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Úvodní slovo ROPID
Vážení cestující,
letošní turistická sezona nabídne konečně po dvou letech omezení
opět plnou paletu možností, jak strávit volný čas během jara, léta
i podzimu nejen v Praze, ale díky postupující integraci veřejné dopravy
i v celém Středočeském kraji. S tradičními sezonními vlaky i autobusy
včetně historických pražských tramvají, speciálních cyklobusů
či dětského výletního vlaku Cyklohráček si můžete udělat nevšední
zážitek už ze samotné cesty, a to většinou za běžné jízdné Pražské
integrované dopravy. Po koronavirové pauze jsme letos opět v plné síle,
a tak pořádáme ve spolupráci s dalšími partnery opět celou řadu akcí
pro malé i velké příznivce železniční, autobusové i tramvajové dopravy.
Těšit se můžete na tradiční dětský den, speciální akce s Cyklohráčkem
včetně nových středečních jízd o letních prázdninách, autobusový
i železniční den plný netradičních dopravních prostředků a s bohatým
doprovodným programem. Tento průvodce vám ale hlavně přináší
nejzajímavější tipy na zážitky a výlety, s kterými poznáte krásná místa
Prahy i Středočeského kraje, a dostanete se tam veřejnou dopravou
bez starostí a výhodně díky možnosti cestovat všemi dopravními
prostředky na jednu jízdenku. Přeji vám mnoho krásných zážitků nejen
na cestách Pražskou integrovanou dopravou.
Ing. et Ing. Petr Tomčík, ředitel ROPID

Úvodní slovo IDSK
Vážení cestující,
ve Středočeském kraji se nachází mnoho krásných a zajímavých míst,
které stojí za návštěvu. Díky probíhající integraci veřejné dopravy
do systému Pražské integrované dopravy jsou tato místa veřejnosti
o něco dostupnější. Letos to jsou čtyři roky od úplné integrace železnice
a na začátku června bude ve středních Čechách kompletně zaintegrovaná
rovněž autobusová doprava.
Veřejné akce v tomto roce budou po delší době probíhat bez omezení
a zájemci si budou moci naplánovat řadu pěkných výletů – například
výlety Cyklohráčkem do Slaného, Zlonic a nově i dalších míst ve středních
Čechách, vyrazit turistickými vlaky do Českého ráje a Brd nebo se svézt
parním vlakem do Hostivice či do Posázaví.
Opomenout nemohu ani Velkou letní slavnost v Čelákovicích či Evropský
týden mobility – na těchto akcích Vám budou k dispozici naši pracovníci,
kteří Vám rádi zodpovědí dotazy k integrované dopravě ve Středočeském
kraji.
Přeji Vám příjemné čtení této brožury, které Vám, doufám, pomůže
zpříjemnit cestování po zajímavých místech ve Středočeském kraji.
JUDr. Zdeněk Šponar, ředitel IDSK
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sobota 7. května

Autobusový den PID v Letňanech
Již V. ročník úspěšné akce PID s výstavou autobusů dopravců
zapojených do systému Pražské integrované dopravy a bohatý
doprovodný program v podobě jízd historických autobusů nejen
do turisticky zajímavých míst.
sobota 7. května a neděle 24. července, 28. srpna a 2. října

Párou Prahou
Svezte se parním vlakem po nejkrásnějších tratích v metropoli.
Svačinu si brát nemusíte. Ve vlaku je po celou dobu jízdy
zajištěno občerstvení v historickém bufetovém voze.
neděle 8. května a soboty 23. července, 27. srpna a 1. října

Párou Posázavím
Vydejte se na okružní jízdu parním vlakem do oblasti dolního
Posázaví a Ladova kraje s návštěvou Týnce nad Sázavou.
Svezete se po jedné z našich nejkrásnějších lokálek z Prahy přes
Davli do Čerčan. Trati, která vede romantickým krajem kolem
řek Vltavy a Sázavy, dali za první republiky trampové název
Posázavský Paciﬁk, a ten jí zůstal dodnes.
sobota 21. května

Den Cyklohráčku ve Slaném
Symbolické oslavy deváté sezóny výletního vlaku pro malé
i velké na vlakovém nádraží ve Slaném. Těšit se můžete na
jízdy historickým motorovým vlakem mezi Slaným, Zlonicemi
a Straškovem, na jízdy historickými autobusy v okolí Slaného
či jízdy Cyklohráčku s lokomotivou v novém barevném nátěru.
sobota 28. května

Den dětí MHMP v Praze na Vypichu
Akce dětského dne pořádané Domy dětí a mládeže
ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy od 11 do 18 hodin
na přilehlé pláni na Vypichu.
sobota 4. června

Pražský den dětí
Tradiční akce organizace ROPID, národního dopravce
České dráhy a. s. a Dopravního podniku hl. m. Prahy a. s.
při příležitosti oslav Mezinárodního dne dětí se letos uskuteční
na vlakovém nádraží Praha-Smíchov.
sobota 25. června

Velká letní slavnost v Čelákovicích
Celoodpolední a večerní zábavní a hudební program
s občerstvením na louce u čelákovické lávky; doprovodný
program PID a ČD v podobě jízd historických autobusů a vlaků.
6

azitkovy-pruvodce-PID-2022_konverze.indd 6

25.05.2022 5:26:04

každou středu od 13. července do 24. srpna

Letní výlety s Cyklohráčkem
Novinkou letošní sezóny Cyklohráčku je sedm speciálních jízd
o vybraných letních středách, kdy Cyklohráček zamíří
do různých turisticky zajímavých lokalit. Zájemci si budou
moci udělat výlet například do ČD Muzea v Lužné u Rakovníka,
na hrad Křivoklát nebo Český Šternberk či navštívit královské
město Louny. Trasy a podrobnosti budou zveřejněné
na webových stránkách www.pid.cz/cyklohracek.
sobota 10. září

Pražský železniční den
Tradiční podzimní akce pořádaná ve spolupráci
s národním dopravcem České dráhy a. s. a Dopravním
podnikem hl. m. Prahy a. s.
od pátku 16. září do čtvrtka 22. září

Evropský týden mobility
V rámci tradičního každoročního Evropského týdne mobility
se organizace ROPID opět zúčastní tzv. Dne bez aut;
v letošním roce také s prezentací ke 30. výročí zapojení železnice
do systému Pražské integrované dopravy včetně záměrů
do budoucna (Praha + Středočeský kraj).
od úterý 22. listopadu do čtvrtka 24. listopadu

Veletrh Czechbus
11. ročník středoevropského veletrhu autobusů, hromadné
dopravy, garážové a servisní techniky v areálu
PVA EXPO PRAHA v Letňanech.
o víkendu 3. a 4. prosince

Mikulášské jízdy
Tradiční adventní víkend s Mikulášem, čertem a andělem.
Na návštěvníky čekají oblíbené jízdy výletním vlakem
Cyklohráček a parního vlaku po Praze i okolí.
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Kam vyrazit
Pražský motoráček
Praha hlavní nádraží • Praha-Zličín
Historický motoráček jezdí celoročně v sobotu, v neděli a o svátcích;
nejede od 24.12.2022 do 1.1.2023. Ve vlaku můžete cestovat na běžné
jízdné PID, platí také jízdní doklady OneTicket a jízdní doklady dle
Tarifu ČD. Více informací o platnosti jízdenek najdete na webu dopravce
www.kzc.cz.
Odjezdy z Hlavního nádraží.: 8:42, 10:34, 12:34 a 14:34
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

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Králo
Praž
Park
Zříce
Zoop
Hrad
Muz
Měst
Vlast
Žele
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vlakem?
Cyklohráček
Praha • Slaný • Zlonice
Speciální vlaková souprava Cyklohráčku pro malé i velké výletníky
vás při vašich cestách za dobrodružstvím doprovází letos již devátým
rokem! Opět každou sobotu, neděli i svátky až do konce října vás vlak
dvakrát denně sveze z pražského hlavního nádraží do královského
města Slaný. Ve vlaku platí Tarif PID, Systém jednotného tarifu
One Ticket a Tarif ČD.
Na letošní rok připravujeme ve spolupráci s národním dopravcem
České dráhy a. s. tzv. Letní výlety s Cyklohráčkem. Těšit se můžete
na 7 speciálních výletů, které se uskuteční o vybraných letních
středách a zavedou vás na nejrůznější turisticky zajímavé destinace
ve Středočeském kraji.
Ranní vlak směr TAM: Praha hl. n. (9:06) • Praha-Smíchov severní nástup. (9:13)
• Praha-Jinonice (9:23) • Praha-Cibulka (9:26) • Praha-Zličín (9:37)
• Hostivice (9:45) • Jeneč zastávka (9:50) • 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 (10:21) • Podlešín (10:31)
• Slaný předměstí (10:36) • Slaný (10:41)
Polední vlak směr ZPĚT: Slaný (11:02) • Slaný předměstí (11:06) • Podlešín (11:11)
• Koleč (11:20) • Zákolany zastávka (11:24) • Kováry (11:27)
• Noutonice (11:35) • Tuchoměřice (11:39) • Středokluky (11:46) • Dobrovíz (11:50)
• Hostouň u Prahy (11:52) • Jeneč zastávka (11:55) • Hostivice (12:07)
• Praha-Zličín (12:19) • Praha-Cibulka (12:25) • Praha-Jinonice (12:28) • Praha-Smíchov severní nástupiště (12:37) • Praha hl.n. (12:51)
Odpolední vlak směr TAM: Praha hl. n. (13:04) • Praha-Smíchov severní nástupiště (13:13)
• Praha-Jinonice (13:23) • Praha-Cibulka (13:26) • Praha-Zličín (13:37)
• Hostivice (13:45) • Jeneč zastávka (13:50) • 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 (14:21) • Podlešín (14:31) • Slaný
předměstí (14:36) • Slaný (14:43) • Zlonice (14:55)
Odpolední vlak směr ZPĚT: Zlonice (16:44) • Slaný (17:00) • Slaný předměstí (17:04)
• Podlešín (17:09) • Koleč (17:18) • Zákolany zastávka (17:22) • Kováry (17:25)
• Noutonice (17:33) • Tuchoměřice (17:37) • Středokluky (17:46) • Dobrovíz (17:50)
• Dobrovíz-Amazon (17:53) • Hostouň u Prahy (17:54) • Jeneč zastávka (17:57)
• Hostivice (18:07) • Praha-Zličín (18:19) • Praha-Cibulka (18:25) • Praha-Jinonice (18:28)
• Praha-Smíchov severní nástupiště (18:37) • Praha hl.n. (18:46)

