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Zrození 
hrdého státu

Národní památník na vrchu Vítkově v Praze
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architektura patřila mezi 
nejodvážnější a nejkreativnější – 
některá města zcela změnila svou tvář, 
v duchu modernismu se proměnil 
Hradec Králové, Brno nebo Zlín, 
tvořili tu úžasní architekti – Adolf 
Loos, Mies van der Rohe, Jan 
Kotěra, Josef Gočár nebo Dušan 
Jurkovič. Dotykem osobitého 
architekta Jože Plečnika proměnilo 
se i sídlo českých králů, Pražský 
hrad. Stavělo se všude a stavělo 
se smysluplně a v duchu doby. Ve 
jménu nové republiky vyrůstaly 
vznešené budovy bank, luxusní vily, 
obytné domy, školy, sportoviště, ale 
třeba i venkovské domky a stodoly. 
Design ze srdce Evropy byl znám 
a vyhledáván. Výtvarné umění mělo 
svého emisara v Paříži i ve Spojených 
státech – Alfons Mucha byl v té době 
jedním z nejslavnějších umělců světa. 
Československá hudba rezonovala 
koncertními sály a operními domy celé 

Evropy, Leoš Janáček byl jedním 
z nejosobitějších skladatelů doby. 
Svět znovuobjevil československé 
lázně, domácí sportovci i sportovní 
podniky se začali prosazovat ve 
světové konkurenci, dědictví národa, 
dosud zakleté, začalo vycházet na 
světlo a přispívalo k hrdosti lidí. 
Československý obchod a průmysl 
si dobýval významné postavení – ve 
druhé polovině dvacátých let stoupla 
hodnota domácích průmyslových 
akcií až o 70 %. Vlajkovou lodí 
takového úspěchu byly silné české 
značky. Škoda, Tatra, Baťa, 
Jawa nebo Pilsner Urquell, to 
byla záruka kvality a inovativnosti. 
Z Československa se do světa šířily 
přelomové vynálezy a chytrá technická 
řešení. České sklo a bižuterie byly 
jedinečné a hojně napodobované, 
žatecký chmel se stal pivovarnickým 
svatým grálem, pivo putující do 
světa z malé republiky uprostřed 
Evropy mírou kvality. Dodnes nás 
naplňuje hrdostí, jak rychle se tak 
malá země dokázala stát významnou 
součástí evropského trhu. 

A pak se na západě začaly hromadit 
husté černé mraky. Československo 
se na jedné straně semklo, na 
druhé rozdělilo. V sousední zemi 
hřímal pomatenec své světovládné 
vize a natahoval chtivou ruku po 
českém pohraničí. Čechoslováci 
začali kolem hranic budovat 
neprostupnou opevňovací linii 
a dělali to se zápalem a vírou, že 
svou pořád ještě mladou republiku 
uhájí se zbraní v ruce. Nebylo jim to 
dopřáno. První republika skončila 
a s ní skončil i mír na Zemi. 

Když se  dnes ohlédneme na těch 
prvních dvacet let naší státnosti, 
můžeme a měli bychom být hrdí. 
Hrdost se ale rodí z poznání. 
A tak pojďme nacházet stopy 
a poznávejme je. Je jich po celé zemi 
spousta, stačí se jen dívat. Jsou 
v nádherných a pozoruhodných 
domech, v osobitých pražských 
kavárnách, na zámcích, ve 
skanzenech lidové kultury, na 
lázeňských kolonádách, v udivujících 
funkcionalistických interiérech domů 
a vil, na pardubické dostihové dráze, 
v českokrumlovském fotografickém 
ateliéru, ve sklářských hutích, 
v muzeích, expozicích a turistických 
naučných stezkách, v tisících 
betonových pevnůstek ukrytých 
dodnes v lesích, zrcadlí se v českém 
skle stejně jako v hladině Baťova 
kanálu, provázejí nás při jízdách 
vlakem nebo třeba lanovou dráhou…

www.spolecnestoleti.cz  
www.ceskozemepribehu.cz

V historii každého národa je 
zcela zásadním mezníkem 
získání samostatnosti 
a suverenity. 

Českému národu se to podařilo 
na sklonku měsíce října roku 
1918. Vlastně… československému 
národu, jak se tehdy věřilo a hlasitě 
proklamovalo. Na mapě světa se 
objevil nový svrchovaný stát. A jako 
každý nováček, musel světu ukázat, 
kým je a dokázat svou životaschopnost. 
Dělo se v to v nesnadné době, těsně 
po skončení prvního světového 
válečného konfliktu, v Evropě zmítané 
nedostatkem a krizí. Mladá republika 
vedená charismatickým a oblíbeným 
prezidentem vybředla z všeobecného 
marasmu poměrně rychle a začala 
si získávat mezinárodní respekt. 
Nadšení té doby se promítlo do 
vytváření hodnot, které nám 
dodnes berou dech. Československá 

Národní památník na vrchu Vítkově v Praze Česko-slovenské pomezí (Velká Javořina)
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Příběhy 
architektury  
a designu

Žádné jiné umění nemohlo 
tak markantně a tak viditelně 
symbolizovat novou dobu 
a nové pořádky, jako právě 
architektura. 

Mladá republika byla jednou 
obrovskou změnou a neobyčejný 
stavební boom jen dokumentoval 
její touhu jít svojí, zcela novou 
cestou. Architekti zcela v duchu 
dobových trendů poskytovali širokou 
škálu stylů – od končící zdobné 
secese, přes fanaticky účelný 
funkcionalismus a všechny čisté 
i fúzující druhy modernismu až po 
českou raritu – kubismus, který se 
v architektuře nikde jinde na světě 
neobjevuje. Pozoruhodné je, že nové 
architektonické směry zasahovaly 

vlastně úplně všechny druhy 
staveb – od luxusních vil přes školy, 
úřady, elektrárny až po sociální 
bydlení anebo třeba krematorium. 

Československá architektura 
se ve dvacátých a třicátých letech 
postupně propracovala k vysoké 
mezinárodní prestiži a především 
v oblasti funkcionalismu 
patřila k evropské špičce.

Müllerova vila v Praze Střešovicích
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Pražský Hrad si každý Čech 
spojuje především s dávnou 
minulostí, Karlem IV., Petrem 
Parléřem, gotikou, a potom 
ovšem i s aktuální současností, 
jde přece o sídlo hlavy 
státu. Málokdo si ale položí 
otázku, jaký asi příběh se tu 
odehrál koncem roku 1918, 
kdy v hradních zdech začal 
úřadovat historicky první 
československý prezident, 
Tomáš Garrigue Masaryk. 

Náhle totiž vyvstaly úplně nové 
otázky, a jednou z nich byla i ta, 
jak zachovat monumenty 
a symboly historie a přitom 
hradu vdechnout ducha demokracie 
a republiky. Na doporučení spolku 
výtvarných umělců přizval prezident 
Masaryk ke spolupráci slovinského 
architekta Jože Plečnika, který se 
natolik osvědčil, že byl v roce 1920 
jmenován hradním architektem. 
Jak to přišlo, že právě Slovinec? 
Jednoduše – spolužák a přítel 
českého architekta Jana Kotěry 
(studovali spolu ve Vídni) přijel na 
jeho pozvání do Prahy a nahradil 
ho v profesorském sboru na 
Umprum. Práce pro prezidenta 
pro něj byla takovou poctou, že 
odmítl honorář. Plečnik svým 
originálním a nezaměnitelným 
stylem „moderního klasicismu“ 
dokonale a harmonicky vnášel 
nové prvky do svatostánku české 
státnosti po celých čtrnáct let. 
Kde výsledky jeho práce můžeme 
vidět? Na mnoha místech 
Hradu. Rekonstruoval například 
I. hradní nádvoří a instaloval 
před Matyášovu bránu výrazné 

praporové stožáry, upravil 
a dostavěl hradní zahrady Rajská, 
Na Valech a Na Baště, které doplnil 
o altány, vyhlídky a zimní zahradu, 
pracoval i na úpravách hradních 
interiérů a průčelí paláců 
(třeba Španělského sálu, jak ho 
dodnes můžeme vidět od Matyášovy 
brány; jeho dílem je nejen průčelí, 
ale také vstupní sloupová síň), 
vytvořil sloupovou síň Bellevue 
pod Ústavem šlechtičen, v Novém 
královském paláci realizoval 
prezidentův byt. Na III. nádvoří 
nechal umístit proslulý 18 metrů 
vysoký monolit z mrákotínské 
žuly, upravil dlažbu a kašnu pod 
pozdně gotickou sochou sv. Jiřího 
(je také autorem Orlí kašny na 
témže nádvoří) a především 

Praha 
Plečnikovy dary  
Praze

Pražský hrad – Rajská zahrada

Monolit z mrákotínské žuly na III. hradním nádvoří

Historické centrum Prahy
1110 Průvodce českým stoletím



Praha

500 m

Malostranská

M

Karlův most

Národní divadlo

Pražský hrad

M
et

ro
 B

Metro A

V
lta

va

Petřínská
rozhledna

Kostel 
Nejsvětějšího 
srdce Páně

navrhnul takzvané Býčí schodiště 
s nádhernými plastikami býků od 
sochaře Damjana Pešana. Jože 
Plečnik projektoval i Masarykovu 
vyhlídku nad Jelením příkopem, 
kterou si první československý 
prezident mimořádně oblíbil a rád 
se odtud díval na Pražský hrad. 

Plečnik je ale autorem plánů 
i k jiné pražské stavbě, k jednomu 
z nejpozoruhodnějších novodobých 
kostelů v Česku, chrámu 
Nejsvětějšího srdce Páně 
postavenému v roce 1932 na 
pražských Vinohradech. Ani 
tady architekt nežádal honorář. 
Plečnik byl hluboce věřící člověk 
a projekt kostela chápal jako 
dar. Ta stavba je ohromující. 

Kombinace omítky, glazovaných 
cihel a světlých kvádříků z umělé 
žuly vytváří dojem hermelínového 
pláště, pláště královského, který 
doplňuje jablko a kříž na vrcholu 
věže a dohromady tak vytvářejí 
odznaky hodnosti Krista Krále. 
Také andělé nad západním štítem 
kostela, svatostánek a řada dalších 
součástí interiéru byly realizovány 
podle Plečnikových návrhů, 
zatímco sochy uvnitř kostela 
vytvářel opět Damjan Pešan 
a vitráže Karel Svolinský.

Zážitky 
Pražský hrad nabízí návštěvníkům 
řadu stálých expozic. Ta základní - 
Příběh Pražského hradu - představuje 
tisíciletou historii místa, v němž se 
tvořily dějiny české státnosti. Další 
stálé expozice lákají na prohlídku 
Svatovítského pokladu, Obrazárny 
Pražského hradu, legendární Zlaté 
uličky, Rožmberského paláce, 
Prašné věže - Mihulky… Přístupná 
je i většina hradních zahrad, ze 
kterých je jedinečný pohled na celou 
Prahu. Nezapomenutelná je návštěva 
katedrály sv. Víta. Kolorit Pražského 
hradu doplňují výstavy, přednášky, 
koncerty i divadelní představení. 

www.hrad.cz/cs/prazsky-hrad- 
-pro-navstevniky 
www.katedralasvatehovita.cz 

Tip na výlet 
Nabízí se vám celá Praha s úžasnými 
památkami na období první republiky. 
Tak třeba vily - funkcionalistická 
Müllerova, kubistická Kovařovicova 
nebo ještě předválečná secesní 
Bílkova vila, Národní technické 
muzeum, úchvatná budova 
Veletržního paláce, kde sídlí sbírky 
moderního umění Národní galerie 
anebo funkcionalistický památník na 
vrchu Vítkově.

www.prague.eu 
www.muzeumprahy.cz 
www.ngprague.cz

Režné zdivo v interiéru chrámu Nejsvětějšího srdce Páně Chrám Nejsvětějšího Srdce Páně
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Hradec Králové 
Salón republiky aneb 
Proměna jednoho města

Když se koncem 19. století 
začaly bourat hradby města 
Hradce Králové, schylovalo 
se k zásadní modernizaci 
města. Byla to jedinečná šance 
vytvořit něco, co nemá v zemi 
ani v Evropě obdobu. Chtělo to 
maličkost – osvícené radní.
Hradec Králové měl obrovské 
štěstí, protože jeho starostou se 
v té době stal teprve šestatřicetiletý 
František Ulrich, který dokázal 
takovou šanci uchopit. Kéž by 
se i dnes dostávalo osvíceným 
starostů dostatek času na životní 
dílo – František Ulrich na to měl 
plných čtyřiatřicet let! Mířil vysoko 
a nebál se přizvat špičkové české 
architekty. Především Jana 
Kotěru, vůdčí osobnost tehdejší 

