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© ROPID & IDSK, březen 2019Grafi cká úprava a sazba: František Brynda

Vážení cestující,

ve svých rukách držíte již druhé vydání Zážitkového průvodce 
Pražské integrované dopravy (PID), ve kterém stejně jako 
v minulém roce najdete mnoho zajímavých tipů na výlety po 
turisticky významných destinacích nejen v  hlavním městě 
Praze, ale také ve Středočeském kraji. Brožura vám opět nabízí 
přehledný soupis jednorázových významných dopravních 
akcí, které pořádají nejen organizace ROPID a IDSK, ale také 
národní dopravce České dráhy a.s. či Dopravní podnik hl. m. 
Prahy, akciová společnost. Tipy na výlety jsou pak zaměřeny 
na destinace, kam se můžete vydat pomocí dopravních 
prostředků Pražské integrované dopravy. 

Díky rozšíření systému PID do celého Středočeského kraje je 
letošní průvodce částečně zaměřen i na vzdálenější místa, 
kam lze vyrazit především po železnici, ať už běžnými 
linkami nebo specifi ckými výletními vlaky Českých drah nebo 
dopravce KŽC Doprava. Nicméně cestu za dobrodružstvím 
nabízejí i ostatní dopravní prostředky, jakými jsou autobusy 
v rámci celé sítě PID nebo takové prostředky, které nikde jinde 
než v Praze nenajdete – turisticky zaměřené tramvajové linky, 
přívozy mezi oběma břehy Vltavy či lanová dráha na Petřín.

Každý výletník určitě ocení i  přehled zajímavých 
pozoruhodných míst, jakými jsou hrady, zámky, města, 
muzea, skanzeny či rozhledny. 

Přejeme Vám, aby se všechny Vaše výlety Pražskou 
integrovanou dopravou vydařily.
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Úvodní slovo ROPID
Vážení cestující,
i na území hlavního města Prahy můžete navštívit nesčetné množství 
zajímavých míst, na která lze ve volném času využít všech dopravních 
prostředků v rámci systému Pražské integrované dopravy. Ať už to jsou 
přívozy, které plují v centru Prahy i v přírodě na okraji velkoměsta mezi 
oběma břehy Vltavy, lanová dráha mezi Újezdem a Petřínem, jenž vás 
celoročně přiblíží k rozhledně, hvězdárně či bludišti, nebo například 
vlaky, s nimiž se dostanete na všechny světové strany, všechny tyto 
druhy prostředků lze použít při vašem cestování za výlety. Po kolejích 
vás provezou i dvě turisticky zaměřené tramvajové linky, s nimiž 
poznáte mnoho muzeí a kulturních památek. Pokud se chcete vydat do 
let minulých, organizace ROPID pořádá několikrát do roka ve spolupráci 
s partnerskou organizací IDSK a národním dopravcem České dráhy a.s. 
tzv. Dny PID, kde si přijdou na své nejen všichni fandové historické 
dopravní techniky, ale také rodiny s dětmi, pro které bývá vždy 
připraven bohatý doprovodný program. Ostatně přehled zajímavých 
míst a mnoho užitečných tipů, jak strávit volný čas, naleznete na 
následujících stranách našeho zážitkového průvodce. 

Úvodní slovo IDSK
Vážení cestující,
ve Středočeském kraji se nachází mnoho krásných a zajímavých míst, 
které stojí za návštěvu. Díky integraci železnice v celém Středočeském 
kraji, ke které došlo na podzim loňského roku, se tato místa stala 
veřejnosti o něco dostupnější. Městských památkových zón je ve 
středních Čechách více jak tři desítky a obdobný počet platí také pro 
národní kulturní památky.

Budeme usilovat o to, aby do konce letošního roku byla ve Středočeském 
kraji dokončena integrace autobusové dopravy. První oblastí, která se 
dočká integrace, bude v březnu další část okresu Nymburk. Díky tomu 
bude veřejnosti dostupnější například ZOO Chleby, a to díky novému 
víkendovému provozu autobusové linky 673. Intenzivně se také 
připravuje integrace Příbramska, Hořovicka a Berounska, Benešovska, 
Kutnohorska a dalších oblastí.

Nově jsme navázali spolupráci s Výstavištěm Lysá nad Labem, kde se 
bude během letošního roku konat okolo šedesáti výstav, veletrhů, trhů, 
koncertů, plesů a dalších společenských akcí. Na některých těchto 
akcích vám budou k dispozici naši pracovníci, kteří vám rádi zodpovědí 
dotazy k integrované dopravě ve Středočeském kraji. Přeji Vám 
pohodové a příjemné čtení této brožury, které Vám, doufám, pomůže 
zpříjemnit cestování po zajímavých místech ve Středočeském kraji.

Obsah:
Úvodní slovo 3

Kalendárium jednorázových akcí 5

Pravidelná rekreační doprava 15

Zajímavá místa 28

Mapa zážitků ve Středočeském kraji a v Praze 44
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Zážitková turistika v pražském metru 
na trati C a v depu Kačerov 
a s Klubem železničních cestovatelů

Dva roky provozu linky 23 
jízdy tramvaje 7001 na lince 23 
(nasazení na garantované pořadí)

Den Cyklohráčku 
symbolické oslavy 5. narozenin výletního vlaku 
Cyklohráček; speciální jízdy motorového vozu M262 
a historických autobusů, doprovodný program nejen 
na nádraží ve Slaném

1

2

3

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1313 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

2020 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

2727 

28 

29 

30 

31

1  

2 

3 

4 

5 

6 

7  

8 

9 

1010 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

1717 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

2424 

25 

26 

27 

28

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1010 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

1717 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

2424 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3131

Le
de

n

Ú
no

r

B
ře

ze
n

sobota 16. března

sobota 30. března

sobota 23. března

u M
m nej

262 
n 

u 

Zazitkovy-pruvodce-PID-2019.indd   6kovy-pruvodce-PID-2019.indd   6 27.2.2019   13:03:5827.2.2019   13:03:58



7

Párou Prahou
výlet parním vlakem po trati v Prokopském údolí a Pražským 
Semmeringem (trasa: Praha-Smíchov – Praha-Řeporyje 
– Rudná u Prahy – Hostivice – Praha-Zličín – Praha-Smíchov)

Autobusový den PID v Letňanech
třetí ročník velmi úspěšné akce PID, kde bude opět výstava 
vozidel všech dopravců zapojených do systému Pražské 
integrované dopravy a také bohatý doprovodný program 
v podobě jízd historických autobusů nejen do turisticky 
zajímavých míst a mnoho dalšího

Zážitková turistika v pražském metru 
na trati A metra a v depu Hostivař 

Křivoklátský expres 
výlet na velikonoční slavnosti na Křivoklátě nebo návštěva 
železničního muzea v Lužné u Rakovníka (trasa: Praha 
– Beroun – Křivoklát – Rakovník - Lužná u Rakovníka)

Středočeský železniční den v Kralupech n. Vltavou 
jízdy parního vlaku a historických vozidel po tratích v okolí 
Kralup nad Vltavou, celodenní doprovodný program ve stanici 
Kralupy nad Vltavou

Svatý Jiří 
výlet na Řípskou pouť a Středočeský železniční den (trasa: 
Praha – Kralupy n. Vlt. – Nelahozeves – Ctiněves (Říp) – Zlonice 
– Slaný – Kralupy n. Vlt. a zpět)

Nalaďte se v metru 
koncerty ve vybraných stanicích metra 

Zahájení hlavní sezóny v Muzeu MHD 
ve Střešovicích
zážitkové Velikonoce – zahájení provozu linky 41 a jízdy 
tramvají T3 Coupé a kloubového Ikarusu
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Výlet na Audienci u císaře Karla I.
(trasa: Praha – Neratovice – Brandýs n. L. a zpět)
a vyhlídková jízda Brandýs nad Labem – Mělník a zpět

45 let pražského metra  
výroční jízdy soupravou metra Ečs na trati C metra

Párou Prahou 
výlet parním vlakem po trati v Prokopském údolí a Pražským 
Semmeringem (trasa: Praha-Smíchov – Praha-Řeporyje 
– Rudná u Prahy – Hostivice – Praha-Zličín – Praha-Smíchov)

Zážitková turistika v pražském metru 
na trati C a v depu Kačerov + Muzeum MHD (historická tramvaj)

Vlak do Dobříše 
Dobříšské májové slavnosti, celodenní program ve městě Dobříš 
(trasa: Praha – Vrané nad Vltavou – Dobříš a zpět + vyhlídková 
jízda Dobříš – Malá Hraštice)

S kočárkem Prahou
desátý ročník akce, především pro rodiny s malými dětmi, 
se opět uskuteční v areálu Žlutých lázní v Praze

sobota 4. května

středa 8. května

sobota 11. května

sobota 18. května

sobota 18. května

středa 22. května
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Den dětí v Braníku a v Depu Kačerov 
okružní jízdy vlaků Prahou, výstava železničních vozidel, 
jízdy do depa metra Kačerov s možností prohlídky, jízdy 
historickými autobusy a celodenní program pro děti na nádraží 
Praha-Braník

Pražská muzejní noc   
největší kulturní akce v Praze, kterou navštěvují desetitisíce 
Pražanů a návštěvníků města, bude letos doplněná 
o historickou muzejní tramvaj

Párou Prahou 
výlet parním vlakem po trati v Prokopském údolí a Pražským 
Semmeringem (trasa: Praha-Smíchov – Praha-Řeporyje 
– Rudná u Prahy – Hostivice – Praha-Zličín – Praha-Smíchov)

20 let od ukončení provozu Ikarusů v Praze 
jízdy muzejním kloubovým Ikarusem

Promítání Kinobusu    
28. a 29. 6. vzpomínková promítání na Nickyho Wintona; místa 
promítání a program bude zveřejněn později na www.dpp.cz

Noční zážitková turistika v pražském metru    
na trati C 

sobota 1. června

sobota 8. června

sobota 22. června

sobota 29. června

pondělí 17. června – čtvrtek 5. září

pátek/sobota 14./15. června
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Posázavské linky 
výlet na Sázavskou pouť a do Posázaví 
(trasa: Čerčany – Sázava – Ledečko a zpět)

Svatoanenský jarmark 
výlet na Svatoanenský jarmark na zámku Žleby 
(trasa: Praha – Lysá nad Labem – Poděbrady – Kolín 
– Kutná Hora – Čáslav – Žleby)

Zážitková turistika v pražském metru 
na trati B a v depu Zličín

Výroční jízdy soupravou 81-71 
na trati A pražského metra 

Zážitková turistika v pražském metru 
na trati A a v depu Hostivař

Kácovská pouť 
výlet na Kácovskou pouť a do Posázaví
(trasa: Čerčany – Sázava – Český Šternberk – Kácov a zpět)

Komentovaná procházka
po trati 1. pražského trolejbusu

Posázavské linky – Ferdinand 
výlet na Tankový den do vojenského muzea v Lešanech, 
na zámek Jemniště a do města Vlašim (trasa: Praha 
– Jílové u Prahy – Krhanice – Čerčany – Benešov u Prahy 
– Vlašim a zpět)

sobota 6. července

sobota 20. července

sobota 27. července

neděle 11. srpna

sobota 17. srpna

sobota 17. srpna

čtvrtek 29. srpna

sobota 31. srpna
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Regionální den PID Hostivice  
se koná při příležitosti 25 let od integrace této oblasti 
do systému Pražské integrované dopravy, městské slavnosti 
Hostivice

Pražský železniční den  
jízdy parního vlaku a historických vozidel po pražských tratích, 
doprovodný program ve stanici Praha-Smíchov

Den železnice v Příbrami  
jízda retrovlaku z Prahy hl. n., jízdy do Kovohutí Příbram 
a doprovodný program na nádraží v Příbrami

Zážitková turistika v pražském metru 
na trati C a v depu Kačerov + Muzeum MHD (historická 
tramvaj)

Den otevřených dveří DP  
jednotlivá místa budou později upřesněna na www.dpp.cz

Výročí 20. let ČD Muzea  
oslavy svátku železnice a ČD Muzea, jízdy zvláštních vlaků 
v okolí Lužné u Rakovníka, doprovodný program, noční show 

Sedlčanka 125 let
výlet parním vlakem na oslavy 125 let trati Olbramovice 
– Sedlčany, celodenní doprovodný program na nádraží 
v Sedlčanech, vybrané osobní vlaky na trati Olbramovice 
– Sedlčany v historické soupravě
(trasa parního vlaku: Praha-Braník – Říčany – Čerčany 
– Benešov u Prahy – Olbramovice – Sedlčany a zpět)

sobota 7. září

sobota 7. září

sobota 7. září

sobota 14. září

sobota 21. září

sobota 21. a neděle 22. září

neděle 22. září

nosti

tratícch,

á

ků 
show

ů
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Křivoklátský expres
výlet na rytířské slavnosti Křivoklání
(trasa: Praha – Beroun – Křivoklát – Lužná u Rakovníka a zpět)

Regionální den PID Strančice
celodenní doprovodný program v železniční stanici Strančice, 
okružní jízdy vlaků a historických autobusů v Ladově kraji, 
prohlídky hvězdárny v Ondřejově, prohlídka památníku Josefa 
Lady v Hrusicích, prohlídky pivovaru ve Velkých Popovicích

110 let od zahájení provozu vozovny Střešovice
komentovaná prohlídka vozovny Střešovice, jízdy tramvají 
T3 Coupé v rámci výročí jednoho roku provozu

Párou Prahou 
výlet parním vlakem po trati v Prokopském údolí a Pražským 
Semmeringem (trasa: Praha-Smíchov – Praha-Řeporyje 
– Rudná u Prahy – Hostivice – Praha-Zličín – Praha-Smíchov)

sobota 5. října

sobota 12. října

středa 16. října

sobota 19. října
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osefa
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Zážitková turistika v pražském metru 
na trati B a v depu Zličín

Zážitková turistika v pražském metru 
na trati C a v depu Kačerov

Křivoklátský expres 
tradiční výlet na adventní slavnosti na Křivoklátě
(trasa: Praha – Beroun – Křivoklát – Rakovník)

Vánoční Nalaďte se v metru
zpívání vánočních koled ve stanicích metra

Mikulášské jízdy Prahou
okružní jízdy z Prahy-Smíchova po pražských tratích 
s nadílkou pro nejmenší děti parním vlakem a výletním 
vlakem Cyklohráček

sobota 16. listopadu

sobota 14. prosince

sobota 14. a neděle 15. prosince

čtvrtek 12. prosince

sobota 30. listopadu a neděle 1. prosince

tním
h
ním
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Pražský motoráček: 
Praha hl. n. – Praha-Zličín

Jezdí v sobotu, v neděli a o svátcích; nejede 24. 12. 2019 až 4. 1. 2020. 
Ve vlaku platí tarif PID a ČD. Cestující bez platného jízdního dokladu 
si zakoupí jízdenku PID u průvodčího ve vlaku.
Odjezdy z Prahy hl. n.: 8:41, 10:36, 12:29 a 14:36

Odjezdy z Prahy-Zličína: 9:48, 11:48, 13:48 a 15:48

Zajímavosti na trase:
• • ProDivadlo
• • Království železnic
• • Pražský Semmering
• • Hradiště a vyhlídka Děvín
• • Park Cibulka

Kam vyrazit 
vlakem?

