Zážitkový průvodce
Pražské integrované dopravy
pro rok 2020
Vážení cestující,
ve svých rukách držíte již třetí vydání Zážitkového průvodce
Pražské integrované dopravy (PID), ve kterém stejně jako
v předchozích dvou letech 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 dopravci České dráhy či Dopravní podnik
hl. m. Prahy. Tipy na výlety jsou pak zaměřeny na destinace,
kam se můžete vydat pomocí dopravních prostředků Pražské
integrované dopravy.

Zážitkový
průvodce PID
pro rok 2020

Díky postupnému rozšiřování systému PID do celého
Středočeského kraje je i letošní průvodce částečně zaměřen
i na vzdálenější místa, kam lze vyrazit především po železnici,
ať už běžnými linkami nebo speciálními 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 včetně Brdského cyklobusu
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 nebo v přírodě na okraji velkoměsta
mezi oběma břehy Vltavy, lanová dráha mezi Újezdem a Petřínem, jež
vás celoročně přiblíží k rozhledně, hvězdárně či bludišti, nebo například
vlaky, s nimiž se dostanete na všechny světové strany. Každý z těchto
dopravních prostředků lze použít při vašem cestování za výlety. Díky
postupné integraci dalších autobusových linek můžete nově vyrazit na
výlet také autobusem PID například do Příbrami, Rakovníka či do Slaného.
Po kolejích vás opět svezou i dvě turisticky zaměřené tramvajové linky,
s nimiž poznáte mnoho muzeí a kulturních památek. Pokud se chcete
vydat do let minulých, organizace ROPID pořádá ve spolupráci s ostatními
partnery celou řadu akcí, 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 nadále probíhá průběžné zapojování nových
oblastí do systému Pražské integrované dopravy. Integrace je velkou
výhodou nejen pro denní dojížďku do zaměstnání či škol, ale také
za volnočasovými aktivitami. Středočeský kraj totiž skrývá spoustu
nádherných míst, která stojí za návštěvu. Hlavní výhodou integrace je
možnost cestovat na jednu jízdenku v celém systému PID, do kterého
patří vlaky, příměstské autobusy v podstatné části Středočeského kraje
a pražská MHD. Zlepšení dopravní obsluhy Středočeského kraje, které
jde ruku v ruce s postupnou integrací dopravy, přináší své ovoce také
v podobě nárůstu počtu přepravených osob v autobusech i ve vlacích.
Například v obci Lisovice se díky zavedení linky 592 také zlepšila
dostupnost Železničního muzea Zlonice, které se nachází v obci Lisovice
(patří pod městys Zlonice). Muzeum je zaměřené především na malé
průmyslové a cukrovarnické lokomotivy a zabezpečovací zařízení. Ve
městě Louny se lze linkou číslo 389 dostat až do městské památkové
rezervace města založeného ve 12. století na řece Ohři, jež je známé
například vrcholným dílem pozdní gotiky – kostelem sv. Mikuláše,
mnoha historickými domy v centru či částečně zachovalým kamenným
opevněním. Za návštěvu rozhodně stojí celorepublikově známá galerie
Benedikta Rejta, který se proslavil moderním uměním.
Další zajímavá místa Středočeského kraje naleznete na následujících
stránkách a věříme, že i další integrace plánované na tento rok přispějí
k pohodlnějšímu poznávání tohoto krásného kraje České republiky.
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Sraz auto-moto zaměstnanců DPP
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sobota 11. dubna
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Křivoklátský expres
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Výlet parním vlakem na velikonoční slavnosti na hradě
Křivoklát nebo do ČD Muzea v Lužné u Rakovníka
(trasa: Praha-Smíchov – Kladno – Lužná u Rak. – Křivoklát).
át)
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neděle 12. dubna

Párou Prahou
Okružní jízda parním vlakem malebným Prokopským údolím
olím
a tzv. pražským Semmeringem (trasa: Praha-Smíchov
– Rudná u Prahy – Hostivice – Praha-Smíchov).
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sobota 18. dubna
17

18
19

Den Cyklohráčku – Slaný
6. narozeniny výletního vlaku Cyklohráček připravujeme
e i na
aží
letošní sezónu. Čeká Vás také doprovodný program na nádra
nádraží
ve Slaném, v Železničním muzeu Zlonice či v Zooparku Zájezd.
Zá
ájezd
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22

Historickým vlakem a parníkem do Davle
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Oslavy 120 let Posázavského Paciﬁku a 80 let parníku
Vltava; jedinečný výlet - jedna cesta parním vlakem a druhá
ruhá
uhá
kolesovým parníkem nebo naopak.
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Tramvajové jízdy s muzejním krasinem 357+1314, jízdy
304,
autobusem Ikarus E91, na tramvajové linky č. 41 krasin 1304,
focení tramvají T2 před Muzeem DPP.
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Součást akce Hudba v metru.
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Jízdy pro veřejnost s T3 Coupé
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Prodej přes FANSHOP DPP.
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sobota 16. května
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Autobusový den PID v Praze-Letňanech
Těšit se můžete opět na výstavu vozidel všech dopravců
ogram
zapojených do systému PID a také bohatý doprovodný program
v podobě jízd historických autobusů.
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sobota 23. května
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Středočeský železniční den ve Vlašimi
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Oslavy 125 let trati Benešov - Vlašim - Trhový Štěpánov, jízdy
parních a dalších zvláštních vlaků po okolí, doprovodný program.
ogram
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sobota 30. května
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Výroční koncert sboru DP Praha

31

U příležitosti 10 let trvání.
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Tradiční akce organizace ROPID, národního dopravce České
dráhy a.s. a Dopravního podniku hl. m. Prahy a.s. při příležitosti
oslav Mezinárodního dne dětí.
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Posázavské linky
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Okružní výlet parním vlakem do oblasti dolního Posázavíí
a Ladova kraje (trasa: Praha-Smíchov – Týnec nad Sázavou
– Čerčany – Říčany – Praha-Smíchov).
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Pražská muzejní noc
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Muzeum MHD v Praze-Střešovicích bude otevřeno.
neděle 14. června

Párou Prahou
Okružní jízda parním vlakem malebným Prokopským údolím
lím
Rudná
a tzv. pražským Semmeringem (trasa: Praha-Smíchov – Rudn
u Prahy – Hostivice – Praha-Smíchov).
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sobota 20. června

Jízdy pro veřejnost s T3 Coupé
Prodej přes FANSHOP DPP.
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neděle 21. června

95 let pravidelného provoz autobusů
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Jízda z Vršovic do Záběhlic – přibližně po trase první
autobusové linky.
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pondělí 22. – čtvrtek 25. června

26

Kinobus v muzeu

27

Muzeum MHD v Praze-Střešovicích otevřené od 16:00 do
o 21:30
21:30.
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sobota 27. června

29

Focení tramvají T2 na trati okolo Pražského hradu

30

Tramvaje ev. č. 6002, 6003 a 6004 na trase Vozovna Střešovice
ešovice
– Brusnice – Pohořelec – Královka – Myslbekova – Vozovna
vna
Střešovice (akce pro fandy a fotografy).
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Okružní jízda parním vlakem malebným Prokopským
m
údolím a tzv. pražským Semmeringem
(trasa: Praha-Smíchov – Rudná u Prahy – Hostivice
– Praha-Smíchov).

29
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pondělí 31. srpna

30

30

Procházka po trati prvního trolejbusu

31

31

Vozovna Střešovice – U Matěje (16:30).

Okružní výlet parním vlakem do oblasti dolního Posázaví
ázaví
zaví
a Ladova kraje, tentokrát spojený s Tankovým dnem
v Lešanech (trasa: Praha-Smíchov - Týnec nad Sázavou
– Čerčany – Říčany – Praha-Smíchov).
neděle 30. srpna

Párou Prahou
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sobota 12. září
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Regionální den železnice – Praha-Masarykovo n.

11

Tradiční podzimní akce se tentokrát uskuteční na Masarykově
rykově
nádraží při příležitosti 175 let nádraží, vzniku Olomouckokopražské dráhy a 170 let Negrelliho viaduktu.
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sobota 19. září
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Den železnice – Nymburk

15

Oslavy 150 let Rakouské severozápadní dráhy, jízdy
historických i moderních vlaků, doprovodný program
na mnoha místech v Nymburce a okolí.
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sobota 19. září
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Den otevřených dveří
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Pořádá Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s.
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neděle 20. září
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145 let MHD v Praze
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Tramvajové jízdy vozem ev. č. 88 (120. narozeniny), bus jízdy
ízdy
– prodej přes FANSHOP DPP.
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Jízdy pro veřejnost s T3 Coupé
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Prodej přes FANSHOP DPP.
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Výlet parním vlakem na historický šermířský program
m
„Křivoklání“ na hradě Křivoklát nebo do ČD Muzea
v Lužné u Rakovníka.
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neděle 18. října
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Párou Prahou
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Okružní jízda parním vlakem malebným Prokopským
údolím a tzv. pražským Semmeringem (trasa: Praha-ov)
Smíchov – Rudná u Prahy – Hostivice – Praha-Smíchov).
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Poslední otvírací den Muzea MHD
v Praze- Střešovicích
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Komentované prohlídky ve vozovně MHD
Střešovice
Komentované prohlídky proběhnou v časech od 16:30
30
a 18:30.

neděle 15. listopadu

Ukončení sezóny Muzea MHD
v Praze- Střešovicích
Jízdy vozem č. 88, jízdy autobusů za příznivého počasí.
así

Poslední den provozu historické tramvajové linky č. 41.
1
úterý 24. – čtvrtek 26. listopadu

Veletrh Czechbus v Praze-Letňanech
10. ročník středoevropského veletrhu autobusů,
hromadné dopravy, garážové a servisní techniky
na výstavišti PVA EXPO Letňany.
neděle 29. listopadu

31

Adventní koncert v Muzeu MHD
v Praze- Střešovicích
Rozsvícení vánoční výzdoby vozovny – štíty střech,
rozsvícení vánoční tramvaje, autobusu a historické
tramvaje. Vystoupí Pěvecký spor Dopravního podniku
u hl. m.
Prahy.
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Mikulášské odpoledne v Muzeu MHD
v Praze- Střešovicích
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sobota 5. a neděle 6. prosince

7

Mikulášské jízdy

9

Tradiční adventní víkend s Mikulášem, čertem a andělem.
m.
Na návštěvníky čekají oblíbené jízdy výletním vlakem
Cyklohráček a parního vlaku po Praze i okolí.
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neděle 6. prosince

11

Křivoklátský expres
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Výlet parním vlakem na vánoční jarmark na hradě Křivoklát
klát
át
(trasa: Praha-Smíchov – Beroun – Křivoklát – Rakovník a zpět)
zpět).

8

13
14

neděle 6. prosince
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Adventní koncert v Muzeu MHD
v Praze- Střešovicích
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Proběhne od 15 hodin, časově cca na 60-90 minut.