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 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
až do 30. října 2022. 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. Ve vlaku platí Tarif PID (v úseku Praha
– Rožďálovice), Systém jednotného tarifu One Ticket a Tarif ČD.
Vlak směr TAM: Praha Masarykovo nádraží (8:54) • Praha-Libeň (9:01) • Nymburk
město (9:39) • Křinec (9:58) • Rožďálovice (10:06) • Kopidlno (10:15) • Jičín (10:39)
• Železnice (10:44) • Jinolice (10:48) • Libuň (10:53) • Rovensko pod Troskami (11:12)
• Ktová (11:14) • Hrubá Skála (11:20) • Karlovice-Sedmihorky (11:22) • Turnov
město (11:27) • Turnov (11:35)
Vlak směr ZPĚT: Turnov (16:23) • Turnov město (16:29) • Karlovice-Sedmihorky
(16:34) • Hrubá Skála (16:38) • Borek pod Troskami (16:41) • Ktová (16:43)
• Rovensko pod Troskami (16:53) • Libuň (17:02) • Jinolice (17:06) • Železnice (17:11)
• Jičín (17:25) • Kopidlno (17:51) • Rožďálovice (17:59) • Křinec (18:07) • Nymburk
město (18:29) • Praha-Libeň (19:09) • Praha Masarykovo nádraží (19:16)

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Cyklovlak Cyklo Brdy
Praha • Beroun • Zdice • Jince
• Příbram • Březnice • Blatná
Turistický vlak s historickou lokomotivou Vás až do Jihočeského kraje
sveze každou sobotu, neděli a o státních svátcích až do 30. října 2022.
Ve vlaku platí Tarif PID (v úseku Praha – Hudčice), Systém jednotného
tarifu One Ticket a Tarif ČD.
Vlak směr TAM: Praha hl. n. (8:17) • Praha-Smíchov (8:30) • Beroun (9:18) • Zdice (9:33)
• Lochovice (9:42) • Jince (9:51) • Příbram (10:09) • Příbram sídliště (10:12)
• Milín (10:19) • Březnice (10:34) • Hudčice (10:43) • Bělčice (10:51) • Blatná (11:04)
Vlak směr ZPĚT: Blatná (16:50) • Bělčice (17:04) • Hudčice (17:11) • Březnice
(17:23) • Milín (17:36) • Příbram sídliště (17:42) • Příbram (17:49) • Jince (18:02)
• Lochovice (18:12) • Zdice (18:23) • Beroun (18:45) • Praha-Smíchov (19:26)
• Praha hl. n. (19:34)

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
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Posázavský motoráček
Praha • Vrané nad Vltavou
• Týnec nad Sázavou
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 až do 2. října 2022.
Ve vlaku můžete cestovat na běžné jízdné PID, platí také jízdní doklady
OneTicket a jízdní doklady dle Tarifu ČD. Více informací o platnosti
jízdenek najdete na webu dopravce www.kzc.cz.
Ranní vlak směr TAM (pouze o sobotách a 5. 7. a 28. 9.): Praha hl. n. ( 7:39)
• Praha-Vršovice (7:44) • Praha-Kačerov (7:49) • 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 (8:46) • Krhanice (8:56) • Týnec nad Sázavou (9:01)
Ranní vlak směr ZPĚT (pouze o sobotách a 5. 7. a 28. 9.): Týnec nad Sázavou (9:15)
• Jílové u Prahy (9:30) • Luka pod Medníkem (9:37) • Petrov u Prahy (9:43) • Davle
(9:49) • Vrané nad Vltavou (9:59) • Praha-Braník (10:11) • Praha-Kačerov (10:18) •
Praha-Vršovice (10:23) • Praha hl.n. (10:29)
Odpolední vlak směr TAM (pouze o nedělích a 6. 7.): Praha hl. n. (14:55) • Praha-Vršovice (15:00) • Praha-Kačerov (15:05) • Praha-Braník (15:11) • Vrané nad Vltavou
(15:30) • Davle (15:39) • Petrov u Prahy (15:44) • Luka pod Medníkem (15:50) • Jílové
u Prahy (15:57) • Týnec nad Sázavou (16:11)
Odpolední vlak směr ZPĚT (pouze o nedělích a 6. 7.): Týnec nad Sázavou (18:01)
• Krhanice (18:06) • Jílové u Prahy (18:18) • Luka pod Medníkem (18:25) • Petrov
u Prahy (18:31) • Davle (18:41) • Vrané nad Vltavou (18:58) • Praha-Braník (19:10)
• Praha-Kačerov (19:17) • Praha-Vršovice (19:22) • Praha hl.n. (19:28)

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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Rakovnický rychlík
Praha • Beroun • Křivoklát • Rakovník
• Kralovice u Rakovníka
Rakovnický rychlík jezdí údolím řeky Berounky a Rakovnického potoka
z Prahy přes Beroun, Křivoklát a Rakovník do Kralovic a zpět každou
sobotu, neděli a státní svátky až do 30. října 2022. Ve vlaku můžete
cestovat na běžné jízdné PID, platí také jízdní doklady OneTicket
a jízdní doklady dle Tarifu ČD. Více informací o platnosti jízdenek
najdete na webu dopravce www.kzc.cz.
Vlak směr TAM: Praha hl. n. (9:13) • Praha-Smíchov (9:20) • Beroun (10:13) • Nižbor
(10:25) • Zbečno (10:35) • Roztoky u Křivoklátu (10:46) • Křivoklát (10:50) • Rakovník
(11:10) • Lubná (11:17) • Příčina (11:22) • Zavidov (11:31) • Všesulov (11:36) • Čistá (11:41)
• Strachovice (11:48) • Kožlany (11:54) • Kralovice u Rakovníka (11:58)
Vlak směr ZPĚT: Kralovice u Rakovníka (14:40) • Kožlany (14:43) • Strachovice (14:51)
• Čistá (14:58) • Všesulov (15:02) • Zavidov (15:08) • Příčina (15:16) • Lubná (15:21)
• Rakovník (15:23) • Křivoklát (15:49) • Roztoky u Křivoklátu (15:53) • Zbečno (16:02)
• Nižbor (16:14) • Beroun (16:44) • Praha-Smíchov (17:20) • Praha hl. n. (17:29)

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 • Mšeno
Kokořínský rychlík jezdí z Prahy do oblasti Kokořínska, do městečka
Mšeno a zpět každou sobotu, neděli a státní svátky až do 30. října 2022.
Ve vlaku můžete cestovat na běžné jízdné PID, platí také jízdní doklady
OneTicket a jízdní doklady dle Tarifu ČD. Více informací o platnosti
jízdenek najdete na webu dopravce www.kzc.cz.
Vlak směr TAM: Praha-Vršovice (8:17) • Praha hl. n. (8:28) • Praha-Vysočany (8:35)
• Praha-Kbely (8:48) • Praha-Čakovice (8:58) • Neratovice (9:10) • 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 (18:27) • Praha-Kbely (18:31)
• Praha-Vysočany (18:43) • Praha hl. n. (18:50) • Praha-Vršovice (18:59)

Zajímavosti na trase:
• Zámek Mělník
• Skalní obydlí ve Lhotce
• Zrušená železniční trať Lhota u Mělníka – Střednice
• Městské lázně ve Mšeně
• Hrad Kokořín
• Kokořínský důl
•
•
•
•
•
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Lužickohorský rychlík
Praha • Neratovice • Mladá Boleslav
• Bezděz • Česká Lípa • Jedlová • Krásná Lípa
• Mikulášovice
Lužickohorský rychlík jezdí z Prahy do oblasti Máchova kraje
a do Lužických hor do stanice Mikulášovice dolní nádraží
ve Šluknovském výběžku a zpět každou sobotu, neděli a státní svátek
až do 30. října 2022. Ve vlaku můžete cestovat na běžné jízdné PID,
platí také jízdní doklady OneTicket a jízdní doklady dle Tarifu ČD. Více
informací o platnosti jízdenek najdete na webu dopravce www.kzc.cz.
Vlak směr TAM: Praha-Vršovice (8:44) • Praha hl. n. (8:58) • Praha-Vysočany (9:05)
• Praha-Kbely (9:16) • Praha-Čakovice (9:22) • Neratovice (9:39) • Všetaty (9:50) • Mladá
Boleslav hl. n. (10:19) • Bezděz (10:48) • Doksy (11:05) • Staré Splavy (11:08) • Česká
Lípa hl. n. (11:30) • Česká Lípa střelnice (11:33) • Nový Bor (11:44) • Svor (11:51) • Jedlová
(12:03) • Chřibská (12:10) • Rybniště (12:20) • Krásná Lípa město (12:24) • Krásná Lípa
(12:37) • Panský (12:47) • Brtníky (12:51) • Mikulášovice střed (13:02) • Mikulášovice dolní
nádraží (13:08)
Vlak směr ZPĚT: Mikulášovice dolní nádraží (15:17) • Mikulášovice střed (15:22) • Brtníky
(15:33) • Panský (15:38) • Krásná Lípa (15:50) • Krásná Lípa město (15:53) • Rybniště (15:57)
• Chřibská (16:02) • Jedlová (16:14) • Svor (16:25) • Nový Bor (16:41) • Česká Lípa střelnice
(16:51) • Česká Lípa hl. n. (16:59) • Staré Splavy (17:11) • Doksy (17:15) • Bezděz (17:25)
• Bakov nad Jizerou (18:04) • Mladá Boleslav hl. n. (18:13) • Všetaty (18:42) • Neratovice
(18:49) • Praha-Čakovice (19:12) • Praha-Kbely (19:15) • Praha-Vysočany (19:26)
• Praha hl. n. (19:38) • Praha-Vršovice (19:46)

Zajímavosti na trase:
• Škoda Auto Muzeum
• Letecké muzeum Metoděje Vlacha
• Zřícenina zámku Zvířetice
• Státní hrad Doksy
• Máchovo jezero a město Doksy
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Kam vyrazit
Mníšecký cyklobus
Turistický cyklobus 996 :
Dobřichovice • Mníšek pod Brdy • Kytín
Až do 30. října je každou sobotu, neděli a svátky v provozu speciální
linka Cyklobusu mezi údolím řeky Berounky a brdskými lesy. 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
tedy nezastavuje v zastávce linky 448 před nádražím). Nakládku
a vykládku kol si zajišťuje cestující sám, řidič poskytuje případnou radu
či pomoc. Na lince platí Tarif PID, tj. v Cyklobusu se jízdní kolo přepravuje
za 20 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 autobusem s přívěsem upraveným na přepravu
jízdních kol.