–

–

 

• 
• 
• 
• 
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Cyklohráček: 
Praha – Slaný (– Zlonice)

Jezdí v sobotu, v neděli a o svátcích od 23. března do 28. října 2019. 
Ve vlaku platí tarif PID a ČD. Pro skupiny 10 a více osob doporučujeme 
objednat rezervaci na e-mail: prahanostalgie@cd.cz nebo na 
cyklohracek@ropid.cz.

Do Zlonic zajíždí odpolední spoj ve dnech 30. března, 13. dubna, 
27. dubna, 11. května, 25. května, 8. června, 22. června, 6. července, 
20. července, 3. srpna, 17. srpna, 31. srpna, 14. září, 28. září, 12. října 
a 26. října 2019.
Odjezdy z Prahy hl. n.: 9:02 a 13:02
Odjezdy ze Slaného: 11:01 a 16:55 (odjezd ze Zlonic: 16:41)

Zajímavosti na trase:
• • ProDivadlo
• • Království železnic
• • Pražský Semmering
• • Park Cibulka
• • Zřícenina hradu Okoř
• • Zoopark Zájezd
• • Hradiště Budeč
• • Muzeum včelařství Koleč
• • Muzeum studené války a protivzdušné obrany
• • Město Slaný
• • Vlastivědné muzeum ve Slaném
• • Železniční muzeum Zlonice

 
 

• 
• 
• 
• 
• 

Výletní vlak Posázaví
Praha – Čerčany – Č. Šternberk – Světla n. Sáz.

Jezdí v sobotu, v neděli a o svátcích od 23. března do 28. října 2019. 
Ve vlaku platí tarif PID a ČD. Ve vlaku je rozšířená přeprava jízdních kol.
směr TAM: Praha hl. n. (8:22) –  Praha-Hostivař (8:38) – Čerčany (9:09)– Stříbrná 
Skalice (9:33) – Sázava (9:52) – Ledečko (10:11) – Rataje nad Sázavou zast. (10:13) 
– Český Šternberk zast. (10:24)– Zruč nad Sázavou (11:02) – Světlá nad Sázavou (12:43)

směr ZPĚT (1. vlak): Světlá nad Sázavou (13:43) – Zruč nad Sázavou (14:56) – Český 
Šternberk zast. (15:32) – Rataje nad Sázavou zast. (15:43) – Ledečko (15:57) – Sázava 
(16:10) – Stříbrná Skalice (16:19) – Čerčany (16:58) – Praha-Hostivař (17:20) – Praha 
hl. n. (17:35)

V úseku Čerčany – Zruč nad Sázavou a zpět staví vlak ve všech stanicích a zastávkách.

směr ZPĚT (2. vlak): Zruč nad Sázavou (16:00) – Český Šternberk zast. (16:39) – Rataje 
nad Sázavou zast. (16:50) – Ledečko (16:56) – Sázava (17:09) – Stříbrná Skalice (17:18) 
– Čerčany (17:58) – Praha-Hostivař (18:22) – Praha hl. n. (18:37)

V úseku Zruč nad Sázavou – Čerčany jede v sobotu, v neděli a o svátcích od 23. března 
do 28. října.

V úseku Čerčany – Praha hl. n. jede v neděli od 24. března do 20. října a také 22. dubna 
a 28. října 2019, nejede 21. dubna. V sobotu a 21. dubna je ve stanici Čerčany možný 
přestup na osobní vlak do Prahy.

 Zajímavosti na trase:
• • Muzeum kočárů a zámek Vysoká Lhota
• • Klášter Sázava
• • Hrad Český Šternberk
• • Zámek Kácov
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Výletní vlak Český ráj: 
Praha – Nymburk – Jičín – Libuň – Turnov

Jezdí v sobotu, v neděli a o svátcích od 23. března do 28. října 2019. 
Ve vlaku platí tarif PID a ČD. Vlak je složen z motorové soupravy 
a cestujícím je nabízena služba úschova během přepravy (do vyčerpání 
kapacity). Pro větší skupiny zájemců doporučujeme objednat rezervaci 
na e-mail: info@cd.cz.
směr TAM: Praha-Vršovice (8:40) – Praha hl. n. (8:53) – Praha-Libeň (9:00) – Nymburk 
město (9:39) – Křinec (9:57) – Rožďalovice (10:05) – Kopidlno (10:14) – Jičín (10:32) 
– Železnice (10:37) – Jinolice (10:42) – Libuň (10:46) – Rovensko pod Troskami (10:55) 
– Ktová (10:58) – Borek pod Troskami (11:01) – Hrubá Skála (11:05) – Karlovice-
Sedmihorky (11:08) – Turnov město (11:13) – Turnov (11:19)

směr ZPĚT: Turnov (16:41) – Turnov město (16:47) – Karlovice-Sedmihorky (16:52) 
– Hrubá Skála (16:55) – Borek pod Troskami (16:58) – Ktová (17:01) – Rovensko pod 
Troskami (17:07) – Libuň (17:18) – Jinolice (17:22) – Železnice (17:27) – Jičín (17:36) 
– Kopidlno (17:54) – Rožďalovice (18:03) – Křinec (18:11) – Nymburk město (18:31) – 
Praha-Libeň (19:09) – Praha hl. n. (19:16) (v tomto směru jezdí celoročně avšak pouze 
v neděli a státní svátky; nejede 23.–25. prosince a 30. prosince 2019)

Zajímavosti na trase:
• • ProDivadlo
• • Zámek Křinec
• • Muzeum klasického knihařství Rožďálovice
• • Místní vlastivědné muzeum v Železnici
• • Zřícenina hradu Trosky
• • Zámek Hrubá Skála
• • Hrad Valdštejn

Cyklovlak Cyklo Brdy: 
Praha – Beroun – Zdice – Jince – Příbram 
– Březnice

Jezdí v sobotu, v neděli a o svátcích od 23. března do 28. října 2019. 
Ve vlaku platí tarif PID a ČD.
směr TAM: Praha hl. n. (8:37) – Praha-Smíchov (8:45) – Beroun (9:16) – Zdice (9:30) 
– Lochovice (9:39) – Jince (9:48) – Příbram (10:08) – Milín (10:16) – Březnice (10:29)

směr ZPĚT: Březnice (17:03) – Milín (17:20) – Příbram (17:30) – Jince (17:45) – Lochovice 
(17:54) – Zdice (18:03) – Beroun (18:15) – Praha-Smíchov (18:44) – Praha hl. n. (19:02)

 Zajímavosti na trase:
• • ProDivadlo
• • Království železnic
• • Rozhledna Městská hora a medvědárium Beroun
• • Muzeum Českého krasu v Berouně
• • Koněpruské jeskyně
• • Muzeum Výtopna Zdice
• • Poutní areál Svatá Hora
• • Hornický areál Březové hory
• • Státní zámek Březnice a synagoga v Březnici
• • Podbrdské muzeum v Rožmitále pod Třemšínem
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Posázavský motoráček
Praha – Vrané n. Vlt. – Týnec n. Sáz. – Čerčany

Jezdí v sobotu, v neděli a o svátcích od 30. března do 28. října 2019. 
Ve vlaku platí tarif PID, ČD a tarif dopravce KŽC Doprava, s. r. o. Cestující bez 
platného jízdního dokladu si zakoupí jízdenku PID u průvodčího ve vlaku.
Odjezdy z Prahy hl. n.: 7:39 (v sobotu a 19. 4., 1. 5., 8. 5. a 5. 7.) a 12:26 (v neděli a 22. 4. 
a 28. 10.)

Odjezdy z Čerčan: 12:05 (v sobotu a 19. 4., 1. 5., 8. 5. a 5. 7.) a 17:34 (v neděli a 22. 4. 
a 28. 10.)

Zajímavosti na trase:
• • ProDivadlo
• • Železniční viadukt Žampach
• • Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
• • Zámek Lešany
• • Vojenské technické muzeum Lešany
• • Hrad Týnec nad Sázavou
• • Muzeum kočárů a zámek Vysoká Lhota

Podlipanský motoráček
Pečky – Plaňany – Bošice – Kouřim – Zásmuky 
– Bečváry

Jezdí v sobotu a neděli od 29. června do 1. září 2019. Ve vlaku platí tarif 
PID, ČD a tarif dopravce KŽC Doprava, s. r. o. Cestující bez platného 
jízdního dokladu si zakoupí jízdenku PID u průvodčího ve vlaku.
Odjezdy z Peček: 9:56 a 13:56

Odjezdy z Bečvár/Zásmuk: 11:27/12:37 a 15:16/16:19

Zajímavosti na trase:
• • Zámek Radim
• • Zvonice Kouřim
• • Muzeum Kouřimska
• • Muzeum lidových staveb v Kouřimi

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

– 
 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

 

 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

čanyny

muky
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–

–

Kokořínský rychlík
Praha – Neratovice – Všetaty – Mělník – Mšeno

Jezdí v sobotu, v neděli a o svátcích od 30. března do 28. října 2019. 
Ve vlaku platí tarif PID, ČD a tarif dopravce KŽC Doprava, s. r. o. Cestující bez 
platného jízdního dokladu si zakoupí jízdenku PID u průvodčího ve vlaku.
směr TAM: Praha-Vršovice (8:27) – Praha hl. n. (8:35) – Praha-Vysočany (8:43) 
– Praha-Čakovice (8:58) – Neratovice (9:11) – Všetaty (9:19) – Mělník (9:47) – Lhotka 
u Mělníka (10:12) – Kanina (10:27) – Mšeno (10:32)

směr ZPĚT: Mšeno (17:00) – Kanina (17:05) – Lhotka u Mělníka (17:26) – Mělník (17:56) 
– Všetaty (18:07) – Neratovice (18:13) – Praha-Čakovice (18:29) – Praha-Vysočany 
(18:40) – Praha hl. n. (18:48) – Praha-Vršovice (18:56)

Podtrosecký rychlík
Praha – Neratovice – Mladá Boleslav 
– Bakov nad Jizerou – Dolní Bousov – Jičín

Jezdí v sobotu, v neděli a o svátcích od 30. března do 28. října 2019. 
Ve vlaku platí tarif PID, ČD a tarif dopravce KŽC Doprava, s. r. o. Cestující bez 
platného jízdního dokladu si zakoupí jízdenku PID u průvodčího ve vlaku.
směr TAM: Praha-Vršovice (8:12) – Praha hl. n. (8:19) – Praha-Vysočany (8:29) 
– Praha-Čakovice (8:42) – Neratovice (8:57) – Všetaty (9:05) – Mladá Boleslav hl. n. 
(9:55) – Bakov nad Jizerou město (10:12) – Kněžmost (10:21) – Dolní Bousov (10:35) 
– Sobotka (10:47) – Libošovice (10:53) – Malechovice (10:57) – Mladějov v Čechách 
(11:03) – Hrdoňovice (11:10) – Libuň (11:17) – Jinolice (11:22) – Jičín (11:32)

směr ZPĚT: Jičín (16:54) – Jinolice (17:04) – Libuň (17:08) – Hrdoňovice (17:14) 
– Mladějov v Čechách (17:21) – Malechovice (17:25) – Libošovice (17:29) – Sobotka 
(17:34) – Dolní Bousov (17:41) – Kněžmost (17:52) – Bakov nad Jizerou město (18:00) 
– Mladá Boleslav hl. n. (18:12) – Všetaty (18:40) – Neratovice (18:49) – Praha-Čakovice 
(19:12) – Praha-Vysočany (19:22) – Praha hl. n. (19:33) – Praha-Vršovice (19:44)

Zajímavosti na trase:
• • ProDivadlo
• • Zámek Mělník
• • Hrad Kokořín

• 
• 

Zajímavosti na trase:
• • ProDivadlo
• • Zahradní železnice v Podhradí u Bakova nad Jizerou
• • Zřícenina zámku Zvířetice
• • Muzeum Bakova a Muzeum mlynářství v Bakově nad Jizerou
• • Zámek Humprecht
• • Muzeum a archív Fráni Šrámka v Sobotce
• • Zřícenina hradu Trosky
• • Město Jičín

–

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Mšenšeno
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Výletní vlak Kozel expres
Praha – vlečka pivovaru Velké Popovice 

Jezdí v sobotu od 6. března do 28. září 2019 na trase Praha hl. n. 
– vlečka pivovaru Velké Popovice a zpět. Výlet motorovou soupravou 
z Prahy hl. n. do Velkých Popovic je s prohlídkou velkopopovického 
pivovaru, vstupenka na exkurzi je součástí jízdenky.
Odjezd z Prahy hl. n.: 10:20

Návrat vlaku Kozel expres zpět na pražské hlavní nádraží je cca v 15:15 hod.

V sobotu 8. června 2019 se ve Velkých Popovicích koná tzv. Den 
Kozla 2019. V provozu bude parní vlak v trase Praha hl. n. – Strančice 
– Velké Popovice a zpět vč. dalších vyhlídkových jízd mezi Strančicemi 
a Velkými Popovicemi.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

• 
• 
• 

Zajímavosti na trase:
• • ProDivadlo
• • Pivovar Velké Popovice

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Rakovnický rychlík
Praha – Beroun – Křivoklát – Rakovník

Jezdí v sobotu, v neděli a o svátcích od 30. března do 28. října 2019. 
Ve vlaku platí tarif PID, ČD a tarif dopravce KŽC Doprava, s. r. o. Cestující bez 
platného jízdního dokladu si zakoupí jízdenku PID u průvodčího ve vlaku.
směr TAM: Praha hl. n. (9:09) – Praha-Smíchov (9:18) – Beroun (10:06) – Nižbor (10:18) 
– Zbečno (10:28) – Roztoky u Křivoklátu (10:37) – Křivoklát (10:42) – Rakovník (10:56)

směr ZPĚT: Rakovník (15:26) – Křivoklát (15:42) – Roztoky u Křivoklátu (15:45) – Zbečno 
(15:54) – Nižbor (16:05) – Beroun (16:34) – Praha-Smíchov (17:13) – Praha hl. n. (17:28)

Zajímavosti na trase:
• • ProDivadlo
• • Království železnic
• • Rozhledna Městská hora a medvědárium Beroun
• • Muzeum Českého krasu v Berouně
• • Koněpruské jeskyně
• • Hamousův statek Zbečno
• • Státní hrad Křivoklát
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Cyklobus: 
Dobřichovice – Mníšek pod Brdy – Kytín

Jezdí v sobotu, v neděli a o svátcích od 6. dubna do 6. října 2019. Provoz 
linky je zajištěn upraveným autobusem s prostorem pro přepravu 
25  jízdních kol ve speciálních úchytech. Cestující umístí jízdní kolo 
do úchytů dle pokynů řidiče.
Odjezdy z Dobřichovice, Nádraží: 8:30, 10:30, 12:30, 14:30, 16:30

Odjezdy z Kytína, Návsi: 9:30, 11:30, 13:30, 15:30

Zajímavosti na trase:
• • Přírodní památka Černolické skály
• • Zámek Řitka
• • Státní zámek Mníšek pod Brdy
• • Barokní areál Skalka v Mníšku pod Brdy
• • Kytín

• 
• 
• 

Kam vyrazit 
cyklobusem?