17
18
19
20

neděle 13. prosince

Adventní koncert v Muzeu MHD
v Praze- Střešovicích
Proběhne od 15 hodin, časově cca na 60-90 minut.

21

neděle 20. prosince

22

Adventní koncert v Muzeu MHD
v Praze- Střešovicích

23

Proběhne od 15 hodin, časově cca na 60-90 minut.

24
25
26
27

sobota 26. a neděle 27. prosince

Tramvají za pražskými betlémy

28
29
30
31
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Pražský motoráček

16

Podlipanský motoráček

16

Cyklohráček

17

Výletní vlak Posázaví

18

Posázavský motoráček

19

Výletní vlak Český ráj

20

Cyklovlak Cyklo Brdy

20

Rakovnický rychlík

21

Kokořínský rychlík

22

Bezdězský rychlík

23

Vlak Kozel expres

23

Cyklobus

24

Lanová dráha

25

Historická linka č. 41

26

Nostalgická linka č. 23

27

Přívoz P2

28

Přívozy P4 a P5

29
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Kam vyrazit
Pražský motoráček:
Praha hl. n. – Praha-Zličín
Historický motoráček jezdí celoročně v sobotu, v neděli a o svátcích;
nejede od 24.12.2020 do 1.1.2021.

–

Odjezdy z Prahy hl. n.: 8:40, 10:37, 12:29 a 14:37
Odjezdy z Prahy-Zličína: 9:45, 11:45, 13:45 a 15:45

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

–
–
–

–
–
–

–

Podlipanský motoráček

–
–

Pečky – Plaňany – Bošice – Kouřim – Zásmuky
muky
– Bečváry
Podlipanský motoráček jezdí v mikroregionu Podlipansko mezi
Pečkami, Kouřimí, Zásmuky a Bečváry každou sobotu a neděli od
4. července do 30. srpna 2020. Ve vlaku platí tarif dopravce KŽC
Doprava, s.r.o. a tarif PID, neplatí tarif ČD. Ve vlaku zajištěn prodej
jízdenek jen dle tarifu dopravce KŽC Doprava, s.r.o.
Odjezdy z Peček: 9:56 a 13:56
Odjezdy z Bečvár/Zásmuk: 11:22/12:39 a 15:16/16:24

Zajímavosti na trase:
• Zámek Radim
• Muzeum lidových staveb v Kouřimi
• Zvonice v Plaňanech
• Zámek Zásmuky

–
–
–
–
–

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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vlakem?
Cyklohráček:
Praha – Slaný (– Zlonice)
Všude spousta her, balónků, houpaček, stavebnic a kupa další zábavy
– to je Cyklohráček. Tento speciální rodinný výletní vlak přestavěný
na velké pojízdné hřiště pro děti doplněný vozem pro cyklisty jezdí již
sedmým rokem o sobotách, nedělích a svátcích od 28. března až do
1. listopadu 2020. Ve vlaku platí tarif PID a ČD. Pro skupiny 10 a více osob
doporučujeme objednat rezervaci na e-mail: prahanostalgie@ gr. cd. cz
nebo na cyklohracek@ropid.cz.
Odpolední vlak v úseku „Slaný – Zlonice“ jede pouze ve dnech
28. března, 11. dubna, 6. června, 20. června, 4. července, 18. července,
1. srpna, 15. srpna, 29. srpna, 12. září, 26. září, 10. října a 24. října.
V souvislosti s plánovanou výlukou se do Zlonic Cyklohráček podívá
každou sobotu i neděli při dopolední i odpolední jízdě také ve dnech
25. dubna, 26. dubna, 1. května, 2. května, 3. května, 8. května,
9. května, 10. května, 16. května, 17. května, 23. května a 24. května.
Z důvodu plánované výluky bude Cyklohráček v období od 25. dubna do
24. května vede po objízdné trase přes Kralupy nad Vltavou a Ctiněves.
Podrobnosti o výluce na www.pid.cz/cyklohracek.
Ranní vlak směr TAM: Praha hl. n. (9:04) – Praha-Smíchov severní nástup. (9:10)
– Praha-Jinonice (9:23) – Praha-Cibulka (9:25) – Praha-Zličín (9:38) – HostiviceSadová (9:43) – Hostivice (9:46) – Jeneč zastávka (9:51) – Hostouň u Prahy (9:54)
– Dobrovíz (9:56) – Středokluky (10:01) – Tuchoměřice (10:04) – Noutonice (10:08)
– Kováry (10:14) – Zákolany zastávka (10:18) – Koleč (10:22) – Podlešín (10:33) – Slaný
předměstí (10:38) – Slaný (10:43)
Polední vlak směr ZPĚT: Slaný (11:01) – Slaný předměstí (11:05) – Podlešín (11:11)
– Koleč (11:22) – Zákolany zastávka (11:26) – Kováry (11:30) – Noutonice (11:38)
– Tuchoměřice (11:43) – Středokluky (11:47) – Dobrovíz (11:51) – Hostouň u Prahy
(11:53) – Jeneč zastávka (11:57) – Hostivice (12:07) – Hostivice-Sadová (12:09)
– Praha-Zličín (12:19) – Praha-Cibulka (12:26) – Praha-Jinonice (12:29) – PrahaSmíchov severní nástup. (12:38) – Praha hl.n. (12:46)
Odpolední vlak směr TAM: Praha hl. n. (13:03) – Praha-Smíchov severní nástup. (13:10)
– Praha-Jinonice (13:23) – Praha-Cibulka (13:25) – Praha-Zličín (13:38) – HostiviceSadová (13:43) – Hostivice (13:46) – Jeneč zastávka (13:51) – Hostouň u Prahy (13:54)
– Dobrovíz (13:56) – Středokluky (14:01) – Tuchoměřice (14:04) – Noutonice (14:08)
– Kováry (14:14) – Zákolany zastávka (14:18) – Koleč (14:22) – Podlešín (14:33) – Slaný
předměstí (14:38) – Slaný (14:43) – Zlonice (14:58)
Odpolední vlak směr ZPĚT: Zlonice (16:41) – Slaný (16:55) – Slaný předměstí (16:59)
– Podlešín (17:05) – Koleč (17:16) – Zákolany zastávka (17:20) – Kováry (17:24)
– Noutonice (17:33) – Tuchoměřice (17:38) – Středokluky (17:46) – Dobrovíz (17:50)
– Dobrovíz-Amazon (17:53) – Hostouň u Prahy (17:54) – Jeneč zastávka (17:57)
– Hostivice (18:07) – Hostivice-Sadová (18:09) – Praha-Zličín (18:19) – Praha-Cibulka (18:26)
– Praha-Jinonice (18:29) – Praha-Smíchov severní nástup. (18:38) – Praha hl.n. (18:59)

Zajímavosti na trase:
• Království železnic
• Pražský Semmering
• Park Cibulka
• Zřícenina hradu Okoř
• Zoopark Zájezd
• Hradiště Budeč
• Muzeum studené války a protivzdušné obrany
• Město Slaný
• Vlastivědné muzeum ve Slaném
• Železniční muzeum Zlonice-Lisovice
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Výletní vlak Posázaví
Praha – Čerčany – Český Šternberk – Zruč n. Sáz.
Jezdí v sobotu, v neděli a o svátcích od 28. března do 1. listopadu 2020.
Ve vlaku platí tarif PID a ČD. Ve vlaku je rozšířená přeprava jízdních kol.
směr TAM: Praha hl. n. (8:22) – Praha-Vršovice (08:27) - Praha-Hostivař (8:38)
– Čerčany (9:09) – Chocerady (09:24) - Stříbrná Skalice (9:33) – Sázava (9:52)
– Ledečko (10:11) – Rataje nad Sázavou zast. (10:13) – Český Šternberk zast. (10:24)
– Kácov zast. (10:46) – Zruč nad Sázavou (11:05)
V úseku „Čerčany – Zruč nad Sázavou“ a zpět staví vlak ve všech stanicích a zastávkách.
směr ZPĚT (1. vlak): Zruč nad Sázavou (15:07) – Kácov zast. (15:30) – Český Šternberk
zast. (15:43) – Rataje nad Sázavou zast. (15:54) – Ledečko (15:59) – Sázava (16:10)
– Stříbrná Skalice (16:19) – Čerčany (16:58) – Praha-Hostivař (17:20) – Praha-Vršovice
(17:30) – Praha hl. n. (17:35)
V úseku „Zruč nad Sázavou – Čerčany“ a zpět staví vlak ve všech stanicích a zastávkách.

–

směr ZPĚT (2. vlak): Zruč nad Sázavou (16:04) – Kácov zast. (16:20) – Český Šternberk
zast. (16:42) – Rataje nad Sázavou zast. (16:53) – Ledečko (16:58) – Sázava (17:09)
– Stříbrná Skalice (17:18) – Čerčany (17:58) – Praha-Hostivař (18:21) – Praha-Vršovice
(18:31) – Praha hl. n. (18:36)
V úseku „Zruč nad Sázavou – Čerčany“ jede v sobotu, v neděli a o svátcích od
28. března do 1. listopadu. V úseku „Čerčany – Praha hl. n.“ jede v neděli od 29. března
do 1. listopadu a také 5. dubna, nejede 1., 8. května, 5. července, 27. září, 28. října.

Zajímavosti na trase:
• Muzeum kočárů a zámek Vysoká Lhota
• Klášter Sázava
• Centrum sklářského umění – Huť František v Sázavě
• Hrad Český Šternberk
• Zámek Kácov
• Zámek Zruč nad Sázavou

•
•
•
•
•
•
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Posázavský motoráček
Praha – Vrané n. Vlt. – Týnec n. Sáz. – Čerčany
čany
ny
Posázavský motoráček jezdí z Prahy po trati tzv. Pražského paciﬁku
přes Vrané nad Vltavou a Jílové u Prahy až do Čerčan a zpět. Jezdí
každou sobotu, neděli a státní svátky od 28. března do 1. listopadu
2020. Ve vlaku platí tarif dopravce KŽC Doprava, s.r.o., neplatí tarif PID
a ČD. Prodej jízdenek zajištěn ve vlaku.
směr TAM (pouze v sobotu a 10.4., 1.5., 8.5. a 28.10.): Praha hl. n. (7:37) – PrahaVršovice (7:42) – Praha-Kačerov (7:46) – Praha-Braník (7:57) – Vrané nad Vltavou
(8:17) – Davle (8:27) – Petrov u Prahy (8:33) – Luka pod Medníkem (8:39) – Jílové u
Prahy (8:47) – Krhanice (8:57) – Týnec nad Sázavou (9:04) – Čerčany (9:18)
směr TAM (pouze v neděli a státní svátky mimo 10.4., 1.5., 8.5. a 28.10.): Praha hl.
n. (12:24) – Praha-Vršovice (12:29) – Praha-Kačerov (12:33) – Praha-Braník (12:41)
– Vrané nad Vltavou (12:57) – Davle (13:07) – Petrov u Prahy (13:13) – Luka pod
Medníkem (13:19) – Jílové u Prahy (13:27) – Krhanice (13:37) – Týnec nad Sázavou
(13:54) – Čerčany (14:08)
směr ZPĚT (pouze v sobotu a 10.4., 1.5., 8.5. a 28.10.): Čerčany (12:04) – Týnec nad
Sázavou (12:18) – Krhanice (12:24) – Jílové u Prahy (12:35) – Luka pod Medníkem
(12:42) – Petrov u Prahy (12:48) – Davle (12:55) – Vrané nad Vltavou (13:05) – PrahaBraník (13:18) – Praha-Kačerov (13:25) – Praha-Vršovice (13:30) – Praha hl.n. (13:37)
směr ZPĚT (pouze v neděli a státní svátky mimo 10.4., 1.5., 8.5. a 28.10.): Čerčany
(17:34) – Týnec nad Sázavou (18:01) – Krhanice (18:07) – Jílové u Prahy (18:19) – Luka
pod Medníkem (18:26) – Petrov u Prahy (18:32) – Davle (18:40) – Vrané nad Vltavou
(18:58) – Praha-Braník (19:11) – Praha-Kačerov (19:18) – Praha-Vršovice (19:23) –
Praha hl.n. (19:33)