j

Odjezdy z «Dobřichovice, Nádraží»: 8:30, 10:30, 12:30, 14:30, 16:30
Odjezdy z «Kytín, Náves»: 9:25, 11:25, 13:25, 15:25

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

–

j
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cyklobusem?
Cyklobus Český ráj
Turistický cyklobus 997 :
Mladá Boleslav • Mnichovo Hradiště
• Kněžmost • Sobotka
Od 28. května bude v rámci turistických autobusů v mikroregionu
Český ráj obnoven cyklobus v trase Mladá Boleslav – Mnichovo
Hradiště – Kněžmost – hrad Kost – Sobotka. Turistický autobus nabídne
spojení dvakrát denně z Mnichova Hradiště přes Valečov, Kněžmost
a hrad Kost do Sobotky a třikrát denně mezi Mnichovým Hradištěm
a Kněžmostem. V provozu bude o víkendech a svátcích od 28. května
do 28. září. Garantovaná přeprava jsou čtyři kola.
Na zastávce Mnichovo Hradiště, nám. je návaznost na autobusovou
linku 345 z/do Prahy (Praha, Černý most – Mladá Boleslav – Hodkovice
nad Mohelkou – Liberec).
Mezi nejatraktivnější oblasti Českého ráje patří skalní města. Navštívit
jich tu můžete hned několik. Nedaleko Jičína leží Prachovské skály
typické svými věžemi. Mezi Turnovem a Jičínem najdeme známé
Hruboskalské skalní město zvané Skalák a také menší Borecké skály.
Na Maloskalsku jsou to Besedické skály a dále směrem k Turnovu
Klokočské skály. Nedaleko Mnichova Hradiště najdeme oblíbené
Příhrazské skály a zbytky skalního hradu s jedinečnými výhledy
– Drábské světničky.
Dominantou a symbolem Českého ráje je zřícenina hradu Trosky,
ale k návštěvě je zde celá řada dalších památek – cyklobus 997
obsluhuje mimo jiné obec Sobotka a obec Libošovice, kde se blízko
autobusové zastávky Libošovice, Podkost, hrad Kost nachází
jeden z nejzachovalejších, nejvýznamnějších a zároveň posledních
středověkých hradů v České republice – hrad Kost. V obci Sobotka
naleznete lovecký zámeček Humprecht, který tvoří krásnou
dominantu krajiny a je proslulý svou akustickou, takřka 17 m vysokou,
hudební síní. Za návštěvu rovněž stojí Mnichovo Hradiště, Hrubý
Rohozec či Dětenice. Je zde také mnoho zřícenin, skalních hradů
a vyhlídek. Nádherný výhled se nabízí například z Kozákova,
nejvyšší hory Českého ráje
Malebnost Českému ráji dodávají stavby lidové architektury.
Obdivovat je můžete například ve Vesci u Sobotky, v osadě Mužský,
ve čtvrti Trávníky v Železném Brodě a na mnoha dalších místech.
Více informací k Českému ráji na www.cesky-raj.info/cs/co-navstivit/
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Kam vyrazit t
T3 Coupé
Tramvaj T3 Coupé nabízí požitek nejen ze samotné jízdy po Praze
v polootevřeném voze, ale také ze stylového řešení jeho interiéru.
Designéři se pochopitelně nejvíce inspirovali původní Tatrou T3, občas
si ale pro nápady „odskočili“ i do starších typů tramvají.
Součástí interiéru je tak mimo jiné i bar vycházející z tramvaje typu T1,
kde podobný pultík sloužil pro prodej jízdenek. Další výraznou
reminiscencí jsou střešní okna, která upomínají na legendární
autobus Škoda 706 RTO. Návrháři neopomněli ani takové detaily,
jako je mechanický znehodnocovač jízdenek, mimochodem speciálně
navržených pouze pro jízdy v T3 Coupé.

j

Veškerým inovativním prvkům navzdory si tramvaj záměrně
zachovává poetiku šedesátých let a vyjadřuje tak poctu designérovi
Františku Kardausovi (1908–1986), autorovi původních vozů Tatra T3.
Tramvaj T3 Coupé byla vyrobena v Opravně tramvají DPP v Praze-Hostivaři. Celý projekt včetně návrhu až po kompletní výrobu vozu
trval dva roky.

Pronájem jízdy T3 Coupé:
Vyhlídková tramvaj pro Prahu T3 Coupé slouží pro zážitkové a komerční
jízdy, které vypravuje vozovna Střešovice. Obsaditelnost vozidla je
31 osob, cena za pronájem hodiny jízdy T3 Coupé činí 7 700 Kč vč. DPH.
Cena komerční jízdy se účtuje za každou započatou hodinu výkonu
vozidla, tj. od vyjetí tramvaje z vozovny Střešovice do jejího zatažení
zpět do vozovny. Pro objednání jízdy je nutné využít formulář na webu:
dpp.cz/zabava-a-zazitky/objednavkovy-formular.

20
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tramvají?
Turistická tramvaj 42
Dlabačov • Václavské náměstí a zpět
Turistická tramvaj propojuje městské památky formou okružní jízdy
a staví na všech zastávkách na trase s možností opakovaného výstupu
a nástupu po celý den. Na lince se střídají historické vozy z doby
od rakousko-uherské monarchie až po vozy unikátního typu T
z přelomu 50. a 60. let.
Vyhlídková jízda historickými vozy je atrakcí nejen pro fanoušky
dopravních prostředků. Vychutnáte si neopakovatelný zážitek,
navíc za jeden den můžete vystřídat hned několik vozů v rámci jedné
jízdenky! Nejkrásnější dominanty Prahy nebo výhledy na řeku Vltavu –
to je jen zlomek toho, co na okružní jízdě metropolí uvidíte.
Linka je vedena po zastávkách v docházkové vzdálenosti
od významných pamětihodností, včetně objektů spravovaných
Prague City Tourism: Prašná brána, Novomlýnská vodárenská věž,
Staroměstská radnice, Staroměstská a Malostranská mostecká věž,
Petřínská rozhledna se zrcadlovým bludištěm. Po předložení jízdenky
v den jízdy můžete získat 20% slevu na vstup.

Provozní doba
• od 26. března do 1. ledna 2023
• v sobotu, neděli a svátky od 10:00 do 18:00 v intervalu 40 minut
Jízdné
• 250 Kč plné jízdné na 24 hodin
• 150 Kč snížené jízdné (děti, studenti a senioři)
Kde se tramvaj nachází
Výchozí stanicí je Dlabačov, do které se tramvaj po okružní jízdě vždy
také vrací. Tramvaj jede ve směru Pražský hrad, Malostranská, Dlouhá
třída, Masarykovo nádraží, Václavské náměstí, Národní divadlo, Újezd.
Více informací o trase na www.prague.eu/tramvaj42
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Kam vyrazit
Přívoz P1
Sedlec • Zámky
Přívoz s celoročním provozem zajišťuje spojení Sedlce a Zámků
na severním okraji Prahy, které je atraktivní pro výlety vltavským
údolím (např. okruh Stromovka – Troja – Zámky – Sedlec – Podbaba
– Stromovka) i pro běžné denní cesty. Cesta z Bohnic na Suchdol (přes
Holešovice cca 60 minut) může při využití přívozu trvat jen půl hodiny
(při využití jízdního kola i méně). Výhodně vychází i spojení z Bohnic
na Prahu 6 a do Roztok nebo Kralup nad Vltavou.
Levobřežní přístaviště Sedlec navazuje přímo na cyklotrasu A1
ve směru Podbaba a Stromovka. Cca 250 metrů od pravobřežního
přístaviště Zámky pak začíná cyklotrasa A28 (směr Bohnice) a přímo
u přístaviště vede cyklotrasa A2 – na sever do Klecánek a Řeže / na jih
do Podhoří, Troje a Libně.
Na přívozu P1 jsou v provozní době při delším intervalu možné další
plavby nad rámec plaveb uvedených v jízdním řádu. Tyto plavby lze
uskutečnit na základě požadavku cestujících tak, aby nebyly ovlivněny
plavby dle jízdního řádu. Potřeba plavby mimo jízdní řád se signalizuje
akusticky (kruhem nebo požádáním) a za takovou plavbu se neplatí
žádný příplatek.

•
•
•
•
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přívozem?
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.
Cesta veřejnou dopravou z Dejvic přes Holešovice do Troje trvá přes
30 minut (a může být komplikována silnou automobilovou dopravou
v oblasti Troje), ale využitím přívozu se tato doba zkracuje na polovinu.
Nad levobřežním přístavištěm vede cyklotrasa A1 – na sever do Sedlce
/ na jih přes Podbabu do Stromovky a nedaleko začíná cyklotrasa A17
vedoucí Šáreckým údolím do Nebušic. Nad pravobřežním přístaviště
Podhoří pak 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).

Zajímavosti na trase:
• Zoologická zahrada v Praze-Troji
• Lanová dráha v ZOO
• Botanická zahrada Praha a tropický skleník Fata Morgana
• Zámek Troja s bludištěm v Trojských zahradách
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Přívoz P3
Lihovar • Dvorce
Přívoz se sezonním provozem nabízí výhodné spojení břehů Vltavy
v místech, kde levý břeh na vstupu do města ztrácí přírodní charakter
i přívětivost pro chodce, cyklisty či bruslaře. Přívozem se však dá
přeplavit na pravý břeh, který nabízí příjemné podmínky až na okraj
samotného centra města.
Levobřežní přístaviště Lihovar se nachází poblíž stejnojmenných
zastávek pozemní dopravy (300 m). Na jih od přístaviště vede
cyklotrasa A1 ve směru Lahovičky, Radotín, nedaleko pak odbočuje
cyklotrasa A12 do Prokopského údolí.
Pravobřežní přístaviště Dvorce se nachází v jižní části Žlutých lázní
a přístup z Podolského nábřeží je v provozní době přívozu možný
průchodem volně přístupného areálu Dvorce. Pro další cesty lze využít
zastávky Dvorce (tram i bus). Po pravém břehu vede cyklotrasa A2
– na sever do centra města / na jih směr Braník, Modřany, Zbraslav.
Přívoz P3 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).