K
l

ytín
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Lanová dráha:
Újezd – Nebozízek – Petřín

Jezdí celoročně každý den od 9:00 do 23:20 – v zimním období 
(listopad – březen) v intervalu 15 minut, v letním období (duben – říjen) 
v intervalu 10 minut. Na jaře a na podzim probíhá pravidelná revize 
lanové dráhy v trvání tří až čtyř týdnů.

• 
• 
• 
• 
• 

Zajímavosti na trase:
• • Zrcadlové bludiště na Petříně
• • Petřínská rozhledna
• • Štefánikova hvězdárna

Kam vyrazit 
lanovkou?

Zazitkovy-pruvodce-PID-2019.indd   23kovy-pruvodce-PID-2019.indd   23 27.2.2019   13:04:0927.2.2019   13:04:09



24

Kam vyrazit 
tramvají?

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
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Historická linka č. 41
Vozovna Střešovice – Výstaviště Holešovice

Jezdí o sobotách, nedělích a státních svátcích od konce března do 
listopadu 2019  cca od 12:00 do 17:00. Na linku vyjíždějí historické 
soupravy tramvají. Na lince platí speciální jízdné.

Nostalgická linka č. 23
Královka – Zvonařka

Jezdí celoročně každý den od 8:30 do 19:00 – v pracovních dnech 
v intervalu 30 minut, o sobotách, nedělích a státních svátcích v zimní 
sezóně v intervalu 30 minut, v letní sezóně v intervalu 15 minut. 
Na  linku vyjíždějí dnes již historické soupravy tramvají typu T3. Na 
lince platí tarif PID. Po dobu výluky ve Vinohradské ulici je linka ze 
zastávky I. P. Pavlova odkloněna na Čechovo náměstí.

Zajímavosti na trase:
• • Muzeum MHD vozovna Střešovice
• • Jelení příkop
• • Jízdárna Pražského hradu
• • Zlatá ulička na Pražské Hradě
• • Letohrádek Královny Anny (Belveder)
• • Muzeum Karlova mostu
• • Franz Kafk a Museum
• • Kostel sv. Mikuláše
• • Kostel Panny Marie Vítězné a sv. Antonína Paduánského 

(Pražské jezulátko)
• • Museum Kampa
• • Národní divadlo
• • Muzeum kostek Praha
• • Václavské náměstí
• • Jindřišská věž
• • Obecní dům
• • Muzeum her v Holešovicích
• • Veletržní palác
• • Planetárium Praha

Zajímavosti na trase:
• • Strahovský klášter s historickou knihovnou
• • Jelení příkop
• • Jízdárna Pražského hradu
• • Zlatá ulička na Pražské Hradě
• • Letohrádek Královny Anny (Belveder)
• • Muzeum Karlova mostu
• • Národní divadlo
• • Franz Kafk a Museum
• • Kostel sv. Mikuláše
• • Kostel Panny Marie Vítězné a sv. Antonína Paduánského 

(Pražské jezulátko)
• • Museum Kampa
• • Muzeum kostek Praha
• • Pravoslavný chrám sv. Cyrila a Metoděje
• • Muzeum Antonína Dvořáka

e
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Kam vyrazit 
přívozem?

Přívoz P2
V Podbabě – Podhoří

V provozu celoročně – v pracovní dny od 5:30 do 22:00, o sobotách, 
nedělích a státních svátcích od 6:30 do 22:00 v intervalu 15 minut. 
Přívoz není z bezpečnostních důvodů provozován při zvýšené hladině 
řeky Vltavy, případně při jiných nepříznivých podmínkách ovlivňujících 
bezpečnost provozu.

• 
• 

• 
• 
• Zajímavosti na trase:

• • Zoologická zahrada v Praze
• • Lanová dráha v ZOO
• • Botanická zahrada Praha a tropický skleník Fata Morgana
• • Zámek Troja s bludištěm v Trojských zahradách
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Přívoz P4
Černošice, Mokropsy – Kazín

V provozu od 1. června do 29. září 2019 od 9:00 do 19:00.

Přívoz P5
Císařská louka – Výtoň – Náplavka Smíchov

V provozu denně od 23. března do 28. října 2019. 
 
 
 

Zajímavosti na trase:
• • Pozůstatky hradu Kazín
• • Cukrák

Zajímavosti na trase:
• • Muzeum v Podskalské celnici
• • Vyšehrad
• • Království železnic

• 
• 
• 
• 

v
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Kostel Narození Panny Marie v Holubicích 42
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Muzeum lidových staveb v Kouřimi 50

Muzeum T. G. Masaryka v Lánech 51

Park Cibulka 51
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taStátní hrad Křivoklát 58

Státní hrad Karlštejn 59

Státní hrad Točník 60

Státní zámek Březnice a synagoga v Březnici 61

Státní zámek Hořovice 62

Státní zámek Konopiště 63

Státní zámek Mnichovo Hradiště 64

Státní zámek Mníšek pod Brdy 65

Státní zámek Veltrusy 66

Státní zámek Žleby 67

Strahovský klášter 68

Škoda Auto Muzeum 69

Štefánikova hvězdárna na Petříně 70

Turistický pochod „Po stopách kocoura Mikeše“ 71

Vlastivědné muzeum v Železnici 71

Vycházkové okruhy kolem Kolovrat 72

Zámek Nelahozeves 73

Zámek Stránov 74

Zlatá ulička na Pražském hradě 75

Zoologická zahrada Chleby 75

Zoologická zahrada Praha 76

Zoopark Zájezd 77

Zřícenina hradu Okoř 78

Železniční muzeum ve Zlonicích 79

Výstaviště Lysá nad Labem 80

Zájezdové vlaky na klíč 81
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Více informací na botanicka.cz

Botanická zahrada byla založena v roce 1969 a řadí se mezi nejmladší 
botanické zahrady Česka. Její venkovní expozice jsou ideálním 
prostorem pro relaxaci a odpočinek uprostřed 15 000 druhů stromů 
a  květin (z toho asi 5  000 ve sklenících). Zahrada obhospodařuje 
celkem 70 ha plochy. Po celý rok vás okouzlí meditační Japonská 
zahrada či skleník Fata Morgana, ve kterém poznáte exotické skvosty 
tropických deštných lesů, vysokohorského mlžného lesa a nejsušších 
oblastí světa. Cestou se seznámíte s  rybami tropických řek i jezer 
a  zaposloucháte do šumu divokého vodopádu. Botanická zahrada 
hl. m. Prahy je členem Unie Botanických zahrad České republiky.

Otvírací doba: Venkovní expozice je přístupná celoročně denně

 Skleník Fata Morgana je otevřen denně kromě pondělí, 
pokud se nejedná o státní svátek

Vstupné: Venkovní expozice: dospělí 100 Kč; rodinné (2+3) 250 Kč; 
vč. tropického skleníku dospělí 150 Kč; rodinné 415 Kč.

Botanická zahrada Troja

Kovárna

Na Pazderce

Podhoří; vzdálenost 1,8 km (ulicí Pod Hrachovkou)

Botanická zahrada Praha a tropický skleník 
Fata Morgana

j
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Více informací na www.cdmuzeum.cz

Muzeum Českých drah v Lužné u Rakovníka vzniklo v roce 1999 
a  zabývá se údržbou a provozem historických železničních vozidel. 
Areál muzea je umístěn u železniční stanice Lužná u Rakovníka, 
v nádherné přírodě na okraji křivoklátských lesů. Ve zdejších sbírkách 
jsou k vidění jak parní lokomotivy různých kategorií a z různých 
období, tak i  historické motorové lokomotivy, motorové vozy či 
ukázky technických zařízení na železnici. Během sezony připravuje 
ČD Muzeum také jízdy nostalgických vlaků po tratích v okolí Lužné 
u Rakovníka. Každou celou hodinu začínají komentované prohlídky 
muzea s průvodcem. Během prohlídky se návštěvníci podívají do 
haly, ve které se opravují parní lokomotivy či do rotundy, ve které je 
vystaven salonní vůz prezidenta Masaryka. Návštěvníci také mohou 
navštívit modelové kolejiště či se povozit úzkorozchodnou železnicí 
v areálu muzea.

Otvírací doba: duben pouze So+Ne 9:30–15:00 (19.–22. 4. 9:30–17:00); 
květen pouze So+Ne (vč. svátků) 9:30–17:00; 
červen Út–Pá 9:30–15:00, So-Ne 9:30–17:00; 
červenec+srpen denně 9:30–17:00; 
září pouze So+Ne (vč. svátků) 9:30–17:00; 
říjen pouze So+Ne 9:30–15:00

Vstupné: dospělí 100 Kč, děti/senioři 60 Kč, rodinné (2+2) 270 Kč

Lužná u Rakovníka

ČD Muzeum Lužná u Rakovníka
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Více informací na ddmpraha5.cz 

Na kopci Kopanina (nebo také Cukrák, 411 m n. m.) stojí televizní 
a rozhlasový vysílač Cukrák. Stavba vysílače začala v roce 1959 a do 
provozu byl uveden 26. listopadu 1961. Digitální pozemní vysílání 
provozuje na stejných frekvencích jako Žižkovská televizní věž, 
v rámci SFN (Single-frequency network). Na rozdíl od toho žižkovského 
používá vysílač Cukrák horizontální polarizaci.

Kazín; vzdálenost 2,7 km (po žluté turistické značce)

Jíloviště, Cukrák

Cukrák

Středisko pro aktivní trávení volného času dětí a mládeže na Praze 5, 
kde mezi zájmovými kroužky najdeme i Klub dopravní historie, jehož 
členy mohou být děti od 7 let, ale i dospělí do 26 let. Klub je zaměřen 
na zájemce o různé druhy dopravy, jak současné, tak i historické. Navíc 
Dům dětí a mládeže dlouhodobě spolupracuje s organizací ROPID při 
pořádání Dne dětí (červen), Pražského železničního dne (září) nebo při 
prosincových Mikulášských jízdách.

Anděl (Štefánikova ul. 235/11)

Dům dětí a mládeže Praha 5
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Více informací na www.kafk amuseum.cz

Na levém břehu Vltavy se mezi Karlovým a Mánesovým mostem 
v  prostorách Hergetovy cihelny nachází muzeum Franze Kafk y. 
Dlouhodobá expozice přibližuje návštěvníkům život a dílo tohoto 
slavného pražského rodáka a významného spisovatele 20. století. 
Výstava prezentuje většinu prvních vydání Kafk ových děl, 
korespondenci, deníky, rukopisy, fotografi e a kresby, které v minulosti 
nikdy nebyly vystavovány, trojrozměrné exponáty, pět audiovizuálních 
programů a hudbu vytvořenou speciálně pro tuto výstavu.

Otvírací doba: celoročně denně 10–18 hod.

Vstupné: dospělí 200 Kč, děti/studenti/senioři 120 Kč, rodinné 
(2+2) 540 Kč

Malostranská; vzdálenost 300 m (ulicí U Lužického semináře)

Franz Kafk a Museum
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Více informací na www.hamousuv-statek.cz

Hamousův statek je selská usedlost s roubeným obytným domem, 
zděnými chlévy, stájemi se sýpkou, stodolou a výměnkem v  obci 
s historií sahající do dob prvních Přemyslovců. Zbečno bylo centrem 
knížecího hvozdu a královským dvorcem, než vedoucí roli převzal hrad 
Křivoklát. O sobotách pečeme na statku chleba (11 hodin).

Otevírací doba: duben (so–ne 9.00–16.00); květen a červen 
(út–ne 9.00–16.00); červenec a srpen 
(út–ne 9.00–17.00); září (so–ne 9.00–16.00) 
a vybrané státní svátky v průběhu roku

 Zahájení návštěvnické sezony 30. března 2019.

Vstupné: dospělí 70 Kč, děti/studenti/senioři 50 Kč, 
rodinné (2+3) 180 Kč

Zbečno; vzdálenost 850 metrů 
(po červené turistické značce, následně po zelené turistické značce)

Hamousův statek ve Zbečně
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Více informací na www.muzeum-pribram.cz

Národní kulturní památka Hornické muzeum Příbram se nachází 
v historických provozních a správních objektech. Jednotlivé expozice 
přibližují bohatou minulost spjatou s  těžbou stříbra, uranu a dalších 
rud. Muzeum umožňuje jízdu hornickým vláčkem po povrchu 
i podzemím, prohlídky několika kilometrů štol, fárání výtahem, jízdu 
po skluzavce k obřímu vodnímu kolu, seznámení s unikátními parními 
těžními stroji a  rozsáhlou mineralogickou sbírkou či havířským 
folklorem. Celý skanzen se skládá ze tří objektů: A – Ševčinský důl, 
B – Důl Anna a C – Důl Vojtěch.

Otvírací doba: Celoročně kromě pondělí, od listopadu do března 
od úterý do pátku, od dubna do října i o víkendech

Vstupné: Liší se podle jednotlivých okruhů, dospělí 20 až 40 Kč, 
rodinné 100 Kč

Příbram; vzdálenost 1,6 km (od nádraží po žluté turistické značce)

Hornické muzeum Příbram

Více informací na www.botanicus.cz

Atmosféru tradičních řemesel, která byla nezbytnou součástí života 
našich předků, můžete nasát od konce dubna do konce října každý 
den kromě pondělí. V poklidné atmosféře vesničky Botanicus v Ostré 
se můžete sami nebo s průvodkyní  seznámit s jednotlivými řemesly 
– dráteníka, hrnčíře, provazníka, mýdlaře, svíčkaře či papírníka. 
Jejich výrobky si můžete zakoupit na středověkém tržišti nebo si po 
prohlídce odpočinout v rozsáhlých bylinných zahradách.

Otvírací doba: od 27. 4. do 29. 9. 2019 denně kromě pondělí 9–16 hod., 
o sobotách, nedělích a svátcích 9–17 hod. 
(v červenci a srpnu Út–Ne 9–17 hod.)

Vstupné: dospělí 99 Kč; děti/studenti/důchodci 60 Kč; rodinné 
(2+2) 280 Kč

Ostrá (vzdálenost 1 km přes obec)

Ostrá, náves nebo Ostrá, kino

Historická vesnice umění a řemesel Botanicus 
v Ostré
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Více informací na www.hrad-kokorin.cz

Původní hrad byl založen po roce 1320, nicméně v následujícím století 
jej pobořili husité. Po skončení třicetileté války obnovený hrad přestal 
být udržovaný. Dnešní podobu získal až v  roce 1918 díky rozsáhlé 
rekonstrukci Václava Špačka, který hrad koupil v roce 1896. Na místě 
v  současné době spatříte mohutnou válcovou věž, která se svojí 
výškou 38 metrů tvoří dominantu hradu. Návštěvníkům jsou nabízeny 
dvě prohlídkové trasy: I. prohlídkový okruh s průvodcem (starý palác, 
samostatně ochozy a vyhlídka z  věže) nebo II. prohlídkový okruh, 
kterým je pouze samostatná vyhlídka z věže.

