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Střední Čechy jsou velikostí i počtem obyvatel největším 
regionem České republiky a nachází se v bezprostřední 
blízkosti české metropole Prahy, která je sice hlavním sídlem 
kraje, ale leží mimo jeho území. Ve Středočeském kraji se nachází 
řada významných historicky cenných památek a několik 
chráněných krajinných oblastí. Největší koncentrací památek  
se může pochlubit město Kutná Hora, které si vysloužilo zápis  
do Seznamu světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO. 
Na seznamu je zapsán také Park Průhonice, který patří  
mezi nejrozsáhlejší parky u nás. Celkem na vás v kraji čeká  
34 městských památkových zón a 29 národních kulturních 
památek. Nejcennější přírodní oblastí kraje je CHKO Křivoklátsko, 
které figuruje na seznamu biosférických rezervací. Vaši pozornost 
si zaslouží také chráněné krajinné oblasti Český kras, Český ráj, 
Blaník nebo Kokořínsko, kterému se přezdívá Máchův kraj.
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SPORT A VENKOVNÍ AKTIVITY
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Pěší turistika

Lom Velká Amerika (1)

nedaleko obce Mořina je asi 800 metrů dlouhý a 200 metrů široký zatopený 
lom. Celá oblast patří díky své nezaměnitelné atmosféře kaňonů Divokého 
západu k vyhledávaným turistickým cílům. Bývalá těžební oblast má ale 
i svou stinnou historickou kapitolu. V lomech byli během komunismu nasazeni 
také političtí vězni, z nichž někteří podlehli následkům těžké práce i krutému 
zacházení. 

Koněpruské jeskyně (2)

je náš nejdelší jeskynní systém s unikátní krápníkovou výzdobou. Desítky 
milionů let staré jeskyně tvoří celkem tři patra plná fascinujících útvarů. Můžete 
si tu také prohlédnout tajnou středověkou penězokazeckou dílnu a kosterní 
pozůstatky, které byly v jeskyni nalezeny. 

Vyhlídka Máj (3)

– královna mezi selfíčky na sociálních sítích. Kdo si tu nevyfotil nohy, jako by 
snad ani nebyl. Ale teď vážně – jde opravdu o jeden z nejkrásnější pohledů 
na Vltavu, který se nachází na skále vysoko nad její hladinou. 

Čertovy hlavy (4)

najdete v Želízech. Devět metrů vysoké skalní útvary připomínají svým tvarem 
dvě obrovské hlavy a jsou to druhé největší reliéfy svého druhu na světě. 
Peněženku vytahovat nemusíte, jsou totiž volně přístupné. 
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https://www.lomy-amerika.cz/
http://jeskyne.cesky-kras.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vyhl%C3%ADdka_M%C3%A1j
https://www.obeczelizy.cz/zajimavosti
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Cykloturistika

Hrabalova stezka (1)

v Kersku začíná u restaurace Hájenka, kterou znáte z filmu Slavnosti 
sněženek, a končí u Postřižinského pivovaru ve městě Nymburk,  
kde můžete uhasit žízeň. Trasa je dlouhá přibližně 15 kilometrů. 

Greenway Jizera (2)

vede bezpečným a atraktivním koridorem podél řeky Jizery.  
Po 190kilometrové trase se projedete po značených cyklotrasách 
Jizerskými horami, západními Krkonošemi, Českým rájem  
a Polabím až do Prahy. Cestu si můžete zpestřit plavbou lodí. 
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https://www.kudyznudy.cz/aktivity/po-stopach-bohumila-hrabala-od-snezenek-k-postri
http://www.greenway-jizera.cz/
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ZÁŽITKY NEJEN PRO RODINY S DĚTMI
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Park Mirakulum (1)

Na deseti hekarech zábavního komplexu najdete lesní město, kontaktní 
zoo, vodní svět, hřiště v korunách stromů a mnoho dalších skvělých atrakcí. 
V prostoru areálu si můžete udělat i vlastní grilování. 

Po vodě z Kácova do Českého Šternberka (2) 
Jde o klidný 13kilometrový úsek, který je vhodný i pro rodiče s malým dětmi. 
Do Kácova, kde si můžete zapůjčit loď, vede trať legendárního Posázavského 
Pacifiku. 