české architektury, génia evropského 
významu. Kotěra se pustil do práce 
a už v roce 1904 stál první dům, 
první ztělesnění nové urbanistické 
vize. Originální a nově pojaté stavby 
rostly jako z vody, však také mnohé 
z nich s vodou a řekou Labe úzce 
souvisely. Kotěra stihl do světové 
války vytvořit jasný základ, na nějž 
navázal především jeho oblíbený 
žák a brzy i spolupracovník, Josef 
Gočár. Neobvyklé možnosti 
přilákaly i další přední architekty 
– Oldřicha Lisku, Františka 
Sandera, Bohumila Slámu – a to 
výčet pořád ještě není konečný. 
A tak ke Kotěrovým nádherně 
novým a moderním stavbám 
Okresního domu, Městského muzea, 
Palmové zahrady Grandhotelu 

Sbor kněze Ambrože, kostel (1925, J. Gočár)

Budova gymnázia (1925-1927, J. Gočár)
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Masarykovo náměstí, Hradec Králové Galerie moderního umění

Praha
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118 km

144 km
1:16 h
2:14 h

1:44 h
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Salón repuliky
3,5 km

200 m

Labe

Orlice

Urban, Labského (dnes Pražského) 
mostu, začaly po vzniku republiky 
přibývat další a další budovy 
a architektonické prvky a Hradec 
Králové se měnil doslova před očima. 
Jeho proměnu se podařilo uskutečnit 
za pouhých třicet let. A pozor - 
nešlo o náhodné modernistické 
experimenty, ale o důmyslný 
urbanistický plán, tak důmyslný, 
že dodnes kapacitně vyhovuje 
stále vzrůstající automobilové 
dopravě a uchovává funkční 
a klidné centrum města! Člověka 
i dnes ohromí a okouzlí Gočárovo 
úchvatné schodiště u kostela 
Nanebevzetí Panny Marie, které při 
vší modernosti dokonale doplnilo 
raně barokní dílo Carla Luraga. 
V polovině dvacátých let Gočár přidal 
budovu gymnázia, dále ohromující 
komplex budov kostela husitské 
církve, biskupství, fary a kolumbária 
na půdorysu trojúhelníku, několik 

budov na Ulrichově náměstí 
i konstruktivistickou budovu 
okresního úřadu, ve které dnes 
sídlí magistrát. Celkem je autorem 
dvanácti výjimečných staveb. Až 
se budete toulat Salónem republiky, 
vezme vám dech evangelický kostel 
anebo Městské lázně (v té době 
nejmodernější v republice, dokonce 
měly i umělé vlnobití od firmy 
Kolben a Daněk) z ateliéru Oldřicha 
Lisky, stejně jako opravdu nádherná 
Labská elektrárna a Labský most na 
Pláckách – díla Františka Sandera, 
a žasnout budete i v interiéru 
funkcionalistického kostela Božského 
srdce Páně od Bohumila Slámy. Jak 
nový Hradec Králové rostl, měnily 
se i stavební styly, architektonická 
moderna spěla od secesní zdobnosti 
ke strohým a naprosto nezdobným 
tvarům, k monumentalitě, 
účelnosti, otřela se o kubismus 
a dospěla až k funkcionalismu. 

Salón republiky je tak málokde na 
světě vídanou živoucí expozicí 
dějin architektonické moderny 
prvních tří desetiletí dvacátého století.

Zážitky 
V Hradci Králové nebudete ponecháni 
napospas náhodě. Není třeba bloumat 
nazdařbůh a hledat jednotlivé stavby, 
protože na vás čeká smysluplně 
vyznačená procházková trasa „Salón 
republiky“. Je 3,5 km dlouhá a dá se 
pohodlně obejít za dvě hodiny. Je na ní 
jedenáct zastavení. Uvidíte muzeum, 
kostely, zimní zahradu, schodiště, 
gymnázium, lázně, elektrárnu, soud 
nebo nádraží a pochopíte nadčasovost 
záměru geniálních architektů 
a urbanistů. Trasu můžete projít pěšky 
nebo ji projet na kole. Nejlepší je 
zajít do některého ze tří Turistických 
informačních center Hradce Králové 
a nechat si poradit.

www.ic-hk.cz 
www.hradeckralove.org/zivot-ve-
meste/prochazkove-okruhy-mestem-
hradec-kralove

Tip na výlet 
Dílo Josefa Gočára opravdu stojí za to, 
aby se za ním putovalo. V Pardubicích 
můžete obdivovat monumentální 
Winternitzovy mlýny na břehu řeky 
Chrudimky a na náměstí budovy 
Anglobanky (dnes Komerční banka) 
a Okresního domu (dnes obchodní 
centrum Grand). V Lázních Bohdaneč 
mají od Gočára kubistickou lázeňskou 
budovu a v Jaroměři Wenkeho 
obchodní dům.

www.hkregion.cz  
www.vychodni-cechy.info
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Brno
Funkcionalistická  
metropole

V málokterém evropském 
městě najdete tolik úžasných 
funkcionalistických staveb, 
jako právě v Brně. Jak se 
vlastně stalo, že se zrovna 
tady vzedmul architektonický 
boom přísně pragmatického 
architektonického stylu? 
Začalo to už v době, kdy se 
funkcionalismus teprve rodil, kdy 
americký architekt Louis Sullivan 
pronesl slavnou větu: „Forma 
následuje obsah“. To se psalo 
poslední desetiletí 19. století. V té 
době se staré textilácké Brno, 
kterému se říkalo „rakouský 
Manchester“, začalo proměňovat 
a přestavovat. Proměna se děla 
pozvolna, ale po konci světové 
války vypukla s nečekanou 
intenzitou. Vznikl nový 
urbanistický plán a na místě 
hlavního městského architekta se 
ocitl mladý člověk, který se začal 
obklopovat svými vrstevníky. 

Představitelé města byli dychtiví 
vyvléci se z kolonky „druhé 
největší město v republice“ – 
a rázně vystoupit z pražského 
stínu. Začalo se stavět – a Brno 
bylo najednou architektonicky 
nejprogresivnějším městem 
Evropy. Atmosféra mladičké 
republiky ještě rozdmýchávala 
nadšení tvůrců, stavělo se ve 
velkém, vyrůstaly kavárny, které 
byly výkladní skříní stylu, a ještě 
se v nich odehrával kulturní 
život města, vznikaly manifesty, 
vedly se pře, zuřivě se debatovalo 
o umění a od velkých prosklených 
oken to všechno sledoval 

Leoš Janáček se sklenkou vína 
a blokem notového papíru. 

Funkcionalismus se dokonce 
zmocnil i největší brněnské stavby 
té doby – výstaviště. Obrovský 
kvas zasáhl i movitější obyvatele 
– a zakázky na architektonicky 
moderní vily jen pršely. Manželka 
spolumajitele vlnařských závodů, 
paní Greta Tugendhat, znalá 
současných trendů z Německa, 
zve do Brna startující hvězdu, 
architekta Miese van der 
Rohe, který tu na úchvatné 
terase vystaví jeden z největších 
skvostů architektury 30. let, 
vilu Tugendhat, od roku 2001 
památku chráněnou UNESCO. 
Ten dům je umělecké dílo, je to Vila Tugendhat

Interiér vily Tugendhat
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dotek geniality, triumf účelnosti 
a vynalézavosti, chvílemi až 
mučivě hostilní a chvílemi zase 
žhavě a emotivně vstřícný příbytek 
s výhledem, který působí a má 
působit jako obraz. „Méně je 
více“ a „Bůh je v detailu“, to jsou 
slavná motta architekta Miese 
van der Rohe. Travertinová, 
onyxová a palisandrová obložení 
jsou doplněna precizními 
detaily, které teprve dávají celku 
smysl a funkci. Názor, že jde 
o nejkrásnější vilu světa, se 
tu opravdu nezdá přehnaný. 

Do vily dnes proudí zvědavci 
z celého světa, prohlídku je třeba 
objednávat dlouho dopředu. Ale 
co ostatní stavby – žijí? Ano. Ve 

funkcionalistických kostelích se 
konají bohoslužby, ve veletržních 
pavilónech kolotá výstavní ruch, 
ve vilách a činžovních domech 
se bydlí, v palácích se úřaduje 
a podniká, ve školách se učí. 
A kavárny? V těch bývá stejně živo, 
jako ve dvacátých letech. Témata se 
tu sice řeší už jiná, ale génius loci 
odtud nevyvanul. Třeba v klidné 
části města, v kavárně Era, 
které dominuje ladné schodiště, 
v Savoyi, v nejrušnějším centru, 
anebo v Zemanově kavárně 
(dnes Pavillon) uprostřed 
městského parku, dokonalé 
replice původní stavby.

Zážitky 
Jedinečné brněnské architektonické 
skvosty jsou propojeny čtrnácti 
naučnými stezkami, na nichž můžete 
obdivovat neuvěřitelných 383 objektů 
od 98 architektů – to všechno 
v rámci programu BAM – Brněnský 
Architektonický Manuál. Na webu jsou 
k dispozici interaktivní mapy, audio 
nahrávky a texty přibližující příběhy 
budov i lidí, jsou tu doprovodné texty, 
GPS souřadnice, přesné návody jak 
k objektům cestovat MHD, fotografická 
dokumentace… K ještě lepší orientaci 
slouží i bílé značení na chodnících 
před objekty, které obsahuje kód 
stavby a odkaz na internetové 
stránky. Můžete si tak příběh domu 
poslechnout přímo na místě v mobilu. 

www.bam.brno.cz 
www.tugendhat.eu

Tip na výlet 
Máte-li s sebou děti, podnikněte výlet 
do okolí Brna – třeba do Oslavan, 
kde na celou rodinu čeká park 
Permonium s největším nadzemním 
bludištěm v Česku, sopkou jako 
součástí lanového parku, pralesem… 
Ve Vyškově vás zase pobaví velkorysý 
DinoPark. Máte-li raději chuť na klid 
a pohodu, podnikněte vyhlídkovou 
jízdu lodí po Brněnské přehradě.

www.gotobrno.cz 
www.jizni-morava.info

Zemanova kavárna (dnes Pavillon)
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Prvorepubliková atmosféra

Plzeň
Prostor podle  
Adolfa Loose

„Ornament je zločin“ 
hlásal brněnský rodák 
architekt Adolf Loos, jeden 
z nejpřesvědčenějších 
bojovníků za jednoduchost 
a funkčnost v architektuře.
Nedostudoval architekturu, tři roky 
strávil v Americe a živil se tu jako 
zedník, umývač nádobí, ale také 
jako kreslič stavební firmy, parketář, 
pilař nebo roznašeč novin. Na 
světové výstavě v Chicagu definitivně 
pochopil, že architektura bude, 
navzdory neúspěchu při studiích, 
jeho osudem. Tvořit začal ve Vídni, 
kde se přátelil s Kokoschkou, 
Mahlerem, Schönbergem nebo 
Wittgensteinem. Založil si tu vlastní 
ateliér a v roce 1899 uskutečnil svou 
první realizaci, vídeňské Café 
Museum, kterému se přezdívalo 
Café Nihilismus. Jeho předválečným 
vrcholem byl vídeňský obchodní 
dům Goldman & Salatsch, řečený 
Dům bez obočí. Kromě Vídně 
stavěl i v Paříži, Brně a Praze. 

Zcela jedinečnou fází jeho práce ale 
byla jeho tvorba v Plzni. Pobýval 
tu v letech 1907-1910 a potom ještě 
1927-1932. Kromě toho, že si tu našel 
třetí manželku, vytvořil řadu velmi 
pozoruhodných interiérových 
realizací, jejichž hlavním záměrem 
byla plynulá návaznost a propojenost 
jednotlivých částí lidského obydlí. 
Plzeň byla v době Loosova příchodu 
významným průmyslovým centrem 
rakousko-uherské monarchie. 
Škodovy podniky byly jedním 
z nejdůležitějších průmyslových 
areálů v Evropě. To s sebou 
samozřejmě neslo obrovský stavební 

boom, který se ještě umocnil po 
vzniku republiky. Stavěly se školy, 
průmyslové i administrativní paláce, 
činžovní domy, luxusní vily. 

První, koho napadlo požádat Adolfa 
Loose o návrh interiéru v duchu jeho 
filozofie „raumplanu“ – dokonale 
efektivního využití prostoru, byli 
manželé Hirschovi. Loos se s nimi 
setkal, prohlédl si byt na Plachého 
ulici a na dopisní obálku rychlými 
tahy tužky načrtl svou vizi. Byt 
v Plachého ulici se stal svého druhu 
zjevením. „Musí nastat překvapení. 
Vejdu-li do plně osvětlené a vybavené 
místnosti, musím říci: Ach!“ říkával 
Loos, a jeho interiéry tato slova 
naplňovaly a naplňují dodnes. Na 
práce vytvořené při svém prvním 
pobytu pak navázal i na přelomu 
dvacátých a třicátých let. V té době 
také vznikl jeden z jeho vůbec 
nejkrásnějších bytových interiérů. 

