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Cenové  h lad iny  ( v  KČ):

* do 49

** 50–99

*** 100–149

**** 150 a více
Cenová hladina vstupného se odvíjí od základního vstupného 
pro dospělé bez uplatnění slev. Někde je uvedeno několik  variant; 
zpravidla se jedná o objekty, kde je více prohlídkových okruhů či 
samostatně přístupných expozic.

Vstupné i otevírací doby doporučujeme před návštěvou ověřit na 
internetových stránkách.

Zimní  vý l ety  s  dětmi
Je zima a lámete si hlavu, kam vyrazit na výlet? Zimní měsíce ani podzimní plískanice rozhodně nejsou 
překážky, které by vás měly odradit od cestování a ochudit o společné zážitky a dobrodružství! Nová a záro-
veň první zimní knížka v edici KAM přináší tipy, které si užije celá rodina a kde se nebudete nudit vy a ani 
vaše děti. Co vás tedy na následujících stránkách čeká?

Vedle přehledu hradů a zámků, kam můžete zajít i v zimě, celoročně otevřených zábavních parků a heren, 
jeskyní, podzemních chodeb a tajuplných katakomb, interaktivních muzeí a řemeslných expozic vám nabídnu 
také přehled míst, kde si děti pohrají se stavebnicí LEGO a projdou se zrcadlovými bludišti. Představím vám 
atraktivní a stále se rozšiřující vědecká centra a technická muzea s hernami, technická i pohádková muzea 
a expozice plné aut, vláčků a traktorů. A protože zima není jenom pro pecivály, pozvu vás i ven – třeba 
na zimní plavby, mikulášské vlaky a jízdy s čerty, na bobové a sáňkařské dráhy anebo do míst, kde sníh a led 
vytvářejí neuvěřitelné kousky. A nakonec doplním i kapitolu o Vánocích, vánočních a adventních prohlíd-
kách, betlémech a létajících andělech. Sami zjistíte, že v Česku se dá s dětmi podnikat tolik věcí, že rozhodně 
není třeba čekat na jaro a hlavní turistickou sezonu.

Tak jako v jiných publikacích edice KAM u každého místa najdete adresu, web a tam, kde byste bloudili, 
i GPS, nechybí ani otvírací doby a cenová hladina vstupného.

Šťastnou cestu, spousty krásných zážitků a zábavných i poučných výletů vám přeje
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Hrady  a  zámky, 
kde  to  ž i j e 
i  v  z imě
Před lety se hrady a zámky na konci října zkrátka zavřely a do začátku dubna se dovnitř nesmělo. Pak 
se tu a tam začaly pořádat první adventní prohlídky – jen tak, na zkoušku a se zvědavostí, jestli vůbec 
někdo přijde. S kamarády dodnes vzpomínáme na fantastickou návštěvu promrzlého Horšovského Týna, 
kde si na nás chladil žáhu neskutečně naštvaný průvodce. Nenechali jsme se otrávit a nakonec jsme zjis-
tili, co ho žere: chtěl být v klidu a teple doma, a místo toho ho kastelán poslal do práce. Dnes je všech-
no jinak, a ačkoli zimní prohlídky hradů a zámků nejsou samozřejmostí, míst, kam můžete nahlédnout 
i během studených a zasněžených měsíců, stále přibývá. Pojďte se podívat, kde mají otevřeno přes zimu 
o víkendech, a často dokonce i ve všedních dnech!

 Zámek Hluboká

Stálicí mezi šlechtickými sídly se 
zimními prohlídkami je sídlo Pyš-
né princezny, jihočeská Hluboká. 
Romantický zámek obklopený 
rozsáhlým parkem je pod sněhem 
snad ještě hezčí než v létě a nabí-
zí skvostnou podívanou. Okáza-
lé reprezentační sály bývají přes 
zimu zavřené, místo nich vás zim-
ní prohlídka zavede do komor-
nějších místností v přízemí, kde 
bývalo soukromé apartmá posled-
ních čtyř generací majitelů pan-
ství. Ani v zimě ale nechybí to, co 

Informace:
Vstupné: ***
Adresa:  Bezručova 142, 

Hluboká nad Vltavou
Web: www.zamek-hluboka.eu

  Projděte se krásným romantickým areálem zámku Hluboká

Hrady a zámky, kde to žije i v zimě 
Zámek Hluboká
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Výlety s dětmi v zimě

je pro Hlubokou typické: trofeje a gra� cké listy s loveckými námě-
ty, fotogra� e členů knížecího rodu Schwarzenbergů, honosná lovecká 
jídelna, dřevěné tá� ování, přepychové lustry a luxusní vybavení. Zim-
ní okruh je otevřený denně mimo pondělí přibližně od půlky listopadu 
do Vánoc a pak od začátku ledna až do půlky března, kdy se otevírají 
běžné prohlídkové trasy.

 Zámek Loučeň

Také tenhle zámek dřív býval přístupný od března do prosince 
a s návštěvníky se tu loučili poslední adventní neděli. Od roku 2011 je 
však otevřený nepřetržitě po celý rok, v sezoně denně a od začátku lis-
topadu až do konce března o víkendech a svátcích, o vánočních prázd-
ninách i na Velikonoce.

