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Tato mapa neodráží přesné umístění zobrazených 
ilustrovaných objektů. Nejde o kartografické dílo, jedná se 
o ilustrovanou schematickou mapu.

This map doesn‘t reflect an exact location of illustrated 
objects. It‘s not a cartographic work, but an illustrated 
schematic map.

Doporučené výlety za českými tradicemi 
Recommended trips following Czech traditions

Tradiční region
Mapa zobrazuje tradiční regiony, které respektují vymezení 
tradičních národopisných oblastí a celků České republiky 
včetně jejich názvosloví.

Traditional region
Map displays traditional regions, which respect 
demarcation of traditional ethnographic areas and 
territories of the Czech Republic including their 
terminology. 

Krajské město
Administrative centre
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O¬ icial tourist presentation of the traditions of the Czech Republic
www.czechtraditions.com

Česko nabízí nekonečnou škálu tradic a řemesel, zvyků plných hudby, úchvatných staveb a scenérií, které si vaše 
smysly podmaní. Vyberte si svůj výlet, vydejte se po stopách tradic tradičními regiony a prožijte s nimi nezapomenutelné 
okamžiky. Chcete poznat vše na jednom místě? Připravili jsme pro vás přehled lokalit a atraktivit, kde si zaručeně můžete 
vychutnat tradice všemi smysly. Dotkněte se tradic v sekci „Vše na jednom místě“ na www.tradicemasmysl.cz 
nebo v mobilní aplikaci.

The Czech Republic o� ers an endless variety of traditions and crafts, customs full of music, magnificent buildings and scenery 
that will captivate your senses. Choose a trip, follow traditions of traditional regions trail and enjoy unforgettable moments 
there. Do you want to experience all in one place? We prepared a summary of localities and attractions, where you can certainly 
relish traditions with all senses. Touch the traditions in the section „All in one place“ on www.czechtraditions.com 
or in a mobile application.

Map of Czech traditions

Hornická tradice – dolování stříbra a rud
Mining tradition – silver and ore mining

Pivovarnictví
Brewing

Významné národopisné expozice
Significant ethnographic exhibition

Živé tradice, folklor a řemesla Chodska
Living traditions, folklore and crafts of Chodsko Region

Po stopách české hudby
Bohemian music

Rybníkářství a tradice rybářství
Fish farming

Křehká krása karlovarského porcelánu
Fragile beauty of porcelain in Karlovy Vary Region

Kutnohorské stříbro
Silver of Kutná Hora

Moravská vinařská stezka Mikulovská
Moravian wine trail Mikulovská

Významné expozice ve městě Brně
Significant exhibitions in the city of Brno

Hanácké zvyky a kuchyně
Customs and cuisine of Haná Region

Šperkařská tradice, český granát a hora Kozákov
Jewellery making tradition, Bohemian garnet and Kozákov mountain 

Montanregion Krušnohoří
Montanregion Krušnohoří

Tradice žateckého chmele
Tradition of hops of Žatec

Posázavský pacifik a počátky českého trampingu
“Posázavský pacific” and beginnings of bohemian tramping 

Za masopustním veselím a růžičkovou koledou
Following carnival procession and traditional carol singing

Jihočeské rybníkářství a rybářství
South Bohemia ponds and fish farming

Sklářská cesta
Glassmaking

Industriální Ostrava – ocelové město
Industrial Ostrava – steel city

V kraji léčivých pramenů
In the country of healing springs

Tradiční Slovácko
Traditional Slovácko Region

Sklářská tradice a výroba bižuterie
Glass making tradition and jewellery manufacturing

Hornická tradice
Mining tradition

Moravská vinná stezka Znojmo–Jevišovka
Moravian wine trail Znojmo–Jevišovka

Po stopách koní
Following horses trail

Lidová architektura a živé tradice Č. Horácka
Folk architecture and living traditions of Horácko Region