Otvírací doba: V dubnu a říjnu o sobotách a nedělích cca 9–16 hod., 
v květnu a září denně kromě pondělí cca 9–16 hod., 
od června do srpna denně kromě pondělí cca 9–17 hod.

Vstupné: oba prohlídkové okruhy dospělí 90 Kč, rodinné (2+2) 
150 Kč; pouze věž dospělí 40 Kč

Mšeno; vzdálenost 6,3 km (od nádraží po červené turistické značce 
až na rozcestí v Sedleci, dále po zelené turistické značce na rozcestí 
Kokořín-dolina a odtud po modré turistické značce k hradu)

Hrad Kokořín

Více informací na www.hradceskysternberk.cz

Gotický hrad byl založen v  první polovině 13. století. V  průběhu let 
zaznamenal několik úprav, které ovlivnily jeho výslednou podobu. 
Zásadní přeměnou prošel hrad po skončení třicetileté války, po které 
byly upraveny především interiéry. V  roce 1751 byl přistavěn dolní 
zámek, kde byly umístěny byty úředníků a kanceláře. Prohlídková trasa 
vás zavede do bohatě vybavených reprezentačních pokojů, barokní 
kaple sv. Šebestiána s  rokokovým oltářem nebo do snídaňového 
pokoje se stříbrnými fi gurkami.

Otvírací doba: v dubnu o sobotách, nedělích a svátcích 9–17 hod.; 
v květnu út–ne (+ svátky) 9–17 hod.; v červnu út–pá 
9–17 hod., so–ne 9–18 hod.; v červenci a srpnu út–ne 
(+ svátky) 9–18 hod.; v září út–ne 9–17 hod.; v říjnu 
so– ne (+ svátek) 9–17 hod.

Vstupné: dospělí 150 Kč; děti/studenti/senioři nad 60 let 100 Kč; 
rodinné (2+3) 400 Kč

Český Šternberk zastávka (vzdálenost 1 km)

Hrad Český Šternberk
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Více informací na www.hrad-valdstejn.cz

Valdštejn je nejstarší hrad Českého ráje. Pro svoji malebnou polohu 
v  pískovcových skalách se stal také druhou nejstarší zpřístupněnou 
památkou v Čechách. Dnes je oblíbeným výletním místem v Českém 
ráji a také třetí nejnavštěvovanější památkou Libereckého kraje. 
Složitý hradní komplex byl po staletí budován na rozeklaných skalách. 
Gotické zdivo, skalní sklepení, stavby a umělecká díla doby baroka, 
klasicismus a romantické úpravy spojují středověk s 19. stoletím.

Otvírací doba: duben+říjen o sobotách, nedělích a svátcích 10–17 hod.; 
květen denně mimo pondělí 9:30–17 hod.; 
červen+červenec+srpen denně 9–18 hod.; 
září denně 9:30–17 hod.

Vstupné: základní vstupné s průvodcem – dospělí 90 Kč, 
snížené 60 Kč, rodinné 240 Kč

Turnov město; vzdálenost 3 km 
(po červené turistické značce, cestou půjdete přes Skalní vyhlídku 
Hlavatice, odkud je pěkný výhled na celé město Turnov a řeku Jizeru)

Hrad Valdštejn

Více informací na www.mestotynec.cz/muzeum

Celý objekt hradu, který byl pravděpodobně založen Přemyslovci okolo 
roku 1200, je obehnaný kamennou zdí. V původně obytné budově 
připojené k hradu je dnes Městské muzeum se stálou expozicí Týnecké 
kameniny, která v 19. století dosáhla značného věhlasu. V galerii hradu 
si prohlédnete výstavy obrazů a soch. Můžete zde sestoupat také do 
sklepení ke skřítkům. Dochovaná rotunda je údajně o 50 let starší než 
románský kostel Petra a Pavla v Poříčí nad Sázavou.

Otvírací doba: duben, květen, červen, září vždy Čt–Ne 10–12 a 13–17 hod.; 
červenec, srpen vždy St–Ne 10–12 a 13–17 hod.

Vstupné: do celého objektu dospělí 30 Kč, děti 20 Kč, 
rodinné 80 Kč

Týnec nad Sázavou resp. Týnec nad Sázavou,Žel.st. 
vzdálenost 900 m (po žluté turistické značce)

Hrad Týnec nad Sázavou
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Hradiště Budeč stojící na návrší nad obcí Zákolany můžeme považovat 
za jeden ze symbolů české státnosti. Archeologové prokázali osídlení 
tohoto místa již v pozdní době bronzové a na počátku starší doby 
železné (8.–6. stol. př. n. l.). Ve druhé polovině 9. století našeho letopočtu 
si zde zbudovali své hradiště Přemyslovci a Budeč patřila k centrálním 
hradům jejich středočeské domény. Kníže Spytihněv I. tu nechal po 
roce 895 postavit rotundu sv. Petra, v níž se podle svatováclavských 
legend učil knihám latinským mladý kněžic Václav, budoucí světec 
a patron české země. K původní předrománské lodi byla ve 12. století 
přistavěna románská věž a zřejmě tehdy bylo také rozšířeno 
svatopetrské zasvěcení i o sv. Pavla. Kolem roku 1585 bylo k lodi 
připojeno obdélné kněžiště a v 17. století sakristie. Hlavní chrámová loď 
Spytihněvovy stavby ale přestála všechny tyto úpravy v neporušeném 
stavu a je tak nejstarší stojící stavbou v České republice. K rotundě 
přiléhající hřbitov se stal místem posledního odpočinku významného 
pedagoga 19. století K. S. Amerlinga a historiků V. Davídka a O. Urbana.

Otvírací doba: rotundy sv. Petra a Pavla s výkladem: 25. a 26. května; 
1., 2., 8., 9., 15., 16., 22., 23., 29. a 30. června; 5., 6., 7., 
13., 14., 20., 21., 27, a 28. července; 3., 4., 10., 11., 17., 18., 
24., 25. a 31. srpna; 1., 7., 8., 14., 15., 21., 22., 23., 28. a 29. 
září: od 9:30 do 17:00, poslední prohlídka v 16:30.

 V době konání bohoslužeb se v rotundě neprovází.

Vstupné: Základní 40 Kč; snížené 20 Kč

Kováry; Zákolany; Zákolany zast. (po červené turistické značce)

Zákolany; Zákolany, Kováry, žel.zast.

Hradiště Budeč

Nad levým břehem řeky Vltavy se v Praze nachází výrazný vrch Děvín 
s  nadmořskou výškou 310 m n. m. Bývalé hradiště bylo postavenou 
Štěpánem z Tetína před rokem 1338, nicméně zaniklo ještě ve 14. století. 
Počátkem 16. století byla zřícenina pobořena při zkoušení nových 
pražských děl. Koncem 17. století ještě stály výrazné zříceniny zdí, 
dnes se tu nacházejí pouze reliéfní obrysy staveb a hradeb.

Praha-Žvahov resp. Prosluněná; vzdálenost 400 metrů 
(po neznačených cestách)

Hradiště a vyhlídka Děvín
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Více informací na www.asu.cas.cz

Hvězdárnu najdete nad městečkem na vrchu Manda v příjemném 
prostředí rozsáhlého parku, který je veřejnosti přístupný. 
Charakteristická Západní kopule, Centrální kopule, původní pracovna 
zakladatele J. J. Friče a domek zahradníka patří k nejstarším objektům. 
Na plošině v jejich těsné blízkosti je Šafaříkovo muzeum. Zde začínají 
prohlídky hvězdárny. Průvodce vás seznámí nejen s historií hvězdárny, 
ale i s obory současné astronomie. Provede vás po observatoři a v nové 
části observatoře uvidíte náš největší dalekohled s průměrem zrcadla 2 m.

Otvírací doba: Prohlídky pro veřejnost se konají o sobotách, nedělích 
a svátcích od května do září v 10, 13 a 16 hodin.

 Kromě toho se v květnu konají Dny otevřených dveří 
a v září Evropská noc vědců – vstup zdarma

Vstupné: dospělí 80 Kč, student 60 Kč, senior 40 Kč, dítě 20 Kč

Ondřejov, Náměstí (vzdálenost 600 m)

Hvězdárna Ondřejov

Více informací na www.planetum.cz

Hvězdárna je postavena na skalnatém výběžku kopce Ládví 
v nadmořské výšce 325 metrů. V jejím těsném sousedství nalezneme 
místo výhledu na téměř polovinu Čech. Za vynikající dohlednosti 
je možné vidět i pohraniční hory – Krušné, Jizerské a Krkonoše. 
Stejně jako Štefánikova hvězdárna nabízí pohled na denní i noční 
oblohu hvězdářskými dalekohledy. Přes den se pozoruje Slunce, po 
jeho západu Měsíc, planety, hvězdokupy, mlhoviny a za výborných 
podmínek i  vzdálené galaxie. V přednáškovém sále pravidelně 
probíhají astronomické, přírodovědné i cestopisné přednášky a také je 
možné zhlédnout astronomické a kosmonautické fi lmy.

Vstupné: dospělí 45 Kč, děti 25 Kč, fi lmové večery a přednášky 
– dospělí 55 Kč, děti 30 Kč

Květnová (vzdálenost 300 m ul. Květnová a Pod Hvězdárnou)

Hvězdárna Ďáblice
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Více informací na www.klaster-sazava.cz

Místo spojené s životem a dílem patrona české země svatého Prokopa. 
Sázavský klášter v roce 1032 založil u své poustevny sv. Prokop 
spolu s  přemyslovským knížetem Oldřichem. Neopakovatelný dojem 
zanechává nedostavěné gotické trojlodí kostela s monumentální 
věží z rudého kamene. Z doby Karla IV. je i kapitulní síň se vzácnými 
freskami, především unikátní Madonou Sázavskou. Klášterní zahrada 
je přístupná zdarma.

Otevírací doba: duben a říjen (so–ne, svátky 10:00–15:30), květen 
a září (út–ne 10:00–15:30), červen (út–ne 10:00–16:45), 
červenec a srpen (út–ne 10:00–17:15).

 Zahájení návštěvnické sezony 30. března 2019.

Vstupné: dospělí 100 Kč, děti/studenti/senioři 70 Kč, rodinné 
(2+3) 260 Kč

Sázava, Klášterní (vzdálenost 300 m)

Klášter Sázava

Více informací na www.jindrisskavez.cz

Gotická Jindřišská věž původně sloužila jako zvonice kostela 
sv.  Jindřicha a Kunhuty. Postavena byla v letech 1472–1476, 
k  neogotické přestavbě podle návrhu architekta Josefa Mockera 
došlo v letech 1876–1879. Se svojí výškou 65,7 metrů je nejvyšší volně 
stojící zvonicí v Praze. V současnosti je ve věži restaurace s vyhlídkou 
a zvonkohrou.

Otvírací doba: denně od 10 do 18 hod. (od 1. 4. do 15. 10. až do 19:00), 
restaurace otevřena až do 24:00

Vstupné: dospělí 140 Kč, studenti/senioři 80 Kč, děti 50 Kč, 
rodinné (2+2) 320 Kč

Jindřišská

Jindřišská věž
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Více informací na www.caves.cz/jeskyne/konepruske-jeskyne

Koněpruské jeskyně jsou zatím největším objeveným jeskynním 
systémem v Čechách. Vznikly v devonských vápencích starých až 400 
miliónů let. Jsou vyvinuty ve třech výškových úrovních s denivelací 
více jak 70 m. Jejich celková délka přesahuje 2 km, zpřístupněná trasa je 
dlouhá cca 620 m. Od roku 1959 jsou přístupné veřejnosti a návštěvníci 
tu mohou obdivovat krápníkovou výzdobu ve dvou zpřístupněných 
patrech. Jeskyně jsou jedinečné také paleontologickými nálezy, byly 
zde nalezeny až 1,5 milionu let staré kosterní pozůstatky zvířat.

Otvírací doba: duben–červen denně 8–16 hod.; červenec–srpen denně 
8–17 hod.; září denně 8–16 hod.; říjen denně 8–15 hod.; 
listopad pouze po–pá se vstupy v 9, 11 a 14 hod.

Vstupné: dospělí 150 Kč, snížené 110 Kč, dětské 70 Kč

Beroun; vzdálenost 8 km (po zelené turistické značce na rozcestí 
Havlíčkův mlýn, dále po žluté turistické značce přes Jelínkův most 
a okolo velkolomu Čertovy schody)

Koněpruské jeskyně

Více informací na www.kolesovka.eu

Každoročně se o letních školních prázdninách rozjíždí z  Lužné 
u Rakovníka přes Krupou do Kolešovic parní vlak na trať, po které již 
více deset let nejezdí pravidelné osobní vlaky. Dvanáctikilometrová 
lokálka, přezdívaná Kolešovka, byla uvedena do provozu v roce 
1883. Zpočátku se trať využívala pro přepravu zboží z kolešovického 
cukrovaru, postupně se po trati vozilo i dřevo, obiloviny, chmel 
a  pivo z  kolešovického pivovaru. Na Kolešovce nechyběly ani vlaky 
s cestujícími. Pravidelná osobní doprava byla však na trati ukončena 
v roce 2006. O rok později ale zahájili nadšenci z Klubu historie kolejové 
dopravy (KHKD) na trati do Kolešovic muzejní provoz parních vlaků, 
který přetrvává doposud. V Lužné u Rakovníka můžete také navštívit 
železniční muzeum Českých drah a ve stanici Kněževes shlédnout 
železniční expozici KHKD.

Otvírací doba: od 13. 7. do 31. 8. 2019 každou sobotu + 28. 9. 2019

Vstupné: dospělí 100 Kč (zpáteční jízdenka 180 Kč), 
děti 50 Kč (zpáteční jízdenka 90 Kč)

Lužná u Rakovníka

Kolešovka
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Více informací na www.infoslany.cz

Královské město Slaný leží necelých 30 kilometrů severozápadně od 
Prahy. Svůj název získalo podle solného pramene. Město samotné vám 
nabídne řadu kulturních památek (Městské divadlo, Velvarská brána, 
Vlastivědné muzeum), naučné stezky přírodou (např. Lesopark Háje) či 
sportovní vyžití (víceúčelová sportovní hala s bazénem, plochodrážní 
stadion). Zcela ojedinělé je Muzeum slánek, které se nachází přímo 
v  Infocentru Pod Velvarskou branou. Ve sbírce se nachází i největší 
slánka na světě, která pojme až 40 kilogramů soli. Slánská hora je 
pak pozůstatkem bouřlivé sopečné činnosti. Lidé v  jejím okolí žili 
nepřetržitě od pozdní doby kamenné až do vzniku osady, která se stala 
základem dnešního města.

Otvírací doba: Infocentrum ve Slaném Pod Velvarskou branou: 
od dubna do října Po–Pá 9:00–17:00 
a So–Ne (+ svátky) 9:00–16:30; 
od listopadu do března pouze Po–Pá 9:00–16:00

Slaný

Slaný, aut.nádr.

