
 
CYKLOTURISTIKA 

Spoznávanie Prahy, severných Čiech, Českého raja a Moravy  

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY 
 

 

1.) Dátum vykonania:    podľa plánu CTK Lešťan 
Začiatok akcie:     Rimavská Sobota od 23:00 hod. 

Ukončenie akcie:     Rimavská Sobota do 21:00 hod. 
 
2.) Vedúci akcie, odborné 

a zdravotnícke zabezpečenie:   MVDr. Michal Ondovčík  
 
3.) K zabezpečeniu plynulého priebehu cykloturistickej akcie je potrebné, aby si každý účastník 

priniesol so sebou nasledovný materiál: 
 

Výstroj: 
- - cyklistický odev a obuv podľa ročného obdobia, pokrývka hlavy, prilba, okuliare, rukavice, 
- - náhradný odev (spodná bielizeň, pyžamo, ponožky, náhradný cyklistický odev), 

- pláštenka do dažďa, vode-odolný povlak na cyklistické tretry, 
- osobné hygienické potreby, 
- obal na vodu min. 1 l. 

 
Výzbroj: 

- cyklistický batoh (taška na bicykel) na prenos materiálu, 
- minimálne jedna náhradná duša, 
- lepenie na defekty,  

- pumpa na nafukovanie kolies, 
- montážne kľúče a náhradné súčiastky, 

- nôž, 
- potraviny. 
 

4.) Logistické zabezpečenie: 
 
- ubytovanie – naplánoval CTK Lešťan v Prahe, Plzni, Františkových Lázňach, Karlových 

Varoch, Dubí, Hrádku nad Nisou, Železnom Brode, Trutnove, Svitavách, Brne, Veselí nad 
Moravou, Skalici, Bratislave, Komárne a Šahách. Za ubytovanie uhradí každý účastník akcie, 

 
- stravovanie – si zabezpečí každý účastník akcie. 
 

5.) Súčasťou týchto organizačných pokynov je informačný materiál. 
 

U účastníkov cykloturistickej akcie sa predpokladá dobrý zdravotný stav. Ďalšie organizačné 
pokyny budú vydané pri zahájení cykloturistickej akcie. 
 
 

         MVDr. Michal Ondovčík 

 

https://potulky.eu/
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INFORMAČNÝ MATERIÁL 
 

PROGRAM 
DEŇ ČINNOSŤ POZNÁMKA 

PRVÝ 
 

  

PRESUN vlakom  
Ubytovanie PRAHA 
  

Historické centrum mesta, Hradčany, Vyšehrad, 
Žižkov, Karlin, Vysočany, Holešovice, Vinohrady, 

Trója, Smíchov, Podolí 

DRUHÝ 
 
 

 

PRESUN bicyklom po meste Praha a jej blízkeho okolia. 
Návšteva starých pivární a kaviarničiek 

Ubytovanie PRAHA 

Historické centrum mesta, Hradčany, Vyšehrad, 
Žižkov, Karlin, Vysočany, Holešovice, Vinohrady, 
Trója, Smíchov, Podolí   

 

TRETÍ 
 

  

PRESUN bicyklom do mesta Plzeň. Spoznávanie obcí, miest 
a prírodných zaujímavostí po trase 
Ubytovanie Plzeň 

Po trase Praha-Černošice-Dobřichovice-Horovice-
Rokycany-Plzeň 
  

ŠTVRTÝ 
 
 
  

PRESUN bicyklom do kúpeľného mesta Františkovy Lázne. 
Spoznávanie kúpeľných miest, obcí a prírodných zaujímavostí po 
trase 
Ubytovanie Františkovy Lázne 

Po trase Plzeň-Město Touškov-Permarec-Konstantinovy 
Lázne-Planá-Mariánsky Lázne-Lázne Kynžvart-
Kynšperk nad Ohří-Františkovy Lázne 
  

PIATY 
 

 

PRESUN bicyklom do kúpeľného mesta Karlovy Vary. 
Spoznávanie kúpeľných miest, kráľovského mestečka a hradu 
Loket 
Ubytovanie Karlovy Vary 

Po trase Františkovy Lázne-Cheb-Kynšperk nad Ohří-
Sokolov-Loket-Karlovy Vary 
 

ŠIESTY 
 

 

PRESUN bicyklom do mesta Dubí (Teplice). Spoznávanie 
baníckych miest a kúpeľného mesta Dubí 
Ubytovanie v Dubí (Teplice) 

Po trase Karlovy Vary-Ostrov-Stráž nad Ohří-Klášterec 
nad Ohří-Chomutov-Jírkov-Litvínov-Dubí (Teplice) 
 

SIEDMY  
 

 

PRESUN bicyklom do mesta Hrádek nad Nisou. Spoznávanie 
miest, obcí a prírodných zaujímavostí po trase 
Ubytovanie v Hrádku nad Nisou 

Po trase Dubí-Teplice-Ústí nad Labem-Děčín-Nový Bor-
Jablonné v Podještedí-Hrádek nad Nisou 
 

OSMY 

 
 

PRESUN bicyklom do mesta Železný Brod. Spoznávanie miest, 

obcí a prírodných zaujímavostí (Český Raj, Krkonoše) 
Ubytovanie v Železnom Brode 

Po trase Hrádek nad Nisou-Grabštejn-Chotyně-

Chrastava-Liberec-Jablonec nad Nisou-Železný Brod 
 

DEVIATY 
 

 

PRESUN bicyklom do mesta Trutnov. Spoznávanie miest, obcí 
a prírodných zaujímavostí (Český Raj, Krkonoše) 

ubytovanie v Trutnove 

Po trase Železný Brod-Semily-Nová Páka-Hostinné-

Trutnov 

DESIATY 
 

 

PRESUN bicyklom do mesta Svitavy. Spoznávanie miest, obcí 
a prírodných zaujímavostí  
ubytovanie vo Svitavách 

Po trase Trutnov-(Dvúr Králové nad Labem)-Jaroměř-
Hradec Králové-(Pardubice)-Vysoké Mýto-Litomyšl-
Svitavy 

 

JEDENÁSTY 
 
 

PRESUN bicyklom do mesta Brno. Spoznávanie miest, obcí 
a prírodných zaujímavostí 
ubytovanie v Brne 

Po trase Svitavy-Březová nad Svitavou-Letovice-Černá 
Hora-Brno 
 

DVANÁSTY 
 
 

PRESUN bicyklom do mesta Veselí nad Moravou. Spoznávanie 
miest, obcí a prírodných zaujímavostí (Baťov kanál) 
ubytovanie vo Veselí nad Moravou 

Po trase Brno-Slávkov u Brna-Kyjov-Vracov-Bzenec-
Veselí nad Moravou 
 

TRINÁSTY 

 
 

Presun loďou (bicyklom) do mesta Skalica. Spoznávanie obcí a 

lokalít po trase Baťovho kanála 
ubytovanie v Skalici 

Po trase Veselí nad Moravou-Stražnice-Petrov-

Sudoměřice (výklopník)-prístavisko Skalica 
 

ŠTRNÁSTY 
 

 

PRESUN bicyklom do mesta Bratislava 
ubytovanie v Bratislave 

Po trase Skalica-Holič-Kúty-Malacky-Plavecký Štvrtok-
Láb-Zohor-Devínske Jazero-Devínska Nová Ves-Devín-

Bratislava 

PATNÁSTY 
 

PRESUN bicyklom do mesta Komárno. Spoznávanie miest, 
obcí a prírodných zaujímavostí po ľavom brehu rieky Dunaj 

Po trase Bratislava-cyklo C Pálenisko-Nové prístavište-
Hamuliakovo-Šamorín-Báč-Šuľany-Trstená na Ostrove-

https://potulky.eu/
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 Ubytovanie v Komárne Sap (Ňárad)-Zlatná na Ostrove 

ŠESTNÁSTY 
 
 

 
 

PRESUN bicyklom do mesta Šahy. Spoznávanie miest, obcí 
a prírodných zaujímavostí (rímsky vojenský tábor, Iža-
Bokrošské Slanisko, Čenkov-Čenkovská lesostep) 

ubytovanie v Šahách 

Po trase cyklo C Komárno-Iža-Patince-Radvaň nad 
Dunajom-Môča-Kravany nad Dunajom-Čenkov-Obid-
Štúrovo-Kamenica nad Hronom-Salka-Letkés (HU)-

Ipolytolgyes (HU)-Vámosmikola (HU)-Kemence (HU)-
Výškovce nad Ipňom-Preselany nad Ipľom-Šahy 

SEDEMNÁSTNY 

 
 

PRESUN bicyklom do mesta Rimavská Sobota. Spoznávanie 

miest, obcí a prírodných zaujímavostí 

Po trase Šahy-Slovenské Ďarmoty-Kováčovce-Bušince-

Rapovce-Fiľakovské Kováče-Veľké Dravce-Rimavská 
Sobota 
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PRAHA 
Praha (nem. Prag, angl. Prague, tal. Praga, maď. Prága) je hlavné a najväčšie mesto Česka, 

sídlo Stredočeského kraja (ktorý územie mesta obklopuje) a zároveň samostatná správna 

jednotka (štatutárne mesto a vyšší územný samosprávny celok). Má rozlohu 496 km², žije tu 1 

324 277 obyvateľov (k 1.1.2020), v aglomerácii s rozlohou 4 983,1 km² až 2,6 milióna obyvateľov 

(k 31.12.2017). 

Historické centrum mesta s jedinečnou panorámou Pražského hradu je pamiatkovou 
rezerváciou UNESCO. 

Mestská pamiatková rezervácia tu bola zriadená roku 1971 na ploche 8,22 km² a patrí do nej 
najmä Staré Město, Josefov, Malá Strana, Hradčany s Pražským hradom, Nové 
Město a Vyšehrad. Je to najrozsiahlejšia mestská pamiatková rezervácia v Európe. 

V meste je veľa národných kultúrnych pamiatok a tisíce stavebných a umeleckých pamiatok. 

Na území dnešnej Prahy sídlila v predhistorickej dobe rada najrôznejších kmeňov – posledné 

nálezy pri Křesliciach datujú tunajšie osídlenie do doby pred siedmymi tisíc rokmi (ide o kultúru 
s lineárnou keramikou). Okolo roku 200 pred Kr. bolo v lokalite Závist 

založené sídlisko Keltov (Bojovia). Okolo oblasti, kde teraz stojí Praha, 
zmieňuje Ptolemaiova mapa (2. stor.) germánske mesto s názvom „Casurgis“.[3] Počas sťahovania 
národov v 6. storočí, začali Pražskú kotlinu osídľovať Slovania. 

Podľa legendy bola Praha založená v 8. storočí českou kňažnou a veštkyňou Libušou a jej 
manželom Přemyslom, zakladateľom dynastie Přemyslovcov. Legenda hovorí, že Libuša vyšla na 

skalnatý útes vysoko nad Vltavou a prorokovala: „Mesto vidím veľké, jeho sláva hviezd sa bude 
dotýkať.“ Na mieste prikázala vystavať hrad a mesto nazvala Praha. 

Dôležitým kultovým miestom sa stal ostroh nad riekou Vltavou, kde nechal knieža 

Bořivoj postaviť koncom 9. storočia druhý kresťanský kostolík v Čechách, zasvätený Panne 
Márii. Za vlády Bořivojovho syna Spytihněva I. na počiatku 10. storočia bola celá plošina 
ostrohu obohnaná obranným valom a vznikol tu kniežací palác. Tak boli položené 

základy Pražského hradu, kam sa presídlil knieža so svojou družinou z Levého Hradca. Praha sa 
tým stala centrom rodiaceho sa českého štátu. Z Pražského hradu a ďalších hradísk v stredných 

Čechách začali přemyslovskí vládcovia spravovať okolité územie, kde si postupne podriadili 
miestnych obyvateľov a prinútili ich odvádzať poplatok. Existencia kniežacieho hradu priviedla 
do jeho podhradia remeselníkov a obchodníkov – začalo sa rodiť stredoveké mesto. 

Stredovek 

 
Pohľad na Prahu, drevorezba, 1493 

Počiatkom 12. storočia bola Praha rozkvitajúcim mestom, nad ktorým sa vznešene vypínal 
kniežací hrad. „Tam žijú Židia, majúci plno zlata a striebra, tam sú zo všetkých národov 
najbohatší kupci, tam sú najzámožnejší peňažníci, tam stojí trhovisko a v ňom plno koristi…“, 
napísal ktosi neznámy o Prahe. Kupec Ibráhím ibn Jákúb napísal už v 10. storočí o Prahe, že je 
to „mesto z kameňa“, čo bolo vo tej dobe znakom bohatých miest. Vtedajšia Praha sa rozkladala 

na území dnešného Starého Mesta. Pomenovanie Staršie – respektíve latinsky Maior, to 
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znamená tiež Väčšie – mesto pražské získala po tom, čo Přemysl Otakar II. udelil v 

roku 1257 pražskému podhradiu, osídlenému od 10. stor., magdeburské mestské právo. Takto 
vzniklo Menšie Mesto pražské – Malá Strana. Príliv remeselníkov a kupcov do oboch miest 
rástol, najmä keď sa v dobe panovania Karla IV. Praha stala cisárskou rezidenciou a cisár 

zamýšľal učiniť z nej hlavné mesto Svätej ríše rímskej. Priestor vymedzený hradbami pražských 
miest však začal byť pre početné obyvateľstvo rýchlo príliš tesný, a tak panovník pristúpil k 

veľkorysému kroku – v roku 1348 založil Nové Mesto pražské a vytýčil preň rozsiahle územie 
medzi Vyšehradom, dnes už zaniknutou osadou Poříčí a Starým Mestom. To bolo postupne 
zastavané mešťanskými domami, priestornými trhoviskami, záhradami, nádhernými stavbami 

kostolov a kláštorov. Veľkosťou a nádherou mohla Praha tej doby súperiť s najslávnejšími 
mestami ako Rím, Florencia, Paríž a Kolín nad Rýnom, napísal o sídelnom meste Karla 

IV. František Palacký. V Karlovej dobe však bola väčšina ním založených kostolov len 
rozostavaná. Bohatým talianskym mestám ako Rím, Florencia či Benátky sa nemohla rovnať. 
Praha síce patrila medzi najväčšie a najrozľahlejšie európske mestá,[4] ale počet obyvateľov 

Prahy bol vtedy nižší, než v Ríme, Benátkach, Janove, Florencii, Miláne, Carihrade, Paríži či 
Londýne.[5][6][7][8][9][10] 

Zjednotenie pražských miest 

 
Karlov most, rok 1840 

K prvému pokusu o zjednotenie Starého a Nového Mesta došlo v roku 1518 na popud 

staromestských mešťanov vedených Janom Paškom z Vratu. Roku 1523 kráľ Ľudovít II. potvrdil 
zjednotenú mestskú radu, a tak spojenie pražských miest legalizoval. Jednotná Praha však bola 
už v roku 1528 znovu rozdelená. 

Zjednotiť pražské mestá natrvalo do jedného správneho celku sa podarilo až v roku 1784 za 
vlády cisára Jozefa II. Kráľovské hlavné mesto Praha potom tvorilo Nové a Staré Mesto 
pražské, Malá Strana a Hradčany. Postupne bol pripojený Josefov, Vyšehrad a Holešovice. 