Co tu uvidíte? Raritou, která nemá obdoby v Čechách, a dokonce ani v Evropě, je labyrintárium – jede-
náct bludišť a labyrintů v rozlehlém zámeckém parku. K nim si připočítejte zámek, který vedle běžných pro-
hlídek nabízí i prohlídky večerní, noční, pohádkové a čokoládové nebo toulky komnatami v doprovodu prin-
cezen, knížat, komorníků a tajemných přízraků. Zpravidla každou první sobotu v měsíci se v Loučeni konají 
zámecké slavnosti s bohatým programem pro rodiny s dětmi, navíc tu objevíte restauraci i rychlé občerst-
vení. A jedna dobrá zpráva na závěr: v zimních měsících výrazně ušetříte na vstupném!

 Zámek Dobříš

Rokokový zámek s mansardovými střechami a výraznou barevnou fasá-
dou patří Colloredo-Mansfeldům a otevřeno je tu celý rok, v zimních 
měsících denně kromě pondělí. Prohlídkový okruh je v létě i v zimě stej-
ný a nabízí přehlídku pokojů ve stylu rokoka a klasicismu. Zámeckou 

expo-
zici doplňuje strašidelná podívaná inspi-
rovaná dobříšskými pověstmi, nahlédnout 
můžete i do Muzea města Dobříše s kera-
mickými modely náměstí, původního 
pivovaru, starohuťských železáren a dal-
ších míst. Na zámek navazuje rokoková 
francouzská zahrada (v zimních měsících 
zavřená) a rozsáhlý anglický park. Ten je 
bezplatně přístupný po celý rok (v zimě 
od 8 do 16 hodin) a děti tu objeví napří-
klad Čertův most, umělé jeskyně ve ska-
lách či minizoo s handicapovanými zvířaty 
ze záchranné stanice Hrachov.

Informace:
Vstupné: ***
Adresa: Loučeň 1, Loučeň
Web: www.zamekloucen.cz

Informace:
Vstupné: ***
Adresa: Zámek Dobříš 1, Dobříš 
Web: www.zamekdobris.cz

Náš tip
Výlet na Hlubokou můžete 
spojit s prohlídkou zoologické 
zahrady Hluboká. Od zámku 
leží přibližně 2,5 km daleko, 
otevřeno je denně, v zimních 
měsících od 8.30 do 16 hodin. 
Podrobnosti najdete webových 
stránkách www.zoohluboka.cz.

  Jeden z překrásných sálů na zámku Dobříš

Zámek Loučeň
Zámek Dobříš
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 Hrad Karlšte jn

Hrad založil v roce 1348 český král a římský císař Karel IV. jako mís-
to pro uložení královských pokladů, především sbírek svatých relikvií 
a říšských korunovačních klenotů. V zimě bývá otevřený základ-
ní okruh, který vede soukromými a reprezentačními pokoji. Uvidíte 
historické interiéry dvou pater Císařského paláce a spodních podla-
ží Mariánské věže, renesanční interiéry děkanství, Karlovu ložnici s kaplí sv. Václava, Audienční síň, Krá-
lovský sál předků a Hodovní síň, dále hradní pokladnici, klenotnici a bývalé vězení v přízemí Mariánské 

věže. Jedním z hlavních lákadel 
je vystavená kopie svatováclavské 
koruny, volně přístupná je Stud-
niční věž se 78 metrů hlubokou 
hradní studnou.

Zimní otevírací doba platí 
od poloviny listopadu, otevřeno 
bývá každý víkend až do Vánoc. 
Koncem prosince a začátkem ledna 
hrad nabízí speciální adventní 
a vánoční prohlídky. Po zbytek 
ledna bývá zavřeno, v únoru se tam 
můžete opět přijet podívat o víken-
dech a od začátku března pak začíná 
běžný sezonní provoz. Rezervace 
na zimní prohlídky není nutná.

 Zámek Sychrov

Proč se vypravit na rodinný výlet 
na novogotický zámek, který sám 
sebe nazývá vyřezávanou pohád-
kou severu? Třeba proto, že ho děti 
znají z � lmových pohádek, koná se 
tam řada akcí a k procházkám láká 
park s několika romantickými stav-
bami v čele s oranžerií a Arturo-
vým hradem.

Interiéry zámku s červenými 
fasádami vypadají opravdu jako 

Informace:
Vstupné: ****
Adresa: Karlštejn
Web: www.hradkarlstejn.cz

Informace:
Vstupné: ****
Adresa: Sychrov 1
Web: www.zamek-sychrov.cz

  I v zimě si můžete prohlédnout na Karlštejně kopii svatováclavské koruny

  Zámek Sychrov znají děti z fi lmových pohádek

Hrad Karlštejn
Zámek Sychrov
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z pohádky, ostatně Sychrov byl více než sto let rezidencí pohád-
kově bohaté knížecí rodiny Rohanů. Během prohlídky navští-
víte například honosně zařízené Královské apartmá, v jehož 
ložnici přespávali králové a císaři, soukromá apartmá kní-
žete a kněžny i reprezentační prostory, tedy přijímací salon, 
knihovnu, hráčský salon a velkou jídelnu. Lákavá je také 
výstava modelů pokojíčků a hraček šlechtických dětí, podobně 
jako zámek otevřená denně včetně pondělí celý rok. Kromě 
toho se sem můžete vypravit na vánoční prohlídky, které vás 
zavedou do zámeckých pokojů bohatě vyzdobených stromečky 
a betlémy. Speciální prohlídky pro menší skupiny bez rezer-
vace obvykle začínají v určitou hodinu, termíny si zkontrolujte 
na internetových stránkách.