Město Slaný

Více informací na www.holubicekozinec.cz

Kostel byl založen v letech 1224–1226 jako  rotunda  s  apsidou, po 
polovině 13. století byl rozšířen o druhou apsidu. Gotická hranolová věž 
byla postavena ve 40. letech 14. století. Při barokních úpravách byla 
přestavěna horní část věže a schodiště (které bylo strženo při generální 
rekonstrukci ve 20. století) a přibyla pravoúhlá  sakristie. V interiéru 
se zachovalo mnoho původních stavebních prvků –  ostění  dveří, 
žebrové klenby, kružby oken. V polovině 20. století byly v přízemí 
věže odkryty fragmenty gotických nástěnných maleb s výjevy Stětí sv. 
Kateřiny, Kamenování sv. Štěpána a postavami sv. Jeronýma, Madony, 
sv. Kateřiny, sv. Vojtěcha a jiných světců; další malby byly objeveny ve 
špaletách oken východní apsidy.

Holubice

Kostel Narození Panny Marie v Holubicích
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Více informací na www.muzeumcaslav

Městské muzeum v  Čáslavi patří mezi nejstarší venkovská muzea 
v  Čechách z  roku 1884. V  roce 2018 prohlásilo Ministerstvo kultury 
ČR mobiliář původních expozic Městského muzea a knihovny Čáslav 
za kulturní památku. V samotné Čáslavi lze obdivovat Kostel sv. Petra 
a  Pavla z  přelomu 11. a 12. století, Otakarovu baštu, Žižkovu síň, 
Městskou galerii, výstavní síň, městské opevnění či morový sloup.

Expozice muzea:

Přírodovědná – původní z roku 1884, obsahuje více než 950 exponátů 
domácích i cizokrajných savců, ptáků a bezobratlých. Vybavení 
expozice bylo inspirováno Britským muzeem v Londýně.

Umělecko-průmyslová – druhá z původních expozic, prezentuje sbírku 
harrachovského skla, porcelánu, rozsáhlou mineralogickou sbírku, 
samurajská brnění a další exponáty z Dálného východu.

Národopisná – přibližuje život na chalupě a vesnici z konce 18. a počátku 
19. století.

Archeologicko-historická – „Historické kamnové kachle“, „Měšťan 
– dům – město: Čáslav ve 13. století“.

Pravěká – „Brána do pravěku“.

Středověké město – model Čáslavi, zhotovený podle soudobé veduty 
od J. Willenberga, z r. 1602 a veduty od J. Hoefnagela z r. 1617

Nábytku – s vystavenou původní oponou Dusíkova divadla z r. 1869

Otvírací doba: od 1. 4. do 31. 10. denně kromě pondělí vždy 9–11 
a 12–17 hod.

Vstupné: dospělí 70 Kč, studenti SŠ a VŠ 50 Kč, senioři 40 Kč, 
děti do 6 let 20 Kč

Čáslav (vzdálenost 200 m ul. Husova)

Městské muzeum Čáslav
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Více informací na www.kralovstvi-zeleznic.cz

Před několika lety se zrodil nápad postavit největší modelové 
kolejiště u nás a ve střední i východní Evropě. Od nápadu k provedení 
vedla dlouhá cesta, avšak již 1. července 2009 bylo v Praze na 
Smíchově  otevřeno prvních 115 m2 miniaturního království. Tento 
1. úsek představuje zkušební verzi všech technologií, které jsou 
(a  budou)  použity v jednotlivých segmentech celého Království. 
V  pravidelných intervalech zde  přibývají nové části kolejiště, které 
reprezentují jednotlivé kraje ČR a ve výsledku budou prezentovat celou 
republiku s jejími hlavními dominantami v jednom propojeném celku 
o celkové rozloze více než 1008 m2. Modely jezdí a svítí, auta zastavují 
na semaforech na červenou,  kolejiště reagují na střídání denního 
a nočního cyklu a některé vlaky jsou nastaveny tak, abyste je mohli 
sami ovládat! Království železnic také disponuje řadou doplňkových 
expozic, naučných panelů a řadou interaktivních prvků.

Otvírací doba: celoročně denně 9–19 hod.

Vstupné: dospělí 260 Kč, studenti 180 Kč, 
děti do 15 let a senioři 160 Kč

Anděl

Na Knížecí

Království železnic
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Více informací na www.museumkampa.cz

Prohlídka muzea vás zavede do tajů světa moderního umění. Muzeum 
Kampa, Nadace Jana a Medy Mládkových, pečuje o rozsáhlé sbírky 
dvou ikon v dějinách umění 20. století, Františka Kupky a Otto 
Gutfreunda, a o Sbírku středoevropského moderního umění. Muzeum 
zpřístupňuje tyto sbírky veřejnosti a rovněž pořádá řadu krátkodobých 
výstav tuzemských i zahraničních umělců. Muzeum vzniklo díky 
iniciativě sběratelky umění Medy Mládkové a jejího manžela Jana 
Mládka. Meda Mládková vznik muzea chápe jako uskutečnění svého 
životního snu.

Otvírací doba: celoročně denně 10–18 hod.

Vstupné: celé muzeum dospělí 240 Kč, studenti/senioři 140 Kč, 
rodinné (2+3) 460 Kč

Újezd (vzdálenost 500 m ul. Říční)

Muzeum Kampa

Více informací na www.muzeumher.cz

Přijďte si zavzpomínat na své dětství anebo poznat něco zcela nového. 
V  interaktivním muzeu na vás čekají retro hry napříč platformami 
od herních konzolí, počítačů, arkádových automatů až po mobilní 
telefony. Zábavu si užije celá rodina, nadšenec do techniky, retrohráč 
i sběratel.

Otvírací doba: celoročně úterý–pátek 13–19 hod., 
sobota–neděle 10–19 hod.

Vstupné: dospělí 250 Kč, děti do 14 let 150 Kč, 
předškoláci 100 Kč

Nábřeží Kapitána Jaroše

Muzeum her v Holešovicích

Zazitkovy-pruvodce-PID-2019.indd   47kovy-pruvodce-PID-2019.indd   47 27.2.2019   13:05:2427.2.2019   13:05:24



48

Více informací na bunkr-drnov.cz

Navštivte jeden z největších zpřístupněných vojenských bunkrů v ČR, 
který byl vybudován v osmdesátých letech minulého století a sloužil 
jako velitelské stanoviště protivzdušné obrany Prahy, a nasajte 
atmosféru období studené války v tehdejším Československu.

V rozsáhlém podzemí o velikosti 5 500 m2 vás průvodce provede 
technologickým zázemím bunkru, sloužícím pro udržení života 
a bojeschopnosti posádky, a poté i částí bojovou – tzv. sály bojového 
velení, odkud byla činnost protivzdušné obrany vyhodnocována 
a  řízena. Závěrem prohlídky si můžete zblízka prohlédnout sovětské 
protiletadlové rakety spolu s dalšími prostředky protivzdušné obrany.

Otevírací doba: od června do září každou sobotu, v červenci a srpnu 
také každou neděli, prohlídky trvají přibližně 60 minut 
a vycházejí každou celou hodinu

Vstupné: dospělí 130 Kč; děti/senioři 100 Kč

Zvoleněves; vzdálenost 2,5 km (po místních komunikacích)

Podlešín; vzdálenost 4,5 km (po místních komunikacích)

Muzeum studené války a protivzdušné obrany

Více informací na www.rajman.cz

Muzeum vzniklo v  Rožďalovicích v  nemovitostech čp. 24, v  nichž 
působil po většinu svého života významný český umělecký knihař 
Jenda Rajman (1892–1965). Obytný dům a navazující knihařská dílna 
jsou památkově chráněné a  mají původní vybavení stroji a  nástroji 
z Rajmanovy doby. Muzeum je unikátním celkem, kde v autentických 
prostorách zůstal ucelený soubor všeho, co používalo a produkovalo 
ruční knihařství v  době svého největšího rozvoje. Muzeum zřídili 
Rajmanovi potomci.  Uvidíte tu unikátní komplex, který v republice 
nemá obdobu.

Otvírací doba: od 1. 5. do 30. 9. st–ne (+ svátky) 10–16 hod.; 
od 1. 10. do 30. 4. po–pá 10–16 hod.

Vstupné: dospělí 80 Kč, děti do 15 let 50 Kč

Rožďalovice; vzdálenost 1,2 km 
(po místní komunikaci a následně po zelené turistické značce)

Muzeum klasického knihařství Rožďalovice

–
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Více informací na www.dpp.cz/muzeum-mhd

V tramvajové vozovně v Praze-Střešovicích se nachází jedinečná 
sbírka památek z historie městské hromadné dopravy v hlavním městě 
Praze. Vznikla za spolupráce Historického archivu Dopravního podniku 
hl. m. Prahy, akciové společnosti s celou řadou institucí. Návštěvníci 
muzea mají možnost shlédnout stálou expozici, která byla otevřena 
v květnu roku 1993. Veřejnosti jsou v ní představeny více než čtyři 
desítky historických vozidel a mnoho dalších exponátů – modelů, 
fotografi í, historických dokumentů, jízdenek, plánků.

Střešovická vozovna však není jen muzeem. Z jedné její haly jsou 
vypravovány i některé provozní soupravy historických tramvají 
–  ty však nejsou muzejními exponáty. Vyjíždějí odsud na svoji trasu 
o  sobotách, nedělích a svátcích v letní sezóně například na okružní 
linku 41, případně i vozy podle přání různých zahraničních i tuzemských 
zájemců.

Otvírací doba:  Od 30. března do 18. listopadu o sobotách, nedělích 
a svátcích vždy od 9 do 17 hodin.

Vstupné:  Dospělí 50 Kč, děti 30 Kč.

Vozovna Střešovice

Muzeum MHD vozovna Střešovice
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Více informací na www.skanzenkourim.cz

Muzeum lidových staveb v Kouřimi je jediným skanzenem v České 
republice, který shromažďuje stavitelské památky z celého území 
Čech, a nabízí tak přímé srovnání různých regionálních typů lidové 
architektury z období od 17. do 19. století. Nachází se zde zatím 
třináct větších obytných a hospodářských objektů z oblasti středních, 
východních a severních Čech, které doplňuje několik drobnějších 
památek a maruánský sloup. Muzeum je celoročně dějištěm mnoha 
národopisných a dalších doprovodných programů, které tematicky 
korespondují s cyklem ročních dob a s nimi spojenými zvyky a obyčeji.

Otvírací doba:    duben pá–ne 10:00–16:00 hod. 
(otevřeno také 18.4. a 22.4. 10:00–16:00 hod.)
květen út–ne 10:00–17:00 hod.
červen–srpen út–ne 10:00–18:00 hod.
září út–ne 10:00–17:00 hod.
říjen pá–ne 10:00–16:00 hod. 
(otevřeno také 28.10. 10:00–16:00 hod.)
listopad otevřeno pouze 30.11. 10:00–16:00 hod
prosinec pá–ne 10:00–16:00 hod. 
(otevřeno také 26.12. a 30.12. 10:00–16:00 hod.)

Vstupné:  dospělí 80 Kč, děti/studenti/senioři 40 Kč, 
rodinné 200 Kč

Kouřim, skanzen; vzdálenost 450 m (po místních komunikacích)

Kouřim; vzdálenost 1,5 km (po místních komunikacích)

Kouřim; vzdálenost 2 km (po místních komunikacích)

Muzeum lidových staveb v Kouřimi
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Více informací na www.prahazelena.cz/park-cibulka.html

Areál lesoparku se nachází v pražské čtvrti Košíře ve výšce cca 302 m 
n. m. Centrem rozsáhlého parku je bývalá hospodářská usedlost, která 
byla později přestavěná na zámeček, ze kterého je dnes bohužel jen 
chátrající ruina. Název je odvozen od rodu Cibulkových z Veleslavína, 
který usedlost vlastnil až do roku 1714. V horní části parku se nachází 
13 m vysoká kamenná rozhledna, která zde byla vybudována jako 
umělá hradní zřícenina.

U Lesíka

Praha-Cibulka; vzdálenost 500 metrů (ulicemi Na Výši a U Lesíka)

Park Cibulka

Více informací na www.muzeumtgm.cz

Muzeum prezentuje osobnost prvního československého prezidenta 
T. G. Masaryka a období tzv. první republiky. Je umístěno do 
zrekonstruovaného tereziánského špýcharu, který se nachází 
v blízkosti lánského zámku. V říjnu 2018 byla otevřena nejnovější část 
expozice nazvaná „Odkaz T. G. Masaryka – 100 let Československa“, 
která doplňuje Masarykův život a poukazuje na události po jeho smrti. 
Budova je bezbariérová a kromě krátkodobých výstav a stálé expozice 
nabízí i možnost malého občerstvení ve stylové kavárně.

Otevírací doba: celoročně, květen–září: út–ne, svátky 9:00–17:00; 
říjen: út–pá 9:00–17:00, so+ne, svátky 10:00–16:00; 
listopad–duben: út–pá 9:00–16:00, so+ne, svátky 
10:00–16:00

Vstupné: dospělí 60 Kč, děti/senioři 30 Kč, rodinné 100 Kč

Stochov (vzdálenost 2 km)

Muzeum T. G. Masaryka v Lánech
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Více informací na www.podbrdskemuzeum.cz

Podbrdské muzeum  naleznete v  historickém jádru města Rožmitál 
pod Třemšínem v nově zrekonstruovaném areálu továrního komplexu 
Agrostroj. Hlavní expozice je umístěna ve  dvoupatrové budově 
navazující na  tovární halu, ve  které se  nachází galerie určená ke 
krátkodobým výstavám. Součástí muzea je dále expozice historických 
automobilů, stodola, dětské hřiště a  muzeum hasičstva. Muzeum 
je určeno všem věkovým kategoriím, rádi přivítáme rodiny s  dětmi 
i školní kolektivy. Muzejní expozice jsou poměrně rozsáhlé a obsahují 
interaktivní prvky, součástí muzea je také  dětské hřiště. Vyhraďte 
si proto pro  pobyt v  našem muzeu dostatek času. Parkovat můžete 
přímo u muzea. Celé muzeum je bezbariérové.

Akce v roce 2019:

13. 4. Velikonoční jarmark (Tradiční trh s  lokálními výrobky, 
občerstvením a ukázkami lidových řemesel)

15. 6. Slavnost královny Johanky (Celodenní městská slavnost 
v  historickém centru města: průvod královny Johanky, rytířské 
souboje, hry a divadlo pro děti, řemeslný trh, koncerty)

7. 6.–29. 9. Jak se rodí večerníčky (Výstava pro celou rodinu. Jak 
vznikají oblíbené televizní pohádky? Přijďte si do muzea vyzkoušet 
práci animátora.)

14. 11.–31. 12. Karel Daniel Gangloff  (Výstava přiblíží jedinečnou 
osobnost lesmistra a vynálezce Karla Daniela Gangloff a (1809–1879).)

