
Regionowi wokół największego środkowoczeskie-
go miasta Kladno nie można odmówić szczegól-
nego uroku. Starożytne zamki Przemyślidów, któ-
re strzegą tajemnic pierwszych czeskich władców, 
kontrastują z przemysłowym krajobrazem przy-
pominającym jego dawną świetność. Tajemnicze 
podziemia, muzea i pomniki opowiadają historie 
ludzi, których życie na stałe wpisało się w kształt 
dzisiejszego regionu Kladensko i Slánsko.
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Wybierz się na spacer po miejscach, po któ-
rych spacerowali najwięksi mężowie stanu 
Republiki Czeskiej i świata. Architekt Jože 
Plečnik był odpowiedzialny za kształt parku 
zamkowego przylegającego do letniej rezy-
dencji prezydentów. Odkryj palmiarnię lub 
fontannę z lwami nad stawem zamkowym  
z wyspą. Życie pierwszego prezydenta Czecho-
słowacji przedstawia ekspozycja Muzeum T.G. 
Masaryka nieopodal zamku. Jego pamięć 
można uczcić na miejscowym cmentarzu. Le-
gendy czeskiego i czechosłowackiego hokeja 
można sobie przypomnieć w Hali hokejowej  
w centrum. Aby zobaczyć dzikie zwierzę-
ta udaj się do przykładowego zwierzyńca  
w lesie poza wioską. Dalej możesz wyruszyć  
do pobliskiego Nového Strašecí i rozejrzeć się 
po okolicy z punktu widokowego Mackova 
hora. Zobacz kopię najstarszej zachowanej 
kamiennej rzeźby głowy Celta w muzeum  
w Novém Strašecí.

Wsiądź na rower i wyrusz w prawie 50-kilo-
metrową podróż do królewskiego miasta Měl-
ník. Rozpocznij w praskim zoo i kieruj się dro-
gowskazami na Wełtawską Trasę Rowerową. 
Ponieważ przez większość czasu pojedziesz 
wzdłuż brzegu rzeki, po drodze jest kilka cie-
kawych przystanków. Zaraz po opuszczeniu 
Pragi skorzystaj z promu w Klecánkach i od-
wiedź Zamek Roztoky. W Kralupach nad Vl-
tavou zrób mały objazd na wzgórze Hostibejk  
z przeciwlotniczą wieżą obserwacyjną z lat 30. 
XX wieku. Zatrzymaj się na zwiedzanie zamku 
Nelahozeves i wzmocnij się w bufecie Skála. 
Zanim dotrzesz do zamku Veltrusy, miniesz 
elektrownię wodną Miřejovicka, która zain-
spirowała nawet projektantów zza oceanu. 

Aby zobaczyć przykład środkowoczeskiego 
baroku wiejskiego, warto zajrzeć do Muzeum 
Etnograficznego Slánská w Třebízi. Główną 
atrakcją skansenu jest posiadłość Cífka, którą 
można poznać z wielu czeskich bajek filmo-
wych. Z Třebíza warto skorzystać z zielonego 
szlaku i wybrać się do Královic. Tutejszy Dvůr 
oferuje przejażdżki konne i bryczką. W Klo-
bukach ścieżka dydaktyczna zaprowadzi nas  
do Kamiennego Pasterza, największego cze-
skiego menhiru. Kontynuować zwiedzanie 
okolicy można do Panenského Týnce, gdzie 
niedokończony kościół Marii Panny ema-
nuje szczególną energią. Stąd można skoczyć  
na jedno zroszone do browaru Zichovec, skąd 
można wyruszyć na krótki spacer do punktu 
widokowego Líský.

8. LÁNY PÓŁNOCNA CZĘŚĆ WEŁTAWSKIEJ  
TRASY ROWEROWEJ

Życie światowej sławy kompozytora Antonína 
Dvořáka przypomina jego dom rodzinny, któ-
ry znajduje się w zasięgu wzroku renesanso-
wego zamku Nelahozeves. W jego komnatach 
mieści się kolekcja sztuki rodu Lobkowiczów. 
Centrum informacyjne w budynku dworca 
oferuje przydatne informacje i przyjemne miej-
sca do siedzenia. Zarezerwuj rejs wycieczkowy  
w Marinie Nelahozeves lub skorzystaj z pro-
mu na drugi brzeg Wełtawy i odwiedź baroko-
wy zamek Veltrusy. Rozległy park zamkowy  
z licznymi romantycznymi budynkami moż-
na zwiedzać podczas regularnych wycieczek 
rowerowych. Wróć na lewy brzeg i odwiedź 
Muzeum Zabawek Technicznych w królew-
skim mieście Velvary. Z punktu widokowe-
go Radovič można podziwiać widok na Cze-
skie Średniogórze.

4. NELAHOZEVES2. LIDICE

Odwiedź Memoriał Lidice i przypomnij so-
bie tragiczny los wsi, która została zgładzona 
przez niemieckich nazistów 10 czerwca 1942 r.  
W Galerii Lidice możesz obejrzeć kolekcję 
sztuki współczesnej złożoną z darowizn od ar-
tystów z całego świata. Budowę „nowych” Lidic 
przypomina dom nr 116, reprezentujący archi-
tekturę i kulturę mieszkaniową lat 40. i 50. XX 
wieku. Dzieciństwu pisarza Oty Pavla poświę-
cone jest muzeum w sąsiednim Buštěhra-
dzie, gdzie przylegający do zrewitalizowanego 
zamku park zaprasza na spacer. Zabierz swo-
ich małych podróżników do Zooparku Zájezd  
z największą kolekcją kameleonów w Czechach 
lub do znanych ruin zamku Okoř. Z Okořa moż-
na wybrać się na krótki spacer do grodu Budeč  
z najstarszym dochowanym budynkiem w Cze-
chach.

