Zážitkový průvodce
Pražské integrované dopravy
v roce 2018
Vážení cestující Pražské integrované dopravy,
ve svých rukách držíte novou informační brožuru Zážitkový
průvodce Pražské integrované dopravy v roce 2018,
ve které najdete mnoho zajímavých tipů na výlety do
turisticky významných destinací v Praze a Středočeském
kraji, kam se můžete vydat pomocí dopravních prostředků
Pražské integrované dopravy. Brožura obsahuje přehledný
soupis významných jednorázových akcí, které jsou zaměřeny
především na dopravní tematiku. Dále se dozvíte potřebné
informace pro aktivní využití volného času s pomocí
speciﬁckých výletních vlaků, jakými jsou například Pražský
motoráček, cyklovlaky Českých drah včetně Cyklohráčku,
nebo nostalgické motoráčky a rekreační rychlíky dopravce
KŽC Doprava. Na výlet se ale můžete vypravit i Cyklobusem,
tedy autobusem speciálně upraveným pro přepravu jízdních
kol, dále pražskými turisticky významnými tramvajovými
linkami 23 a 41, lanovou dráhou na Petřín nebo přívozy.
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Všichni výletníci jistě ocení i přehled zajímavých hradů, zámků,
měst, muzeí, skanzenů, rozhleden a dalších pozoruhodných
míst. Některé výlety si můžete užít i díky slevovým kupónům,
které nabízejí vybraní partneři Zážitkového průvodce PID.
Přejeme Vám, aby se všechny Vaše výlety za zážitky vydařily.
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Úvodní slovo IDSK
Vážení cestující,
na území Středočeského kraje se nachází velké množství významných
historicky cenných památek a několik chráněných krajinných oblastí,
které stojí za to navštívit.
Díky činnosti IDSK a její spolupráci se společností ROPID, Středočeským
krajem, městy a obcemi, se zájemcům o návštěvu těchto zajímavých
míst velmi zjednodušila doprava k nim. Městských památkových zón
je ve Středočeském kraji více jak tři desítky a obdobný počet platí také
pro národní kulturní památky.
V rámci nového jízdního řádu od prosince roku 2017 se významně
zkvalitnila také doprava na regionálních tratích, kde došlo
k odstranění několikahodinových prodlev mezi spoji a v důsledku toho
se také zlepšila dostupnost řady kulturních i přírodních památek a cílů
v turisticky zajímavých lokalitách Středočeského kraje.
Cestu za některými z nich jsme se pro Vás snažili zatraktivnit, a to
například Cyklohráčkem, na jehož trase lze navštívit zříceninu hradu
Okoř či Muzeum včelařství v Kolči. Zážitkový výlet Vám rovněž
poskytne Křivoklátský expres, který Vás dopraví na hrad Křivoklát či
do Lužné u Rakovníka, kde se nachází železniční muzeum Českých
drah. Výše popsané lokality jsou pouze zlomkem toho, co bude možné
v letošním roce netradiční formou dopravy navštívit. O tom se ostatně
přesvědčíte sami na dalších stránkách této brožury.

Úvodní slovo ROPID
Vážení cestující,
nejen na území Středočeského kraje, ale také v hlavním městě Praze
se nachází mnoho zajímavých míst, která můžete ve svém volném
času navštívit s využitím všech dopravních prostředků v rámci Pražské
integrované dopravy. V metropoli lze celoročně využít lanovou dráhu
na Petřín s návštěvou místní rozhledny, Štefánikovy hvězdárny nebo
Zrcadlového bludiště, nebo přívozy, které plují mezi oběma břehy
Vltavy od Komořan až po Sedlec a každým rokem si získávají nové
cestující. Centrem hlavního města Vás pak svezou dvě turisticky
zaměřené tramvajové linky, se kterými poznáte spoustu muzeí
a kulturních památek, jež jsou nedílnou součástí pražských dějin.
Nostalgická linka 23 mezi Královkou a Zvonařkou jezdí celoročně,
historická linka 41 se speciálním jízdným je v provozu od střešovické
vozovny k výstavišti v Holešovicích od konce března do poloviny
listopadu. Po Praze se můžete vydat také historickým Pražským
motoráčkem. Přehled nejzajímavějších míst a mnoho užitečných tipů
najdete na následujících stranách této zážitkové brožury.

Obsah:
Úvodní slovo
Kalendárium jednorázových akcí
Pravidelná rekreační doprava
Zajímavá místa
Mapa zážitků ve Středočeském kraji a v Praze
Slevové kupony
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110 let od jízdy prvního autobusu v Praze
Zahájení sezóny v Muzeu MHD ve vozovně Střešovice
a oslavy 25 let Muzea
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ČD Muzeum Lužná u Rakovníka (První parní víkend)
Fotoakce soupravy metra Ečs + 81-71
Den PID (Středočeský železniční den Mladá Boleslav)
Vlak do Dobříše (Dobříšské májové slavnosti)
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Postřižinský expres
Den dětí (železniční stanice Praha-Braník)
Muzejní noc
Postřižinský expres (Postřižinské slavnosti)
Zážitková turistika v pražském metru
Posázavské linky
Promítání Kinobusu
Posázavské linky (Sázavská pouť)
Žleby (Svatoanenský jarmark)
Křivoklátský expres (Křivořezání)
40 let tratě A pražského metra
Posázavské linky (Kácovská pouť)
Komentovaná procházka po trati prvního trolejbusu
Zpátky do školy přívozem
Posázavské linky (Ferdinand)
Den PID (Čelákovice)
Den železnice (Příbram)
Městské slavnosti Říčany
Pražský železniční den
Den otevřených dveří DP Praha
Křivoklátský expres (Křivoklání)
110 let vozovny Strašnice
ČD Muzeum Lužná u Rakovníka (Poslední parní víkend)
Jízdy historickými trolejbusy
Křivoklátský expres (100. výročí vzniku republiky)
Ukončení sezóny v Muzeu MHD ve vozovně Střešovice
Den ROPIDu
Mikulášské odpoledne DP Praha
Mikulášské jízdy
Křivoklátský expres (Advent na Křivoklátě)
Betlémské světlo
Vánoční nalaďte se v metru
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sobota
10. března
10. března

110 let od jízdy prvního autobusu v Praze
Jízdy autobusu po trase první pražské autobusové
so
linky, která fungovala necelé dva roky.

pátek
30. března
30. března

Zahájení sezóny v Muzeu MHD
ve vozovně Střešovice
a oslavy 25 let Muzea
Jízdy muzejní tramvají KT8 a čtyřmi typy muzejních
ejních
autobusů.
víkend
31. března
a 1. dubna
31. března
a 1. dubna

Křivoklátský expres
(Velikonoce na Křivoklátě)
Parní vlak v trase Praha-Smíchov – Beroun
– Křivoklát – Lužná u Rakovníka a zpět; doprovodný
odný
program na hradě Křivoklát a návštěva železničního
ičníh
ho
muzea v Lužné u Rakovníka, velikonoční slavnosti.
osti.
ti.
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Duben
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

sobota
14. dubna
14. dubna

11

Den autobusů v Letňanech

12
13

V loňském roce se konal na obratišti u stanice metra Letňany
tňany
velmi úspěšný první ročník, letos je připravován druhý a o
opět
se můžete těšit na vozidla všech dopravců zapojených
do systému Pražské integrované dopravy.

14
15
16
17

středa
18. dubna
18. dubna

Nalaďte se v metru
Nejen pro zpříjemnění každodenního cestování pražskou
podzemkou bude pro vás připravena celá řada koncertů
ve stanicích metra.

18
19
20

21

sobota
21. dubna
21. dubna

Svatý Jiří (Řipská pouť)
Parní vlak v trase Praha-Braník – Praha hl. n.
– Kralupy nad Vltavou – Nelahozeves zámek – Ctiněves
– Zlonice a zpět.

22
23
24
25

noc
z pátku
na sobotu 27./28. dubna
27./28.
dubna

Noční zážitková turistika
Fotoakce třívozové historické soupravy Ečs v prostředí nočních
čních
stanic nejstaršího provozního úseku pražského metra Kačerov
ačerov
– Sokolovská.

26

27
28
29

sobota
28. dubna
28. dubna

Karel I. (audience u císaře)
Parní vlak v trasách Praha-Braník – Praha hl. n. – Neratovice
ovice
– Brandýs nad Labem a Brandýs nad Labem – Mělník a zpět.
ět.

30
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Květen
1
2
3
4

5
6
7

8
9

květen

Tanec v metru
Nejen hudebníkům se v pražském metru líbí, mnoho příznivců
vců
si získali také milovníci tanečních kreací. Správný krok můžete
ůžet
mít nejen na parketu, ale i na mramoru v podzemí.
úterý
1. května
1. května

Výroční jízdy historickou čtyřvozovou soupravou
vou
81-71 na prvním provozním úseku I.C (Kačerov-Sokolovská).
víkend
5. a 6. května
5. a 6. května

ČD Muzeum Lužná u Rakovníka (První parní víkend)
kend
d)
Parní vlak v trase Praha hl. n. – Praha-Zličín – Kladno
– Lužná u Rakovníka a zpět.
úterý
8. května
8. května

Fotoakce soupravy metra Ečs + 81-71
10
11

v provozu s cestujícími – vzpomínkové jízdy, které připomenou
menou
první zkušební jízdy vozů typu 81-71 na jaře roku 1978.

12

sobota
12. května
12. května

13

Den PID (Středočeský železniční den Mladá Boleslav)

14
15
16
17
18

Parní vlak pojede v trase Nymburk - Mladá Boleslav a zpět,
t,
okružní jízdy historických vlaků v okolí Mladé Boleslavi, kde
e bud
bude
ude
připravena výstava železničních vozidel a doprovodné akce.
e
sobota
19. května
19. května

Vlak do Dobříše (Dobříšské májové slavnosti)
parní vlak v trasách Praha-Braník – Vrané nad Vltavou – Dobříš
Dobříš;
říš;
Dobříš – Malá Hraštice a zpět.

19

sobota
19. května
19. května

20

Zážitková turistika v pražském metru
se soupravou Ečs a návazná jízda v premiéře muzejní tramvaje KT8

21

pátek
25. května
25. května
22
23
24

25
26

Noc kostelů
Další ročník akce, která si během několika let své existence
získala tisíce příznivců, navíc většina svatostánků je dobře
přístupná prostředky Pražské integrované dopravy.
sobota
26. května
26. května

Posázavské linky (Ferdinand)

28

Parní vlak v trase Praha-Braník – Jílové u Prahy – Čerčany – Beneš
Benešov
nešov
u Prahy – Postupice – Vlašim a zpět; zahájení sezony v muzeu
zeu
Lešany, pivovar Ferdinand, zámek Jemniště, Para ZOO Vlašim.
ašim
m.

29

sobota
26. května
26. května

30

Postřižinský expres

27

31

Parní vlak v okolí Nymburka.

8
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Červen
1

2
3
4
5

sobota
2. června
2. června

Den dětí (železniční stanice Praha-Braník)
Čekají na vás jízdy parními a motorovými vlaky v pražském
železničním uzlu, ale také na vlečku depa metra Kačerov,
historická souprava metra 81-71 bude jezdit z depa Kačerov
přes stanici Kačerov do stanice Florenc a zpět, to vše bude
de
doplněno výstavou železničních vozidel, doprovodnými akcem
akcemi
emi
pro děti a jízdami historických tramvají a autobusů po Praze.
razze.

6
7

sobota
9. června
9. června

8

Muzejní noc

9

Od svého vzniku se jedná o největší kulturní akci v Praze,
e,
kterou navštěvují desetitisíce Pražanů a návštěvníků města.
ěst
Mimořádné autobusy Dopravního podniku vyráží od stanice
nice
metra Staroměstská.

10
11
12

)

13

sobota
16. června
16. června

14

Postřižinský expres (Postřižinské slavnosti)

15

Slavnosti v pivovaru Nymburk - okružní jízdy parního vlaku
aku
v okolí Nymburka, jízdy na vlečku pivovaru.

16
17
18

sobota
16. června
16. června

Zážitková turistika v pražském metru
tentokrát na trase B a v depu Zličín.

19
20
21

sobota
23. června
23. června

22

Posázavské linky

23

Parní vlak v trasách Praha-Braník – Týnec nad Sázavou
– Čerčany – Sázava a Sázava – Ledečko a zpět.

24

v

25. června – 6. září

25

Promítání Kinobusu

26

Místa promítání a přesný program bude zveřejněn později
ěj
na www.dpp.cz.

27
28
29
30
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Červenec

Srpen

1

1

sobota
7. července
7. července

2

2

Posázavské linky (Sázavská pouť)

3

3

Parní vlak v trasách Praha-Braník – Týnec nad Sázavou
vou
– Čerčany – Sázava; Sázava – Ledečko a zpět.

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

Zážitková turistika v metru

20

20

v rámci oslav 40 let metra A

21

21

22

22

sobota
18. srpna
18. srpna

23

23

Posázavské linky (Kácovská pouť)

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

sobota
21. července
21. července

Zážitková turistika v pražském metru
se soupravou Ečs na lince C
sobota
21. července
21. července

Žleby (Svatoanenský jarmark)
Parní vlak v trase Praha-Braník – Praha hl. n. – Kolín
– Kutná Hora hl. n. – Čáslav – Žleby a zpět.

4.
srpna4. srpna
sobota

Křivoklátský expres (Křivořezání)
Parní vlak v trase Praha-Braník – Praha-Vršovice
– Praha-Smíchov – Beroun – Křivoklát – Lužná u Rakovníka
a zpět; doprovodný program na hradě Křivoklát (řezbářské
bářsk
ské
žné
setkání) a možná návštěva železničního muzea v Lužné
u Rakovníka.

neděle
12. srpna
12. srpna

Parní vlak v trasách Praha-Braník – Praha hl. n. – PrahaahaLibeň – Říčany – Čerčany – Sázava – Kácov a Kácov –
Čerčany – Říčany – Praha-Hostivař – Praha-Vršovice.
e

středa
29. srpna
29. srpna

Komentovaná procházka po trati prvního
trolejbusu
Na konci roku 1936 se Prahou rozjely poprvé trolejbusy
usy
na trati od vozovny Střešovice na zastávku U Matěje,
e,
při komentované prohlídce se seznámíte s nejednou
u
zajímavostí dnes již neexistující tratě.

10
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Září

1.
září 1. září
sobota

1
2

Zpátky do školy přívozem
Od července 2005 jsou opět přívozy (nejstarší pražský
dopravní prostředek) jako doma, pojďte se svézt nejen
klasickými plavidly, ale i těmi netradičními, aby se nám
podařilo úspěšně vplout do nového školního roku.

3

1. září 1. září
sobota

4

Posázavské linky (Ferdinand)

5
6

Parní vlak v trase Praha-Braník – Jílové u Prahy – Čerčany
m
– Benešov u Prahy – Postupice – Vlašim a zpět; muzeum
ště,
Lešany – tankový den, pivovar Ferdinand, zámek Jemniště,
Para ZOO Vlašim.

7

8.
září 8. září
sobota

8

Den PID (Čelákovice)

9

U příležitosti dalšího dne Pražské integrované dopravy bude
vypraven retrovlak v trase Praha – Čelákovice a zpět a mů
můžete
se těšit také na jízdy historických a současných vlaků
a autobusů v okolí tohoto města.