Otvírací doba: denně kromě pondělí: březen–květen 9:00–12:00, 
13:00–16:00; červen–září 9:00–12:00, 13:00–17:00; 
říjen–15. prosinec 9:00–12:00, 13:00–16:00; 26. 
12.–30. 12. 13:00–16:00

Vstupné: liší se podle expozice: dospělí 90 až 30 Kč, 
děti 50 až 20 Kč; rodinné 180 až 60 Kč

Rožmitál pod Třemšínem (vzdálenost 1,5 km)

Podbrdské muzeum Rožmitál pod Třemšínem

j

j
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Více informací na www.polabskemuzeum.cz

První skanzen na světě vznikl v roce 1891 ve Stockholmu. Tehdy 
populární národopisné výstavy pak řadu zemí inspirovaly ke vzniku 
podobných zařízení. Zdejší skanzen, čtvrtý v Evropě, vznikl v Přerově 
nad Labem na konci 19. století z iniciativy majitele přerovského 
panství, jímž byl příslušník toskánské větve Habsburků, mořeplavec 
a etnograf arcivévoda Ludvík Salvátor Toskánský. Ten nechal upravit 
stavbu z  počátku 18. století, bývalou panskou kovárnu a rychtu, 
na „staročeskou chalupu“ a vybavit ji národopisnými předměty, 
pocházejícími z obce a  okolí. V současné době je v muzeu celkem 
33 objektů, z toho 7 chalup, 7 špýcharů a 2 stodoly. V zařízených 
interiérech a v dlouhodobých i  sezónních národopisných výstavách 
je předváděn život venkovského lidu ve středním Polabí od konce 
18. do poloviny 20. století.

Otvírací doba: od 23. 3. 2019 denně kromě pondělí (mimo velikonoční) 
vždy 9–17 hod.

Vstupné: dospělí 100 Kč, děti/studenti/senioři 50 Kč, 
rodinné (2+3) 270 Kč

Přerov nad Labem, U Skanzenu

Polabské národopisné muzeum Přerov n. Labem

Více informací na www.planetum.cz

V budově Planetária, které bylo otevřeno 20. listopadu 1960, získáte 
dokonalou iluzi vesmíru. Kopule planetária má průměr 23,5 metru a je 
jednou z největších na světě, nad sálem se klene do výšky 15 metrů. 
Zcela jistě užasnete nad největší projekční plochou v České republice, 
která má rozměr 843 m2. Kromě stálé astronomické expozice jsou 
k  dispozici také interaktivní výstavy, mezi kterými nechybí model 
černé díry nebo simulátory jízdy po povrchu Marsu a Měsíce.

Otvírací doba: Celoročně každý den, ale otvírací doba 
se v jednotlivých dnech liší.

Vstupné: Výstava: Dospělí 50 Kč, děti 40 Kč

 Pořad a výstava: Dospělí 150 Kč; děti 90 Kč; 
rodinné 360 Kč

Výstaviště Holešovice

Planetárium Praha
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Jako Pražský Semmering je označován malebný úsek železnice mezi 
Prahou-Smíchovem přes Prahu-Žvahov do Prahy-Jinonic. Název byl 
odvozen od trati v Rakousku, která vede horským sedlem Semmering 
mezi zeměmi Dolní Rakousy a Štýrsko a vyznačuje se smyčkou 
vracející se o více než 180°. Podobně i tato trať prochází hlubokými 
zářezy ve vápencových skalách Děvína. Úsek trati byl postaven 
v  letech 1868–1872 společností „Buštěhradská dráha“ jako součást 
trati, která spojila tehdejší Smíchovské společné nádraží a Hostivici. 
Trasa je dlouhá celkem 8 km a překonává výškový rozdíl 93 m. Součástí 
jsou i  dva kamenné viadukty překonávající Hlubočepské údolí a trať 
Praha-Smíchov – Beroun.

Praha-Smíchov severní nást., Praha-Žvahov, Praha-Jinonice

Pražský Semmering

Světoznámá soška Pražského Ježíška v kostele zasvěceném Panně 
Marii Vítězné a svatému Antonínovi Paduánskému je každoročně cílem 
statisíců věřících z Čech i z celého světa. Kostel je zčásti renesanční, 
zčásti raně barokní stavbou, kterou nechali postavit v letech 1611– 1613 
německy mluvící luteráni. Má podobu sálové baziliky římského typu. 
Dne 21. července 1613 byl kostel zasvěcen Nejsvětější Trojici. Jméno 
architekta není doloženo, je však pravděpodobné, že jím byl dvorní 
stavitel císaře Rudolfa II. Giovanni Maria Filippi, původem Ital. Kostel je 
zároveň kulturní a uměleckou památkou světového významu.

Otvírací doba: kostel je volně přístupný

Hellichova

Pražské Jezulátko – kostel Panny Marie 
Vítězné a sv. Antonína Paduánského
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Skalní masív zvaný také „Čertovy“ skály je tvořený pevnými 
ordovickými křemeny a tyčí se nad obcí Černolice. Skály jsou od roku 
2002 chráněny jako přírodní památka na rozloze 2 ha. Z  vrcholku 
se  návštěvníkům naskytne nádherný pohled do okolní krajiny. 
Zajímavostí je, že se jedná o první horolezecké skály v Čechách – první 
písemná zmínka pochází již z roku 1905. I dnes jsou Černolické skály 
oblíbeným místem horolezců začátečníků, neboť se vedou pouze 
lehké a středně obtížné cesty.

Černolice, Nový Dvůr

Přírodní památka Černolické skály

Více informací na www.prodivadlo.cz

PRODIVADLO v současnosti vystupuje stále s představením 
„Nejlokomotivovatější lokomotiva“ (1. a 2. díl), které je určeno dětem 
ve věku od 3 do 11 let. Hraje se v kulturním sále pražského hlavního 
nádraží. Interaktivní představení trvá cca 50 minut.

Otvírací doba:  celoročně ve vybraných dnech – konkrétní termíny jsou 
vyhlášeny na www.prodivadlo.cz

Vstupné:  dospělí 250 Kč, děti a senioři 150 Kč, 
rodinné pro 3 osoby 450 Kč, pro 4 osoby 550 Kč, 
pro 5 osob 650 Kč

Praha hl. n. resp. Hlavní nádraží; 
v kulturním sále ve 2. patře Fantovy budovy.

ProDivadlo
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Více informací na www.muzeumjilove.cz

Regionální muzeum v  Jílovém u Prahy se specializací na těžbu 
a zpracování zlata nabízí několik stálých expozic zaměřených například 
na Historii těžby a zpracování zlata, dále na tradici Trampingu a přírody 
Dolního Posázaví a v neposlední řadě láká na expozici Ora et labora 
(Modli se a pracuj), která se zaměřuje na historii kláštera Stětí sv. Jana 
Křtitele na Ostrově u Davle známého jako Ostrovský klášter. Muzeum 
provozuje také trojici veřejně přístupných štol sv. Josefa, sv. Antonína 
Paduánského a štolu Halíře. K prvním dvěma dojdete od vlakového 
nádraží po zelené turistické značce do Žampachu a následně po žluté 
turistické značce – vzdálenost asi 1,8 km; štola Halíře je vzdálena od 
nádraží 1,7 km po červené turistické značce západním směrem.

Otvírací doba: Muzeum: Celoročně denně kromě pondělí (není-li 
státním svátkem), od září do května od 9 do 16 hod., 
s hodinovou polední přestávkou, od června do srpna 
od 9 do 17 hod.

 Štoly: Od dubna do října; štoly sv. Josefa 
a sv. A. Paduánského v červenci a srpnu denně kromě 
pondělí (není-li státním svátkem), štola Halíře a ostatní 
štoly v ostatních měsících pouze o víkendech a státních 
svátcích od 10:00 do 17:00.

Vstupné: Muzeum: Základní 50 Kč, snížené 30 Kč, rodinné 140 Kč

 Štoly: Základní 80 Kč, snížené 40 Kč, rodinné 170 Kč.

 Pokud v sezóně navštívíte všechny tři štoly, nabízíme 
zvýhodněné vstupné: základní 180 Kč, děti 90 Kč.

Jílové pod Brdy, Náměstí

Jílové u Prahy; vzdálenost 3,2 km (po zelené turistické značce)

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
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Více informací na www.muzeumkolin.cz

Dům v Brandlově ulici čp. 27 náleží k nejstarším zachovalým stavebním 
památkám na území Kolína. Jeho počátky sahají do třetí čtvrtiny 
13. století, kdy vzniklo raně gotické obytné jádro. 

V budově se nachází tři stálé expozice:

„Měšťanský dům“ - základní část přibližuje formou instalovaných 
interiérů hlavní trendy v bydlení a stylu života měšťanských vrstev 
19. století

„Královské město Kolín ve středověku“ – nachází se ve sklepních 
prostorách domu s unikátními raně gotickými architektonickými 
detaily 

„Hygiena a péče o tělo v průběhu staletí“ – hygienické potřeby zejména 
z 19. století a dokumentace historického vývoje záchodů, toaletního 
papíru, mýdla a další zajímavosti

Otvírací doba:    celoročně – út–pá 9:00–17:00 hod. 
a so–ne 10:00–17:00 hod.

Vstupné:  dospělí 50 Kč, děti/studenti/senioři 25 Kč, 
rodinné (2 dospělí a 3 děti) 125 Kč

Kolín resp. Kolín, Nádraží; vzdálenost 1,3 km 

Kolín, Družstevní dům

Regionální muzeum v Kolíně
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Více informací na www.hrad-krivoklat.cz

Křivoklát je jedním z nejstarších a nejvýznamnějších hradů českých 
knížat a králů, jehož počátky sahají až do 12. století. Za panování 
Přemysla Otakara II. vznikl velkolepý královský hrad, na kterém 
v dětství i v dospělosti pobýval Karel IV. Posledními vlastníky hradu byli 
Fürstenberkové, kteří jej v roce 1929 prodali Československé republice. 
Hrad Křivoklát je národní kulturní památkou. Během prohlídky 
zhlédnete pozdně gotickou kapli, královský a rytířský sál s  expozicí 
gotického malířského a sochařského umění, fürstenberskou knihovnu 
s 50 tisíci svazky, obrazárnu a další. Navštívíte také proslulá vězení 
a mučírny s mučicími nástroji, monumentální velkou věž s loveckými 
sbírkami nebo se projdete po hradbách.

Otvírací doba: leden až březen (so–ne 12:00–15:00); duben (út–ne 
9:00–16:00); květen a červen (út–ne 9:00–17:00); 
červenec a srpen (út–ne 9:00–18:00); září (út–ne 
9:00–17:00); říjen (út–ne 9:00–16:00) a vybrané státní 
svátky v průběhu roku.

Vstupné: dospělí od 150 Kč a více, děti/studenti/senioři 
od 110 Kč a více, rodinné (2+3) od 400 Kč a více 
(záleží na zvoleném okruhu)

Křivoklát; vzdálenost 600 m (po žluté turistické značce)

Státní hrad Křivoklát

Hornický skanzen se nachází v prostoru bývalého lomu Paraple na 
území Českého krasu. Pro návštěvníky jsou organizovány prohlídky 
s průvodcem a jízdy muzejními vlaky.

Otvírací doba: v květnu, červnu, září a říjnu pouze o sobotách, nedělích 
a svátcích, o prázdninách denně kromě pondělí.

 Zahájení sezony v sobotu 27. dubna; rotující setrvačníky 
v sobotu 8. června a ukončení sezóny v sobotu 26. října.

Vstupné: Dospělí 80 Kč; děti 40 Kč; rodinné 200 Kč. Cena platí 
pro muzeum a štolu, anebo pro jízdu muzejním vlakem.

Loděnice; vzdálenost 3,6 km 
(po modré turistické značce a po místním značení)

Bubovice; vzdálenost 2,5 km 
(po místním značení a po modré turistické značce)

Solvayovy lomy

Zazitkovy-pruvodce-PID-2019.indd   58kovy-pruvodce-PID-2019.indd   58 27.2.2019   13:05:4027.2.2019   13:05:40



59

Více informací na www.hrad-karlstejn.cz

Hrad Karlštejn byl založen v roce 1348 a zaujímá mezi českými hrady 
zcela výjimečné postavení. Byl vybudován českým králem a římským 
císařem Karlem IV. podle pověsti jako místo pro uložení královských 
pokladů, především sbírek svatých relikvií a říšských korunovačních 
klenotů. V roce 1355 již Karel IV. pobýval na hradě, dohlížel na jeho 
dostavbu a na výzdobu interiérů, především hradních kaplí. Stavebně 
byl hrad dokončen v roce 1365, kdy byla vysvěcena kaple sv. Kříže ve 
Velké věži. Zcela ojedinělá je původní nástěnná výzdoba, soubor 129 
deskových obrazů Mistra Theodorika v kapli sv. Kříže, největší portrétní 
galerie od jednoho mistra na světě, vystavené repliky Svatováclavské 
koruny českých králů nebo unikátní hradní studna. Hrad také proslavila 
Vrchlického veselohra Noc na Karlštejně.

Otevírací doba: březen (út–ne 9:30–16:00); duben (út–ne 9:30–17:00); 
květen (út–ne 9:30–17:30); červen (út–ne 9:00–17:30); 
červenec až srpen (denně 9:00–18:00); září (út–ne 
9:30–17:30); říjen (út–ne 9:30–16:30); 1.–17. listopadu 
(út–ne 10:00–15:00); 18. listopadu – 22. prosince 
(pá–ne 10:00–15:00); 26. prosince – 12. ledna 2020 
(út–ne 10:00–15:00); 13. ledna – 29. února 2020 (pá–ne 
10:00–15:00) a vybrané státní svátky v průběhu roku.

Vstupné: dospělí od 210 Kč a více, děti/studenti/senioři 
od 150 Kč a více, rodinné (2+3) od 560 Kč a více 
(záleží na zvoleném okruhu)

Karlštejn (vzdálenost 2 km)

Státní hrad Karlštejn
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Více informací na www.hrad-tocnik.cz

Spolu se starším hradem Žebrákem tvoří nejlépe dochované české 
souhradí a je dokladem vyspělého stavitelského umění hutě Václava 
IV. Ve 2. polovině 14. století stál na nejvyšším místě skalního hřebene 
malý lovecký hrádek, jehož součástí byla dnešní věž. Po roce 1395, kdy 
vyhořel dolní hrad Žebrák, si nechal Václav IV. na tomto místě vystavět 
sídelní hrad českého a římského krále. Nový hrad je posledním typem 
českých hradů, který má potlačeny obranné prvky, upřednostňuje 
rezidenční účel a stojí na rozhraní mezi hradem a zámkem 
(hradozámek). Od 18. století lákají zříceniny hradu návštěvníky 
k  romantickým procházkám. Hrad se stal domovem medvědů Agáty 
a  Martina, které znáte ze seriálu Méďové na cestách. Přes léto tu 
narazíte na kolonii netopýrů velkých a hnízdiště poštolek a rorýsů.

Otevírací doba: březen až říjen mimo pondělí a vybrané státní svátky 
v průběhu roku.

 Zahájení návštěvnické sezony 30. března 2019.

Vstupné: dospělí od 90 Kč a více; děti/studenti/senioři od 60 Kč 
a více; rodinné (2+3) od 230 Kč a více 
(záleží na zvoleném okruhu)

Praskolesy (vzdálenost 5,5 km)

Státní hrad Točník
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Více informací na www.zamek-breznice.cz

Původně gotická tvrz přestavěná na renesanční zámek. Historickým 
skvostem je zámecká knihovna, zvaná Lokšanská, nejstarší zámecký 
knihovní sál v  Čechách dochovaný v původní podobě z  roku 
1558. Zámecké interiéry připomínají jednotlivé šlechtické rody 
a umělecké slohy. Zbrojnice zahrnují všechny druhy zbraní z období 
od 15. do 19. století, od chladných po palné, od útočných po obranné. 
Součástí areálu je anglický park se dvěma rybníky a množstvím 
vzácných druhů dřevin. Spojte návštěvu zámku s prohlídkou synagogy 
v Březnici, která se nachází uprostřed židovské čtvrti zvané Lokšany, 
architektonicky a  urbanisticky nejzachovalejší židovské čtvrti 
v Čechách z první poloviny 18. století.