Zajímavosti na trase:
• Výtopna Zlíchov
• Plavecký stadion Podolí
• Sportovní a relaxační areál Žluté lázně

•
•
•

Přívoz P4
Dostihová • Belárie
Přívoz se sezonním provozem spojuje vltavské břehy pod modřanským
jezem. Nabízí tak rychlé spojení Velké Chuchle a rozvíjející se oblasti
na rozhraní Modřan a Hodkoviček.
Přístaviště Dostihová se nachází nedaleko autobusových zastávek
linek 129, 241 a 318, o 400 m dále jsou zastávky železniční linky S7
a autobusové linky 244. U přístaviště je rozcestí cyklotras A1
(na sever směr Lihovar, centrum / na jih směr Zbraslav, Radotín) a A112
(směr Velká Chuchle, Barrandov).
Přístaviště Belárie se nachází v dosahu zastávek tramvajových linek
3, 17 a 21. Přímo u přístaviště prochází cyklotrasa A2 (na sever směr
Braník, centrum / na jih směr Modřany, Komořany, Zbraslav).
Na přívozu P4 jsou v provozní době možné další plavby nad rámec
plaveb uvedených v jízdním řádu. Tyto plavby lze uskutečnit
na základě požadavku cestujících tak, aby nebyly ovlivněny plavby
či provozní přestávky dle jízdního řádu. Potřeba plavby mimo jízdní řád
se signalizuje akusticky (zvonem nebo požádáním) a za takovou plavbu
se neplatí žádný příplatek.

!

Linka P4 bude v provozu od vyhlášení.
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Přívoz P5
Císařská louka (• Kotevní) • Výtoň
Přívoz se sezonním provozem spojuje severní cíp ostrova Císařská
louka s oběma vltavskými břehy. Nabízí 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.
Přívoz P5 zajišťuje s ohledem na charakter provozu pouze plavby
uvedené v jízdním řádu. Přístaviště Kotevní je obsluhováno jen
v případě poptávky – na lodi požádejte převozníka při nástupu,
na břehu čekejte přímo nad přístavištěm (u označníku). Při zvýšené
poptávce může být z kapacitních důvodů zajištěn posilový spoj.
Dříve přívozem PID zajišťované spojení vltavských náplavek je
zajištěno nově opravenými lávkami pro pěší výtoňského železničního
mostu, po chodnících Palackého mostu nebo případně komerčním
přívozem (mimo PID).

Zajímavosti na trase:
• Muzeum v Podskalské celnici
• Vyšehrad
• Království železnic
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Přívoz P6
Lahovičky • Nádraží Modřany
Přívoz se sezonním provozem spojuje vltavské břehy kousek pod
soutokem Vltavy a Berounky. Tím nabízí především rychlé spojení
z osídleného modřanského břehu na přírodnější levý břeh.
Levobřežní přístaviště Lahovičky umožňuje využít 700 m vzdálenou
zastávku autobusových linek, ale především rychle zpřístupňuje
rozvojové území podél cyklotrasy A1 (na sever do Chuchlí a centra /
na jih podél Berounky do Radotína a dále).
Pravobřežní přístaviště Nádraží Modřany se nachází v dosahu zastávek
tramvajových linek 3 , 17 a 21 , autobusových linek 139 , 165 a 341
a železničních linek S8 a S88 . Nedaleko přístaviště je rozcestí cyklotras
A2 (na sever směr Braník, centrum / na jih směr Komořany, Zbraslav)
a A21 (směr Modřany, Libuš, Kunratice, Šeberov).
Na přívozu P6 jsou v provozní době možné další plavby nad rámec
plaveb uvedených v jízdním řádu. Tyto plavby lze uskutečnit
na základě požadavku cestujících tak, aby nebyly ovlivněny plavby
či provozní přestávky dle jízdního řádu. Potřeba plavby mimo jízdní řád
se signalizuje akusticky (zvonem nebo požádáním) a za takovou plavbu
se neplatí žádný příplatek.

K
l

j

Přívoz P7
Pražská tržnice • Rohanský ostrov
Přívoz se sezonním provozem vltavské břehy v místě budované
Štvanické lávky a do jejího dokončení bude zajišťovat přepravu mezi
Holešovicemi a rozvíjejícím se Karlínem.
Levobřežní přístaviště Pražská tržnice se nachází u pobřežní cesty
pod Bubenským nábřežím, tramvajová zastávka Pražská tržnice je
vzdálena pouhých 160 metrů.
Přístaviště Ostrov Štvanice je z důvodu staveniště Štvanické lávky
zrušeno. Pravobřežní přístaviště Rohanský ostrov je umístěno pod
schodištěm říční navigace, které se nachází v přímé linii prodloužení
Thámovy ulice. Nedaleko vede cyklotrasa A2 (na západ do centra
města / na východ směr Libeň) a pobřežní partie nedaleko oživuje
osvěžovna „Přístav 18600“. Stanice metra Křižíkova i stejnojmenná
zastávka tramvaje je vzdálena 400 metrů.
Na přívozu P7 jsou v provozní době při delším intervalu možné další
plavby nad rámec plaveb uvedených v jízdním řádu. Tyto plavby lze
uskutečnit na základě požadavku cestujících tak, aby nebyly ovlivněny
plavby dle jízdního řádu. Potřeba plavby mimo jízdní řád se signalizuje
akusticky (kovovým úderem nebo požádáním) a za takovou plavbu se
neplatí žádný příplatek.

•
•
•
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Kam vyrazit
lanovkou?
Lanová dráha
Újezd – Nebozízek – Petřín
Pozemní lanová dráha na Petřín zahájila provoz dne 25. července 1891,
pohon byl na vodní převahu. Její provoz skončil v roce 1916
v souvislosti s 1. světovou válkou. Lanovka 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 jednu jízdu lanovou
dráhou platí speciální jednotné nepřestupní jízdné za 60 Kč (jízdenky
k zakoupení v automatech na zastávkách lanové dráhy). Platným
jízdním dokladem pro lanovku jsou i předplatní kupony pro Prahu
nebo jízdné pro Prahu s platností 24 hodin a více, doklady pro cestování
za zvláštní ceny jízdného a doklady opravňující k bezplatné přepravě.
Lanová dráha je v provozu celoročně každý den cca od 8:00
do 23:00 v intervalu 10-15 minut (v závislosti na zimním
nebo letním sezónním provozu). Od 10. října do 27. října probíhá
podzimní pravidelná revize, při které je lanová dráha mimo provoz.

Zajímavosti na trase:
• Zrcadlové bludiště na Petříně
• Petřínská rozhledna
• Štefánikova hvězdárna
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ČD Muzeum Lužná u Rakovníka
S50 R24 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.
Otevírací doba

Květen: Čt–Pá: 11:00–17:00; So–Ne: 9:30–17:00
Červen až srpen: Denně 9:30–17:00
Září: Čt–Pá: 11:00–17:00; So–Ne: 9:30–17:00
Říjen: So–Ne: 9:30–17:00

Vstupné

Rodinné vstupné (2 dospělí a 2 děti): 520 Kč
Plné vstupné: 180 Kč
Snížené vstupné (děti 4–15 let, senioři 65+,
studenti do 25 let, ZTP): 150 Kč

Více informací na www.cdmuzeum.cz
30
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Akce ČD Muzea Lužná u Rakovníka
14. května

Parním vlakem do Bochova
Blatno u Jesenice • Protivec • Bochov
125 let tratě
4. června
Rodinný den v ČD Muzeu
zvláštní vlaky v okolí muzea
11. a 12. června
25 let muzejnictví v Lužné u Rakovníka
setkání lokomotiv na točně
zvláštní vlaky v okolí muzea
2. července
Parním vlakem k Berounce
vlak Lužná u Rakovníku • Rakovník • Nižbor a zpět
16. a 17. července TATRA den v ČD Muzeu
setkání silničních vozidel značky Tatra v muzeu
zvláštní vlaky s motorovým vozem M131.1
6. srpna
Parním vlakem k Berounce
vlak Lužná u Rakovníku • Rakovník • Nižbor a zpět
20. a 21. srpna
Model víkend v ČD Muzeu
sraz RC modelů a modelářská burza
8. a 9. října
Setkání Sergejů v ČD Muzeu
setkání historických motorových vozů řady T976.1
přehlídka lokomotiv na točně
zvláštní vlaky v okolí muzea
29. a 30. října
Ukončení sezóny ČD Muzea
jízdy parních vlaků v okolí muzea
O letních středách 6., 13., 20., 27. 7., 3., 10., 17., 24. a 31. 8. 2022
se uskuteční akce „Z muzea do muzea“ (jízda zvláštního vlaku
z Lužné u Rakovníka do Chomutova a zpět; 6. 7. 2022 parní vlak, ostatní
termíny historický motorový vlak).
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Český kras v okolí Koněprus
Koněprusy
Koněprusy, jeskyně
Pokud se chystáte za divokou přírodou plnou romantických
výhledů, měli byste si s námi vyrazit na výlet do Koněprus a okolí.
Do krajiny zvrásněné krasovými kaňony a roklemi plné jeskyň se člověk
zamiluje na první pohled.
Vydejte se třeba do malebného a romantického „Údolí Děsu“ pozorovat
Kodské kaskády pokryté pěnovcem, navštivte Axamitovu bránu,
z uctivé vzdálenosti pozorujte skutečné Čertovy schody a užijte si
nádherné výhledy. Na faunu i ﬂóru bohatý Český kras nabízí spoustu
naučných stezek.
Pro dopravu z Prahy můžete využít kromě vlakových linek S7, R16
a R26 také Rakovnický rychlík, kterým se přiblížíte do Berouna, odkud
můžete pokračovat autobusovou linkou 633.

Dům dětí a mládeže v Praze 5
B

Anděl

Středisko pro aktivní trávení volného času dětí a mládeže z celé
Prahy. Rozsáhlou nabídku akcí, táborů a zájmových kroužků naleznete
na webu: ddmpraha5.cz.
Mezi kroužky najdete i Klub dopravní historie, který již devatenáctým
rokem sdružuje děti a mládež od 7 let. Klub je zaměřen na zájemce
o různé druhy dopravy, jak současné, tak i historické. Pravidelně
organizuje například exkurze či výlety do dopravně zajímavých míst
v Praze a po ČR.
Navíc Dům dětí a mládeže dlouhodobě spolupracuje s organizací
ROPID při pořádání například Dne dětí (červen) nebo při prosincových
Mikulášských jízdách.