Lesopark Horka (3) 
Volnočasový areál v přírodě ve Světlé pod Ještědem nadchne milovníky 
přírody. Na čerstvém vzduchu ji tu můžete poznat z blízka a pocvičit si i své 
logické myšlení. Lesopark je volně přístupný. 

Zoologická zahrada Chleby
je jednou z nejmenších zoologických zahrad u nás. Zaměřuje se na vzácné 
a ohrožené druhy ptactva. Celkem tu uvidíte přes 420 zvířat ve 120 druzích. 
Kromě množství krotkých, a dokonce ochočených zvířat, vás nadchne 
přátelská až rodinná atmosféra zoo. 

Přírodní rezervace Milovice (4)

vám dává jedinečnou možnost pozorovat ze speciálních pozorovatelen  
tři klíčové druhy velkých kopytníků. Bývalý vojenský prostor se stal domovem 
stáda zubrů, divokých koní a praturů. Vidět tato zvířata takřka ve volné přírodě 
se lidem nepoštěstilo celá staletí.  
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https://www.mirakulum.cz/
https://www.pujcovna-lodi.cz/
https://www.vylety-zabava.cz/atrakce-zabava/severni-cechy/8374-lesopark-horka-volnocasovy-areal-pro-celou-rodinu
http://www.zoochleby.cz/
https://www.ceska-krajina.cz/rezervace/prirodni-rezervace-milovice/
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KULTURA A POZNÁVÁNÍ
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Hrad Karlštejn (1)

zaujímá mezi českými hrady zcela výjimečné postavení. Byl 
vybudován českým králem a římským císařem Karlem IV. jako 
místo pro uložení královských pokladů. Seznámit se s jeho historií 
můžete na třech prohlídkových okruzích. 

Zámek Konopiště (2)

v Benešově byl posledním sídlem arcivévody Františka Ferdinanda 
d’Este. V jeho prostorách uvidíte vzácné umělecké sbírky 
a technické památky. A nelekněte se, v jeho příkopu bydlí medvěd 
ušatý, který se stal jeho strážcem. 

Hrad Křivoklát (3)

– nádherná hradní kaple, Královský a Rytířský sál s expozicí 
gotického malířského a sochařského umění, knihovna obsahující 
na 52 tisíc svazků, bohaté fürstenberské muzeum a obrazárna, 
proslulé vězení a mučírny s mučícími nástroji, monumentální velká 
věž s loveckými sbírkami a výhledem do okolí – to a mnohem víc 
vám nabídne tento unikátní středověký hrad. 

Chrám svaté Barbory (4)

vás ohromí svou majestátností. Pětilodní gotická katedrála je 
zapsána na seznam Světového dědictví UNESCO.
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https://www.hrad-karlstejn.cz/cs
https://www.zamek-konopiste.cz/cs
https://www.hrad-krivoklat.cz/cs
https://khfarnost.cz/cs/chram-svate-barbory-2/
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V Českém muzeu stříbra (1)

v Kutné Hoře se seznámíte s historií královského horního města 
a podívate se i do útrob středověkého stříbrného dolu. 

Památník Josefa Lady (2)

v Hrusicích v jeho letním domě nabízí průřez mistrovým dílem v rámci 
asi hodinu trvající prohlídky. Dozvíte se více o jeho životě a seznámíte  
se i s méně známou tvorbou. 

Galerie Středočeského kraje
v Kutné Hoře je druhou největší galerií v České republice. Zaměřuje 
se převážně na výtvarné umění 20. a 21. století, ale i samotný prostor 
galerie je uměleckým dílem. 

Hornické muzeum v Příbrami (3)

je největším hornickým muzeem u nás, ve kterém je k vidění více 
než 40 stálých expozic a vyzkoušet si můžete i jízdu důlním vláčkem. 

Památník Lidice (4)

připomíná nacistickou zvůli a pomstu za atentát na říšského protektora 
Reinharda Heydricha. V ochozech kruhového objektu najdete muzeum 
a v jeho blízkosti pak sousoší, které je památníkem dětských obětí 
druhé světové války. 
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https://www.cms-kh.cz/
https://hrusice.muzeumbrandys.cz/cz/
https://www.gask.cz/cs
https://www.muzeum-pribram.cz/cz/novinky/
http://www.lidice-memorial.cz/
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UBYTOVÁNI A RELAXACE
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Hotely a penziony

Hotel Beroun Golf Club (1)

nabízí luxusní a moderní ubytovaní přímo u precizně udržovaného  
18 jamkového golfového hřiště. V ceně pobytu máte neomezený vstup 
do wellness centra, kde můžete v sauně nebo vířivce načerpat nové 
síly po náročném dni.