Sklářská tradice
Traditional glassmaking

Po stopách horníků
Following miners trail

Stavby Dušana Jurkoviče v Luhačovicích
Buildings of Dušan Jurkovič in Luhačovice

Lidová architektura
Folk architecture

Řemesla a tradiční výroba
Crafts and traditional manufacturing

Práce se dřevem
Woodwork

Betlémářství
Craftmanship of nativity scene

Tradiční řemesla na Podhorácku a Slavnosti chřestu
Traditional crafts in Podhorácko Region and Festival of asparagus

Krajem Babičky Boženy Němcové
Through the region of “Babička” book by famous writer Božena Němcová

Tradiční výroba a řemesla na Lašsku
Traditional manufacturing and crafts in Lašsko Region

Větrné a vodní mlýny
Wind and water mills

Cesta řemeslných tradic
Craft Traditions

Po stopách tradic a řemesel
In the footsteps of traditions and crafts

Selské baroko
Rural Baroque

Život a řemesla na Opavsku
Life and crafts in Opavsko Region

Větrné mlýny na Drahansku
Windmills in Drahansko Region

Pražské Podskalí
Prague Podskalí

Dřevěné stavby Lašska
Wooden buildings in Lašsko Region

Valašské muzeum v přírodě, Pustevny i Radegast
Valašské open-air museum, Pustevny and Radegast

Unikátní stavby dřevěných kostelů
Uniquely constructed wooden churches

Cesta kamene
Way of stone

Tradiční řemesla na Horácku
Traditional crafts in Horácko Region

Lidová architektura Českého Švýcarska
Folk architecture of Bohemian Switzerland

Cesta kladiva a kovadliny
Czech blacksmith

Za krásou dřevěných kostelů
The beauty of wooden churches
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Discover magic 
of Czech traditions

Mějte i na cestách české tradice 
vždy po ruce a sbírejte body

Even on your way, have Czech traditions 
at hand and collect points

Věděli jste, že české tradice voní jako skořice,
září jako oheň, zvonivě znějí, na dotek jsou hebké 
a podmanivě nespoutané ve své síle? Nabízíme vám 
unikátního průvodce po tradicích českých zemí, které 
jsou nositeli krásy, slávy a energie. Ještě více informací 
a tipů naleznete na stránkách www.tradicemasmysl.cz.

Vychutnávejte si české tradice všemi smysly!

Did you know, that Czech traditions smell like 
cinnamon, shine like fi re, ring like bell, for the touch 
are soft and captivating in their unbridled strength? 
We offer  unique guide to traditions of Czech countries, 
which are bearers of beauty, fame and energy. For more 
information and suggestions go to www.czechtraditions.com.

Enjoy the Czech traditions with all senses!

Vydejte se za vůní 
světového unikátu. 
Žatecký červeňák, 
chmel s nejjemnější 
hořkostí, je základem 
těch nejkvalitnějších piv 
a vy je můžete ochutnat 
v Žateckém pivovaru. 
Poznejte sílu tradice 
v Chrámu chmele a piva 
a nechte se unášet 
jedinečnou atmosférou 
srpnové dočesné 
a květnového Chmelfestu 
v Žatci. 

Objevte skvost mezi 
světovými chmely na 
severozápadě Čech.

Set out to a smell of a world 
rarity. Žatecký červeňák 
(Saaz variety), a hop with 
the softest bitterness, is 
a foundation of the most 
quality beer and you can 
taste it in Brewery Žatec. Get 
acquainted with strength 
of the tradition in Temple 
of Hop and Beer and let 
yourself be carried away with 
a unique atmosphere both 
of Dočesná (Hop Harvest 
Festival) in August and 
Chmelfest (Hopfest) in May 
in Žatec.

Discover a gem among 
world‘s hops in the 
north-west of Bohemia.

Jak voní chmel 
na severozápadě Čech?
How does a hop from the north-west 
of Bohemia smell?