Více informací na www.ddmpraha5.cz
32
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Hamousův statek ve Zbečně
S75 Zbečno (vzdálenost cca 850 m)
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 (v 11 hodin).
Otevírací doba

Květen a červen: Út–Ne: 9:00–16:00
Červenec a srpen: Út–Ne: 9:00–17:00
Září: So–Ne: 9:00–16:00 a vybrané státní svátky

Vstupné

Dospělí: 110 Kč
Děti do 6 let: zdarma
Mládež do 18 let: 40 Kč
Mládež do 25 let: 90 Kč
Senioři nad 65 let: 90 Kč
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Hradiště Budeč
S45 Zákolany
S54 Zákolany zastávka
S54 Kováry
Zákolany
Zákolany, Kováry, železniční zastávka
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.
Otevírací doba a vstupné: aktuální informace o zpřístupnění národní
kulturní památky Budeč najdete na www.omk.cz
Více informací na www.omk.cz
34
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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.
Otevírací doba

Celoročně, Po–Ne: 9:00–18:00;
případné zavírací dny najdete na webu zámku

Vstupné

Rodinné vstupné (2 dospělí a 3 děti): 190 Kč
Základní vstupné: 70 Kč
Snížené vstupné (děti 3-15 let, senioři 65+, studenti
do 26 let, ZTP/P): 40 Kč
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Invalidovna
B

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.
Otevírací doba

Do 30. 10., So–Ne: 10:00–16:00

Vstupné

Dospělí: 130 Kč
Děti do 6 let: zdarma
Mládež do 18 let: 50 Kč
Mládež do 25 let: 100 Kč
Senioři nad 65 let: 100 Kč

Více informací na www.invalidovna-praha.cz
36
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Klášter Sázava
Sázava, Klášterní
Místo spojené s životem a dílem patrona české země svatého Prokopa.
Sázavský klášter v roce 1032 založil u své poustevny sv. Prokop spolu
s přemyslovským knížetem Oldřichem.
Neopakovatelný dojem zanechává nedostavěné gotické trojlodí
kostela s monumentální věží z rudého kamene. Z doby Karla IV. je
i kapitulní síň se vzácnými freskami, především unikátní Madonou
Sázavskou. Klášterní zahrada je přístupná zdarma.
Otevírací doba

Květen: Út–Ne: 10:00–15:30
Červen: Út–Ne: 10:00–16:45
Červenec a srpen: Út–Ne: 10:00–17:00
Září: Út–Ne: 10:00–15:30
Říjen: So, Ne a svátky: 10:00–15:30

Vstupné

Dospělí: 150 Kč
Děti do 6 let: zdarma
Mládež do 18 let: 60 Kč
Mládež do 25 let: 120 Kč
Senioři nad 65 let: 120 Kč
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Mapa zážitků ve Středočeském kraji

Mapa zážitků v Praze
Graﬁcká úprava: Aidan Macready

38

azitkovy-pruvodce-PID-2022_konverze.indd 38

25.05.2022 5:27:02

e

azitkovy-pruvodce-PID-2022_konverze.indd 39

39

25.05.2022 5:27:03

Město Slaný
S40 S54 Slaný
Slaný, autobusové nádraží
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 2022
21. května
21. května
28. května
12. června
17. a 18. června
16. července
13. srpna
19 a 20. srpna
10. září
23 až 25. září
1. října
8. října
30. října

Městské slavnosti
Den Cyklohráčku na vlakovém nádraží
Turistická vycházka pro rodiny s dětmi
Turistická vycházka – Židé ve Slaném
Slánský Tuplák – pivní slavnost
Slánský okruh – závod historických vozidel
Turistická vycházka – církevní památky města
Slánský open air festival Valník 2022
Dny evropského dědictví ve Slaném
Rožnění uherského býka a závody v boulderingu
Slaný na talíři – foodfestival
Turistická vycházka – moderní architektura ve Slaném
Turistická dušičková vycházka

Letní otevírací doba Infocentra Pod Velvarskou branou
do 30. října: Po–Pá: 9:00–17:00
So, Ne a svátky: 9:00–16:30
Více informací na www.infoslany.cz
40
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Mladoboleslavský hrad
Mladá Boleslav, Česana
Mladá Boleslav, Podolec
Mladá Boleslav, U Sportu
Mladoboleslavský hrad je hlavním sídlem Muzea Mladoboleslavska,
na jehož samém počátku stála v roce 1877 výzva zdejší městské rady
adresovaná majitelům „starožitností“, aby je prodali či darovali městu.
Tato výzva, podpořená i řadou článků v místním tisku, se setkala
s poměrně značným ohlasem. Myšlenka založit v Mladé Boleslavi
muzeum přerostla ve skutečnost v průběhu roku 1885. První muzejní
expozice vznikla v Templu, v historickém domě poblíž Staroměstského
náměstí. Jeho prostory byly ale záhy přeplněné a muzeum
se proto v roce 1910 přestěhovalo do budovy bývalého bratrského
sboru. Zde muzeum setrvalo až do konce 60. let 20. století. Nová
perspektiva rozvoje muzea se otevřela v roce 1973 získáním objektu
mladoboleslavského hradu, kde muzeum sídlí doposud.
Počátky hradu pak spadají zhruba do 2. poloviny 10. století. Základy
nynější podoby hradu byly vybudovány na přelomu 15. a 16. století.
V 16. století byl hrad přebudován do podoby reprezentativního
renesančního sídla. Tuto jeho podobu ovšem zničila třicetiletá válka
a především přestavba na kasárny, ke které došlo ve 2. polovině
18. století. Armádě hrad sloužil až do roku 1953. Tragickou vsuvkou
v jeho historii byla léta nacistické okupace, kdy na hradě fungovalo
internační středisko pro Židy z Mladé Boleslavi i okolí. Poté co hrad
opustila armáda, byl využíván jako sklad textilu a teprve v roce 1973
se dočkal rekonstrukce a důstojného využití jako sídlo muzea.
Otevírací doba

Út–Pá: 9:00–17:00
So a Ne: 9:00–12:00 a 12:30–17:00 (celoročně)

Vstupné

Rodinné vstupné (2 dospělí a 1–3 děti): 200 Kč
Dospělí (od 16 let): 80 Kč
Děti do 15 let, studenti a senioři: 50 Kč
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Muzeum Brandýs nad Labem
Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, náměstí
Nová expozice „Největší archeologické objevy na Brandýsku“: Pokud
jste navštívili Muzeum v Brandýse nad Labem v závěru minulého
roku, asi jste zaregistrovali, že ve druhém sále stálé expozice muzea
se „něco děje“. Probíhala tam přestavba části věnované archeologii,
jejímž cílem bylo připravit pro vás atraktivnější a modernější podobu
prezentace archeologických nálezů ze sbírek a činnosti našeho muzea.
Především jsme vám chtěli trojrozměrnou instalací doprovázenou
audiovizuální projekcí přiblížit jednu z unikátních a veřejnosti málo
známých archeologických lokalit našeho regionu – útočiště dávných
lovců starého paleolitu Zlatý kopec u Přezletic. V dané lokalitě
se nacházela lovecká stanice. Odkryt byl jeden z nejstarších dokladů
obydlí v Evropě o přibližném stáří 700 000 let, dále množství zvířecích
kostí, kamenných nástrojů i zbytky ohniště.
Otevírací doba

Celoročně St–Ne: 10:00–12:00; 12:30–17:00

Vstupné

Rodinné vstupné (1–2 dospělí s max 4 dětmi): 65 Kč
Dospělí: 50 Kč
Zlevněné vstupné (senior, student, dítě 6–15 let): 25 Kč

–

Více informací na www.muzeumbrandys.cz
42
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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
České republiky. 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.
Otevírací doba

So, Ne a svátky: 9:00–17:00

Vstupné

Rodinné vstupné (2 dospělí a 3 děti): 250 Kč
Základní vstupné: 100 Kč
Snížené vstupné: 60 Kč
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Muzeum studené války a protivzdušné obrany
S40 S54
S40

Podlešín (a dále cca 2,5 km po místních komunikacích)
Zvoleněves (a dále cca 2,5 km po místních komunikacích)

Navštivte jeden z největších zpřístupněných vojenských bunkrů v ČR
a poznejte atmosféru období studené války v Československu 80. let
minulého století.
Muzeum protivzdušné obrany je umístěno v rozsáhlém podzemním
objektu, který armáda využívala až do přelomu tisíciletí jako velitelské
pracoviště PVOS. Průvodce vás 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. Dále si můžete
v unikátní expozici zblízka prohlédnout sovětské protiletadlové rakety
používané při obraně vzdušného prostoru, nově se v sezóně 2022
představí rozšíření venkovní expozice o radarovou techniku a opět
se můžete těšit i na doprovodnou výstavu.
Aktuální informace o provozu muzea, včetně možnosti rezervace
místa na prohlídce, najdete na www.bunkr-drnov.cz.
Otevírací doba
Muzeum je otevřeno od června do září. Otevírací
doba bude upřesněna na webu muzea, kde si
můžete návštěvu zarezervovat
a naleznete zde také další informace.
Prohlídky trvají příbližně 60 minut a začínají
každou celou hodinu.

Více informací na www.bunkr-drnov.cz

Nová Živohošť
Křečovice, Nová Živohošť
Nová Živohošť jakožto část obce Křečovice se nachází poblíž
středočeského Neveklova na pravém břehu Vltavy. Místo je především
proslulé jako rekreační středisko a prázdninové letovisko s několika
restauračními zařízeními, veřejným tábořištěm či chatami. Odpočinek
zde můžete trávit na písečných plážích nebo si v jednom z místních
středisek zahrát tenis nebo minigolf.
Po vodní nádrži Slapy je provozována i pravidelná prázdninová linka
osobní lodní dopravy. Zapůjčit si také můžete některou z lodiček
v místní půjčovně a strávit letní chvilku přímo na hladině vody.
Na Novou Živohošť se můžete vypravit autobusovou linkou 756,
která vás sem doveze právě z Neveklova. Milovníci ﬁlmu Vesničko má
středisková by si určitě neměli nechat ujít návštěvu v Křečovicích, kde
se snímek z roku 1985 natáčel.
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Novomlýnská vodárenská věž
Dlouhá třída
Věž byla postavena v barokním slohu v roce 1658 na pozůstatcích
původní renesanční věže, která byla v roce 1655 zničena povodní.
Zásobovala vodou dolní Nové Město a svému původnímu účelu sloužila
až do roku 1877.
Věž prošla celkovou rekonstrukcí a v současné době je zde umístěna
expozice o pražských hasičích a požárech, která vás využitím
multimediálních prvků seznámí s úlohou vodárenských věží, tematikou
ohně a příběhy pražských hasičů.
Tato ne příliš známá pražská věž nabízí netradiční výhled a díky
výstavě Praha hoří! v ní prožijete i jedinečný zážitek.
Otevírací doba

Duben až prosinec: Po–Ne: 10:00-18:00

Vstupné

Rodinné vstupné: 350 Kč
Základní dospělé vstupné: 150 Kč
Snížené dětské vstupné: 100 Kč
Držitel karty Lítačka: 135 Kč
Akce ranní sleva 50 % ze vstupného každý den
první hodinu po otevření.