10
11

8. září 8. září
sobota

12

Den železnice (Příbram)

13

Parní vlak v trase Beroun – Zdice – Jince – Příbram – Březnice
oun
a zpět; retrovlak v trase Praha hl. n. – Praha-Smíchov – Berou
Beroun
– Zdice – Jince – Příbram – Březnice a zpět; jízdy historických
ckých
vlaků v okolí, doprovodný program.

14

15

9. září 9. září
neděle

16

Městské slavnosti Říčany

17

Parní vlak v trase Strančice – Říčany a zpět.

18

15.
září 15. září
sobota

19

Pražský železniční den
(Praha-Smíchov, Praha-Uhříněves)

20

23

Parní a moderní vlaky budou jezdit v trase Praha-Smíchov
– Praha-Uhříněves, kde se budete moci svézt i na běžně
nepřístupnou vlečku Metrans, a. s., speciální vlaky vás dovezou
i do areálu Odstavného nádraží na Spořilově, připravena bude
de
výstava železničních vozidel a jízdy historických tramvajíjí
a autobusů po Praze.

24

22. září22. září
sobota

25

Den otevřených dveří DP Praha

21

22

26
27

Tradiční zpřístupnění zázemí Dopravního podniku hlavního
o
města Prahy tentokrát v depu metra Hostivař, tramvajové
vé
é
vozovně Strašnice a autobusové garáži Hostivař.
29. září29. září
sobota

28

29
30

Křivoklátský expres (Křivoklání)
Parní vlak v trase Praha-Braník – Praha-Vršovice – Praha
-Smíchov – Beroun – Křivoklát – Lužná u Rakovníka a zpět;
pět;
doprovodný program na hradě Křivoklát (rytířské slavnosti)
osti)
a možná návštěva železničního muzea v Lužné u Rakovníka.
íkka.
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Říjen
1
2
3
4
5

sobota
6. října 6. října

110 let vozovny Strašnice
Vozovna ve Strašnicích už funguje 110 let a při této
příležitosti budou připraveny dvě speciální komentované
ované
prohlídky zázemím.

6
7

víkend
6. a 7. října
6. a 7. října

8

ČD Muzeum Lužná u Rakovníka
(Poslední parní víkend)

9
10
11

Parní vlak v trase Praha hl. n. – Praha-Zličín – Kladno
o
– Lužná u Rakovníka a zpět.
sobota
13. října13. října

12

Jízdy historickými trolejbusy

13

Dne 15. října 1972 přestaly v Praze jezdit trolejbusy,
et
k částečnému obnovení provozu došlo přesně o 45 let
později na trati v Prosecké ulici, právě na této trati
se budete moci svézt muzejními vozidly.

14
15
16
17
18
19

20
21

sobota
20. října
21. července

Zážitková turistika v pražském metru
se soupravou Ečs

22
23
24
25
26
27

28
29
30

neděle
28. října28. října

Křivoklátský expres
(100. výročí vzniku republiky)
Slavnostní parní vlak pojede v trase Praha hl. n.
– Praha-Smíchov – Beroun – Křivoklát – Rakovník
– Lužná u Rakovníka, doprovodné akce budou probíhat
hat
v Praze hl. n., na hradě Křivoklát a také bude otevřeno
no
železniční muzeum v Lužné u Rakovníka.

31
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Listopad

Prosinec

1

1

neděle
18. listopadu
18. listopadu

2

2

Ukončení sezóny v Muzeu MHD ve vozovně
vn
Střešovice.

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

víkend
a 16. prosince
15. a 16.15.
prosince

20

20

Křivoklátský expres (Advent na Křivoklátě)

21

21

22

22

23

23

24

24

Betlémské světlo

25

25

Přijďte si připálit Betlémské světlo do jednoho
z dopravních prostředků.

26

26

27

27

prosinec
prosinec

28

28

Vánoční nalaďte se v metru

29

29

30

30

sobota
17. listopadu
21. července

Zážitková turistika v pražském metru
se soupravou Ečs
konec listopadu

Den ROPIDu
Na sklonku roku 1993 byl založen ROPID
avy),
y
y),
(Regionální organizátor Pražské integrované dopravy),
přijďte s námi čtvrtstoletí oslavit.
sobota
1. prosince
1. prosince

Mikulášské odpoledne DP Praha
Mikulášské tramvaje a metro vypraví také Dopravní
ude
podnik hlavního města Prahy, v jedné z vozoven bude
připraven bohatý doprovodný program pro malé i velké.
elké.
víkend
1. a 2. prosince
1. a 2. prosince

Mikulášské jízdy
Parní vlaky budou jezdit ze stanice Praha-Smíchovv
po Praze a okolí a populární Cyklohráček se změní
na Čertohráček.

Parní vlak v trase Praha-Smíchov – Beroun – Křivoklát
klát
– Rakovník a zpět; doprovodný program na hradě
Křivoklát (adventní slavnosti).
sobota
22. prosince
22. prosince

Čas předvánoční je většinou čas shonu, přijďte se
na chvíli zastavit a zaposlouchat do příjemných
vánočních melodií.

31
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Cyklohráček
Pražský motoráček
Turistický vlak Český ráj
Cyklovlak Cyklo Brdy
Cyklovlak Praha – Dobříš
Cyklovlak Praha – Čerčany
Podlipanský motoráček
Kokořínský rychlík
Podtrosecký rychlík
Rakovnický rychlík
Pošumavský rychlík
Cyklobus
Lanová dráha
Linka 23
Linka 41
Přívoz P2
Přívoz P5
Přívoz P4

kovy-pruvodce-PID-2018.indd 15

17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
23
24
25
25
26
27
27

Pravidelná rekreační doprava

Pravidelná rekreační
doprava

15

5.3.2018 9:51:13

Kam vyrazit
vlakem?

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Pražský motoráček:
Praha hl. n. – Praha-Zličín
Jezdí v sobotu, v neděli a o svátcích; nejede 24. 12. 2018 až 1. 1. 2019.
Odjezdy z Prahy hl. n.: 8:54, 10:54, 12:54 a 14:54
Odjezdy z Prahy-Zličína: 9:34, 11:34, 13:34 a 15:34

Zajímavosti na trase:
• PRO divadlo
• Království železnic
• Hradiště a vyhlídka Děvín
• Park Cibulka
Podrobnosti viz kapitola Zajímavá místa.

Cyklohráček:
Praha – Slaný (– Zlonice)
Jezdí v sobotu, v neděli a o svátcích od 24. března do 28. října 2018.
Do Zlonic zajíždí odpolední spoj ve dnech 28. dubna, 26. května,
30. června, 28. července, 25. srpna, 29. září a 27. října 2018.
Odjezdy z Prahy hl. n.: 9:03 a 12:58
Odjezdy ze Slaného: 11:01 a 16:55 (odjezd ze Zlonic: 16:41)

Zajímavosti na trase:
• PRO divadlo
• Království železnic
• Park Cibulka
• Zřícenina hradu Okoř
• Zoopark Zájezd
• Rotunda sv. Petra a Pavla na Budči
• Muzeum včelařství Koleč
• Bunkr Drnov – Muzeum studené války a protivzdušné obrany
• Město Slaný
• Vlastivědné muzeum ve Slaném
• Železniční muzeum Zlonice-Lisovice

kovy-pruvodce-PID-2018.indd 17

Podrobnosti viz kapitola Zajímavá místa.
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Turistický vlak Český ráj:
Praha – Nymburk – Jičín – Libuň – Turnov
Jezdí v sobotu, v neděli a o svátcích od 24. března do 28. října 2018.
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

j

Praha hl. n. (8:38) – Nymburk město (9:28) – Křinec (9:48) – Jičín (10:31)
– Libuň (10:46) – Hrubá Skála (11:05) – Turnov (11:19)
Turnov (16:41) – Hrubá Skála (16:55) – Libuň (17:18) – Jičín (17:36)
– Křinec (18:11) – Nymburk město (18:32) – Praha hl. n. (19:13) (v tomto
směru jezdí v neděli celoročně)

•
•
•
•
•
•
•

Zajímavosti na trase:
• PRO divadlo
• Město Nymburk
• Zámek Křinec
• Muzeum klasického knihařství Rožďalovice
• Město Jičín
• Zřícenina hradu Trosky
• Zámek Hrubá Skála
• Hrad Valdštejn
Podrobnosti viz kapitola Zajímavá místa.

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

Jezdí v sobotu, v neděli a o svátcích od 24. března do 28. října 2018.
Praha hl. n. (8:46) – Beroun (9:34) – Zdice (9:46) – Příbram (10:27)
– Březnice (10:46)
Březnice (17:23) – Příbram (17:46) – Zdice (18:18) – Beroun (18:29)
– Praha hl. n. (19:15)

Zajímavosti na trase:
• PRO divadlo
• Království železnic
• Rozhledna Městská hora a medvědárium Beroun
• Koněpruské jeskyně
• Muzeum Výtopna Zdice
• Poutní areál Svatá Hora
• Hornický areál Březové hory
• Zámek Březnice

•
•
•
•
•
•
•

Podrobnosti viz kapitola Zajímavá místa.
18
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Cyklovlak:
Praha – Dobříš
Jezdí v sobotu, v neděli a o svátcích od 24. března do 28. října 2018;
jedná se o běžné vlaky s rozšířenou kapacitou přepravy jízdních kol.
Odjezdy z Prahy hl. n.: 8:55 a 10:25
Odjezdy z Dobříše: 16:34 a 17:36

Zajímavosti na trase:
• PRO divadlo
• Zámek Mníšek pod Brdy
• Poutní areál Skalka
• Muzeum zlata Nový Knín
• Památník Karla Čapka ve Staré Huti
• Zámek Dobříš
• Muzeum Dobříš
Podrobnosti viz kapitola Zajímavá místa.

Cyklovlak:
Praha – Čerčany (a také Posázavský motoráček)
Jezdí v sobotu, v neděli a o svátcích od 24. března do 28. října 2018;
jedná se o běžné vlaky s rozšířenou kapacitou přepravy jízdních kol.
Odjezdy z Prahy hl. n.: 8:25, 9:23, 9:55, 10:55, 13:55 a 16:25
Odjezdy z Čerčan: 11:05, 14:05, 15:37, 16:35 a 18:08
Posázavský motoráček jezdí v sobotu, v neděli a o svátcích od 30. března
do 28. října 2018.
Odjezdy Posázavského motoráčku z Prahy hl. n.: 7:38 (v sobotu a 30. 3.,
1. 5., 8. 5., 5. 7. a 28. 9.) a 10:33 (v neděli a 2. 4. a 6. 7.)
Odjezdy Posázavského motoráčku z Čerčan: 12:03 (v sobotu a 30. 3.,
1. 5., 8. 5., 5. 7. a 28. 9.) a 17:35 (v neděli a 2. 4. a 6. 7.)

Zajímavosti na trase:
• PRO divadlo
• Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
• Železniční viadukt Žampach
• Zámek Lešany
• Vojenské technické muzeum Lešany
• Hrad Týnec nad Sázavou
• Zámek Vysoká Lhota
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+ barový vůz

Podrobnosti viz kapitola Zajímavá místa.
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Podlipanský motoráček:
Pečky – Plaňany – Bošice – Kouřim – Zásmuky
– Bečváry

–

Jezdí v sobotu a v neděli od 30. června do 26. srpna 2018.
Odjezdy z Peček: 9:56 a 15:56
Odjezdy z Kouřimi: 10:38 a 14:57
Odjezdy z Bečvár/Zásmuk: –/8:37; 14:01/14:19 a 17:20/–

–

Zajímavosti na trase:
• Zámek Radim
• Zvonice Kouřim
Podrobnosti viz kapitola Zajímavá místa.

•
•
•
•
•
•

Kokořínský rychlík:
Praha – Neratovice – Všetaty – Mělník – Mšeno
Jezdí v sobotu, v neděli a o svátcích od 30. března do 28. října 2018.
Praha hl. n. (8:39) – Neratovice (9:14) – Mělník (9:49) – Mšeno (10:31)
Mšeno (17:00) – Mělník (17:56) – Neratovice (18:13) – Praha hl. n. (18:52)

Zajímavosti na trase:
• PRO divadlo
• Zámek Mělník
• Hrad Kokořín

•
•
•
•
•
•

+ barový vůz

Podrobnosti viz kapitola Zajímavá místa.

20
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Podtrosecký rychlík:
Praha – Neratovice – Mladá Boleslav
– Bakov nad Jizerou – Dolní Bousov – Jičín
Jezdí v sobotu, v neděli a o svátcích od 2. června do 30. září 2018.
Praha hl. n. (8:27) – Neratovice (9:05) – Mladá Boleslav (9:55) – Bakov
nad Jizerou (10:12) – Dolní Bousov (10:35) – Jičín (11:32)
Jičín (16:54) – Dolní Bousov (17:41) – Bakov nad Jizerou (18:00)
– Mladá Boleslav (18:11) – Neratovice (18:55) – Praha hl. n. (19:38)

Zajímavosti na trase:
• PRO divadlo
• Zahradní železnice v Podhradí u Bakova nad Jizerou
• Zřícenina zámku Zvířetice
• Zámek Humprecht
• Zřícenina hradu Trosky
• Město Jičín

+ barový vůz

Podrobnosti viz kapitola Zajímavá místa.

Rakovnický rychlík:
Praha – Beroun – Křivoklát – Rakovník
Jezdí v sobotu, v neděli a o svátcích od 30. března do 28. října 2018.
Praha hl. n. (8:25) – Beroun (9:24) – Křivoklát (9:59) – Rakovník (10:13)
Rakovník (15:43) – Křivoklát (15:59) – Beroun (16:55) – Praha hl. n. (17:37)

Zajímavosti na trase:
• PRO divadlo
• Království železnic
• Rozhledna Městská hora a medvědárium Beroun
• Koněpruské jeskyně
• Hamousův statek Zbečno
• Hrad Křivoklát
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+ barový vůz

Podrobnosti viz kapitola Zajímavá místa.
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Pošumavský rychlík:

K

Praha – Beroun – Příbram – Březnice
(– Blatná – Vimperk – Volary)
Jezdí v sobotu a v neděli od 2. června do 30. září 2018.
Praha hl. n. (7:54) – Beroun (8:33) – Příbram (9:13) – Březnice (9:39)
– Blatná (10:10) – Strakonice (10:50) – Vimperk (11:47) – Volary (12:44)
(jen v sobotu)
Volary (13:48) – Vimperk (14:52) – Strakonice (15:47) – Blatná (16:32)
– Březnice (17:02) – Příbram (17:24) – Beroun (18:00) – Praha hl. n. (18:45)
(jen v neděli)

c

Zajímavosti na trase:
• PRO divadlo
• Království železnic
• Rozhledna Městská hora a medvědárium Beroun
• Koněpruské jeskyně
• Poutní areál Svatá Hora
• Hornický areál Březové hory
• Zámek Březnice
Podrobnosti viz kapitola Zajímavá místa.

j

•
•
•
•

22
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Kam vyrazit
cyklobusem?

Cyklobus:
Dobřichovice – Mníšek pod Brdy – Kytín
Jezdí v sobotu, v neděli a o svátcích od 7. dubna do 7. října 2018.
Odjezdy z Dobřichovic, nádraží: 8:45, 10:45, 12:45, 14:45, 16:45 (spoj
jede jen do Mníšku pod Brdy)
Odjezdy z Kytína, Návsi: 9:40, 11:40, 13:40, 15:40

Zajímavosti na trase:
• Zámek Řitka
• Zámek Mníšek pod Brdy
• Poutní areál Skalka
• Kytín
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Podrobnosti viz kapitola Zajímavá místa.
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Kam vyrazit
tramvají
a lanovkou?

