
Oblast, která byla osídlená již v dávné minulosti, nabí-
zí nevšední a nezapomenutelné zážitky pro každého. 
Kraj rozprostírající se mezi řekami Labem a Sázavou 
je plný tajemných příběhů, památek a  architekto-
nických i přírodních skvostů. Oblast se pyšní největší 
koncentrací královských měst ve středních Čechách, 
které dominuje Kutná Hora zapsaná na seznam svě-
tového dědictví UNESCO.
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Nenápadné městečko na břehu řeky Sázavy 
před časem proslavila počítačová hra Kin-
gdom Come: Deliverance. Na  renesančním 
zámku navštivte originální Dřevorubecké 
muzeum. Dominantou města je pak hrad 
Pirkštejn. Sledujte stopy hlavního hrdiny 
hry na zříceninu hradu Talmberk nebo ke 
klášteru v  Sázavě. Ti, co nechtějí jít pěšky 
nebo jet na kole, mohou sjet řeku Sázavu, 
nebo se projet vlakem po trase Posázavské-
ho pacifiku. Sbírku posázavských hradů do-
plňte o  návštěvu rozlehlého hradu Český 
Šternberk.

7. RATAJE NAD SÁZAVOU

Empírová perla Čech – to je zámek Kačina. 
Projděte se zámeckými komnatami, kde po-
bývala šlechtická rodina Chotků, odhalte hos-
podářské zázemí zámku, zámeckou truhlárnu 
i konírnu. Při procházce anglickým parkem se 
seznámíte se životem hmyzu i s bohatou fló-
rou. S  dětmi zajděte do  Minizoo Ringelland 
v  Habrkovicích nebo na Statek Starý Kolín. 
Netradiční zvonici v maurském stylu hledejte 
u kostela sv. Marka v Žehušicích. Na naleště-
né motocykly a  staré traktory se zajeďte po-
dívat do Muzea veteránů v Radovesnici II. Vý-
hled na Železné hory si užijete z věže gotické 
tvrze v Semtěši.

6. ZÁMEK KAČINA

Ochutnejte léčivý pramen ze studánky 
u kostela sv. Anny v Sudějově. Poutní ces-
tu spojte s  prohlídkou Uhlířských Janovic 
s kostelem sv. Aloise Gonzagy, barokní farou 
a kostelem sv. Jiljí. Pohled z výšky si užijete 
z  rozhledny Březina, která stojí na nejvyš-
ším vrcholu Kutnohorska, nebo i  z  dřevěné 
rozhledny Bohdanka u  Bohdanče. Poznat 
okolí Bohdanče vám pomůžou také nauč-
né stezky Putování po vodních plochách 
a  Historie českého sklářství. Na „jedno“ si 
zajděte do Zámeckého pivovaru ve Zbrasla-
vicích. V  létě se osvěžíte u  Starého rybníka 
u Zbraslavic s písčitým vstupem a travnatý-
mi plážemi.

5. SUDĚJOV

10.

Prozkoumejte středověké podzemí měs-
ta Český Brod. Za historií tohoto královského 
města se vypravte do Podlipanského muzea. 
Na náměstí si prohlédněte kostel sv. Gothar-
da s  renesanční zvonicí. Pokračujte do Ji-
ráskových sadů, kde se ukrývá další zajímavá 
hranolová zvonice. Pivní speciály zakoupíte 
v Pivovaru Český Brod. Vůně čerstvě upeče-
ného chleba vás přiláká do  zhruba kilometr 
vzdáleného Štolmíře. Bochníky tu pečou v re-
plice barokní pece. Jeden z nejkrásnějších ro-
mánských kostelů naleznete v Tismicích, od-
kud se pohodovou chůzí dostanete ke gotické 
tvrzi Tuchoraz. Od tvrze následujte naučnou 
stezku Údolím Šembery vedoucí ke zřícenině 
hradu Šember.

ČESKÝ BROD

S objevováním Kutné Hory pokračujte v části 
zvané Sedlec, kde se nachází další UNESCO 
památka – katedrála Nanebevzetí Panny 
Marie a  sv. Jana Křtitele. Tak jako nedaleká 
a světově proslulá kostnice, získala katedrála 
dnešní barokní podobu rukou Jana Blažeje 
Santiniho. Vystoupejte na vrch Kaňk, kde na-
jdete Havířskou boudu s restaurací a rozhled-
nou. Okružní naučná stezka Stříbrná stezka 
vás zavede k bazilice v  Gruntě, která se řadí 
k  největším kostelům českého venkova. Gu-
rmáni ocení pražírnu kávy na tvrzi Přítoky. 
Pohled z  ptačí perspektivy nabízí rozhledna 
Vysoká, v jejímž sousedství naleznete ukrytou 
romantickou zříceninu letohrádku Belveder. 
Nebo vystoupejte do věže románského koste-
la sv. Jakuba v Církvicích. S malými výletníky 
navštivte Dětský park Louisiana Ranch.