Více informací na www.prague.eu/novomlynskavez
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Památník národního útlaku a odboje
v Panenských Břežanech
Panenské Břežany, zámek
Výstava „Nacistické tábory (1939-1945)“: Na výstavě se setkáte
především s pohledem současného archeologického bádání
na problematiku pobočných koncentračních, pracovních a zajateckých
táborů na našem území. Výstavu můžete navštívit až do 30. září 2022.
Den Jana Kubiše 28. května 2022: Srdečně Vás zveme na vzpomínkovou
akci, kterou si připomeneme 80 let od úspěšného útoku na Reinharda
Heydricha. Den Jana Kubiše se bude konat v sobotu 28. května
od 9 do cca 23 hodin v Památníku národního útlaku a odboje
v Panenských Břežanech.
Program: Horní zámek: vystavení dopisu J. Kubiše, brýle s virtuální
realitou (rekonstrukce atentátu na R. Heydricha), vojenský stanový
tábor, aktivity pro děti, přednáška E. Stehlíka, koncert Taxmani, ﬁlm
Atentát. Veřejnosti bude výjimečně zpřístupněna část dolního zámku.
Otevírací doba areálu: St–Ne: 9:00–12:00; 12:30–16:30
Vstupné do památníku
Rodinné (1–2 dospělí a max. 4 děti): 110 Kč
Základní: 70 Kč
Snížené: 50 Kč
Vstupné do kaple
Rodinné (1–2 dospělí a max. 4 děti): 110 Kč
Základní: 70 Kč
Snížené: 50 Kč
Vstupné na oba okruhy
Rodinné (1–2 dospělí a max. 4 děti): 170 Kč
Základní: 110 Kč
Snížené: 75 Kč

Více informací na https://panenske-brezany.muzeumbrandys.cz
46
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Petřínská rozhledna
Petřín
Petřínská rozhledna, jedna z neodmyslitelných dominant Prahy,
byla postavena v rámci Jubilejní výstavy roku 1891 jako volná kopie
pařížské Eiffelovy věže (k té je v poměru 1:5). Je vysoká 58,70 m
a na její vrchol, který je ve stejné nadmořské výšce jako skutečná
Eiffelova věž, vede 299 schodů. Rozhled z ní předestírá nejen celou
Prahu, ale za jasného počasí i výhled po bezmála celých Čechách.
Otevírací doba

Leden až březen: Po–Ne: 10:00–18:00
Duben a květen: Po–Ne: 9:00–20:00
Červen až září: Po–Ne: 9:00–21:00
Říjen až prosinec: Po–Ne: 10:00–20:00
Poslední vstup je možný 30 minut před koncem
otevírací doby.

Vstupné

Rodinné vstupné: 350 Kč
Základní dospělé vstupné: 150 Kč
Snížené dětské vstupné: 100 Kč
Držitel karty Lítačka: 135 Kč

Více informací na www.prague.eu/petrinskarozhledna
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Polabské národopisné muzeum
Přerov nad Labem
Přerov nad Labem, U Skanzenu
Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem, které najdeme
v centru obce v sousedství renesančního zámku, patří k nejstarším
regionálním muzeím v příprodě v Evropě. Jeho počátky sahají
až do roku 1895, kdy bylo v upravené bývalé kovárně a rychtě, nazývané
„staročeská chalupa“, zřízeno regionální národopisné muzeum.
Novodobá historie muzea v přírodě, jako záchranného skanzenu lidové
architektury středního Polabí, byla započata v roce 1967. V následujících
letech byl skanzen postupně rozšiřován. V současné době muzeum
v přírodě tvoří na ploše dva hektary téměř čtyřicet objektů lidové
architektury, a to devět chalup, včetně tzv. „staročeské chalupy”,
sedm špýcharů, čtyři stodoly, kaplička a další drobná lidová architektura.

j

Zařízené interiéry chalup jsou doplněny ﬁgurínami a představují život
na polabské vesnici od poloviny 13. století do poloviny 20. století. V objektu
bývalé panské bednárny, jejíž součástí je i stará vesnická škola, se pořádají
výstavy s národopisnou tématikou. Tradičními se staly velikonoční
a vánoční výstavy s doprovodným programem v celém areálu skanzenu.
Otevírací doba

Otevírací dobu najdete vždy na stránkách muzea.

Vstupné

Rodinné vstupné (2 dospělí a 2–3 děti): 270 Kč
Dospělí: 100 Kč
Zlevněné vstupné (děti do 15 let, mládež do 26 let,
senioři 65+): 50 Kč

Více informací na www.polabskemuzeum.cz
48
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Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
S8 Jílové u Prahy
Jílové u Prahy, náměstí
Muzeum se specializací na těžbu a zpracování zlata se nachází
v historické budově zvané Mince, kde ve středověku sídlil Královský
horní úřad, který řídil veškerou těžbu v okolí. Dnes nabízí kromě
čtyř stálých expozic každoročně bohatou škálu výstav, vzdělávací
i zábavné akce a kulturní programy zaměřené na širokou veřejnost,
rodiny s dětmi i přátele muzea. Na malebném nádvoří se o prázdninách
již tradičně můžeme těšit na divadla a koncerty v rámci Středočeského
kulturního léta.
Letošním lákadlem bude od června netradiční retro výstava Hurá
léto, aneb Jak jsme jezdívali na prázdniny, která nám připomene
charakteristické dovolené československých výletníků v 70.–80.
letech.
Pro tip na výlet doporučujeme tři historické zlaté štoly sv. Josefa,
sv. Antonína Paduánského a štolu Halíře, které jsou přístupné od dubna
do října, a to i s průvodcem. Muzeum také nabízí řadu zajímavých
vzdělávacích programů pro školy, jejichž přehled najdete na webových
stránkách muzea.
Otevírací doba

Muzeum je otevřeno denně mimo pondělí
(pokud není svátkem)
Září až květen: 9:00–12:00; 13:00–16:00
Červen až srpen: 9:00–17:00

Vstupné

Rodinné vstupné (2 dospělí a 1–3 děti): 200 Kč
Dospělí (od 16 let): 80 Kč
Děti do 15 let, studenti a senioři: 50 Kč
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Skryjská jezírka
Podmokly, Skryje, rozcestí 2,5 (vzdálenost 2,5 km po turistické stezce)
Skryje (vzdálenost cca 3 km po turistické stezce)
Přírodní rezervace Jezírka (Skryjská jezírka) se nachází v údolí
Zbirožského potoka nedaleko obce Skryje. Jezírka mají rozlohu necelých
60 hektarů a spadají pod Chráněnou krajinnou oblast Křivoklátsko.
Nejznámějším místem je zde skalní průrva na Zbirožském potoce,
za kterou následuje přirozeně vytvořené malé jezírko, které spolu
se skalami tvoří zákoutí jako z pohlednice.
Kolem jezírka vede modrá turistická trasa Skryje - Zbiroh, která
se dá obtížněji projet i na kole. Skryjská jezírka jsou návštěvníkům volně
přístupná po celý rok.

Více informací na www.skryjskajezirka.cz
50
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Staroměstská mostecká věž
A

Staroměstská (vzdálenost cca 300 m)

Staroměstská mostecká věž patří k nejpůsobivějším gotickým
stavbám na světě. Věž spolu s Karlovým mostem nechal vybudovat
podle návrhu Petra Parléře císař Karel IV. v polovině 14. století. Brána
do Starého Města byla koncipována zároveň jako symbolický vítězný
oblouk, kterým procházeli čeští králové na své korunovační cestě.
Za nezapomenutelným výhledem na Karlův most, Vltavu a Hrad musíte
vystoupat na ochoz po 138 schodech.
Otevírací doba

Leden až březen: Po–Ne: 10:00–18:00
Duben a květen: Po–Ne: 10:00–19:00
Červen až srpen: Po–Ne: 9:00–21:00
Září: Po–Ne: 10:00–19:00
Říjen a listopad: Po–Ne: 10:00–18:00
Prosinec: Po–Ne: 10:00–20:00

Vstupné

Rodinné vstupné: 350 Kč
Základní dospělé vstupné: 150 Kč
Snížené dětské vstupné: 100 Kč
Držitel karty Lítačka: 135 Kč
Akce ranní sleva 50 % ze vstupného každý den
první hodinu po otevření.

Více informací na www.prague.eu/staromestskamosteckavez
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Státní hrad Bezděz
L4 R22 Bezděz (vzdálenost cca 3,5 km po turistické stezce)
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, včetně 3D modelu
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.
Otevírací doba

Květen a červen: Út–Ne: 9:00–16:30
Červenec a srpen: Út–Pá: 9:00–16:30
So–Ne: 9:00–17:30
Září: Út–Ne: 9:00–16:30
Říjen: So–Ne: 9:00–15:30

Vstupné

Dospělí: 150 Kč
Senioři 65+ a mládež 18–24 let: 120 Kč
Děti 6–17 let: 60 Kč
Děti do 5 let: zdarma

Více informací na www.hrad-bezdez.eu
52
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Státní hrad Karlštejn
S7 Karlštejn (vzdálenost cca 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.
Otevírací doba
Květen a září: Út–Ne: 9:30–17:30
Červen: Út–Ne: 9:00–17:30
Červenec a srpen: Po–Ne: 9:00–18:00
Říjen: Út–Ne: 9:30–16:30
Listopad a 1. až 18. prosince: Pá–Ne: 10:00–15:00
19. až 25. prosince: zavřeno
26. až 31. prosince: Po–Ne: 10:00–15:00
Vstupné
Dospělí: 250 Kč
Senioři 65+ a mládež 18–24 let: 200 Kč
Děti 6–17 let: 100 Kč
Děti do 5 let: zdarma
Cena vždy záleží na zvoleném okruhu.
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Státní hrad Křivoklát
S75 Křivoklát (vzdálenost cca 600 m po turistické stezce)
Křivoklát, železniční zastávka
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.
Otevírací doba

Květen a červen: Út–Ne: 9:00–17:00
Červenec a srpen: Út–Ne: 9:00–18:00
Září: Út–Ne: 9:00–17:00
Říjen a listopad: So–Ne: 9:00–16:00

Vstupné

Dospělí: 240 Kč
Senioři 65+ a studenti 18–25 let: 190 Kč
Mládež do 18 let: 100 Kč
Děti do 6 let: zdarma
Cena vždy záleží na zvoleném okruhu.