 Zámek Lednice

Podobné veselí jako letní výlet kolem Světa – a tím 
myslím rybník Svět u Třeboně – dokáže vyvolat zim-
ní výlet do lednice. Pardon, do Lednice, na prohlídku 
reprezentačních sálů v přízemí novogotického zámku, 
kde se pořádaly společenské akce a plesy. Zimní prohlídky se pořádají během sobot a nedělí v prosinci, 
únoru a březnu. Kromě reprezentačních sálů se můžete projít nádherným zámeckým parkem až k Minare-
tu nebo Janohradu (ty si ovšem prohlédnete jen zvenčí, přes zimu mají zavřeno) a k návštěvě láká i vyhří-
vaný palmový skleník – ten je otevřený podobně jako zámek.

Když se zima vydaří, můžete si na slepých ramenech řeky Dyje v zámeckém parku zabruslit, od listopadu 
do března se také můžete zahřát při vyhlídkových plavbách se svaře-
ným vínem. Lodě vyplouvají od přístaviště pod zámkem o víkendech 
a svátcích od 10 do 15 hodin v půlhodinových intervalech, podrob-
nější informace najdete v kapitole Zimní plavby, mikulášské vlaky 
a jízdy s čerty.

Informace:
Vstupné: ****
Adresa: Zámek 1, Lednice
Web: www.zamek-lednice.com

  Kromě zámku si prohlédněte i Lednicko-valtický areál, který 
je zapsán na seznam UNESCO

  Jeden z reprezentačních sálů na zámku Lednice

  Unikátní schodiště na zámku Sychrov

Zámek Lednice
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 Hrad Loket

Historické sbírky, zbrojnice, loketský meteorit, kterému se pod-
le prastaré pověsti říká Zakletý purkrabí, porcelán, který se vyráběl 
v okolních továrnách, bývalá hradní věznice a mučicí nástroje, to je 
zhruba obsah toho, co objevíte ve zdech románsko-gotického hra-
du ve městečku na břehu Ohře. 
Dokonce tu najdete i draka; schová-
vá se ve věži a prý je to velký dobrák. 
Zato děti varujte před místním stra-
šidlem zvaným Štrakakal; neučesané 
a neupravené prevíty trestá plácnu-
tím knihou přes záda a zabydlel se 
v jedné z kobek loketského vězení. 

Hrad je celoročně otevřený každý 
den.

 Zámek Děčín

Další celoročně a denně otevřený zámek mají v Děčíně. Kromě dvou 
prohlídkových okruhů (Zlatá léta děčínského zámku a Návštěva u kní-
žete Františka � una, oba přibližně na hodinu) a výstav historických 
kočárů a dobových hodinových strojů tu pořádají speciální dětské pro-
hlídky. Odehrávají se na běžné prohlídkové trase, takže pokud se sem 
vypraví celá rodina, vy dospělí nepřijdete ani o soukromá apartmá, 
ani o reprezentační interiéry včetně Modrého sálu, kaple či Věžové-
ho kabinetu s překrásným výhledem do údolí Labe, a děti se zabaví 
při pátrání po skrytých indiciích a vzkazech, které po sobě zanechaly 
zámecké děti. Řadu věcí si mohou samy osahat, vyzkoušet, a dokonce 

i ochutnat, na konci pak na všech-
ny čeká tajemství. Program je urče-
ný pro děti od 4 do 12 let. Pokud 
se spokojíte s běžnými prohlídka-
mi, nebudete potřebovat rezervaci, 
ale zájemci o dětské prohlídky by si 
předem měli ověřit, zda se konají 
(a pokud ne, zkusit si je objednat). 

Informace:
Vstupné: ***
Adresa: Zámecká 67, Loket
Web: www.hradloket.cz

Informace:
Vstupné: * až **** 
(podle typu prohlídky a počtu okruhů)
Adresa: Dlouhá jízda 1254, Děčín 
Web: www.zamekdecin.cz

Náš tip
Dominantou Děčína je kro-
mě zámku Pastýřská stěna. 
Vyplatí se ji navštívit neje-
nom kvůli výletní restaura-
ci s výhledem na město, ale 
také kvůli zoologické zahra-
dě (www.zoodecin.cz). Neza-
pomeňte nahlédnout také 
do expozice Rajské ostrovy
s obřím akváriem, za vodními 
radovánkami se můžete vypra-
vit do děčínského aquaparku
(www.dcsportovni.cz).www.dcsportovni.cz).www.dcsportovni.cz

V Děčíně můžete kromě zámku navští-
vit i zoologickou zahradu a prohlédnout si 
například mufl ona

Hrad Loket

Hrad Loket
Zámek Děčín
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 Hrad Rožmberk

Hrad na vysoké skále nad řekou 
Vltavou je obestřený legendami 
o bílé paní; právě tady uvidíte pro-
slulý obraz dámy v bílém šatu. Zim-
ní prohlídka vás zavede do pokojů 
ve druhém patře hradu, které nechal 
pro bydlení nejbližší rodiny upravit 
Jiří Jan Jindřich Buquoy v době, kdy 
na hradě Rožmberku budoval rodo-
vé muzeum. Kromě jídelny, salonu, 
herny a pracovny můžete za přízni-
vého počasí vystoupat i na Anglickou 
věž. Za deště, větru a sněhu se ale až 
na horní ochoz nedostanete a bude 
vám muset stačit výhled z oken hor-
ního patra.