Zajímavosti na trase:
• Pikovická jehla
• Železniční viadukt Žampach
• Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
• Vojensko-technické muzeum Lešany
• Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
• Muzeum kočárů a zámek Vysoká Lhota
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Výletní vlak Český ráj:
Praha – Nymburk – Jičín – Libuň – Turnov
Turistický vlak Český ráj z Prahy do pohádkového města Jičín a okolí
Prachovských skal jezdí každou sobotu, neděli a státní svátky od
28. března do 1. listopadu 2020. 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 Masarykovo nádraží (8:49) – Praha-Libeň (8:55) – Nymburk město
(9:39) – Křinec (9:57) – Rožďálovice (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 (16:43) – Turnov město (16:49) – Karlovice-Sedmihorky (16:54)
– Hrubá Skála (16:57) – Borek pod Troskami (17:00) – Ktová (17:03) – Rovensko pod
Troskami (17:09) – Libuň (17:20) – Jinolice (17:24) – Železnice (17:29) – Jičín (17:37)
– Kopidlno (17:55) – Rožďálovice (18:04) – Křinec (18:11) – Nymburk město (18:31)
– Praha-Libeň (19:09) – Praha Masarykovo nádraží (19:16) (v tomto směru jezdí
celoročně v neděli; od 28. března do 1. listopadu 2020 také o sobotách a státních svátcích)

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

–

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cyklovlak Cyklo Brdy:
Praha – Beroun – Zdice – Jince – Příbram
– Březnice
Turistický vlak s historickou lokomotivou vás až do Jihočeského
kraje sveze každou sobotu, neděli a státní svátky od 28. března do
1. listopadu 2020. Ve vlaku platí tarif PID a ČD.
směr TAM: Praha hl. n. (8:36) – Praha-Smíchov (8:44) – Beroun (9:17) – Zdice (9:32)
– Lochovice (9:41) – Jince (9:50) – Příbram (10:09) – Milín (10:17) – Březnice (10:33)
– Bělčice (10:48) – Blatná (11:02)
směr ZPĚT: Blatná (16:53) – Bělčice (17:07) – Březnice (17:26) – Milín (17:39) – Příbram
(17:51) – Jince (18:05) – Lochovice (18:15) – Zdice (18:24) – Beroun (18:40) – PrahaSmíchov (19:15) – Praha hl. n. (19:26)

Zajímavosti na trase:
• 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
20
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Rakovnický rychlík
Praha – Beroun – Křivoklát – Rakovník
Rakovnický rychlík jezdí údolím řeky Berounky a Rakovnického potoka
z Prahy přes Beroun a Křivoklát do Rakovníka a zpět každou sobotu,
neděli a státní svátky od 28. března do 1. listopadu 2020. Ve vlaku
platí tarif PID a KŽC Doprava, s.r.o, neplatí tarif ČD. Jízdní doklady
se prodávají též ve vlaku u průvodčího bez přirážky.
směr TAM: Praha hl. n. (9:08) – Praha-Smíchov (9:19) – Beroun (10:10) – Nižbor (10:21)
– Zbečno (10:32) – Roztoky u Křivoklátu (10:43) – Křivoklát (10:49) – Rakovník (11:07)
směr ZPĚT: Rakovník (15:34) – Křivoklát (15:50) – Roztoky u Křivoklátu (15:54) – Zbečno
(16:03) – Nižbor (16:15) – Beroun (16:42) – Praha-Smíchov (17:17) – Praha hl. n. (17:26)

Zajímavosti na trase:
• Království železnic
• Rozhledna Městská hora a medvědárium Beroun
• Muzeum Českého krasu v Berouně
• Koněpruské jeskyně
• Hamousův statek Zbečno
• Státní hrad Křivoklát
• Rozhledna Velká Buková
• Město Rakovník
• Muzeum T. G. M. v Rakovníku
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Kokořínský rychlík
Praha – Neratovice – Všetaty – Mělník – Mšen
Mšeno
šeno
Kokořínský rychlík jezdí z Prahy do oblasti Kokořínska, do městečka
Mšeno a zpět každou sobotu, neděli a státní svátky od 28. března do
1. listopadu 2020. Ve vlaku platí tarif PID a KŽC Doprava, s.r.o., neplatí
tarif ČD. Ve vlaku zajištěn prodej jízdenek jen dle tarifu dopravce KŽC
Doprava, s.r.o.
směr TAM: Praha-Vršovice (8:27) – Praha hl. n. (8:36) – Praha-Vysočany (8:43)
– Praha-Kbely (8:53) – Praha-Čakovice (8:58) – Neratovice (9:11) – Všetaty (9:19)
– Mělník (9:47) – Lhotka u Mělníka (10:12) – Kanina (10:27) – Mšeno (10:33)

–

směr ZPĚT: Mšeno (17:03) – Kanina (17:08) – Lhotka u Mělníka (17:26) – Mělník (17:56)
– Všetaty (18:07) – Neratovice (18:13) – Praha-Čakovice (18:28) – Praha-Kbely (18:32)
– Praha-Vysočany (18:40) – Praha hl. n. (18:48) – Praha-Vršovice (18:57)

–

Zajímavosti na trase:
• Zámek Mělník
• Skalní obydlí ve Lhotce
• Zrušená železniční trať Lhotka u Mělníka – Střednice
• Městské lázně ve Mšeně
• Hrad Kokořín
• Kokořínský důl

•
•
•
•

•
22
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Bezdězský rychlík
Praha – Neratovice – Mladá Boleslav – Bezděz
zd
děz
Bezdězský rychlík jezdí letos zcela nově a zajišťuje přímé spojení hl. m.
Prahy s oblastí Bezdězska a Valdštejnska. V provozu je každou sobotu,
neděli a státní svátky od 28. března do 1. listopadu 2020. Ve vlaku
platí tarif PID a KŽC Doprava, s.r.o., neplatí tarif ČD. Jízdní doklady
se prodávají též ve vlaku u průvodčího bez přirážky.
směr TAM: Praha hl. n. (8:59) – Praha-Vysočany (9:07) – Praha-Kbely (9:16)
– Praha- Čakovice (9:22) – Neratovice (9:39) – Všetaty (9:50) – Mladá Boleslav hl. n.
(10:19) – Bezděz (10:48)
směr ZPĚT: Bezděz (17:35) – Bělá pod Bezdězem (17:43) – Bakov nad Jizerou (18:08)
– Mladá Boleslav hl. n. (18:13) – Všetaty (18:40) – Neratovice (18:49) – Praha-Čakovice
(19:12) – Praha-Kbely (19:15) – Praha-Vysočany (19:23) – Praha hl. n. (19:35)

Zajímavosti na trase:
• Škoda Auto Muzeum
• Letecké muzeum Metoděje Vlacha
• Zřícenina zámku Zvířetice
• Státní hrad Bezděz

Vlak Kozel expres
Praha hl. n. – Velké Popovice
Výlet motorovou soupravou z Prahy hl. n. do Velkých Popovic je spojen
s prohlídkou velkopopovického pivovaru, vstupenka na exkurzi je
součástí jízdenky. Neplatí tarif PID.
Odjezd z Prahy hl. n.: 10:20
Návrat vlaku Kozel expres zpět na pražské hlavní nádraží je cca v 15:15.

6. 6. – Den Kozla, zvláštní vlak Praha – Velké Popovice a zpět, zvláštní
vlaky Strančice – Velké Popovice a zpět
26. 9. – Klobáskofest, zvláštní vlak Praha – Velké Popovice a zpět,
zvláštní vlaky Strančice – Velké Popovice a zpět

Zajímavosti na trase:
• Pivovar Velké Popovice
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Kam vyrazit K
cyklobusem? l
Cyklobus:
Dobřichovice – Mníšek pod Brdy – Kytín
ytín
Speciální linka Cyklobusu jezdí každou sobotu, neděli a svátky od
28. března do 1. listopadu 2020. Spoje linky navazují v Dobřichovicích
na vlaky linky S7 (trať 171 Praha – Řevnice – Beroun) z obou směrů.
Zastávka Cyklobusu „Dobřichovice, Nádraží“ je umístěna na parkovišti
vedle nádražní budovy (Cyklobus nezastavuje v zastávce linky 448 před
nádražím). Nakládku a vykládku si zajišťuje cestující, řidič poskytuje
případnou radu či pomoc. Na lince platí Tarif PID, tj. v cyklobusu
se jízdní kolo přepravuje za 16 Kč, ve vlacích je nutné kolo odbavit dle
tarifu železničního dopravce.
Cyklobus zlepšuje přístupnost výše položených cyklisticky atraktivních
oblastí Brd veřejnou dopravou pro Pražany i obyvatele údolí Berounky.
Provoz linky je zajištěn upraveným autobusem pro přepravu 25 jízdních
kol připevněných v úchytech.

j

–
j

Odjezdy z Dobřichovice, Nádraží: 8:30, 10:30, 12:30, 14:30, 16:30
Odjezdy z Kytína, Návsi: 9:25, 11:25, 13:25, 15:25

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

•
•
•
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Kam vyrazit
lanovkou?
Lanová dráha:
Újezd – Nebozízek – Petřín
Pozemní lanová dráha na Petřín zahájila provoz dne 25. července 1891,
její pohon byl na vodní převahu. Provoz tehdejší lanovky však skončil
v roce 1916 v souvislosti s 1. světovou válkou. Lanová dráha byla
obnovena až v roce 1932, kdy byla zároveň přestavěna na elektrický
pohon. Spolehlivě sloužila veřejnosti přes 30 let. V roce 1965 došlo na
Petříně k rozsáhlým sesuvům půdy, které trať lanovky zničily. Znovu
se lanovka na Petřín rozjela po dvacetileté přestávce v roce 1985,
kdy byla začleněna do systému MHD. V současné době navazuje na
tramvajovou dopravu v zastávce „Újezd“ a je vedena po trase Újezd
– Nebozízek – Petřín. Pro jízdu lanovou dráhou platí všechny typy
jízdenek MHD. Lanová dráha není bezbariérově přístupná.
Jezdí celoročně každý den cca od 9:00 do 23:30 – v zimním období
(listopad – březen) v intervalu 15 minut, v letním období (duben – říjen)
v intervalu 10 minut. Od 9. března do 27. března 2020 včetně a od
5. října do 23. října 2020 včetně probíhá pravidelná revize lanové dráhy.