Na konci 19. storočia bola Praha už industrializovaným, rýchlo sa rozvíjajúcim mestom so 
železnicou a továrňami, ktoré bolo najväčšie v českej krajine.[11] V roku 1893 bola zahájená 

pražská asanácia, ktorá zasiahla Josefov a Podskalí; začali sa rozvíjať elektrické dráhy, k mestu 
sa v roku 1901 pripojila Libeň. 

Veľká Praha 
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Mosty ponad Vltavu, pohľad z Letnej 

Na konci prvej svetovej vojny bola vyhlásená nezávislosť českého štátu, ku ktorému sa vzápätí 

pripojilo Slovensko. V Prahe dochádzalo k ničeniu symbolov rakúskeho mocnárstva, pričom boli 
zničené alebo odstránené i niektoré iné pamiatky (Mariánsky stĺp na Staromestskom námestí, 
pomník maršala Václava Radeckého na Malostranskom námestí alebo socha cisára Františka 

Jozefa I. na Smetanovom nábreží). 

Ako hlavné mesto novo ustanoveného Československa bola Praha i naďalej modernizovaná a 

rozširovaná. Roku 1922 bola založená Veľká Praha, do ktorej boli zahrnuté všetky predmestia 
vrátane do tej doby samostatných miest ako Kráľovské Vinohrady, Nusle alebo Košíře. Praha, v 
ktorej vedľa sebe žilo české, nemecké a židovské obyvateľstvo, sa stala pozoruhodným 

kultúrnym centrom. Desaťročné secesné obdobie prerušila prvá svetová vojna. Na konci 
dvadsiatych rokov 20. storočia sa začal v architektúre prejavovať funkcionalizmus; bola tiež 
dostavaná gotická Katedrála svätého Víta. V septembri 1929 (za prezidenta T. G. Masaryka a 

arcibiskupa Františka Kordača, ako je uvedené nad klenbou triumfálneho oblúka chóru dómu) 
bola dokončená dostavba katedrály a slávnostne otvorená pri príležitosti tisíceho výročia 

smrti svätého Václava. 

Svetovo unikátna je kubistická architektúra – jedine v Prahe prešiel kubizmus z maliarskych 
plátien do architektúry (Pavel Janák, Josef Gočár, Josef Chochol), ambicióznym plánom bolo 

založenie kubistického sídliska na Vyšehrade. 

Druhá svetová vojna 

 
Emauzský kláštor a pamätník 

Praha svým vítězným synům 

Od 15. marca 1939 bola Praha hlavným mestom Protektorátu Čechy a Morava. Kultúrny život 

bol ochromený; po incidente, ktorého obeťou bol študent Jan Opletal, boli zatvorené vysoké 
školy a študentskí predáci popravení. Počas druhej svetovej vojny boli z Prahy deportovaní do 

koncentračných táborov príslušníci tzv. „menejcenných rás“, 
predovšetkým židovské a cigánske (podľa vtedajšieho označenia) obyvateľstvo. Bežné boli 
popravy a väznenie odporcov nacistického režimu. Nechválne známou sa v tejto súvislosti stal 

napríklad úrad gestapa v Petschkovom paláci alebo Kobyliská strelnica. Režim zosilnil represie 
po úspešnom atentáte na zastupujúceho ríšskeho protektora Reinharda Heydricha v máji 1942, 

po ktorom boli vyhladené obce Lidice a Ležáky. 5. mája 1945 vypuklo Pražské povstanie, pri 
ktorom zahynulo okolo 7 400 ľudí z radov spojencov a civilistov a približne 1000 vojakov 
nacistickej armády. Podľa dohôd medzi spojencami z protihitlerovskej koalície však musela 

americká armáda zastaviť svoj postup 6. mája pri Plzni, zatiaľčo Červená armáda dorazila do 
Prahy až 9. mája. Po skončení vojny boli takmer všetci pražskí Nemci vysídlení. 

Vojnové škody na pražskej zástavbe boli minimálne; plánovanú likvidáciu mesta už nemohol v 

tej dobe oslabený a ustupujúci nacistický režim realizovať, k vážnejšiemu poškodeniu tak došlo 

https://potulky.eu/
https://sk.wikipedia.org/wiki/Prv%C3%A1_svetov%C3%A1_vojna
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensko
https://sk.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Jozef_I.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Jozef_I.
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensko
https://sk.wikipedia.org/wiki/1922
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vinohrady_(Praha)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%A1%C3%AD%C5%99e
https://sk.wikipedia.org/wiki/Funkcionalizmus_(architekt%C3%BAra)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Katedr%C3%A1la_sv%C3%A4t%C3%A9ho_V%C3%ADta,_V%C3%A1clava_a_Vojtecha
https://sk.wikipedia.org/wiki/1929
https://sk.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_I._(%C4%8Desk%C3%A9_knie%C5%BEa)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kubizmus
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Pavel_Jan%C3%A1k&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Josef_Go%C4%8D%C3%A1r&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Josef_Chochol&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Praha,_Karlovo_N%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD,_Emauzy.jpg
https://sk.wikipedia.org/wiki/15._marec
https://sk.wikipedia.org/wiki/1939
https://sk.wikipedia.org/wiki/Protektor%C3%A1t_%C4%8Cechy_a_Morava
https://sk.wikipedia.org/wiki/Jan_Opletal
https://sk.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_svetov%C3%A1_vojna
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDidia
https://sk.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3movia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Nacizmus
https://sk.wikipedia.org/wiki/Gestapo
https://sk.wikipedia.org/wiki/Reinhard_Heydrich
https://sk.wikipedia.org/wiki/1942
https://sk.wikipedia.org/wiki/Lidice
https://sk.wikipedia.org/wiki/Le%C5%BE%C3%A1ky
https://sk.wikipedia.org/wiki/5._m%C3%A1j
https://sk.wikipedia.org/wiki/1945
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pra%C5%BEsk%C3%A9_povstanie_(1945)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Plze%C5%88
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cerven%C3%A1_arm%C3%A1da
https://sk.wikipedia.org/wiki/9._m%C3%A1j


 
CYKLOTURISTIKA 

Spoznávanie Prahy, severných Čiech, Českého raja a Moravy  

 

len počas trojnásobného bombardovania americkými lietadlami na konci vojny: 15. 

novembra 1944 v Holešoviciach,[12] 14. februára 1945[13] najmä v Novom Meste, Nusliach, 
na Vinohradoch a 25. marca 1945 na strategické ciele 
vo Vysočanoch, Libni a Kbeloch.[14] Výraznými stavbami, ktoré vznikli ako náprava vojnových 

škôd, sú veže Emauzského kláštora alebo novší Tancujúci dom. 

Praha ako hlavné mesto socialistického Československa 

Po druhej svetovej vojne začali vznikať prvé sídliská, ich výstavba sa urýchlila v 60. rokoch. 
Pôvodná zástavba bola niekde nahradená panelovými domami. V rokoch 1960, 1968, 1970 a 
1974 bolo k Prahe pripojených ďalších viac než 60 obcí. V roku 1968 do Prahy vtrhli 

vojská Varšavskej zmluvy a zahájili okupáciu, ktorá trvala až do zamatovej revolúcie. V 60. a 70. 
rokoch sa zmodernizovali dôležité dopravné stavby ako letisko a hlavná železničná stanica, 
začalo sa budovať metro a takzvaný ZÁKOS – systém kapacitných mestských komunikácií, z 

ktorých jedna oddelila Národní muzeum od Václavského námestia. Na protest proti potlačovaniu 
slobôd a pasívnemu prístupu verejnosti po okupácii Československa armádami štátov 

Varšavskej zmluvy sa tam 16. januára 1969 upálil Jan Palach. Pre obyvateľov boli na zelených 
lúkach okolo Prahy vybudované panelové sídliská. 

Postupujúci ekonomický úpadok krajiny zasiahol i Prahu, čo sa prejavilo v zanedbanom vzhľade 

mesta i v zhoršovaní služieb. Praha sa stala centrom nežnej revolúcie, ktorá ukončila mocenský 
monopol komunistickej strany. 

Praha po nežnej revolúcii 

 
Pražské výškové budovy na Pankráckej pláni 

Zavedením štandardných vzťahov so západoeurópskymi krajinami sa Praha ešte viac 
otvorila turistike. Rozvoj súkromného vlastníctva a podnikania sa prejavil v skvalitnení služieb a 

tiež v oprave chátrajúcich budov v historickom jadre mesta. 

Individuálna automobilová doprava, ktorá pred rokom 1990 nebola tak intenzívna ako v 

západoeurópskych mestách, rýchlo rástla, a to viedlo k rýchlemu zhoršeniu dopravnej situácie v 
meste. Počet cestujúcich MHD vzrástol od roku 2001 z 1,104 miliárd na 1,186 miliárd osôb v 
roku 2017, z toho 461 miliónov cestovalo metrom.[15] Najvyťaženejšou stanicou metra je I. P. 

Pavlova, najvyťaženejšou električkovou linkou linka číslo 22.[16] 

V roku 2002 Prahu ťažko poničila povodeň, ktorá zasiahla najmä ZOO alebo metro, kde 

zaplavila 18 staníc. 

 

PLZEŇ 
Plzeň (slovenské prídavné meno znie plzenský, nie plzeňský; nem. Pilsen) je štatutárne 

mesto na západe Čiech a metropola Plzenského kraja, ležiace na sútoku 
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riek Radbuza, Mže, Úslava a Úhlava. K 1. januáru 2010 malo 169 935 obyvateľov,[2] je štvrtým 

najväčším mestom Česka. 

Plzeň je známa ako priemyselné a pivovarnícke mesto. V rozsiahlych továrenských 
halách Škodovky sa vyrábajú dopravné prostriedky a priemyselné stroje, na druhej strane 

krajskej metropoly sa potom varí známe pivo Prazdroj a Gambrinus. Spodnokvasený svetlý 
ležiak sa celosvetovo označuje ako Pilsner alebo Pils podľa nemeckého mena mesta Pilsen. 

Nachádza sa tu množstvo budov ešte z čias Rakúsko-Uhorska. V meste sídli 
tiež biskupstvo Plzenskej diecézy. Školstvo potom zastupujú rôzne stredné a vysoké školy, medzi 
ktoré patrí napríklad Západočeská univerzita. 

Súčasné historické jadro mesta má pravidelnú sieť ulíc s uprostred takmer 
štvorcovým námestím Republiky (166 × 188 m), ktorému dominuje Katedrála sv. Bartolomeja s 

najvyššou kostolnou vežou v Česku (102 m), budovaná od roku 1295 a dokončená (v 
dnešnej dispozícií) na začiatku 16. storočia. 

V roku 2015 je Plzeň spoločne s belgickým mestom Mons Európske hlavné mesto kultúry. 

 

MARIÁNSKE LÁZNE 

Mariánské Lázně (nem. Marienbad) sú mesto v Česku v okrese Cheb v Karlovarskom kraji. 1. 
januára 2012 tu žilo 13 554 obyvateľov, z toho 6 343 mužov a 7 211 žien, pričom priemerný vek 

v meste bol 43,6 roka (muži 41,5 roka, ženy 45,3 roka). 

Mesto v parku alebo park v meste? Kto niekedy navštívil Mariánske Lázně vie, aké ťažké je 
odpovedať na túto zákernú otázku. Kúzlu našich svetoznámych kúpeľov podľahla už celý rad 

významných osobností i prostých vyznávačov odpočinku. S ľahkosťou tu čerpajú nové sily a 
inšpiráciu. Ale nie je to len úchvatná príroda a mariánskoľazenské hotely sídliace v historických 

budovách, čo si získava srdce prichádzajúcich návštevníkov. Čerstvý vzduch, čo vám vnikne do 
pľúc hneď pri prvom nádychu, viac ako 200-ročná tradícia kúpeľníctva v Mariánskych Lázní, K 
tomu pokojná atmosféra a nevedomý úsmev na tvári pri pohľade na Spievajúce fontánu. To je 

to, čo robí Mariánske Lázně perlou presláveného kúpeľného trojuholníka. 
Mesto sa nachádza na západe Českej republiky. Na jeho relatívne malom území vyviera viac ako 

40 minerálnych prameňov , prevažne využívaných na liečbu ochorení močového 
ústrojenstva. Vďaka rôznorodému chemickému zloženiu však niektoré pramene môžu byť 
využité aj na liečbu pohybového aparátu či tráviaceho traktu a metabolických, gynekologických 

a onkologických ochorení. 
Podľahnite kúzlu Mariánskych Lázní aj vy. Zavítajte na toto fantastické miesto a dajte svojmu 
telu i svojej mysli spoznať niečo bežne nevídané. Vybrať si môžete z nepreberného množstva 

možností. Zachcelo sa vám užiť si dlhodobý pobyt s liečebným balíčkom ? Alebo snáď víkend 
plný spoznávania a wellness procedúr ? Či jednodňové zrelaxovanie tela i duše vrátane 

potešenia chuťových pohárikov rozprávkovou gastronómiou? Desiatky rozmanitých hotelov 
rôznych kategórií, ktoré poskytujú všetko, na čo si spomeniete, sú pripravené vás prijať s 
otvorenou náručou. 

 

FRANTIŠKOVÉ LÁZNE 
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Františkovy Lázně (nem. Franzensbad) sú kúpeľné mesto v Česku v 

okrese Cheb v Karlovarskom kraji. 1. januára 2012 tu žilo 5 569 obyvateľov, z toho 2 653 mužov 
a 2 916 žien, pričom priemerný vek v meste bol 41,5 roka (muži 40,0 roka, ženy 42,9 roka). 

Tunajšie pramene boli známe už v stredoveku, keď sa kyselka donášala do Chebu a predávala 

sa ako stolová voda. Mesto aj kúpele vznikli až v roku 1793 z nariadenia cisára Františka I. a 
vďaka jednotnej klasicistickej architektúre majú kúpeľní hostia dodnes pocit, ako by sa vrátili 
do starých čias. 

Františkovy Lázně sú malebné mesto s šachovnicovým pôdorysom a radom empírových a 

klasicistických budov , umiestnené uprostred krásnych parkov a lesoparkov . Architektúru z 
prelomu 18. a 19. storočia ale sprevádza podobne ako v iných kúpeľoch široká škála moderných 
rehabilitačných procedúr a bohatá ponuka liečebných a relaxačných pobytov . Najznámejšie sú 

Františkov a Luisin prameň ; oba kúpeľné pavilóny , v ktorých pramene vyvierajú, patria medzi 
najkrajšie stavby a zároveň symboly Františkových Lázní. 

 Vo Františkových Lázních sa okrem iného liečia gynekologické ochorenia vrátane neplodnosti , 

a tak keď roku 1923 sochár Adolf Mayerl vytesal parkovú plastiku malého chlapčeka s rybou , 
symbolom plodnosti, čoskoro sa medzi pacientkami rozšírila fáma: každá žena, ktorá sa dotkne 
palca ľavej nohy sochy roka otehotnie . Legendu údajne vymyslel kúpeľný fotograf pán Škarda, 

ale je dodnes živá a chlapček prezývaný František sa od dotykov len leskne. Originál sochy je k 
videniu v  Mestskom múzeu . 