Hrad je otevřený od listopadu do března denně kromě pondělí, 
ve všedních dnech vždy v 11 a ve 13 hodin, o víkendech prohlídky začí-
nají v 10 hodin, poslední skupina vychází v 15 hodin. Část zimy bývá 
hrad zavřený, a to zhruba od poloviny prosince do začátku ledna.

 Zámek Radim

Zámek v Radimi je přesně tako-
vý, jaký byste od  renesanční-
ho zámku čekali: bílý, půvabný 
a plný zajímavostí. Ačkoli v roce 
2010 oslavil čtyři sta let existence, 
prohlídka se nese v duchu, jako 
by právě včera zedníci rozebra-
li lešení a hradní pán převzal klí-
če od zbrusu nového sídla. Zámek 
měl veliké štěstí: nikdy nevyho-
řel a nikdy nebyl přebudován 

Informace:
Vstupné: **
Adresa:  Rožmberk 1, Rožmberk 

nad Vltavou
Web: www.hrad-rozmberk.eu

Informace:
Vstupné: ** až **** 
(podle délky okruhu)
Adresa: Radim 1, Radim
Web: www.zamek-radim.eu

  Třeba na Rožmberku potkáte bílou paní...

  Na zámku Radim se dochovalo mnoho dobových detailů

Hrad Rožmberk
Zámek Radim
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v jiném slohu, takže v interiérech například můžete obdi-
vovat původní malované trámové stropy s listy, květinami 
a pestrou paletou kompozic. V Radimi se dochovalo pře-
kvapivé množství dobových detailů, navíc současní majitelé 
se snaží interiéry vybavit renesančními a barokními kous-
ky, takže tady opravdu budete stát tváří v tvář venkovskému 
sídlu drobné šlechty – přesně takovému, jak mohlo vypadat 
na začátku 17. století, s unikátní atmosférou a řadou tajem-
ných koutků. Reprezentační sály a místnosti určené k byd-
lení panstva doplňuje technické zázemí, sklepení a přízemí 
s černou a bílou kuchyní. Prohlédnete si také strážnici, míst-
nosti pro čeládku a vězení.

 Hrad Křivoklát

Známý český královský hrad milovali snad 
všichni přemyslovští králové a říká se, že 
tu poprvé předvedl své čarodějné umění 
legendární kouzelník Žito. Na Křivoklátě 
se pořádá během roku řada akcí, a navíc 

se sem můžete vypravit i v zimě, třeba na vánoční prohlídky. Podívá-
te se na druhé nádvoří, do Stříbrnice, vězení a hladomorny, do kaple, 
malého Rytířského a velkého Královského sálu, knihovny, obrazárny, 
místnosti věnované Filipíně Welserové a také do hradního fürstenber-
ského muzea. 

Křivoklát je otevřený celou zimu zpravidla v sobotu či o víkendech 
s výjimkou tří lednových týdnů (zhruba od 10. do 31. ledna). Přesné 
termíny si raději před návštěvou zkontrolujte na webových stránkách 
hradu.

 Zámek Mníšek pod Brdy

Zámek v Mníšku pod Brdy si nechal postavit Servác Engel z Engel� us-
su, který zbohatl za třicetileté války jako císařský dodavatel pro Vald-
štejnovu armádu. Ač prý lidumil a téměř skutečný anděl, na stavbě 
zámku přesto škudlil. Říká se, že se stavbou věží prý Servácovi pomá-
hal čert, a protože najednou zakokrhal kohout, pekelník už nestihl 
donést čtvrtou nárožní věž. Věřte nebo ne, jinak souměrný a symet-

rický zámek v Mníšku má věže skutečně jen tři – ale opravdu věříte tomu, že je to kvůli méně pevnému 
podloží?

Informace:
Vstupné: ****
Adresa: Křivoklát 47 
Web: www.krivoklat.cz

Informace:
Vstupné: **
Adresa:  Náměstí F. X. Svobody 1, 

Mníšek pod Brdy
Web: www.zamek-mnisek.cz

  Zámek Radim

 � Hrad Křivoklát byl velmi oblíben mezi přemyslovskými králi

Hrad Křivoklát
Zámek Mníšek pod Brdy
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Zámek nabízí vedle klasických okruhů po celý rok speciální prohlídky pro děti. Podrobný obsah najdete 
na internetových stránkách zámku. Nekonají se každý den, ale jen v předem určených termínech, a lístky je 
třeba rezervovat předem. Otevřeno je celý rok, v lednu a únoru ve všední dny pouze pro objednané, víkendy 
bez objednání.