Interiér v někdejším bytěJosefa Vogla v Klatovské ulici čp. 12
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Byt inženýra Krause (Bendova ul. čp. 10)
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Navrhl ho pro chemického odborníka 
Viléma Krause a jeho ženu Gertrudu. 
Interiér se dochoval a je k vidění 
v domě číslo 10 v Bendově ulici. 
Nejhodnotnější částí bytu je obytná 
hala propojená s jídelnou. Úžasný 
efekt takzvané nekonečné enfilády tu 
vytvářejí proti sobě umístěné zrcadlové 
stěny  - odraz se donekonečna 
násobí a byt se tak opticky výrazně 
zvětšuje. Loos prostě dokázal dát bytu 
prostor, světlo a především smysl. 
Podobný pocit se dostaví i ve všech 
ostatních dochovaných interiérech. 

Bohužel, majitelé krásných bytů 
neměli vesměs šťastný osud. 
Investory Loosových návrhů byli 
totiž převážně členové plzeňské 
židovské komunity a většina 
z nich o nějakých deset let později 
zahynula v koncentračních táborech. 
Čas běžel, nájemníci bytů se měnili, 
společenská zřízení také… ne všechno, 
co Adolf Loos v Plzni vytvořil, se 
také dochovalo. Ale to, co můžeme 
dnes vidět, je skutečný klenot.

Zážitky 
Loosovy plzeňské interiéry jsou 
postupně vykupovány, restaurovány 
a zpřístupňovány veřejnosti. Dnes 
už existují tři prohlídkové trasy, 
které zájemce zavedou do čtyř 
bytů. Každý z nich je jiný, všechny 
úchvatné. Obytné haly propojené 
s jídelnou, zrcadlové stěny, dřevěná 
obložení, krby, luxusní koupelny, 
pracovny, reprezentační haly, 
průhledy, koupelny, pokoje pro 
služebné… a v neposlední řadě 
detaily a drobnosti. První ze čtyř 
tras vás zavede i do zmíněného 
bytu na Bendově ulici 10 a vy tak 
budete mít možnost na vlastní oči 
spatřit nádherný pokoj s obkladem 
ze švýcarského mramoru a stropem 
z mahagonových desek.  

www.adolfloosplzen.cz 

Tip na výlet 
V Plzni je mnoho atraktivních míst 
– báječná je zdejší ZOO, DinoPark, 
interaktivní vědecký park Techmania 
s 3D planetáriem, prohlídka pivovaru 
Pilsner Urquell i Pivovarské muzeum. 
Pokud ovšem chcete pokračovat 
v putování po prvorepublikové 
architektuře, jistě vás zaujmou 
především stavby Hanuše Zápala – ať 
už Masarykova nebo Benešova škola 
nebo soubor tří činžovních domů 
zvaný Mrakodrap.

www.plzen.eu/turista

25



Mladá republika se zrodila 
v době, která rozhodně nebyla 
jednoduchá. Jenomže nadšení 
z toho, že po dlouhých letech 
závislosti a područí byli jsme 
náhle svými pány, plnilo lidi 
hrdostí, nadšením i nadějí. 
Život samozřejmě nebyl tak 
idylický, jak si možná dnes 
představujeme, byl ale především 
jiný, nový. Obrovskou popularitu 
měl život kavárenský. 
V kavárnách, především těch 
pražských, se k sobě snoubila 
noblesa, výměny názorů i kulturní 
a politický kvas. Kavárny jakoby 
symbolizovaly novou kvalitu státu 
– setkávali se tu lidé nejrůznějších 
názorů i nejrůznějšího sociálního 
zařazení. Bylo tu možné potkat 

Příběhy 
životního  
stylu

hudební skladatele, spisovatele, 
herce, malíře a bylo možné 
s nimi hovořit česky. 

Úplně novou éru zažívají lázně. 
Jiné role se dostává i sportu – 
náhle jde o jeden z nejsilnějších 
prvků národní hrdosti. 
Národní hrdost se projevuje 
i v zájmu o české dějiny včetně 
lidových tradic a zvyků. 

Jedna z pražských kaváren, od architektky Evy Jiřičné
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Rožnov 
pod Radhoštěm

Živoucí muzeum života  
na Valašsku

Mladá republika se neskládala 
jen z architektonicky 
a podnikatelsky progresivních 
měst. Na vesnicích lidé žili 
v souladu s dávnými tradicemi, 
v domech stavěných v duchu 
moudrosti předků. 
Když Bohumír Jaroněk v roce 
1895 navštívil Národopisnou 
výstavu českoslovanskou 
v Praze, jejíž nejpřitažlivější 
a nejpozoruhodnější částí se 
stala výstavní valašská dědina, 
jak ji navrhl architekt Dušan 
Jurkovič, ještě nemohl tušit, že 
se o čtrnáct let později i s bratrem 
Aloisem usadí v srdci Valašska, 
v Rožnově pod Radhoštěm. 

Bratři Jaroňkovi chtěli zachránit 
několik rožnovských domů. 
K tomu se Alois při cestě po 
Skandinávii dostal do nejstaršího 
světového muzea v přírodě, které 
bylo vybudováno ve městě 
Skanzen. A bylo rozhodnuto. 
Nápad nějakou dobu zrál, ale 
první ročník valašského 
folklórního festivalu v roce 
1925 se už konal ve zbrusu 
novém areálu muzea v přírodě. 
A tak v čase slavností stály už na 
mýtince lázeňského parku dva 
velké domy z náměstí, radnice 
a měšťanský dům z poloviny 18. 
století a kromě nich také několik 
drobných staveb. Dnes se této části 
muzea říká Dřevěné městečko. 

Stavby přibývaly a rozvoj 
skanzenu se nezastavil ani po 
druhé světové válce. V šedesátých 
letech přibyla Valašská dědina, 

pravdivá rekonstrukce modelu 
valašské dědiny se čtyřmi 
desítkami objektů a vším, co 
k valašské vesnici patří. V roce 
1982 se otevřela třetí část areálu 
– Mlýnský dolina. Základem 
byla a dodnes je technologie 
prací mlynářských, pilařských, 
valchařských a hamernických. 
Podstatné je, že všechny technické 
stavby harmonicky splývají 
s vesnickou zástavbou, takže 
dojem reálné vsi je dokonalý. 

V rožnovském muzeu v přírodě 
se stejná pozornost věnuje 
zemědělství, salašnictví, 
ovocnářství, běžnému hospodářství, 
ale i všednímu životu vesničanů, 
lidovým zvykům, folklóru, 
lidovému řemeslu a umění. Po celý 
rok tu probíhá řada jedinečných 
akcí – Starodávný jarmark, 
Pekařská sobota, Anenská pouť, 
Dny řemesel a setkání kovářů… 

Hlavní akcí ale je tradiční 
folkloristický dvoudenní festival 
Rožnovské slavnosti, který se 
koná každé dva roky. Vystupují 
tu nejen soubory písní a tanců, 
ale v současné době přibývají 
i celodenní ukázky tradičního 
zvykosloví a řemesel. Setkáte se 
tu s masopustními, velikonočními 
i vánočními obyčeji, ukázkami 
praní prádla, uměním hrnčířů, 
řezbářů a dalších fortelných 
řemeslníků. Skanzen – 
mimochodem největší ve střední 
Evropě – prostě žije. Naplňuje se 
tak vize zakladatelů muzea, bratří 
Jaroňků.  
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Valašské muzeum 
v přírodě

Pustevny

Bohumír už v roce 1932 napsal: 
„Nechceme budovati mrtvé 
skladiště budov a předmětů, chceme 
zbudovati pomocí praktického 
národopisu živé muzeum, v němž 
zděděné tradice valašské minulosti 
a svéráz plemene a bydliště lidu jsou 
udržovány při životě výkony práce, 
zvyky, tanci, zpěvy a obřadnostmi 
lidu.“ Tak moderní myšlenka 
si věru zasloužila a zaslouží 
rozvíjet. Ať už sem ale zavítáte 
v době některé ze slavností anebo 
přijdete v den zcela všední, bude 
vaše procházka životem našich 
předků pestrá a autentická. 

Zážitky 
Dřevěné městečko a Valašskou 
dědinu si můžete prohlédnout sami 
nebo s průvodcem, v prvním případě 
počítejte zhruba s hodinou, ve druhé 
s dvěma hodinami – je toho tu k vidění 
opravdu hodně. Mlýnská dolina je 
přístupná pouze s průvodcem a vydá 
také na hodinku. A co vás čeká? Tak jen 
namátkou: kostelíky, měšťanský dům, 
roubený hostinec, kuželna, fojtovství, 
pálenice, sýpka, stodoly, úly, můstky, 
zvoničky, křížky, koliby, chalupy 
a hospodářství, škola, větrný mlýn, 
kovárna, sušírna ovoce, lisovna oleje, 
valcha, mlýn, pila, hamr… A to zdaleka 
není všechno. A víte třeba, co je to 
pajta a k čemu sloužila? Ve Valašském 
muzeu v přírodě se to dozajista dozvíte.

www.vmp.cz

Tip na výlet 
Poněkud vzdálenější součástí 
rožnovského skanzenu je také soubor 
dřevěných staveb na Pustevnách. 

Jurkovičova rozhledna na Karlově kopci
Jedinečné útulny pro turisty 
projektoval například i slavný Dušan 
Jurkovič v duchu lidové secese. 
Pustevenku, Maměnku a Zvonici 
doplňuje nádherný Libušín, jedna 
z nejcennějších a také nejkrásnějších 
Jurkovičových staveb, kterou 
v březnu roku 2014 zle poničil požár. 
V současnosti probíhá rekonstrukce.
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Centrum lázní s parkem a kolonádou

Luhačovice
Lázně s jedinečnou 
architekturou

Luhačovice jsou lázeňské 
město s tak trochu 
pohádkovou atmosférou. 
Tu podtrhuje a spoluvytváří 
jednak okolní příroda a potom 
také jedinečná architektura. 
Příběh slávy luhačovických 
lázní je důkazem toho, že 
dobré činy plodí další dobré 
činy a že příklady mohou být 
výzvou k následování.  

Zdejší lázně byly v provozu už od 
konce 18. století. O nějakých sto let 
později se bezmála přiblížily krachu, 
a tak bylo rozhodnuto o zevrubné 
modernizaci a přestavbě. Hned 
v prvním roce století dvacátého byl 
vedením lázní pozván vynikající 
architekt Dušan Jurkovič. Toho 
myšlenka vybudování lázeňských 
domů v duchu stylu, jehož se 
stal nejslavnějším evropským 
představitelem – lidové secese – 
naprosto nadchla. Pustil se do velmi 
intenzivní práce a za pouhé tři roky 
tu realizoval dvanáct objektů, které 
jednou provždy daly Luhačovicím 
charakter a hlavně jedinečnost. 

Do dnešních dnů se dochovalo osm 
staveb, které jezdí obdivovat lázeňští 
hosté z celého světa. Jurkovičův 
dům (původně Janův), kterému 
se v době vzniku přezdívalo 
„Barevná pohádka“, obytný objekt 
Chaloupka, přestavbou mlýna 
vzniklý Vodoléčebný ústav, vila 
Jestřábí, nádherný Hudební pavilón, 
idylická plovárna Sluneční lázně 
i vily Valaška a Vlastimila, která se 
stala nejoblíbenějším rekreačním 
místem hudebního skladatele 
Leoše Janáčka, velkého milovníka 

Luhačovic. Strávil tu plných 
třiadvacet lázeňských sezón, nabíral 
inspiraci, komponoval (napsal tu 
Glagolskou mši a začal psát operu 
Osud), uváděl své skladby… Vinárna 
Slovácká búda, Mlékárna a Inhalační 
pavilon se bohužel nedochovaly. Se 
vznikem Československa byl nadšeně 
odstartován nový rozvoj Luhačovic. 
Jurkovičovo dílo bylo obrovskou 
výzvou, protože nešlo o to, přetvořit 
město k jinému obrazu, šlo o to, 
navázat na charakter Jurkovičových 
ústavů, pavilónů a vil. Výzvy se 
chopilo několik předních architektů – 
Bohuslav Fuchs, který se zásadně 
podílel na vybudování Bílé čtvrti, 
J. L. Holzl zase projektoval hotel 
Arco (dnes slouží jako lázeňský 
dům Morava), bratři Kubovi 
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Jurkovičův dům Kolonáda

Praha

Brno

318 km

115 km

3:13 h
1:26 h

4:25 h

2:07 h

Luhačovice

LUHAČOVICE

Masarykova

PRAŽSKÁ
ČTVRŤ

496

1,2 km
18 min

1,3 km
20 min

Lázeňské 
náměstí

Lázeňský 
park Luhačovice

navrhli podobu luhačovické 
sokolovny, František Roith zase 
stojí za vznikem Společenského 
domu, který nejen dotvořil vzhled 
lázeňského areálu, ale především  
se stal středobodem kulturního 
života stále oblíbenějších lázní. 