 Staré časy pripomínajú dve romantické vyhliadkové veže , rozhľadňa Salingburg a rozhľadňa 

pri reštaurácii Kaštieľ , naopak novodobou dominantou je Aquaforum , komplex bazénov s  
wellness centrom , saunami a radom atrakcií. V okolí Františkových Lázní láka k výletom 
niekoľko zaujímavých miest, napríklad  prírodná rezervácia Soos , rozľahlé rašeliniská s 

jazierkami, minerálnymi prameňmi , náučným chodníkom , geologickým parkom a múzeom 
pravekých zvierat . 

Výbor pre svetové dedičstvo UNESCO novo zaradil jedenásť európskych kúpeľných miest na 

zoznam kultúrneho dedičstva. Medzi „ Slávnymi kúpeľnými mestami Európy “ sú aj tri české 
kúpele – Karlove Vary, Mariánske Lázně a Františkovy Lázně. 

 

CHEB 
Cheb (nem. Eger) je okresné mesto na západe Čiech v Karlovarskom kraji a centrum 

niekdajšieho Chebska. Prvá historicky zachovaná zmienka o Chebe pochádza z roku 1061. 
Mesto Cheb leží na rieke Ohři (nem. Eger). Hlavný priemysel je strojársky, textilný, kovárenský, 

stavebný, drevospracujúci a potravinársky. V roku 2008 tu žilo 35 022 obyvateľov. 

Chebské hradisko bolo osídlené už v 9. storočí Slovanmi. Prvá dochovaná písomná zmienka o 
Chebe pochádza z roku 1061. Roku 1146 pripadlo Chebsko cisárovi Fridrichovi I. 

Barbarossovi ktorý tu okolo roku 1180 dal postaviť z časti zachovaný stredoveký hrad (falc) a 
mesto bolo založené v roku 1204. Cheb patril striedavo k Čechám a Nemecku, od roku 1322 je 
súčasťou českého štátu. 25. februára 1634 bol v Chebe, v dome na námestí (za Špalíčkom, dnes 

Mestské múzeum) zavraždený Albrecht z Valdštejna a na hrade jeho dôstojníci. 
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Hoci bolo Chebsko od roku 1322 súčasťou Čiech, neuspokojila sa väčšina miestneho 

obyvateľstva po skončení prvej svetovej vojny s novo vzniknutým Česko-Slovenskom a žiadala 
odtrhnutie. Príchod talianskych legionárov v roku 1919 však ich plány zhatil. V období 1. 
republiky sa v Chebe značne zvýšil počet českého obyvateľstva príchodom do pohraničia za 

prácou. Protičeskoslovenské nálady nemeckého obyvateľstva sa však od roku 1933 neustále 
zvyšovali a vyvrcholili v roku 1938. Triumfálny príjazd Adolfa Hitlera 3. októbra 1938 na 

zaplnené chebské námestie korunoval podpísanie Mníchovskej dohody, odchod tisícov 
Čechoslovákov, ale i nemeckých antifašistov z mesta a pripojenie Sudet k Tretej ríši. 

Po roku 1945 bola väčšina obyvateľstva nemeckej národnosti vysídlená do Nemecka, čo 

spôsobilo značný pokles počtu obyvateľov (predvojnový stav bol dosiahnutý až v 90. rokoch 20. 
storočia). 

 

LOKET 
Loket je mesto v Česku v okrese Sokolov v Karlovarskom kraji. 1. januára 2006 v ňom žilo 3 
193 obyvateľov, z toho 1 586 mužov a 1 607 žien, pričom priemerný vek v obci bol 35,2 rokov 
(muži 33,9 rokov, ženy 36,6 rokov). 

Tam, kde rieka Ohře ohýba sa do lakťa, tam kde Karel IV. neďaleko pramene Vary 
Karlovy objavil a kde Johann Wolfgang Goethe 74. narodeniny oslávil, tam sa týči hrad, 
ktorý iné meno ako Loket nemohol mať. 

Možno tak trochu začiatok ako z rozprávky alebo povesti, ale na stredovekom hrade Loket to 
naozaj také je. Opradený je rôznymi poverami a stretnúť tu tiež môžete kadekoho. Aj škriatkov, 

aj draka a možno aj duše zblúdilé... 

 
Zdroj: Czechtourism 

Pretože nie všetci na tento hrad prišli dobrovoľne. Určite k nim nepatrili väzni vo vtedajšej 

mestskej väznici v 19. a ešte aj 20. storočí. V tomto období bol Loket miestom múk a stonu.  A 
možno tu tí vinní i tí nespravodlivo odsúdení nariekajú dodnes. Začuť ich môžete v temných 
kobkách v podzemní hradu. Ak má však vaša ratolesť na hlave „hniezdo“ či si správne 

neporadilo so všetkými gombíkmi na košeli, jednu z miestností určite obíďte. Škriatok Štrakakal 
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totiž neučesané a neupravené deti nemá rád. Vraj sa takým vždy ujde buchnát knihou po 

chrbte. 

 
Zdroj: Faacebook / Hrad Loket 

Na nádvorí môžete stretnúť ďalšieho z „obyvateľov“ hradu. Socha škriatka Gottsteina tu nie je 
náhodou. Škriatok stráži všetky loketské skaly. Kto vie, čo by sa s hradom postavenom na 
žulovom masíve stalo, keby tu Gottstein nebol? No a ak by ste potrebovali „pripáliť,“ nemyslíme 

teraz cigaretku ku kávičke, ale do pece pod koláče, tak skúste sa zastaviť za Šarkanom. Tohto 
draka ochotne navštevovali gazdiné z okolia, aby im nikdy nechýbal plamienok. No skúste sa ho 

spýtať: „Nemáš oheň?“ 
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Zdroj: Czechtourism 

Po stretnutí so všetkými tými kadejakými vrtošivými postavičkami a pohľade na utrpenie väzňov 
v tmavých kobkách vám dobre padne trochu krehkej krásy v podobe rôznych šáločiek, 
stojančekov na špáradlá či kúpeľných hrnčekov. Áno, na Lokti majú originálnu zbierku 

porcelánu, vyrobeného dokonca aj v kedysi funkčnej miestnej porcelánke. Okrem porcelánu sú 

tu aj skvosty známej karlovarskej sklárne Moser. 

 

 

KARLOVY VARY 
Karlove Vary[2][3] (iné názvy: Karlovy Vary [4][5]; zriedkavo Karolove Vary[6], zriedkavo Karlove 
Kúpele[7]; historicky: Karlov Kúpel[8]; čes. Karlovy Vary ; nem. Karlsbad) sú štatutárne mesto v 
západných Čechách a metropola Karlovarského kraja. 

Majú rozlohu 59,10 km² a 49 326 obyvateľov[9]. Je to významné kúpeľné mesto so známym 

sklárskym a potravinárskym priemyslom. 

Dňa 6. júla 1401 potvrdil kráľ Václav IV. Karlovým Varom všetky mestské výsady a početným 

privilégiám pripojil vzácne právo azylu a štatút otvoreného mesta bez opevnenia. Zvláštne 
postavenie kúpeľného centra zdôraznilo privilégium o pokoji v meste a zákaze nosenia zbraní na 
území mesta. Karlove Vary boli uvedené ako jediné české kúpele vo veršovanom lexikóne 

európskych kúpeľných miest, ktorý vydal norimberský kúpeľník a básnik Hans Foltz. Označené 
boli vtedy ako „Teplé kúpele pri meste Lokte“. Na území kúpeľov sa rozšírilo protestantstvo, 

ktoré tu prevládalo až do roku 1624, kedy odišli z Karlových Varov poslední luteráni do Saska, 
kde založili mestečko Johanngeorgenstadt. Na pamäť tejto udalosti bol vztýčený kamenný kríž 
neďaleko lokality Bellevue. V roku 1628 prijali Karlovarskí opäť katolícke vyznanie. Cisár 

Ferdinad II. mestu následne navrátil staré práva. Po silných jarných dažďoch spôsobila dňa 9. 
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mája 1582 voda z pretrhnutých rybníkov na riečke Teplej katastrofálnej povodne. Prílivová vlna 

v meste napáchala obrovské škody. Zo 102 domov poškodila 36 úplne a 18 čiastočne, strhala 
všetky mosty. Bochovský dramatik a básnik Clemens Steffani vydal o povodni podrobný 
veršovaný spis. Dve dcéry Apolonie Rutendunstovej sa dňa 13. augusta 1604 pozerali z okna na 

pochodujúcich vojakov. Dievčiny zabudli, že sa na kameňoch pretavuje maslo. Vznikol 
požiar. Ten bol taký hrozivý, že zo 102 domov, ktoré vtedy tvorili celé mesto, zostali iba 3. 

Vyhorela aj radnica – tá bola obnovená až v roku 1875. Počas bojov tridsaťročnej vojny vyplienili 
kúpeľné mesto Švédi. K vojnovému plieneniu a vypaľovaniu obcí a osád ťahajúcimi oddielmi 
dochádzalo vtedy v celom kraji. Ďalšie drancovanie Karlových Varov švédskymi vojskami 

prebehlo v rokoch 1645 a 1646. Dňa 13. decembra 1707 potvrdil cisár Jozef I. Karlovým Varom 
všetky mestské privilégiá a výslovne menoval Karlove Vary slobodným kráľovským mestom. V 
rokoch 1711 a 1712 sa zdržiaval v Karlových Varoch ruský cár Peter I. Veľký. V kúpeľoch sa 

preslávil predovšetkým svojou manuálnou zručnosťou. Pomáhal murárom pri stavbe domu U 
páva, ktorý stával proti domu Peter, v kováčskej dielni v Brezovej vlastnoručne ukoval podkovu 

a železnú tyč. Obe udalosti pripomínajú pamätné dosky. V Karlových Varoch sa uskutočnila 
posledná poprava. Karlovarské mestské popravisko so šibenicou stávalo na skalnom ostrohu na 
Šibeničnom vrchu, v miestach dnešného altánku Bellevue. Ničivý požiar mesta DňaDvorným 

dekrétom z 29. marca 1769 sa v Karlových Varoch začala vyrábať žriedlová soľ podľa postupu 
karlovarského hippokrata, lekára Davida Bechera. Soľ sa získavala odparovaním žriedlovej vody 
z plytkých medených panvíc. Dňa 5. júla 1785 prvýkrát navštívil Karlove Vary nemecký básnik 

Johann Wolfgang Goethe. Preslávený básnik, ktorý si tunajší kraj zamiloval, navštívil kúpeľné 
mesto celkom trinásťkrát, naposledy v roku 1823. Na pamäť Goethových kúpeľných pobytov mu 

bola v meste roku 1883 vztýčená busta. Lekárnik Josef Vitus Becher zahájil výrobu 
presláveného karlovarského žalúdočného likéru Becherovka. Pôvodný recept mu daroval osobný 
lekár Christian Frobrig anglického kniežaťa Maxmilliana Friedricha von Plettenberg roku 1805. 

Zásadný význam pre ďalší rozvoj mesta malo jeho napojenie na európsku železničnú sieť roku 
1870, kedy bola zahájená prevádzka na trati Karlovej Vary – Cheb. O rok neskôr začal jazdiť 

vlak na linke Praha – Karlove Vary. Dňa 24. novembra 1890 postihla kúpele najväčšiu povodeň 
v histórii Karlových Varov, ktorá spôsobila mestu obrovské škody. Zničených bolo na 400 
obchodíkov a vyše 200 domov vážne poškodených, mnohé z nich museli byť následne 

strhnuté. Pri záchranných prácach počas povodne zomrel vtedajší obľúbený starosta mesta 
Eduard Knoll. Prvá svetová vojna znamenala bodku za vzostupnou krivkou vývoja žriedlového 
mesta, bola koncom tzv. starých dobrých časov spätých s duchom rakúsko-uhorskej 

monarchiKarlove Vary navštívil československý prezident Tomáš Garigue Masaryk. Do roku 
1933 v kúpeľoch následne zdržiaval celkom osemkrát. Najradšej prebýval v hoteli Sawoy-

Westend, na ktorom je dnes umiestnená pamätná doska. Rok 1989 sa stal začiatkom novej 
nádejnej éry slobodného rozvíjania kúpeľníctva, kultúry, cestovného ruchu a podnikateľských 
aktivít v údolí Vřídla na sútoku Teplé s Ohří. 23. mája 1759 postihol mesto veľký požiar, ktorý 

vypukol v dome U troch múrenienov na Tržisku. Oheň následne zničil na 224 domov vrátane 
Zámockej veže a bývalej karlovarskej radnice. 

 

KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ 
Klášterec nad Ohří ( nemecky Klösterle an der Eger ) je mesto v okrese Chomutov ležiace v 
nadmorskej výške 320 metrov v údolí Ohře medzi Krušnými a Doupovskými horami v 

severozápadných Čechách . Žije tu približne 14 tisíc [1] obyvateľov. Mestom prechádza 
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cesta I/13 a železničná trať 140 Cheb - Klášterec nad Ohří a 130 Klášterec nad Ohří - Ústí nad 

Labem. Historické jadro mesta je mestskou pamiatkovou zónou . 

Medzi rokmi 1150 až 1405 tu kláštor rádu benediktínov z Postoloprt mal 
svoje prepoštstvo . Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1352 . [3] 

 
Stĺp Najsvätejšej Trojice 

 
Podniková predajňa porcelánu 

Významným majiteľom panstva a budovateľom mesta v rokoch 1452–1620 bol saský rod pánov 
Oplov z Fictumu , radcov českých kráľov, povýšených roku 1472 do panského stavu, ktorí 

postavili vodnú pevnosť na mieste zámku. Roku 1514 obýval Hanuš Fictum z Fictumu 
hrad Nový Šumburg s poplužným dvorom v Klášterci a roku 1541 sa objavuje označenie hradu 
ako zámku. [3] Krištof Fictum sa stále ešte nazýva pánom na Šumburke a Kláštorci. Za účasť v 

stavovskom povstaní z roku 1618 bol tomuto rodu majetok skonfiškovaný a roku 1620 
Fictumovia utiekli späť do Saska. 

Dôležitú etapu v rozvoji mesta predstavoval ďalší majiteľ panstva z rokov 1621–1945, katolícky, 
pôvodom juhotirolský rod Thunovcov . Tí postavili barokový kostol Najsvätejšej Trojice, 
prestavali zámok najskôr v barokovom štýle a neskôr v dnešnej novogotickej podobe a 

vybudovali tiež rozsiahly anglický zámocký park so sala terrenom . 

Mesto v týchto dobách postihlo niekoľko rozsiahlych požiarov, takže bolo mnohokrát 

prestavované, naposledy koncom 19. storočia . V roku 1794 tu bola založená druhá najstaršia 
česká manufaktúra na porcelán ( Klášterec nad Ohří – Porcelánka Thun ). Pri jej zrode 
stál Johann Nikolaus Weber (1734-1801), továreň propachtoval ak najväčším úspechom 

doviedol jeho syn Maxmilian Weber . Dodnes prosperujúca továreň používa pre svoje výrobky 
značku THUN. 

V roku 1873 sa v meste spomína hamr na výrobu plechu. [5] 
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CHOMUTOV 
Chomutov (nem. Komotau) je štatutárne mesto na severozápade Čiech v Ústeckom kraji. Má rozlohu 29,26 km² a 50 782 
obyvateľov (2008), čím je dvadsiatym najväčším mestom Česka, štvrtým v Ústeckom kraji a najväčším v okrese 
Chomutov. 