Zajímavosti na trase:
• Zrcadlové bludiště na Petříně
• Petřínská rozhledna
• Štefánikova hvězdárna
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Kam vyrazit
Historická linka č. 41
Vozovna Střešovice – Výstaviště Holešovice
e
Ze střešovické vozovny vyjíždějí o víkendech historické soupravy
tramvají na svou pravidelnou trať centrem města na lince číslo 41.
Linka je v provozu od 28. března 2020 o sobotách, nedělích a svátcích
od 12 cca do 17 hodin. Jízdné na historické lince je pro dospělé 35 Kč,
pro děti do 15 let, kočárek s dítětem, ZTP a důchodce nad 70 let činí
20 Kč.

Zajímavosti na trase:
• Muzeum MHD vozovna Střešovice
• Jízdárna Pražského hradu
• Zlatá ulička na Pražském Hradě
• Letohrádek Královny Anny (Belveder)
• Muzeum Karlova mostu
• Franz Kafka Museum
• Kostel sv. Mikuláše
• Kostel Panny Marie Vítězné a sv. Antonína Paduánského
• Museum Kampa
• Národní divadlo
• Muzeum kostek Praha
• Jindřišská věž
• Obecní dům
• Veletržní palác
• Planetárium Praha

–
–

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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tramvají?
Nostalgická linka č. 23
Královka – Zvonařka
Od roku 2017 se můžete v ulicích Prahy setkávat s nostalgickou linkou
číslo 23, která je plně obsluhována legendárními historickými vozy
tramvají typu T3. Linka je provozována v trase Královka – Malovanka
– Pražský hrad – Královský letohrádek – Malostranská – Malostranské
náměstí – Újezd – Národní divadlo – Národní třída – Karlovo náměstí
– I. P. Pavlova – Zvonařka. Platí zde standardní jízdné dle Tarifu PID.
Jezdí celoročně od 8:30 do 19:00 v intervalu 30 minut (v období
přibližně od konce dubna do poloviny října o víkendech a svátcích
15–20 minut).

Zajímavosti na trase:
• Strahovský klášter s historickou knihovnou
• Jízdárna Pražského hradu
• Zlatá ulička na Pražském Hradě
• Letohrádek Královny Anny (Belveder)
• Muzeum Karlova mostu
• Franz Kafka Museum
• Kostel sv. Mikuláše
• Kostel Panny Marie Vítězné a sv. Antonína Paduánského
• Museum Kampa
• Národní divadlo
• Muzeum kostek Praha
• Pravoslavný chrám sv. Cyrila a Metoděje
• Muzeum Antonína Dvořáka
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Kam vyrazit
Přívoz P2
V Podbabě – Podhoří
Přívoz s celoročním provozem spojuje vltavské břehy mezi vyústěním
Šáreckého údolí a Podhořím. Využití přívozu je výhodné zejména pro
spojení oblastí Prahy 6, Troje a Bohnic.
Pravobřežní přístaviště Podhoří se nachází poblíž zastávky linek 112
a 236 (200 m), které zajišťují spojení k Zoologické zahradě, dále pak do
Bohnic (linka 236), do Troje a Holešovic (linka 112). Nad přístavištěm
vede cyklotrasa A2 – na sever do Zámků, Klecánek a Řeže / na jih do
Troje a Libně.
Přívoz P2 zajišťuje s ohledem na charakter provozu pouze plavby
uvedené v jízdním řádu. Při zvýšené poptávce může být z kapacitních
důvodů provozován nepřetržitě (tj. nemusí být přesně dodrženy
odjezdy dle jízdního řádu).
Přívoz je v provozu 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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přívozem?
Přívozy P4 a P5
Císařská louka – Kotevní
Císařská louka – Výtoň
Přívozy se sezonním provozem spojují severní cíp ostrova Císařská
louka s oběma vltavskými břehy. Nabízejí tak spojení zejména pro
výlety, lze doporučit nezvyklý malebný výhled na Vyšehradskou skálu
z Císařské louky.
Ostrovní přístaviště Císařská louka se nachází na severním cípu
ostrova, odkud vede na jih přes celý ostrov komunikace s nízkým
provozem a je tak ideální výletní spojnicí na pevninu (k zastávkám
Lihovar či na cyklotrasu A1).
Pravobřežní přístaviště Výtoň je umístěno v jižní části oblíbené
náplavky, přímo pod stejnojmennými tramvajovými zastávkami. Po
náplavce vede cyklotrasa A2 – na sever do centra města / na jih směr
Podolí, Braník, Modřany, Zbraslav a na výtoňské křižovatce začíná
cyklotrasa A23 směřující do Vršovic, Michle a Hostivaře.
Levobřežní přístaviště Kotevní se nachází „co by kamenem dohodil“ od
severního cípu Císařské louky. Dopravní terminál Smíchovské nádraží
(metro, vlak, bus, tram) je vzdálen cca 550 m.
Přívozy P4 a P5 zajišťuje s ohledem na charakter provozu pouze
plavby uvedené v jízdním řádu. Odjezdy spojů obou linek se střídají
tak, že z Císařské louky přívoz odplouvá každých 15 minut. Při zvýšené
poptávce může být z kapacitních důvodů zajištěn potřebným směrem
posilový spoj.
Přívozy jsou v provozu od dubna do října celotýdenně cca od 8:15 do
19:00–21:00 (dle denního světla) v intervalu 30 minut. Přívozy nejsou
z bezpečnostních důvodů provozovány při zvýšené hladině řeky
Vltavy, případně při jiných nepříznivých podmínkách ovlivňujících
bezpečnost provozu.

Zajímavosti na trase:
• Muzeum v Podskalské celnici
• Vyšehrad
• Království železnic
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Botanická zahrada Praha a tropický skleník
Fata Morgana
Botanická zahrada Troja
Kovárna
Na Pazderce
Podhoří; vzdálenost 1,8 km (ulicí Pod Hrachovkou)
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:

rodinné vstupné od 250 Kč (2 dospělí a 3 děti),
dospělí od 100 Kč,
děti (3-15 let) 45 Kč

Více informací na botanicka.cz
32
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Brandýská katovna
Brandýs n.L.-St.Bol.,Nám.
(vzdálenost cca 400 m po místních komunikacích)
O brandýskou katovnu se stará Oblastní muzeum Praha-východ,
příspěvková organizace. Zdejší katovna je jedním z nejstarších
dochovaných obytných domů ve městě. Zdobí ji rekonstruovaná
renezanční sgraﬁ tová fasáda. Současně se jedná o jedno z mála
zachovaných katovských obydlí, které je zčásti přístupné veřejnosti.
Expozice přibližuje historii hrdelního práva a katovského řemesla.
Svým pojetím je však vhodná i pro děti, které si mohou vyzkoušet
některé předměty v naší malé „mučírně“.
Otvírací doba: každou sobotu a neděli od července do srpna
10:00– 12:00 a 13:30–16:00,
v jiné termíny na objednání od 6 osob
(čas dle domluvy)
Vstupné:

kovy-pruvodce-PID-2020.indd 33

rodinné 60 Kč;
dospělí 40 Kč;
děti, studenti, senioři 20 Kč

Více informací na www.muzeumbrandys.cz
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ČD Muzeum Lužná u Rakovníka
Lužná u Rakovníka
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. V určené
hodiny 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:

od 10. 4. do 31. 10. 2020: 10.–13. 4. 9:30–17:00;
od 18. 4. pouze So–Ne 9:30-15:00;
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 9:30–17:00;
28.–31. 10. 9:30–15:00

Vstupné:

rodinné (2 dospělí + 2 dětí) 290 Kč;
dospělí 100 Kč; zvýhodněné 70 Kč
Více informací na www.cdmuzeum.cz
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Hamousův statek ve Zbečně
Zbečno; vzdálenost 850 metrů
(po červené turistické značce, následně po zelené turistické značce)
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).
Otvírací doba:

Zahájení návštěvnické sezóny je 28. 3. 2020
duben So–Ne 9:00–16.00;
květen–červen Út–Ne 9:00–16.00;
červenec–srpen Út–Ne 9:00–17.00;
září So–Ne 9.00–16.00 a vybrané státní svátky
v průběhu roku

Vstupné:
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rodinné (2 dospělí + 3 děti) 210 Kč;
dospělí 80 Kč;
děti, studenti, senioři 60 Kč

Více informací na www.hamousuv-statek.cz
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Hornické muzeum Příbram
Příbram, Březové Hory, rozc. Zdaboř
Příbram; vzdálenost 1,6 km (od nádraží po žluté turistické značce)
Národní kulturní památka Hornické muzeum Příbram, příspěvková
organizace Středočeského kraje, 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, rozsáhlou
mineralogickou sbírkou či havířským folklorem. Hornický skanzen
v Příbrami na Březových Horách se skládá z areálů tří bývalých dolů
na stříbro a olovo, z dolu Ševčinského, Anenského a Vojtěšského.
Historické objekty i jejich exteriéry každoročně ožívají množstvím akcí,
díky nimž se návštěvníci zábavnou formou seznámí s životem havířů
před více než 150 lety, kdy zdejší doly prožívaly svoji největší slávu.
Otvírací doba:

leden–březen Út–Pá 9:00–16:00;
duben Út–Ne 9:00–17:00;
květen–červen Út–Pá 9:00–17:00 a So–Ne 9:00–18:00;
červenec–srpen Út–Ne 9:00–18:00;
září–říjen 9:00–17:00;
listopad–prosinec Út–Pá 9:00–16:00

Vstupné:

Liší se podle jednotlivých okruhů, dospělí 20 až 40 Kč,
rodinné 100 Kč.
Více informací na www.muzeum-pribram.cz
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Hrad Červený Újezd
Červený Újezd
Hrad Červený Újezd byl postaven v letech 2001 až 2002 v obci
Červený Újezd nedaleko Unhoště (okres Praha-západ) se záměrem
vytvořit historizující objekt, který by vycházel s tradičních řemeslných
postupů a odpovídal současným nárokům. V interiéru hradu
najdete rozsáhlé muzeum českého životního stylu. Jde o stálou
expozici mnoha exponátů, které pocházejí z celé České a Slovenské
republiky a představují každodenní venkovský život v období mezi
17. a 20. stoletím.
Otvírací doba: od čtvrtka do neděle 9-16 hod.
Vstupné do interiérů hradu s průvodcem:
dospělí 180 Kč;
děti od 4 let, studenti a ZTP 100 Kč
Vstupné do skanzenu a zahrady bez průvodce:
dospělí 100Kč,
děti od 4 let, studenti a ZTP 60 Kč
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Více informací na www.hrad-cervenyujezd.cz
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Hrad Český Šternberk
Český Šternberk zastávka (vzdálenost 1 km)
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 ﬁgurkami.
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