Nejmohutnější stavba ovšem vyrostla 
asi tři kilometry nad obcí (Luhačovice 
byly povýšeny na město, jakkoli se 
to zdá zvláštní, až v roce 1936), na 
říčce Štávnici, a měla pro popularitu 
lázní velmi zásadní význam. Psal 
se rok 1930 a celé Luhačovice byly 
při slavnostním napuštění nové 
přehrady, jedné z prvních staveb 
toho druhu v Československu. „Dnes 
již jezero utvořené Údolní přehradou 
skýtá možnost podnikání všech 

vodních sportů, rozšiřujíc tak značně 
okruh darů, jež lázně návštěvníkům 
svým mohou poskytnout,“ psalo se 
tehdy v luhačovickém lázeňském 
zpravodaji. Luhačovice se tedy 
utěšeně rozrůstaly a mohutněly, 
dokud jejich rozvoj nepřerušila 
druhá světová válka. Když se 
na město podíváme dnes, jsou 
veškeré architektonické počiny let 
dvacátých a třicátých jasně patrné 
– a přece se podařilo, že nepřekryly 
to nejpůvabnější a nejcennější, totiž 
Jurkovičovy domy, které dávají 
lázním Luhačovice charakter dodnes.

Zážitky 
Luhačovické údolí léčí stále. Je 
protkáno šestnácti léčivými prameny, 
v čele s proslulou Vincentkou, 
které jsou považovány za jedny 
z nejúčinnějších v Evropě. Lázeňské 
a wellness procedury ale nejsou jen 
pro nemocné, dokonale si je užije 
i docela obyčejně životem trochu 
unavený člověk. Prohlédnout si 
samozřejmě můžete i plně funkční 
Jurkovičovy domy. Kromě lázeňského 
města, které je samo o sobě 
zážitkem, je tu ještě Jurkovičova 
alej s odpočívadly, sportovišti 
a vyhlídkovým vláčkem. Alejí se 
dostanete na Luhačovickou přehradu, 
kde se dá báječně holdovat vodním 
sportům i in-linům, cyklistice a pěší 
turistice.

www.luhacovice.cz

Tip na výlet 
Luhačovice leží na okraji chráněné 
krajinné oblasti Bílé Karpaty. 
Nejbližšími výletními cíli jsou královské 
město Uherský Brod, zámky Nový 
Světlov, Slavičín a Vizovice (kde vás 
ovšem jistě zaujme i typické vizovické 
pečivo a proslavené pálenky) nebo 
typická slovácká obec Vlčnov. Daleko 
to není ani do ZOO v Lešné, na 
Velehrad, anebo – abychom zůstali 
v našem tématu – na Baťův kanál.

www.vychodni-morava.cz
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Chmelový maják

Chmelnice

Žatec
Světové  
hlavní město chmele 

Historické královské město 
Žatec je v Česku v podstatě 
synonymem pro chmel. Právě 
v okolí Žatce se totiž pěstuje 
nejkvalitnější chmel na světě. 

Už před první světovou válkou se 
pěstování chmele v Česku dostalo 
na takovou úroveň, že se české 
země staly největším světovým 
producentem této plodiny. V období 
první republiky se pozice Žatce na 
světových trzích ještě upevnila. 
Přispěl k tomu hlavně významný 
úspěch datovaný do roku 1927, kdy se 
podařilo vyšlechtit novou chmelovou 
odrůdu - žatecký poloraný 
červeňák, která se stala dodnes 
nejpopulárnější a nejceněnější 
odrůdou na světě a jako první 

chmel v Evropské unii získala 
certifikaci původu a chráněného 
zeměpisného označení. Období 
první republiky bylo pro většinově 
německý Žatec významné i tím, že tu 
velmi dobře prosperovala silná česká 
a židovská menšina, s čímž souvisela 
i skutečnost, že v roce 1935 byl 
čestným občanem města jmenován 
prezident Tomáš Garrigue Masaryk. 
V té době bylo ve městě registrováno 
více než sto šedesát chmelařských 
firem a třiapadesát balíren chmele. 
Chmel prostě určoval vývoj města, 
a to i ten architektonický. Na krásné 
a zachované historické jádro tu 
navazují podivuhodné městské 
čtvrtě, které vypadají, jakoby byly 
liduprázdné. Fasády měšťanských 
domů ale úmyslně klamou. 
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Pivovar U Orloje Bývalý vývozní Dreherův pivovar

Praha

Brno

82 km

293 km

1:18 h
3:00 h

1:20 h

Žatec

0,2 km
4 min

1,5 km
29 min

Ohře

Pražská

NÁMĚSTÍ 
SVOBODY

Plzeňská

Chrám 
chmele 

a piva
Chmelový
orloj

Moudří urbanisté totiž rozhodli, 
že nesčetné sklady chmele nesmějí 
působit stroze a musejí dokonale 
zapadat do celkového rázu města. 

Chmel je v Žatci dodnes klenotem, 
který tu vyvažují zlatem, váží si 
ho a nabízejí návštěvníkům města 
nejrůznější zážitky s chmelem 
spojené. Tak například si tu můžete 
prohlédnout Chmelové muzeum, 
báječnou a velkorysou interaktivní 
expozici Chrámu chmele a piva 
s kouzelným 3D výtahem, bludištěm, 
pivním orlojem i hospůdkou 
s vlastním pivovárkem. Ostatně, 
kam oko dohlédne, obklopují Žatec 
ježaté chmelnice, na kterých zraje 
ten nevyhledávanější chmel na 
téhle planetě. Chmel a pivo jsou tu 
prostě všudypřítomné. Dokonce 
i muzeum filmů natáčených 
v Žatci (a že jich bylo nepočítaně) 
sídlí v historické Sladovně. Zdejší 

zóna technických památek 
chmelařství na Pražském předměstí 
dokonce kandiduje na zařazení 
do seznamu světového kulturního 
dědictví UNESCO. Pojďme se teď 
na jednotlivé chmelové expozice 
podívat podrobněji. Začněme 
s Chmelařským muzeem ukrytým 
za zajímavým modernistickým 
průčelím. Chmelařských muzeí je ve 
světě šest, ale to žatecké je zdaleka 
největší, rozložené do několika 
pater o celkové výměře čtyř tisíc 
metrů čtverečních. Jen o pár desítek 
metrů dál nacházíme Chrám chmele 
a piva. Trefíme snadno, povede nás 
chmelový maják, 42 metrů vysoká 
věž, která v noci svítí a ještě vysílá 
světlo k nebi. Uvedeni do výtahu 
v útrobách majáku, budete možná 
překvapeni prosklenými částmi 
podlahy, ale to už vám nasadí 3D 
brýle a vy, za sugestivního zvukového 
doprovodu, který umocňuje jemné 

chvění výtahu, letíte buď v balónu 
nad Žatcem anebo v raketě vesmírem. 
Jde o jediný výtah s 3D projekcí 
na světě. Adrenalinový výtah vystřídá 
úzká lávka, která vás dovede do 
spletitého chmelového bludiště… 
a to ještě zdaleka není všechno.

Zážitky 
Kromě už výše uvedených kratochvílí 
vás v Chrámu chmele a piva čeká 
ještě hledání pokladu, alchymistická 
dílna, království křivých zrcadel, 
virtuální brodění pivem, průlez 
komínem ve speciálním postroji, dětská 
zahrada, herna a kavárna, jízdárna na 
minitraktůrcích uličkami modelu města 
Žatce, jediný chmelový orloj na světě… 
V přilehlé restauraci s řemeslným 
pivovarem se dobře najíte a ochutnáte 
jedno ze tří zdejších piv. Nedaleko 
odtud, v klášterní zahradě, zase čeká 
minizoo, kašna řádu Chmelových rytířů, 
bylinková zahrada nebo historická 
chmelnice. A to si ještě můžete zajít 
do Muzea homulupulů, mýtického 
chmelařského a pivního národa.

www.chchp.cz

Tip na výlet 
Zájemci o architekturu první 
republiky to mají ze Žatce nedaleko do 
Loun. Tady je možné projít jedinečnou 
Kotěrovu kolonii, pozoruhodný obytný 
soubor, zahradní město navržené 
Janem Kotěrou, ale také budovu 
Spořitelny architekta Františka Libry 
se sochami Otakara Švece – od něj je 
i socha prezidenta Masaryka - nebo 
vůbec první kamenné loutkové 
divadlo v Česku – z roku 1920.

cs.zatec-thum.eu 
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Kavárna Slavia

Grand Café Orient, kubistický interiérPraha
Kavárny jako centra  
kultury 

Kavárny mívaly pro Prahu 
stejný význam, jako pro 
Paříž. I tady se měnily dějiny, 
odehrával se tu kulturní život, 
vznikaly umělecké manifesty, 
scházela se tu pražská bohéma 
i meziválečná umělecká 
avantgarda. 
Kavárny byly pro umělce a některé 
politiky de facto kanceláří, ve které 
přijímali hosty, vedli jednání. Stejně 
náruživě sem ovšem chodívali 
ostatní Pražané, aby si u šálku kávy 
a sklenky vína přečetli noviny, probrali 
situaci v zemi a důstojně k ní sdělili 
svůj názor. Kavárny prostě byly 
sociálními sítěmi své doby. 

V těch pražských se dokonce začal 
hroutit komunistický systém. Od 
šedesátých let se tu scházel český 
disent v čele s pozdějším prezidentem 
Václavem Havlem. Nakonec právě 
pod okny obou nejslavnějších 
pražských kaváren prošel v listopadu 
1989 studentský pochod, který mezi 
kavárnami Louvre a Slavie brutálně 
zastavil pohotovostní oddíl. Pražské 
kavárny se tehdy staly přirozenými 
centry sametové revoluce. 

A které dodnes fungující kavárny 
dělají čest své prvorepublikové tradici 
a stojí za to se do nich vypravit? Café 
Louvre. Už název kavárny na Národní 
třídě jasně odkazuje k pařížskému 
předobrazu. Káva tu poprvé zavoněla 
už v roce 1902. Scházíval se tu 
filozofický kroužek, jehož členy byli 
studenti práv Max Brod a Franz 
Kafka. O úterních večerech tu 
býval pravidelným hostem Albert 
Einstein, svůj stůl tu míval Franz 

Werfel. V době po vzniku republiky 
se Café Louvre stalo až kultovním 
místem setkávání umělců, intelektuálů 
i politiků, bujela tu avantgarda všeho 
druhu. V roce 1925 byl právě tady 
založen Československý PEN klub, 
jemuž předsedal spisovatel Karel 
Čapek. Hostem první penklubové 
večeře v Café Louvre se stal 
i prezident republiky T. G. Masaryk. 

Kavárna Slavia. Ta sídlí na břehu 
Vltavy, proti Národnímu divadlu, 
v přízemí Lažanského paláce už od 
konce 19. století. Pod obrazem Slavie, 
matky všech Slovanů (dnes je ve 
sbírkách Městské galerie) se tu v běhu 
desetiletí scházeli Bedřich Smetana, 
Antonín Dvořák, Karel Čapek, Václav 
Špála, Jan Zrzavý, Jaroslav Seifert… 
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Kavárna Slavia
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Obecní 
dům

Café Imperial

Grand 
Café Orient

Café 
Louvre

kavárna
Slavia

Café
Savoy

V době první republiky byl 
interiér proměněn v duchu stylu 
art deco a kavárna se stala další 
domovskou baštou meziválečné 
umělecké avantgardy. Chodíval 
sem i český malíř Viktor Oliva, 
jehož slavný obraz Piják absintu 
nahradil historickou Slavii 
a stal se symbolem kavárny. 

Café Imperial s nádherným 
art deco interiérem, které bylo 
za první republiky vyhlášeno 
svým biliárem a fungovalo i jako 
středisko literárního klubu. 

Café Savoy s nevšedním 
interiérem a památkově 
chráněným neorenesančním 
stropem. Důsledně tu navazují 

na prvorepublikové tradice 
i v nabídce a způsobu obsluhy. 

Kavárna Obecní dům v přízemí 
budovy, která je secesní perlou 
Prahy, navozuje atmosféru první 
republiky původním interiérem 
včetně pietně restaurovaných 
svítidel od Františka Křižíka. 

Naprostou raritou je potom 
Grand Café Orient, kavárna 
v kubistickém domě U Černé 
Matky Boží z dílny architekta 
Josefa Gočára. Kubismus 
v architektuře a užitém umění 
je ryze českým fenoménem, 
podobný interiér tedy nemůžete 
vidět nikde jinde na světě.