Pri pohľade do krajiny zbrázdenej povrchovými uhoľnými baňami si možno Chomutov 
predstavíte ako typické priemyselné mesto, ale skutočnosť vás milo prekvapí. Má pekné 
historické centrum so zámkom a múzeom, obľúbeným cieľom výletov je aj zoopark a Kamencové 
jazero, jediné svojho druhu na svete. 

Kamencové jazero zrejme vzniklo zatopením lomov , v ktorých sa ťažil kamenec a síra . Voda, v 

ktorej je rozpustený kamenec, neobsahuje žiadne živé organizmy , nerastú v nej sinice a vodné 
riasy, a celé leto tak máte istotu bezpečného a čistého kúpania . Upravené pláže a móla so 

šatňami dopĺňajú vodné nafukovacie atrakcie a možnosť požičania lodičiek , okolo jazera vedie 
upravený cyklistický chodník . 

Smerom na severozápad sa od Chomutova tiahne Bezručovo údolie , najdlhšie údolie Krušných 
hôr . Obľúbený cieľ peších aj cyklistických výletov nesie meno Petra Bezruče (1867-1958), avšak 

sliezsky básnik v Chomutove zrejme nikdy nebol. Kým sa však stal uznávaným básnikom, bol 
poštovým úradníkom – a to stačilo chomutovským poštárom na to, aby údolia pomenovali po 

slávnom kolegovi. Došlo k tomu v deň Bezručových 79. narodenín a udalosť pripomína bronzová 
pamätná doska u jedného z radu mlynov. 

V  chomutovskom múzeu si prezriete expozíciu ľudového umenia , zameranú na drevené hračky 
a ľudovú vianočnú tvorbu z českej a nemeckej strany Krušných hôr , obdiv si zaslúži aj Fialov 

betlehem , predstavujúci staré remeslá . Rodiny s deťmi si užijú v rozsiahlom zooparku , ktorého 
súčasťou je postupne sa rozrastajúci skanzen  a lanové centrum pre deti. V  Chomutove tiež 

môžete vyskúšať svoje zručnosti v jednom z najlepších tuzemských skateparkov ! 

 

LITVINOV 
Litvínov (nem. Leutensdorf) je mesto v severozápadných Čechách na úpätí Krušných hôr, 10 km severne od 
mesta Most, 30 km západne od mesta Ústí nad Labem a 80 km severozápadne od Prahy. Má rozlohu 40,7 km², okolo 27-
tisíc obyvateľov a vyše 2000 domov. 

Mesto má tradíciu významného strediska chemického a uhelného priemyslu. 

Mesto leží na úpätí Krušných hôr blízko Mosta, s ktorým je dokonca spojené električkovou 
traťou. Litvínov mal sčasti podobný osud, aj tu ustúpila dolná časť mesta ťažbe hnedého uhlia. 

Historické jadro sa ale na rozdiel od Mosta zachovalo takmer v pôvodnej podobe. V historickom 
centre Litvínova si prezrite súbor secesných domov , strohý ranne barokový kostol Michaela 
Archanjela , bývalú radnicu s galériou Radničná pivnica a zámok s  múzejnými expozíciami . Od 

obvyklej mozaiky pamiatok sa líši štvrť Osada , postavená počas druhej svetovej vojny ako 
jednotný urbanistický celok, a Koldom, Kolektívny dom . Stavebnotechnická pamiatka svetového 
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významu z rokov 1947–1958 predstavovala v dobe svojho vzniku nový štýl moderného bývania 

so všetkým potrebným zázemím. 

Až do roku 1957 stávala na rohu fary proti litvínovskej radnici socha Herkula či Samsona . 
Povesť rozpráva, že práve takého silného chlapíka kedysi radní najali na stavbu starej radnice. 
Keď si však prišiel pre sľúbenú odmenu, mešťania sa mu vysmiali, a tak úplne novú budovu 

vlastnými rukami rozmetal na cucky. Sochu dnes nájdete vo Voigtových sadoch , pochádza z 
dielne Mateja Bernarda Brauna a do Litvínova ju v roku 1820 priviezli zo zámku v Duchcovej 

Valdštejnovej. 

Z Litvínova vedie niekoľko turistických trás do vnútra Krušných hôr , s množstvom zaujímavostí 
vás zoznámi napríklad náučný chodník Tesárova cesta . Ďalšie značené trasy vás dovedú k  
rozhľadni Jeřabina ak  Czedikovmu glorietu , medzi vzdialenejšie ciele patrí rozhľadňa Vlčia 

hora alebo vodná nádrž Fláje . V  Novej Vsi v Horách nájdete múzeum drevených hračiek , 
obľúbeným cieľom rodinných výletov býva zrúcanina hradu Rýzmburk alebo zámok Jazerí s 

tajuplnou Čertovou kaplnkou . 

 

DUBÍ 
Dubí (nem. Eichwald) je mesto v severných Čechách v okrese Teplice v Ústeckom kraji. 1. 
januára 2012 tu žilo 8 072 obyvateľov, z toho 4 063 mužov a 4 009 žien, pričom priemerný vek v 

meste bol 40,4 roka (muži 39,2 roka, ženy 41,7 roka). Mesto je v poslednom čase známe i 
vysokou koncentráciou prostitúcie v okolí E55 pri česko-nemeckých hraniciach. 

Bolo to už v roku 1864, keď dubský priemyselník p. Anton Tschinkel kúpil rozsiahly dom s 

názvom Dolný lesný mlyn, v dnešnej Továrenskej ulici, v Dubí pri Tepliciach, ktorý prestaval na 
výrobu majoliky. V roku 1885 od neho získala továreň firma C. Teichert z neďalekej Míšne, 

ktorá tu zaviedla výrobu porcelánu v rokokovom tvare a tzv. cibuľovom dekóre , ktorého 
výroba dosiahla mimoriadny úspech a záujem medzi zákazníkmi, o čom svedčí počet dielov 
tohto súboru, ktorý v roku 1929, kedy bol majiteľom p. Artur Bloch, predstavoval 257 tvarov a 

bol označovaný až do roku 1956 nápisom MEISSEN v oválovom rámčeku. 

 

TEPLICE 
Teplice (nem. Teplitz) sú štatutárne mesto a známe kúpeľné mesto v Ústeckom kraji. Ležia 15 km západne od mesta Ústí 
nad Labem v širokej kotline medzi Krušnými horami a Českým stredohorím. Žije tu okolo 50-tisíc obyvateľov na rozlohe 
23,78 km². 

Najstaršie kúpele v Česku a jedny z najstarších v Európe, uvelebené v údolí medzi Českým 
stredohorím a hrebeňmi Krušných hôr - to sú Teplice. Príďte si pozrieť takzvaný „malý Paríž“ s 
výstavnými kúpeľnými budovami, parkami, záhradami a fontánami, rozsiahlou pešou zónou a 

moderným aquacentrom! 

Kedy boli objavené horúce liečivé pramene v  kúpeľoch Teplice sa presne nevedia, ale keltské a 
rímske mince nájdené v minerálnom prameni Pravřídlo prezrádzajú osídlenie už v dobe 

bronzovej. Prejdite sa kúpeľnými záhradami s fontánami a Zámockým námestím s morovým 
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stĺpom od Mateja Bernarda Brauna , navštívte teplický zámok s  múzejnými expozíciami a 

prezrite si tiež architektonicky zaujímavú budovu Krušnohorského divadla , postavenú v 20. 
rokoch minulého storočia v štýle. 

 Viete, že meno kúpeľného mesta preniklo až na ďaleký sever ? Na Rudolfovom ostrove v Zemi 
Františka Jozefa nájdete Teplický záliv , na juhu súostrovia potom leží Payerov ostrov s 

Payerovým ľadovcom . Ich meno pripomína teplického rodáka, polárnika a maliara Julia Payera 
(1841–1915). Zúčastnil sa niekoľkých polárnych expedícií a je považovaný za najlepšieho 

realistického maliara polárnych krajín . Tri obrazy môžete vidieť v  Tepliciach ; jeden vlastný 
Regionálne múzeum , dva sú v teplickej Českej sporiteľni . 

Pokiaľ patríte k vodomilom, je práve pre vás skvelým cieľom teplické Aquacentrum , v lete potom 
vodná nádrž Barbora , ktorá vznikla zatopením rovnomennej povrchovej bane. Môžete sa tiež 

prejsť Botanickou záhradou s niekoľkými skleníkmi a vyšplhať k zrúcanine gotického hradu 
Doubravská hora na okraji Teplíc. Tá sa už dávno stala obľúbeným romantickým výletným 

miestom teplických kúpeľných hostí, nájdete tu výletnú reštauráciu s  vyhliadkou na mesto 
Teplice a do údolia rieky Bíliny. 

 

ÚSTÍ NAD LABEM 
Ústí nad Labem (nem. Aussig) je štatutárne mesto na severozápade Čiech, centrum Ústeckého 

kraja a okresu Ústí nad Labem. Do roku 1990 v meste sídlil Krajský národný 
výbor Severočeského kraja. Ústí nad Labem má rozlohu 93,96 km² a s počtom 95 
477 obyvateľov[2] je siedmym najväčším mestom Česka. 

Oblasťou s najstaršou historickou tradíciou je okolie neďalekej obce Stadice (v súčasnosti 
časť Řehlovíc) ležiacej v údolí rieky Bíliny. Český kronikár Kosmas sem prisudzuje dej povesti o 

založení českej kráľovskej dynastie, rodu Přemyslovcov. Podľa jeho rozprávania bol práve tu 
bájny Přemysl Oráč vyzvaný, aby opustil svoj pluh, oženil sa s kňažnou Libušou a zasadol 
na kniežací stolec. Přemyslovci Čechám vládli približne od roku 800 až do roku 1306. Přemysl 

Otakar II. povýšil Ústie na mesto, pravdepodobne v polovici 13. storočia. Výsady, ktoré mestu 
udelil Přemysl Otakar II., potvrdil a rozšíril Ján Luxemburský. Mesto sa riadilo magdeburgským 

právom, malo právo slobodnej plavby aj míľové právo. 

 

DĚČÍN 
Děčín (nem. Tetschen-Bodenbach) je štatutárne mesto v severných Čechách na sútoku 

riek Labe a Ploučnice, od 1. júla 2006 je štatutárnym mestom. Má rozlohu 118,04 km² a 53 098 
obyvateľov (2008). Je významným železničným a riečnym dopravným uzlom. Dnešný Děčín 
pozostáva z dvoch pôvodne samostatných miest Děčín (na pravom brehu Labe, predtým aj 

nemecky Tetschen) a Podmokly (na ľavom brehu, nemecky Bodenbach), ktoré boli zlúčené v 
roku 1942. 

Dečín sa rozkladá v širokej kotline na oboch brehoch Labe. Z jednej strany sa týči 
monumentálny zámok, z druhej skala zvaná Pastierska stena s výletnou reštauráciou. Severne 
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od mesta sa rieka zavrtáva do rozprávkovej krajiny Labských pieskovcov, v okolí objavíte aj 

množstvo rozhľadní na čele s Dečínskym Snežníkom. 

Dominantou mesta Děčína je už dlhé stáročia výstavný zámok  na skale nad sútokom Labe a 
Ploučnice . Okrem starostlivo reštaurovaných interiérov s expozíciami Oblastného múzea by ste 
určite mali navštíviť barokovú Ružovú záhradu na severnej zámockej terase so salou terrenou , 

glorietom a pekným výhľadom na mesto. Založil ju Maxmilian Thun v rámci premeny 
zámockého areálu na reprezentačné rodové sídlo a koncom 19. storočia ju preslávila jedna z 

najväčších a najkrajších zbierok ruží v habsburskej monarchii. 

Pomník na brehu pod zámockou skalou a jeden z  mostov cez Labe pripomína známeho 
dečínskeho rodáka Miroslava Tyrša (1832–1884). Narodil sa v rodine panského lekára Dr. 
Tirsche, venoval sa dejinám umenia, ale preslávil sa najmä ako spoluzakladateľ Sokola a 

neúnavný organizátor telovýchovného hnutia v Čechách . Iróniou osudu ho k tomu doviedla 
náhoda - od detstva mal chatrné zdravie, podľa rád lekárov preto usilovne cvičil a telocvik sa pre 

neho neskôr stal samozrejmou súčasťou každodenného života. 

Pastiersku stenu sa oplatí navštíviť nielen kvôli výletnej reštaurácii s výhľadom na mesto a 
zámok , ale aj kvôli zoologickej záhrade . Nezabudnite nahliadnuť aj do expozície Rajské ostrovy 
s  obrovským akváriom , za vodnými radovánkami sa môžete vydať do dečínskeho aquaparku . 

Koho láka dobrodružstvo, môže na Pastierskej stene vyskúšať prvú českú via ferrata v centre 
mesta. Ak chcete podniknúť výlet do okolia, vypravte sa napríklad k rozhľadni na Dečínskom 
Snežníku , od marca do konca októbra môžete využiť autobusové a cyklobusové linky, ktoré vás 

z Děčína zavezú do národného parku České Švajčiarsko . 

 

HRÁDEK NAD NISOU 
Hrádok nad Nisou ( nemecky Grottau , poľsky Gródek nad Nysą ) je mesto v 

severných Čechách , v  okrese Liberec , v  Libereckom kraji . Žije tu približne 7 
700 [1]  obyvateľov. Leží v  Žitavskej panvici na okraji Lužických hôr , asi 20 km severozápadne 
od Liberca a 6 km juhovýchodne od Žitavy blízko česko - nemecko -

 poľského trojmedzia . Preteká ním Lužická Nisa . Neďaleko mesta je zatopený lignitovýbaňa 
Kristína, ktorá dnes slúži ako rekreačný areál. 

Mesto je členom mikroregiónu Hrádecko-Chrastavsko a udržuje tesné kultúrne vzťahy 

s  nemeckým mestom Žitava a poľským mestom Bogatynia . Hrádok nad Nisou má približne 7 
tisíc obyvateľov. Sú v ňom štyri materské a štyri základné školy . 

Historické jadro mesta je od roku 2003 mestskou pamiatkovou zónou . 

Mesto na úpätí Lužických hôr blízko česko-nemecko-poľského trojmedzia sa spoločne s 
nemeckou Žitavou a poľským mestom Bogatynia každoročne striedajú v organizovaní Slávnosti 
Trojzemia. K najväčším zaujímavostiam okolia patrí hrad Grabštejn, ktorý oddávna strážil údolie 

rieky Nisy so starým kupeckým chodníkom. 

V historickom centre Hrádku nad Nisou nájdete dva pekné chrámy, renesančný kostol sv. 
Bartolomeja a novogotický Chrám Izby z rokov 1900–1901, ktorý dnes používa cirkev čs. 
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husitská. Dominantou mesta je hrad Grabštejn , pôvodne ranne gotický, neskôr renesančne 

prestavaný. Architektonickým klenotom je renesančná kaplnka sv. Barbory , patrónky baníkov, 
ktorí na grabštejnskom panstve pracovali, a to najmä vďaka nádhernej a rozsiahlej maliarskej 
výzdobe, ktorá nemá v širokom okolí obdoby. 