  Mníšek pod Brdy

 Hrad v Nových Hradech

Hrad, který původně střežil zemskou stezku do Vitorazska, pat-
řil pánům z Landštejna, Rožmberkům a nakonec více než tři sta let 
rodu Buquoyů. Zimní prohlídka vás zavede do věže nad vstupní brá-
nou, kde se nachází knihovna a buquoyský rodinný archiv se sbírkou 

historických skleněných předmě-
tů včetně výrobků z černého skla, 
takzvaného hyalitu, a do paláce, 
který byl v 19. století adaptován 
na byty pro panské zaměstnan-
ce. Nahlédnete tu do bytu „pana 
správce“, lépe řečeno do měšťan-
ské domácnosti na počátku 20. 
století. Zimní prohlídky se kona-
jí v předem určených termínech.

Informace:
Vstupné: ***
Adresa: Komenského 33, Nové Hrady
Web: www.hrad-novehrady.eu

  Zimní pohled na Nové Hrady. Foto: Jan Smolík

Hrad v Nových Hradech
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 Zámek Valeč

Celoročně je otevřený také barokní zámek Valeč na úpatí Doupovských 
hor. Má za sebou pestrou minulost, po druhé světové válce sloužil jako 
dětský domov, a to až do obrovského požáru v roce 1976. Národní 
památkový ústav zachránil cenný barokní areál vyzdobený sochami 
Matyáše Bernarda Brauna před demolicí a zámek se zvolna obnovuje. 

Park i zámek si můžete prohlédnout celý rok bez průvodce, zavřeno je jen v době Vánoc a Silvestra. Mimo 
hlavní sezonu je otevřeno od středy do neděle, v pátek a v sobotu do 23 hodin. V informačním centru 
a kavárně ve zrekonstruované budově bývalé prádelny si můžete půjčit průvodcovský text a s ním si sami 
procházet zámek libovolně dlouhou dobu, na večerní prohlídky se tu dokonce půjčují lucerny!

 Chebský hrad

Brána Chebského hradu se nezavírá ani v zimě. Od začátku listopadu se 
sice nepodíváte do interiérů, ale volně přístupné je celé rozlehlé hradní 
nádvoří, torzo románského paláce a barokní pevnostní val, z něhož se 
nabízí velmi pěkný pohled na část města a blízké okolí.

Pokud hrad v Chebu neznáte, vězte, že v konkurenci jiných českých 
i evropských hradů jde o skutečný unikát a jedinou štaufskou císařskou falc v Česku. Skutečným klenotem 
je zachovalá patrová románsko-gotická kaple sv. Martina, Erharda a Uršuly, dochovalo se i torzo někdejšího 
paláce, mocná obranná Černá věž, kasematy a další zajímavosti.

 Zámek Miroslav

Celoročně a denně kromě pondělí je od svého otevření přístupný zámek v Miroslavi na Znojemsku. Kromě 
pečlivě opravených interiérů, krásných gotických kleneb včetně vzácné sklípkové klenby v bývalé soudní 

síni a osvětleného nádvoří si prohlédnete také výstavu architektonic-
kých modelů a modelů ze stavebnice Lego, Slovanskou epopej v podo-
bě velkoformátových puzzlí a plastiky, sochy a obrazy Pavla Krbálka. 
Prohlídky začínají vždy v 10, 13 a 15 hodin.

 Horní Hrad alias Hauenšte jn

Některé hrady mají přes zimu otevřeno jen o víkendech, například 
středověký strážní hrad Hauenštejn nedaleko Stráže nad Ohří, roz-
šířený a upravený v polovině 19. století ve stylu anglické novogotiky. 
Koná se tu řada akcí, a navíc hrad můžete sledovat během jeho rozsáhlé 
obnovy. V interiérech najdete leccos, od loveckých trofejí přes dřevěné 
plastiky a staré pohlednice až po sál s rodokmeny Buqoyů a světélku-
jící čarodějné sklepení. Nechybí ani zbroj pro malé rytíře, hradní kaple, botanická zahrada a arboretum 

Informace:
Vstupné: **
Adresa: Valeč v Čechách
Web: www.zamek-valec.cz

Informace:
Vstupné: **
Adresa: Dobrovského 21, Cheb
Web: www.hrad-cheb.cz

Informace:
Vstupné: **
Adresa: Brněnská 79/2, Miroslav
Web: www.miroslavskyzamek.cz

Informace:
Vstupné: **
Adresa:  Horní Hrad 1, Krásný Les, 

Ostrov
Web: www.hornihrad.cz

Zámek Valeč
Chebský hrad
Zámek Miroslav
Horní Hrad alias Hauenštejn
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nebo věž s výhledem do Krušných a Doupovských hor. Od prosince do února bývá otevřeno o víkendech 
a svátcích, během jarních prázdnin všech krajů je však otevřeno denně, podobně jako od začátku března 
až do konce listopadu.