Více informací na www.hradceskysternberk.cz
38
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Hradiště Budeč
Kováry; Zákolany; Zákolany zast. (po červené turistické značce)
Zákolany; Zákolany, Kováry, žel.zast.
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: od 30. května do 28. září probíhají o sobotách, nedělích
a státních svátcích prohlídky rotundy sv. Petra a Pavla
a přilehlého hradiště; otevřeno vždy od 9:30 do 17:00
V době konání bohoslužeb se v rotundě neprovází.
Vstupné:
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Základní 40 Kč;
snížené 20 Kč
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Hvězdárna Ďáblice
Květnová (vzdálenost 300 m ul. Květnová a Pod Hvězdárnou)
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 ﬁlmy.
Otvírací doba: Po 18:00–21:00;
Út zavřeno;
St-Pá 19:00–21:00;
So 13:00–21:00;
Ne 13:00–16:00
Vstupné:

dospělí 45 Kč,
děti 25 Kč,
Filmové večery a přednášky:
dospělí 55 Kč,
děti 30 Kč

Více informací na www.planetum.cz
40
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Hvězdárna Ondřejov
Ondřejov, Náměstí (vzdálenost 600 m)
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:
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dospělí 80 Kč;
studenti 60 Kč;
senioři 40 Kč;
děti 20 Kč

Více informací na www.asu.cas.cz
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Mapa zážitků ve Středočeském kraji
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Chvalský zámek
Chvaly
Chvalský zámek najdete na samém okraji Prahy v Horních Počernicích.
Zaměřuje se na akce a výstavy pro rodiny s dětmi, školy i veřejnost.
Historický areál skrývá půvabné zastřešené nádvoří, sklepy vytesané
ve skále a zámecké salonky. Nabízí také prostory k pronájmu, svatbu
na nádvoří, ﬁremní i dětské akce a oslavy. Využít můžete parkování
v areálu Chvalské tvrze zdarma, bezbariérový přístup či restaurace
v okolí.
V průběhu roku se můžete těšit na detektivní víkendy, poutě, trhy,
koncerty, tajemné noci, královský bál princezen i rytířů a další akce.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Otvírací doba: celoročně od pondělí do neděle od 9 do 18 hod.
vč. státních svátků; zavírací dny na webu zámku
Vstupné:

rodinné vstupné (2 dospělí a 3 děti) 190 Kč,
základní 70 Kč,
snížené (děti 3-15 let, senioři 65+, studenti do 26 let,
osoby ZTP/P) 40 Kč

Více informací na www.chvalskyzamek.cz
44
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Invalidovna
Invalidovna
Invalidovna je jednou z nejpozoruhodnějších barokních staveb
v Praze, která v sobě snoubí mistrovství architekta Kiliána Ignáce
Dientzenhofera s vizionářskou sociální myšlenkou hraběte Petra
Strozziho. Monumentální budova pražské Invalidovny byla postavena
v letech 1731–1737 na pokyn císaře Karla VI. a sloužila k zaopatření
vojenských invalidů. Ke svému původnímu účelu sloužila až do roku
1935, poté zde sídlil například Vojenský ústřední archiv, uloženy
zde byly také sbírky Technického muzea. Od roku 2018 spravuje
Invalidovnu Národní památkový ústav, který budovu otevřel veřejnosti
a připravuje její kompletní rekonstrukci.
Otvírací doba: od 3. 4. do 31. 10. pá–ne 10:00–16:00
Vstupné:
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rodinné (2 dospělí + 3 děti) 260 Kč;
dospělí 100 Kč;
zvýhodněné 70 Kč

Více informací na www.invalidovna-praha.cz
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Klášter Sázava
Sázava, Klášterní (vzdálenost 300 m)
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.
Otvírací doba: Zahájení návštěvnické sezóny je 28. 3. 2020
duben So, Ne a svátky 10:00–15:30;
květen Út–Ne 10:00–15:30;
červen Út–Ne 10:00–16:45;
červenec–srpen Út–Ne 10:00–17:15;
září Út–Ne 10:00–15:30;
říjen So, Ne a svátky 10:00–15:30
Vstupné:

j

rodinné (2 dospělí + 3 děti) 290 Kč;
dospělí 110 Kč;
děti, studenti, senioři 80 Kč

Více informací na www.klaster-sazava.cz
46
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Království železnic
Anděl
Na Knížecí
Pohled na „malý“ pulsující svět největšího modelového kolejiště ve
střední Evropě, nepřestává fascinovat, ať je vám 5 nebo 90 let. Již 10 let
mají malí i velcí fanoušci modelové železnice cílovou stanici rodinných
výletů v Praze na Smíchově, kde se staví zjednodušený železniční
model České republiky. Přestože je zatím zhruba v polovině, již nyní
se v každém okamžiku na kolejištích prohání na 90 vlakových souprav,
pojízdná auta zastavují na červenou, někde jezdí tramvaje a v Praze
i metro. V tomto Království také žije 30 000 malých obyvatel, které
uvidíte v běžných i velmi kuriozních životních situacích. Nad kolejišti se
v pravidelném intervalu střídá den a noc, aby vyniklo osvícení detailů,
jsou doplněny interaktivní prvky, kterými sami spustíte některé akce.
Ale to rozhodně není vše. V simulátorech skutečných dopravních
prostředků zkusíte řídit tramvaj T3, motorový vůz 810, autobus MHD
nebo „Bobinu“. Na kolejištích jsou známé dominanty ČR. Expozice se
rozkládá na ploše 3500 m2, jen kousek od Anděla, skvěle dostupná
všemi prostředky MHD.
Otvírací doba:

celoročně denně 9:00–19:00
(prodej vstupenek do 18:00)

Vstupné:

dospělí 260 Kč;
děti do 15 let, studenti, senioři 180 Kč;
rodinné slevy
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Více informací na www.kralovstvi-zeleznic.cz
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Lobkowiczký palác
Malostranská (vzdálenost cca 600 m)
Pražský hrad (vzdálenost cca 700 m)
V Lobkowiczkém paláci, jediném soukromém objektu v areálu
Pražského hradu, se nachází muzeum s uměleckými sbírkami rodiny
Lobkowiczů. Jde o jedinečnou sbírku děl světoznámých malířů,
vzácných hudebních nástrojů a manuskriptů, uměleckých předmětů,
keramiky a zbraní. Každý den si můžete ve 13:00 poslechnout koncert
vážné hudby v nádherném barokním koncertním sále. Krásnou
tečkou za návštěvou paláce může být posezení na terase restaurace
Lobkowicz Palace Café. Zde si můžete vybrat z bohaté nabídky českých
domácích jídel, ochutnat lobkowiczké pivo a víno a užít si jedinečný
výhled na Prahu.
Otvírací doba: denně 10:00–18:00

Více informací na www.lobkowicz.cz/nelahozeves
48
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Město Slaný
Slaný

Slaný, aut.nádr.

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.

Akce ve Slaném v roce 2020:
3. – 10. dubna
4. dubna
18. dubna
25. dubna
17. května
22. – 23. května
19. – 20. června
11. července
11. července
21. – 22. srpna
12. září
18. – 20. září
3. října
10. října
1. listopadu

Dny řecké kultury
13. slánský pochod s pejsky
Den Cyklohráčku
Slavnostní zahájení turistické sezóny 2020
Turistická vycházka – Židé ve Slaném
Městské slavnosti ve Slaném
Slánský tuplák – pivní slavnosti
Slánský okruh – závod historických vozidel
Turistická vycházka – Kostelní zvony do dálky zvoní
Slánský open air festival Valník
Dny evropského dědictví ve Slaném
Rožnění uherského býka
Slaný na talíři – 2. slánský street food festival
Turistická vycházka – Kostelní zvony do dálky zvoní
Turistická vycházka – Dušičková vycházka

Otvírací doba: Infocentrum ve Slaném Pod Velvarskou branou:
duben–říjen: Po–Pá 9:00–17:00,
So, Ne, svátky 9:00-16:30
listopad–březen: Po–Pá 9:00-16:00
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Více informací na www.infoslany.cz
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Muzeum Českého krasu v Berouně
Beroun; vzdálenost 800 m
Beroun, U černého koně
Spojte výlet na hrad Karlštejn, Točník či Křivoklát, do Koněpruských
jeskyní nebo za medvědy ze známého večerníčku s návštěvou Muzea
Českého krasu v Berouně! Sedm stálých expozic ve dvou památkově
chráněných domech vás seznámí s ojedinělými fosiliemi a vzácnými
kameny, s živou přírodou a jeskyněmi Českého krasu, zbraněmi
i barokním malířstvím regionu. Kromě toho si v unikátní expozici
pod širým nebem, Geoparku Barrandien, můžete zkusit nalézt svoji
zkamenělinu, kterou si pak odnesete domů. Z gotické Plzeňské brány
si užijete nádherný výhled na město a okolí.

j

Akce:
2. – 3. 5. 2020

Řemesla na muzejním dvorku

21. 5. – 30. 8. 2020

Výstava – Duše plná koleček

29. 5. 2020

Muzejní noc

6. 6. 2020

Flerjarmark (Originální rukodělné výrobky)

10. 9. – 15. 11. 2020

výstava Fenomén Merkur

28. 11. – 20. 12 2020

Adventní výstava Betlémů

Otvírací doba: celoročně od úterý so soboty 9:00–12:00 a 12:45–17:00;
neděle a svátky 10:00–12:00 a 12:45–17:00
Vstupné:

rodinné 90 Kč; dospělí 40 Kč; děti 20 Kč
Více informací na www.muzeum-beroun.cz
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Muzeum studené války a protivzdušné obrany
Zvoleněves; vzdálenost 2,5 km (po místních komunikacích)
Podlešín; vzdálenost 4,5 km (po místních komunikacích)
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.
Otvírací doba: Muzeum je otevřeno od června do září každou sobotu,
v červenci a srpnu také každou neděli.
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Prohlídky trvají přibližně 60 minut a začínají každou
celou hodinu.
Přesné termíny a časy prohlídek najdete na webu
muzea, kde si můžete návštěvu zarezervovat
a naleznete zde také další informace.