V okolí mesta sa až do roku 1969 ťažil lignit. Zatopená povrchová baňa Kristína severozápadne 

od hrádku nad Nisou dnes slúži ako rekreačný areál . Brehy lemujú pláže, voda je čistá, a až 
vás omrzia vodné radovánky, môžete sa napríklad prejsť po cyklotrase vedúcej po hrádzi a okolo 

pstruhovej rieky Nisy, zašportovať si alebo sa vydať do lanového parku . Dva okruhy v korunách 
stromov vo výške 5 až 7 metrov nad zemou sú vhodné pre dospelých aj pre deti od 130 cm, na 
lezenie s inštruktorom môžu byť aj menšie. 

Spoločne s Jablonnom v Podještědí je Hrádok nad Nisou bránou do Lužických hôr , ľahko sa 

odtiaľ dostanete do nemeckého mesta Zittau a ďalej na výlet s parnou lokomotívou a 
historickými vozidlami po úzkokoľajke zo Zittau do Bertsdorfu . Tam nájdete malé železničné 

múzeum , trať sa vetví na úsek do Kurort Jonsdorfu a Kurort Oybinu. Lákavým cieľom je Oybin 
, zrúcanina podobná skalnému hradu Stĺp s torzom hradu, kláštora a chrámu, ktorý založil 
Karol IV. 

 

GRABŠTEJN 
Grabštejn, predtým tiež Olsytz, Wlsitz alebo Grafenstein, je pôvodne gotický hrad z 13. storočia, 

ktorý bol v16. storočí prestavaný na výstavný renesančný zámok. Grabštejn leží v Čechách, pri 
údolí Lužickej Nisy, nad dedinou Chotyně neďaleko Hrádku nad Nisou. Zámok je vo vlastníctve 

štátu a je spravovaný Národným pamiatkovým ústavom. 

O tom, kedy bol pôvodný hrad Grafenštejn založený dodnes nepanuje medzi historikmi zhoda. 

Isté však je, že sa tu v druhej polovici 13. storočia, v čase vlády Přemysla Otakara II., objavujú 
kasteláni z Donína, páni na Grafenštejne. Páni z Donína hrad vlastnili tri storočia. V 15. storočí, 
za husitských vojen, bol hrad niekoľkokrát dobývaný, odolal však aj útoku vojsk Šesťmestia. V 

druhej polovici 16. storočia ho však Donínovci pre dlhy a spoluvlastnícke problémy predali 
zemskému radovi a miestokancelárovi Jiřímu Mehlovi zo Střelic. Ten ho počas dvadsiatich rokov 
(1566 - 1586) dal prebudovať na renesančný zámok a dal pod ním vystavať poplužný dvor. 

Počas týchto mohutných úprav, dotýkajúcich sa horného aj dolného hradu, bola pôvodná 
kaplnka sv. Barbory vyzdobená vynikajúcou maliarskou výzdobou. Vďaka tejto výzdobe a tiež 

náročnému vnútornému vybaveniu je kaplnka považovaná za jednu z perál renesancie a 
raného manierizmu v Čechách. Kvôli zhoršenému postaveniu pri dvore po nástupe Rudolfa II. a 
následným finančným ťažkostiam však bol v roku 1586 Mehl nútený zámok opustiť. 

Zámok od neho získal najprv Ferdinand Hoffmann z Grünebühlu, po ňom rod Černousovcov, 
potom Nosticovcov a Trauttmannsdorfovcov. Počas tej doby prebehla tridsaťročná vojna - na jej 
začiatku v roku 1622 vyhorela veľká hradná veža, v jej priebehu hrad niekoľkokrát 

obsadila švédska posádka, a po jej skončení bolo na príkaz cisára roka 1655 strhnuté pôvodne 
mohutné opevnenie z hradieb. V roku 1704 predal Jan Josef z Trauttmannsdorfu zámok grófovi 

Janovi Václavovi Gallasovi. Gallasovci a po nich Clam-Gallasovci vykonali na zámku niekoľko 
prestavieb. V roku 1818 dostal dolný zámok zásluhou Kristiána Krištofa Clam-Gallasa dnešnú 
klasicistickú podobu a okolo neho vznikol park s mnohými vzácnymi drevinami. Komplex 
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majitelia využívali až do jeho konfiškácie v roku 1945, kedy boli Clam-Gallasovci nútení kraj (v 

dobytčích vagóne) opustiť. Následne bol ešte v najnutnejšie miere udržiavaný. 

V roku 1953 sa však na zámku usídlila Československá ľudová armáda. Tá hrad neudržovala a 
zámok významnou mierou chátral, devastácia hradu však vyvrcholila až po odchode armády z 

Horného zámku. Záchranné práce začali v roku 1988 a trvajú doteraz, počas nich sú pôvodne 
značné škody postupne zahladzované. Dnes zámok patrí k príkladne reštaurovaným 

pamiatkovým objektom mimoriadneho významu, postupne sú verejnosti sprístupňované ďalšie 
časti areálu. O obnovu zámku sa významnou mierou zaslúžil Ján Sedlák, ktorý zastával funkciu 
kastelána v rokoch 1991 - 2013.[1] 

Ku dňu 1.1.2014 sa funkcie kastelánky ujala Iva Bártová.[2] 

Dolný zámok a priľahlý park dnes využíva Armáda Českej republiky na výcvik 
služobných psov a ako základňu armádnych psovodov. 

 

LIBEREC 
Liberec (nem. Reichenberg) je štatutárne mesto na severe Čiech v Libereckom kraji. 

Je krajským mestom a s počtom obyvateľov 103 088 obyvateľmi[2] je aj v kraji najväčším 

mestom. 

Prvá písomná zmienka o Liberci je z roku 1352, za vlády Redernovcov bol 

roku 1577 Liberec Rudolfom II. povýšený na mesto. V rokoch 1622 – 1634 patril Albrechtovi z 
Valdštejna, po jeho zavraždení pripadol Liberec Matejovi Gallasovi. 

V 18. storočí zaznamenal Liberec veľký rozvoj textilného priemyslu, spočiatku to boli dielne 

súkenníckych majstrov, ktoré sa neskôr zmenili na manufaktúry. 

19. storočie je zlatým vekom Liberca, kedy dochádza k búrlivému rozvoju mesta, kedy vznikajú 

honosné vily, nová radnica či divadlo (1883). 

Liberec bol do konca druhej svetovej vojny mestom nemeckým (so 7% menšinou Čechov) a 
hlavným mestom po Mníchove vzniknutých Sudetov. V tridsiatych rokoch bol zároveň centrom 

henleinovcov. 

Významné objekty 

Najvýznamnejšími budovami sú novorenesančná radnica (1893) a zámok (17. storočie), z 
modernej architektúry nová budova Krajskej vedeckej knižnice a predovšetkým 

vysielač Ještěd (1973) na rovnomennej hore, dnes symbol mesta. 

Medzi ďalšie pozoruhodné stavby patrí zoologická záhrada (založená v 1919), botanická záhrada 
či obchodný dom Ještěd, budova Divadla F. X. Šaldy, budova Severočeského múzea, 

novorenesančná budova mestských kúpeľov, kaviareň Pošta postavená v štýle viedenských 
kaviarní a celý rad víl a rodinných domov zo začiatku minulého storočia. Najstaršími 
zachovanými stavbami v Liberci sú mešťanské Valdštejnské domy na Větrnej uličke, 

pochádzajúce z rokov 1678 - 1681. 

Z cirkevných stavieb stojí za zmienku kostol sv. Antonína Veľkého, kostol Sv. srdca 

pánovho a kostol Svätého kríža. 
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JABLONEC NAD NISOU 
Jablonec nad Nisou (nem. Gablonz an der Neiße) je štatutárne mesto na 
severozápade Čiech neďaleko (asi 13 km) od krajského mesta Liberca, ležiace v údolí Lužickej 

Nisy a ich prítokov. Má 46 287 obyvateľov (2008). 

Mesto je známe výrobou skla a bižutérie. Ponúka vyžitie v množstve športových a turistických 

aktivít v atraktívnom okolí mesta, ktoré tvorí ako Maloskalsko, tak aj Jizerské hory. V meste je 
zastúpený rad iných priemyselných odvetví. 

Krehkú krásu skla, bižutérie a šperkov nespoznáte v žiadnom inom meste tak zblízka ako práve 
v Jablonci. Mesto pod Jizerskými horami síce vzniklo ako uhliarska osada, ale už od 16. 

storočia sa tu rozvíjajú sklárske a šperkárske tradície. Neobvyklé remeslá vám predstavia 
múzeum skla a bižutérie. 

Nádherné secesné domy , divadlo a Múzeum skla a bižutérie so zbierkami skla, bižutérie, mincí, 

medailí a plakiet, to sú hlavné lákadlá, ktoré by vám v Jablonci nemali uniknúť. Nájdete tu ale 
aj najväčšiu českú predajňu bižutérie a perál , predajnú galériu Palace , kde predstavuje a 
predáva svoje výrobky niekoľko desiatok jabloneckých firiem. Okrem módnej bižutérie tu 

zoženiete aj sklenené lustre a svietidlá , sklenené vianočné ozdoby a ďalšie krásne predmety. 

Josef Václav Scheybal (1928–2001) bol český maliar, grafik, historik umenia a etnograf, ktorý sa 
spoločne s manželkou Janou venoval pamiatkovej starostlivosti; podieľal sa napríklad na 

rekonštrukcii Kopicovho statku v  Českom raji . Pri výletoch do okolia Jabloncovi Scheybalovi 
dokumentovali historické pamiatky a zaznamenávali premeny krajiny . Po ich stopách a 
miestach , kam chodili najradšej , vás prevedie náučný chodník ; na jednotlivých paneloch si 

prezriete kresby JV Scheybala a úryvky z textov Jany Scheybalovej. 

 

ŽELEZNÝ BROD 

Železný Brod (nem. Eisenbrod) je mesto v Česku v okrese Jablonec nad 

Nisou v Libereckom kraji, zhruba 11 km juhovýchodne od Jablonca nad Nisou. 1. 
januára 2013 tu žilo 6 354 obyvateľov, z toho 3 085 mužov a 3 269 žien, pričom priemerný vek v 

meste bol 42,4 roka (muži 40,5 roka, ženy 44,2 roka). 

Prvá písomná zmienka o Brode pochádza z roku 1352.[2] 

Mesto Železný Brod leží v údolí rieky Jizera na samom juhozápade Krkonošského podhoria; je 

rozcestím pre turistické výpravy do Krkonôš, Jizerských hôr a Českého raja. 

Železný Brod - mesto skla, prírodných krás i ľudových pamiatok sa nachádza na rozhraní 
Českého raja, Krkonôš a Jizerských hôr. Príjemne zvlnená krajina je vhodná pre nenáročnú 
turistiku aj cykloturistiku. Rieka Jizera nabáda k vodáckym športom. Poloha mesta je priaznivá 

aj pre zimné aktivity (bežecké trate, zjazdovky v priľahlých obciach). 
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Najstaršia časť mesta sa zachovala okolo Malého námestia, ktorému dominuje kostol sv. Jakuba 

Väčšieho . Z ďalších pamiatok v Železnom Brode môžete nahliadnuť do kostolíka sv. Jána 
Nepomuckého na Púšti , kde sa konajú tradičné svätojánske púte, mestského múzea s dvoma 
expozíciami: sklársku (umiestnenú v budove Klemencovska - na námestí 3. mája) a národopisne 

zameranú (v najväčšom a najkrajšom zrubovom stavení v Železnom Brode, zvanom B. ). 

Malé námestie je tiež východiskovým bodom pre prechádzku po Trávnikoch. Poznávací okruh 
Trávniky vás zavedie do historického prostredia zrubových a murovaných stavieb pamiatkovej 

zóny a pamiatkovej rezervácie. Predstaví sa vám množstvo pamiatok ľudovej architektúry , 
murované klasicistické domy , pieskovcové studne. 

V Železnom Brode sa pravidelne v júni koná Železnobrodský jarmok - stánkový predaj, atrakcie 
po celom meste, bohatý kultúrny program (hudba, divadielka pre deti,...). V septembri akcie na 

oslavu sklárskeho remesla Sklenené mestečko - ukážky výroby sklárskych výrobkov a ich 
predaj, prednášky sklárskych umelcov, tematické výstavy, dielničky pre deti ... 

Po celý rok môžete navštíviť tunajšie sklárske dielne - vo firme DT Glass uvidíte, ako vzniká fú . 

Výrobou dekoračného a technického skla sa zaoberá firma Detesk a ponúka hodinovú exkurziu 
za sklárskou prácou . Do tradičnej výroby fúkaných figúrokvás zasvätí pán Karel Sobotka . Pod 
jeho vedením si prácu pri kahane možno tiež vyskúšať. Predajňu korálikov, sklenených figúrok 

a bižutérie s predvádzaním výroby nájdete aj u firmy Lampglas , ktorej výrobky nesú značku 
Regionálny produkt Českého raja . 

 

ČESKÝ RAJ 

Český raj je turisticky zaujímavá oblasť v Polabí v Česku. Nachádza sa na strednom 
toku Jizery, približne 90 km severovýchodne od Prahy. Prevažná časť územia patrí do CHKO 
Český raj. 

Územie ohraničujú mestá: Sobotka, Mnichovo Hradiště, Sychrov, Frýdštejn, Železný 
Brod, Semily, Lomnice nad Popelkou, Železnice a Jičín. Za „srdce Českého raja“ je považované 

mesto Turnov. Hlavnými dominantami je hora Kozákov (744 m n. m.) a zrúcanina hradu Trosky. 
Významnou lokalitou sú Prachovské skály. 

 

KRKONOŠE 

Krkonoše (poľ. Karkonosze, nem. Riesengebirge) sú najvyšším pohorím Česka a celého 
masívu Sudet. Ležia v severných Čechách a na juhu poľskej časti Sliezska. Najvyššia hora 
Krkonôš Sněžka má 1 603 metrov nad morom. 

Krkonoše tvoria prirodzené rozvodie medzi Severným a Baltským morom. V Krkonošiach 
pramenia rieky Labe, Malé Labe, Úpa, Jizerka a Mumlava, ale tiež Kamienica a Łomniczka. Na 
poľskej strane sa nachádzajú jazerá ľadovcového pôvodu Wielki a Mały Staw. 
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Pohorie je tvorené prvohornými a predprvohornými horninami krkonošského 

kryštalinika a krkonošsko-jizerského plutónu. Na jeho území sa 
vyskytujú reliktné a endemické druhy rastlín a živočíchov. 

 

SEMILY 

Semily sú okresné mesto v Libereckom kraji. Žije tu asi 9 000 obyvateľov. 

Čím vás upúta mesto v údolí Jizery na rozhraní Krkonôš a Českého raja? Za videnie stojí 
Riegrov domček, barokový dom Vlkánovsko, niekoľko kostolov i rodný dom Ivana Olbrachta, v 
ktorom sídli múzeum a galéria. Mali by ste sa tiež prejsť romantickým údolím rieky Jizery a 

vyšplhať na neďaleký kopec Kozákov. 

V budove, kde sídli múzeum a Pojizerská galéria , mal byt a advokátska kancelária JUDr. 
Antonín Zeman , publikujúci pod pseudonymom Antal Stašek . V Semiloch sa narodil jeho syn 

Kamil , ktorý používal pseudonym Ivan Olbracht . Riegrov domček s pamätnou doskou 
pripomína ďalšieho z významných rodákov, politika FL Riegra (1818-1903). Kuriozitou je 
funkcionalistické krematórium z roku 1937, ktoré bolo ako vôbec prvé zariadenie svojho druhu 

v Čechách vybavené elektrickým spaľovaním. 