Zážitky 
Atmosféra jmenovaných kaváren je už 
sama o sobě zážitkem. V Café Louvre, 
pravděpodobně vůbec nejčastějším 
a nejoblíbenějším místě pracovních 
schůzek Pražanů, si ke kávě dejte třeba 
klasický Sacher nebo Schwarzwald. 
Ve Slavii se posaďte k oknům, z nichž 
je vidět Pražský hrad a ochutnejte 
zdejší palačinky, pralinky nebo 
rakvičky. V Café Imperial rozhodně 
nevynechejte créme brullée. V Café 
Savoy by byla chyba nedat si titulní 
dort Savoy. V Obecním domě určitě 
zkuste ořechový dort a v Grand 
Orient Café zase kubistické věnečky 
nebo fondán v marcipánu. A mobil 
ani nezapínejte. V kavárně má přece 
člověk rozprávět o kultuře a politice.

www.praguecitytourism.cz/cs/media/
mapy/prazske-kavarny-13373

Tip na výlet 
Vydejte se na okraj Prahy, nad Vltavské 
údolí do čtvrti zvané Baba. Najdete tu 
evropsky ojedinělý významný soubor 
funkcionalistických vil. Navrhovali je 
nejpřednější architekti, například Josef 
Gočár, Evžen Linhart, Ladislav Žák, 
Pavel Janák nebo slavný holandský 
urbanista Mart Stam. A nechcete-li 
chodit sami, objednejte si procházku 
s průvodcem.

www.prague.eu
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MEZINÁRODNÍ LETIŠTĚ
PARDUBICE

SVÍTKOV

Pražská

Teplého

37

36

Labe

Dostihové závodiště
Pardubice

Pardubice
Město s ryze  
sportovní duší 

Středobodem celé výstavy a jejím 
hlavním pavilónem byla budova 
Průmyslového muzea. Výstavu 
přijel osobně zahájit prezident 
republiky, který také propůjčil 
své jméno Masarykovým 
atletickým hrám, jichž se 
zúčastnila skutečná elita evropské 
atletiky. A zájem? Obrovský. 
Více než jeden a čtvrt miliónu 
návštěvníků. V rámci výstavy se 
samozřejmě jely i dva pardubické 
klenoty – Velká pardubická 
i Zlatá přilba. Říká se sice, že 
Pardubice mají srdce z perníku, 
ale duši, tu mají sportovní.

Zážitky 
Slavné závody se sice jedou jen jednou 
za rok – oba v říjnu, ale na dostihy 
můžete na pardubickém dostihovém 
závodišti zajít v sezóně každý víkend 
a plochodrážní stadión také hostí 
každou chvíli nějaké závody. A ve 
zbytku času si nenechte ujít prohlídku 
města. Pardubice jsou totiž trochu 
utajeným klenotem meziválečné 
architektury. Gočárova Anglobanka 
(dnes Komerční banka), hotel Grand 
(dnes Obchodní centrum) nebo mlýny 
na břehu Chrudimky, Machoňova 
budova Generálního ředitelství pošt 
a telegrafů a nádherný obchodní 
dům Passage anebo zcela unikátní 
rondokubistické krematorium 
architekta Pavla Janáka, vůbec první 
krematorium v českých zemích 
vybudované v roce 1923.

www.zlataprilba.cz 
www.vychodni-cechy.info 
www.pardubice.eu

Pardubice se městem sportu 
začaly stávat někdy v polovině 
19. století. 

V říjnu roku 1842 se tu konal 
první dostih a o čtrnáct let 
později už mělo město svou vlastní 
dostihovou dráhu. Po vzoru 
anglických dostihových svátků byla 
pak v roce 1874 odjeta první 
Velká pardubická, překážkový 
dostih korunovaný od prvního 
ročníku slavným Taxisovým 
příkopem. V té době už se 
v Pardubicích hrál i fotbal a tenis, 
provozovaly se cyklistika, turistika, 
atletika, šerm i bruslení. Především 
ale pokračoval příběh stále 
proslulejšího dostihu. Po vzniku 
republiky se Velké pardubické 
ujal Československý jockey klub 
a prestiž akce vzrůstala. A v roce 
1929 se na dostihovém závodišti 
poprvé objevily také motocykly. 

Tři motorističtí nadšenci tu 
uspořádali závody motorek na 
ploché dráze a jako cenu vítězi 
věnovali pozlacenou helmu. Podle ní 
se závod i jmenoval – Zlatá přilba 
Československé republiky. Povrch 
byl travnatý, závodníci rozděleni 
podle kubatur svých strojů. Od 
té doby se koně a motocykly 
o závodiště dělili (Zlatá přilba 
se přesunula na plochodrážní 
stadión teprve v roce 1964). 
Oba závody byly vyhledávány 
sportovci z celé Evropy. 

Pardubice svůj sportovní charakter 
prohlubovaly i v dalších odvětvích, 
takže nikoho nepřekvapilo, když 
tu byla v roce 1931 uspořádána 
velká výstava tělesné výchovy 
a sportu. Na loukách byly na 
pilotech vystavěny dřevěné 
a rákosové funkcionalistické 
pavilóny, byl otevřen nový stadión. 

Nejstarší plochodrážní závod světaTaxisův příkop
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v řádu Svobodných zednářů. První 
šlechtický hrad v Čechách nabízí 
i jiné zážitky, například nejhlubší 
zámeckou studnu v Evropě nebo 
nejstarší hlásnou věž v Česku.

www.zbiroh.com

České země nikdy neměly 
světově proslulejšího malíře, 
než jakým byl ve své době 
Alfons Mucha. 

V Paříži byl vynášen do nebe, 
a když se vydal do USA, aby si tu 
vydělal peníze na své plánované 
aktivity, padl mu k nohám 
i Nový svět. Nejslavnější 
ornamentální umělec světa 
– tak tu byl prezentován. Jeho 
ateliérem prošlo mnoho lidí 
z vyšší společnosti, především pak 
žen – portrét od Muchy chtěl 
tehdy každý. Jednou z žen, které 
maloval, byla i Josephine Crane 
Bradleyová, manželka milionáře 
Charlese Richarda Cranea 
(mimochodem, později její portrét 

použil jako předlohu pro postavu 
Slavie na první československou 
stokorunu). Cranea na Muchu 
upozornil nikdo menší, než 
Tomáš Garrigue Masaryk, jehož 
podnikatel pozval k přednáškám 
do Chicaga. Zároveň mu vyprávěl 
o slovanských mýtech, aniž 
tušil, že tím odstartuje spolupráci 
malíře a mecenáše. Mucha totiž 
nosil v hlavě už léta myšlenku 
vytvoření cyklu velkoplošných 
pláten s tématem dějin 
a legend slovanských národů. 
Nikdy na to ale neměl dost 
prostředků. Ty ovšem dodal 
Crane, a tak mohl Mucha po 
návratu do Čech hledat místo, 
kde by se obří obrazy daly 
realizovat. Našel je náhodou. 

Když zajel navštívit svého přítele 
do Zbiroha, nadchl ho zdejší 
zámek a především velký sál 
s prosklenou střechou. Pronajal si 
tu byt a v novém ateliéru se v roce 
1910 pustil do práce. Slovanská 
epopej, jak cyklus nazval, tu 
vznikala osmnáct let. 1. září 
1928 ji Mucha s Cranem věnovali 
městu Praze. Zajímavé je, že 
Mucha jako jeden z mála používal 
ke své práci i fotografii – své 
modely totiž nejdřív fotografoval. 
Byli mezi nimi mnozí obyvatelé 
Zbiroha, především Sokolové, 
pro které pak z vděčnosti 
vytvořil nádhernou oponu, 
již je dodnes na zbirožském 
zámku možné vidět. Mucha se 
výrazně angažoval pro vznik 
republiky a velmi aktivní byl 
i po něm. Vytvořil sadu prvních 
československých bankovek, 
navrhl policejní uniformy 
i podobu vládních dokumentů.

Zážitky 
Zámek ve Zbirohu je památek na 
téměř dvacetiletý pobyt a tvorbu 
Alfonse Muchy plný. Prohlédnete 
si slavný sál – dnes se jmenuje 
Muchův, v němž vznikala Slovanská 
epopej, Muchovu sokolskou 
oponu, ale také množství fotografií 
Alfonse Muchy a jeho rodiny 
i fotografie modelů, tedy lidí 
ze Zbiroha, které Mucha zval do 
ateliéru, oblékal je do kostýmů 
(nebo je naopak svlékal, čímž, aniž 
o to usiloval, se stal průkopníkem 
českého ženského aktu), 
prohlédnete si i exponáty spojené 
s působením Alfonse Muchy 
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Dvořák, Martinů, Janáček, 
tři nejslavnější světoví 
velikáni české hudby. A mezi 
nimi je právě Leoš Janáček 
nejsvéráznější, největší originál. 
V celé historii hudby se mu nikdo 
nepodobá. Kde se vlastně vzal 
tak samorostlý talent? 
Inu, na Lašsku, ve vesničce 
Hukvaldy schoulené pod 
mohutnou ruinou stejnojmenného 
hradu. Tady se 3. července roku 
1854, v učitelské a muzikantské 
rodině, jako deváté ze čtrnácti 
dětí, „v té jizbě, co se jedním 
oknem dívá na kostel a druhým 
na pivovar“, narodil Leo Eugen 
Janáček. Prožil tu jedenáct let 
nádherného dětství, které jednou 
provždy určily směr jeho života. Pak 
odešel do Brna a byl tam celý život 
doma. Táhlo ho to ale na Lašsko, 
kterému věnoval své nádherné 
Lašské tance. Vracel se sem 

rád, a čím starší byl, tím častěji. 
Nakonec si v Hukvaldech koupil 
domek a později i kousek pole 
a les na strmém úbočí Babí Hůry. 

To se psal rok 1921 a skladatel, 
nadšený ze vzniku republiky, 
odhodlaný tvořit a oslavovat tak 
nový status quo Čechů, Moravanů 
a Slováků, horoval: "Přicházím 
s mladým duchem naší vlasti, 
mladou hudbou, nejsem ten, 
který se rád dívá dozadu, nýbrž 
ten, který raději hledí dopředu." 
Janáček došel k poznání, že člověk 
je jako strom – ať jeho větve 
dosahují, jak chtějí daleko, 
kořeny má jen na jednom 
místě. „Vnitřní prostředí v době 
dětství má snad nejrozhodnější 
vliv na tvorbu umělcovu. Ono je 
i příčinou svéraznosti díla. Rodí 
bezpečnost nápadu, onu chvíli, 
kdy jak by hvězdy z nebes padaly," 

zapsal si o hukvaldském fenoménu 
Janáček. Svému novému obydlí 
říkal „zemanský statek“, byl na něj 
velmi hrdý a nechal ho postupně 
zvelebovat. Tady se zrodila jeho 
nejpůvabnější opera Příhody lišky 
Bystroušky, sem zval svou pozdní 
lásku Kamilu, tady si ho vyhlédla 
smrt, která ho v srpnu 1928 dostihla 
v Ostravě. Pět let nato zpřístupnila 
vdova Zdeňka Janáčková 
skladatelův rodný domek 
veřejnosti. V roce 1962 se z něj pak 
stal Památník Leoše Janáčka.

Zážitky 
Pro vnímavého člověka je obrovským 
zážitkem už samotná příroda, 
v jejímž náručí leží Hukvaldy. 
Stopy Leoše Janáčka jsou doslova 
všudypřítomné. Začít je samozřejmě 
třeba v Památníku, tedy v domku, 
který v pozdním věku vlastnil. Čeká 
vás ojedinělá atmosféra, zařízení 
domu je totiž, co možno, přesně 
takové, jaké bylo za Janáčkova života 
– salón, kuchyně, ložnice i pracovna 
působí dojmem, že skladatel jen na 
chvíli odešel a brzy se zase vrátí. 
V Hukvaldech je ale mnoho dalších 
„janáčkovských“ míst – jeho lavička, 
oblíbené místo na hradě, pamětní 
deska, památník Lišky Bystroušky – 
je tu i Janáčkova oblíbená restaurace, 
kde můžete usednout na jeho někdejší 
místo a dokonce si o tom nechat 
vystavit certifikát.

severnimorava.travel/homepage 
www.ic-hukvaldy.eu

Hukvaldské buky
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Nejvyšší české hory, Krkonoše, 
skrývají ve svém náručí jediný 
lázeňský areál – Janské Lázně.

 Dodnes tu vyvěrá kolem třiceti 
léčivých pramenů, nejdůležitější 
jsou ovšem dva – Janův a Černý. 
Ty zásobují blahodárnou vodou 
vodoléčebné procedury i bazény 
v celém městě. Blahodárnost zdejších 
pramenů objevili lidé už někdy ve 
čtrnáctém století, jejich rozmach ale 
začal až ve druhé polovině století 
devatenáctého. V té době tu byl 
postaven mohutný lázeňský dům 
Terra, který při své rozměrnosti 
působí až neskutečně křehce. Na 
počátku století dvacátého vznikla 
nádherná secesní kolonáda. 
Skutečný rozvoj lázní a jejich 

rychle rostoucí popularitu přinesl 
ale až vznik republiky. Areálu se 
ujala akciová společnost, která 
se pustila do rozšiřování lázní. 

Nejcennější stavbou z té doby je 
bezesporu Janský dvůr. V ten 
se v roce 1927 přerodil někdejší 
Pruský dvůr. Zásadní přestavba 
vznikala nejprve na papíře 
v ateliéru architekta Arthura Payra. 
Kombinace modernismu a stylu 
art deco, korunovaná o dva roky 
později pozoruhodnou věží, stala 
se novým symbolem rozrůstajících 
se lázní. Růst areálu měl své dobré 
opodstatnění. Už zkraje dvacátých 
let se totiž při rozborech ukázalo, že 
janskolázeňská voda má téměř stejné 
parametry jako ta v amerických 

lázních Warm Springs, kde se 
s úspěchem pustili do léčby dětské 
obrny. V roce 1935 byla definitivně 
převzata americká metoda a Janské 
Lázně se v léčbě obrny okamžitě 
staly jedněmi z nejefektivnějších 
zařízení na světě. Meziválečné 
období znamenalo i rychlý rozvoj 
sportu. V roce 1925 tu proběhlo 
první mistrovství světa v klasickém 
lyžování a jen o tři roky později 
byla uvedena do provozu nejstarší 
visutá kabinová lanová dráha 
v zemi, která vedla na vrchol Černé 
hory, dominanty města. Tato v té 
době jedinečná stavba vznikla podle 
projektu ing. Františka Wiesnera. 
Původní spodní stanice byla součástí 
městského centra, a tak se lanovka 
stala velmi oblíbenou součástí lázní. 