Více informací na bunkr-drnov.cz
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Muzeum MHD vozovna Střešovice
Vozovna Střešovice
V tramvajové vozovně v Praze-Střešovicích se nachází jedinečná
sbírka památek z historie městské hromadné dopravy v hlavním
městě Praze. Stálou expozici „Muzea městské hromadné dopravy
v Praze“ otevřel v květnu 1993 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová
společnost. Veřejnosti jsou v ní představeny více než čtyři desítky
historických vozidel a mnoho dalších exponátů - modelů, fotograﬁí,
historických dokumentů, jízdenek, plánků.
Už samotná vozovna byla v roce 1991 vyhlášena technickou památkou.
Byla postavena v roce 1909 a je typickou ukázkou účelových
dopravních staveb Elektrických podniků hlavního města Prahy
z období počátků pražské městské hromadné dopravy. Svému účelu
– deponování a údržbě tramvajových vozidel sloužila až do roku 1992,
kdy byla zahájena její adaptace na muzeum. Dne 21. července 1998
byl soubor 50 historických vozidel městské hromadné dopravy
a 34 dalších sbírkových předmětů v Muzeu prohlášen Ministerstvem
kultury ČR za kulturní památku. Kromě vlastních vozidel a předmětů
Muzeum vystavuje také dlouhodobě zapůjčené exponáty Národního
technického muzea.
Otvírací doba: až do 17. listopadu 2020 vždy o sobotách, nedělích
a státních svátcích od 9:00 do 17:00
Vstupné:

Rodinné (2 dospělí a 3 dětí) 250 Kč; základní 100 Kč;
snížené 60 Kč
Více informací na www.dpp.cz/muzeum-mhd
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Muzeum Špýchar Prostřední Lhota
Chotilsko, Prostřední Lhota
Expozice muzea v barokním špýcharu, založeném roku 1770 Rytířským
řádem Křižovníků s červenou hvězdou, seznamují se životem
venkovského obyvatelstva středního Povltaví v 19. až 20. století.
Tato pobočka Hornického muzea Příbram dále prostřednictvím
archeologické části expozice představuje nejstarší dějiny regionu
spjaté s těžbou a zpracováním zlata a též výsledky archeologického
výzkumu keltského oppida Hrazany. V blízké obci Chotilsko se nachází
expozice s názvem Z historie staré Vltavy, která na ploše zhruba
200 metrů čtverečních dokumentuje bohaté dějiny a přírodní krásy
říčního úseku od Zvírotic po někdejší Svatojánské proudy, před
vznikem Slapské a Štěchovické přehrady. Ve čtrnácti částech přináší
zajímavosti o místech, která navždy zmizela pod hladinou Vltavské
kaskády.
Otvírací doba: květen So–Ne 9:00–18:00;
červec Út–Pá 9:00–17:00 a So–Ne 9:00–18:00;
červenec–srpen Út–Ne 9:00–18:00;
září–říjen So–Ne 9:00–17:00
Vstupné:
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rodinné (2 dospělí + 2-4 děti) 100 Kč;
dospělí 40 Kč; děti,
studenti, senioři 20 Kč

Více informací na www.muzeum-pribram.cz
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Muzeum T. G. Masaryka v Lánech
Lány,nám.; vzdálenost 500 m (po místních komunikacích)
Stochov (vzdálenost 2 km)
Expozice Muzea T. G. Masaryka v Lánech prezentuje osobnost prvního
československého prezidenta T. G. Masaryka a historické události
spojené s jeho osobou. Je rozdělena do několika částí: T. G. Masaryk
a jeho rodina, T. G. Masaryk: profesorské období, T. G. Masaryk a první
světová válka, T. G. Masaryk: prezidentské období, T. G. Masaryk
a první republika, T. G. Masaryk: prezident odešel.
Od roku 1921, kdy se staly Lány letním sídlem prezidenta T. G. Masaryka,
je toto místo nesmazatelně spjato s jeho osobností a odkazem. První
prezident Československa si Lány velmi oblíbil a lánský hřbitov se stal
také místem jeho posledního odpočinku. Bohužel mnoho let bylo
veřejné uctívání památky prvního prezidenta nemožné a dokonce
stíhané. Po roce 1989 se mohla konečně uskutečnit myšlenka
připomenutí osobnosti a ideálů T. G. Masaryka

j

Otvírací doba: 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:

rodinné (2 dospělí a 2 děti) 100 Kč;
dospělí 60 Kč;
děti a senioři 30 Kč

Více informací na www.muzeumtgm.cz
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Muzeum zlata Nový Knín
Nový Knín
Muzeum zlata Nový Knín, pobočka Hornického muzea Příbram,
se nachází v historické budově tzv. Mincovny z 15. století na
náměstí Jiřího z Poděbrad, někdejším sídle perkmistrovského úřadu
v královském horním městě na březích zlatonosné říčky Kocáby.
Expozice přibližují historii těžby a zpracování zlata na Novoknínsku od
nejstarších dob až do 20. století, dějiny města, místní řemesla a průmysl
či historii mistrovství světa v rýžování zlata u nás i v zahraničí. Velmi
cenným exponátem je tzv. vikinský náramek, na našem území se jedná
o naprostý unikát. Muzeum zlata připravuje v průběhu celého roku pro
návštěvníky řadu akcí – oblíbené jsou velikonoční a vánoční výstavy,
rýžování zlata pro veřejnost nebo Muzejní noc. Muzeum funguje také
jako informační středisko. Najdete zde propagační materiály z celého
regionu BRDY–VLTAVA, informace o ubytování a stravování.
Otvírací doba: duben Út–Ne 9:00–17:00;
květen–červen Út–Pá 9:00–17:00 a So–Ne 9:00–18:00;
červenec–srpen Út–Ne 9:00–18:00;
září–říjen Út–Ne 9:00–17:00
Vstupné:
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dospělí 20 Kč;
děti, studenti, senioři 10 Kč

Více informací na www.muzeum-pribram.cz
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Národní ﬁlmové muzeum
Můstek
Filmové muzeum NaFilM přibližuje fascinující svět ﬁlmu a nabízí
zážitek pro děti i dospělé. Během návštěvy můžete objevovat, jak
ﬁlm funguje, a poznávat jeho historii zábavnou a interaktivní formou.
Muzejní instalace propojují historii se současnými technologiemi,
takže si na své přijdou všechny generace. Originální exponáty, které
nikde jinde nenajdete, jsou vyráběny přímo pro účely muzea. Je možné
si je vyzkoušet a díky nim se o ﬁlmu učit z vlastní zkušenosti. V muzeu
najdete nejen nejstarší promítací přístroje jako laterna magika, ale
také klasickou 35mm promítačku na kliku, ze které je možné si postaru
promítnout ﬁlm z pásu. Expozici doplňují přes dvě hodiny projekcí
českých a zahraničních ﬁlmů. Součástí muzea je i ruchové studio,
kde je možné si po vzoru světoznámých „brunclíků“, mistrů ruchu
z Barrandova, vytvořit vlastní zvukovou nahrávku, nebo laboratoř
J. E. Purkyně pro experimentování se zrakem. V závěru návštěvy
si můžete natočit svůj animovaný ﬁlm, který si z muzea odnesete
domů.
Otvírací doba: úterý – neděle 13:00–19:00
Vstupné:

rodinné (2 dospělí + 2 děti) 480 Kč;
dospělí 160 Kč;
děti, studenti, senioři 130 Kč

Více informací na www.naﬁlm.org
56
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Oblastí muzeum Praha-východ v Brandýse n. L.
Brandýs n.L.-St.Bol.,Nám.
Je jednou z poboček Oblastního muzea Praha-východ, příspěvkové
organizace. Kromě stálé expozice zde můžete shlédnout dvě současné
krátkodobé výstavy. Stálá expozice je věnována regionu Brandýska
a skládá se z přírodovědné (geologie, fauna a ﬂora), archeologické
(nejstarší osídlení, poklady, významné výzkumy), etnograﬁcké
(řemesla) a historické části (Stará Boleslav, sv. Václav a Palladium).
V muzeu lze též shlédnout věrnou kopii reliéfu „Klanění tří králů“
z počátku 17. století objednaný pro brandýský zámek samotným
Rudolfem II. Jedná se o jedinou movitou kulturní památku ve sbírkách
muzea.

Akce 2020:
Muzejní noc 22. 5. 2020 (s tématem technických památek v Brandýse
nad Labem-Staré Boleslavi)
Výstava Hasiči od 4. 6. do 6. 9. 2020 (velká výstava v obou patrech
muzea k 140. výročí dobrovolných hasičů Brandýs nad Labem)
Otvírací doba: otevřeno celoročně St–Ne 10:00–12:00 a 12:30–17:30
Vstupné:
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rodinné 60 Kč;
dospělí 40 Kč;
děti, studenti, senioři 20 Kč

Více informací na www.muzeumbrandys.cz
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Památník Josefa Lady v Hrusicích
Hrusice
Památník provozuje Oblastní muzeum Praha-východ, příspěvková
organizace. V Památníku se seznámíte s dílem Josefa Lady a jeho
dcery Aleny. Děje se to především formou komentovaných prohlídek,
a pořádáním akcí pro děti i dospělé. Probíhají zde též výtvarné
programy, spojené s Ladovou tvorbou a dobou. Nádherná zahrada
kolem láká k posezení. Najdete zde repliku Ladovy lavičky vytvořené
a pokřtěné k 130. výročí Ladových narozenin, dvě lípy, jež Josef Lada
zasadil pro své dvě dcery – Alenku a Evičku, díla absolventů AVU a také
několik atrakcí pro děti.

j

Akce 2020:
Velikonoce v Památníku 12. 4. 2020 (Tvoření velikonočních dekorací ve
výtvarné dílně památníku a seznámení s tradicí Velikonoc. V případě
hezkého počasí II. ročník turnaje v kuličkách.)
Otvírací doba: otevřeno celoročně St–Ne 9:00–12:00 a 12:30–16:30
Vstupné:

rodinné 100 Kč;
dospělí 65 Kč;
děti, studenti, senioři 50 Kč

Více informací na www.muzeumbrandys.cz
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Památník Panenské Břežany s kaplí sv. Anny
Panenské Břežany, zámek
Oblastní muzeum Praha-východ, příspěvková organizace, pečuje rovněž
o horní zámek v Panenských Břežanech. V jeho areálu naleznete Památník
národního útlaku a odboje. Moderní multimediální expozice s názvem
„Zločin a trest“ připomíná hrůzy nacistické okupace českých zemí.
Seznamuje návštěvníka s německou okupační politikou v Protektorátu
a formováním domácího i zahraničního odboje s důrazem na operaci
Anthropoid a následné represe vůči českému obyvatelstvu. V přilehlém
zámeckém parku můžete vstoupit do kaple sv. Anny z let 1705-1707, která
je jednou z prvních samostatných staveb Jana Blažeje Santiniho-Aichla.