Semilskou rodáčkou je Magdalena Jetelová (* 1946), fotografka a výtvarníčka konceptuálnych 
projektov, profesorka výtvarnej akadémie v Mníchove. Vystavovala v rade svetových prestížnych 
múzeí, v Česku je najznámejšia Kráčajúca stolička , obrovský drevený artefakt na stene 

vltavskej riečnej navigácie pri pražskom múzeu Medy Mládkovej . V  roku 2002 odniesli šesť 
metrov vysokú a cez dve tony ťažkú stoličku z topoľového dreva povodne ; bola nahradená ešte 

väčšou kópiou a stala sa symbolom novo otvoreného Musea Kampa . 

Okrem Pojizerskej galérie v Semiloch nájdete ešte Galériu XY , kde zoženiete tradičné i 
netradičné výrobky zo Semilska , veľkou raritou je Múzeum pilníkov v  zrubovej chalupe , kde sa 
tieto nástroje ručne vyrábali až do roku 1956. Veľa príležitostí na pretiahnutie tela ponúka 

semilské Športové centrum ; dokonca si tu môžete požičať elektrobicykle alebo obyčajné bicykle 
a vydať sa na výlet do okolia, napríklad k známym náleziskám polodrahokamov v početných 

lomoch na hore Kozákov ; na vrcholku stojí chata s rozhľadňou . 

 

TRUTNOV 

Trutnov (nem. Trautenau) je okresné mesto v Královéhradeckom kraji v severovýchodných 

Čechách. Leží v Krkonošskom podhorí na rieke Úpe. Má približne 31 239 obyvateľov a rozlohu 
10 336 ha. 

Prvá písomná zmienka o Trutnove je z roku 1260. Názov mesta pochádza z nemeckého truten 
ouwe – utešená niva[2], podľa povesti bolo pomenovné po rytierovi Trutovi. 
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V roku 1421 Trutnov dobylo husitské vojsko. V roku 1582 vznikol meštiansky pivovar, ktorý bol 

majetkom 149 právovárečných domov[2]. 

V 16. storočí boli vybudované kamenné hradby. V roku 1642 Trutnov dobylo švédske vojsko. 

V rokoch 1745 a 1861 mesto zasiahol požiar. V roku 1866 sa tu 

odohrala bitka medzi rakúskou a pruskou armádou. 

V noci z 29. júla na 30. júla 1897 Trutnov silno zasiahla povodeň. 

Mesto v údolí rieky Úpy je jediné v Česku, kde sa hlavné námestie volá po Krakonošovi – a čo 
viac, Pán hôr tu má dokonca fontánku s vlastnou podobizňou a trpaslíkmi! Trutnov je známy aj 
ako mesto hudobných festivalov pod holým nebom, k prehliadke pozýva Múzeum Podkrkonošie, 
galérie aj moderné centrum Uffo. 

Centrum Uffo obklopené  originálnymi sochami by vás mohlo zmiasť názvom, ale buďte si istí, 

že ufóni a neidentifikované lietajúce predmety s ním nemajú nič spoločné; svojim názvom 
vzdáva hold trutnovskému rodákovi Uffovi Hornovi , ktorý v 19. storočí pôsobil v kultúre a 

politike. Navštíviť by ste mali aj obnovenú Dračiu uličku a pomník legendárnej trutnovskej sane 
, ktorá sa zaplietla do legiend o založení mesta , objavila sa aj na mestských pečatiach a stala sa 
súčasťou mestského znaku . 

Jediná bitka , ktorú rakúska armáda vyhrala v prusko-rakúskych vojnách roku 1866 , bola 

júnová bitka pri Trutnova . Liatinový pomník v tvare obelisku na návrší Šibeníka a expozície 
Múzea Podkrkonošia pripomínajú, že Rakúšania tu zvíťazili pod vedením generála Ľudovíta 
Gablenza (1814–1874). V roku 1905 boli generálove ostatky prevezené do Trutnova a uložené v 

krypte pamätníka . Po stopách vtedajších bojov vás prevedie náučný chodník , na ktorý 
nadväzuje cyklistický chodník a diaľkové cyklistické trasy . 

Páči sa vám povesť o trutnovskej sani a Dračia ulička ? Potom by ste mali navštíviť aj unikátnu 

dračiu galériu ! V Trutnove nájdete aj netradičné Tkalcovské múzeum , kde si môžete vyskúšať 
rôzne tradičné remeslá a výtvarné techniky , alebo Kafíreň so zaujímavým výberom kávových 
špecialít i moderného umenia. V lete sa nechajte zlákať k návšteve kúpaliska s radom vodných 

atrakcií, milovníci vojenských pamiatok by mali zamieriť k neďalekej delostreleckej pevnosti 
Stachelberg . 

 

Hrad SILBERSTEJN 

Zrúcanina hradu Břecštejn (starší názov Silberstejn alebo Bruštejn) sa nachádza asi 6 km od 
okresného mesta Trutnov . 

Hrad, ktorý stojí na skale, vznikol v prvej polovici 15. storočia. Prvá písomná zmienka o hrade 

je z roku 1455 – jeho majiteľom bol Mikuláš Zilvar z Pilnikova. V druhej polovici 16. storočia 
hrad už nespĺňal požiadavky na komfortné bývanie, tak ho majiteľia opustili. Roku 1790 
panstvo kúpil Ján František Theer - veľkopodnikaleľ, ktorý nechal na mieste bývalého paláca 

postaviť osemboký altánok, ktorý tu bol do prvej polovice 20. storočia. 
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Pôvodný malý hrad mal vajcovitý tvar ( nebol priestor na skale na väčší hrad ), okolo bola 

hradba. Aby bol hrad bezpečný, mal ešte dvojitý val a priekopu. Dnes sú tu ľan zrúcaniny. Na 
južnej strane je zachovaná časť veľkého pivnice - oblúk, slúži ako vchod. 

Povesť hovorí, že hrad Silberstein začal stavať roku 1056 Wolf Ulstadt, v prvom roku vlády 
kniežaťa Spytihneva. Wolf Ulstadt pocházel od Kolína nad Rýnom. Do Čiech prišiel za vlády 

kniežaťa Břetislava. Wolf tu robil pisára. Nástupca Břetislava, Spytihnev vyhlásil, že všetci 
Nemci musia do troch rokov opustiť Čechov. Vyhnal z Čiech aj svoju matku. Pán Wolf musel 

odísť tiež. Neďaleko Trutnova potkal skupinu asi 60 – tých utečencov, najmä baníkov so ženami 
a dětmi. Nariekali nad svojím osudom a boli ochotní pracovať za kus chleba. Ulstadt ich rozdelil 
do skupín a poslal hľadať zlato alebo striebra. Na štvrtý deň sa im podarilo nájsť striebornú 

rudu. Pán Ulstadt na tom mieste otevřel baň, začal stavať Silberstein, odmenil sa aj baníkom a 
kniežaťu Spytihnevu daroval predmety z rýdzieho striebra. Knieža mu za to udelil nový erb - v 
červenom poli černý klin a zmenil mu meno na Silberstein. Požiadal knieža aby sa mohli Nemci 

vrátiť do Čiech. Spytihnev jeho prianie splnil, lebo sa cítil vinný, lebo ani svojej matke toto 
prianie nesplnil. Pán Ulstadt odvádzal všetko vyťažené striebra kniežaťu a nechával si ľan časť 

ťažby, z ktorej platil baníkov. 

 

DVÚR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

Väčšina cestovateľov – a najmä z radov rodín s deťmi – pozná Dvůr Králové ako miesto, kde 

môžu navštíviť zoologickú záhradu so safari a od roku 2015 aj originálnym levím safari. Zároveň 
však ide o starobylé venné mesto českých kráľovien, kde objavíte množstvo zaujímavostí. 

Na mesto v údolí horného toku rieky Labe sa oplatí pozrieť z výšky. Prechádzku mestom preto 
spojte s návštevou vyhliadkového ochodzu veže kostola sv. Jána Krstiteľa – práve v nej totiž v 

roku 1817 Václav Hanka našiel Rukopis kráľovodvorský , vraj najstarší česky písaný text s 
piesňami z 13. storočia. Z výšky uvidíte napríklad valcovú Šindelársku vežu , Kohútov či 

Bergrov dvor ako sídlo Mestského múzea alebo námestie TG Masaryka s malebnou renesančnou 
Starou radnicou a mariánskym stĺpom . 

Kráľovodvorskú zoo preslávilo predovšetkým Safari , ktorým sa prví návštevníci prešli v roku 
1989, a Leví safari , ktoré areál doplnilo v roku 2015. Popri rade výbehov a pavilónov v zoo 

nájdete množstvo detských ihrísk a miest na odpočinok, lanový park a reštauráciu s výhľadom 
lemury , zoo ponúka návštevníkom zaujímavé zážitkové programy . Súčasťou zoo je aj galéria 
obrazov Zdenka Buriana , dokonca sa môžete ubytovať v štýlovom hoteli či kempe . Tu si 

skutočne budete pripadať ako na dovolenke v Afrike ! 

Výlet proti prúdu Labe vás čoskoro dovedie k  priehrade Les Kráľovstva s hrádzou, ktorá je bez 
preháňania kráľovnou krásy medzi všetkými hrádzami v Česku . Naopak cesta po prúde rieky 

mieri do Kuksu so slávnym Hospitalom a barokovými sochami Cností a Nerestí . V blízkej Žirči 
objavíte zaujímavú bylinkovú záhradku , na neďalekom návrší si nenechajte uniknúť 
prechádzku Braunovým Betlehemom . Na mesto a jeho okolie sa môžete pozrieť aj pri 

vyhliadkovom lete , v lete si užijete kúpanie na Tyršovom kúpalisku. 
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JAROMĚŘ, JOSEFOV 

Zatiaľ čo mesto Jaroměř vzniklo na sútoku Labe, Úpy a Metuje v 11. storočí, barokové 
pevnostné mesto Josefov je oveľa mladšieho dátumu; vzniklo až na sklonku 18. storočia. 
Postupne sa rozrastajúce samostatné mestá sa zlúčili do jediného celku roku 1948 a dnes 

spoločne ponúkajú celý rad zaujímavostí. 

Obe mestá, Jaroměři i Jozefov, sa však výrazne líšia, a názorne to dokazuje aj Mestské múzeum 
. V Jaroměři sídli múzejné expozície v  noblesnom obchodnom dome , postavenom podľa návrhu 

architekta J. Gočára . Oproti tomu prehliadka Jozefova vás zavedie priamo do srdca barokovej 
pevnosti , vybudovanej v rokoch 1780–1787 a pomenovanej podľa cisára Jozefa II. Prejdete sa 
podzemnými chodbami aj po nadzemných častiach opevnenia , navštíviť môžete aj lapidárium s 

originálmi sôch od MB Brauna a samotné pevnostné mesto . 

Mnoho osobností je spojených s Jozefovom jednoduchým výkonom vojenskej služby v tunajšej 
pevnosti; to bol aj osud básnika a obrodeneckého buditeľa Michala Siloráda Patrčku (1787–

1838), ktorý tu slúžil v rokoch 1815–1823. Okrem prispievania do literárnych časopisov sa 
zaoberal zostavovaním drobných vynálezov a pomôcok; dokonca vybudoval prvé európske 
kúzelné divadlo a je považovaný za patróna českých kúzelníkov . V Jaroměři ho pripomína 

Múzeum mágie , pamätník a Magická lóža MS Patrčky . 

Ďalším múzeom, ktoré môžete navštíviť, je súkromné vojensko-historické múzeum Miroslava 
Frosta v budove bývalého veliteľstva v Jozefove . Milovníkov technických pamiatok poteší 

železničné múzeum , sídliace v starej výhrevni parných lokomotív v Jaroměři, navštíviť môžete aj 
plavecký areál. 

 

HRADEC KRÁLOVÉ 

Hradec Králové (skloňuje sa len prvé slovo názvu; slovenské prídavné meno 
znie královohradecký) je štatutárne mesto na východe Čiech a metropola Hradeckého kraja, 
ležiace na sútoku riek Labe a Orlice. 

Strategická lokalita pri dôležitom brode na sútoku Labe a Orlice bola osídlená už v praveku. V 

lokalite Plotiště na severozápadnom okraji mesta sa potvrdili nálezy tak z obdobia praveku, ako 
aj z doby rímskej. Výhodnosť polohy na starej ceste z Prahy do Krakova priamo nabádala na 

vznik obchodnej osady a tak už krátko po vzniku Českého kráľovstva sa tu v 10. 
storočí nachádzalo slovanské hradisko Slavníkovcov. Po vyvraždení rodu Přemyslovcami v 
roku 995 sa Hradec stal sídlom kniežaťa a správnym centrom rozsiahleho územia 

severovýchodných Čiech. 

Význam Hradca zvýraznilo jeho povýšenie Přemyslom Otakarom I. na slobodné kráľovské mesto 
v roku 1225, ktoré prospelo ďalšiemu rozvoju. Do mesta prišli nemeckí kolonisti a mnoho 

obchodníkov a remeselníkov, čím sa osídlil celý ostroh, okolo ktorého bolo vybudované 
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opevnenie, chrániace hrad a jadro mesta. Množstvo priznaných výhod počas 14. storočia 

posilnilo postavenie mesta, ktoré sa stalo významom, rozlohou a počtom obyvateľov druhým 
najdôležitejším mestom krajiny. V meste, ktoré sa rozkladalo na 15. ostrovoch a oboch 
stranách Labe a Orlice a v ktorom sídlili české kráľovné, bol počas najväčšieho stavebného 

rozmachu postavený chrám sv. Ducha, 7 farských kostolov, 2 kláštory, 3 špitály, ale aj 16 
mostov. Husitské obdobie zastavilo rozmach Hradca, kde bol napokon v 

roku 1424 pochovaný Ján Žižka. K hospodárskemu oživeniu došlo až za vlády Jiřího z 
Poděbrad a Vladislava Jagelovského. 

Odboj proti cisárovi Ferdinandovi znamenal v roku 1547 stratu kráľovských výsad, konfiškáciu 

majetku a tým opätovný úpadok mesta. Časť majetku a práv bola Hradcu vrátená v roku 1562, 
no pokles vplyvu a významu mesta to nezabránilo. Najťažšie obdobie však obyvatelia i mesto 
zažilo počas tridsaťročnej vojny, keď bolo okupované švédskym vojskom a keď došlo k rozsiahlej 

devastácií pamiatok i obydlí v meste i širokom okolí. V roku 1664 tu bolo zriadené biskupstvo a 
kostol sv. Ducha sa stal katedrálnym chrámom, pri ktorom vznikla kapitula. Stavebný rozmach 

v barokovom slohu zmenil tvár mesta, v ktorom pribudol chrám Nanebovzatia Panny Márie, 
biskupská rezidencia, kaplnka sv. Klimenta, nový morový stĺp a seminárny kostol sv. Jana 
Nepomuckého. 