Otevírací doba: duben (so–ne 9:00–16:00); květen (út–ne 9:00–16:00); 
červen až srpen (út–ne 9:00–17:00); 
září (út–ne 9:00–16:00); říjen (so–ne 9:00–16:00).

 Zahájení návštěvnické sezony 30. března 2019.

Vstupné: dospělí od 100 Kč a více, děti/studenti/senioři od 70 Kč 
a více, rodinné (2+3) od 260 Kč a více 
(záleží na zvoleném okruhu).

 Sleva na vstupném do synagogy při návštěvě státního 
zámku.

Březnice; vzdálenost 600 metrů (po ulici Ludvíka Kuby)

Státní zámek Březnice a synagoga v Březnici
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Více informací na www.zamek-horovice.cz

Původně barokní sídlo hrabat z Vrbna koupil v 19. století pro svou 
paní Gertrudu kníže Fridrich Wilhelm Hessenský. Bohatě vybavené 
interiéry představí reprezentační prostory, pokoje služebnictva 
a  soukromá apartmá nejvýznamnějších majitelů. Samostatný 
okruh Hry a hračky malých aristokratů ukazuje hračky šlechtických 
dětí, například nejrůznější panenky, deskové hry, hlavolamy nebo 
detailně propracovaný model železnice. Mezi nejvzácnější exponáty 
patří miniatura luxusního obytného domu ze 17. století. Zámecký 
park původně francouzského parkového slohu byl kolem roku 1800 
upraven na přírodně krajinářský. Poznejte jeho krásy prostřednictvím 
dobrodružné hry „Cesta za pokladem“. Za splněné úkoly vás nemine 
zasloužená odměna (hra určená pro rodiny s dětmi). Park je přístupný 
celoročně.

Otevírací doba: duben (so–ne 10:00–16:00); květen (út–ne 
10:00– 16:00); červen až srpen (út–ne 10:00–17:00); 
září (út–ne 10:00–16:00); říjen (so–ne 10:00–16:00), 
vybrané státní svátky v průběhu roku a o adventu.

 Zahájení návštěvnické sezony 30. března 2019.

Vstupné: dospělí od 120 Kč a více, děti/studenti/senioři od 80 Kč 
a více, rodinné (2+3) od 310 Kč a více 
(záleží na zvoleném okruhu)

Hořovice (vzdálenost 1,5 km)

Státní zámek Hořovice
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Více informací na www.zamek-konopiste.cz

Na místě dnešního zámku stával opevněný hrad typu francouzského 
kastelu, v letech 1602–1620 byl přestavěn v duchu renesance. Konopiště 
v roce 1887 koupil František Ferdinand d’Este a zvolil ho za své rodinné 
sídlo. Se zámkem je spojeno mnoho významných historických událostí. 
Důležitá diplomatická jednání, vojenská střetnutí, sociální zápasy, ale 
také tvořivá činnost. Konopiště patří k nejvýznamnějším kulturním 
památkám v České republice. Velkou proslulost získal zámek svým 
vnitřním vybavením se vzácnými uměleckými sbírkami a technickými 
památkami. Stopadesátiletou tradici má i chov medvědů v hradním 
příkopu. V současnosti tu můžete obdivovat Jiřího, vzácného medvěda 
ušatého (himalájského), který miluje sladké melouny, hroznové víno, 
bílé jogurty, pstruhy a sýry. Najdete tu také pávy korunkaté (modré), 
kteří jsou chloubou zámeckých teras a Růžové zahrady.

Otevírací doba: duben a květen (út–ne 10:00–16:00); červen až srpen 
(út–ne 10:00–17:00); září (út–ne 10:00–16:00); říjen 
(út–ne 10:00–15:00); listopad (so–ne 10:00–15:00) 
a vybrané státní svátky v průběhu roku.

 Zahájení návštěvnické sezony 30. března 2019.

Vstupné: dospělí od 200 Kč a více, děti/studenti/senioři 
od 140 Kč a více, rodinné (2+3) od 450 Kč a více 
(záleží na zvoleném okruhu)

Benešov, Konopiště

Benešov u Prahy (vzdálenost 2,5 km)

Státní zámek Konopiště
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Více informací na www.zamek-mnichovohradiste.cz

Původně renesanční zámek postavený významným českým šlechticem 
Václavem Budovcem z Budova, který po bitvě na Bílé hoře přešel do 
vlastnictví Albrechta z Valdštejna a jeho rodu. Na konci 17. století byl 
přestavěn na nynější barokní zámecký areál a patřil rodu Valdštejnů 
až do roku 1946. Dobové valdštejnské interiéry obsahují vzácné sbírky 
jako například delfskou fajáns, míšeňský, japonský a čínský porcelán, 
kostýmy, zbraně, unikátní historické divadlo s funkční mašinérií 
a  knihovnu s 22 tisíci svazky, kterou spravoval Giacomo Casanova 
na zámku Duchcov. V kapli sv. Anny jsou uloženy ostatky slavného 
vojevůdce 30leté války Albrechta z Valdštejna.

Otevírací doba: duben a říjen (so–ne 8:45–15:00), květen až září (út–ne 
8:45–16:00) a vybrané státní svátky v průběhu roku.

 Zahájení návštěvnické sezony 30. března 2019.

Vstupné: dospělí od 60 Kč a více, děti/studenti/senioři od 40 Kč 
a více, rodinné (2+3) 150 Kč a více 
(záleží na zvoleném okruhu)

Mnichovo Hradiště (vzdálenost 1,5 km)

Státní zámek Mnichovo Hradiště
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Více informací na www.zamek-mnisek.cz

Na místě zámku stávala stavba již na konci 13. nebo na začátku 
14. století. Od roku 1487 na 150 let patřil Mníšek významnému rodů 
Mitroviců, který provedl rozsáhlé přestavby. V roce 1639 byl zámek 
vypleněn švédskými vojsky. Dnešní podobu památce v polovině 
17.  století vtiskl Servác Engel z Engelsfl ussu. Vnitřní prostory do 
současné podoby upravili na počátku 20. století Kastové – poslední 
majitelé zámku. Zámek je veřejnosti otevřen celoročně, zaměřuje se 
na programy pro děti od 3 do 9 let. Při Pohádkových prohlídkách 
se děti stanou na chvíli detektivy, vydají se na putování za zámeckými 
skřítky, potkají královnu Elsu z Ledového království, s pohádkovou 
průvodkyní sestoupí do zámeckého sklepení, projdou světem krásných 
dámských a pánských oděvů středověku nebo se dozví o lidových 
zvycích spojených s pálením čarodějnic. Velcí i malí návštěvníci mohou 
vybírat z několika prohlídek připomínající dobu první republiky.

Otevírací doba: celoročně mimo pondělí (více uvedeno na webu)

Vstupné: dospělí od 90 Kč a více, děti/studenti/senioři 60 Kč 
a více, rodinné (2+3) 230 Kč a více (záleží na zvoleném 
okruhu)

Mníšek pod Brdy, Náměstí; vzdálenost 400 m 
(po místních komunikacích)

Rymaně; vzdálenost 2,5 km (po žluté turistické značce)

Státní zámek Mníšek pod Brdy
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Více informací na www.zamek-veltrusy.cz

Letní sídlo Chotků na ostrově o rozloze téměř tři sta hektarů. Areál byl 
postupně přetvářen v okrasný statek s lužním lesem, daňčí oborou, 
alejemi, sochami, pavilony, ovocnými sady i poli. Romantická zákoutí 
s drobnými pavilony, rozmanité mosty přes Mlýnský potok, divočinu 
lužního lesa nebo pohledy do místních polí, luk a sadu – to vše objevíte 
při komentované cykloprohlídce po zámeckém parku (kola půjčujeme) 
nebo na koňském povozu. Na zámku se návštěvníkům nabízí prohlídky 
komnat původních majitelů, výstavy, vzdělávací centrum, informační 
centrum nebo kavárna u hlavní brány a restaurace u zámku. 
V Holandském selském domě s minizoo najdete galerii „Na konci světa“.

Otevírací doba: celoročně mimo pondělí (více uvedeno na webu)

Vstupné: dospělí od 50 Kč a více; děti/studenti/senioři od 40 Kč 
a více; rodinné (2+3) od 130 Kč a více 
(záleží na zvoleném okruhu)

Nelahozeves (vzdálenost 2 km)

Veltrusy (vzdálenost 1 km)

Státní zámek Veltrusy

–
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Více informací na www.zamek-zleby.cz

Velkolepé romantické sídlo s rozsáhlými sbírkami. Zažijete exkurzi do 
života šlechty v 19. století. Přístupná je kaple, vybavená a plně funkční 
kuchyně či jedno z mála dochovaných historických zámeckých divadel. 
Z  věže je krásný výhled na rozsáhlý anglický park. Ve  vybraných 
dnech bývá součástí prohlídek návštěva zámecké kuchyně. Kuchtíci 
a kuchtičky v historických kostýmech se starají o zajímavý exkurz do 
života na zámku v dobách minulých. V létě se vydejte na netradiční 
noční prohlídky. V  bezprostřední blízkosti zámku se nachází obora. 
Kromě bílých jelenů se tu setkáte i s  dalšími zvířaty našich lesů 
–  s  mufl ony, daňky, srnčí zvěří, divokými prasaty a různými druhy 
ptáků. Součástí programu obory je ukázka a cvičení dravých ptáků.

Otevírací doba: duben (so–ne 9:00–16:00); 
květen a červen (út–ne 9:00–16:00); 
červenec a srpen (út–ne 9:00–17:00); 
září (út–ne 9:00–16:00); říjen (so–ne 9:00–16:00), 
advent a vybrané státní svátky v průběhu roku.

 Zahájení návštěvnické sezony 30. března 2019.

Vstupné: dospělí od 110 Kč a více; děti/studenti/senioři od 80 Kč 
a více; rodinné (2+3) od 290 Kč a více 
(záleží na zvoleném okruhu)

Žleby; vzdálenost 900 m (po červené turistické značce)

Státní zámek Žleby
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Více informací na www.strahovskyklaster.cz

Strahovský klášter je nejstarším premonstrátským klášterem 
v Čechách, který byl založený roku 1140. Jedná se o jednu 
z  nejvýznamnějších architektonických památek České republiky. 
Součástí kláštera je slavná Strahovská knihovna a obrazárna. Dnešní 
barokní podoba kláštera je z 2. poloviny 17. a 18. století. Po roce 1990 
byl obnoven. V areálu se nachází kostel Nanebevzetí Panny Marie, 
kostel svatého Rocha, budovy kláštera, knihovny a hospodářské 
budovy. Opat Ziedler založil v areálu kláštera Strahovskou obrazárnu, 
ve které jsou v  současné době umělecká díla výtvarného umění 
ze 14. až 19. století. Tato sbírka obrazů je označována jako nejcennější 
klášterní sbírka ve střední Evropě.

Otvírací doba: knihovna – denně 9–12 a 13–17 hod.

 obrazárna – denně 9:30–11:30 a 12–17 hod.

Vstupné: knihovna – jednotné vstupné 120 Kč

 obrazárna – základní 120 Kč, snížené 60 Kč, 
rodinné 200 Kč

Pohořelec (250 m)

Strahovský klášter

j
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Více informací na museum.skoda-auto.cz

Automobilka ŠKODA AUTO se jako jedna z mála může pochlubit více 
než stodvacetiletou nepřerušenou výrobní tradicí. Muzeum vám 
představí její příběh, který se už od roku 1895 odehrává v  Mladé 
Boleslavi. Součástí muzea jsou 3 hlavní expozice. Ty přibližují vývoj 
značky od zakladatelů až po budoucnost mobility či představují závod 
jako historické místo výroby automobilů. Proces výroby dnešních 
i  minulých vozů zažijete prostřednictvím řady fotografi í a fi lmů. 
Pomocí dotykové obrazovky na interaktivní stanici také můžete 
procházet svět škodovky od její minulosti až po budoucnost.

Otevírací doba: denně 9–17 hod. (jiná pouze v období vánočních 
a novoročních svátků)

Vstupné: základní bez průvodce 70 Kč, snížené 35 Kč, 
rodinné 175 Kč

Mladá Boleslav město (vzdálenost cca 250 m)

Škoda Auto Muzeum
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Hlavním cílem hvězdárny, která byla pro veřejnost otevřena v červnu 
1928, je popularizace astronomie a příbuzných přírodních věd. Tím 
nejzajímavějším, co hvězdárna nabízí, jsou bezpochyby veřejná 
pozorování denní i noční oblohy velkými dalekohledy, probíhající za 
jasného počasí po celý rok. Kromě pozorování je možné si prohlédnout 
přístrojové vybavení hvězdárny, stálou astronomicky zaměřenou 
výstavu, jejíž součástí jsou interaktivní exponáty, optické pokusy, 
historické přístroje či muzeum meteoritů, kde je možno si na některé 
meteority sáhnout.

Otvírací doba: Celoročně od června do září denně v různé hodiny, 
od října do května od úterý do neděle v různé hodiny.

Vstupné: dospělí 80 Kč; děti 60 Kč; rodinné (2+4) 190 Kč.

 Prohlídky s promítáním pořadů a přednáškové show 
jsou dražší.

Petřín

Štefánikova hvězdárna na Petříně

j
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Více informací na www.muzeumzeleznice.webk.cz

Při prohlídce muzea se seznámíte s  historií a životem v  Železnici 
(okres Jičín) v dobách minulých, poznáte i její válečnou historii, neboť 
je orientované na Prusko-rakouskou válku roku 1866. Ve stálých 
expozicích zhlédnete díla významných železnických rodáků. Dýchnou 
zde na vás starobylé vůně v  kupeckém krámku či roubené chalupě 
nebo můžete obdivovat umění současných výtvarníků na výstavách, 
které jsou pravidelně obměňovány.

Otvírací doba: od května do září vždy út–ne 9:00–11:30 a 13:00–16:30; 
od října do dubna vždy st–pá 9:00–11:30 a 13:00–16:30

Vstupné: dospělí 50 Kč, zlevněné 30 Kč

Železnice (vzdálenost 1 km)

Vlastivědné muzeum v Železnici

Více informací na www.mnichovice.cz

V sobotu 14. 9. 2019 se uskuteční již 16. ročník tradičního turistického 
pochodu v Ladově kraji. Na všechny výletníky se budou těšit kocour 
Mikeš, kozel Bobeš, čuník Pašík a Mařenka Kudláčková, od které 
dostanete na cestě buchtu. Start pochodu je od 8 do 11 hodin 
v turistickém informačním centru v Mnichovicích. Každé dítě dostane 
na začátku malou hračku a domácí mazlíček (pejsek) pamlsek. Trasy 
různých délek (9, 18, 25, 32 km) vedou nejen Ladovým krajem, ale také 
Posázavím.