Akce 2020:
Připomínka osvobození 8. 5. 2020 (Setkání klubů vojenské historie
s ukázkami vojenské techniky)
Noc kostelů 5. 6. 2020 (Během Noci kostelů budou mimořádně
zpřístupněny běžně nepřístupné prostory kaple sv. Anny)
Svatoanenská pouť 25. 7. 2020 (Historická pouť od kostela sv. Klimenta
v Odoleně Vodě ke kapli sv. Anny v Panenských Břežanech)
Otvírací doba: celoročně St–Ne 9:00–12:00 a 12:30–16:30
Vstupné:
pouze památník – rodinné 100 Kč; dospělí 65 Kč; děti,
studenti, senioři 45 Kč
pouze kaple – rodinné 100 Kč; dospělí 65 Kč; děti,
studenti, senioři 45 Kč
památník i kaple – rodinné 160 Kč; dospělí 100 Kč;
děti, studenti, senioři 45 Kč
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Více informací na www.muzeumbrandys.cz
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Památník Vojna Lešetice
Milín (vzdálenost 4 km)
Památník Vojna Lešetice, autenticky dochovaný vězeňský areál, je
svého druhu ojedinělý ve střední Evropě. Tento původně zajatecký
tábor pro německé válečné zajatce z let 1947–1949, situovaný mezi
bývalými uranovými šachtami Vojna č. 1 a Vojna č. 2, sloužil v období
1949–1951 jako tábor nucených prací a následně do roku 1961 jako
vězeňské zařízení pro politické odpůrce komunistického režimu.
V současnosti je Památník Vojna pobočkou Hornického muzea Příbram.
Expozice seznamují s perzekucí po únoru 1948, protikomunistickým
odporem a přibližují dějiny uranového hornictví. Součástí areálu je
rovněž funkční důlní železnice, geopark a Galerie Orbis pictus: Europa,
v níž svá díla prezentují současní výtvarní umělci z ČR i ze zahraničí.
Vystaven je zde i výsledek unikátního uměleckého výtvarného
projektu, a to obraz vytvořený umělci z 16 zemí v délce 200 m.
Otevírací doba: leden–březen Út–Pá 9:00–16:00;
duben Út–Ne 9:00–17:00;
květen–červen Út–Pá 9:00–17:00 a So–Ne 9:00–18:00;
červenec–srpen Út–Ne 9:00–18:00;
září–říjen 9:00–17:00;
listopad–prosinec Út–Pá 9:00–16:00
Vstupné:

Liší se podle jednotlivých okruhů,
dospělí 20 až 60 Kč,
rodinné 100 až 140 Kč.

Více informací na www.muzeum-pribram.cz
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Polabské muzeum v Poděbradech
Poděbrady, Riegrovo nám.
Poděbrady (cca 1,1 km po místních komunikacích)
Polabské muzeum je příspěvkovou organizací zřízenou Středočeským
krajem. Sídlem muzea jsou Poděbrady a jeho součástí jsou tyto
expozice:
• Polabské muzeum v Poděbradech
• Památník krále Jiřího z Poděbrad (zámek Poděbrady)
• Polabské národopisné muzeum (skanzen polabské
architektury) v Přerově nad Labem
• Vlastivědné muzeum v Nymburku
• Muzeum Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem

lidové

Polabské muzeum v Poděbradech představuje přírodu, archeologii,
historii a lázeňství regionu prostřednictvím stálé expozice Příběh
Polabí a expozice Středověký špitál sv. Kunhuta.
Památník krále Jiřího z Poděbrad byl znovuotevřen po náročné
rekonstrukci. Prezentovány jsou tu nově dějinné události související
s českým králem Jiřím z Poděbrad, jeho mírovými snahami a životem
ve středověku na Poděbradsku.
Otvírací doba: viz web
Vstupné:
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viz web

Více informací na www.polabskemuzeum.cz
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Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
Jílové pod Brdy, Náměstí
Jílové u Prahy; vzdálenost 3,2 km (po zelené turistické značce)
Muzeum se specializací na těžbu a zpracování zlata nabízí v letošním
roce bohatou škálu akcí a kulturních programů zaměřených z velké
části na rodiny s dětmi, ale i jubilejní a historické výstavy určené
široké veřejnosti. Od února do června se můžeme těšit například na
numismatickou výstavu Mince doby lucemburské, v březnu oslavíme
výstavou Když údolím se řítí Posázavský paciﬁk výročí 120 let
populární železniční trati a svůj prostor dostane také tradiční vorařství
na Sázavě a Vltavě v rámci výstavy Plavecký mariáš. Od července do
konce roku nás čeká zcela mimořádná výstava sestavená z plstěných
modelů Kořeny aneb Co se děje v podzemí, kde se návštěvník promění
v myšku a pozná tak kořenový systém a život v něm. Výstava bude
zapůjčena ze Západočeského muzea v Plzni. Od dubna do října jsou
pro naše návštěvníky přístupné tři jedinečné historické zlaté štoly
sv. Josefa, sv. Antonína Paduánského a štola Halíře. Muzeum také
nabízí řadu zajímavých vzdělávacích programů pro školy.

j

j

Otvírací doba: Muzeum je otevřeno denně mimo pondělí
(pokud není svátkem)
Září–květen: 9–12, 13–16 hod.
Červen–srpen: 9–17 hod.
Vstupné:

základní 50 Kč,
zvýhodněné (studenti do 26 let, senioři 65+, děti 6-15
let) 30 Kč
Více
Více
informací
informací
nana
www.holubicekozinec.cz
www.muzeumjilove.cz
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Rotunda Narození Panny Marie v Holubicích
Holubice
Románský kostelík Narození Panny Marie patří k nejvýznačnější
památce obce Holubice, jejíž první zmínka se datuje od roku 1204, kdy
ji Přemysl Otakar I. daroval kanovníkům, kteří zde mívali hospodářství.
Samotná rotunda, dílo doksanské huti, byla založena také za panování
Přemysla Otakara I., o čemž svědčí i vzácná památka – pečeť biskupa
Pelhřima z roku 1124–1125, jež byla roku 1865 nalezena při odstraňování
starého oltáře spolu s olověnou skříňkou, v níž byly uloženy svaté
ostatky. Jádro kostela tvoří kruhová rotunda s půkruhovou apsidou
z kvádříkového zdiva. Věž, další apsida a sakristie na severní straně
jsou pozdějšími přístavky. Kostel je nyní obehnán ze tří stran vysokými
opěrnými zdmi a bývalým hřbitovem. Uvnitř kostela jsou zachovalé
původní románské fresky.
Roku 1992 bylo vyhlášeno ochranné památkové pásmo rotundy, které
zahrnuje i okolní venkovskou zástavbu z 18. a 19. století.
V současné době je v obci jedna velká zemědělská farma, několik
malých soukromě hospodařících rolníků a jedna zahraniční společnost,
která využívá bývalé hospodářství rodiny Lobkoviců a oboru
ovocnářství. Převážná většina obyvatel vyjíždí za prací mimo obec.
Obec je charakteristická venkovskou zástavbou.
Otvírací doba: Informační centrum na obecním úřadě HolubiceKozinec: po+st 8:00–11:30 a 12:00–15:30; pá 8:00–11:30
a 12:00–14:00
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Státní hrad Bezděz
Bezděz; vzdálenost cca 3,5 km (po turisticky značené cestě)
Hrad Bezděz je jedním z nejlépe dochovaných raně gotických hradů
v České republice. Kromě prohlídky hradních prostor nabízí daleký
rozhled z vrcholu tzv. velké věže. Před dvěma lety zde byl opraven
a zpřístupněn tzv. Templářský palác, který byl uzavřen od roku 1844.
Zde najdete expozici jak z dějin Bezdězu a také jeho 3D model
s podobou hradu ve 13. století, tak z práva útrpného. Bezděz je známý
jako vězení krále Václava II., či jako inspirace pro tvorbu Karla Hynka
Máchy. Správa hradu organizuje doprovodné kulturní akce a prohlídky
oživené šermířským vystoupením, je zde možnost svatebních obřadů
i komerčních pronájmů.
Od května do září se zde koná mnoho doprovodného programu. Více
informací naleznete na webových stránkách hradu.
Otvírací doba: víkend 28.+29. 3. a duben So–Ne 10:00–16:30;
květen–červen Út–Ne 9:00–16:30;
červenec–srpen Út–Pá 9:00–16:30 a So–Ne 9:00–17:30;
září Út–Ne 9:00–16:30;
říjen So–Ne 9:00–15:30
Vstupné:

rodinné (2 dospělí + 1–3 děti) 310 Kč;
dospělí 120 Kč; zvýhodněné 80 Kč

Více informací na www.hrad-bezdez.eu
64
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Státní hrad Karlštejn
Karlštejn (vzdálenost 2 km)
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.
Otvírací 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 9:00–1:30;
červenec–srpen Po–Ne 9:00–18:00;
září Út–Ne 9:30–17:30; říjen Út–Ne 9:30–16:30;
1. – 22. listopadu Út–Ne 10:00–15:00;
23. listopadu – 20. prosince Pá–Ne 10:00–15:00;
26. prosince 2020 – 10. ledna 2021 Út–Ne 10:00–15:00;
11. ledna – 28. února 2021 Pá–Ne 10:00–15:00

Vstupné:

rodinné (2 dospělí + 3 děti) od 580 Kč;
dospělí od 220 Kč; děti, studenti, senioři od 150 Kč
(vždy záleží na zvoleném okruhu)
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Více informací na www.hrad-karlstejn.cz
65

28.2.2020 8:58:32

Státní hrad Křivoklát
Křivoklát; vzdálenost 600 m (po žluté turistické značce)
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–březen So–Ne 12:00–15:00;
duben Út–Ne 9:00–16:00;
květen–červen Út–Ne 9:00–17:00;
červenec–srpen Út–Ne 9:00–18:00;
září Út–Ne 9:00–17:00;
říjen Út–Ne 9:00–16:00
Vstupné:

rodinné (2 dospělí + 3 děti) od 400 Kč;
dospělí od 150 Kč;
děti, studenti, senioři od 110 Kč
(vždy záleží na zvoleném okruhu)

Více informací na www.hrad-krivoklat.cz
66
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Státní hrad Točník
Praskolesy (vzdálenost 5,5 km)
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.
Otvírací doba: Zahájení návštěvnické sezóny je 28. 3. 2020
duben–září Út–Ne;
říjen So–Ne a vybrané státní svátky v průběhu roku
Vstupné:
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rodinné (2 dospělí + 3 děti) od 290 Kč;
dospělí od 110 Kč;
děti, studenti, senioři od 80 Kč
(vždy záleží na zvoleném okruhu)