 Muzeum nové generace na zámku ve Žďáru nad Sázavou

Ve Žďáru nad Sázavou kdysi stával cisterciácký klášter, za josefínských 
reforem zrušený a přestavěný na zámek. Patří rodině Kinských, která 
tu vybudovala a před časem otevřela Muzeum nové generace. Za nic-
neříkajícím názvem se skrývá skutečně skvělé místo, kde si užijete ces-
tu časem a příběh 760 let dlouhé historie kláštera s řadou moderních 
technologií a interaktivních audiovizuálních efektů. Divadlo se tu kombinuje s výtvarnými instalacemi 
a působí na všechny smysly, potkáte zakladatele kláštera i ty, kteří jej proslavili, například opata Vejmlu-
vu a architekta Santiniho. Muzeum a kavárna jsou otevřené denně kromě pondělí, volně přístupný je celý 
zámecký areál. Můžete se také projít po upravených vycházkových stezkách kolem Konventního a Brán-
ského rybníku a zajít se podívat k blízkému poutnímu kostelu sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, zařa-
zenému mezi památky UNESCO.

Informace:
Vstupné: ****
Adresa:  Zámek 8/8, Žďár nad Sázavou
Web: www.zamekzdar.cz

  V prostorách zámku naleznete i kostel Nanebevzetí Panny 
Marie a sv. Mikuláše

  Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

Muzeum nové generace na zámku ve Žďáru n/S
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Hrady a zámky, kde to žije i v zimě

 Slezskoostravský hrad v Ostravě

Kdo by snad měl pocit, že Ostrava nemá minulost a vznikla až s uhlím 
a železem, toho vyvede z omylu nejstarší dochovaná světská stavební 
památka. Přímo z historického centra Moravské Ostravy kolem výsta-
viště Černá louka sem vede lávka přes Ostravici, otevřeno je tu celý 
rok s výjimkou několika týdnů přibližně od 10. ledna do 10. února.

Na nádvoří najdete repliky středověkých mučicích nástrojů, kon-
krétně pranýř, klec a kládu, které si můžete nejen prohlédnout, ale 
vyzkoušet doslova na vlastní kůži. Na terase pevnosti sídlí dobová hradní kovárna, ve sklepech objevíte velká 
akvária se sladkovodními rybami, muzeum čarodějnic, expozici plnou čertů a permoníků a také Muzeum 
záhad. Dominantou hradního areálu je věž, v interiérech se seznámíte s historií hradu a města, v jednom 
z pater je expozice nazvaná Hračky vašeho dětství – tedy výstava těch hraček, s nimiž si jako děti hráli dnešní 
rodiče. Na hrad se navíc můžete vypravit na některou z řady akcí, pravidelně se tu slaví masopust, Velikonoce 
a čarodějnice, pořádají se koncerty, jarmarky, divadelní představení a strašidelné noci.

Informace:
Vstupné: **
Adresa:  Hradní 1, Slezská Ostrava
GPS:  49°49‘48.946“N, 

18°17‘59.273“E
Web: www.cerna-louka.cz

Kam se také můžete v  z imě vypravit?
• Řada hradů a zámků včetně 

těch, které jinak mají v zimě 
zavřeno, nabízí speciální 
adventní a vánoční prohlídky 
a akce. Pár tipů najdete 
v kapitole Vánoce a adventní 
prohlídky.

• V řadě hradů a zámků sídlí 
muzea, namátkou na brněn-
ském Špilberku, v Horažďo-
vicích, na Chvalském zámku 
v Praze nebo ve Ctěnicích. 
Některé z nich najdete v kapi-
tole Místa, kde se pořádají 
zajímavé výstavy pro děti.

• Celoročně otevřeno mají také 
některé kláštery, třeba klášter 
Teplá (www.klastertepla.cz) www.klastertepla.cz) www.klastertepla.cz
nebo Broumovský klášter
(www.klasterbroumov.cz).www.klasterbroumov.cz).www.klasterbroumov.cz

  Brněnský Špilberk   Benediktinský klášter v Broumově

Slezskoostravský hrad v Ostravě
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Zimní  p lavby, 
miku lášské  v laky 
a  j í zdy  s  č erty
Nápad vydat se na zimní výlet na lodi nebo nastoupit do vlaku, kde už sedí několik čertů, může znít dost 
potrhle, ale adventní a mikulášské plavby nebo železniční jízdy patří k oblíbeným dětským kratochví-
lím. Jezdí se a plaví leckde – v Praze, Olomouci, v Českém Krumlově nebo v Lednici, ale také na Dale-
šické přehradě nebo v Břeclavi.

V druhé části kapitoly vám nabízíme pár osvědčených mikulášských, vánočních a silvestrovských jízd 
vlakem a tramvajemi. Zejména u těch mikulášských si však termín ověřte předem! Pokud 5. prosinec 
připadá na všední den, často se akce konají během prvního prosincového víkendu. Jinde naopak dodr-
žují mikulášské tradice stůj co stůj a vše řádně probíhá, jak má, tedy odpoledne a navečer v ten jediný 
správný den.

 Adventní punčové plavby v Olomouci

Olomouc má něco, co jiná města nabídnout nedokážou: historické cen-
trum města obtéká řeka Morava a řadu míst a známých památek z ní 
uvidíte jinak než při běžné procházce ulicemi. Výletníky pravidelně 
v létě vozí vyhlídková Ololoď Kordulka. Protože je zastřešená, kaju-
ta se dá vytápět, a navíc jsou k dispozici deky pro zahřátí, loď se pod 
olomouckými hradbami plaví i v zimě. Stejně jako v létě si během 

plavby vyslechnete poutavé příběhy o histo-
rii Olomouce a místních památkách i zajíma-
vosti o řece Moravě, navíc dostanete speciální 
horký námořnický punč v klasické i nealko 
variantě. 