Chateau Mcely (2)

patří mezi nejluxusnější hotely v Česku. Jedinečná rodinná atmosféra 
pečlivě zrekonstruovaného zámečku si vás získá a nepustí. Věhlasná 
kuchyně si vysloužila první místo v prestižním Maurerově průvodci 
Grand Restaurant. 

Esmarin Wellness (3)

hotel v Mníšku pod Brdy nabízí svým hostům kromě ubytování 
v útulných pokojích také krytý bazén i různé druhy saun. V hotelové 
restauraci Lískovka si pochutnáte na kuchyni světové úrovně. 
V bezprostřední blízkosti hotelu najdete hned několik tenisových kurtů, 
na kterých si můžete vylepšit svůj forhend. 

Equitana Hotel Resort (4)

Rozlehlý sportovně-rekreační areál poblíž obce Březnice má turisticky 
strategické umístění. Leží totiž mezi vodní nádrží Orlík a chráněnou 
krajinnou oblastí Brdy. Kromě kompletní vybavenosti hotelu můžete 
využít zdejší jízdárnu s možností výuky jízdy na koních.
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https://www.booking.com/hotel/cz/tifannys.cs.html?aid=376392;label=bookings-name-gv93XFTmPT9AJQyZsMun4AS267754336469:pl:ta:p1:p22.581.000:ac:ap:neg:fi:tikwd-65526620:lp1029083:li:dec:dm:ppccp%3DUmFuZG9tSVYkc2RlIyh9YXdX6HrtnYy-8mw7a3bFqws;sid=7775cf784311e7282b84c19a0a49d5a4;dest_id=698;dest_type=region;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=1;hpos=1;nflt=hotelfacility%3D54;popular_activities%3D54;popular_activities%3D10;hotelfacility%3D301;popular_activities%3D240;;no_rooms=1;room1=A,A;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1587547677;srpvid=306d428e2cd80147;type=total;ucfs=1&
https://www.booking.com/hotel/cz/chateau-mcely.cs.html?aid=376392;label=bookings-name-gv93XFTmPT9AJQyZsMun4AS267754336469:pl:ta:p1:p22.581.000:ac:ap:neg:fi:tikwd-65526620:lp1029083:li:dec:dm:ppccp%3DUmFuZG9tSVYkc2RlIyh9YXdX6HrtnYy-8mw7a3bFqws;sid=7775cf784311e7282b84c19a0a49d5a4;dest_id=698;dest_type=region;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=8;hpos=8;nflt=hotelfacility%3D54;popular_activities%3D54;popular_activities%3D10;hotelfacility%3D301;popular_activities%3D240;;no_rooms=1;room1=A,A;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1587547677;srpvid=306d428e2cd80147;type=total;ucfs=1&
https://www.booking.com/hotel/cz/esmarin-wellness.cs.html?aid=376392;label=bookings-name-gv93XFTmPT9AJQyZsMun4AS267754336469:pl:ta:p1:p22.581.000:ac:ap:neg:fi:tikwd-65526620:lp1029083:li:dec:dm:ppccp%3DUmFuZG9tSVYkc2RlIyh9YXdX6HrtnYy-8mw7a3bFqws;sid=7775cf784311e7282b84c19a0a49d5a4;dest_id=698;dest_type=region;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=11;hpos=11;nflt=hotelfacility%3D54;popular_activities%3D54;popular_activities%3D10;hotelfacility%3D301;popular_activities%3D240;;no_rooms=1;room1=A,A;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1587547677;srpvid=306d428e2cd80147;type=total;ucfs=1&
https://www.booking.com/hotel/cz/equitana-resort.cs.html?aid=376392;label=bookings-name-gv93XFTmPT9AJQyZsMun4AS267754336469:pl:ta:p1:p22.581.000:ac:ap:neg:fi:tikwd-65526620:lp1029083:li:dec:dm:ppccp%3DUmFuZG9tSVYkc2RlIyh9YXdX6HrtnYy-8mw7a3bFqws;sid=7775cf784311e7282b84c19a0a49d5a4;dest_id=698;dest_type=region;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=17;hpos=17;nflt=hotelfacility%3D54;popular_activities%3D54;popular_activities%3D10;hotelfacility%3D301;popular_activities%3D240;;no_rooms=1;room1=A,A;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1587547677;srpvid=306d428e2cd80147;type=total;ucfs=1&
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Hotely a penziony