Více informací na www.hrad-krivoklat.cz
54
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Státní hrad Točník
S70 Praskolesy (vzdálenost cca 5,5 km)
Točník
Spolu se starším hradem Žebrákem tvoří nejlépe dochované české
souhradí a je dokladem vyspělého stavitelského umění hutě Václava IV.
Ve 2. polovině 14. století stál na nejvyšším místě skalního hřebene malý
lovecký hrádek, jehož součástí byla dnešní věž. Po roce 1395, kdy vyhořel
dolní hrad Žebrák, si nechal Václav IV. na tomto místě vystavět sídelní
hrad českého a římského krále. Nový hrad je posledním typem českých
hradů, který má potlačeny obranné prvky, upřednostňuje rezidenční
účel a stojí na rozhraní mezi hradem a zámkem (hradozámek).
Od 18. století lákají zříceniny hradu návštěvníky k romantickým
procházkám. Hrad se stal domovem medvědů Agáty a Martina, které
znáte ze seriálu Méďové na cestách. Přes léto tu narazíte na kolonii
netopýrů velkých a hnízdiště poštolek a rorýsů.
Otevírací doba
Květen: Út–Ne: 10:00–18:00
Červenec až srpen: Út–Ne: 9:00–18:00
Září: Út–Ne: 10:00–17:00
Říjen: So–Ne: 10:00–16:00
Otevřeno i ve vybrané státní svátky v průběhu roku.
Vstupné
Dospělí: 150 Kč
Senioři 65+ a mládež do 25 let: 120 Kč
Děti do 18 let: 60 Kč
Děti do 6 let: zdarma
Cena vždy záleží na zvoleném okruhu.
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Státní zámek Březnice
S60 S66 R26 Březnice (vzdálenost cca 600 m)
Původně gotická tvrz přestavěná na renesanční zámek. Historickým
skvostem je zámecká knihovna, zvaná Lokšanská, nejstarší zámecký
knihovní sál v Čechách dochovaný v původní podobě z roku 1558.
Zámecké interiéry připomínají jednotlivé šlechtické rody a umělecké
slohy. Zbrojnice zahrnují všechny druhy zbraní z období od 15. do
19. století, od chladných po palné, od útočných po obranné. Součástí
areálu je anglický park se dvěma rybníky a množstvím vzácných druhů
dřevin. Spojte návštěvu zámku s prohlídkou synagogy v Březnici, která
se nachází uprostřed židovské čtvrti zvané Lokšany, architektonicky
a urbanisticky nejzachovalejší židovské čtvrti v Čechách z první poloviny
18. století.
Otevírací doba

Květen: Út–Ne: 9:00–16:00
Červen až srpen: Út–Ne: 9:00–17:00
Září: Út–Ne: 9:00–16:00
Říjen: So–Ne: 9:00–16:00
Otevřeno i ve vybrané státní svátky v průběhu roku.

Vstupné

Dospělí: 160 Kč
Senioři 65+ a mládež 18–24 let: 130 Kč
Děti 6–17 let: 60 Kč
Děti do 6 let: zdarma
Cena vždy záleží na zvoleném okruhu.

Více informací na www.zamek-breznice.cz
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Státní zámek Hořovice
R16 S70 Hořovice (vzdálenost cca 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.
Otevírací doba

Květen a červen: Út–Ne: 10:00–16:00
Červenec a srpen: Út–Ne: 10:00–17:00
Září: Út–Ne: 10:00–16:00
Říjen: So–Ne: 10:00–16:00
Otevřeno i ve vybrané státní svátky v průběhu roku.

Vstupné

Dospělí: 160 Kč
Senioři 65+ a mládež 18–24 let: 130 Kč
Děti 6–17 let: 60 Kč
Děti do 6 let: zdarma
Cena vždy záleží na zvoleném okruhu.
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Státní zámek Konopiště
S9 S90 S99 R17 R49 Benešov u Prahy (vzdálenost cca 2,5 km)
Benešov, Konopiště
Na místě dnešního zámku stával opevněný hrad typu francouzského
kastelu, v letech 1602–1620 byl přestavěn v duchu renesance. Konopiště
v roce 1887 koupil František Ferdinand d’Este a zvolil ho za své rodinné
sídlo. Se zámkem je spojeno mnoho významných historických událostí.
Důležitá diplomatická jednání, vojenská střetnutí, sociální zápasy,
ale také tvořivá činnost. Konopiště patří k nejvýznamnějším kulturním
památkám v České republice. Velkou proslulost získal zámek svým
vnitřním vybavením se vzácnými uměleckými sbírkami a technickými
památkami. Stopadesátiletou tradici má i chov medvědů v hradním
příkopu. V současnosti tu můžete obdivovat Jiřího, vzácného medvěda
ušatého (himalájského), který miluje sladké melouny, hroznové víno, bílé
jogurty, pstruhy a sýry. Najdete tu také pávy korunkaté (modré), kteří
jsou chloubou zámeckých teras a Růžové zahrady.
Otevírací doba
Květen: Út–Ne: 10:00–16:00
Červen až srpen: Út–Ne: 10:00–17:00
Září: Út–Ne: 10:00–16:00
Říjen: Út–Ne: 10:00–15:00
Listopad: So–Ne: 10:00–15:00
Otevřeno i ve vybrané státní svátky v průběhu roku.
Vstupné
Dospělí: 240 Kč
Senioři 65+ a mládež 18–24 let: 190 Kč
Děti 6–17 let: 100 Kč
Děti do 6 let: zdarma
Cena vždy záleží na zvoleném okruhu.

j

Více informací na www.zamek-konopiste.cz
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Státní zámek Mnichovo Hradiště
S30 R21 Mnichovo Hradiště (vzdálenost cca 1,5 km)
Mnichovo Hradiště, Klášterská
Původně renesanční zámek postavený významným českým šlechticem
Václavem Budovcem z Budova, který po bitvě na Bílé hoře přešel
do vlastnictví Albrechta z Valdštejna a jeho rodu. Na konci 17. století
byl přestavěn na nynější barokní zámecký areál a patřil rodu Valdštejnů
až do roku 1946. Dobové valdštejnské interiéry obsahují vzácné sbírky
jako například delfskou fajáns, míšeňský, japonský a čínský porcelán,
kostýmy, zbraně, unikátní historické divadlo s funkční mašinérií
a knihovnu s 22 tisíci svazky, kterou spravoval Giacomo Casanova
na zámku Duchcov. V kapli sv. Anny jsou uloženy ostatky slavného
vojevůdce 30leté války Albrechta z Valdštejna.
Otevírací doba

Květen až září: Út–Ne: 8:45–16:00
Říjen: So–Ne: 8:45–15:00
Otevřeno i ve vybrané státní svátky v průběhu roku.

Vstupné

Dospělí: 170 Kč
Senioři 65+ a mládež 18–25 let: 140 Kč
Děti 6–18 let: 70 Kč
Děti do 6 let: zdarma
Cena 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 cca 400 m)
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.
Otevírací doba

Celoročně mimo pondělí.

Vstupné

Dospělí: 160 Kč
Senioři 65+ a mládež 18–25 let: 130 Kč
Děti 6–18 let: 60 Kč
Děti do 6 let: zdarma
Cena vždy záleží na zvoleném okruhu.

Více informací na www.zamek-mnisek.cz
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Státní zámek Veltrusy
S4 Nelahozeves (vzdálenost cca 2 km)
Veltrusy (vzdálenost cca 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 si lze
půjčit) nebo na koňském povozu. Na zámku se návštěvníkům nabízí
prohlídky komnat původních majitelů, výstavy, vzdělávací centrum,
informační centrum nebo kavárna u hlavní brány a restaurace u zámku.
V Holandském selském domě s minizoo najdete galerii „Na konci světa“.
Otevírací doba

Celoročně mimo pondělí.
Více informací na webových stránkách zámku.

Vstupné

Dospělí: 150 Kč
Senioři 65+ a mládež 18–24 let: 120 Kč
Děti 6–17 let: 60 Kč
Děti do 5 let: zdarma
Cena vždy záleží na zvoleném okruhu.
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Věž Staroměstské radnice
A

Staroměstská
Staroměstské náměstí

Jedna z nejznámějších věží, kdysi sídla samosprávy Starého Města,
na níž byl později umístěn slavný orloj. V prvním patře věže je kaple
s bohatě zdobeným arkýřem, odkud je vidět komůrka s apoštoly orloje.
Na něm se každou celou hodinu objevuje 12 vyřezávaných ﬁgur apoštolů.
S pohybem apoštolů jsou zároveň oživovány i ﬁgurky orloje po stranách:
Marnivec, Lakomec, Smrtka a Rozkošník. Dne 8. 5. 1945 v poslední den
2. světové války byla radnice ostřelována a zapálena. Shořelo její východní
křídlo a byla značně poškozena i věž. Kupodivu byl zachován unikátní
výtah v radniční věži z roku 1927. Dnes je uložen v Národním technickém
muzeu a ochoz věže je dostupný novým výtahem s bezbariérovou
úpravou. Z ochozu věže je překrásný výhled na nejvýznamnější
a nejstarší náměstí historické Prahy se slavným pomníkem Mistra Jana
Husa a chrámem Matky Boží před Týnem.
Otevírací doba
Leden až březen: Po: 11:00–20:00; Út–Ne: 10:00–20:00
Duben až prosinec: Po: 11:00–21:00; Út–Ne: 9:00–21:00
Poslední vstup je možný 40 minut před koncem
otevírací doby.
Vstupné
Rodinné vstupné: 600 Kč
Základní dospělé vstupné: 250 Kč
Snížené dětské vstupné: 150 Kč
Akce: Ranní sleva 50 % ze vstupného každý den
první hodinu po otevření.
Věž je součástí prohlídkového okruhu Staroměstské
radnice. Zakoupené vstupné platí také do kaple,
reprezentačních sálů a románsko-gotického podzemí.
Více informací na www.prague.eu/staromestskaradnice
62

azitkovy-pruvodce-PID-2022_konverze.indd 62

25.05.2022 5:27:55

Vlastivědné muzeum ve Slaném
S40 S54 Slaný
Slaný, Masarykovo náměstí
Při návštěvě slánského muzea můžete nahlédnout do dějin města
i prehistorie Slánska, obdivovat unikátní kolekci hodin, uměleckých
předmětů, tajemný rod Martiniců, ale i navštívit novou expozici
opevnění města ve středověké Velvarské bráně. V muzeu nechybí
řada prvků pro děti, které nejvíce zaujme letní výstava věnovaná
známé kreslené postavičce Krtečka a jeho autorovi Zdeňku Milerovi.
Další výstava představuje textilní práce a osloví především dámy.
V programu festivalu Slánské muzejní léto jsou připraveny muzejní noc
(27. 5.), dětský den (22. 7.), Staročeský jarmark v Třebízi (27. 8.), noční
prohlídky a další. Více informací naleznete na webu muzea.
Otevírací doba