Punčové plavby se pořádají přibližně 
od 20. prosince do konce roku, místa je nutné 
rezervovat předem na internetových strán-
kách. Kordulku si samozřejmě můžete prona-
jmout i jindy pro ryze soukromou plavbu, což 
je výhodné zejména pro větší rodiny nebo sku-
piny přátel – přibližně hodinová plavba na lodi 
s kapacitou 12 osob vyjde na 1 500 Kč.

Informace:
Vstupné: ***
Adresa:  Přístaviště u U-klubu, 

Šmeralova 12, Olomouc
Web: www.plavbyolomouc.cz

Zimní plavby, mikulášské  
vlaky a jízdy s čerty
Adventní punčové plavby v Olomouci
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Zimní plavby, mikulášské vlaky a jízdy s čerty

 Adventní a vánoční plavby v Českém Krumlově

Český Krumlov je město jako vystřižené z pohádky, jímž se klikatí řeka 
Vltava. Hezké výhledy nabízí i v zimě, a tak se vory vrací na hladinu 

řeky každoročně od konce listo-
padu až do začátku ledna. Půlho-
dinové zimní plavby historickým 
centrem začínají i končí v přístavu 
u Mrázkova mlýna a vyplouvá se 
odpoledne každou půlhodinu až 
do 18 hodin. V ceně lodního líst-
ku je započítaný teplý nápoj pro 
zahřátí od vánočního punče přes 
svařené víno a horkou griotku až 
po čaj, zahřívat vás budou tepel-
né podložky na sezení a deky. Děti 
do 5 let se plaví zdarma.

 Zimní plavby po Pražských Benátkách

Pražské Benátky, to je nejhezčí úsek Vltavy v Praze. Vyplouvá se 
z podzemního přístaviště Judita pod Křižovnickým náměstím u sta-
roměstského konce Karlova mostu, takže se před vámi otevře skvostná 
vyhlídka na Malou Stranu a Pražský hrad. Vzápětí vás čeká romantic-

ký ostrov Kampa a úzký kanál Čertovka a při zpáteční cestě panoráma Starého Města. Lodě jsou v provozu 
denně a vyplouvají každých 10 až 15 minut, navíc i v největších mrazech vás zahřejí lodní kamínka a sva-
řené víno, zahrnuté v ceně lodního lístku. V ceně je kromě občerstvení také vstupenka do Muzea Karlova 
mostu, kde jsou k vidění modely Karlova mostu i jeho předchůdce mostu Juditina, během adventu od kon-
ce listopadu až do začátku února navíc muzeum zaplní každoroční výstava betlémů v čele s obřím slamě-
ným betlémem, který pro Muzeum Karlova mostu vytvořil výtvarník Andrzej Wrzecionko. 

Informace:
Vstupné: ****
Web: www.voroplavba.cz

Informace:
Vstupné: ****
Web: www.prazskebenatky.cz

Čerti  na Čertovce

Mikuláš a dárky pro hodné děti, 
břehy Vltavy obsazené rohatý-
mi pekelníky a Čertovka plná 
odlesků čertovských ohňů vás 
čekají při akci Čerti na Čertov-
ce, kterou každoročně 5. pro-
since připravuje společnost 
Pražské Benátky ve spoluprá-
ci s Muzeem pražských pověstí 

a strašidel. Počítejte s tím, 
že místa je potřeba rezervo-
vat a předem také vyzvednout 
lístky v pokladně Muzea Kar-
lova mostu! Mikulášský pod-
večer na Čertovce si neužívají 
jen děti, které jsou na palubách 
vyhřívaných celodřevěných lodí 
před čerty v bezpečí, ale také 

rodiče, pro něž bývá nachystá-
no svařené víno, pivo a další 
občerstvení. V předvečer svátku 
svatého Mikuláše navíc bývá 
Muzeum Karlova mostu otevře-
né za symbolických 20 Kč, takže 
se můžete zajít podívat na tra-
diční výstavu betlémů skoro 
za pusu.

Adventní a vánoční plavby v Českém Krumlově
Zimní plavby po Pražských Benátkách
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Výlety s dětmi v zimě

 Zimní plavby po Vltavě v Praze

Zimní plavby centrem Prahy nabízí i Pražská paroplavba, s níž se 
během hlavní sezony můžete plavit do zoo nebo na Slapy. Vedle výletů 
s obědem, večeří, zákuskem a hudbou nechybí ani běžné plavby, tře-
ba hodinové či dvouhodinové výlety po Vltavě s malým občerstvením, 

adventní plavby či silvestrovské s ohňostrojem. Na zimní plavby lodě vyplouvají z přístaviště u Čechova 
mostu od mola č. 5 denně od 11 do 19 hodin každou hodinu.