Prázdninový dům Runch Smilovice (2)

v Chotilsku nabízí plně vybavenou kuchyň a terasu a najdete tu 
i zázemí pro grilování a vlastní soukromou pláž. Pro výlety do okolí  
si můžete půjčit kola. 

Hotel Alex (1)

v Berouně může být alternativou za ubytování v Praze.  
Vlakem jste totiž v centru hlavního města za 35 minut  
a parkování tu máte na rozdíl od Prahy zdarma. 

V Penzionu u Zámku, (3)

přímo v srdci historického centra města Mělníka, naleznete 
romantické, stylové a přátelské ubytování. Jaký pokoj vás láká?  
Je libo provensálský, historický, námořnický či bylinkový? 
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https://www.booking.com/hotel/cz/runch-smilovice.cs.html?aid=376392;label=bookings-name-gv93XFTmPT9AJQyZsMun4AS267754336469:pl:ta:p1:p22.581.000:ac:ap:neg:fi:tikwd-65526620:lp1029083:li:dec:dm:ppccp%3DUmFuZG9tSVYkc2RlIyh9YXdX6HrtnYy-8mw7a3bFqws;sid=7775cf784311e7282b84c19a0a49d5a4;dest_id=698;dest_type=region;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=3;hpos=3;no_rooms=1;room1=A,A;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1587545114;srpvid=a10d3d8d21c10074;type=total;ucfs=1&
https://www.booking.com/hotel/cz/alex-beroun3.cs.html?aid=376392;label=bookings-name-gv93XFTmPT9AJQyZsMun4AS267754336469:pl:ta:p1:p22.581.000:ac:ap:neg:fi:tikwd-65526620:lp1029083:li:dec:dm:ppccp%3DUmFuZG9tSVYkc2RlIyh9YXdX6HrtnYy-8mw7a3bFqws;sid=7775cf784311e7282b84c19a0a49d5a4;dest_id=698;dest_type=region;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=10;hpos=10;no_rooms=1;room1=A,A;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1587545114;srpvid=a10d3d8d21c10074;type=total;ucfs=1&
https://www.booking.com/hotel/cz/apartman-u-zamku.cs.html?aid=376392;label=bookings-name-gv93XFTmPT9AJQyZsMun4AS267754336469:pl:ta:p1:p22.581.000:ac:ap:neg:fi:tikwd-65526620:lp1029083:li:dec:dm:ppccp%3DUmFuZG9tSVYkc2RlIyh9YXdX6HrtnYy-8mw7a3bFqws;sid=7775cf784311e7282b84c19a0a49d5a4;dest_id=698;dest_type=region;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=12;hpos=12;no_rooms=1;room1=A,A;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1587545114;srpvid=a10d3d8d21c10074;type=total;ucfs=1&
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KEMPY
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Kempy

Autokemp-ubytovna SK Mšeno (1)

je strategickým místem pro milovníky pěší turistiky, sídlící téměř 
na úpatí chráněné krajinné oblastí Kokořínsko. K dispozici jsou tu  
pro vás dvě fotbalová hřiště, antukový kurt, dětské hřiště a další 
atrakce.

Rekreační středisko Stará Živohošť (2)

se nachází v malebném prostředí Slapské přehrady. Ubytujete  
se zde v chatkách, apartmánech či přímo v budově střediska.  
Pro hosty je zde možnost sportovního vyžití v posilovně  
či na venkovních hřištích, i možnost zapůjčení paddleboardů  
a mnohé další aktivity. 

Autocamp Příhrazy (3)

Okolí s borovými lesy, pískovcovými skalami a tichými rybníky láká 
na klidnou a příjemnou dovolenou v přírodě ve spojení s návštěvami 
mnoha památek a zajímavých míst. Tato oáza klidu nabízí ubytování 
formou vlastního stanu, karavanu či v chatce.