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Lanová dráha:
Újezd – Nebozízek – Petřín
Jezdí každý den od 9:00 do 23:20 v zimním období v intervalu 15 minut,
v letním období v intervalu 10 minut, na jaře a na podzim probíhá
pravidelná výluka v trvání dvou až tří týdnů.

Zajímavosti na trase:
• Zrcadlové bludiště na Petříně
• Petřínská rozhledna
• Štefánikova hvězdárna
Podrobnosti viz kapitola Zajímavá místa.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

24
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Linka 41:
Vozovna Střešovice – Výstaviště Holešovice
Jezdí o sobotách, nedělích a svátcích od 30. března do 18. listopadu
2018 (pozor: speciální jízdné).

Zajímavosti na trase:
• Muzeum MHD vozovna Střešovice
• Jelení příkop
• Jízdárna Pražského hradu
• Letohrádek Královny Anny (Belvedér)
• Muzeum Karlova mostu
• Kostel sv. Mikuláše
• Plavba s Pražskými Benátkami
• Kostel Panny Marie Vítězné a sv. Antonína Paduánského
•
•
•
•
•
•
•

(Pražské jezulátko)
Národní divadlo
Muzeum kostek Praha
Václavské náměstí
Jindřišská věž
Obecní dům
Veletržní palác
Planetárium Praha
Podrobnosti viz kapitola Zajímavá místa.

Linka 23:
Královka – Zvonařka
Jezdí v pracovních dnech v intervalu 30 minut, o sobotách, nedělích
a svátcích v intervalu 15 minut.

Zajímavosti na trase:
• Strahovský klášter
• Jelení příkop
• Jízdárna Pražského hradu
• Letohrádek Královny Anny (Belvedér)
• Muzeum Karlova mostu
• Kostel sv. Mikuláše
• Plavba s Pražskými Benátkami
• Kostel Panny Marie Vítězné a sv. Antonína Paduánského
•
•
•
•

(Pražské jezulátko)
Národní divadlo
Muzeum kostek Praha
Pravoslavný chrám sv. Cyrila a Metoděje
Muzeum Antonína Dvořáka
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Podrobnosti viz kapitola Zajímavá místa.
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Kam vyrazit
přívozem?

•
•
•

Přívoz P2:
V Podbabě – Podhoří
Jezdí celoročně v závislosti na stavu řeky Vltavy, v pracovní dny
od 5:30 do 22:00, o sobotách, nedělích a svátcích od 6:30 do 22:00.

Zajímavosti na trase:
• Zoologická zahrada v Praze
• Lanovka v ZOO
• Zámek Troja
• Botanická zahrada Praha

•
•
•

Podrobnosti viz kapitola Zajímavá místa.
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Přívoz P5:
Císařská louka – Výtoň – Náplavka Smíchov
Jezdí denně po dobu uzávěry pěších lávek na železničním mostě,
na Náplavku Smíchov zajíždí od 30. března do 28. října 2018.

Zajímavosti na trase:
• Muzeum v Podskalské celnici
• Vyšehrad
• Království železnic
Podrobnosti viz kapitola Zajímavá místa.

Přívoz P4:
Černošice, Mokropsy – Kazín
Jezdí od 1. června do 30. září 2018 od 9 do 19 hodin.

Zajímavosti na trase:
• Plavby Černošice – Mokropsy
• Pozůstatky hradu Kazín
• Cukrák
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Zajímavá místa
Botanická zahrada Praha
Bunkr Drnov – Muzeum studené války
a protivzdušné obrany
Cukrák
Dům dětí a mládeže Praha 5
Dům U Zlatého prstenu
Hamousův statek Zbečno
Historické podzemí v Českém Brodě
Hornické muzeum Příbram
Hrad Kokořín
Hrad Křivoklát
Hrad Týnec nad Sázavou
Hrad Valdštejn
Hradiště a vyhlídka Děvín
Jelení příkop
Jindřišská věž
Jízdárna Pražského hradu
Kolínská řepařská drážka
Koněpruské jeskyně
Kostel Panny Marie Vítězné a sv. Antonína Paduánského
(Pražské jezulátko)
Kostel sv. Mikuláše
Království železnic
Kytín
Lanovka v zoo
Letecké muzeum Kbely
Letohrádek Královny Anny (Belvedér)
Město Jičín
Město Nymburk
Město Slaný
Muzeum Antonína Dvořáka
Muzeum Dobříš
Muzeum hl. m. Prahy
Muzeum klasického knihařství Rožďalovice
Muzeum Karlova mostu
Muzeum kostek Praha
Muzeum MHD vozovna Střešovice
Muzeum v Podskalské celnici
Muzeum včelařství Koleč
Muzeum Výtopna Zdice
Muzeum zlata Nový Knín
Národní divadlo
Obecní dům
Památník Karla Čapka ve Staré Huti
Park Cibulka
Petřínská rozhledna
Pivovar Nymburk
Planetárium Praha
Plavba s Pražskými Benátkami
Plavby Černošice – Mokropsy
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Zajímavá místa

Poutní areál Skalka
Poutní areál Svatá Hora
Pozůstatky hradu Kazín
Pravoslavný chrám sv. Cyrila a Metoděje
PRODIVADLO
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
Rotunda sv. Petra a Pavla na Budči
Rozhledna Městská hora a medvědárium Beroun
Solvayovy lomy (Společnost Barbora)
Strahovský klášter
Štefánikova hvězdárna
Václavské náměstí
Veletržní palác
Vlastivědné muzeum ve Slaném
Vojenské technické muzeum Lešany
Vyšehrad
Výtopna Zlíchov a Zababa s. r. o.
Zábavní park Mirakulum (Milovice)
Zahradní železnice v Podhradí u Bakova nad Jiz.
Zámek Březnice
Zámek Dobříš
Zámek Hrubá Skála
Zámek Humprecht
Zámek Křinec
Zámek Lešany
Zámek Mělník
Zámek Mníšek pod Brdy
Zámek Radim
Zámek Řitka
Zámek Troja
Zámek Vysoká Lhota
Zámek Žleby
Zoologická zahrada v Praze
Zoopark Zájezd
Zrcadlové bludiště na Petříně
Zřícenina hradu Okoř
Zřícenina hradu Trosky
Zřícenina zámku Zvířetice
Zvonice Kouřim
Železniční muzeum Lužná u Rakovníka
Železniční muzeum Zlonice-Lisovice
Železniční viadukt Žampach
Zážitková turistika v pražském metru
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Botanická zahrada Praha
Botanická zahrada Troja
Kovárna
Na Pazderce
Podhoří; vzdálenost 1,8 km (ulicí Pod Hrachovkou)
Botanická zahrada byla založena v roce 1969 a patří k nejmladším v České
republice. Zahrada je ideálním místem pro odpočinek v přírodě, ale také místem
pro poučení, zábavu a potěšení všech smyslů. Ve venkovní expozici najdete
na 15 tisíc stromů a květin, pro meditaci se hodí Japonská zahrada. Během jedné
hodiny se můžete vydat na cestu kolem světa ve skleníku Fata Morgana.
Otvírací doba:

Venkovní expozice: Celoročně každý den.
Tropický skleník Fata Morgana: Od úterý do neděle, v pondělí
pouze ve státní svátek.

Vstupné:

Venkovní expozice: Dospělí 85 Kč a rodinné 215 Kč;
vč. tropického skleníku Fata Morgana dospělí 150 Kč
a rodinné 375 Kč.

Více informací na botanicka.cz

Bunkr Drnov – Muzeum studené války
a protivzdušné obrany
Zvoleněves; vzdálenost 2,5 km (po místních komunikacích)
Podlešín; vzdálenost 4,5 km (po místních komunikacích)
Jeden z největších bunkrů v České republice, který byl vybudován
v osmdesátých letech 20. století a sloužil jako velitelské stanoviště
protivzdušné obrany Prahy. Při návštěvě můžete nasát atmosféru
studené války. V rozsáhlém podzemí o velikosti 5500 m2 vás zkušený
průvodce provede technologickým zázemím bunkru, podíváte si i do
sálů bojového velení, odkud byla obranná a bojová činnost řízena.
Prohlédnout si můžete také protiletadlové rakety společně s dalšími
prostředky protivzdušné obrany.

–

Otvírací doba: Každou sobotu od 2. června do 15. září,
v červenci a v srpnu také každou neděli.
Vstupné:

Dospělí 100 Kč, děti 70 Kč.

Více informací na www.bunkr-drnov.cz
30
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Cukrák
Kazín; vzdálenost 2,7 km (po žluté turistické značce)
Jíloviště, Cukrák
Na kopci Kopanina (nebo také Cukrák, 411 m n. m.) stojí televizní
a rozhlasový vysílač Cukrák. Stavba vysílače začala v 1959 a do provozu
byl uveden 26. listopadu 1961. Stříbrná věž vysílače je v současné době
vysoká 195 metrů.

Dům dětí a mládeže Praha 5
Anděl (Štefánikova ul. 235/11)
Středisko pro aktivní trávení volného času dětí a mládeže na Praze 5.
Mezi zájmovými kroužky najdeme i Klub dopravní historie, jehož členy
mohou být děti od 7 let, ale i dospělí. Klub je zaměřen na zájemce
o různé druhy dopravy, jak současné, tak i historické. Navíc Dům dětí
a mládeže dlouhodobě spolupracuje s organizací ROPID při pořádání
Dne dětí (červen) nebo při prosincových Mikulášských jízdách.
Více informací na ddmpraha5.cz

Dům U Zlatého prstenu
Staroměstská (600 m)
Náměstí Republiky (600 m)
Dům U Zlatého prstenu v Týnské ulici je jedinečný dům se zachovanými
fragmenty pozdně gotických nástěnných maleb je ve správě Muzea
hl. m. Prahy. V domě můžete navštívit novou expozici Praha Karla IV.
– středověké město či některou z právě probíhajících výstav. V přízemí
najdete dětskou hernu Po stopách Karla IV.
Otvírací doba: Denně od 9 do 20 hodin kromě pondělí.
Vstupné:
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Základní 150 Kč, snížené 60 Kč a rodinné (2+4) 350 Kč,
držitelé Opencard/Lítačky mají 20 Kč slevu
ze základního vstupného.
Více informací na www.muzeumprahy.cz
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Hamousův statek Zbečno
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.
Otvírací doba: V dubnu a září o víkendech od 9 do 16 hodin, od května
do konce srpna od úterý do neděle od 9 do 16 hodin,
o prázdninách do 17 hodin.
Vstupné:

Dospělí 70 Kč, děti 50 Kč a rodinné (2+3) 190 Kč.

Více informací na www.hamousuv-statek.cz

Historické podzemí v Českém Brodě
Český Brod resp. Český Brod,Žel.st. vzdálenost 1,1 km (od nádraží
po červené turistické značce na náměstí Arnošta z Pardubic)
V gotickém Českém Brodě se nachází i jeho podzemní část, ale
o vzniku se toho zatím mnoho neví. Prostory mohly sloužit jako úkryt
cenností a peněz, případně se zde mohly skladovat sůl, potraviny, víno,
případně jiné zemědělské produkty. 14. století přineslo velký rozmach
pivovarnictví, a tak podzemí sloužilo k uchování piva a surovin, ze
kterých se vařilo. Vstup do českobrodského podzemí je z domu čp. 1 na
náměstí Arnošta z Pardubic.
Otvírací doba: Na požádání v Infocentru, které je otevřeno v pracovní
dny od 8 do 11 hodin a 12 do 17 hodin, od května do září
i o víkendech od 11 do 16 hodin.

Více informací na www.ceskybrod.cz, sekce Turistický Brod
32
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Hrad Kokořín
Mšeno; vzdálenost 6,3 km (od nádraží po červené turistické značce
až na rozcestí v Sedleci, dále po zelené turistické značce na rozcestí
Kokořín-dolina a odtud po modré turistické značce k hradu)
Kokořín stojí na ostrohu pískovcové skály nad Kokořínským dolem.
První zmínky o Kokoříně pocházejí z roku 1320 a v polovině 14. století
zde byl vybudován hrad. Od 17. do 19. století hrad pustnul, až ho v roce
1896 koupil Václav Špaček. V soukromém majetku byl do roku 1950
a opět od roku 2006. V nabídce je jeden okruh s původcem a samostatná
vyhlídka z věže.
Otvírací doba: Od 9 do 16 hodin, v létě do 17 hodin v dubnu a října
o víkendech, od května do září denně kromě pondělí.
Vstupné:

Okruh a věž: Dospělí 80 Kč, děti 40 Kč.
Slevový kupon
Jen věž: Dospělí 30 Kč, děti 10 Kč.
na straně 77
Více informací na www.hrad-kokorin.cz

Hornické muzeum Příbram
Příbram; vzdálenost 1,6 km (od nádraží po žluté turistické značce)
Národní kulturní památka Hornické muzeum Příbram se nachází v originálních
provozních a správních budovách přibližujících historii zdejší báňské činnosti.
Muzeum nabízí prohlídku několika kilometrů podzemí zdejších dolů na stříbro
a olovo, jízdy hornickými vláčky, prezentuje monumentální parní těžní stroje,
nádherné minerály a jiné unikátní exponáty. Hornické muzeum Příbram není
tiché království vitrín, ale místo, kde jde poznání ruku v ruce se zážitkem, kde
se pobaví a poučí celá rodina. Celý skanzen se skládá ze tří objektů, A – Ševčinský
důl, B – Důl Anna a C – Důl Vojtěch.
Otvírací doba:

Celoročně kromě pondělí, od listopadu do března od úterý
do pátku, od dubna do října i o víkendech. Od listopadu
do března nejezdí hornický vláček po povrchu, v tomto období
dále doporučujeme předchozí objednávku na prohlídku tras
v podzemí.

Vstupné:

Liší se u jednotlivých okruhů, dospělí 20 až 40 Kč,
rodinné 100 Kč.
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Více informací na muzeum-pribram.cz
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Hrad Křivoklát
Křivoklát; vzdálenost 600 m (po žluté turistické značce)
Křivoklát je jedním z nejstarších a nejvýznamnějších hradů českých
knížat a králů, jeho 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 jen v roce 1929 prodali Československé
republice.
Otvírací doba: Od dubna do konce září od úterý do neděle, ale
jednotlivé prohlídkové okruhy mohou mít odlišnou
otvírací dobu. Do konce března si o víkendech můžete
prohlédnout Gotické paláce.
Vstupné:

Dospělí 80 až 200 Kč, děti 60 až 120 Kč a rodinné
(2+3) 220 až 540 Kč (v závislosti na zvoleném okruhu).

Více informací na www.hrad-krivoklat.cz

j

Hrad Týnec nad Sázavou
Týnec nad Sázavou resp. Týnec nad Sázavou,Žel.st.
vzdálenost 900 m (po žluté turistické značce)
Románský hrad byl založen pravděpodobně Přemyslovci okolo roku
1200. V průběhu staletí se majitelé střídali a postupně klesal význam
hradu. O zachování hradu se zasloužila Anna Marie z Vrtby, která
koncem 18. století nechala zastřešit gotický palác a zřídila si zde letní
sídlo. Dodnes se zachovala rotunda, hranolová věž a pozdější gotická
budova. V muzeu na hradě můžete spatřit trvalou výstavu týnecké
kameniny.
Otvírací doba: Od dubna do září, o prázdninách od středy do neděle,
v jiných měsících od čtvrtka do neděle od 10
do 17 hodin s polední hodinovou přestávkou.
Vstupné:

Dospělí 30 Kč, děti 20 Kč a rodinné 80 Kč.