Zážitky 
Janské Lázně jsou půvabným městem 
s úžasným okolím, takže o zážitky 
je tu postaráno, ať už sem zavítáte 
v jakékoli roční době. Samotné lázně 
nabízejí účinnou pomoc při nemocech 
svalových a ortopedických, ale 
také nervových, metabolických či 
respiračních. Skvělou péči tu najdou 
pacienti s bolestmi zad, záněty nervů, 
po zánětech mozku a mozkových 
blan, obrnách, implantaci kloubních 
náhrad, operacích páteře… Vydatně 
odpočinout si tu ale může i zcela 
zdravý člověk – zdejší Wellness 
centrum nabízí velmi pestrou škálu 
masáží. K tomu přičtěte procházky 
okolními lesy, v zimě báječné lyžování 
ve ski resortu Černá hora – Pec – 
a máte zážitků až nad hlavu.

www.janske-lazne.cz 
www.krkonose.eu

Janské Lázně
Lázně v náručí hor Krkonoše
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Zámek Orlík

Orlík, 
Hluboká  
nad Vltavou

O šlechtě, která  
nepřestala existovat 

Příběh prvorepublikové 
české šlechty vlastně trval 
pouze 44 dní. Už 10. prosince 
1918 byly zákonem zrušeny 
šlechtické tituly a šlechta tak 
právně přestala existovat. 
Jenomže prastaré rody, které si 
tradici, životní styl a morální zásady 
předávaly po staletí, tuhle snahu 
zlikvidovat „zrádnou bělohorskou 
šlechtu“ jako symbol monarchie, 
přežily. Pravda, ve dvacátých letech 
to šlechta neměla jednoduché. 
Pozemková reforma byla 
totiž zaměřena především na ni. 
Reforma zahrnovala asi třetinu 
veškeré zemědělské půdy v nové 
republice a z toho bezmála 54 % 
bylo zabráno právě aristokracii. Je 
jasné, že se jednotlivé rody bránily 
a vyčkávaly, jaký bude další postup 
republiky k nim. Navzdory téhle 
dusné atmosféře se ale někteří 
šlechtici hlasitě přihlásili nejen ke 
svému češství, ale jasně vyhlásili 
i loyalitu s novým státním útvarem. 

Život šlechty se ovšem příliš 
nezměnil, ono by to také bylo proti 
její podstatě. Aristokracie, tedy 
její zdravé údy, sama sebe chápe 
nikoli jako vlastníky, ale především 
jako správce majetku, hodnot 
a způsobů. Úkolem šlechtice je 
uchovat, zvelebit a předat. A tak se 
na zámcích i nadále konaly rodinné 
slavnosti, jezdilo se na hony, hrál se 
tenis, pěstovalo se jezdectví, pořádaly 
se bály, provozovaly šlechtické 
kluby, probíhaly charitativní akce. 
I principy udržení rodů zůstaly 
stejné – šlechta se i nadále ženila 
a vdávala téměř výhradně mezi 

sebou. Postupem času se ale postoj 
lidí i státních orgánů a konkrétních 
představitelů republiky vůči šlechtě 
začal proměňovat. Z počáteční 
doslovné nenávisti se ve třicátých 
letech stala nově nabytá vážnost, 
ba úcta. Šlechtici začali být 
využíváni především v diplomacii. 
Velkou zásluhu na tom měl 
tehdy velmi populární Bedřich 
Schwarzenberg, o kterém se 
mluvilo jako o kavalírovi a národním 
šlechtici bránícím československou 
státnost. Na sklonku první republiky 
se pak část šlechty ve veřejné 
deklaraci vyslovila pro národní 
sjednocení proti nebezpečí nacismu.

Zážitky 
Mnoho českých zámků nese stopy 
po všedním i slavnostním životě 
meziválečné šlechty. Můžete 
se vypravit například na dva ze 
schwarzenberských klenotů. Starší 
větev tohoto rodu obývala zámek 
Hluboká nad Vltavou až ro roku 
1939. Novogotickou podobu dala 
baroknímu zámku přestavba z druhé 
poloviny 19. století. Mladší větev 
Schwarzenbergů zase po celou 
první republiku obývala zámek Orlík. 
I tady došlo k novogotické přestavbě 
a zámek, původně na vysoké skále 
nad řekou, se po napuštění Orlické 
přehrady stal zámkem jezerním. 
Oba zámky nabízejí velmi zajímavé 
prohlídkové okruhy a nádherné parky, 
na obou se můžete seznámit i s tím, 
jak šlechta ve dvacátých a třicátých 
letech žila.

www.zamek-hluboka.eu 
www.zamekorlik.cz 
www.jiznicechy.cz
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v úspěšném podnikání. Oba 
Seidelové vytvořili naprosto nebývalý 
odkaz – fotodokumentační 
obraz krajiny a života v období 
od počátku století do počátku 
druhé světové války. Nebýt 
jejich fotografií, víme toho dnes 
o staré Šumavě jen zlomek. Další 
osudy ateliéru byly smutné – 
nejdřív perzekuce ze strany nacistů 
a později i komunistů - v roce 1949 
byl ateliér úředně uzavřen, část 
negativů zabavena, převezena do 
Prahy a později ztracena. František 
Seidel fotografoval dál, už jako 
zaměstnanec komunálu, fotografoval 
po celý život. Dožil se bezmála 
devadesátky, dožil se i navrácení 
ateliéru. Zemřel v roce 1997. 

Zážitky 
Když v roce 2005 město Český 
Krumlov získalo Seidelových ateliér, 
pustilo se do záslužné práce, 
která vyústila ve zřízení Muzea 
fotoateliér Seidel. Už samotný dům 
je architektonickým skvostem a co 
teprve, vejdete-li dovnitř. Zachovalo 
se původní vybavení včetně 
fotokomory, stojanů, pozadí, přístrojů 
a především na 140 000 skleněných 
desek s negativy a alba fotografií. 
Vstoupit sem, to je jako ocitnout se 
v jiném čase. Ostatně, nemusí zůstat 
jen u prohlížení expozice – můžete 
se tu nechat i portrétovat, a to 
v duchu první republiky, v secesních 
kostýmech, na původním pozadí – 
prostě tak, jak by vás ve dvacátých 
letech vyfotografoval sám Josef Seidel.

www.ckrumlov.info  
www.seidel.cz/cz/museum_
fotoatelier_seidel_cesky_krumlov

Příběh nejslavnějšího fotografa 
staré Šumavy začal v roce 
1859 na úplně opačné straně 
Sudet, v obci Hasel (dnes 
Líska) u České Kamenice na 
pomezí Českého Švýcarska 
a Lužických hor. 
Tehdy se tu do rodiny brusiče skla 
narodil Josef Seidel. Vyučil se 
fotografem, sbalil aparát a začal 
vandrovat po Čechách, Uhrách, 
Sedmihradsku i Rakousku. V roce 
1886 doputoval na Šumavu. 
Usadil se v Českém Krumlově, koupil 
tu fotoateliér a do nového století 
už vstoupil ve vlastním podniku. 
Byl velmi obratným podnikatelem 
– nespokojil se jen s vytvářením 
portrétů, které tehdy živily většinu 
fotografů, začal jezdit po Šumavě 

a Novohradských horách a fotil 
krajiny, stavení i každodenní život 
horalů. Nebyl to ale jen koníček 
a posedlost, vybudoval malé 
vydavatelství a pustil se do výroby 
a prodeje pohlednic. Fotografie 
ho přivedla i ke sportu – jezdil 
fotit na lyžích, na kole, motokole 
a později i na motorce. V roce 
1905 přestavěl krumlovský ateliér 
do podoby, v jaké ho můžeme 
vidět i dnes. Po vzniku republiky 
pokračoval ve své nádherné a tvůrčí 
živnosti i se svým synem, který sice 
původně chtěl být učitelem, ale po 
maturitě pochopil, že otec potřebuje 
nástupce, a tak propadl fotografii 
doslova celou duší. V roce 1935, 
když starý pán zemřel, převzal syn 
František ateliér a pokračoval 
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Ostrava, Dolní Vítkovice

Příběhy 
českých 
průmyslových značek

Nejvyšší důležitost měla 
samozřejmě schopnost  
nového státu obstát na 
světových trzích, být co 
nejrychleji pevnou součástí 
Evropy s co možno nejlepší 
pozicí. A oč jiného opřít snahy 
uspět, než o silné značky. 
A tak vedle sebe stály značky, 
které měly významnou historii, 
i značky zcela nové. O jejich 
úspěchu ale rozhodovalo totéž 
– způsobilost přizpůsobit se 
nelehkým podmínkám krizí 
a poválečným nedostatkem 
zmítaného trhu, přijít s něčím 
novým, progresivním. A to se 
právě československým značkám 
mimořádně dařilo. Důvodem bylo 
především to, že za nimi stály silné 

osobnosti, z nichž o některých 
lze říci, že si počínaly bezmála 
geniálně. Ať už šlo o Baťovu 
flexibilitu, silnou vizi a sociální 
rozměr podnikání, o kreativitu 
a novátorství československých 
konstruktérů a techniků 
nebo o dokonalé vytěžování 
řemeslné tradice národa, jako 
to například dokázali čeští skláři.
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Mladá
Boleslav

U zrodu automobilky Škoda, 
dnes nejslavnější průmyslové 
české značky, stáli ve druhé 
polovině 19. století tři muži. 

Dva z nich byli partneři a s tím třetím 
se neznali a nikdy se s ním nepotkali. 
Ti dva byli Václavové Laurin 
a Klement a ten třetí, jehož jméno 
auta dodnes hrdě nosí, Emil Škoda. 
Ten příběh je skoro až pohádkový. 
Mechanik Laurin a knihkupec 
Klement byli vášniví cyklisté 
a začali tedy své podnikání v Mladé 
Boleslavi v roce 1895 právě v tomhle 
oboru. K bicyklům po čtyřech letech 
přidali i motocykly – a stali se tak 
první motocyklovou továrnou na 
území Rakouska-Uherska i Německa. 
Jejich motocykl Slavia byl navíc 
vůbec prvním funkčním dopravním 
prostředkem v Evropě s motorem 
v rámu, pohonem zadního kola 
a ovládacími prvky na řídítkách. 

Začali ho prodávat v Německu a díru 
do světa udělali především v Anglii. 
V roce 1905 se přeorientovali na 
automobily a brzy měli zákazníky 
po celém světě. Jejich hlavní devizou 
byla kvalita – jen to nejlepší 
bylo dobré. Jenomže se vznikem 
republiky, v těžkých poválečných 
letech, automobilový průmysl 
skomíral, odbyt vlastně neexistoval 
a ještě ke všemu v roce 1924 továrna 
vyhořela. Jiní by rezignovali, pánové 
L&K ovšem ne. Udělali nejtěžší 
(a nejsprávnější) rozhodnutí svého 
života a prodali svůj podnik plzeňské 
Škodovce. A jsme u druhé rodové 
větve. Emil Škoda vybudoval továrnu 
v sedmdesátých letech 19. století 
jako strojírny a ocelárnu a brzy 
značce zajistil světovou proslulost. 
I on vsázel na kvalitu, jeho výrobky 
neměly v branži srovnání, snad jen 
Kruppovy závody mu mohly v tomto 
směru konkurovat. Navíc v roce 1890 

začal vyrábět i zbraně a i tady brzy 
dosáhl velkých celosvětových úspěchů. 
V posledním roce století sice Emil 
Škoda zemřel, ale zbrojovka s jeho 
jménem letěla strmě vzhůru. Světová 
válka ovšem znamenala útlum a první 
léta samostatné republiky téměř 
zánik. Škodovka ale také nevěší hlavu 
a začíná s výrobou lokomotiv – 
a zase letí vzhůru. Od roku 1923 se její 
výrobky honosí novým znakem  
– slavným okřídleným šípem 
v kruhu. Dokonce i po automobilech 
začínají v Plzni pošilhávat, a tak koupí 
španělsko-francouzskou licenci na 
vozy Hispano-Suiza. Pro představu 
– to byl Rolls-Royce tehdejší doby. 
Každý vůz byl originál, vyráběly se 
na osobní zakázku, doslova na tělo. 
A právě v té chvíli přichází nabídka 
z Mladé Boleslavi. Psal se rok 1925 
a Škoda začala vyrábět auta. V Plzni, 
ale především v Mladé Boleslavi, 
kam se brzy celá výroba přesunula. 
Vedle vozů Škoda Hispano-Suiza 
(ten vůbec první vyrobený koupila 
prezidentská kancelář a jezdil v něm 
Tomáš Garrigue Masaryk), tvořily 
automobilový sortiment vozy do té 
doby označované značkou Laurin 
& Klement. V roce 1928 se začalo 
s pásovou montáží, ale Škoda 
stále zaostávala za značkami Tatra 
a Praga. Zlomem se ukázal být rok 
1933, kdy z výrobního pásu v Mladé 
Boleslavi sjel vůz Škoda Popular. 
To jméno musel vymyslet vizionář, 
protože popularita vozu strmě 
stoupala a Škoda se stala v republice 
číslem jedna a tuhle pozici už nikdy 
neopustila, naopak, v současné době 
je jednou z nejviditelnějších a nejlépe 
prodávaných značek na světovém trhu.