Zastavte se a nechte se 
unášet pocitem, že svět je 
nekonečně krásný. Stavby 
selského baroka v každém 
na první pohled vyvolávají 
nostalgickou pokoru 
a vesnička Holašovice 
patří právem na seznam 
světového dědictví 
UNESCO. Projděte se obcí 
Záluží, Mažicemi nebo 
Komárovem a prožijte 
neopakovatelné okamžiky 
na Selských slavnostech 
v Holašovicích.

Vychutnejte si 
neopakovatelnou 
poetiku jižních Čech.

Stop for a while and let 
yourself be carried away 
with a feeling, that the world 
is endlessly beautiful. Rural 
Baroque buildings can awake 
a nostalgic humbleness 
in each of us for the fi rst 
sight, and a small village 
Holašovice is deservedly 
included in the UNESCO 
World Heritage List. Take 
a walk in municipalities 
Záluží, Mažice or Komárov, 
and experience unparalleled 
moments at Holašovice 
Countryside Festivities.

Savour a unique poetic 
atmosphere of South 
Bohemia.

Kolik tváří má selské 
baroko jižních Čech?

Vychutnejte si jedinečné 
okamžiky s ohnivě 
červeným drahokamem. 
Svojí jemností a originalitou 
si vás podmaní český 
granát, jehož modernímu 
zpracování dnes udávají 
tón přední čeští šperkaři 
a designéři. Vystoupejte 
na pověstmi opředenou 
horu Kozákov a poznejte 
sílu okouzlující tradice 
šperkařství v Muzeu 
Českého ráje a galerii 
Granát v Turnově.

Užijte si zářivou 
krásu z Českého ráje 
a Pojizeří.

Savour rare moments with 
a fi ery red gemstone. Top 
bohemian jewellery makers 
and designers nowadays 
take a lead in the modern 
processing of Bohemia 
garnet, which will captivate 
you with its fi neness and 
originality. Climb the 
Kozákov mountain, rich with 
legends, and get acquainted 
with a charming tradition 
of the jewellery making 
in Museum of Bohemian 
Paradise and Gallery 
Granát in Turnov. 

Enjoy shining beauty 
from Bohemian 
Paradise and Pojizeří 
Region.

Jak září šperky 
z Českého ráje? 

Objevte unikáty plné 
jemnosti a detailu 
a vychutnejte si nekonečný 
úžas. Tradice vamberecké 
krajky ze 17. století se 
dnes v rukou návrhářů 
a designérů mění ve 
světově uznávané 
umělecké řemeslo a jejich 
náhrdelníky, náramky 
a náušnice z hedvábných, 
zlatých a stříbrných nití 
jsou skutečnými šperky. 
Seznamte se s krásou 
v Muzeu krajky Vamberk.

Nechte se okouzlit 
řemeslnými skvosty 
Královéhradecka.

Discover rarities full 
of softness and details 
and relish endless awe. 
A tradition of Vamberk 
lace from the 17th century 
nowadays transforms 
into a world renowned art 
craft in hands of artists 
and designers, and their 
necklaces, bracelets and 
earrings made of silk, golden 
and silver threads are real 
gems. Get acquainted with 
beauty in Museum of Lace 
Vamberk.

Let yourself be 
enchanted with 
craft gems of 
Královéhradecko 
Region.

Jak jemné jsou krajky 
na Královéhradecku? 

Nechte se unášet zvonivými 
tóny severočeského skla 
a vyberte si v místních 
sklářských ateliérech 
tu nejkrásnější sklenici. 
Seznamte se s dějinami 
i přítomností slavné 
sklářské tradice v Muzeu 
skla a bižuterie v Jablonci 
nad Nisou, ve Sklářském 
muzeu Nový Bor nebo na 
červencových Anenských 
sklářských slavnostech na 
Jizerce.

Zaposlouchejte 
se do tónů skla 
severních Čech.

Let yourself be carried 
away with ringing tones of 
nortbohemian glass and 
choose the most beautiful 
glass in local glassworks. Get 
acquainted with history and 
present of a famous glass 
making tradition in Museum 
of Glass and Jewellery 
in Jablonec nad Nisou, 
Museum of Glass in Nový 
Bor or at Anna Festival in 
Jizerka settlement in July.