SEDLEC4.

Procházka královským městem Čáslav zpes-
tří výlet na Kutnohorsko. Brána do Železných 
hor, jak bývá Čáslav označována, se pyšní za-
chovaným městským opevněním s 15 bašta-
mi a  gotickou Otakarovou věží. Výhled na 
městečko si užijete z  věže kostela sv. Petra 
a Pavla. Na radnici navštivte Žižkovu síň, kde 
uvidíte mimo jiné i lebku slavného vojevůdce. 
Nejslavnějším čáslavským rodákem je Miloš 
Forman, jehož tvorbu připomíná festival For-
manova Čáslav. V sousedství Městského mu-
zea vás zaujme synagoga v maurském slohu. 
Historické i současné zemědělské stroje si pro-
hlédněte v pobočce Národního zemědělské-
ho muzea. Z Čáslavi pokračujte na romantický 
zámek Žleby. V zámecké oboře můžete spat-
řit vzácné bílé jeleny.

9. ČÁSLAV

2. KUTNÁ HORA

Královské město je právem zapsané 
na  seznamu světového dědictví UNESCO. 
Projděte se historickým centrem od  chrámu 
sv. Barbory, kolem kaple Božího těla, od které 
se otevírá výhled na vinice, pokračujte podél 
jezuitské koleje, ve které navštivte Galerii 
Středočeského kraje, dále do centra. 
V Hrádku, sídle Českého muzea stříbra, sfárejte 
do  středověkých stříbrných dolů. Za sladkým 
tajemstvím se vydejte do Muzea čokolády. 
Prověřte své znalosti o  UNESCO památkách 
v  Dačického domě. Vlastní stříbrnou minci 
si vyrazíte ve Vlašském dvoře. Kutnohorská 
vína ochutnáte v klášteře sv. Voršily. Nebo si 
vytiskněte vlastní pohlednici v Knihtiskárně. 

Nedaleko Kutné Hory navštivte středověkou 
tvrz Malešov. Prohlédněte si zajímavé interiéry 
tvrze, ochutnejte vyhlášené malešovské pivo, 
nebo se ubytujte ve středověkých stanech 
ukrývajících pohodlí dnešních dní. Za rohem 
pak zavítejte do Malešovského muzea, mapu-
jící zdejší rodáky a komická díla českých uměl-
ců. Sledujte okružní naučnou stezku Cestou 
husitských hejtmanů, která vás zavede ke zří-
cenině hradu Sion. V okolí hradu najdete re-
liéf tehdejšího majitele hradu Jana Roháče 
z  Dubé, nebo repliku šibenice, na které byl 
husitský hejtman popraven. Svým nejmenším 
členům rodiny uděláte radost návštěvou zá-
bavního parku Heroland v nedaleké Březové.

3. MALEŠOV

Nenechte si ujít prohlídku „Jeruzaléma 
na  Labi“ – kolínských židovských památek 
jako je synagoga, nový a  starý židovský hřbi-
tov. Z  výšky si královské město prohlédněte 
z  rozhledny Vodárna nebo věže Práchovna. 
Na Bartolomějském návrší odhalte záhadnou 
kostnici, vystoupejte na zvonici, navštivte 
chrám sv. Bartoloměje od Petra Parléře, nebo 
nahlédněte do expozic staré farní školy a Re-
gionálního muzea. Na zelených parkánech 
najdete rosárium i bylinkovou zahrádku. S dět-
mi se vydejte do nedalekých Sendražic, kde se 
svezou úzkokolejnou řepařskou drážkou. Na 
zámku Radim si pak pro ně připravili speciál-
ní prohlídky v  dobových kostýmech. Projděte 
si naučnou Stezku Markomanů v Dobřichově. 
Den zakončete výstupem na rozhlednu Bed-
řichova vyhlídka.

1. KOLÍN

V  centru královského města navštivte Muze-
um Kouřimska, které přibližuje historii ně-
kdejšího krajského města a  jeho okolí. V  ba-
zilice sv.  Štěpána můžete obdivovat cenné 
nástěnné malby. S  unikátním zavěšením 
zvonů – srdcem nahoru – se seznámíte při 
prohlídce zvonice. Projděte se areálem Mu-
zea lidových staveb, kde vám představí ka-
ždodenní život našich předků, tradiční zvyky 
i  lidovou architekturu. Naučná stezka Stará 
Kouřim vás zavede na místo největšího stře-
dověkého hradiště v Čechách, od Lechova ka-
mene si užijte krásný výhled na celé městečko. 
Příjemnou procházkou přes osadu Království 
dojděte k mohyle připomínající bitvu u Lipan. 
Výlet spojte s návštěvou netradičního muzea 
v Černokosteleckém pivováru.

8. KOUŘIM
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