Zážitky 
V Mladé Boleslavi vás bude velmi 
bavit velkorysé a interaktivní Muzeum 
Škoda. Jde o moderně koncipovanou 
expozici na 1 800 m² výstavní plochy 
vybavenou multifunkčním sálem 
a výbornou restaurací Václav (po 
obou zakladatelích automobilové 
výroby). Expozice je členěna do tří 
částí – Tradice, Evoluce a Preciznost 
a je možné ji absolvovat s průvodcem, 
případně si zvolit dětskou prohlídku 
s průvodcem-maskotem. Děti se 
tu vůbec budou cítit jako v nebi – 
interaktivní stůl Škoda Lab, funkční 
modely, čítárna, projekce filmu Krtek 
a autíčko. A je-li vašim potomkům 
10 let a více, mohou se spolu s vámi 
vydat i na exkurzi do výrobních 
provozů firmy – je ale nutné se 
dopředu objednat.

museum.skoda-auto.cz 
middleczech.kr-stredocesky.cz

Tip na výlet 
Také Mladá Boleslav má své 
architektonické skvosty vytvořené 
v době první republiky. Většinu z nich 
vytvořil jediný člověk – architekt 
Jiří Kroha. Nikde jinde v Česku 
nenajdete tolik realizací jediného 
architekta. A jsou to stavby, které 
berou dech – mohutný a až neskutečně 
členěný komplex průmyslové školy, 
bývalý ústav pro matku a dítě, 
zdravotní škola nebo někdejší 
poliklinika…

Mladá 
Boleslav

Příběh zrození  
světové značky 
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Zlín

Zlín
Do města krále  
obuvníků 

Není v Česku mnoho tak 
silných příběhů, jakým je 
nezadržitelný vzestup Tomáše 
Bati. 

Kluk z ševcovské rodiny (první 
Baťa ševcoval už v 17. století) si jako 
osmnáctiletý s bratrem a sestrou 
založili ve Zlíně obuvnickou dílnu. 
Právě mladý Tomáš byl duší firmy, 
vydal se na zkušenou do Ameriky, 
a když se vrátil, okamžitě zavedl 
automatizovanou výrobu. Když 
bratr Antonín zemřel na tuberkulózu, 
stal se jediným majitelem. Brzy 
měl padesát zaměstnanců a před 
první světovou válkou už několik 
tisíc – firma totiž získala obrovskou 
zakázku na vojenská bagančata – na 
konci války jich vyráběli 10 000 
párů denně. Válka ale skončila, 
vznikla republika, takže domácí trh 
se zmenšil a sklady firmy Baťa byly 
plné neprodejného zboží. A tady 

se začal naplno projevovat génius 
Tomáše Bati. Jednak okamžitě 
přešel na běžnou obuv, začal se 
orientovat na světové trhy, a pokud 
jde o ten domácí – snížil ceny bot 
o polovinu (a platy zaměstnanců 
taky). Zázrak se dostavil – lidé 
během pár měsíců vykoupili skladové 
zásoby. Platy Baťových zaměstnanců 
se rychle zvedaly, až dosáhly téměř 
dvojnásobku mezd u jiných firem. 
Podobnou cenovou politiku použil 
i ve světě a drtil konkurenci doslova 
okovanou botou. Stavěl továrny 
doma i ve světě, Zlín přetvořil na 
zázemí své továrny. Ale jak! V roce 
1923 se stal starostou (a byl jím až 
do své smrti). Myšlenku sídliště 
z pohodlných domů pro 
dělníky měl už dávno, teď ji ale 
mohl konečně realizovat. Idea byla 
jasná – zahradní město vybudované 
v jednotném funkcionalistickém 
stylu, dokonalá syntéza práce 

a soukromého života. Pohodlné 
a světlé rodinné domky (postupně 
jich vyrostlo půl druhého tisíce), kino 
(největší ve střední Evropě), hřiště, 
obchody, školy a školní čtvrti, 
internáty, hotel, sociální ústav, 
nemocnice… Nikdo tu neměl 
strach o práci, sociální program 
byl ultramoderní, pracovní týden 
jen pětidenní, vzdělávací kurzy 
dostupné všem – lidé svého Baťu 
milovali. A on nestál na místě 
ani minutu. Prosazoval velkorysé 
dopravní projekty, rozšiřoval sféru 
působnosti, ale především – neustále 
modernizoval výrobu i prodej. 
Na Václavském náměstí v Praze 
otevřel obchodní dům Baťa, jednu 
z perel funkcionalistické architektury. 
Zlín rostl před očima – jen samotná 
továrna sídlila ve třiceti budovách! 
Pro účely výroby reklam dokonce 
za městem vznikly i filmové 
ateliéry. Žádný strom ale neroste 
do nebe. Tomáš Baťa v roce 1932 na 
obchodní cestě havaroval s letadlem. 
Impéria se ujal jeho nevlastní bratr 
Jan Antonín Baťa a byl to dobrý 
nástupce. Fenomén Baťa mohutněl 
i nadále a ani rozvoj Zlína se 
nezastavil.  Stavěly se nové bytové 
domy a ve druhé polovině třicátých 
let Zlín dokonce ozdobila nejvyšší 
budova v Evropě – slavný dům 
číslo 21 – Baťův mrakodrap. Byly 
otevřeny nové továrny v Holandsku, 
Anglii, Francii, Kanadě a Indii. 
Města, která je obklopovala, byla 
navržena tak, aby se podobala 
Zlínu, i co se městského rozdělení 
týká. Vyrostl i Baťův kanál – 
realizace dávného rodinného snu 
regulovat část toku řeky Moravy 

a vybudovat plavební kanál na 
přepravu uhlí. Fenomén Baťa byl 
zkrátka výkladní skříní republiky.

Zážitky 
Baťovu Utopii stavěli Kotěra, Karfík, 
Gahura, Lorenc, žasnul nad ní 
Le Corbusier. Prohlédněte si Baťův 
mrakodrap, Velké kino, Obchodní dům 
a Tržnici, Dům umění a vilovou čtvrť 
Letná... K dispozici je několik aplikací do 
mobilních telefonů, které vás provedou 
městem, nebo si objednejte procházku 
s průvodcem. Ojedinělou technickou 
památku Baťův kanál se podařilo znovu 
zprovoznit, tentokrát už jen pro turistické 
účely. Jeho délka (z Otrokovic do Skalice) 
je 53 km. Můžete ho projet buď na lodi, 
anebo také na kole, protože kolem 
celého kanálu vede páteřní cyklostezka 
dlouhá 80 km. Způsob cesty lze 
i kombinovat – část na kole, část lodí.

vww.ic-zlin.cz 
www.batacanal.cz

Tip na výlet 
V těsné blízkosti Zlína, v těsné 
blízkosti historizujícího zámku 
Lešná, máte možnost objevit jedno 
z nejnavštěvovanějších turistických 
míst na celé Moravě. Zdejší zoologická 
zahrada je originálně rozčleněná podle 
jednotlivých kontinentů, takže tu je jen 
pár kroků z Afriky do Austrálie nebo 
třeba z Jižní Ameriky do Asie.

www.vychodni-morava.cz

60 Průvodce českým stoletím 61



PRAHA PARDUBICE
NYMBURK

LIBEREC

FRÝDLANT

JIČÍN

TURNOV

VARNSDORF

MĚLNÍK

RUMBURK

MLADÁ 
BOLESLAV

ČESKÁ LÍPA

D8

D11

D10

Jablonec
nad NisouLindava

Nový Bor

Kamenický 
Šenov

Praha

Brno

108 km

307 km

Jablonec
nad Nisou 1:11 h

2:56 h

1:09 h

Křehká krása
z ohně a písku  
zrozená 

České sklářství patří dodnes 
mezi největší klenoty 
fenoménu, kterému se říká 
„zlaté české ruce“. 

Příběh českých sklářů začíná 
už někdy ve 13. století především 
v severních Čechách, v pohraničí. 
Bylo tu dostatek dřeva, lidé se velmi 
rychle učili zpracovávat sklářské 
písky a pod rukama se jim rodila 
křehká krása. Začínalo se okenním 
a stolním sklem, později se přidalo 
sklo duté. V 16. století se zrodil 
dodnes proslulý český křišťál, 
který se skláři postupně naučili rýt 
a brousit. Na přelomu 19. a 20. 
století přinesla secese českému 
sklu světovou proslulost – nikdo 
nedokázal pochopit, jak je možné 

vytvářet ze skla tak dokonalé dekory, 
ornamenty, lístky a květy. Začaly 
vznikat odborné sklářské školy, 
nejdříve ta v Kamenickém Šenově 
a jen o málo později v Novém 
Boru. Po vzniku republiky k nim 
přibyla ještě škola v Železném 
Brodě, která se okamžitě ujala 
vůdčí role ve vývoji českého 
sklářství. Styl art deco byl stále 
nesmírně oblíbený a české sklářské 
školy ho ve spolupráci s místními 
výrobci dováděly k dokonalosti. 
Ve dvacátých a třicátých letech 
patřilo k dobrému tónu operních 
domů i luxusních hotelů osvětlovat 
své reprezentativní prostory 
nádhernými lustry z Kamenického 
Šenova – zářily v Miláně, Bruselu, 
Římě, Spojených státech… Dalším 

obrovským úspěchem byly skleněné 
tvárnice, které do značné míry 
spoluvytvářely nový stavební styl – 
funkcionalismus. K definitivnímu 
potvrzení pozice českého sklářství 
došlo v roce 1925 na mezinárodní 
výstavě dekorativních umění 
v Paříži a ve třetím desetiletí pak 
na světových výstavách v Bruselu 
a v Paříži. Jednou z nejkouzelnějších 
forem práce českých sklářů byly 
foukané vánoční ozdoby, které 
právě ve třicátých letech pronikly do 
celého světa. Stále větší popularitu 
měla i skleněná bižuterie 
vyráběná především v Jablonci nad 
Nisou – koncem třicátých let se jí 
tu vyrábělo už více než sto druhů.

Zážitky 
V severních Čechách je nespočet 
možností, jak zažít na vlastní kůži 
historii i současnost českého 
sklářství. Ať už se vypravíte do 
expozic mapujících vývoj křehké 
krásy - například do Sklářských muzeí 
v Kamenickém Šenově a Novém 
Boru nebo do Muzea skla a bižuterie 
v Jablonci nad Nisou – anebo 
dáte přednost strhujícímu zážitku 
v pekelném žáru sklářských dílen. 
V takovém případě se vydejte do 
firmy Ajeto v Lindavě u Nového Boru. 
Uvidíte skláře v akci, foukání skla si 
i sami vyzkoušíte, stanete se na chvíli 
korálkářem.

www.liberecky-kraj.cz 
www.glassmuseum.eu 
www.msb-jablonec.cz

Sklářské umění
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Kopřivnice
Geniální Ledwinkova Tatra 

Příběh konstruktéra Hanse 
Ledwinky je vlastně příběhem 
značky Tatra. 

Když mladý absolvent vídeňské 
průmyslovky přišel do 
severomoravské Kopřivnice, 
jmenovala se ještě Nesseldorf, 
a zdejší fabrika vyráběla železniční 
vagóny a pokukovala po úplné 
novince – automobilu. To se 
psal rok 1897. A hned úvodní 
projekt, na němž se Hans jako 
pomocný konstruktér podílel, byl 
první automobil v Rakousku 
Uhersku – Präsident. Čas běžel 
a Hans Ledwinka se postupně 
stal technickým ředitelem a pak 
i šéfem celé továrny. Mocnářství 
se zhroutilo, továrna teď slyšela 

na jméno Kopřivnická vozovna 
a na jejích vozidlech se v roce 1919 
poprvé objevila značka Tatra. 
Každý už věděl, že Ledwinka 
přichází s přelomovými řešeními 
– jako první na světě třeba navrhl 
do sériové výroby brzdy na všech 
kolech. Pak ale přišel rok 1923 
a kopřivnický konstruktér vyrazil 
dech celému světu. Přišel se zcela 
novým, tzv. páteřovým rámem 
pro automobily. Dodnes se 
mu říká „tatrovácký“ a firma ho 
stále používá při výrobě těžkých 
nákladních automobilů. Tehdy se 
na trhu objevila slavná Tatra 11. 
Dalším průlomem bylo v roce 
1934 první auto s aerodynamickou 
konstrukcí karosérie – legendární 
Tatra 77. Ledwinka ale nezanevřel 

ani na železnici – aerodynamický 
byl i téhož roku představený 
převratný typ vlaku s hybridním 
motorem, nazvaný Slovenská 
strela, který dosahoval rychlosti 
až 148 kilometrů v hodině. 