Duo camp (4)

Naleznete jej v srdci Českého ráje u Komárovského rybníka. Rybník 
má bezpečnou hloubku i pro malé děti a můžete si tu zapůjčit loďku  
či šlapadlo. Jen šest kilometrů od kempu je hrad Kost a malebné 
skály a skalní údolí naleznete již deset minut chůze odtud.
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https://autokempskmseno.sluzby.cz/
http://www.starazivohost.cz/rekreacni-stredisko/
https://www.camp-prihrazy.cz/
http://www.duocamp.cz/
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RESTAURACE
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STŘEDOČESKÝ KRAJ

V Ruthardce (3)

Tato stylová středověká restaurace s jedinečným výhledem 
na chrám sv. Barbory nebo nejvyšší kostel Kutné Hory nabízí 
kromě specialit na grilu i staročeské pochoutky.

V Restauraci MG (1)

ochutnáte pod taktovkou šéfkuchaře Miroslava Grusze 
speciality italské, středomořské a české kuchyně. Jídla 
na menu se přirozeně mění dle dostupnosti sezónních 
surovin. Restaurace byla oceněna jako třetí nejlepší  
restaurace v kategorii Mimopražské podniky v ČR  
mezi TOP restauracemi. 

V Restaurantu Konírna (2)

přímo v zámeckém areálu Panství Dlouhá Lhota si pochutnáte 
na kuchyni, která vychází z koncepce českého venkova  
při dodržování moderních gastronomických trendů. V letních 
měsících můžete využít příjemného venkovního posezení 
s grilem a udírnou, kdy si při pohledu na malebné okolí 
vychutnáte každé sousto o něco víc.
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https://www.v-ruthardce.cz/
https://www.mg-restaurace.com/
https://www.panstvi.cz/restaurace/
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TIPY NA NEOBVYKLÉ ZÁŽITKY NEBO AKCE
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STŘEDOČESKÝ KRAJ

Hodiny netradiční zábavy a adrenalinu vám zaručí zábavní 
park TEPfactor Slapy (1) nacházející se nedaleko Slapské 
přehrady. V jedinečné týmové hře vycházející z legendární 
soutěže pevnost Boyard prověříte své vědomosti i fyzičku. 

Zámek Loučeň (3) je rájem pro ty, co rádi zabrouzdají 
do historie. Kromě klasických prohlídek nabízí i tematické 
noční prohlídky, při kterých zažijete atmosféru zámeckých 
komnat po setmění. Pro mladší nabízí zámek Loučeň 
Labyrintárium s dvanácti zahradními labyrinty a bludišti. 

Tankodrom Milovice (2) učaruje příznivcům vojenské 
techniky. Zkuste si tu jízdu bojovým vozidlem pěchoty  
na 5 kilometrech drsného terénu s prudkými sjezdy 
a broděním. Aby si na své přišly i děti, je součástí areálu  
také park Mirakulum, kde budou mít o zábavu postaráno. 

Malebné město Žatec potěší všechny, co žízní po neotřelém 
zážitku – nechte se provést Chrámem chmele a piva (4), 
navštivte místní Galerii Sladovnu, která je symbolem 
žateckého pivovarnictví, a zavítejte do Restaurace U Orloje, 
jejíž součástí je jeden z nejstarších minipivovarů v ČR. Pivo 
se zde stále připravuje tradičním způsobem, a to z místního 
sladu a chmele.

1 3
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https://www.tepfactor.cz/cze/
https://www.zamekloucen.cz/
https://www.tankodrommilovice.cz/
http://cs.zatec-thum.eu/turistika/infocentrum/zajimavosti/
https://www.chchp.cz/prohlidky-chram-chmele-a-piva-zatec/
https://www.galeriesladovna.cz/
https://www.chchp.cz/minipivovar-zatec-pivo/


Osobní Asistent ČSOB Premium
Službu poskytuje AXA Assistance

Tel.: +420 226 226 000

E-mail: info@axa-assistance.cz

Tipy na výlety po Česku jsme pro vás vytvořili ve spolupráci se službou  
Osobního asistenta Axa Assistance, která je součástí ČSOB Premium.

Vzhledem k pandemii doporučujeme ověřit si otevírací doby ještě před cestou.