Ani tento rozmach netrval dlho, keďže mesto priamo zasiahla sedemročná vojna. Ničivý požiar, 
založený pruskými vojakmi v roku 1762 a ktorý zničil takmer polovicu mesta, podnietil premenu 
Hradca na vojenskú pevnosť. Medzi rokmi 1766 až 1789 tak mesto výrazne zmenilo svoj 

charakter aj vzhľad, vznikli nové štvrte - Nový Hradec Králové, Kuklen, Farářství a Pouchov. 
Pomery v meste sa postupne upokojili a mesto začalo kultúrne a spoločensky prosperovať. V 

roku 1857 bola do mesta postavená železničná trať, neskôr vznikol cukrovar, strojáreň, 
plynáreň, záložňa, sporiteľňa a v roku 1864 aj továreň na piána značky Petrof. V blízkosti mesta 
sa 3. júla 1866 odohrala bitka pri Hradci Králové, po ktorej nasledovalo zrušenie pevnosti, 

vojenských objektov i hradieb. V druhej polovici 19. storočia bolo postavené Klicperovo divadlo a 
múzeum, množstvo nových budov a oživil sa tiež kultúrny život. 

Územný plán z rokov 1926 - 1928 predurčil dnešný vzhľad centra s okružným princípom, na 
ktorý nadväzovali nasledovné koncepcie. V meste vznikli priemyselné podniky, školy, úrady, ale 
aj komunikácie a celé štvrte. Hradec Králové sa vyvíjal ako hospodárske centrum východných 

Čiech, bol sídlom kraja a jeho populácia presiahla 100 tisíc obyvateľov. 

 

SVITAVY 

Svitavy (po nemecky: Zwittau) sú mesto na západnej Morave na rieke Svitava. V roku 2006 tu 

žilo 17 476 obyvateľov. Sú okresným mestom a zároveň dôležitou dopravnou križovatkou. 
Nachádzajú sa v Pardubickom kraji, na hranici medzi Čechami a Moravou, v rozľahlej nížine 
17 km južne od Českej Třebovej. V septembri 2008 tu bolo otvorené Esperantské Múzeum. 

V meste sa nachádza aktívny klub esperantistov a aj oficiálne stránky mesta sú aj v esperante. 
Od októbra 2011 je mesto oficiálnym sídlom Českého Esperantského Zvazu. 

Prvú českú osadu pri brode cez rieku Svitavu, ktorá bola na mieste kde sa nachádza dnešné 

mesto, založili premonštráti (norbertisti) z Litomyšle na tzv. Trstenickom chodníku okolo 
polovice 12. storočia. Prvýkrát sú Svitavy spomenuté v roku 1256, keď táto časť česko-
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moravskej hranice bola kolonizovaná olomouckým biskupom Brunom zo Schauenburgu. Osada 

dostala meno podľa rieky Svitava (čistá, jasná). Na jej osídlenie boli povolaní aj dedinčania 
z Nemecka, východného Francúzska, Bavorska a Sliezska. V polovici 13. storočia boli Svitavy 
povýšené na mesto. Koncom 14. storočia boli postavené hradby s tromi bránami. Počas 

husitských vojen, tridsaťročnej, napoleonskej a pruskej vojny mesto trpelo kvôli prechádzajúcim 
armádam, lebo sa nachádzalo na dôležitej spojovacej línií. Zavedenie železnice prispelo k rozvoju 

mesta, predovšetkým založením textilného priemyslu. V októbri 1938 bolo mesto pripojené 
k okupačnej zóne Sudety a obsadila ho nemecká armáda. 

Svitavy majú cenné historické jadro, ku ktorému patrí predovšetkým podlhovasté hlavné 
námestie s druhými najdlhšími arkádami v Čechách a s množstvom cenných mestských domov, 

mnoho kostolov, pozostatkov opevnenia a barokových sôch. K najcharakteristickejším budovám 
vo Svitavách patrí stará radnica a susedný dom „Pri murínovi“ (Pri Maurovi). Najstarším 
kostolom vo Svitavách je kostol Svätého Egidia. Z mestských hradieb sa zachovali jedine zvyšky 

opevnenia s polguľovitou vežou. Z mnohých stavieb si zaslúži pozornosť predovšetkým Mestské 
múzeum a Ottendorferov dom. Na verejných miestach stojí veľa monumentov a sôch. 

• Hlavné námestie – námestie Mieru je obkolesené arkádami, od začiatku 21. 
storočia rozsiahlo a citlivo rekonštruované, obkolesené 
zväčša barokovými a klasicistickými domami 

• Stará radnica – pôvodne renesančná budova s vežou, rekonštruovaná po 
požiari v roku 1781 a následne v roku 1848 – svojmu cieľu slúžila do roku 1933 (okrem toho sa 

v nej nachádza mestská sporiteľňa, súd, polícia s väznicou), teraz je používaná na komerčné 
ciele. Na fasáde radnice je umiestnený mestský erb (hlava capa medzi dvoma býkmi), na veži sa 

nachádza turecký polmesiac. 

• Dom „U Maura“ susedí so starou radnicou, spojená s ňou na úrovni 
poschodia spojovacou chodbou. V roku 1776 v nej prenocoval rakúsky cisár Jozef II. Teraz je 
sídlom turistického informačného centra. 

• Ottendorferov dom – stavba z červenej tehly s vežou, patriaca k typickým 
symbolom mesta, dal ju postaviť rodák, filantrop, americký novinár Valentin Oswald 
Ottendorfer na mieste, kde stál jeho rodný dom. Pôvodne tam bola verejná Ottendorfova 

knižnica, do druhej svetovej vojny najrozsiahlejšia a najmodernejšia nemeckojazyčná knižnica 
na Morave (o zostatok zbierky sa teraz stará Mestské múzeum a galéria), neskôr mestský 
kultúrny dom. Od roku 2008 sa na prízemí nachádza Múzeum Esperanta a čajovňa, horná 

kultúrna sála stále slúži ako koncertná miestnosť. 

• Langrova vila (Súčasná radnica) – budova v historizujúcom slohu s bohatou 
štukovou výzdobou, umiestnená na okraji mestského parku Jána Palacha, postavená v roku 

1892 architektom Hugom Wanderleym, synom profesora Germana Wanderlyho, autorom 
projektu, ktorí okrem iného projektoval aj dom Ottendorferov. Dom patril jednej z najbohatších 
rodín vo Svitavách, miestnym podnikateľom a starostom. Počas ekonomickej krízy bol prenajatý 

mestskej sporiteľni, ktorá ho v roku 1933 prenajala mestu. Mesto ju kúpilo v roku 1942 
a premiestnilo do nej radnicu. Rozsiahla rekonštrukcia prebehla v roku 1989. 

https://potulky.eu/
https://sk.wikipedia.org/wiki/13._storo%C4%8Die
https://sk.wikipedia.org/wiki/14._storo%C4%8Die
https://sk.wikipedia.org/wiki/1938
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ark%C3%A1da_(architekt%C3%BAra)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Barokov%C3%A1_architekt%C3%BAra
https://sk.wikipedia.org/wiki/Klasicizmus
https://sk.wikipedia.org/wiki/Renesancia
https://sk.wikipedia.org/wiki/1781
https://sk.wikipedia.org/wiki/1848
https://sk.wikipedia.org/wiki/1933
https://sk.wikipedia.org/wiki/1776
https://sk.wikipedia.org/wiki/Jozef_II._(Sv%C3%A4t%C3%A1_r%C3%ADmska_r%C3%AD%C5%A1a)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Valentin_Oswald_Ottendorfer
https://sk.wikipedia.org/wiki/Valentin_Oswald_Ottendorfer
https://sk.wikipedia.org/wiki/2008
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%BAzeum_Esperanta&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/1933


 
CYKLOTURISTIKA 

Spoznávanie Prahy, severných Čiech, Českého raja a Moravy  

 

• Stará sporiteľňa – novoklasicistická budova z roku 1902, postavená na 
hlavnom námestí. V roku 1990 vnútorne vyzdobená sochami Olbrama Zoubeka. Teraz sídlo 
banky. 

• Budova niekdajšieho sirotinca a starobinca – z prvkami talianskej 
renesancie, vznikla v roku 1886 z finančnej podpory Valentína Oswalda Ottendorfera. 

V súčasnosti sídlo základnej školy. 

• Mestské hradby – zachovala sa len malá časť múrov s jednou vežou 

 

BRNO 

Brno (slovenské prídavné meno znie brniansky[pozn 1]) je počtom obyvateľov 

najväčšie mesto Moravy a druhé najväčšie Česka. Je historickým hlavným mestom Moravy, v 
súčasnosti je správnym centrom Juhomoravského kraja s postavením štatutárneho mesta. 

Rozkladá sa na juhu Moravy na sútoku riek Svratka a Svitava. Má rozlohu 230,2 km², k 1. 
Januáru 2019 tu bolo na trvalý pobyt prihlásených 406 878 obyvateľov[7] a v celej metropolitnej 
oblasti na ploche 3 170 km² až 740 678 (2010)[8], čo je viac ako počet obyvateľov Bratislavského 

samosprávneho kraja. 

Brno je významným administratívnym strediskom, centrom českej justície, sídlom orgánov s 
celoštátnou kontrolnou pôsobnosťou a ďalších dôležitých inštitúcií. Je tiež centrom vzdelania s 

26 fakultami jedenástich univerzít a vysokých škôl. V meste sídli biskupstvo brnianskej diecézy. 
Od roku 1998 tu stojí prvá česká mešita. V Brne je zákonom zriadené štúdio Českého 

rozhlasu[9] (prvé vysielanie rozhlasu 1924) a Českej televízie[10] (vzniklo 1961 v rámci Česko-
slovenskej televízie). 

K najvýznamnejším dominantám mesta patrí hrad Špilberk a Katedrála svätého Petra a 

Pavla (známa skôr ako Petrov). Druhým zachovaným hradom na území Brna je hrad 
Veveří týčiaci sa nad brnianskou priehradou. Severovýchodne od mestského jadra, tvoreného 

pôvodným historickým jadrom a vyhláseného mestskou pamiatkovou rezerváciou, leží stavebná 
pamiatka vila Tugendhat od architekta Ludwiga Mies van der Roheho, zapísaná medzi Svetové 
dedičstvo UNESCO[11]) K turistickým lákadlám patrí aj začiatok chránenej krajinnej 

oblasti Moravský kras. 

Najstarším dokladom ľudského osídlenia územia Brna je ručne opracovaný kameň nájdený na 
Červenom kopci starý približne 700 000 rokov.[12] V oblasti Brna žil taktiež človek 

kromaňonský. Významným náleziskom so stopami osídlenia staršej kamennej 
doby je Stránska skala, sú tu však aj stopy osídlenia z neskorších období (Eneolit). Počnúc 

mladšou kamennou dobou (neolit) bol priestor Brna osídlený nepretržite, pričom v niektorých 
obdobiach praveku a celý stredovek tu existovali sídelné útvary centrálneho významu. Počas 
stavebných prác v mestskej časti Bohunice boli v roku 2007 nájdené pozostatky 

pravdepodobne opevnenej osady z mladšej kamennej doby staré 6 - 8 tisíc rokov. Počas 
odborného archeologického prieskumu boli nájdené početné pozostatky dobovej keramiky, 
úlomky pazúrikov, kostí atď. Z toho sa usudzuje, že mohlo ísť o osadu kupcov a lovcov, ktorí 

ovplyvňovali dianie v širokom okolí. Existujú dohady, že osada mohla byť obohnaná i vodnou 
priekopou, na to však nie je dostatok dôkazov. Na území tzv. historického jadra Brna bolo 
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zaznamenané eneolitické osídlenie, zo staršej až neskorej bronzovej doby a halštatskej doby. 

Pozornosť si zaslúžia zatiaľ ojedinelé hroby rámcovo z 9. storočia. Trvalé osídlenie tohto areálu 
začína v 12. storočí, a to v južnej časti - približne medzi dnešným námestím Slobody a ulicou 
Nádražní. V poslednej dobe boli získané aj doklady o využívaní južných svahov pri Pekařské 

ulici v tomto období. 

V 2. storočí sa grécky geograf Klaudios Ptolemaios zmieňoval o osade Meliodunon zrejme na 

území dnešného Brna.[13] Prvé doklady slovanského osídlenia pochádzajú z 5. - 7. storočia.[14] 

Stredovek 

 
Rytina Brna v roku 1591 

Počas 8. a 9. storočia plnilo centrálnu funkciu v brnianskom priestore hradisko Staré Zámky u 

Líšně (v súčasnosti Brno-Líšeň, mestská časť na východe Brna). Určitý význam malo už vtedy 
sídlisko pravdepodobne na ostrove v rieke Svratke na území dnešného Starého Brna (približne 

v priestore Krížovej, Křídlovickej a Ypsilantiho ulice), snáď už v 1. polovici 10. 
storočia opevnené. Osídlenie tu pokračuje nepretržite ďalej, ďalšie opevnenie pravdepodobne 
vzniklo v 1. polovici 11. storočia. Najskôr na prelome 10. a 11. storočia bola na ľavom brehu 

Svratky postavená rotunda, ktorej pozostatky boli zachytené v areáli augustiniánskeho 
kláštora na Mendlovom námestí. Až po ďalších dvoch prestavbách, v 12. (?) a 13. storočí tu 

založila roku 1324 Alžbeta Rejčka súčasný kostol Nanebovzatia Panny Márie slúžiaci však už 
novozaloženému cisterciánskemu kláštoru. Zdá sa, že v Starom Brne bolo aj významné 
centrum přemyslovského štátu po ovládnutí Moravy touto dynastiou roku 1019, v 2. polovici 

11. a 1. polovici 12. storočia tu zrejme sídlili údelné kniežatá. 

Z roku 1091 je prvá zaručená písomná zmienka v Kosmovej kronike. V 12. storočí sa ranne 
stredoveká aglomerácia, ktorá zahŕňala okrem hradu a osídlenia v areáli neskoršieho 

starobrnianského kláštora ešte hospodárske podhradie na pravom brehu Svratky, rozšírila na 
svahy južne od Pekařské ulice a najmä do južnej časti neskoršieho mesta. Vtedy bol tiež 

vybudovaný kostolík sv. Petra s kryptou; okolo bolo doložené súdobé osídlenie, ale nie 
opevnenie na prístupnej strane. Palisádový žľab v mieste domu Petrov 8 (biskupstvo) však 
nevylučuje existenciu hradeného dvorca. Existencia přemyslovského správneho hradu v 11. a 

12. storočí na Petrove nie je vo svetle archeologických výskumov pravdepodobná. Osídlenie z 8. 
- 12. storočia, na ktoré nadviazalo v 13. storočí predmestie, bolo archeologicky preukázané aj v 

areáli ulíc Dornych a Spálená. Okolo roku 1200 prišli nemeckí, (rakúski) a valónski osídlenci, 
výrazne sa rozrástlo osídlenie zahŕňajúce do 30. rokov 13. storočia celé neskoršie historické 
jadro v hradbách. Tento vývoj vyvrcholil vznikom inštitucionálneho mesta asi v 30., možno už v 

20. rokoch 13. storočia. Jeho právny poriadok bol odvodený od rakúskych 
miest Enns a Viedeň. 