Sobota: 9–16 hodin
Od června také neděle: 9–16 hodin
Svátky: 9–12 hodin

Vstupné

Ceny stálých expozic, výstav a prohlídek jsou různé.
Pro více informací vizte web muzea.
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Zámek Dobříš
S88 Dobříš (vzdálenost cca 1 km)
Dobříš, náměstí (vzdálenost cca 350 m)
Malebný rokokový zámek s výraznou fasádou a mansardovou střechou,
dal na okraji města v letech 1745 až 1765 obnovit 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.
Chloubou zámku je Zrcadlový sál, který se využívá ke konání svatebních
obřadů, koncertů či různých společenských akcí. K zámku náleží dva
parky, francouzský a anglický. Francouzský park, připomínající svou
koncepcí zahrady ve francouzském Versailles, prošel v posledních letech
revitalizací. Můžete obdivovat nádherné sochy od F. I. Platzera, Fontánu
Napájení Heliových koní a především nově vymalovanou severní stěnu
oranžérie. V nově otevřených prostorech Oranžérie můžete vidět
expozice „Voda“, „Les“ či „Galerii Zdeňka a Emilie Milerových“.
Zámecká expozice se nyní připravuje - aktuální informace naleznete
na webu zámku: www.zamekdobris.cz.
Anglický park je volně-krajinářský s malou zoo lesních zvířátek. Krásné
prostředí zámku a jeho parků láká i ﬁlmové štáby, např. Zdeněk Troška
zde v r. 2000 natáčel pohádku Princezna ze mlejna II. V areálu se nachází
také zámecký hotel**** a zámecká restaurace. Koná se zde např. Letní
festival hudby, Vánoční trhy, výstavy, koncerty, lampiónový průvod
a další kulturní akce.
Otevírací doba a vstupné: Aktuální otevírací dobu a výši vstupného
naleznete vždy na webových stránkách zámku Dobříš.

j

Více informací na www.zamekdobris.cz
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Zámek Loučeň
Loučeň
Zámek Loučeň je ideálním místem odpočinku pro cestovatele
za poučením, zábavou, ale i romantikou. Zámeckými komnatami
Vás neprovede obyčejný průvodce, ale kostýmovaný komorník
Jeho Jasnosti, případně samotný kníže, či kněžna. Dozvíte se tak
nikoli suchá fakta plná nezáživných letopočtů a nic neříkajících
jmen, ale atraktivní příběhy života na zámku zhruba před sto lety.
Kromě standardních kostýmovaných prohlídek se nabízí také zážitky
z prohlídek jinde nevídaných: seznámit se s esteticky působivými
historickými interiéry zámku se totiž můžete třeba při čokoládové
prohlídce, tajemné prohlídce s Bílou paní, nebo projít zámek od přízemí
až doslova po střechu objednáním velkého okruhu. Pokud chcete, aby
si z výletu na zámek odnesli nevšední zážitek především Vaši báječní
zlobilové, pak výlet načasujte tak, abyste s nimi mohli absolvovat
dětskou prohlídku, která je vhodné už pro tříleté výletníky.
Až Vás komorník vyprovodí k východu, určitě si nenechejte ujít
labyrintárium v zámeckém parku. Soubor dvanácti zcela rozličných
zahradních labyrintů a bludišť je velkou atrakcí, která nás odlišuje
od ostatních evropských hradů a zámků.
Otevírací doba
Vstupné

Zámecký areál je otevřen denně 10:00–17:00,
v sobotu až do 20:00.
Cena jen park s labyrinty / zámecká prohlídka + park:
Rodinné vstupné (2 dospělí + 2 děti): 550 / 770 Kč
Základní vstupné: 160 / 220 Kč
Snížené vstupné: 130 / 180 Kč
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Zámek Stránov
Jizerní Vtelno (vzdálenost cca 500 m)
Zámek nacházející se asi 5 kilometrů jihozápadně od Mladé Boleslavi
vznikl přestavbou původního gotického hradu z 15. století, ze kterého
se dochovala výrazná kamenná věž. V průběhu dalších let byl zámek
postupně několikrát upravován. Svůj dnešní romantický vzhled získal
zámek při novorenesanční přestavbě na konci 19. století. V roce 1917
koupil zámek prezident Škodových závodů Josef Šimonek, který zde
pobýval se svou rodinou až do znárodnění v roce 1950. Od roku 2003
je zámek opět v rukou Šimonků a od roku 2004 je pak zpřístupněn
veřejnosti. Postupně zde probíhají částečně rekonstrukce interiérů
a exteriérů zámku. V roce 2013 zde přibyla také stylová zámecká
kavárna.
Otevírací doba

Květen a červen: So–Ne: 10:00–16:00
Červenec a srpen: Út–Ne: 10:00–18:00
Září a řijen: So–Ne: 10:00–16:00
Otevřeno i ve vybrané státní svátky v průběhu roku.

Vstupné

Rodinné vstupné (2 dospělí a 2 děti): 350 Kč
Dospělí: 120 Kč
Děti do 15 let, studenti, senioři: 80 Kč
Jednotné vstupné na věž: 60 Kč

Více informací na www.zamekstranov.cz
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Zřícenina hradu Okoř
S54 Noutonice (vzdálenost cca 2 km po turistické stezce)
Okoř
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.
Otevírací doba

Květen: So–Ne: 10:00–16:30
Červen až září: Út–Ne: 10:00–16:30
Říjen a listopad: So–Ne: 10:00–16:30
Polední přestávka vždy v čase 11:45–12:30.

Vstupné

Rodinné vstupné (2 dospělí a 2 děti): 185 Kč
Dospělí: 70 Kč
Studenti a senioři: 50 Kč
Děti: 45 Kč (děti do 6 let zdarma)
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Železniční muzeum Zlonice
S40 CYKLOHRÁČEK Zlonice
Zlonice, Lisovice
Muzeum je otevřeno do konce září a nachází se v obci Lisovice,
cca 1 km od železniční stanice Zlonice, kam lze kromě pravidelných vlaků
dojet i výletním vlakem Cyklohráček, který sem zajíždí přibližně jednou
do měsíce (v termínech 30. 4., 21. 5., 18. 6., 30. 7., 27. 8. a 24. 9. 2022).
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 roce 1848.
Výstava zdejších lokomotiv a nákladních vozů vyrobených v letech 1897
až 1955 je ze sbírkového fondu muzea.
Otevírací doba

Květen a červen: So–Ne: 10:00–15:00
Červenec a srpen: Út–Ne: 10:00–15:00
Září: So–Ne: 10:00–15:00
Ve dnech, kdy do Zlonic jede Cyklohráček, je
otevírací doba muzea prodloužena do 16:30.

Vstupné

Rodinné vstupné: 250 Kč
Dospělí: 120 Kč
Zlevněné vstupné: 60 Kč
Více informací na www.zmzlonice.drahan.net
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200 let starý kolotoč na Petříně
Petřín
Historický kolotoč pochází z Florencie a pyšní se ručně vyřezávanými
koňmi a kočáry, které vás překvapí svou zachovalostí. Svou zásluhu
na tom mají němečtí řemeslníci ve Wiesbadenu, kteří si dali velmi
záležet na tom, aby vše bylo dotažené do posledního detailu. A za svou
prvotřídní práci sklidili zasloužené ovoce. Od své výroby zažil kolotoč
mnohé.
Zahrál si v několika ﬁlmech od světových režisérů, vozil děti i dospělé
po celé Evropě a 5 let byl zaparkován v italském Gardalandu, kde
ho obdivovaly tisíce a tisíce návštěvníků. Zájem o tuto legendární
atrakci byl obrovský a kupní nabídky se začaly hromadit ze všech stran.
Rodina, která ho vlastnila, jej ovšem nikomu prodat nechtěla – a to ani
tehdy, když ho v 50. letech chtěl odkoupit bohatý šejk z Persie. A nyní
ho můžete obdivovat v Praze a povozit se na něm na ikonickém místě
pod Petřínskou rozhlednou.
Provozní doba

Červen až září: denně 9:00–21:00

Vstupné

1 jízda: 70 Kč za osobu
4 jízdy: 200 Kč
10 jízd: 400 Kč
Koně i kočáry na kolotoči unesou jak děti, tak dospělé.
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KALENDÁŘ AKCÍ 2022

Máte rádi cestováníí
vlakem a chcete zažít
ít
něco neobvyklého?
Pojeďte s námi! Jsme Klub železničních
cestovatelů a již 20 let pro vás pořádáme
poznávací zájezdy po Česku i zahraničí
s dopravou vlastním vlakem!
kompletní program pro vás
vlastním vlakem po neprovozovaných
a jinak zajímavých tratích
specialita našich akcí - projetí továrních
vleček

6. až 8. května
Víkend s motoráčkem v Jeseníkách
s 851.008
27. až 29. května
Šlapacími drezínami po zrušené trati
v Polsku
6. až 14. srpna
Dovolená s motoráčkem v Maďarsku
sku
a na Slovensku se 749+BDs+A
A
14. až 16. října
Víkend s motoráčke
áčkem
m v Českém ráj
ráji
ái
a Jizerských horách
h s 830

KALENDÁŘ AKCÍ 2023
21. až 23. dubna
Víkend s motoráčkem ve Žďárských
vrších s 830
4. až 13. srpna
Dovolená s motoráčkem - Nízké Tatry,
Čierny Balog, Maďarsko se 749+BDs+
A
10. až 12. listopadu
Víkend s motoráčkem v Jeseníkách
s 851.008

návštěva turistických či kulturních
zajímavostí a minipivovarů

Další informace o akcích Víkend s motoráčkem a Dovolená s motoráčkem

kzc.cz/vsm

kzc.cz/dsm

Přihlášky na akce zasílejte na e-mailové adresy

vsm@kzc.cz

dsm@kzc.cz

Údaje uvedené v brožuře jsou platné k datu uzávěrky, tj. 30. 4. 2022.
Vydavatel brožury nemá zodpovědnost za později uskutečněné změny.
Děkujeme za pochopení.
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Zážitkový průvodce
Pražské integrované dopravy

pro rok 2022
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