Ledwinkův projekční ateliér 
pak továrnu zásoboval jedním 
aerodynamickým automobilem za 
druhým – například Tatrou 87, 
v níž dobývali svět Hanzelka se 
Zikmundem. Hans Ledwinka 
měl blízký vztah s rodákem 
z Vratislavic nad Nisou, o tři roky 
starším Ferdinandem Porschem. 
Sledovali svou práci a vzájemně se 
inspirovali, a to tak dlouho, až to 
Porsche poněkud přehnal a přišel 
s novinkou – VW Typ 1, známou 
jako Brouk, která jakoby z oka 
vypadla prototypu Tatry V570. 
Tatra dala celou věc k soudu, 
který jí teprve v roce 1961 přiřkl 
bohaté odškodné. Dlouholetý 
ředitel druhé nejstarší automobilky 
na světě zemřel v roce 1967.

Zážitky 
Celou úchvatnou historii výroby 
automobilů můžete na vlastní kůži 
zažít v Technickém muzeu Tatra 
v Kopřivnici. Expozice s názvem 
Od Präsidenta do 21. století je 
nejucelenější sbírkou věnovanou 
kopřivnické vozovně, později 
proslavené jako automobilka TATRA. 
Uvidíte tu šest desítek automobilů – 
osobních i nákladních, a to z celé 
Ledwinkovy éry i z dob jeho 
pokračovatelů. K tomu si prohlédnete 
i podvozky, motory, modely, 
designérské návrhy, trofeje ze 

sportovních klání, dobové fotografie 
a všelijaké rarity. Mají tu pro vás 
i videoboxy a elektronické průvodce. 
Samozřejmě vás čeká i legendární 
Slovenská strela. Děti navíc mohou 
expozici prozkoumat s pracovním 
sešitem Dráček Tatrováček.

www.tatramuseum.cz 
severnimorava.travel/homepage

Tatra 87

Tatra Rally Dakar
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Malá Strana, Praha

Příběh 
vzniku republiky

Jestliže za mladým 
československým průmyslem 
stály silné osobnosti, stály i za 
republikou jako takovou.

 Autorita a popularita prezidenta 
Osvoboditele Tomáše 
Garriqua Masaryka byla 
obrovská a masová. Jen díky jeho 
schopnosti zachovat si za všech 
okolností zdravý rozum a řídit se 
jasně danými morálními zásadami 
nepřerostla jeho popularita v cosi 
nepřirozeného. Naopak, prezident 
byl měřítkem věcí, byl jejich 
hnací silou a lidi to uklidňovalo. 

Masaryk samozřejmě nebyl sám, 
ale jeho gloriola zářila tak silně, že 
se těžko někdo jiný mohl prosadit 

s podobnou intenzitou. Pro národ 
byl ztělesněním náprav bělohorské 
křivdy, byl symbolem rozbití 
monarchie, synonymem 
republiky. Jeho myšlenky ho 
přežily. Když se začalo schylovat 
k válce, jeho věta „O hranice se 
nejedná, o hranice se střílí“ 
naplňovala Čechoslováky nadějí, 
že se dokážou hnědému přívalu 
ubránit sami. O to bolestnější 
pak byla skutečnost, že k tomu 
ani nedostali příležitost.
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Praha

Hodonín
Brno

44 km

72 km

Lány
0:36 h
0:49 h

1:06 h

0:49 h
1:30 h

Po stopách 
prezidenta Osvoboditele

Je obvyklé, že ačkoli člověk 
sám kolem dějin nepohne, 
bývají dějinné zvraty 
připisovány jednotlivcům. 

V případě Tomáše Garriqua 
Masaryka se tak děje právem. Ke 
vzniku Československé republiky 
přispěl vydatnou porcí energie, 
invence, diplomacie i vysloveně 
akčního nasazení. A byl skvělým 
prezidentem, dokonce tak dobrým, 
že se věta „ TGM se zasloužil 
o stát“ stala zákonem. Pro národ, 
československý národ, v nějž do 
smrti skálopevně věřil, byl prostě 
„tatíčkem“. Jeho příběh je až 
pohádkový – chudý synek panského 
kočí a kuchařky, který se měl stát 
kovářem, svou pílí a inteligencí 

a za přispění lidí, kteří jeho talent 
rozpoznali, vystudoval filozofii ve 
Vídni, postupně začal publikovat 
pozoruhodné myšlenky, aby se časem 
stal dokonce poslancem říšské rady. 
Od píky ke společenským výšinám 
– komu by to neimponovalo.  

Právě Masaryk poprvé vyhlásil 
požadavek samostatného státu 
Čechů a Slováků, a to už v roce 1915. 
Na sklonku války se vydal do Ruska 
a začal shromažďovat Československé 
legie, které by dodaly váhu touze po 
samostatném státu. Byl spoluautorem 
Washingtonské deklarace, 
která na prezidenta USA Wilsona 
zapůsobila natolik, že se samostatnost 
Československa stala jednou ze 
zásadních podmínek míru v Evropě. 

Do Prahy přijel v prosinci 1918 už jako 
prezident svrchovaného státu. Odmítl 
císařský kočár a Prahu projel ve voze 
české značky Laurin & Klement. 
Jeho pevná víra v demokracii 
a pravdu, jeho schopnost neodcizit 
se lidem a mluvit i v nejvyšší politické 
funkci srozumitelným a přímým 
jazykem, ale především jeho neměnící 
se morální kredit, staly se obrazem 
ideálního politika, po jakém marně 
toužíme dodnes. Byl sedmnáctkrát 
nominován na Nobelovu cenu 
míru. Byl mu udělen titul Prezident 
Osvoboditel. První republika 
ho přežila o jediný rok. Na jeho 
pohřbu se v zářijovém dni sešel 
milión lidí. Jeho myšlenky jsou ale 
živé dodnes a putovat po stopách 
jeho života je stále povznášející.

Zážitky 
Pouť po místech spojených s životem 
TGM může začít třeba v jeho rodném 
Hodoníně. V Masarykově muzeu 
objevíte stálou expozici o životě 
prvního prezidenta a půjdete tu jeho 
životem doslova krok za krokem 
třeba i prostřednictvím filmu, který 
nikde jinde neuvidíte. V době svého 
působení ve funkci prezidenta 
a potom až do své smrti žil TGM na 
zámku v Lánech. Letní sídlo českých 
prezidentů sice není veřejnosti 
přístupné, ale rozlehlý zámecký park 
a nádherný palmový skleník z roku 
1879 i naučná stezka spojující zámek 
s obcí Lány jsou velkým zážitkem. 
V Lánech vás potom čeká velmi 
zajímavé Muzeum T. G. Masaryka. 
Ostatně i Pražský hrad a jeho zahrady 
jsou plné stop TGM.

www.muzeumtgm.cz 
www.masaryk.info 
www.hrad.cz/cs/prazsky-hrad-pro-
navstevniky

Zámek v Lánech
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Sedm dní 
československé  
statečnosti  
a odhodlání

Tenhle příběh je zvláštní. 
Přestože uplynulo už tolik let, 
pořád v nás probouzí stísněné 
pocity. Všechno začalo 23. září 
1938 půldruhé hodiny před 
půlnocí. Mobilizace. 
Lidé měli šanci se bránit proti zlu. 
Během pár hodin byly pevnosti 
i pevnůstky po celém pohraničí 
plné mužů odhodlaných položit 
život za svou vlast. Pevná podkova 
opevnění začala vznikat tři roky 
předtím. Sestávala z 260 pevností 
a tvrzí a 10 000 pevnůstek 
lehkého opevnění. Sedm dní 
trval vzdor. Pak přišla zpráva 
o Mnichovské dohodě. Muži 
se sklesle vraceli domů. Zrazeni, 
poníženi. Hitler měl cestu do 
země volnou. Letos je to už 

osmdesát let. Za ty roky některé 
části opevnění zmizely, většina je 
ale dál hrdým mementem chvíle, 
kdy občanům nebylo umožněno 
bránit hranice své země. 

Z mnohých pevností a pevnůstek 
jsou dnes neokázalé pomníky 
lidského odhodlání. Východní 
Čechy jakoby měly na krku šňůru 
železobetonových korálů a korálků. 
Sestoupit do pevnosti s křehkým 
jménem Hanička, projít chodbami 
dělostřelecké tvrze Dobrošov, 
vydat se po naučných stezkách 
Kralické pevnostní oblasti, 
kde je koncentrace pozůstatků 
opevnění největší, vystoupit tu 
do Boudy nebo Hůrky – to 
všechno jsou nevšední zážitky. 

Ostatně, ono stačí bloumat 
nazdařbůh nádhernými Orlickými 
horami nebo okolím Králík – 
i v těch nejkrásnějších přírodních 
scenériích tak jako tak narazíme 
na travou a mechem zarostlé 
betonové monumenty, které 
sice nenesou žádné označení, ale 
výmluvně mlčí o zradě a zklamání. 
Na mnoha místech dnes vznikají 
sdružení lidí, kteří o tuhle část 
naší historie pečují. Stále se 
množí počet různých naučných 
stezek, expozic pod širým nebem, 
dnů, kdy je možné nahlédnout 
i do těch nejmenších „řopíků“. 

Zážitky 
Možností i zážitků je nesčetně. 
Tak třeba ve tvrzi Hanička se po 
prohlídce expozice vydáte hluboko 
pod zem, kde na vás čeká půldruhého 
kilometru chodeb, původních 
šachet i sálů. Ve vojenské pevnosti 
Dobrošov si prohlédnete pěchotní 
a dělostřelecké sruby, muniční sklad, 
kasárna i ošetřovnu. V dělostřeleckých 
tvrzích Bouda a Hůrka vás čekají 
odvodňovací štoly, minové kobky, 
filtrovny, ale také expozice zbraní 
a munice. V Milostovicích u Opavy 
si prohlédnete Památník armády 
České republiky a československého 
opevnění. Ojedinělým zážitkem pak 
je výjezd offroadovým automobilem 
po pevnůstkách Krušných hor 
a Podkrušnohoří se zasvěceným 
výkladem o průběhu mobilizace 
i následných událostí.

www.hanicka.cz 
www.pevnostdobrosov.cz 
www.boudamuseum.com 
www.vychodni-cechy.info

Tvrz Hanička

70 Průvodce českým stoletím 71



12 památek světového 
dědictví UNESCO

top 21
co musíte vidět

Průvodce českým stoletím
Vydala Česká centrála 
cestovního ruchu – CzechTourism, 
Praha 2017 ©
CzechTourism, Vinohradská 46, 
120 41 Praha 2; info@czechtourism.com
Text: Rostislav Křivánek; CzechTourism;
Fotografie:  Adobe; ČTK; Libor Sváček; 
Jiří Jiroušek; Pavel Radosta; Štěpán Vrzala; 
Jiří Strašek; Marek Musil; Ladislav Renner; Pavel Vopálka; 
Milan Jaroš; Tereza Hofmanová; Archiv CzechTourism; 
UPVISION; Nationa Technical Museum
Produkce: Vydavatelství MCU, www.mcumedia.cz
Rok: 2017, 1. vydání
Neprodejné.
ISBN:  978-80-7513-162-1

Všechny údaje jsou i přes důsledné zpracování bez záruky. 
Oficiální prezentace destinace Česká republika.  

Německo

Předchozí vydání Průvodce 
vyhrálo 1. místo v soutěži 
Turist Propag 2017.

PRAHA
Kutná
Hora

Holašovice
České
Budějovice

Karlovy
Vary

Ústí nad
Labem

Plzeň

Liberec

Český
Krumlov

Telč

Zbiroh

Žatec

Mladá
Boleslav

Nový
Bor Jablonec

Nad Nisou

Lány

Hluboká
nad Vltavou

Orlík
nad Vltavou

@czechrepublic

@visitCZ

@visitczechrepublic

#visitczechrepublic
Visitczechrepublic

www.ceskozemepribehu.cz 

Zelená Hora

Lednicko-valtický 
areál

Kroměříž

Hradec
Králové

Brno

Olomouc

Zlín

Ostrava

Jihlava

Pardubice

Litomyšl

Třebíč

Polsko

Slovensko

Rakousko

Janské 
Lázně

Hukvaldy

Rožnov
pod Radhoštěm

Kopřivnice

Luhačovice



www.ceskozemepribehu.cz
Vila Tugendhat

Brno

100 let
Objevte místa, která se zapsala 
do naší novodobé historie.

Nechte se zavést do časů nebývalého rozkvětu 
českého kulturního i veřejného života. Do časů 
noblesy a elegance, odvážné architektury, 
svébytného designu a vizionářských značek.

příběhu České republiky