W nowoczesnym zamku Červený Újezd, zbu-
dowanym w XXI wieku, mieści się karczma  
i skansen. Nostalgiczne wspomnienia wywo-
ła granie w legendarne gry zręcznościowe  
w Muzeum Automatów do Gier Wideo w są-
siedztwie zamku. Skorzystaj z jednej z wielu 
pielgrzymek odbywających się przez cały rok, 
aby odwiedzić franciszkański klasztor Hájek. 
Do Dworu Browarniczego Chýně warto wy-
ruszyć po chmielowy aromat. Z wieży wido-
kowej Vysoký vrch otwiera się widok na oko-
licę. Horní Bezděkov zaprasza do aktywnego 
wypoczynku na polu golfowym i pomiędzy 
dołkami do minigolfa Adventure golf. 

7. ČERVENÝ ÚJEZD

Skansen górniczy Mayrau w Vinařicích przed-
stawia przemysłową przeszłość Kladna i regio-
nu Slánskiego. Podczas wycieczki przejdziesz 
trasą górników przed zjazdem do podziemnej 
kopalni z unikalną szatnią łańcuchową. Udaj 
się do starożytnego wulkanu Vinařická hora  
a zobaczysz pozostałości górnictwa odkrywko-
wego. U jego podnóża znajduje się kontakto-
wy Zoo Park Obůrka Podháj. Z Wojskowego 
Skansenu w Smečném można dotrzeć wzdłuż 
lipowej alei do nieistniejącego już uzdrowiska 
z wodami żelazistymi Šternberk. Do dziś ist-
nieje tu 5 źródeł, w tym jedyne pitne źródło  
dr. Prokesze. Wczesnośredniowieczne grodzi-
sko Przemyślidów Libušín kojarzy się z powie-
ściami o córce Kroka, Libuszy. W każdą ostat-
nią sobotę miesiąca otwierany jest tu kościół 
św. Jerzego i drewniana dzwonnica. W mie-
siącach letnich można się ochłodzić w natu-
ralnym kąpielisku Jezírko Libušín.

9. MAYRAU

Poznaj fenomen mieszkań letnich w Muzeum 
Środkowoczeskim w Roztokach u Prahy.  
W muzeum znajduje się również pracownia 
wybitnej czeskiej malarki Zdenky Braunerové 
czy nowoczesna wystawa archeologiczna Ar-
chevita. Przyjemny spacer przez dolinę Tiché 
údolí prowadzi do browaru Únětického.  
Z grodziska Levý Hradec, kolebki czeskie-
go chrześcijaństwa, można podziwiać piękny 
widok na dolinę Wełtawy. Podążaj z nurtem 
rzeki do Libčic nad Vltavou, gdzie na brzegu 
stoi wielokrotnie nagradzany zrewitalizowany 
teren poprzemysłowy Uhelný mlýn. W pobli-
żu znajduje się również kilka dzieł studentów 
architektury, takich jak maszt flagowy Libová 
Libčice i 3 ambony. Albo w Roztokach sko-
rzystaj z promu i przepłyń się na drugi brzeg, 
gdzie stało mniej znane grodzisko Pravý Hra-
dec.

5. ROZTOKY U PRAHY

Wyrusz w podróż o słonym smaku do królew-
skiego miasta Slaný. W wyjątkowym Muzeum 
solniczek można podziwiać największą ko-
lekcję solniczek w Republice Czeskiej. Wejdź 
na szczyt Bramy Velvarské, która jest częścią 
lokalnego muzeum historii i ciesz się niekon-
wencjonalnym widokiem na centrum i okolice 
miasta. Pragnienie można ugasić w dwóch 
browarach Antoš i Továrna. Jedyna via ferrata 
w środkowych Czechach, zbudowana na Slán-
ské górze, oferuje adrenalinowe przeżycia. Po-
wierzchnię Księżyca i gwiaździste niebo moż-
na zbadać z obserwatorium Jaroslava Trnky.  
Z atmosferą okresu zimnej wojny można za-
poznać się w pobliskim bunkrze Drnov. Mło-
dzi i starsi podróżnicy będą zachwyceni wizytą 
w Muzeum Kolejnictwa w Zlonicach, w cen-
trum którego znajduje się Pomnik Antonina 
Dvořáka.

3. SLANÝ

Największe miasto w Czechach Środkowych 
jest sercem tego regionu. Dawną świetność 
miasta górniczo-hutniczego przypominają  
do dziś pozostałości huty Vojtěšská, w której 
znajdują się 30 metrowe piece do wypalania 
wapna. Nie tylko do Krecika można się wybrać 
do barokowego zamku z wystawą poświęco-
ną Zdenkowi Milerowi z Kladna. Park zamko-
wy zamieszkują niedźwiedzie Marta i Misza. 
Dominantą miasta jest sześć wieżowców wy-
budowanych w latach 50. XX wieku. Zajrzyj  
do przykładowego mieszkania reprezentują-
cego osiedle socjalistyczne lub schron obro-
ny cywilnej i rozejrzyj się z tarasu na dachu  
na wysokości 48 metrów. Schronienie od zgieł-
ku wielkiego miasta można znaleźć w parku 
wodnym Čabárna z ogrodem japońskim.
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