Více informací na www.mestotynec.cz
34
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Hrad Valdštejn
Turnov město; vzdálenost 3 km
(po červené turistické značce, cestou půjdete přes Skalní vyhlídku
Hlavatice, odkud je pěkný výhled na celé město Turnov a řeku Jizeru)
Valdštejn je nejstarším hradem Českého ráje, byl založen v roce 1260.
V současné době patří městu Turnov, které se o něj stará.
Otvírací doba: Od dubna do října, v dubnu a v říjnu pouze o sobotách,
nedělích a svátcích, v květnu zavřeno v pondělí
a od června do září denně.
Vstupné:

Dospělí s průvodcem/bez průvodce 80/60 Kč
a rodinné 220/170 Kč.

Více informací na www.hrad-valdstejn.cz

Hradiště a vyhlídka Děvín
Praha-Žvahov resp. Prosluněná; vzdálenost 400 metrů
(po neznačených cestách)
Děvín je výrazný vrch nad levým břehem Vltavy na rozhraní Hlubočep
a Radlic. Luxusní hrad na tomto místě postavil před rokem 1338 Štěpán
z Tetína, ale ještě asi ve 14. století zpustl. V 16. století sloužila zřícenina
jako cvičný cíl pro nová pražská děla. V současné době patří Děvín do
přírodní rezervace Prokopské údolí. Nedaleko od hradiště je pěkný
a netradiční výhled na Prahu.

Jelení příkop
Brusnice (300 m)
Ve stínu rušného Pražského hradu, na jeho severní straně, se nachází
krásná oáza ticha a zeleně – Jelení příkop, který býval od nepaměti
přirozenou ochranou panovnického sídla od severní strany. Své jméno
získal podle toho, že se zde chovali jeleni. V období první republiky
se zde chovali medvědi, které získal darem prezident Masaryk.
V současné době je Jelení příkop oblíbeným místem na procházky,
během procházky minete Masarykovu vyhlídku, tereziánský násep
s bývalým domkem medvědáře, plastiky nebo umělou jeskyni.
Otvírací doba: Denně od dubna do konce října.
Vstupné:
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Jízdárna Pražského hradu
Pražský hrad
Jízdárna Pražského hradu nebo také Hradní jízdárna je velká barokní
stavba nacházející se v širším areálu Pražského hradu. Stavba
pochází z roku 1694, kdy nahradila původní starší jízdárnu z roku
1572. Jízdárna sloužila pro jezdecký výcvik a jezdecké zábavy šlechty
v podobě turnajů, klání v jízdě na koních a dalších. V roce 1760 jízdárna
vyhořela a v rámci rekonstrukce vznikla zimní a letní jízdárna. V letech
1948–1949 byl prostor přestavěn pro potřeby výstavní síně a galerie.
Tomuto účelu slouží dodnes.
Otvírací doba: Záleží na konaných výstavách, od 10. května do 31. října
se uskuteční výstava Doteky státnosti.
Vstupné:

Záleží na konané výstavě, Doteky státnosti dospělí
100 Kč a snížené 50 Kč.

Více informací na www.hrad.cz

Jindřišská věž
Jindřišská
V polovině 14. století byl v Jindřišské ulici postaven farní kostel
sv. Jindřicha a sv. Kunhuty spolu se hřbitovem, zvonicí, farou
a farní školou. V době výstavby zvonice byly vyrobeny i věžní hodiny
se dvěma cimbály datované rokem 1577. Zásadní opravou prošla
zvonice v letech 1878–1880. Střecha dlátovitého tvaru s nárožními
věžičkami je pokryta břidlicí. Věž je dobře viditelná z Václavského
náměstí a se svou celkovou výškou 65,7 metru patří k dominantám
Prahy. V 10. patře Jindřišské zvonice je od roku 2003 umístěna nová
zvonkohra od Petra Rudolfa Manouška.
Otvírací doba: Celoročně každý den od 10 do 18 hodin, od dubna
do poloviny října do 19 hodin.
Vstupné:

Dospělí 120 Kč, děti 50 Kč a rodinné (2+2) 290 Kč.

Více informací na www.jindrisskavez.cz
36
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Kolínská řepařská drážka
Kolín-Zálabí; vzdálenost 2 km (po ulici Ovčárecká; od železniční
stanice Kolín jezdí autobusové linky 1 a 10 do zastávky Sendražice,
rozcestí 0,2, z této zastávky je to na nádraží 500 metrů)
Můžete se svézt po nejstarší polabské řepařské drážce vlakem taženým
parní nebo dieselovou lokomotivou. Ze Sendražic jezdí vlak do Býchor
a zpět, zpáteční cesta trvá 50 minut. Trať drážky je doplněna naučnou
stezkou „Za historií řepařské drážky a okolí“. Na konečné v Býchorech čeká
dětský park s atraktivními herními prvky a posezením v přírodě.
Otvírací doba: O Velikonocích 31. března a 1. dubna, slavnostní zahájení
12. sezóny o posledním dubnovém víkendu; od května
do prvního říjnového víkendu vždy o víkendech a střídají se
jízdy parní a dieselovou lokomotivou, o prázdninových též
ve středu.
Odjezdy ze Sendražic: 9:45, 11:00; 12:15; 13:30; 14:45 a 16:00.
Vstupné
Parní provoz: Dospělí 100 Kč, děti 60 Kč a rodinné 300 Kč.
Dieselový provoz: Dospělí 90 Kč, děti 50 Kč a rodinné 260 Kč.

Více informací na reparskadrazka.cz

Koněpruské jeskyně
Beroun; vzdálenost 8 km (po zelené turistické značce na rozcestí
Havlíčkův mlýn, dále po žluté turistické značce přes Jelínkův most
a okolo velkolomu Čertovy schody)
Nedaleko od Berouna je krajina plná srázů, hlubokých kaňonů
a příkrých skalních stěn. Koněpruské jeskyně jsou největším
a zřejmě nejznámějším jeskynním systémem v Čechách. Specialitou
Koněpruských jeskyní jsou zejména tzv. Koněpruské růžice, celá řada
cenných archeologických nálezů a tajná penězokazecká dílna.
Otvírací doba: Od 30. března do října každý den, v listopadu po
dohodě v pracovních dnech.
Vstupné:

Dospělí 130 Kč, děti 70 Kč.

Více informací na www.konepruske-jeskyne.cz nebo www.caves.cz
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Kostel Panny Marie Vítězné a sv. Antonína
Paduánského (Pražské jezulátko)
Hellichova
Kostel byl původně zasvěcen Nejsvětější Trojici a postaven
v letech 1611–1612 německými luterány. V roce 1624 po vítězství
protireformace daroval kostel Ferdinand II. řádu karmelitánů, a ti
jej zasvětili Panně Marii Vítězné, přestavěli a v blízkosti vybudovali
klášter. V roce 1784 byl klášter zrušen a kostel přešel pod správu
maltézských rytířů, v současnosti se o něj stará opět řád karmelitánů.
Od roku 1628 je v kostele umístěna proslulá soška Pražského Jezulátka,
známého v katolických zemích jako Bambino di Praga. Sošku věnovala
kostelu Polyxena z Lobkovic.
Otvírací doba: Volně přístupný, ale pravidelně se zde konají
bohoslužby.

Kostel sv. Mikuláše
Malostranské náměstí
Nejslavnější barokní chrám Prahy, stojí spolu s bývalými jezuitským
profesním domem uprostřed Malostranského náměstí. Na jeho místě
stál až do roku 1743 gotický farní kostel, vysvěcený pražským biskupem
Tobiášem roku 1283, a v sousedství románská rotunda sv. Václava.
Dnešní chrám patří k nejcennějším stavbám baroka na sever od Alp.
Na díle, které se stavělo přibližně sto let, se podílely tři spřízněné
generace velkých barokních architektů – otec, syn a zeť: Kryštof
Dientzenhofer, Kilián Ignác Dientzenhofer a Anselmo Lurago.
Otvírací doba: Denně od března do konce října od 9 do 17 hodin,
od listopadu do února do 16 hodin, od konce března
do začátku listopadu se konají každý den kromě úterý
od 18 hodin koncerty.
Vstupné:
Prohlídky: Dospělí 70 Kč, snížené 50 Kč.
Koncerty: Dospělí 490 Kč.
Více informací na www.stnicholas.cz
38
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Kytín
Kytín, Náves
Středočeská obec pod brdským hřebenem, o které je první dochovaná
zpráva z 24. června 1321. Dominantou obce je kostel Nanebevzetí
Panny Marie, osazený v roce 2013 věžními hodinami. V areálu
se nachází Kytínská studánka, která byla v roce 2011 obnovena
a vysvěcena farářem Janem Dlouhým. V roce 2014 se v Kytíně konalo
sochařské sympozium a od té doby je na území obce rozmístěno deset
soch (Paní Korutanská s děckem, Yvonka, Madona, Pieta, Vrběnka
z lesovny, Fabián, Kája Mařík, Rybář, kapr Pepa a lavička s kytínským
znakem). Pokud si chcete všechny sochy prohlédnout, uděláte si po
Kytíně a jeho okolí.

Více informací na www.kytin.eu

Království železnic
Anděl
Na Knížecí
Svět miniaturních vláčků, tunelů, výhybek a nádražních budov už
učaroval nejenom tisícovkám dětí, ale i leckterým tatínkům. Navíc nyní
si můžete v Království vyzkoušet, jak se řídí tramvaj, autobus nebo
vlak, na tuto možnost jsou ochotni malí i velcí čekat dlouhé minuty.
f

Otvírací doba: Každý den od 9 do 19 hodin.
Vstupné:
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Dospělí 260 Kč, děti 160 Kč, rodinné (2+2) 600 Kč.

Více informací na www.kralovstvi-zeleznic.cz
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Mapa zážitků ve Středočeském kraji
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Letecké muzeum Kbely
Letecké muzeum
Muzeum bylo založeno v roce 1968 a početností a kvalitou sbírek patří
k největším leteckým muzeím v Evropě. Expozice muzea se vztahuje
bezprostředně k historii československého a českého letectví, zvláště
vojenského. V současnosti má ve sbírkách 275 letadel, z nichž téměř
stovka je vystavena v krytých halách, další desítky jsou k vidění
v nekrytých expozičních prostorech. Řada letounů patří ke světovým
unikátům.
Otvírací doba: Poprvé v sobotu 28. dubna, od května do konce října
denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin.
Vstupné:

Zdarma.

Více informací na www.vhu.cz

Lanovka v zoo
Umístěna v areálu zoo
Lanovka byla otevřena v roce 1977, ale o rok později byl její provoz
zastaven. K obnovení provozu došlo v roce 1981, kdy se stal
provozovatelem Dopravní podnik hlavního města Prahy. Lanovka
umožňuje pohodlné zdolání výškového rozdílu mezi dolní a horní části
zahrady.
Otvírací doba: Od března do konce října.
Vstupné:

Každý cestující starší 6 let 25 Kč.

Více informací na www.dpp.cz/lanova-draha-v-zoo/
42
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Město Jičín
Jičín; vzdálenost 1,1 km (po žluté turistické značce na Valdštejnovo nám.)
Několik historických pamětihodností na vás čeká v Jičíně. Jako
první zmíníme opevnění, k vidění jsou zbytky hradebních zdí ze
16. století, které byly stavěny z pravidelných pískovcových kvádrů.
Navštívit můžete 52 metrů vysokou Valdickou věž. Pokud se chcete
pokochat výhledem do okolí (za hezkého počasí spatříte Krkonoše
i Ještěd) musíte překonat 156 schodů. V blízkosti Valdické věže je také
Valdštejnský zámek. Byl postaven jako renesanční, ale v roce 1620
ho poškodil výbuch. Barokní podobu získal za Albrechta z Valdštejna.
Navštívit můžete venkovní prostory a regionální muzeum a galerii,
které se v zámku nacházejí. Jičín a okolí je také spojen s postavičkami
Václava Čtvrtka a malíře Radka Pilaře. V sezóně tak můžete navštívit
Rumcajsovu ševcovnu nedaleko od zámku.
Otvírací doba: Valdická věž: Od 1. dubna od úterý do neděle od 10
do 18 hodin.
Muzeum: Celoročně od úterý do neděle.
Více informací na www.jicin.org

Letohrádek Královny Anny (Belvedér)
Královský letohrádek
Renesanční stavbu nechal vystavět Ferdinand I. pro svoji manželku
Annu Jagellonskou v letech 1538–1565 jako součást královské zahrady.
Představuje ukázku slohově nejčistší vlašské renesanční stavby mimo
italské území. Stavba se vyznačuje arkádovým ochozem, překrásnou
reliéfní výzdobou od italských kameníků, nástavbou a zastřešením ve
tvaru obráceného lodního kýlu od německých stavitelů. Letohrádek
sloužil k relaxaci a dvorské zábavě. Císař Rudolf II. si v prvním patře
nechal zřídit astronomickou pozorovatelnu.
Otvírací doba: V současné době je přístupný pouze v době konání
výstav.
Vstupné:
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Liší se podle konané výstavy.

Více informací na www.hrad.cz
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Město Slaný
Slaný
Slaný, aut.nádr.
Královské město Slaný leží necelých 30 kilometrů severozápadně od Prahy.
Město samotné vám nabídne řadu kulturních památek (Městské divadlo,
Velvarská brána, Vlastivědné muzeum), naučné stezky přírodou (Slánská
hora, 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.
Otvírací doba:

Infocentrum ve Slaném Pod Velvarskou branou:
Od dubna do října od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin,
o sobotách, nedělích a svátcích od 9 do 16:30
(o velikonočním víkendu od 30. 3. do 2. 4. bude otevřeno
Slevový kupon pouze v neděli 1. 4.); od listopadu do března pouze
na straně 77 v pracovní dny od 9 do 16 hodin.

Více informací na www.infoslany.cz

Město Nymburk
Nymburk hl. n. nebo Nymburk město; vzdálenost 800 metrů
(po modré turistické značce po Palackého třídě k Mohyle z doby
kamenné nebo pomístních komunikacích)
V Nymburce se podařil nález unikátního skříňového mohylového hrobu
z doby přibližně 3600 let před naším letopočtem, který dokazuje dávné
osídlení oblasti. Nález pochází z roku 1994, kdy probíhal archeologický
průzkum ulice Na Příkopě. Nedaleko od mohyly si můžete prohlédnout
Tureckou věž, technickou památku z roku 1597. Na druhém břehu Labe
najdete Hrabalovo posezení a také nymburský pivovar.
Otvírací doba – hrob: Od dubna do září od pondělí do neděle
při otvíracích hodinách Infocentra od 9 do 18 hodin.
Otevřena je pouze roleta a pohled je možný pouze přes
vitrínu.
Vstupné:

Zdarma.
Více informací na www.mesto-nymburk.cz

44
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Muzeum Dobříš
Dobříš; vzdálenost 1,6 km
(ulicí Pražská, a potom po žluté turistické značce až muzeu)
Muzeum vzniklo nadšením zakladatelů a touhou vdechnout nový život
legendárnímu rukavičkářskému řemeslu, které je s Dobříší spojováno
150 let. Prostor dnes nabízí pohled do tajů dobříšské historie. Kromě
rukavičkářství se seznámíte s historií Židů v Dobříši, historií města,
historií vodohospodářství a expozicí Ludvíka Kopáčka.
Otvírací doba: Celoročně, v zimním období je zavřeno o víkendech.
Vstupné:

Dospělí 55 Kč, děti 35 Kč a rodinné (2+2) 150 Kč.