Immerse yourself 
in tones of Bohemian 
glass.

Jak zní sklo 
na severu Čech? 
How does glass in 
North Bohemia sound?

Ochutnejte světový unikát, 
jehož přísně utajenou 
recepturu znají jen 
vyvolení. Plzeňské pivo si 
vás svou nezaměnitelně 
hořkou chutí, zářivě 
zlatou barvou a omamně 
chmelovou vůní okamžitě 
podmaní. Seznamte se 
s historií plzeňského 
skvostu v Pivovarském 
muzeu a kouzlem tradičních 
místních minipivovarů. 

Vychutnejte si to 
nejlepší z Plzeňska 
a Českého lesa.

Taste a world rarity, 
a strictly secret recipe of 
which only the chosen 
few know. Pilsen’s beer 
immediately captivates you 
with its unmistakable bitter 
taste, a shining golden colour 
and an intoxicating hop 
smell. Get acquainted with 
history of this Pilsen’s gem 
in Museum of Brewery and 
with a charm of traditional 
local minibreweries.

Savour the best 
of Pilsen Region.

Jaký říz mají piva 
na Plzeňsku?

Vydejte se po stopách vína, 
nechte si nalít z koštýře 
a zaposlouchejte se do 
symfonie chutí, vůní 
a barev moravského vína. 
Moravské vinařské stezky 
vás provedou podmanivou 
tradicí a vy objevíte 
sklepní uličky Modrých 
sklepů v Novém Šaldorfu, 
Strážnici, Blatnici či Kyjově 
a okoštujete jejich slavný 
Müller Thurgau nebo 
Veltlínské zelené. Prožijte 
symbolické zarážání hory, 
vinobraní nebo Valtické 
vinné trhy.

Vychutnejte si skvosty 
jižní Moravy.

Set out for wine trails, 
have a wine poured from 
a wine thief and immerse 
yourself into a symphony 
of tastes, smells and colours 
of Moravia wines. Wine 
trails will lead you through 
a captivating tradition and 
you discover cellar alleys of 
Modré sklepy (Blue cellars) 
in Nový Šaldorf, Strážnice, 
Blatnice or Kyjov and also 
taste their famous Müller 
Thurgau or Green Veltliner. 
Experience a symbolical 
zarážání hory (traditionally 
a protection of vine yards, 
nowadays festivals), vintage 
or Valtice wine market.

Enjoy gems of South 
Moravia.

Jak pěkná jsou vína 
jižní Moravy?

Nasedněte na parník, 
zavřete oči a nechte se 
unášet do časů, kdy po 
Vltavě pluly zástupy 
majestátních vorů z jižních 
Čech až do Německa 
a v zimě se z ní sekal led 
na chlazení piva. Objevte 
tradici vorařství v Podskalí 
nebo se vydejte na cestu 
za tradicí pražských vinic. 
Objevte etnografi cké 
expozice v muzeích nebo 
ochutnejte nekonečnou 
inspiraci v místních 
kavárnách.

Prožijte ojedinělé 
kouzlo Prahy.

Get on a steamboat, close 
your eyes and let yourself 
be carried away back to 
times, when there were lines 
of majestic rafts rafting on 
Vltava from South Bohemia 
to Germany, and in the 
winter ice was mined from 
the river for cooling beer. 
Discover a tradition of 
timber rafting in Podskalí 
or set out to a tradition 
of Prague‘s wine yards. 
Discover ethnographical 
exhibitions in museums 
or savour an endless 
inspiration in local cafés. 

Experience a unique 
charm of Prague.

Jak zažít Prahu 
všemi smysly?
How to experience Prague 
with all senses?