Roku 1243 Brnu kráľ Václav I. udelil mestské privilégiá.[14] Hrad Špilberk zrejme založil v 70. 
rokoch 13. storočia Přemysl Otakar II. Už pred polovicou 13. storočia boli postavené 
kamenné hradby. Roku 1292 dostalo mesto právo voliť richtára. V roku 1349 sa Brno stalo 

trvalým sídlom moravských markgrófov.[14] Popri Olomouci bolo Brno najvýznamnejším 
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moravským mestom, zasadal tu aj zemský súd. Obvod zovretý hradbami dosahoval necelých 

37 ha, počet obyvateľov sa pohyboval okolo 8 000. 

Husitské vojny zasiahli Brno v rokoch 1428 a 1430. Brno zostalo po celú dobu pevnou 
katolíckou baštou, k čomu prispel jeho prevažne nemecký charakter. Husiti mesto nedobyli, 

ťažko však utrpelo Staré Brno a ďalšie blízke obce a predmestia. Už v 1. polovici 13. storočia 
vznikli v Brne prvé murované meštianske domy, aj keď ešte o niekoľko desaťročí neskôr bolo 

mesto prevažne drevené. Proces prechodu k murovanej architektúre sa v prostredí meštianskej 
zástavby výrazne urýchlil od 2. polovice 13. storočia, takže v 14. a 15. storočí už malo Brno v 
zásade murovaný charakter. Aj keď tehly sa používali už v 13. storočí, veľký rozmach tehlových 

stavieb možno zaznamenať v 15. storočí. 

Novovek 

 
Socha Louisa Raduita de Souches v kostole svätého Jakuba v Brne 

V roku 1641 po dobytí Olomouca švédskymi vojskami sa Brno stalo faktickým hlavným 

mestom Moravy okrem iného preto, že sem boli z Olomouca narýchlo premiestnené Zemské 
dosky. Koniec sporu oboch miest urobil až roku 1782 markgróf a cisár Jozef II., ktorý priznal 
nárok na označenie hlavného mesta definitívne Brnu. V lete 1645 bolo samotné Brno 

neúspešne obliehané osemnásťtisícovým švédskym vojskom generála Torstensona, ktorý chcel 
Brno použiť ako základňu pre finálny útok na Viedeň. Neskôr sa k Torstensonovmu vojsku 
pridalo ešte desaťtisícové vojsko sedmohradského kniežaťa Juraja II. Rákociho, ktorého časť 

ale bola onedlho odvolaná k Ledniciam. Počas tohto obliehania mesto bránilo iba 1476 
obyvateľov, pričom vojaci tvorili necelú polovicu.[15] Vďaka tvrdosti a nasadeniu obrancov a 

geniálnej organizácii obrany Raduitom de Souches [15] však Švédi neuspeli a s osemtisícovými 
stratami boli nútení obliehanie ukončiť. Takmer o sto rokov neskôr, roku 1742, bolo Brno bez 
úspechu obliehané pruskými vojskami. Priemysel sa začal rozvíjať už v roku 1763, kedy bola 

založená prvá textilná manufaktúra. Roku 1777 bolo založené brnianske 
biskupstvo podliehajúce však olomouckému arcibiskupstvu. 
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Dodnes existujúci brniansky železničný viadukt k dnešnému hlavnému nádražiu na trati z 

Břeclavi (polovica 19. storočia) 

V roku 1805 v Brne nocoval Napoleon Bonaparte pred dôležitou bitkou pri Slavkove. Pobyt 

francúzskeho vojska bol pre mesto značnou príťažou, spotrebovalo množstvo potravinových 
zásob na úkor mešťanov a začali sa šíriť choroby. V roku 1817 bolo cisárskym dekrétom 
Františka I. založené Františkovo múzeum, dnešné Moravské zemské múzeum, druhé 

najväčšie a zároveň druhé najstaršie múzeum v Česku (po múzeu v Opave). V roku 1839 bolo 
mesto spojené s Viedňou železnicou.[16] Roku 1846 bolo zavedené verejné osvetlenie plynovými 

lampami, nasledujúci rok (1847) bol do Brna zavedený telegraf. 6. júla 1850 bolo k Brnu 
pripojených 20 ďalších katastrálnych území a jeho rozloha sa zväčšila na 1 732 ha a zhruba sa 
krylo s modernou mestskou časťou Brno-střed. Zároveň bolo Brno rozdelené na 4 

samosprávne okresy, v ktorých čele stáli okresné výbory na čele s predstaveným a 
námestníkom. V rokoch 1859 - 1864 bolo postupne zbúrané takmer celé mestské opevnenie 
Brna, z ktorého sa do dnešnej doby zachovali spolu s prestavanou Měnínskou bránou len 

krátke úseky, priliehajúce k uliciam Husova, Bašty a na Denisovým sadom. Po zbúraní 
mestského opevnenia nastal prudký priemyselný rozvoj mesta. Dňa 17. augusta 1869 začala 

prevádzku Konská železnica.[17] Rok 1873 priniesol prvú vysokú školu v Brne, technický 
inštitút. V rokoch 1881 a 1882 bolo novo vybudované mestské divadlo osvetlené ako prvé 
európske divadlo elektrickými žiarovkami T. A. Edisona,[18] hneď ďalší rok založil Jozef 
Barvič prvé české kníhkupectvo v Brne. Roku 1899 bolo založené Vysoké učení technické v 
Brne. 

20. storočie 

Dňa 3. mája 1905 bol vydaný nový štatút mesta Brna, ktorý zrušil okresné výbory. Do čela 
každého okresu potom volilo mestské zastupiteľstvo len jedného predstaveného a dvoch 

námestníkov. 

 
Funkcionalistická vila Tugendhat z roku 1928. 
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Nemecké nacistické jednotky vstupujúce 15. marca 1939 do Brna. 

Začiatok okupácie Čiech a Moravy. 

Po vzniku prvej Česko-slovenskej republiky bolo 6. novembera 1918 prevzaté Brno do českých 
rúk. Ako prvá univerzita nového štátu vznikla už 12. decembera 1918 Vysoká škola 
zverolekárska v Brne, terajšia Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Ďalšie školy 

univerzitného typu nasledovali v roku 1919; 28. januára vznikla Masarykova univerzita a 
neskôr v tom istom roku tiež Mendelova poľnohospodárska a lesnícka univerzita v Brne. Na 

základe zákona č 213/1919 Zb. O zlúčení susedných obcí s Brnom boli 16. apríla 1919 k Brnu 
pripojené 2 mestá (Husovice a Královo Pole) a 21 ďalších obcí (Bohunice, Brněnské 
Ivanovice, Černovice, Dolní Heršpice, Horní Heršpice, Juliánov, Jundrov, Kamenný 

Mlýn, Kohoutovice, Komárov, Komín, Lískovec, Maloměřice, Medlánky, Obřany, Přízřenice, Řeč
kovice, Slatina, Tuřany, Žabovřesky a Židenice), čím vzniklo tzv Veľké Brno o rozlohe 

12 379 ha, takmer o tri roky skôr ako Veľká Praha. 26. mája 1928 bolo výstavou súdobej 
kultúry v Československu otvorené novovybudované Brnianske výstavisko. V roku 1930 bola 

postavená funkcionalistická Vila Tugendhat a v rokoch 1936 - 1940 brnianska priehrada. 22. 
januára 1933 uskutočnili členovia Národní obce fašistickej tzv „Židenický puč,“ ktorý bol 
armádou potlačený. 

V noci z 14. na 15. marca 1939 uskutočnili brnianski Nemci (v meste žilo cez 50 000 
obyvateľov nemeckej národnosti), puč, pri ktorom obsadili ešte pred príchodom nemeckej 

okupačnej armády dôležité budovy v meste. Brniansky starosta Rudolf Spazier však odmietol 
vydať brnianským Nemcom radnicu a vo funkcii zostal až do 23. marca 1939. 17. 
novembra 1939 boli vysoké školy v Brne prepadnuté nacistami a študenti odvlečení do 

koncentračných táborov, nasledujúci rok sa z Kounicových internátov stala väznica, kde sa 
konali popravy a boli odtiaľ vypravované transporty do vyhladzovacích táborov. 

Roku 1944 bolo k Brnu pripojené mestečko Líšeň. Toho istého roku sa Brno niekoľkokrát stalo 
terčom spojeneckých náletov. 

26. apríla 1945 oslobodila Brno Červená armáda. Nasledujúci deň sa uskutočnilo prvé 

rokovanie Revolučného národného výboru, zároveň vzniklo na predmestiach i vo vnútornom 
meste 26 miestnych národných výborov, ktoré však nemali presne vymedzené kompetencie. Na 

konci mája prebehlo vysídlenie Nemcov z Brna a tzv Brniansky pochod smrti, pri ktorom bolo 
20 tisíc moravských Nemcov odvedených pešo na rakúske územie a 1691 z nich zahynulo. 
Jednotlivé národné výbory potom v Brne pôsobili do konca roku 1946, k 1. januáru 1947 boli 

nahradené obvodnými radami 10 novovzniknutých mestských obvodov, existujúcich do 
roku 1949, kedy došlo k ďalšej administratívnej reforme Brna. Počas komunizmu došlo ešte k 

niekoľkým administratívnym reformám Brna. 

1. januára 1957 bola k Brnu pripojená rozsiahla oblasť Brnianskej priehrady (časti vtedajších 
katastrov obcí Bystrc, Kníničky, Rozdrojovice, Moravské Knínice, Chudčice a Veverská Bítýška) 

o rozlohe 31,8 km². V roku 1958 bolo vybudované medzinárodné letisko Brno-
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Tuřany.[14] Nasledujúceho roku sa začala v Černoviciach výstavba prvého 

brnianského panelového sídliska. Masívna výstavba panelových sídlisk potom pokračovala v 
60., 70. a 80. rokoch a výrazne sa podpísala na vzhľade mnohých brnianskych štvrtí. 1. 
júla 1960 boli k Brnu pripojené obce Bystrc, Holásky, Kníničky, Mokrá Hora a časť 

katastra Moravan(tzv . Nové Moravany). Roku 1965 bolo vybudované aj nové divadlo, Janáčkova 
opera. V rokoch 1966 – 1969 sa na území Brna uskutočnila rozsiahla katastrálna reforma. 26. 

novembra 1971 boli k Brnu pripojené obce Bosonohy, Dvorska, Chrlice, Ivanovice u 
Brna, Jehnice, Ořešín, Soběšice a Žebětín. Ako posledný bol k Brnu 1. 
júla 1980 pripojený Útěchov. V roku 1987 bola vybudovaná pretekárska trať Masarykov 

okruh.[14] 

Po nežnej revolúcii 

 
Sídlo Ústavného súdu 

Po nežnej revolúcii začala séria bývalých obcí požadovať samosprávu, niektoré štvrte (napríklad 
Kníničky) uvažovali aj o odtrhnutí od Brna. Roku 1990 bolo preto schválené nové členenie 
mesta na 29 samosprávnych mestských častí, ktoré nadobudlo účinnosť 24. novembera 1990, 

v deň komunálnych volieb. Brno sa stalo sídlom významných inštitúcií s celoštátnou 
pôsobnosťou, ako je Ústavný súd, Najvyšší súd, Najvyšší správny súd, Úrad na ochranu 
hospodárskej súťažealebo naposledy úrad verejného ochrancu práv - ombudsmana. 

Po roku 1990 bola na území Brna postupne ukončená výstavba ďalších panelových domov. Do 

konca 20. storočia boli ukončené rekonštrukcie a opravy fasád veľkého množstvo dlhodobo 
zanedbávaných domov v historickom jadre mesta. Pritom došlo v mieste Velkého Špalíčku k 
zbúraniu historicky cenných domov (časť z nich bola zbombardovaná už počas 2. Svetovej 

vojny) a bolo tu vybudované obchodné centrum. V roku 2002 bola vila Tugendhat zapísaná do 
zoznamu svetového dedičstva UNESCO. V rokoch 2006-7 prebehla často kritizovaná 

rekonštrukcia námestia Slobody, ktoré bolo vydláždené žulovými blokmi, bola pridaná fontána 
s veršami brnianského básnika Jána Skácela, malé napájatko a kvetinová výzdoba na stĺpy 
osvetlenia. 

 

SLÁVKOV U BRNA 

Slavkov u Brna (nem. Austerlitz) je mesto v Česku v okrese Vyškov v Juhomoravskom kraji. 1. 
januára 2012 tu žilo 6 227 obyvateľov, z toho 3 021 mužov a 3 206 žien, pričom priemerný vek 

v meste bol 40,8 roka (muži 39,2 roka, ženy 42,3 roka). V roku 1805 sa blízko obce odohrala 
jedna z najväčších bitiek napoleonských vojen – bitka pri Slavkove. 

 



 
CYKLOTURISTIKA 

Spoznávanie Prahy, severných Čiech, Českého raja a Moravy  

 

VESELÍ NAD MORAVOU 

Veselí nad Moravou (nem. Wessely an der March) je mesto v Česku v 
okrese Hodonín v Juhomoravskom kraji. 1. januára 2012 tu žilo 11 561 obyvateľov, z toho 

5 635 mužov a 5 926 žien, pričom priemerný vek v meste bol 41,4 roka (muži 39,7 roka, ženy 
43,1 roka). 

Mesto v nížine Slovácka z juhu lemujú vinice a Biele Karpaty, na západe lužné lesy a na severe 
Chřiby. Z pohľadu automobilistov je Veselí nad Moravou niekoľko kilometrov dlhá ulica s 

množstvom križovatiek. Malebné historické námestie totiž uvidia len tí, ktorí sem zamieria od 
Bzenca alebo od Moravského Piesku. 

Najstaršia časť mesta stojí na ostrovoch v  rieke Morave ; práve tu možno stávali krčma, kde 

bývalo veľa veselo a ktorá podľa povesti dala mestu meno. Na námestí stojí kostol sv. 
Bartolomeja a mestské múzeum , v ulici Rybníček si prezriete bývalú synagógu . Okolo vodnej 
elektrárne prejdete k  zámku , ktorý stojí na mieste pôvodného vodného hradu. Zámockým 

parkom s niekoľkými pavilónmi a sochami dôjdete k  Baťovmu kanálu , k prístavisku a 
rekreačnému centru so skateparkom , bikeparkom a lanovým centrom . 

Sedem divov Veselí nad Moravou 

Že ich vo Veselí veselo potvrdzuje zoznam siedmich nezmyslov , ktorými sa mesto preslávilo za 

minulého režimu. Dnes už neexistuje jediný z nich, ale skôr by ste vraj vo Veselí mohli nájsť 
cintorín, kde sa nikdy nepochovávalo, semafory v centre, ktoré dopravu nikdy neriadili, komín, z 
ktorého sa nikdy nefajčilo, lávka cez stanicu, po ktorej sa nikdy nechodilo, socha Klementa 

Gottwalda, ktorá nikdy nedoputovala na svoj podstavec, kino, v ktorom sa nepremietalo, a 
kúpalisko, v ktorom sa nekúpalo. 

Vo Veselí si môžete prezrieť ešte niekoľko ďalších kostolov v „pevninskej“ časti mesta, najmä 

barokový kostol sv. Anjelov strážnych a kostol Panny Márie . V bývalom Panskom dvore sídli 
Turistické informačné centrum a niekoľko expozícií. Koho lákajú výletné plavby, ten si môže 
požičať hausbót a vyraziť na Baťov kanál , k výletu pozýva aj miestna hvezdáreň , rozhľadňa 

Radošov s  neobvyklým tvarom čaše vína a renesančný zámok v Uhorskom Ostrohu . 