Více informací na www.muzeumdobris.cz

Muzeum Antonína Dvořáka
I. P. Pavlova (600 m)
Muzeum se nachází v barokní předměstské vile vystavěné v letech
1717–1720 Janem Václavem, hrabětem Michnou z Vacínova, podle
návrhu Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Proto název Michnův letohrádek
nebo Vila Amerika, podle zahradní restaurace Amerika, která zde byla
otevřena v roce 1826. V roce 1843 koupilo objekt město Praha a dnes
v něm najdeme Muzeum Antonína Dvořáka. Stálou výstavou jsou Cesty
Antonína Dvořáka. Do začátku dubna letošního roku probíhá výstava
Antonín Dvořák a zbožnost.
Otvírací doba: Celoročně od úterý do neděle od 10:00 do 13:30
a od 14:00 do 17:00.
Vstupné:
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Dospělí 50 Kč, snížené 30 Kč a rodinné (2+3) 90 Kč.

Více informací na www.nm.cz
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Muzeum klasického knihařství Rožďalovice
Rožďalovice; vzdálenost 1,2 km
(po místní komunikaci a následně po zelené turistické značce)
Obnovená knihařská dílna, kde ve své době působil známý umělecký
knihař Jenda Rejman. Jedná se nejen o muzeum, ale také o stále
aktivní dílnu, která se zabývá tradičním řemeslem.
Otvírací doba: Celoročně, v zimní sezóně od října do dubna od pondělí
do pátku od 10 do 16 hodin, v letní sezóně od května
do září od středy do neděle od 10 do 16 hodin.
Vstupné:

Dospělí 80 Kč, děti 50 Kč.

j
Více informací na www.rajman.cz

Muzeum hl. m. Prahy
Florenc
Hlavní budova Muzeum hl. m. Prahy na Florenci byla postavena ke
konci 19. století a je kulturní památkou ČR. V muzeu můžete navštívit
expozice Praha v pravěku, Praha ve středověku, Langweilův model
Prahy, dětské muzeum s Langweilovou hernou či některou z právě
probíhajících výstav. Přízemí a foyer mají bezbariérový vstup (zezadu
budovy od autobusového nádraží Florenc).
Otvírací doba: Denně od 9 do 18 hodin kromě pondělí,
každou poslední středu v měsíci do 20 hodin.
Vstupné:

Základní 150 Kč, snížené 60 Kč a rodinné (2+4)
350 Kč, držitelé Opencard/Lítačky mají 20 Kč slevu
ze základního vstupného.

Více informací na www.muzeumprahy.cz
46
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Muzeum Karlova mostu
Staroměstská (300 m)
Malostranské náměstí (800 m)
Nejznámější a nejstarší pražský most vznikl na místě Juditina mostu
pobořeného roku 1342 povodní. Kamenný nebo Pražský most, od
roku 1870 nazývaný Karlův, byl založen v roce 1357 Karlem IV.,
dokončen byl v roce 1402. Most je vybudován z pískovcových kvádrů
a po obou stranách je opevněn věžemi (Malostranská mostecká věž
a Staroměstská mostecká věž). Od roku 1683 do roku 1928 bylo
na pilíře mostu osazeno 30 soch světců, z nichž nejznámější je socha
sv. Jana Nepomuckého.
Navštivte Muzeum Karlova mostu se stálou expozicí, která je věnována
nejdůležitější dominantě Prahy s unikátním modelem středověké
stavby Karlova mostu. Muzeum se nachází v barokních prostorách
kláštera Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou, kterému
je věnována i část expozice stejně jako zakladatelce řádu Křižovníků
svaté Anežce České. V bezprostřední blízkosti Karlova mostu je
možné dozvědět se mnohé o historii nejslavnějšího kamenného mostu
v Evropě, ale je možné navštívit i zbytky prvního kamenného mostu
Juditina.
Otvírací doba: Celoročně denně, od května do konce září od 10
do 19 hodin, po zbytek roku od 10 do 18 hodin.
Vstupné:

Dospělí 170 Kč, zlevněné 70 Kč a rodinné 320 Kč.
Držitelé Opencard/Lítačky obdrží 50% slevu na
vstupné, všichni ostatní, kteří se prokáží slevovým
kuponem PID, dostanou 30% slevu na vstupné.
Slevový kupon
na straně 77
Více informací na www.muzeumkarlovamostu.cz

Muzeum kostek Praha
Národní třída
V březnu 2011 bylo otevřeno první soukromé Muzeum kostek v Praze.
Co do rozlohy a počtu vystavených exponátů je Muzeum Lega největší
nejen v České republice, ale také na světě. Muzeum se specializuje
na historii oblíbené stavebnice Lego, která se pyšní titulem hračka
století. V expozici uvidíte 2500 unikátních modelů rozdělených do
20 tematických skupin. Na stavbu těchto modelů bylo použito více
než jeden milion kostiček. Muzeum není určené jenom pro děti, ale pro
všechny věkové kategorie.
Otvírací doba: Celoročně každý den od 10 do 20 hodin.
Vstupné:
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Dospělí 210 Kč, děti 140 Kč, rodinné (2+2) 520 Kč.

Více informací na www.muzeumlega.cz
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Muzeum v Podskalské celnici
Výtoň
Budova bývalé celnice na Výtoni, na dnešním Rašínově nábřeží je
jedním ze zachovaných zbytků starobylé rybářské osady Podskalí.
Osada existovala od sklonku 12. století a její obyvatelé postupně získali
monopolní právo na obchod se dřevem, které sem bylo připlavováno
po Vltavě. Umístění celnice v dnešním objektu lze vysledovat
od 16. století. Nebyla ovšem jen celnice, ale také šenkovna a útulek pro
plavce.
Otvírací doba: Celoročně denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin.
Vstupné:

Dospělí 60 Kč, snížené 30 Kč a rodinné 100 Kč.
Slevy mají držitelé Opencard/Lítačky.

Více informací na www.muzeumprahy.cz

Muzeum MHD vozovna Střešovice
Vozovna Střešovice
Můžete spatřit jedinečnou sbírku památek z historie pražské městské
hromadné dopravy, k vidění jsou více než čtyři desítky historických
vozidel, od koňky až po vozy metra a mnoho dalších exponátů, modelů,
fotograﬁí, historických dokumentů, jízdenek a plánků.
Otvírací doba: Od 30. března do 18. listopadu o sobotách, nedělích
a svátcích vždy od 9 do 17 hodin.
Vstupné:

Dospělí 50 Kč, děti 30 Kč.

Více informací na www.dpp.cz/muzeum-mhd/
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Muzeum včelařství Koleč
Koleč; vzdálenost 250 metrů (po místních komunikacích)
V červenci roku 2008 proběhla nucená dražba zámku v obci Koleč
a novým vlastníkem se stal Nadační fond Koleč. O měsíc později byla
zahájena sbírka ﬁnančních prostředků na obnovu zámku a v roce
2009 byla představena architektonická studie rekonstrukce zámku.
V červnu 2009 se na zámku uskutečnila Medová pouť, která se koná
pravidelně do současnosti, v roce 2018 je plánována na 16. června.
V současné době můžete navštívit v zámku Muzeum včelařství.
Otvírací doba: Od 1. května od středy do pátku od 10 do 16 hodin,
o víkendech do 17 hodin. Do konce dubna je možný
vstup pouze po telefonické domluvě minimálně 1 den
předem.
Vstupné:

Dospělí 50 Kč, děti 30 Kč a rodinné
(2+2) 130 Kč.

Slevový kupon
na straně 77

Více informací na www.zamekkolec.cz

Muzeum Výtopna Zdice
Zdice
V bývalém depu Českých drah byla vybudována stálá dopravní
expozice, která je odkazem na práci našich předků. Depo dosloužilo
svému účelu v roce 2002, o tři roky později jej získali železniční
nadšenci a v květnu 2006 u příležitosti 130. výročí tratě Zdice – Protivín
navštívili muzeum první návštěvníci. Muzeum se nezaměřuje pouze na
železniční techniku, ale k vidění jsou i silniční exponáty.
Otvírací doba: První víkend v měsíci od dubna do října od 10
do 17 hodin, individuální prohlídky je možné domluvit,
ale je třeba zaplatit minimálně pět vstupenek.
Vstupné:
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Dospělí 50 Kč, děti 25 Kč.

Více informací na www.saxi.cz
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Muzeum zlata Nový Knín
Nový Knín
Mokrovraty; vzdálenost 4,5 km (po silnici přes obec Mokrovraty)
Muzeum najdete v historické budově tzv. Mincovny z 15. století na
náměstí Jiřího z Poděbrad. V minulosti zde bylo sídlo purkmistrovského
úřadu v královském horním městě na březích říčky Kocáby. Expozice
přibližuje historii těžby a zpracování zlata na Novoknínsku od
nejstarších dob až do 20. století, najdete tu také historii města a místní
řemesla.
Otvírací doba: Od dubna do října od úterý do neděle, v jeho rámci
najdete také informační centrum.
Vstupné:

Dospělí 20 Kč, děti 10 Kč.

Více informací na www.muzeum-pribram.cz

Národní divadlo
Národní divadlo
Nejznámější české divadlo bylo postaveno z celonárodních sbírek
a poprvé bylo otevřeno v roce 1881. Budovu ovšem postihl požár,
a tak ke znovuotevření došlo v roce 1883. Novorenesanční budova
architekta Josefa Zítka je jednou z nejvýznamnějších budov v zemi.
Národní divadlo dnes tvoří historická budova a Nová scéna. Na výtvarné
výzdobě se podíleli významní čeští umělci 19. století, například Mikoláš
Aleš, František Ženíšek, Josef Václav Myslbek, Bohuslav Schnirch
a další. V historické budově jsou na programu představení opery,
baletu a činohry.
Otvírací doba: Kromě divadelních představení můžete navštívit
historickou budovu v rámci komentovaných prohlídek,
které jsou pořádány ve vybraných víkendových dnech.
Pro skupiny je možné si prohlídku objednat.
Vstupné:
Komentovaná prohlídka: Dospělí 100 Kč.

j

Více informací na www.narodni-divadlo.cz
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Památník Karla Čapka ve Staré Huti
Stará Huť resp. Stará Huť, žel.zast.; vzdálenost 1,9 km
(od nádraží po modré turistické značce na rozcestí Strž u Staré Huti
a odtud 500 metrů po červené a zelené turistické značce)
V památníku najdete expozici zaměřenou na život a dílo Karla Čapka
(spisovatel, dramatik, novinář a ﬁlozof), Olgy Scheinpﬂugové (herečka
a spisovatelka) a Ferdinanda Peroutky (novinář, spisovatel a dramatik,
přítel Karla Čapka). Od roku 2012 je v okolí také Naučná stezka Karla
Čapka, která nabízí tři okruhy v délce 1,2; 7 a 10 kilometrů.
Otvírací doba: Od dubna do října denně kromě pondělí, v zimním
období od pondělí do pátku, o víkendech pouze
pro objednané skupiny minimálně 10 osob.
Vstupné:

Dospělí 40 Kč, děti 20 Kč a rodinné 100 Kč.

Více informací na www.capek-karel-pamatnik.cz

Obecní dům
Náměstí Republiky
Rozsáhlý komplex budov, který byl postaven v první dekádě
20. století. Některé prostory domu byly zprovozněny v letech 1909–1911
a celý objekt byl pro veřejnost otevřen 5. ledna 1912. Obecní dům je
jednou z nejlepších staveb pražské secese, dojem z budovy umocňuje
rozpětí dekorativních stylů, paleta použitých materiálů a kvalita
uměleckořemeslných prací. Obecní dům udivuje také svým unikátním
technickým zázemím, které na začátku 20. století bylo senzací a obdiv
vzbuzuje i dnes. Například budova je dodnes chlazena unikátním
mechanismem přímo vodou ze dvou hlubokých studní.
Otvírací doba: Turistické prohlídky s výkladem v českém jazyce
se konají čtyřikrát měsíčně, cizojazyčné prohlídky
se konají častěji.
Vstupné:
komentované prohlídky: Dospělí 290 Kč, děti 240 Kč
a rodinné (2+3) 500 Kč.
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Park Cibulka
U Lesíka
Praha-Cibulka; vzdálenost 500 metrů (ulicemi Na Výši a U Lesíka)
Park Cibulka je svět tajemné romantiky a bizarní exotiky počátku
devatenáctého století. Pojmenování Cibulka vzniklo od rodu
Cibulkovských z Veleslavína, kteří na tomto místě vlastnili vinice
v 15. století. Park koncipoval na začátku 19. století pasovský biskup
Leopold Thun-Hohenstein. Původní hospodářskou usedlost uprostřed
vinic nechal přestavět na empírový zámeček a její okolí proměnil v park
anglického typu s altány, jezírky, sochami a podivuhodnými stavbami,
jež „oživovaly“ mechanické ﬁgury. V současnosti je biskupovo dílo na
pokraji zkázy, ale přesto své zvláštní kouzlo má. Navíc park samotný
prošel rekonstrukcí v roce 2005, kdy byly opraveny některé cesty.

j

Více informací na www.prahazelena.cz/park-cibulka.html

Petřínská rozhledna
Petřín
V roce 1889 se 363 členů Klubu českých turistů vydalo na Světovou
výstavu do Paříže a byli fascinováni Eiffelovou věží, a tak vznikl nápad
postavit Petřínskou rozhlednu, jejíž stavba trvala pouhé čtyři měsíce
a poprvé byla veřejnosti přístupná v roce 1891. Nejvyšší vyhlídkové
patro se nachází ve výši 55 metrů a dostanete se na něj po schodech
nebo výtahem. Za příznivých povětrnostních podmínek se můžete
kochat výhledem Prahu.
Otvírací doba: Celoročně každý den od 10 do 18 až 22 hodin
(podle ročního období).
Vstupné:

Dospělí 150 Kč, snížené 80 Kč a rodinné (2+4) 350 Kč;
příplatek za výtah 30 až 60 Kč.
Slevy mají držitelé Opencard/Lítačky.

Více informací na www.muzeumprahy.cz
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Planetárium Praha
Výstaviště Holešovice
V budově Planetária, které bylo otevřeno 20. listopadu 1960, získáte
dokonalou iluzi vesmíru. Kopule planetária má průměr 23,5 metru a je
jednou z největších na světě, nad sálem se klene do výšky 15 metrů.
Zcela jistě užasnete nad největší projekční plochou v České republice,
která má rozměr 843 m2. Kromě stálé astronomické expozice jsou
k dispozici také interaktivní výstavy, mezi kterými nechybí model
černé díry nebo simulátory jízdy po povrchu Marsu a Měsíce.
Otvírací doba: Celoročně každý den, ale otvírací doba se v jednotlivých
dnech liší.
Vstupné:

Výstava: Dospělí 50 Kč, děti 40 Kč.
Pořad a výstava: Dospělí 150 Kč, děti 75 Kč
a rodinné 330 Kč.

