


Królewskie Czechy Środkowe

Wyrusz z nami śladami królów i królowych, dowody ich obecności można znaleźć dosłownie całych Czechach Środowych. Ich poczynania 

i spuścizna znalazły odzwierciedlenie w wyglądzie krainy i w atmosferze miast oraz wsi, i nadal kształtują charakter regionu, w sposób 

bardziej znaczący niż w innych miejscach w Czechach. 

Wiele zamków w środkowoczeskim regionie powstało z polecenia władców, którzy następnie przebywali w nich razem ze swymi dworzanami, 

na pożółkłych pergaminach zapisywali dekrety, urządzali wystawne biesiady na cześć zagranicznych posłów i polowali w okolicznych lasach. 

Znaczny poczet miast zawdzięcza również swoje pochodzenie dawnym rodom. Grody obronne i średniowieczne miasta królewskie 

pozostawiły po sobie cenne dziedzictwo kulturowe. 

Na wydarzenia w regionie miało wpływ wiele znamienitych rodów królewskich. Grody budowali tu Przemyślidzi, do wspaniałości 

zamków przysłużyli się Lusemburczycy, blask przepychu nadali im niektórzy Jagiellonowie, wygląd wielu miast i wsi ukształtowali 

członkowie dynastii Habsburgów. Przemysł Ottokar I, Przemysł Ottokar II, Karol IV, Wacław IV, Jerzy z Podiebradów czy Rudolf II 

Habsburg, to tylko niektórzy władcy, którzy decydowali o granicach imperium i chwale narodów a w Czechach Środkowych czuli się 

jak w domu.

Wszystkie słynne dynastie i ich członkowie wspólnie tworzyli historię regionu, kraju i kontynentu. Poszczególne rozdziały tej opowieści są 

rozproszone po całych Czechach Środkowych i czekają tylko na ciebie, kiedy wyruszysz na poszukiwania i wczytasz się w ich ekscytujące 

akapity.

SLANÝ



Grody Przemyślidów

Każda historia ma swój początek. U początków narodu czeskiego 
stała dynastia Przemyślidów, której członkowie władali jako pierwsi 
królowie na naszym terytorium. Aby mogli bronić swych pozycji, 
wybudowali wyrafinowany system fortyfikacji, składający się z kilku 
grodów – Tetína, Levého Hradce, Libice nad Cidlinou, Budče, 
Libušína, Staré Boleslavi i Lštění.

LIBICE NAD CIDLINOU

TETÍNLEVÝ HRADEC BUDEČLIBUŠÍN

STARÁ BOLESLAV



Monarchowie przebywali w siedzibach, które zapierały dech 
w piersiach innych władców i potencjonalnych wrogów, 
wzbudzały natychmiastowy szacunek i niezachwiany respekt, 
gdy tylko je ujrzeli. Środkowoczeskie zamki – Karlštejn, Křivoklát, 
Točník, Žebrák, Nižbor, Vrškamýk, Jenčov i Týřov – spełniały
to zadanie doskonale przez setki lat.

Zamki królewskie

NIŽBOR

KARLŠTEJNTOČNÍK I ŽEBRÁK

VRŠKAMÝK KŘIVOKLÁT



Arystokracja nie chciała pozostawać w cieniu władców, 
a jej rezydencje często rozrastały się do spektakularnych 
rozmiarów. Zamki i pałace Český Šternberk, Mnichovo 
Hradiště, Brandýs nad Labem, Konopiště, Jemniště, Kačina
i Veltrusy są uważane za obiekty, których znaczenie było
i nadal jest ważne w kontekście historycznym.

Grody i zamki doniosłych 
rodów arystokratycznych

MNICHOVO HRADIŠTĚ

KONOPIŠTĚ

ČESKÝ ŠTERNBERK

 BRANDÝS NAD LABEM



Królewskie miasta górnicze

PŘÍBRAM

KOLÍNKUTNÁ HORA JÍLOVÉ U PRAHY

NOVÝ KNÍN

Tam, gdzie jest złoto i srebro, przychodzi dobrobyt. Miasto Kutná 
Hora, Kolín, Příbram, Nový Knín i Jílové u Prahy miały szczęście, że 

znajdowały się lub powstały w pobliżu złóż metali szlachetnych. Każdy 
władca musi napełniać skarbiec, dotyczy to również królów. Dlatego 

monarchowie musieli rozpieszczać i nadskakiwać miastom górniczym. 



Mělník, królewskie miasto posagowe

Darowanie miasta, nie jest żadnym drobnym prezentem. Wielu 
czeskich władców doskonale wiedziało, że musi dbać o swoje drogie 
połowice, dlatego istnienie królewskich miast posagowych nie 
zaliczało się do wyjątków. Należał do nich również Mělník,
któremu status ten został na stałe nadany przez króla Karola IV.

MĚLNÍK



Poděbrady, miasto husyckiego króla

Jerzy z Podiebradówv, jedyny czeski król, który nie pochodził z dynastii 
rządzącej, ale który z ideą zjednoczonej Europy wyprzedził o wiele lat swoje 
czasy, rozsławił siebie, swój kraj i uzdrowisko daleko poza granicami swego 

królestwa. Pomimo faktu, że przydomek „królewskie“ miasto zyskało dopiero 
ponad pół wieku później, jego sława była wielka i w tamtych czasach.

PODĚBRADY



Z dziejami miast Nymburk, Kouřim, Čáslav, Beroun, Slaný i Městec Králové 
są związani pierwsi czescy monarchowie. Z jednym z największych królów 
czeskich, Przemysłem Ottokarem II, wiąże się powstanie wielu miast, 
których chwała w czasach rozkwitu mogła się mierzyć ze stolicą – Pragą.

Miasta Przemyślidów

NYMBURK

KOUŘIM BEROUN

ČÁSLAV

SLANÝ



Królewskie miasta z woli cesarzy

Miastom Rakovník i Mladá Boleslav nadał cenny tytuł cesarz Rudolf II 
Habsburg, miastu Český Brod syn Karola IV, cesarz Zygmunt Luksemburski. 
Sam Karol IV najprawdopodobniej przyczynił się do rozwoju miasta Velvary, 

historię którego spowija tajemnica – jaką był wielki pożar, który zniszczył 
miejscowe archiwum, dlatego też pisemne wzmianki o nadaniu przywilejów 

królewskich pojawiają się dopiero w dokumentach Marii Teresy i Józefa II.

VELVARY

MLADÁ BOLESLAV

ČESKÝ BROD RAKOVNÍK
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