Zaposlouchejte se do 
tónů slunce i podzemní 
temnoty. Mělnické vinice 
hrají nezaměnitelnými 
chutěmi a vůněmi 
a bohatství temných chodeb 
kutnohorských dolů zvoní 
stříbrnou slávou Českého 
království. Navštivte 
Mělnické vinobraní 
v září nebo listopadové 
Svatomartinské hody, 
seznamte se s pražským 
grošem ve Vlašském 
dvoře a Českém muzeu 
stříbra a prožijte úchvatné 
Královské stříbření Kutné 
Hory.

Prozkoumejte 
okouzlující tajemství 
středních Čech.

Immerse yourself in tones 
of the sun or underground 
darkness. Vine yards of 
Mělník play with unmistak-
able tastes and smells, and 
wealth of dark tunnels of 
mines in Kutná Hora rings 
with silver fame of the Czech 
Kingdom. Visit a vintage in 
Mělník in September, or St. 
Martin’s Day in November, 
get acquainted with Prague 
groschen in Vlašský dvůr 
(Italian court) and Czech 
Museum of Silver, and expe-
rience a breath taking event 
Královské stříbření Kutné 
Hory (The Royal Silvering of 
Kutná Hora).

Explore an enchanting 
secret of Central 
Bohemia.

Jak zní poklady z půdy 
středních Čech?
How do treasures from an attic 
of Central Bohemia sound?

Na stráních sevřených 
temnými horami se tiše 
pasou ovce, na stromech 
zrají trnky na letošní 
slivovici a Radegast klidně 
shlíží na celý kraj… To je 
severní Morava a Slezsko, 
region úchvatných tradic, 
pozoruhodných řemesel 
a typické kuchyně. 
Objevte krásu unikátních 
dřevěných kostelů nebo 
navštivte Valašské muzeum 
v přírodě. Okouzlí vás svojí 
přirozeností a něžností. 
Malé dřevěné chaloupky, 
vodní mlýn, paseky 
s roztroušenými domky… 

Podlehněte osobité 
atmosféře severní 
Moravy a Slezska.

Sheep silently feed on 
hillsides surrounded by dark 
mountains, blackthorns 
mature on bushes for this 
year‘s slivovitz and Radegast 
silently looks down on the 
whole country… That is 
Moravian-Silesian Region. 
A region of fascinating 
traditions, remarkable 
crafts and characteristic 
cuisine. Discover beauty of 
unique wooden churches 
or visit Wallachian Open 
Air Museum. You will 
be enchanted with its 
naturalness and tenderness. 
Small wooden cottages, 
water mill, clearings with 
scattered houses...

Succumb to a distinctive 
atmosphere of Moravian-
Silesian Region.

Jak se dotknout tradice 
na Valašsku?
How to touch a tradition 
in Valašsko Region?

Přijďte se zaposlouchat do 
nikdy nekončících příběhů. 
Z masivních šumavských 
kmenů se stavěly unikátní 
sroubené domy, z odřezků 
a třísek se dlabáním, 
štípáním a hoblováním 
vyráběly loubky, okříny, 
korýtka, sirky, šindele, … 
Srpnové Volarské slavnosti 
dřeva, plavení dřeva 
po Schwarzenberském 
plavebním kanálu na Jelení 
Vrchy, Muzeum Šumavy 
v Sušici a Muzeum sklářství 
v Lenoře vás snadno 
přesvědčí o síle tradice.

Prožijte kouzlo cesty 
šumavského dřeva.

Come and immerse yourself 
in never ending stories. 
Unique timbered houses 
were built from solid 
Šumava‘s logs as well as 
other wooden products 
like barks, bowls, troughs, 
matchsticks or shingles 
were made by carving, 
chopping or planning of 
wood cuttings and splinters.
Festival of Wood in Volary 
in August, rafting of wood 
down Schwarzenberg canal 
to Jelení Vrchy, Museum 
of Šumava in Sušice or 
Museum of Glass in Lenora 
will easily convince you of 
a power of the tradition.

Experience allure of 
a path of Šumava wood.

Co vypráví dřevo 
na Šumavě?
What does wood 
in Šumava tell?