Více informací na www.planetarium.cz

Pivovar Nymburk
Nymburk, Pražská
Nymburk město; vzdálenost 1,1 km (od nádraží po místních
komunikacích na železniční most a za ním do ulice Pražská)
Pivovar byl založen v roce 1895 a v současné době se v něm vyrábí
150 tisíc hl pěnivého moku.
Otvírací doba: Exkurze se domlouvají individuálně, ale minimum
je 10 návštěvníků. Pořádány budou tyto akce:
5. května – Cyklootvírák;
26. května – Postřižinský expres;
16. června – Den postřižínského piva;
25. srpna – Postřižinská dočesná;
13. října – Cyklozavírák.
Vstupné:
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exkurze: Dospělí 80 Kč, studenti 50 Kč.

Více informací na postriziny.cz
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Plavba s Pražskými Benátkami
Staroměstská (300 m)
Malostranské náměstí (800 m)
Plavte se na palubách lodí Pražských Benátek a poznejte tajemné vodní podzemí
staré Prahy. Lodě mají nízký ponor a vplouvají i do kanálu Čertovka. Na palubě každé
lodi Pražských Benátek je audio v devatenácti jazycích včetně češtiny. Po dobu
plavby pasažéři dostávají výklad o pamětihodnostech Prahy. V ceně plavenky je
i drobné občerstvení na palubě a vstup do Muzea Karlova mostu zdarma.
Otvírací doba:

–

Celoročně denně od 10:30 do 17:00 až 20:00 (podle ročního
období), pravidelné odjezdy z přístaviště Judita každých 15–20
minut.

Vstupné:

Dospělí 340 Kč. Držitelé Opencard/Lítačky obdrží 50% slevu
na vstupné, všichni ostatní, kteří se prokáží slevovým kuponem
PID, dostanou 30% slevu na vstupné. V ceně plavenky je i
Slevový kupon drobné občerstvení na palubě a vstup
na straně 77 do Muzea Karlova mostu zdarma.

Více informací na www.prazskebenatky.cz

Plavby Černošice – Mokropsy
Černošice, Mokropsy
Kazín
Černošice-Mokropsy; vzdálenost 600 m (po místních komunikacích)
Na palubě lodi Kazi, která zajišťuje provoz na přívozu, plujte pod
legendárním Kazínem okolo hradiště české kněžny Kazi. Pozorovat bude
moci i bohatý život na vodě, včetně ztepilých volavek. Přívoz spojuje
přístaviště: Černošice; Lipence; Kazín; Mokropsy a Pláž. Mezi přístavy
Mokropsy a Kazín je pendl, který od roku 2017 spadá pod Pražskou
integrovanou dopravu (jako přívoz P4) a lze jej využít s platným přepravním
dokladem PID.
Otvírací doba: Denně od 1. června do 30. září 2018 dle jízdního řádu
od 9:40 do 18:40.
Vstupné:
Plavební lístek (mimo přívoz) dospělí 150 Kč, děti a senioři
70 Kč a rodinné (2+5) 400 Kč. Lístek je celodenní a úseky
plavby můžete libovolně kombinovat.

Více informací na www.prazskebenatky.cz
54

kovy-pruvodce-PID-2018.indd 54

5.3.2018 9:52:41

Poutní areál Svatá Hora
Příbram; vzdálenost 1,7 km (po žluté turistické značce)
Počátky Svaté Hory jsou opředeny mnoho pověstmi a není zřejmé, kdy
byla postavena první kaplička. Podle historika Bohuslav Balbín se jedná
o začátek 16. století. Kaplička byla od počátku zasvěcena Nanebevzetí
Panny Marie. Historie celého areálu je velmi bohatá, od roku 1990
se o něj opět starají kněží Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele
– redemptoristé. Areál je navštěvován poutníky nejen z České
republiky, ale celého světa.
Otvírací doba: Poutní místo je přístupno věřícím, poutním výpravám
i jednotlivým návštěvníkům. Skupiny turistů a zájezdy
mohou místo navštívit pouze s průvodcem, kterého
je nutno objednat. Bez nutnosti objednání je možné
objekt navštívit s průvodcem od května do října,
v květnu a říjnu pouze o víkendech, červnu až v září
každý den.
Vstupné:
Dospělí 120 Kč, děti 80 Kč, rodinné (2+5) 290 Kč.
Více informací na svata-hora.cz

Poutní areál Skalka
Mníšek pod Brdy, Náměstí; vzdálenost 2,4 km
(po zelené turistické značce)
Jedná se o barokní poutní areál, který je tvořený kostelem, klášterem
a poustevnou. Byl vystavěn v 17. století a chrám je zasvěcen sv. Máří
Magdaleně. Stavitelem byl Kryštof Dientzenhofer, který měl vzor
v kapli ve francouzském Aix-en-Provence. Vnitřní výzdoba kostela
imituje krápníkovou jeskyni. K areálu patří také křížová cesta. Klášter
byl obnoven a od roku 2001 opět slouží veřejnosti k pořádání kulturních
akcí.
Otvírací doba: Kostelík a klášter od dubna do října denně kromě
pondělí od 13 do 17 hodin, o víkendech od 10 hodin.
Vstupné:
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Více informací na www.mnisek.cz
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Pozůstatky hradu Kazín
Kazín; vzdálenost 500 m (po místních komunikacích a cestách)
O nedaleké skále se dlouho říkávalo, že zde bylo podle pověsti sídlo
Krokovy dcera Kazi, ale na začátku 20. století archeolog Jan Axamita
potvrdil, že slovanské hradiště na břidličnaté skále nad Berounkou
nebylo, jsou zde jen zbytky středověké tvrze. Na místě byly rovněž
nalezeny stopy staršího neolitického osídlení (pozdní doba kamenná)
a haštalského hradiště ze starší doby železné.

Více informací na www.hrady.cz

Pravoslavný chrám sv. Cyrila a Metoděje
Karlovo náměstí (200 m)
Chrám byl vystavěn v letech 1730–1736 v barokním slohu, jedná se
o jednolodní sálovou stavbu s postranními emporami, drobnou
věžičkou v průčelí a sedlovou střechovou. V současnosti se jedná
o pravoslavný katedrální kostel. Za druhé světové války byl místem
posledního odporu českých parašutistů Adolfa Opálka, Jozefa Gabčíka,
Jana Kubiše, Josefa Valčíka, Josefa Bublíka, Jana Hrubého a Jaroslava
Švarce, kteří se podíleli na spáchání atentátu na říšského protektora
Reinharda Heydricha. Z vnější strany chrámu jsou dodnes patrné stopy
od střel z německých zbraní. Součástí je také Národní památník hrdinů
heydrichiády, který kromě chrámu tvoří krypta pod kostelem, stálá
expozice v hale a přednášková síň.
Otvírací doba: Celoročně od úterý do neděle od 9 do 17 hodin.

Více informací na www.vhu.cz
56
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PRODIVADLO
Praha hl. n. resp.
Hlavní nádraží;
v kulturním sále ve 2. patře Fantovy budovy.
PRODIVADLO v současnosti vystupuje s představením „Nejlokomotivovatější lokomotiva“ I. a II. díl, které je určeno pro děti ve věku od 3
do 11 let. Interaktivní představení trvá 50 minut.
Otvírací doba: Hraje se 1. až 5. března, 28. března až 2. dubna,
11. až 15. dubna, 26. dubna až 8. května, 1. až 3. června,
18. až 22. října, 1. až 5. listopadu, 15. až 19. listopadu,
7. až 10. prosince, 19. až 31. prosince.
Ve všední dny jsou představení od 16:30 a o sobotách,
nedělích a svátcích od 10:00 a 15:00.
Vstupné:

Dospělí 250 Kč, děti a senioři 150 Kč, rodinné
pro 3 osoby 450 Kč, rodinné pro 4 osoby 550 Kč.

Více informací na www.prodivadlo.cz

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
Jílové pod Brdy, Náměstí
Jílové u Prahy; vzdálenost 3,2 km (po zelené turistické značce)
Jedná se o muzeum se specializací na zlato v České republice, které má Stálé expozice
Historii těžby a zpracování zlata, Historii Regionu a Ostrovský klášter a Tramping
a příroda Dolního Posázaví. Pod Muzeum patří také trojice veřejně přístupných štol,
sv. Josefa, sv. A. Paduánského a Halíře. (K prvním dvěma dojdete od nádraží po zelené
turistické značce do Žampachu a následně po žluté turistické značce – vzdálenost
1,8 km; štola Halíře je vzdálena od nádraží 1,7 km po červené turistické značce
západním směrem).
Otvírací doba:

Muzeum: Celoročně denně kromě pondělí, od září do května od 9
do 16 hodin s hodinovou polední přestávkou, od června do srpna
od 9 do 17 hodin.
Štoly: Od dubna do října, štoly sv. Josefa a sv. A. Paduánského
v červenci a srpnu denně kromě pondělí, štola Halíře a ostatní štoly
v ostatních měsících pouze o víkendech a státních svátcích.

Vstupné:

Muzeum: Dospělí 50 Kč, děti 30 Kč. Štola sv. Josefa: Dospělí 50 Kč.
Ostatní štoly: Dospělí 80 Kč. Pokud v sezóně navštívíte všechny
tři štoly, je vstupné: Dospělí 180 Kč, děti 90 Kč.
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Rozhledna Městská hora a medvědárium Beroun
Beroun,U černého koně; vzdálenost 1,2 km (po místních komunikacích)
Beroun; vzdálenost 1,6 km (po červené a modré turistické značce
na náměstí v Berouně a odtud po místních komunikacích)
j

Rozhledna vznikla jako nástavba městského vodojemu postaveného
v roce 1936, po 95 schodech vystoupíte do výšky 10,8 metru na
vyhlídkovou plošinu uprostřed městského parku. Na svahu Městské
hory si můžete prohlédnout medvědárium na rozloze 25 arů, jeho
obyvatelé jsou dvojčata Kuba a Matěj, kteří byli hrdiny Večerníčku
Václava Chaloupka Méďové. Medvědi se narodili 13. ledna 2000
v Českém Krumlově. Součástí parku je také hřiště pro malé a velké.
Otvírací doba: Celý areál je přístupný celoročně.

Více informací na www.mesto-beroun.cz

Rotunda sv. Petra a Pavla na Budči
Kováry; Zákolany; Zákolany zast. (po červené turistické značce)
Zákolany; Zákolany, Kováry, žel.zast.
Rotunda sv. Petra a Pavla je nejstarší stojící stavba v České republice
a přilehlé raně středověké hradiště můžeme považovat za jeden ze
symbolů české státnosti. Místo bylo osídleno již v době knovízské
kultury, v pozdní době bronzové a na počátku starší doby železné, tedy
v 8. až 6. století před naším letopočtem. Ve druhé polovině 9. století
si zde Přemyslovci vybudovali hradiště a v roce 895 zde nechal kníže
Spytihněv zbudovat rotundu sv. Petra. Ve 12. století byla přistavěna
románská věž a svatopetrské zasvěcení bylo rozšířeno i o sv. Pavla.
Otvírací doba: Prohlídky s průvodcem se konají od konce května
do konce září o volných dnech od 9:30 do 17:00,
prohlídky se nekonají v době bohoslužeb.
Vstupné:

Dospělí 40 Kč, snížené 20 Kč.
Více informací na www.omk.cz
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Strahovský klášter
Pohořelec (250 m)
Strahovský klášter je nejstarším premonstrátským klášterem v Čechách a patří
k nejstarším dosud existujícím klášterům na světě. Založen byl v roce 1140, tedy
již dvacet let po vzniku samostatného řádu v severofrancouzském Prémontré.
Zakladateli strahovského klášterního komplexu byli kníže Vladislav II. a olomoucký
biskup Jindřich Zdík. První tři roky klášter příliš neprosperoval, obrat nastal v roce
1143 po příchodu premonstrátů z porýnského Steinfeldu. Mezi nejvýznamnější
místa strahovského areálu patří budova konventu, kostel, obrazárna a knihovna.
Při návštěvě obrazárny si můžete prohlédnout i budovu konventu.
Otvírací doba:

Obrazárna: Denně mimo Štědrého dne, Božího hodu vánočního
a Velikonoční neděle od 9:30 do 11:30 a od 12 do 17 hodin.
Knihovna: Denně s omezením jako obrazárna od 9 do 12
a od 13 do 17 hodin.

Vstupné:

Obrazárna: Dospělí 120 Kč, snížené 60 Kč a rodinné 200 Kč.
Knihovna: Dospělí 120 Kč.
Vstupenky do obou objektů (obrazárny a knihovny)
jsou samostatné a nelze je kombinovat.

Více informací na www.strahovskyklaster.cz

Solvayovy lomy (Společnost Barbora)
Loděnice; vzdálenost 3,6 km
(po modré turistické značce a po místním značení)
Bubovice; vzdálenost 2,5 km
(po místním značení a po modré turistické značce)
Hornický skanzen se nachází v prostoru bývalého lomu Paraple na
území Českého krasu. Pro návštěvníky jsou organizovány prohlídky
s průvodcem a jízdy muzejními vlaky.
Otvírací doba: Od května do října; v květnu, červnu, září a říjnu pouze
o sobotách, nedělích a svátcích, o prázdninách denně
kromě pondělí. Slavnostní zahájení v sobotu 28. dubna
a v sobotu 4. srpna se bude slavit 100 let zahájení těžby
a 20 let skanzenu.
Vstupné:
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Dospělí 80 Kč, děti 40 Kč a rodinné 200 Kč. Cena platí
pro muzeum a štolu, anebo pro jízdu muzejním vlakem.
Více informací na www.solvayovylomy.cz
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Štefánikova hvězdárna
Petřín
Cílem České astronomické společnosti založené v roce 1917 bylo
vybudování hvězdárny, a to se podařilo o 11 let později. Hvězdárna na
Petříně byla otevřena pro veřejnost 24. června 1928, ale měla jen jednu
kupoli, východní. Hlavní a západní kupole byly přistavěny v roce 1930.
Současnou podobu hvězdárna získala při rozsáhlé rekonstrukci v první
polovině sedmdesátých let a pro veřejnost byla znovu otevřena v roce
1976. Hlavním cílem hvězdárny je popularizace astronomie.
Otvírací doba: Celoročně od června do září denně v různé hodiny,
od října do května od úterý do neděle v různé hodiny.
Vstupné:

Dospělí 65 Kč, děti 50 Kč a rodinné (2+4) 140 Kč.
Prohlídky s promítáním nebo přednášky
s přednáškovou show jsou dražší.

Více informací na www.observatory.cz

Václavské náměstí
Můstek,

Muzeum, resp.

