub Automobilistów  
z okazji IV. Międzynarodowego Salonu Samochodowe-
go. Uczestniczyło w nim 17 motocykli i 16 samochodów.

W pierwszej edycji wyścigu sukces odniosły krajowe 
motocykle marek Laurin & Klement oraz Walter. Współ-
czesne wyścigi na trasie Zbraslav - Jíloviště są upa-
miętnieniem czeskiej zawodniczki, Eliški Junkovej. Ta 
niezwykle postępowa na owe czasy kobieta uczestni-
czyła w wyścigu jeżdżąc samochodami marki Bugatti.  
W latach dwudziestych ubiegłego wieku była najszyb-
szą kobietą planety. Jako jedyna w wyścigu Grand Prix 
dorównała mężczyznom. Junková odniosła także hi-
storyczny sukces w wyścigu na trasie Zbraslav – Jíloviště  
w 1926 r., uzyskując absolutne zwycięstwo.

Trasę zawodów można pokonać rowerem, samochodem,  
motocyklem lub na piechotę. Piękna trasa spacerowa 
prowadzi przez tereny zalesione, rozciąga się z niej widok 
na miejscowość Vrané nad Wełtawą. Trasa liczy 4,5 km.
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W ramach trasy nr III można zwiedzić zakłady samochodowe 
Škoda Auto, w Dobrovicach można dowiedzieć się wszystkiego 
na temat cukru i jego produkcji, podziwiać kubistyczne elemen-
ty architektoniczne willi Beniesa lub pospacerować w pięknym 
parku uzdrowiskowym w Podiebradach. W Podiebradach 
obejrzeć można także elektrownię wodną, która jest jednym 
z najstarszych obiektów budowlanych na Łabie. Na zakończenie 
warto zwiedzić piękną, kubistyczną willę w Libodřicach. 

tř. Václava Klementa 294
293 60 Mladá Boleslav
 
GPS: 50.4187919N, 14.9139031E

www.museum.skoda-auto.cz

MUZEUM ŠKODA
Ten, kto w okresie międzywojennym nie miał samo-
chodu marki Škoda, był nikim…

W 1895 r. Václav Laurin i Václav Klement założyli w mie-
ście Mladá Boleslav wspólne przedsiębiorstwo „Laurin 
& Klement“ . Firma ŠKODA kontynuuje jego dzieje i 
dlatego należy do grona najstarszych marek samocho-
dowych na świecie. 

Historię zakładów motoryzacyjnych przedstawia 
ekspozycja w muzeum, które mieści się w dawnych 
halach produkcyjnych. Po zwiedzeniu muzeum można 
obejrzeć sąsiednie hale produkcyjne.

Okres międzywojenny był decydujący dla awansu tej 
marki w nowej Republice Czechosłowackiej. Marka Ško-
da stała się okrętem flagowym czeskiego przemysłu.

Trasa nr   III
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Dobrovická muzea, o.p.s.
Palackého nám. 2, 294 41 Dobrovice

GPS: 50.3661747N, 14.9639181E

www.dobrovickamuzea.cz

CUKROWNIA /  
GORZELNIA DOBROVICE
jedna z najstarszych cukrowni na świecie, pozyskują-
cych cukier z buraka cukrowego

W Dobrovicach leżących niedaleko miasta Mladá Bo-
leslav cukier produkowany jest od 1831 r., czyli nieprze-
rwanie od ponad 185 lat. W ostatnich latach cukrownia 
została w znacznym stopniu zmodernizowana i obec-
nie jest to jeden z największych zakładów w Europie 
środkowej i wschodniej. Ziemia dobrovicka słusznie 
nazywana jest kolebką czeskiego cukrownictwa. 
Wyjątkowa ekspozycja muzealna, znajdująca się tuż 
obok fabryki, poświęcona jest uprawie i hodowli buraka 
cukrowego, historii produkcji cukru i spirytusu oraz 
współczesnym trendom w tej branży. W muzeum moż-
na zobaczyć głowy cukru, makiety cukrowni i gorzelni, 
zabytkowe maszyny rolnicze i poszczególne elementy 
technologii produkcyjnych. W ekspozycji miejskiej zo-
baczyć można prehistoryczną, liczącą 5500 lat i znale-
zioną w okolicy rzeźbę baranka z epoki kamienia. Dużą 
atrakcją są sezonowe wycieczki do cukrowni i gorzelni, 
które należą do spółki Tereos TTD, a. s. 
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Lysá nad Labem – Litol
Sídliště č.p. 1461/44, 289 22 Lysá nad Labem

GPS: 50.1866775N, 14.8497250E

WILLA BENIESA W OKO-
LICY LYSEJ NAD ŁABĄ
willa z wyjątkowym ogrodem na dachu, zaprojekto-
wana przez architekta Králíčka 