Procestujte Vysočinu a uvě-
říte. Každá horácká písnička 
má skutečně svůj tanec 
a každý tanec je krásný 
zážitek. Když se tanečníci 
a zpěváci seskupí v kruhu 
a pustí se do „tušování“, 
začnou nohy poskakovat 
i vám. Prožijte masopustní 
slavnosti nebo královničky 
ve Velké Bíteši, Březské, 
Jestřabí nebo Jindřichově. 
A uslyšíte-li nezvykle ostrý 
zvuk houslí, rychle se oto-
čte. Na uvítanou vám hraje 
skřipkařská kapela.

Nalaďte se podmanivou 
atmosférou Vysočiny.

Travel the Vysočina and you 
will believe. Every song of 
Horácko Region really has 
its own dance and every 
dance is a beautiful expe-
rience. When dancers and 
singers gather in a circle 
and start „tušování“ (sing-
ing and dancing with music 
accompaniment), even your 
feet begin to jump. Experi-
ence carnival procession or 
Královničky (parade of young 
girls, custom celebrating the 
sun) in Velká Bíteš, Březská, 
Jestřabí or Jindřichov. And if 
you hear an unusually sharp 
sound of violins, turn around 
quickly. Specifi c fi ddle band 
is welcoming you.

Tune yourself in to 
a captivating atmos-
phere of Vysočina.

Jak se protancují střevíce 
na Vysočině?
How can dance shoes be worn 
out in Vysočina? 

Vychutnejte si tradici 
skutečně všemi smysly. 
Nechte si na světoznámém 
cibulovém talíři 
naservírovat lázeňskou 
oplatku a z růžového 
lázeňského pohárku 
usrkávejte minerální 
prameny. Poznejte sílu 
tradice západních Čech 
a užijte si prohlídkové 
okruhy návštěvnických 
center slavných řemeslných 
fi rem. 

Vychutnejte si každé 
sousto a doušek 
z karlovarských 
skvostů.

Savour a tradition truly with 
all senses. Have a spa wafer 
served on a world known 
blue onion dish, and sip 
mineral waters from a pink 
spa cup. Get acquainted 
with strength of a tradition 
of Karlovy Vary Region and 
enjoy sightseeing tours in 
visitor‘s centres of famous 
craft manufactories.

Relish every bite and 
drop of gems of Karlovy 
Vary Region.

Jak chutná porcelán 
západních Čech?
How does porcelain 
in Karlovy Vary Region taste?

Tady když se chlapi dají 
do tance, lítají ruce, nohy. 
Slovácký verbuňk je 
tancem jen těch nejlepších 
a v soutěži o nejlepšího 
tanečníka slováckého 
verbuňku na červnovém 
festivalu ve Strážnici 
můžete ten nekonečný 
příval energie zažít na 
vlastní oči. A podaří-li 
se vám spatřit chlapce, 
jak jede tiše vesnicí 
s růží v ústech, vězte, 
že jste potkali krále… 
Květnová jízda králů ve 
Vlčnově, Skornici, Kyjově, 
Kunovicích či Hluku vás 
okouzlí. 

Užijte si východomorav-
skou tradici chráněnou 
světovou organizací 
UNESCO.

Here, when men start danc-
ing, hands and feet fl y in 
the air. Moravian-Slovakian 
Verbuňk is a dance of the 
very best one’s. You can ex-
perience the endless stream 
of energy with your own 
eyes during the competition 
for the best dancer at Folk-
lore Festival „Strážnice”, 
every year in June. And if 
you succeed to see a boy, 
riding silently with a rose in 
his mouth through a village, 
know, that you just met 
a king… Jízda králů (Ride of 
the Kings) in May in Vlčnov, 
Skornice, Kyjov, Kunovice or 
Hluk will charm you. 

Enjoy an Eastern 
Moravia tradition pro-
tected by UNESCO world 
organization.

Jak jiskří tance na 
východní Moravě?
How do dances 
in Eastern Moravia sparkle?