Václavské náměstí

Náměstí lidově nazývané Václavák se původně jmenovalo Koňský trh.
V současné době je náměstí 750 metrů dlouhý a 60 metrů široký bulvár
na Novém Městě, vedoucí od Národního muzea k Můstku na hranici
Starého Města. Náměstí bylo vytyčeno jako součást projektu Nového
města pražského, založeného dekretem Karla IV. z roku 1348. Bylo
určeno jako jedno ze dvou hlavních tržišť. Název Václavské náměstí
byl zaveden roku 1848 na návrh prezentovaný veřejnosti Karlem
Havlíčkem Borovským. Raně barokní jezdecký pomník sv. Václava
v 19. století stával uprostřed, ale bránil dopravě, a tak byl přesunut
výše ke Koňské bráně. Během své existence se stalo Václavské náměstí
svědkem mnoha významných historických událostí.
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Veletržní palác
Veletržní palác
Jedná se o jednu z prvních a největších funkcionalistických staveb na
území Prahy. Vznikla podle návrhů architektů Josefa Fuchse a Oldřicha
Tyla. Palác byl postaven v letech 1925 až 1928 jako sídlo společnosti
Pražské vzorkové veletrhy. V té době se jednalo o největší stavbu
tohoto typu na světě. Po druhé světové válce zde sídlily společnosti
zabývající se zahraničním obchodem, ale výrazným mezníkem
v životě paláce byl požár ze 14. srpna 1974. Byl hašen šest dní
a kompletní rekonstrukce se dočkal až v devadesátých letech
20. století. Budova je kulturní památkou, dnes v ní sídlí Národní
galerie, která zde představuje unikátní soubor českého i zahraničního
moderního a současného umění. Na ploše 13 500 m2 je představováno
více než dva tisíce uměleckých děl.
Otvírací doba: Denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin.
Vstupné:
Dospělí 150 Kč, snížené 80 Kč, děti, mládež do 18 let
a studenti do 26 let zdarma.
Více informací na www.ngprague.cz

Vlastivědné muzeum ve Slaném
Slaný; vzdálenost 1,3 km (po ulici Wilsonově, následně Šultysovou,
Fortenskou a Masnokrámskou na Masarykovo náměstí)
Slaný,Aut.nádr.; vzdálenost 600 m (po místních komunikacích)
Muzeum ve Slaném bylo založeno v roce 1885 učitelem Václavem
Štechem. Základem muzea se staly nálezy ze Slánské hory, základem
historických sbírek se staly cechovní a církevní památky. V roce 2014
prošla hlavní budova muzea rekonstrukcí.
Otvírací doba: Celoročně kromě pondělí od 9 do 16 hodin, ve středu
v létě do 18 hodin a v sobotu do 17 hodin, v neděli jen
od května do prosince, ve státní svátky od 9
do 12 hodin.
Vstupné:
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Expozice: Dospělí 30 Kč, děti 20 Kč;
Velvarská brána: 10 Kč.

Více informací na www.muzeum.slansko.cz
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Vyšehrad
Výtoň (700 m)
Vyšehrad (700 m)
Od poloviny 17. století byl Vyšehrad stejně jako celá Praha přeměňován
v mohutnou pevnost, a tak hradby, které potkáte na Vyšehradě,
obklopovaly celé město. Nejstarší dochovanou stavbou na Vyšehradě
je rotunda sv. Martina z poslední třetiny 11. století. Dominantou
dnešního Vyšehradu je kostel sv. Petra a Pavla, který byl založen
kolem roku 1070, jeho dnešní novogotická podoba je výsledkem úprav
v letech 1885–1903. Vlevo od průčelí kostela se nachází vyšehradský
hřbitov se Slavínem, kde je pohřbena řada slavných osobností českého
národa.

Více informací na www.praha-vysehrad.cz

Vojenské technické muzeum Lešany
Krhanice resp. Krhanice, žel.st.; vzdálenost 1,5 km
(po žluté turistické značce)
Muzeum je zaměřeno na pozemní vojenskou techniku od roku 1890 až
do současnosti. Návštěvníkům nabízí více než 700 historických tanků,
kanonů, motocyklů, obrněných, nákladních a osobních vojenských
vozidel, raketovou techniku a další. Sbírky jsou prezentovány v deseti
halách i na volném prostranství. Rozsahem a složením svých sbírek
se muzeum řadí mezi nejvýznamnější evropské instituce svého druhu.
Otvírací doba: Od 26. května, v červnu a v září pouze o víkendech
od 9:30 do 17:30, o prázdninách od úterý do neděle
od 9:30 do 17:30. Dne 1. září se uskuteční 16. tankový
den a 29. září dětský den.
Vstupné:

Zdarma.

Více informací na www.vhu.cz
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Zábavní park Mirakulum (Milovice)
Milovice resp. Milovice, žel.st.; vzdálenost 2,5 km
(po místních komunikacích)
Milovice, Park Mirakulum
Ve středočeských Milovicích se nachází 10 hektarů originální zábavy
a volnočasových aktivit s množstvím nápaditých herních prvků.
V parku naleznete lesní hřiště, kontaktní zoo, obří trampolíny
a houpačky, lanová centra, podzemní chodby, prolézačky, vodní svět
a také úzkokolejnou železnici, která park propojuje s tankodromem.
Otvírací doba: Denně od soboty 14. dubna.
Vstupné:

Celodenní pro osobu vyšší než 90 cm 210 Kč,
rodinné 3 osoby 540 Kč, rodinné pro 4 osoby 720 Kč.
Jízdné vláčkem na tankodrom je za příplatek 100 Kč
ke vstupnému.

Více informací na www.mirakulum.cz

Výtopna Zlíchov a Zababa s. r. o.
Lihovar
Praha-Smíchov resp.
Smíchovské nádraží; vzdálenost 1,5 km
(po místních komunikacích)
Občanské sdružení Výtopna Zlíchov bylo registrováno v roce 1999,
za bezmála dvacet let činnosti se mu podařilo zachránit, zrenovovat
a zprovoznit několik parních a motorových lokomotiv, osobních
a nákladních vozů a unikátní parní válec Mamut. V roce 2004 založená
společnost Zababa je dopravcem zážitkových vlaků, ﬁremních,
narozeninových nebo svatebních. Společnost sídlí v bývalé výtopně na
Zlíchově.
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Více informací na www.masinka.cz
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Zahradní železnice v Podhradí
u Bakova nad Jizerou
Bakov nad Jizerou; vzdálenost 800 metrů
(po modré turistické značce směr Zvířetice a od rozcestí
Pod Zvířeticemi po místní komunikaci)
Jedná se o soukromou zahradní železnici pana Jana Bartoně. Ovál má
zatím délku 170 metrů o rozchodu kolejnic 225 mm s funkční točnou
pro lokomotivy a nádražíčkem se světelnou signalizací. K dispozici je
několik modelů parních a motorových lokomotiv.
Otvírací doba: Po telefonické dohodě s majitelem.

Více informací na
historicke-vlaky-dvd.webnode.cz/zahradni-zeleznice-podhradi

Zámek Březnice
Březnice; vzdálenost 600 metrů (po ulici Ludvíka Kuby)
Původní gotická tvrz se stala ve 12. století sídlem slavného českého
rodu Buziců, na počátku 15. století patřila krátký čas Lucemburkům,
které vystřídal panský rod Zmrzlíků ze Svojšína. Od poloviny 16. století
je sídlo spojeno s rodem Lokšanů z Lokšan. V 18. a 19. století patřil
zámek Krakovským z Kolovrat a od konce 19. století do roku 1945
Pálff yům z Erdodu. Na zámku si můžete zvolit z několika prohlídkových
okruhů.

j

Otvírací doba: Od 12. května do konce října od úterý do neděle, v říjnu
pouze o víkendech.
Vstupné:

Dospělí 100 až 190 Kč, děti 70 až 130 Kč, rodinné (2+3)
270 až 510 Kč (záleží na zvoleném okruhu).

Více informací na www.zamek-breznice.cz
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Zámek Hrubá Skála
Hrubá Skála; vzdálenost 2,5 km (po modré turistické značce)
Původní gotický hrad založil Hynek z Valdštejna, který je uváděn jako
majitel v roce 1353, začátkem 16. století koupil hrad Zikmund ze Smiřic.
Za vlády Smiřických se z hradu stal renesanční zámek. V polovině
19. století byl zámek a jeho okolí upraveny v novogotickém slohu.
V současné době je zámek stylovým hotelem s restaurací. V letním
období můžete navštívit nádvoří zámku a věž s rozhledem do okolí.
Otvírací doba: Věž – denně kromě pondělí od dubna do října.
Vstupné:

Věž – dospělí 40 Kč, děti 20 Kč.

Více informací na www.hrubaskala.info a www.hrubaskala.cz

Zámek Dobříš
Dobříš resp.

Dobříš, žel.st. vzdálenost 1 km (po ulici Pražská)

Současná podoba rokokového zámku s francouzskými prvky pochází
z poloviny 18. století. Až do roku 1945 byl ve vlastnictví rodu ColloredoMannsfeld. Po 2. světové válce byl zestátněn a do roku 1989 sloužil
jako Domov spisovatelů. Od roku 1998 je opět v soukromém vlastnictví,
kromě prohlídek slouží jako hotel a restaurace. Prohlédnout si můžete
také francouzský a anglický park. Připraveno je několik návštěvnických
okruhů.
Otvírací doba: zámek: Celoročně, od září do června kromě pondělí.
Francouzský park: Uzavřen od listopadu do března.
Vstupné:
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Základní okruh dospělí 130 Kč, děti 80 Kč
a rodinné (2+3) 340 Kč; okruh Dobříšské přízraky
dospělí 50 Kč, děti 30 Kč a rodinné (2+3) 130 Kč.

Více informací na www.zamekdobris.cz
65

5.3.2018 9:52:56

Zámek Humprecht
Sobotka; vzdálenost 750 metrů
(od nádraží po modré turistické značce)
Lovecký zámek Humprecht stojící nad Sobotkou je dominantou kraje
a také jedním ze symbolů Českého ráje. Zámek byl postaven v letech
1666 až 1668 pro Humprechta Jan Černína z Chudenic. Jedná se
o věž elipsovitého tvaru s 27 místnostmi inspirovanou stavbami v Itálii.
V prvním patře se nachází hodovní sál s výraznou akustikou a ve
druhém vyhlídkový ochoz. K dispozici je několik prohlídkových okruhů
různé délky.
Otvírací doba: Od dubna do října od 9 hodin do 15:30 až 17:00 (podle
ročního období), v dubnu a říjnu o sobotách, nedělích
a svátcích, od května do září denně kromě pondělí.
Vstupné v závislosti na okruhu: Dospělí 70 až 15 Kč, děti 40 až 5 Kč.

Více informací na www.humprecht.cz

Zámek Křinec
Křinec; vzdálenost 600 metrů (po místních komunikacích)
Historický objekt je typickým venkovským sídlem nižší šlechty
ve středním Polabí. Původně ranně barokní zámek s klasicistními
prvky, získanými přestavbou v 19. století, byl v minulých letech
velmi opomíjen a zanedbáván. Nyní prochází obdobím rekonstrukce
a pomalu se mu navrací lesk zašlé slávy. Pokud chcete zažit netradiční
prohlídku zámku, nenechejte si zdejší kulturní památku ujít.
Rezervace prohlídek je možná na tel. 602 695 600 nebo na e-mailu
harbuco@harbuco.cz.
Pobyt v Křinci si můžete zpestřit výstupem na nedalekou zříceninu
hradu Kuncberk nebo si projít naučnou stezku Chotuc ve stejnojmenném
přírodním parku.

Více informací na www.zamekkrinec.cz
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Zámek Lešany
Lešany, obecní úřad
Krhanice; vzdálenost 3,6 km (po žluté turistické značce až do Lešan)
Na konci 17. století koupila Lešany Svatovítská kapitula, která na
místě tvrze postavila zámek, který ji patřil až do roku 1949. V dobách
socialistických došlo k výrazné devastaci zámku i hospodářských
budov. V roce 1996 koupil zámek pan Ladislav Truhlář, který jej
zrekonstruoval. Dnes se v zámku můžete ubytovat v zámeckých
pokojích anebo v penzionu a jsou možné také prohlídky. V rámci
prohlídek můžete navštívit zámecký objekt, kapli a místnost
se zrekonstruovanými freskami z roku 1758 od Jana Václava Spitzera.
Otvírací doba: Celoročně
Vstupné:

Dospělí 40 Kč, děti 20 Kč.

Více informací na zameklesany.cz

Zámek Mělník
Mělník; vzdálenost 2,1 km (po žluté turistické značce na rozcestí
v Podolí a dále po červené turistické značce až k zámku)
Původní zámek jménem Pšov byl postaven na vinohradu nad soutokem
Vltavy a Labe s výhledem na posvátnou horu Říp. Původně byl hrad
dřevěný, na konci 10. století byl nahrazen kamenným sídlem, jehož
pozůstatkem je jižní věžovitá část západního křídla zámku. Kromě
zámku si můžete prohlédnout i vinné sklepy.
Otvírací doba: Celoročně do 31. března každý den od 9:30 do 16:30
a od 1. dubna do 31. října do 18 hodin.
Vstupné
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Zámek: Dospělí 130 Kč, studenti 100 Kč.
Vinné sklepy bez degustace: 50 Kč.

Více informací na www.lobkowicz-melnik.cz
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Zámek Radim
Radim; vzdálenost 800 metrů
(po zelené turistické značce a místní komunikaci)
Zámek Radim je renesanční sídlo střední šlechty s ojedinělou
architekturou saské renesance, která se dochovala v původním stavu,
nezasaženém třicetiletou válkou ani barokizací. Zámek je vybaven
renesančním mobiliářem, dovezeným z jižní Itálie, Francie, Španělska,
Německa, Anglie, Irska (i z jiných zemí napříč světem). V nabídce jsou
tři návštěvnické okruhy: sklepní prostory, reprezentativní prostory a
speciální dětský okruh.
Otvírací doba: Celoročně o sobotách, nedělích a svátcích od 10 do 16
hodin.
Vstupné:

Základní na jeden okruh 120 Kč, děti 50 Kč a rodinné
(2+2) 250 Kč, dětský okruh je za 50 Kč pro všechny.

Více informací na zamek-radim.cz

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, nejspíš šlo o malý hrádek. Od roku 1487 na 150 let patřil
Mníšek významnému rodů Mitroviců, který na místě prováděl rozsáhlou
stavební činnost. V roce 1639 byl zámek vypleněn švédskými vojsky
a následně v letech 1656–1672 byl opraven, poslední opravy proběhly
v letech 1910 a 1911. Můžete si vybrat ze tří návštěvnických okruhů.
Otvírací doba: Celoročně.
Vstupné:

Dospělí 80 až 100 Kč, děti 60 až 70 Kč a rodinné (2+3)
220 až 270 Kč (záleží na zvoleném okruhu).

Více informací na www.zamek-mnisek.cz
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Zámek Řitka
Řitka; vzdálenost 500 m (po žluté turistické značce)
První zmínky o osadě Řitka pocházejí ze 14. století, o sto let později zde
byla postavena tvrz. V 17. století byl na místě tvrze postaven zámeček.
Posledními vlastníky před válkou byla rodina Brandisů, které byl
zámeček vrácen v žalostném stavu po roce 1989. Dlouhodobě probíhá
rekonstrukce, ale v objektu je muzeum Laty Brandisové, jediné ženy,
která dosud vyhrála Velkou pardubickou.
Otvírací doba: Prohlídka muzea a nádvoří je možná pouze po
telefonické domluvě.

Více informací na www.zamekritka.cz

Zámek Troja
Zoologická zahrada
Podhoří; vzdálenost 2 km (po červené turistické značce)
Zámek byl postaven ve druhé polovině 17. století ve stylu klasicizujícího
baroka. Interiéry zámku jsou zdobeny velkolepými nástěnnými malbami
a jsou v nich umístěny sbírky Galerie hlavního města Prahy. V Troji se
můžete prohlédnout díla předních českých malířů tvořících v duchu
modernismu, expresionismu a neoklasicismu. Vstupní schodiště je
lemováno plastikami antických bohů. Areál dotváří rozsáhlé a pěkně
udržované francouzské zahrady s terakotovými vázami a zahradním
bludištěm.
Otvírací doba: Od dubna do konce října od úterý do neděle od 10
do 18 hodin, v pátek až od 13 hodin.
Vstupné:
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Dospělí 120 Kč, děti 60 Kč, rodinné 250 Kč.