 Zimní plavby v Lednici

Lednici na jižní Moravě znáte jako jednu z českých památek UNESCO. 
Přijet sem můžete i v zimě, kdy zámek nabízí zimní prohlídkovou 
trasu, otevřený o víkendech s výjimkou ledna bývá i velký palmový 
skleník. Navíc se můžete vydat na vyhlídkovou 
okružní plavbu zámeckým parkem k Minaretu 
a dále k Janohradu. Uzavřené a vyhřívané lodě 
vyplouvají vždy o víkendech a svátcích od 10 
do 15 hodin v půlhodinových intervalech od pří-
staviště pod zámkem, pokud není řeka zamrzlá. 
Cestou si pochutnáte na svařeném víně a dozví-
te se pár zajímavostí z historie bývalého lichten-
štejnského panství. Víno nebo čaj a sladkost pro 
děti jsou v ceně vstupného.

 Adventní plavby z Břeclavi na Janohrad

Dyje u Břeclavi je vstupní branou do Lednicko-valtického areálu. 
Na několika kilometrech řeky uvidíte jak upravený a regulovaný tok, 
tak meandry původního koryta ve starém lužním lese, který připomí-

ná džungli, a nakonec parkově upravenou kraji-
nu kolem zámku v Lednici. Prohlédnete si také 
zbytky lichtenštejnského mostu zničeného za dru-
hé světové války a nakonec i cíl plavby, roman-
tickou umělou zříceninu Janohrad. Odtud už 
celkem snadno dojdete k zámku v Lednici ane-
bo se lodí vrátíte do Břeclavi. Pravidelné plavby 
mimo sezonu probíhají v říjnu, listopadu a pro-
sinci o víkendech, od Veslařského klubu v Břec-
lavi lodě vyplouvají ve 13 hodin a od Janohradu 

Informace:
Vstupné: ****
Web: www.paroplavba.cz

Informace:
Vstupné: ****
Web: www.1plavebni.cz/

Informace:
Vstupné: ****
Web: www.lodnidoprava.com

Vydejte se na okružní plavbu zámeckým parkem

Umělá zřícenina Janohrad

Zimní plavby po Vltavě v Praze
Zimní plavby v Lednici
Adventní plavby z Břeclavi na Janohrad
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Zimní plavby, mikulášské vlaky a jízdy s čerty

na zpáteční cestu v 15 hodin. Kromě toho se tu pravidelně pořádají adventní a vánoční plavby, a to během 
adventních nedělí, na Štědrý den, během obou vánočních svátků i na Silvestra a na Nový rok. Lodní sva-
řák není v ceně lístku, ten si musíte koupit zvlášť. Rezervace není nutná, ale doporučuje se; míst je zkrát-
ka omezený počet.

 Zimní plavby po Dalešické přehradě

Dalešická přehrada v zimě nezamrzá, takže loď Horácko vyplouvá 
na její hladinu i mimo hlavní plavební sezonu. Hodinové zimní plav-
by začínají v přístavišti Kramolín každou neděli ve 13 hodin. Pokud 
se nikdo nenalodí, loď nevypluje, ale jinak můžete nastupovat a vystu-
povat v zastávkách Kramolín, Dalešice a Kemp Wilsonka. Dá se rovněž dojet jen na některou ze zastávek 
a pěšky dojít třeba do Dalešic k pivovaru z � lmu Postřižiny anebo na vyhlídku z Wilsonovy skály. Kromě 
běžných jízd se každý rok pořádá speciální Mikulášská plavba, plavba na Štěpána, na Silvestra, na Nový 
rok a na Tři krále.

 Mikulášská a si lvestrovská jízda jindřichohradeckou 
úzkokole jkou

Mikulášská jízda parním vlakem do Kamenice nad Lipou, kdy se o nefalšovanou pekelnou atmosféru sta-
rá roztopený kotel, sténání a skřípot v soukolí stařičké parní lokomotivy, žhavé jiskry a hustý dým vyletu-
jící z komína, patří k velkým zimním lákadlům jindřichohradeckých úzkokolejek. Pokud jste o nich nikdy 
neslyšeli, jde o dvě úzkokolejné tratě vedoucí z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice a do Obrataně. Koleje 
mají rozchod 760 mm (oproti běžným 1 435 mm) a krásně je tu v každém ročním období. Oblíbené jsou 
jak prázdninové jízdy s historickými vozy a parními lokomotivami (rozhodně si je zapište do výletních 
plánů!), tak Mikulášské jízdy první prosincový víkend. Jejich součástí bývá tradiční mikulášská besídka 
s čerty, andělem a sv. Mikulášem v Kamenici nad Lipou. Zážitkem bývá i malá silvestrovská jízda zim-

ní krajinou, obvykle den před Silvestrem, při níž se parní vlak vydá 
do stanice Kunžak-Lomy. Tady se vypouštějí lampiony štěstí a zpět 
do Jindřichova Hradce se vlak vrací za plné tmy. Na obě jízdy je dob-
ré rezervovat lístky předem.

Informace:
Vstupné: ***
Web: www.dalesickaprehrada.cz

Informace:
Vstupné: ****
Web: www.jhmd.cz

  K zimním lákadlům jindřichohradeckých úzkokolejek patří mikulášská jízda parním vlakem. Foto: JHMD

Zimní plavby po Dalešické přehradě
Mikulášská a silvestrovská jízda  

jindřichohradeckou úzkokolejkou