Zamilujete si jedno 
únorové ráno. Divoký 
rej masek, muzikantů 
a tanečníků a podmanivá 
vůně tradičních hlineckých 
zabíjačkových pochoutek 
vaše smysly okouzlí a vy se 
do Hamrů, Studnice, Blatné 
a Vortové budete vracet rok 
co rok. Strhující atmosféra 
masopustu starého několik 
staletí je právem zapsaná na 
seznamu světového dědictví 
UNESCO a vy jej můžete 
prožít v celé kráse také 
v unikátním skanzenu 
na Veselém Kopci.

Užijte si podmanivou 
tradici východních 
Čech.

You will fall in love with 
one February morning. 
Wild bustle of masks, 
musicians and dancers 
and captivating smell of 
traditional pig-slaughter 
delicacies in Hlinsko Region 
will enchant your senses, 
and you will be returning 
to Hamry, Studnice, Blatná 
and Vortová year after year. 
A ravishing atmosphere of 
several centuries old carnival 
procession, is deservedly 
included in the UNESCO 
World Heritage List and 
you can experience it in all 
its beauty also in a unique 
open-air museum in Veselý 
Kopec.

Enjoy captivating beauty 
of Eastern Bohemia.

Jak voní masopust 
ve východních Čechách?
How does carnival 
in Eastern Bohemia smell?

Připravte se na skutečné 
zážitky. Každý rok 
v květnu se na Hradisku 
ve Velkém Týnci sečou 
louky, zpívá se a tančí. 
V Bělkovicích zažijete 
na Velikonoce magickou 
oslavu zmrtvýchvstání 
matičky a hanácká svatba 
jako opulentní oslava lásky 
pod taktovkou bohatství, 
přepychu a kapičky 
furiantství vás okouzlí 
při slavnostech ve Velké 
Bystřici nebo na festivalu ve 
Strážnici.

Nechte se vtáhnout 
do atmosféry střední 
Moravy a Jeseníků.

Prepare yourself for genuine 
experiences. Annually in 
May, on Hradisko hill in 
Velký Týnec, meadows are 
mowed, songs are sung 
and dances are danced. At 
Easter, experience a magical 
celebration of resurrection 
“Matičky” in Bělkovice, and 
wedding procession as an 
opulent celebration of love 
under a baton of wealth, 
luxury and also a drop of 
boosting, will enchant you 
during celebrations in Velká 
Bystřice or at a festival in 
Strážnice. 

Let yourself be dragged 
into an atmosphere of 
Central Moravia and 
Jeseníky.

Jak se žijí tradice 
na Hané?
How are traditions 
in Haná Region lived?

Nechte se unášet 
nezaměnitelnou atmosférou 
Krkonoš a Podkrkonoší, 
a jakmile zatoužíte po 
odpočinku, přijďte pobejt. 
Srdečně vás uvítají 
Špindlerova, Vosecká, 
Luční a Martinova 
bouda a mnohé další. 
Naberete sílu a můžete 
zase pokračovat. Chce to 
jen pevné boty a všechny 
smysly připravené na 
nekonečný úžas.

Užijte si doslova 
dechberoucí chvíle 
v Krkonoších 
a Podkrkonoší.

Let yourself be carried 
away with an unmistakable 
atmosphere of Krkonoše and 
Podkrkonoší, and as soon 
as you feel desire to rest, 
come and stay. Chalets like 
Špindlerova bouda, Vosecká 
bouda, Luční bouda, 
Martinova bouda and many 
others, will warmly welcome 
you. Recover your strength 
and carry on. Only sturdy 
shoes are needed and senses 
ready for endless awe. 

Enjoy literally 
breathtaking time in 
Krkonoše a Podkrkonoší 
Region.

Jak se sní v krkonošských 
roubenkách?

How many faces does Rural Baroque 
of South Bohemia have?

How does jewellery 
from Bohemian Paradise shine?

How soft is a lace 
in Královéhradecko Region? 

How sharp is beer 
in Pilsen Region?

How fine are wines from 
South Moravia?

How are dreams in timber houses 
in Krkonoše like? kouzlo 
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