Více informací na www.ghmp.cz
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Zámek Žleby
Žleby; vzdálenost 900 m (po červené turistické značce)
Hrad Žleby je poprvé připomínán v roce 1289 a jeho zakladateli jsou
nejspíše páni z Lichtenburka. V roce 1356 koupil hrad Karel IV. Dnešní
zámecký komplex je dílem následné gotické obnovy a přestavby hradu
v 15. století. Posledními soukromými vlastníky byly Auerspergové,
kterým byl zámek odebrán v roce 1945.
21. července vypraví České dráhy do Žlebů parní vlak, na zámku
se bude konat Svatoanenský jarmark.
Otvírací doba: Od Velikonoc do konce října, v dubnu a říjnu pouze
o víkendech a svátcích, od května do září od úterý
do neděle, ale časy jednotlivých prohlídkových okruhů
se liší.
Vstupné:

Záleží na zvoleném okruhu, dospělí od 150 do 240 Kč,
děti od 110 do 170 Kč, rodinné (2+3) od 410 do 650 Kč.
Více informací na www.zamek-zleby.cz

Zámek Vysoká Lhota
Čerčany; vzdálenost 1,8 km
(po červené a následně modré turistické značce)
Pyšely; vzdálenost 800 m (po modré turistické značce)
Zámeček je zmiňován již za časů Karla IV. a až do 18. století sloužil
jako sídlo. Následně byl využíván jako sklad a chátral. V současnosti
je zámeček sídlem společnosti Equi Hanuš a v objektu sídlí Muzeum
kočárů a povozů, sedel a postrojů, kterých je na 500 kusů. Poznáte
zcela jistě také sedla a postroje z mnoha známých českých ﬁlmů,
například Juráškovo z pohádky Tři oříšky pro Popelku. Také si můžete
prohlédnout sklepení z 11. století s dobovou mučírnou.
Otvírací doba: Od června do září, v červnu a září pouze o víkendech
od 9 do 16 hodin, o prázdninách od úterý do neděle
od 9 do 18 hodin.
Vstupné:

Dospělí 80 Kč, děti 50 Kč.
Více informací na www.equi-hanus.cz

70

kovy-pruvodce-PID-2018.indd 70

5.3.2018 9:53:03

Zoologická zahrada v Praze
Zoologická zahrada
Podhoří; vzdálenost 2 km (po červené turistické značce)
První zmínky o pražské zoologické zahradě pocházejí z roku 1881,
ale první návštěvníci mohli bránou zahrady projít až 28. září 1931.
V tom roce přišli do zahrady první koně Převalského. V roce 1959
se stal ředitelem Zdeněk Veselovský, který pražskou ZOO posunul mezi
nejlepší na světě. V současné době se těší zoologická zahrada velkému
zájmu nejen Pražanů, ale i návštěvníků města, ročně projde branami
téměř 1,5 miliónů návštěvníků.
Otvírací doba: Celoročně každý den od 9 hodin do 16 až 21 hodin
(podle ročního období).
Vstupné:

Dospělí 200 Kč, děti 150 Kč a rodinné (2+2) 600 Kč.

Více informací na www.zoopraha.cz

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, a tak
loni přibyla jedinečná expozice Terária s asi největší sbírkou chameleonů
v Evropě, velmi ohroženými leguány i šváby a sklípkany, ale i Ušákov s největšími
králíky na světě, za kterými můžete pustit i ty nejmenší děti, nebo dětské
hřiště s lanovkou. V této zoo si užijí všichni, zatímco děti se zabaví především
u domácích zvířátek, dospělí ocení nejen vzácná zvířata, ale třeba i Piknikárnu
se sedacími vaky a slunečníky. Celá zoo je budovaná především ze dřeva
s velkým důrazem na blízký vztah zvířat s návštěvníky a klidnou atmosféru, díky
které si mohou rodiny s dětmi užít nejen exotiky, ale i odpočinku. V zoo navíc
po celý rok probíhá bohatý doprovodný program od komentovaných krmení po
celodenní akce, a pokud byste si chtěli ze zoo odnést ještě nevšednější zážitek,
objednejte si třeba osobní krmení zvířat.
Otvírací doba:
Celoročně každý den od 10 do 16 hodin.
Slevový kupon
Vstupné:
Dospělí 100 Kč, děti 75 Kč
na straně 77
a rodinné (2+3) 300 Kč.
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Více informací na zoopark-zajezd.cz
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Zrcadlové bludiště na Petříně
Petřín
Bludiště bylo zbudováno jako pavilon Klubu českých turistů na pražské
Jubilejní zemské výstavě v roce 1891. Postavil jej tesařský mistr
Matěj Bílek podle projektu architekta Antonína Wiehla. Budova stála
původně v blízkosti nároží Průmyslového paláce a po dvou letech
byla přestěhována na Petřín. Stavba je pokusem o vytvoření kopie
vyšehradské brány Špička. V prostředním sále se nachází dioráma
znázorňující boj Pražanů se Švédy na Karlově mostě v roce 1648.
V bludišti se v současné době nachází 50 zrcadel.

j

Otvírací doba: Celoročně každý den od 10 do 18 až 22 hodin (podle
ročního období).
Vstupné:

Dospělí 90 Kč, snížené 70 Kč a rodinné 250 Kč.

Více informací na www.muzeumprahy.cz

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).
Hrad Okoř nechal postavit před rokem 1359 přední měšťan Starého
Města pražského František Rokycanský. Stavbě dominovala velká
obytná věž, která vyrostla na místě starší kaple a tvořila jeden komplex
s palácovými křídly. Okoř patřila mezi nejhonosnější sídla české šlechty
doby karlovské. Za třicetileté války byl hrad dobyt a společně s celou
obcí zůstal v rozvalinách. Do roku 1773 se o něj starali Jezuité, po jejich
zrušení hrad začal chátrat a stal se ruinou.
Otvírací doba: V dubnu, květnu, říjnu, listopadu a prosinci o víkendech
od 10 do 16 hodin, od června do října denně kromě
pondělí také od 10 do 16 hodin.
Vstupné:
Dospělí 55/75 Kč (pracovní dny/víkendy); děti 35/55 Kč
a rodinné (2+2) 220 Kč.
Více informací na www.hrad-okor.cz
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Zřícenina hradu Trosky
Ktová, vzdálenost 2,2 km (po zelené turistické značce)
Mladějov v Čechách; vzdálenost 6 km (po zelené turistické značce
do Mladějova, odtud po modré turistické značce)
Základ známé zříceniny tvoří velice zajímavý a ojedinělý skalnatý útvar
sopečného původu. Dvojice lávových sopouchů vyvřela z nitra země
v době třetihor, celek je dnes světovou přírodní raritou. Založení hradu
patří do pozdního středověku přibližně mezi roky 1380 až 1390. Hrad
je od roku 1925 v rukou českého státu. Precizní stavba a dokonalost
technického řešení ukazují um českých hlav a rukou.
Otvírací doba: Od 30. března, v dubnu a říjnu o víkendech a svátcích,
v květnu, červnu a září denně kromě pondělí,
o prázdninách denně od 9 do 17:30.
Vstupné:

Dospělí 90 Kč, děti 60 Kč a rodinné (2+3) 240 Kč.

Více informací na www.hrad-trosky.eu

Zřícenina zámku Zvířetice
Bakov nad Jizerou; vzdálenost 800 metrů
(po modré turistické značce a od rozcestí Pod Zvířeticemi po místní
komunikaci k turistickému informačnímu centru)
Prohlídka zámku začíná v turistickém informačním centru v obci
Podhradí, kde můžete zhlédnout informace o zámku včetně jeho
modelu. Samotná prohlídka zříceniny probíhá samostatně, v červenci
a srpnu s průvodcem.
Otvírací doba: Od dubna do října denně kromě pondělí od 9:30
do 16:30 až 18:00 (podle ročního období).
Vstupné:
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bez průvodce/s průvodcem: Základní 40/80 Kč,
zlevněné 30/50 Kč a rodinné (2+2) 100/220 Kč.

Více informací na www.zviretice.cz
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Zvonice Kouřim
Kouřim; vzdálenost 1,1 km
(po žluté turistické značce přes rozcestí Stará Kouřim)
Hranolová věž o výšce 34 metrů je dílem italského mistra Filippa z roku
1525 a společně se sousedním chrámem sv. Štěpána tvoří dominantu
města. Specialitou zvonice je zavěšení místních zvonů (Štěpána
a Marie) na tzv. „vysoké točení“, tj. srdcem vzhůru.
Otvírací doba: Od 10 do 17 hodin, v neděli až od 13 hodin,
v létě do 18 hodin v dubnu a v říjnu o víkendu,
od května do září od úterý do neděle.
Vstupné:

Dospělí 50 Kč, děti 25 Kč.

Více informací na www.mestokourim.cz

Železniční muzeum Lužná u Rakovníka
Lužná u Rakovníka
V roce 1997 bylo v bývalém lokomotivním depu v Lužné u Rakovníka
vybudováno železniční muzeum Českých drah se zajímavou expozicí
historických vozidel, která pocházejí především z Buštěhradské dráhy
a okolních místních drah. K vidění jsou nejen parní (více než 30 kusů), ale
i motorové lokomotivy a vozy, ale také technické zařízení na železnici.
Ochuzeni nebudete ani o úzkorozchodné lokomotivy z Kladenska.
Otvírací doba: Od konce března; v dubnu, květnu, září a říjnu pouze
o víkendech a svátcích různě podle měsíce, od června
do srpna od úterý do neděle od 9:30 do 17 hodin,
v červnu v pracovní dny do 15 hodin.
Vstupné:

Dospělí 90 Kč, děti 50 Kč a rodinné 250 Kč (s In Kartou
nebo jízdenkou ČD sleva).

Více informací na www.cdmuzeum.cz
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Železniční viadukt Žampach
Jílové u Prahy; vzdálenost 1,8 km
(po zelené turistické značce do Žampachu a dále po žluté turistické
značce směrem ke štolám).
Jedná se o žulový most, který je se sedmi oblouky a rozpětím 12 metrů
nejvyšším kamenným mostem v České republice. Most dosahuje výšky
41,73 metru nad roklí Kocour. Délka mostu je 109 metrů a šířka 5,77
metru. První vlak projel po viaduktu 1. května 1900.

Železniční muzeum Zlonice-Lisovice
Zlonice; vzdálenost 1 km (po místních komunikacích)
Jedná se o expozici zabezpečovacího zařízení a osobní přepravy,
průmyslových lokomotiv a malodrážních vozidel.
Otvírací doba: Od 21. dubna do konce října, v květnu, červnu, září a
říjnu o sobotách, nedělích a svátcích od 9 do 15 hodin,
až do 17 hodin pouze každou poslední sobotu v měsíci,
kdy do Zlonic zajíždí Cyklohráček; v červenci a srpnu je
otevřeno každý den mimo pondělí od 9 do 15 hodin.
Vstupné:
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Dospělí 80 Kč, děti 40 Kč a rodinné 150 Kč.

Slevový kupon
na straně 77
Více informací na zmzlonice.draha.net
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Zážitková turistika v pražském metru
Plánované termíny jízd historických souprav v druhé polovině roku
2018 s možnou změnou (v závislosti na provozních možnostech
jednotlivých tras):
21. 7. 2018

Zážitková turistika - depo Kačerov + trasa

C (souprava Ečs)

12. 8. 2018

Zážitková turistika - depo Hostivař + trasa

A (souprava 81-71)

8. 9. 2018

Zážitková turistika - depo Kačerov + trasa

C (souprava Ečs)

20. 10. 2018

Zážitková turistika - společná s muzeem MHD (souprava Ečs)
+ historická tramvaj

2./3. 11. 2018 Noční zážitková turistika - trasa

C (souprava Ečs)

17. 11. 2018

Zážitková turistika - depo Zličín + trasa

1. 12. 2018

Mikulášské jízdy (souprava Ečs)

15. 12. 2018

Zážitková turistika - depo Kačerov + trasa

B (souprava 81-71)
C (souprava Ečs)

Více informací na www.dpp.cz/historicka-souprava-metra
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Slevové kupony:
Užijte si výlet i díky slevovým kupónům, které nabízejí vybraní
partneři Zážitkového průvodce PID. V hlavním městě tak můžete
výhodně poznat tajemné vodní podzemí nebo navštívit muzeum
nejstaršího pražského mostu. Ve Středočeském kraji je pak pro Vás
připravené zlevněné vstupné do Hornického areálu Březové hory nebo
na zajímavá místa v okolí trati vlaku Cyklohráček. Pro uplatnění slevy
kupón odstřihněte a předložte na pokladně u příslušného partnera.

Hornické muzeum Příbram
nám. Hynka Kličky 293
Příbram VI - Březové Hory

1+1 (k jedné zakoupené vstupence druhá stejné hodnoty zdarma)
)

Infocentrum Slaný
Velvarská 136/1
Slaný

zdarma cyklistická mapa Brázdou Přemysla Oráče od Džbánu
ku Praze

Muzeum Karlova Mostu
Křižovnické náměstí 3
Praha 1 - Staré Město
Držitelé Lítačky obdrží 50% slevu na vstup do Muzea Karlova mostu, všichni
ostatní, kteří se prokážou slevovým kuponem PID dostanou 30% slevu na vstup do
Muzea Karlova mostu.

Muzeum včelařství Koleč
Zámek Koleč
Koleč 1
Koleč

20% sleva na vstupné za osobu

Plavba Pražskými Benátkami se vstupem do Muzea Karlova Mostu
Křižovnické náměstí 191/3
Praha 1 - Staré Město
Držitelé Lítačky obdrží 50% slevu na plavbu Pražskými Benátkami, všichni ostatní,
kteří se prokážou slevovým kuponem PID dostanou 30% slevu na plavbu Pražskými
Benátkami.

Zoopark Zájezd
Zájezd 5
Zájezd

dětská vstupenka k dospělé zdarma

Železniční muzeum Zlonice
Lisovice 7
Zlonice

zlevněná rodinná vstupenka za 120 Kč (2 dospělí a 3 děti)
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Podmínky použití kuponů:
•
•
•
•
•
•

Pro uplatnění slevy kupón odstřihněte a předložte na pokladně u příslušného
partnera.
Kupóny nelze kombinovat s jinými slevovými poukazy a akcemi.
Kupóny nelze směnit za hotovost.
Nelze použít kopie kupónů.
Poskytnutí slevy za uvedených podmínek garantuje příslušný partner.
Slevy nejsou právně vymahatelné.

Tiskové chyby vyhrazeny.

Slevový kupon
Zážitkový průvodce Pražské integrované dopravy

Slevový kupon
Zážitkový průvodce Pražské integrované dopravy

Slevový kupon
Zážitkový průvodce Pražské integrované dopravy

Slevový kupon
Zážitkový průvodce Pražské integrované dopravy
A

Slevový kupon
Zážitkový průvodce Pražské integrované dopravy
F

Slevový kupon
Zážitkový průvodce Pražské integrované dopravy

G
N

Slevový kupon
Zážitkový průvodce Pražské integrované dopravy
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