Více informací na www.hrad-tocnik.cz
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Státní zámek Březnice
Březnice; vzdálenost 600 metrů (po ulici Ludvíka Kuby)
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.
Otvírací doba: Zahájení návštěvnické sezóny je 28. 3. 2020
duben So–Ne 9:00–16:00;
květen Út–Ne 9:00–16:00;
červen–srpen Út–Ne 9:00–17:00;
září Út–Ne 9:00–16:00;
říjen So–Ne 9:00–16:00 a vybrané státní svátky
v průběhu roku
Vstupné:

rodinné (2 dospělí + 3 děti) od 290 Kč;
dospělí od 110 Kč;
děti, studenti, senioři od 80 Kč
(vždy záleží na zvoleném okruhu)
Více informací na www.zamek-breznice.cz
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Státní zámek Hořovice
Hořovice (vzdálenost 1,5 km)
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.
Otvírací doba: Zahájení návštěvnické sezóny je 28. 3. 2020
duben So–Ne 10:00–16:00; květen Út–Ne 10:00–16:00;
červen–srpen Út–Ne 10:00–17:00;
září Út–Ne 10:00–16:00;
říjen So–Ne 10:00–16:00 a vybrané státní svátky
v průběhu roku
Vstupné:
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rodinné (2 dospělí + 3 děti) od 340 Kč;
dospělí od 130 Kč;
děti, studenti, senioři od 90 Kč
(vždy záleží na zvoleném okruhu)
Více informací na www.zamek-horovice.cz
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Státní zámek Konopiště
Benešov, Konopiště
Benešov u Prahy (vzdálenost 2,5 km)
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.

j

Otvírací doba: Zahájení návštěvnické sezóny je 28. 3. 2020
duben–květen Út–Ne 10:00–16:00; červen–srpen
Út–Ne 10:00–17:00; září Út–Ne 10:00–16:00;
říjen Út–Ne 10:00–15:00; listopadu So–Ne 10:00–15:00
a vybrané státní svátky v průběhu roku
Vstupné:

rodinné (2 dospělí + 3 děti) od 560 Kč;
dospělí od 210 Kč; děti, studenti, senioři od 150 Kč
(vždy záleží na zvoleném okruhu)
Více informací na www.zamek-konopiste.cz
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Státní zámek Mnichovo Hradiště
Mnichovo Hradiště (vzdálenost 1,5 km)
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.
Otvírací doba: Zahájení návštěvnické sezóny je 28. 3. 2020
duben So–Ne 8:45–15:00;
květen–září Út–Ne 8:45–16:00;
říjen So–Ne 8:45–15:00
a vybrané státní svátky v průběhu roku
Vstupné:
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rodinné (2 dospělí + 3 děti) od 340 Kč;
dospělí od 130 Kč;
děti, studenti, senioři od 90 Kč
(vždy záleží na zvoleném okruhu)

Více informací na www.zamek-mnichovohradiste.cz
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Státní zámek Mníšek pod Brdy
Mníšek pod Brdy, Náměstí; vzdálenost 400 m
(po místních komunikacích)
Rymaně; vzdálenost 2,5 km (po žluté turistické značce)
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 Engelsﬂussu. Vnitřní prostory do
současné podoby upravili na počátku 20. století Kastové – poslední
majitelé zámku. Zámek se zaměřuje 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.
Otvírací doba: celoročně mimo pondělí
Vstupné:

rodinné (2 dospělí + 3 děti) od 260 Kč;
dospělí od 100 Kč;
děti, studenti, senioři od 70 Kč
(vždy záleží na zvoleném okruhu)

Více informací na www.zamek-mnisek.cz
72
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Státní zámek Veltrusy
Nelahozeves (vzdálenost 2 km)
Veltrusy (vzdálenost 1 km)
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“.
Otvírací doba:

celoročně mimo pondělí

Vstupné:

rodinné (2 dospělí + 3 děti) od 150 Kč;
dospělí od 60 Kč;
děti, studenti, senioři od 40 Kč
(vždy záleží na zvoleném okruhu)
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Více informací na www.zamek-veltrusy.cz
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Státní zámek Žleby
Žleby; vzdálenost 900 m (po červené turistické značce)
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 muﬂony, daňky, srnčí zvěří, divokými prasaty a různými druhy
ptáků. Součástí programu obory je ukázka a cvičení dravých ptáků.

j

Otvírací doba: Zahájení návštěvnické sezóny je 28. 3. 2020
duben So–Ne 9:00–16:00;
květen–červen Út–Ne 9:00–16:00;
červenec–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
Vstupné:

rodinné (2 dospělí + 3 děti) od 420 Kč;
dospělí od 160 Kč;
děti, studenti, senioři od 110 Kč
(vždy záleží na zvoleném okruhu)
Více informací na www.zamek-zleby.cz
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Štefánikova hvězdárna na Petříně
Petřín
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:
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rodinné (2 dospělí + 4 děti) 220 Kč;
dospělí 90 Kč;
děti 70 Kč

Více informací na www.planetum.cz
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Zámek Dobříš
Dobříš,nám.; vzdálenost 350 m (po místních komunikacích)
Dobříš; vzdálenost 1 km
Malebný rokokový zámek s výraznou fasádou a mansardovou
střechou, dal na okraji města v letech 1745 až 1765 postavit majitel
zdejšího panství Jindřich Pavel Mansfeld. Za druhé světové války
byl zabrán nacisty a sloužil jako sídlo říšského protektora Kurta
Daluege. Po roce 1945 zámek připadl státu a téměř 50 let sloužil
jako Domov spisovatelů. V roce 1998 byl zámek vrácen v restituci
potomkům významného šlechtického rodu Colloredo-Mannsfeld.
Zámek je otevřen celoročně a svým návštěvníkům nabízí celkem dva
prohlídkové okruhy: I. Zámecká expozice – 11 interiérů ve stylu rokoka
a klasicismu. II. a Galerie JCM – prohlídka rodinné sbírky obrazů, kde
jsou instalovány také různé výstavy. Chloubou zámku je Zrcadlový sál,
který se využívá ke konání svatebních obřadů, koncertů či různých
společenských akcí.
K zámku patří také dva parky – francouzský se vzácnou ukázkou
rokokové zahradní architektury a anglický volně-krajinářský o rozloze
30 ha. Francouzský park prochází rekonstrukcí a revitalizací, která by
měla být dokončena v srpnu 2020. V zámeckém areálu se nachází také
zámecký hotel****, zámecká restaurace a Muzeum hraček.
Otvírací doba: září–říjen denně kromě pondělí 8:00–16:30;
červenec–srpen denně 9:00–17:30
(poslední prohlídka bývá obvykle hodinu před zavírací
dobou)
Více informací na www.zamekdobris.cz
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Zámek Nelahozeves
Nelahozeves zámek
Nelahozeves
Zámek Nelahozeves je jednou z nejvýznamnějších renesančních
staveb v Čechách. Leží ve stejnojmenné obci asi 35 km severně od
Prahy na levém břehu řeky Vltavy. Stálá zámecká expozice Pohled do
šlechtického interiéru rodiny Lobkowiczů nabízí jedinečnou příležitost
seznámit se nejen s historií a životem české šlechtické rodiny, ale také
s jednou z nejstarších a největších soukromých sbírek umění v České
republice. Návštěvníky provázejí zámeckou galerií průvodci, kteří
živě popisují životní styl rodiny a význam vystavených předmětů. Na
zámku se během roku konají oblíbené festivaly pro rodiny s dětmi,
které oslavují staročeský život na venkově.
Otvírací doba: v letní sezóně od 28. 3. do 26. 10. 2020
Út-Ne 9:00–17:00 (poslední prohlídka začíná v 16:00)

Více informací na www.lobkowicz.com/cs/sbirky/zamek-nelahozeves/
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Zoologická zahrada Praha
Zoologická zahrada
Podhoří; vzdálenost 2 km (po červené turistické značce)
Zoologická zahrada hl. města Prahy se nachází v kopcovité a lesnaté
Troji. Najdete zde 10 pavilonů, 150 expozic, 2 restaurace, 7 občerstvení,
lanovou dráhu, vláček i další atrakce pro děti i dospělé. V roce 2018
největší cestovatelský server TripAdvisor zveřejnil žebříček
nejoblíbenějších zoologických zahrad světa, který vznikl hodnocením
miliónů jeho uživatelů. Pražská zoo se v něm umístila na 5. místě, což
potvrdilo její celosvětovou popularitu. Časopis Forbes ji už v roce 2008
ohodnotil jako 7. nejlepší zoo na světě.
V nedávné době tu přibyly pavilony Indonéské džungle, kde se chovají
varani komodští, expozice lachtanů, Opičí ostrov, stejně jako nesmírně
oblíbené gorily. Pražská zoo je slavná také svým úspěšným chovem
koní Převalského. Roku 2019 se v Zoo Praha otevřel tzv. Rákosův
pavilon, který je domovem papoušků z velehor i z nížin, z polopouští
i z tropických pralesů. V osmi jednotlivých expozicích pavilonu, včetně
dvou průchozích, se ptáci představují v kontextu krajin, kde jsou doma.
Otvírací doba: celoročně každý den od 9 do 16–21 hod.
(v závislosti na ročním období)
Vstupné:

rodinné (2 dospělí a 2 dětí) 800 Kč;
základní 250 Kč; snížené 200 Kč

Více informací na www.zoopraha.cz
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Zoopark Zájezd
Kováry; vzdálenost 6 km (nejprve po červené, od rozcestí Podholí po
zelené turistické značce až do Zájezdu)
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: březen: Po–Pá 10–16, So–Ne 10–17
duben–září: Po–Ne 9–18
říjen: Po–Pá 9–17, So–Ne 9–18
listopad–únor: Po–Ne 10–16
Vstupné:
rodinné vstupné 300 Kč,
dospělí 100 Kč,
student (dítě 3-18)/ZTP/Senior 75 Kč
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Zřícenina hradu Jenštejn
Jenštejn
Hrad spravuje Oblastní muzeum Praha-východ, příspěvková
organizace. V současnosti zde probíhá rekonstrukce hradní věže,
přesto je hrad s určitými omezeními v teplejších měsících roku
přístupný. V areálu zříceniny je možné navštívit dvě expozice
(v bývalém strážním domku a ve věži). Expozice ve věži, která se věnuje
životu na hradě, je přístupná po dobu rekonstrukce pouze do úrovně
hradní kaple. V expozici v bývalém strážním domku, které dominuje
model původní podoby hradu, se seznámíte také s archeologickými
nálezy a historií obce Jenštejn. Na odvážné čeká ve skále tesaný temný
sklípek.

j

Akce 2020:
Veterán Párty – hurá na hrad Jenštejn! 25. 4. 2020 (veřejnosti otevřený
sjezd vyznavačů historických vozů na hradě Jenštejně s ukázkou
techniky)
Muzejní noc na hradě 13. 6. 2020 (Poznejte památky v jiném světle!)
Zamykání hradu 27. 9. 2020 (symbolické zamykání hradu po sezoně
roku 2020)
Otvírací doba: od dubna do září každou sobotu a neděli 10:00–16:00
Vstupné:

rodinné 60 Kč;
dospělí 40 Kč;
děti, studenti, senioři 20 Kč
Více informací na www.muzeumbrandys.cz
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Zřícenina hradu Okoř
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 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
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Železniční muzeum Zlonice
Zlonice; vzdálenost 1 km (po místních komunikacích)
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 vybudovaném 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 28. března do konce října 2020;
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:

A
F

G
N

rodinné 200 Kč;
dospělí 100 Kč;
děti 50 Kč

Více informací na www.zmzlonice.draha.net
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