W 1912 r. wiedeński przedsiębiorca z branży cukrowni-
czej, Michael Benies, wybudował obok swojej cukrowni 
w miejscowości Litol w pobliżu Lysej nad Łabą wyjąt-
kową willę. Podarował ją w prezencie ślubnym córce, 
która wyszła za mąż za wiedeńskiego dyplomatę, 
Heinricha Benedikta. Jest to jedna z najważniejszych 
budowli kubistycznych w Republice Czeskiej, zaprojek-
towana przez znaczącego czeskiego architekta, Emila 
Králíčka. Największą ciekawostką, z powodu której dom 
Beniesa zaklasyfikowano do grona unikalnych obiek-
tów architektonicznych tej epoki, był ogród znajdujący 
się na płaskim dachu. W 1912 r. była to rzecz absolutnie 
wyjątkowa. Po wojnie willa pełniła rolę obiektu admi-
nistracyjnego cukrowni. W latach dziewięćdziesiątych 
cukrownię wyburzono niszcząc piękny ogród. Obecnie 
willę podziwiać można tylko z zewnątrz.
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Jiřího náměstí 39/15
290 33 Poděbrady

GPS: 50.1427006N, 15.1183511E

www.lazne-podebrady.cz

UZDROWISKO  
PODIEBRADY
oaza spokoju, natury i historii

Miasto uzdrowiskowe Podiebrady leży w odległości ok. 
50 km na wschód od Pragi na Nizinie Połabskiej. Miasto 
słynie z sanatoriów, gdzie leczy się choroby układu krą-
żenia. Część uzdrowiskowa znana jest z parków, dwóch 
kolumnad i centralnej promenady. Park uzdrowiskowy 
jest ulubioną oazą spokoju, gdzie często wypoczywa-
ją nie tylko kuracjusze. W centrum parku znajduje się 
kolumnada Libenskiego, wybudowana w 1938 r. Na po-
czątku kolumnady wznosi się pomnik T. G. Masaryka, au-
torstwa rzeźbiarza, Otto Gutfreunda. Uroczyste odsłonię-
cie pomnika odbyło się w 1927 r. Do ciekawych obiektów 
należy także zegar kwiatowy, willa Kouřimka (w której 
nakręcono zdjęcia do popularnego czeskiego serialu 
„Klinika życia”) oraz willa Obereignera, zaprojektowana 
przez Josefa Fantę. Na końcu kolumnady warto obejrzeć 
budynek dworcowy, wybudowany w 1932 r. To pierwszy 
dworzec w stylu funkcjonalistycznym w Czechach, zali-
czany z tego względu do skarbów architektury. 

W uzdrowisku gościły znane czeskie postaci, takie jak 
Tomasz Garrigue Masaryk, Karel Kramář, Edvard Beneš, 
Vlasta Burian, František Halas, Franz Kafka, Ema Destin-
nová a także Václav Havel, Miloš Forman i wielu innych.
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ELEKTROWNIA WODNA 
W PODIEBRADACH
jeden z najstarszych obiektów architektury przemy-
słowej na Łabie

W 1914 r. rozpoczęto budowę śluzy komorowej, a rok 
później również elektrowni wodnej. Realizacja projektu 
opóźniła się ze względu na wybuch I wojny świato-
wej. Budowę zakończono w roku 1923. Elektrownia 
wodna w Podiebradach należy do najstarszych tego 
typu obiektów na Łabie. Projekt opracował architekt 
pochodzący z tych stron, Antonín Engel. Zaprojektował 
elektrownię w stylu neoklasycystycznym z elementami 
kubizmu. Elektrownia wodna dochowała się niemalże 
w pierwotnym stanie wraz z urządzeniami technolo-
gicznymi i jest nadal użytkowana. 

Vodní elektrárna Poděbrady
Labská 71, 290 02  Poděbrady

GPS: 50.1388225N, 15.1215067E
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Libodřice 111 
280 02, Libodřice

GPS: 50.006316N, 15.087656E

www.nck.cz/bauerova-vila

WILLA BAUERA  
wyjątkowa kubistyczna willa zaprojektowana przez 
czeskiego architekta Gočára

Wyśmienitym przykładem architektury kubistycznej 
jest willa Bauera w miejscowości Libodřice pod Kolí-
nem. W latach 1912-14 wybudował ją dla właściciela 
miejscowych posiadłości, Adolfa Bauera, znakomity 
architekt, Josef Gočár. 

Willa, będąca odtworzonym zabytkiem kultury, dostęp-
na jest dla zwiedzających. We wnętrzach pokazano 
atmosferę początku XX w. W wyniku remontu willa 
odzyskała dawny wygląd. W obiekcie zachowały się 
takie elementy jak kominek, drewniana szafa wnękowa 
oraz biblioteka, wyposażenie łazienki i zaplecza tech-
nicznego willi. 

Na pierwszym piętrze mieści się ekspozycja poświęco-
na czeskiemu kubizmowi, Josefowi Gočárowi i rodzinie 
dawnego właściciela willi, Adolfa Bauera.
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