Mnichovice

Mnichovice, náměstí

Turistický pochod „Po stopách kocoura Mikeše“
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Více informací na www.kolovraty.cz

V devadesátých letech 20. století začali v městské části Praha-
Kolovraty obnovovat původní historické cesty. V současné době 
se  kolem Kolovrat nachází třináct vycházkových okruhů v celkové 
délce téměř 30 km. Podél cest je vysázeno stromořadí zejména stromů 
původních odrůd. Cesty slouží nejen k vycházkám a relaxaci, ale také 
k poznávání přírody a historie. Na okruzích jsou rozmístěny dřevěné 
prolézačky a další herní prvky pro děti a dospělé.

Praha-Kolovraty

Škola Kolovraty

Vycházkové okruhy kolem Kolovrat
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Více informací na www.lobkowicz.com/cs/sbirky/zamek-nelahozeves/

Zámek se nachází 35 km severně od Prahy na levém břehu řeky 
Vltavy. Jedná se o renesanční stavbu z 16. století, která dnes svým 
návštěvníkům nabízí jedinečnou příležitost seznámit se nejen s historií 
a životem české šlechtické rodiny, ale také s jednou z nejvýznamnějších 
soukromých sbírek umění v České republice. Návštěvníky doprovázejí 
zámeckou galerií průvodci, kteří živě popisují životní styl rodiny 
a význam vystavených objektů. Na zámku se konají během roku 
netradiční prohlídky a festivaly, při kterých můžete načerpat nejen 
autentickou chuť českých venkovských tradic. 

Rezervace prohlídek: 

+420 315 709 111, 154 (pondělí - pátek)

+420 315 709 121 (sobota – neděle, od dubna do října)

info@zameknelahozeves. cz

Otvírací doba: v letní sezoně 23. 3. 2019 – 28. 10. 2019
Pondělí: zavřeno
Úterý – Neděle: 9:00 - 17:00

Nelahozeves zámek

Zámek Nelahozeves
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Více informací na www.zamekstranov.cz

Zámek vznikl přestavbou původního gotického hradu z  15. století, 
ze kterého se dochovala výrazná kamenná věž. V průběhu dalších let 
byl zámek postupně několikrát upravován. Svůj dnešní romantický 
vzhled získal zámek při novorenesanční přestavbě na konci 19. století. 
V roce 1917 koupil zámek prezident Škodových závodů Josef Šimonek, 
který zde pobýval se svou rodinou až do znárodnění v  roce 1950. 
Od roku 2003 je zámek opět v rukou Šimonků a od roku 2004 je pak 
zpřístupněn veřejnosti. Postupně zde probíhají částečně rekonstrukce 
interiérů a exteriérů zámku.

Otvírací doba: od dubna do června a v září o sobotách a nedělích 
10–16 hod., v červenci a srpnu denně kromě pondělí 
10–17 hod.

Vstupné: zámecké interiéry – dospělí 80 Kč, zlevněné 60 Kč

 věž – jednotné 30 Kč

Krnsko (vzdálenost 2 km, po žluté turistické značce)

Jizerní Vtelno, viadukt (vzdálenost 1 km, po žluté turistické značce)

Zámek Stránov
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Více informací na www.zoochleby.cz

Zoo Chleby je jednou z nejmenších českých zoologických zahrad. 
Chová ohrožené druhy zvířat a na rozdíl od svých větších konkurentů 
získává popularitu především díky umožnění těsnějšího kontaktu 
návštěvníků se zvířaty. Spousta zvířat je krotká nebo dokonce 
ochočená, návštěvníci si tak mohou některá z nich pohladit nebo 
nakrmit. Zoo chová na 50 druhů živočichů s více než 140 jednotlivci, 
pěstuje vzácné dřeviny (více jak 15 druhů bambusů) a specializuje se 
na vzácné a ohrožené druhy ptactva.

Otvírací doba: celoročně po–ne (vč. svátků): leden–únor 9–16 hod.; 
březen 9–17 hod.; duben–září 9–18 hod.; říjen 9–17 
hod.; listopad–prosinec 9–16 hod.

Vstupné: dospělí 140 Kč, děti/studenti/senioři 100 Kč

Chleby

Zoologická zahrada Chleby

Více informací na www.hrad.cz/cs/prazsky-hrad-pro-navstevniky

Zlatá ulička vznikla po vybudování severního opevnění Hradu. Dlouhá 
řada drobných domků je jedno z nejmalebnějších míst Prahy. Název 
se používá od 70. let 16. stol. podle zlatotepců Rudolfa II., kteří zde 
spolu s dalšími řemeslníky a střelci bydleli. V současné době tu spatříte 
galerie, originální krámky a expozice. Mimo otevírací dobu je přístup 
do uličky volný bez prohlídky domků. Cena vstupného je součástí 
velkého i malého prohlídkového okruhu Pražského hradu, samostatně 
Zlatou uličku navštívit nelze.

Otvírací doba: duben-říjen denně 9–17 hod., listopad-březen denně 
9–16 hod.

Vstupné: vstup je součástí návštěvnických okruhů Pražské hradu, 
cena závisí na daném okruhu

Pražský hrad (750 m)

Malostranská (600 m, po Starých zámeckých schodech)

Zlatá ulička na Pražském hradě
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Více informací na www.zoopraha.cz

Kouzelná Pražská zoologická zahrada leží v kopcovité a lesnaté 
Troji. Rozkládá se na 60 hektarech, z nichž 50 ha tvoří expozice 
zvířat. Přestože první zmínky o zoo pocházejí již z  roku 1881, mohli 
první návštěvníci projít bránou až 28. září 1931 a vidět na 200 zvířat. 
V  současné době se může pochlubit 670 druhy a s téměř 5 tisíci 
jedinci. Zahrada se těší velkému zájmu turistů, ročně ji navštíví téměř 
1,5 milionu návštěvníků. Její celosvětovou popularitu navíc potvrdil 
i největší cestovatelský server TripAdvisor, který zveřejnil žebříček 
nejoblíbenějších zoologických zahrad svět, jenž vznikl hodnocením 
miliónů jeho uživatelů. Pražská zoo se v něm umístila na 5. místě.

Otvírací doba: celoročně každý den od 9 do 16–21 hod. 
(v závislosti na ročním období)

Vstupné: dospělí 200 Kč, děti/studenti/senioři 150 Kč, 
rodinné (2+2) 600 Kč.

Zoologická zahrada

Podhoří; vzdálenost 2 km (po červené turistické značce)

Zoologická zahrada Praha
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Více informací na www.zoopark-zajezd.cz

V této útulné zoologické zahradě potkáte přes 80 druhů exotických 
a  domácích zvířat včetně lemurů, surikat, klokanů a rysů. Zoo 
se neustále rozšiřuje. V roce 2017 přibyla jedinečná expozice Terária 
s asi největší sbírkou chameleonů v Evropě, velmi ohroženými leguány 
i  šváby a sklípkany, nebo také tzv. Ušákov s  největšími králíky na 
světě, za kterými můžete pustit i ty nejmenší děti. V této zoo si užijí 
všichni. Zatímco děti se zabaví především u domácích zvířátek, 
dospělí ocení nejen vzácná zvířata, ale třeba i Piknikárnu se sedacími 
vaky a slunečníky. Celá zoo je budovaná především ze dřeva s velkým 
důrazem na blízký vztah zvířat s návštěvníky a klidnou atmosféru, 
díky které si mohou rodiny s dětmi užít nejen exotiky, ale i odpočinku. 
V zoo navíc po celý rok probíhá bohatý doprovodný program 
od komentovaných krmení po celodenní akce, a pokud byste si chtěli 
ze zoo odnést ještě nevšednější zážitek, objednejte si třeba osobní 
krmení zvířat.

Otvírací doba: celoročně denně 10–16 hod.

Vstupné: dospělí 100 Kč, děti 75 Kč

Kováry; vzdálenost 6 km (nejprve po červené, od rozcestí Podholí po 
zelené turistické značce až do Zájezdu)

Zoopark Zájezd
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Více informací na www.okor.cz

Zřícenina hradu Okoř je oblíbeným cílem výletníků i cyklistů a zároveň 
jednou z našich nejzobrazovanějších hradních zřícenin. V letních 
měsících se zde konají šermířská vystoupení či výpravné bitvy 
a  prostranství před hradem se stává dějištěm festivalů a  koncertů. 
K  hradu vede cesta z  obce Okoř podél Zákolanského potoka. 
Prohlídkový okruh si můžete projít buď s  průvodcem, nebo bez něj. 
V hradu si zblízka prohlédnete torzo věže a ruiny raně gotické kaple. 
Počátky hradu spadají do 13. století. Hrad byl mnohokrát přestavován 
s důrazem na jeho lepší obranyschopnost. Důležitou součástí jeho 
obrany byl rybník, který obklopoval hrad ze tří stran. Přesto byla 
stavba během třicetileté války hodně pobořena. Z dolního hradu 
z  konce 15.  století se dnes zachovala část opevnění, bašta a zbytky 
první brány. Lépe zachovány zůstaly části starší stavby, tzv. horního 
hradu.

Otvírací doba: duben–květen pouze So–Ne 10:00–16:30; 
červen–září denně mimo pondělí 10:00–16:30; 
říjen–listopad pouze So–Ne 10:00–16:30

Vstupné: dospělí 70 Kč, studenti/senioři 50 Kč, děti 45 Kč, 
rodinné (2+2) 185 Kč

Okoř; vzdálenost 300 m (po červené turistické značce)
Noutonice; vzdálenost 2,5 km 
(po silnici, následně po modré a červené turistické značce).

Zřícenina hradu Okoř
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Více informací na www.zmzlonice.draha.net

Muzeum se nachází v obci Lisovice, cca 1 km od železniční stanice 
Zlonice, kam lze kromě pravidelných vlaků dojet každou druhou 
sobotu odpoledne i výletním vlakem Cyklohráček. V samotném areálu 
muzea mohou návštěvníci shlédnout expozici zabezpečovacího 
zařízení a osobní přepravy, průmyslových lokomotiv a malodrážních 
vozidel. Dýchne tu na vás historie starých nádraží, parních lokomotiv 
či dřevěných vagónů, svézt se můžete úzkorozchodnou průmyslovou 
železnicí. 

Muzeum je umístěné ve venkovském sídle vybudované zakladatelem 
klobouckého akciového cukrovaru Kašparem Vopršalem v  r.  1848. 
Výstava zdejších lokomotiv a nákladních vozů vyrobených v  letech 
1897 až 1955 je ze sbírkového fondu muzea.

Otvírací doba:  od 30. března do 28. října 2019; 
duben – červen / září – říjen o sobotách, nedělích 
a svátcích 9:00 – 15:00; 
červenec – srpen denně kromě pondělí 9:00 – 15:00 
(každou sobotu otevřeno až do 16:30)

Vstupné:  dospělí 100 Kč, děti 50 Kč, 
rodinné 200 Kč

Zlonice; vzdálenost 1 km (po místních komunikacích)

Železniční muzeum ve Zlonicích
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Lysá nad Labem resp. Lysá nad Labem, žel. st.

Více informací na www.vll.cz nebo na www.facebook.com/vystaviste

Navštívit můžete například:
20. - 24. 3.  50. národní výstava zemědělství, potravinářství 

a zahrádkářství Zemědělec; Koňský trh a pětidenní 
Festival dechovky.

11. - 14. 4.  Elegance  - výstava módy, módních doplňků a šperků. 
Narcis  –  výstava jarních květin a cibulovin.  Regiony 
České republiky - společná výstava měst, obcí, 
mikroregionů a informačních center České republiky.

22. - 26. 5. Natura Viva - 24. mezinárodní výstava myslivosti, 
rybářství, včelařství a pobytu v přírodě.

13. - 16. 6. Lázeňský veletrh -  výstava léčebných lázní, welness 
pobytů a relaxace. Šikovné ruce našich seniorů 
– výstava rukodělných prací seniorů z celé ČR. Růžová 
zahrada -  celostátní výstava růží. 

18. - 21. 7. Květy - celostátní výstava květin a zahradnické trhy. 
Festival umění - výstava českého umění, skla, keramiky 
a porcelánu.

6. - 8. 9. Domov a teplo - výstava moderního vytápění, 
bytového vybavení a nábytku. Starožitnosti – prodejní 
výstava nábytku i uměleckých předmětů. Jiřinkové 
slavnosti – celostátní výstava jiřin.

20. - 22. 9. Kůň - 26. mezinárodní výstava koní a všeho, co k nim 
patří včetně impozantní večerní koňské galashow.

Následovat budou výstavy Podzimní zemědělec, Exotika, Mazlíček, 
Autosalon Kola, Pivní a vinné slavnosti, Retrogaráž, Chovatel, Polabské 
vánoční trhy a Knižní veletrh. 

Výstaviště bylo postaveno a zahájilo svojí činnost před dvaceti pěti 
lety. Nachází se v těsné blízkosti vlakového nádraží a tak můžete 
pohodlně dojet v podstatě až přímo před brány výstaviště. Tři velké 
výstavní haly (10 000 m2) i venkovní dlážděná plocha (15 000 m2) 
nabízí v průběhu roku okolo šedesáti výstav, veletrhů, trhů, koncertů, 
plesů a dalších společenských a kulturních akcí.

Výstaviště Lysá nad Labem
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Bližší informace o zájezdových vlacích naleznete na webových 
stránkách KŽC: http://kzc.cz/zajezdove-vlaky-na-klic

Víkend s motoráčkem – vlečky mezi Prahou a Plzní
Zažijete: jízdu po vlečkách na Kladně, v Plzni a Hořovicích a po 
vlečce Beroun – Čertovy schody, návštěvu železničního depa v Plzni 
a klášterního minipivovaru v Plasích.

Termín:  15. – 17. listopadu 2019

Zájezdové vlaky jsou povinně místenkové – místo ve vlaku je nutné 
si předem rezervovat. 

Dovolená s motoráčkem – dopravní zajímavosti a turistika 
v oblasti Malé Fatry a Oravy
Zažijete: jízdu nákladním uzlem Teplička, jízdu na malou stanici 
v  Ružomberku (bývalá trať směr Korytnica-kúpele), jízdu 
Kysucko- oravskou lesní železnicí vč. návštěvy skanzenu Vychylovka, 
pochod po zrušené trati Svatá Hora – Trstená, návštěvu železničního 
muzea ve Vrútkách, turistiku v Malé Fatře a na Oravě, návštěva Salaše 
Zázrivá, kde se vyrábějí korbáčky, žinčica a sýrové speciality a možnost 
koupání v Oravské přehradě.

Termín: 3. – 11. srpna 2019

Zájezdové vlaky na klíč
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A

F

G

N

Inspiraci pro výlety najdete také 
v našich dalších tiskovinách

Cestujeme

s jízdním kolemdním kolem

Dopravci PID

Hraj si cestou na výlet!

Cyklohráček vyjíždí 
do 5. sezóny
v provozu od 24. března do 28. října 2018

Cestujeme

vlakemvlakem

Cestujeme

přívozempřívozem

Dopravci PID
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