
DO STŘEDNÍCH ČECH
ZA ZVÍŘÁTKY

STŘEDOČESKÁ CENTRÁLA
CESTOVNÍHO RUCHU



Vážení návštěvníci, rád bych vás pozval
do Středočeského kraje!

Pojďte se mnou objevit svět zvířat. 
Stačí si jen vybrat směr, zážitky jsou na dosah.

Střední Čechy jsou pověstné svými památkami,
historickými městy i nádhernou přírodou. Máme tu však 
také několik menších zoologických zahrad, které vám 
představí exotická zvířata – ve společnosti gepardů, 
lemurů, gibonů, klokanů nebo chameleonů
se přenesete do Asie, Afriky či Austrálie.

Nezapomínáme ale ani na tradice, takže v zooparcích
a na farmách, na něž vás zvu, se zblízka seznámíte
se zvířaty, která ještě nedávno bývala v každé vesnické 
chalupě. Zjistíte, jaké to je hladit kozu, dojit krávu  
nebo jak voní prasátka.

Ovšem vezmu vás i do vzdálenější historie téhle země. 
Na místa, kde objevíte krajinu starých Keltů a zvířata, 
která jim dělala společnost – zubry, pratury a divoké koně.

A nezapomínám ani na hrady a zámky, kde zvířata 
byla vždy součástí šlechtického života. Připomenu vám 
tradice chovu vysoké v oborách, medvědů v hradních 
příkopech i šlechtických zvěřinců.

Na všech místech, která vám představím, zažijete nejen 
příjemné rodinné odpoledne, ale můžete tu uspořádat 
také školní výlet, firemní akci nebo třeba neobvyklou 
svatbu. Slíbit můžu jediné – čeká vás nevšední zážitek.

Ať už se rozhodnete přijet kamkoli do Středočeského 
kraje, budete velmi vítáni!

Váš Pratur Karlík

Fotografie na titulní straně: Zoopark Zelčín
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ZOOLOGICKÁ ZAHRADA CHLEBY 

www.zoochleby.cz

Tato certifikovaná zoologická zahrada vznikla
ze soukromé aktivity manželů Fraňkových
v roce 1997. Od té doby se díky své profesionalitě
a přátelské atmosféře stala velmi oblíbeným cílem výletů 
nejen pro rodiny s dětmi. Při návštěvě poznáte
řadu chráněných nebo ohrožených zvířat z celého 
světa, ale i z české krajiny. V pavilonu inspirovaném
kambodžským chrámem Angkor Wat se seznámíte
s gibony, v Livingston House, pavilonu věnovaném 
památce slavného cestovatele, vás pobaví gepardi
a o něco dál pak roztomilé surikaty. Ve sladkovodním 
akváriu můžete zase nahlédnout do české přírody, 
konkrétně pod hladinu Labe. Od roku 2016 zde chovají 
jeden z nejvzácnějších druhů opice, langur duk,
která je považována za nejkrásnější 
a také nejnáročnější na chov.

V Zoo Chleby je k vidění více než čtyři sta dvacet zvířat 
sto dvaceti druhů ze všech kontinentů kromě Antarktidy. 
Na jaře 2018 zde přivítali dva nové obyvatele – medvědy 
ušaté, Angaru a Balua, kteří se rychle zabydleli v nově 
postaveném medvědinci.

 ZOO
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od 100 Kč

Otevřeno: celoročně od 9:00 

rodiny s dětmi
školy
bezbariérový přístup
teambuilding

občerstvení
dětské hřiště
zákaz vstupu psů

Kromě komentovaných prohlídek a výukových  programů 
pro školy, zoo nabízí i zážitkové programy, které vás
na chvíli promění v ošetřovatele divokých zvířat.
V naučném fotokoutku. Maskarény zase máte možnost 
vyfotit se s blbounem nejapným. A můžete také projít 
rychlokurzem pro stopaře – na speciální výstavě
se naučíte rozpoznat různé druhy zvířat
podle jejich trusu.

« Toužili jste někdy mít velblouda, surikaty nebo 
geparda? U nás se můžete stát jejich adoptivním 
rodičem. Na internetových stránkách uveřejňujeme
aktuální seznam zvířátek k adopci, takže si stačí 
vybrat, které je vám sympatické. Vaše finanční 
příspěvky nám pomůžou se o zvířata starat. »

Najdete nás v obci Chleby
severně od Nymburka.

Zoologická zahrada Chleby
Václava Otty 1, 289 31 Chleby

AKTIVITY



ZOOPARK KARLŠTEJN

www.zoopark-karlstejn.cz

Nejnovější zoopark ve Středočeském kraji otevřel svoje 
brány v červnu 2018. Nachází se v malebné krajině
na břehu řeky Berounky a má neopakovatelnou kulisu 
– středověký hrad Karlštejn, sídlo císaře Karla IV.
Při plánování návštěvy hradu byste tudíž rozhodně 
neměli zapomenout na tento zoopark.

Potkáte tu mnoho exotických zvířat v čele s králem
– vznešeným bílým lvem Leonem. Kromě něj tu můžete 
pozdravit další kočkovité šelmy jako jsou levhart skvnitý 
a černý nebo tygr a jistě vás okouzlí i tygří mláďata.
Kromě šelem jsou tu k vidění opičky, konkrétně
makakové, kočkodani červenolící a nosálové.

Ve velkém výběhu se můžete zblízka seznámit
s majestátními velbloudy (jednohrbými i dvouhrbými), 
stejně jako s bizony, lamami nebo zebrami. Evropské 
kopytníky zase hrdě reprezentují francouzští oslíci,
které si můžete pohladit, a shetlandští poníci.

 ZOO
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AKTIVITY

Čeká vás projížďka na poníkovi, odvážnější můžou
usednout na dvouhrbého velblouda Aliho a můžete
se s ním i vyfotit. Pro děti je připraven dětský koutek
s obří skluzavkou a hlad či žízeň zaženete v Kiosku
U Bílého lva. A když se rozhodnete zůstat tu déle, 
můžete se ubytovat v blízkém penzionu nebo
v romantickém hotelu přímo u řeky Berounky.

od 100 Kč

rodiny s dětmi
školy
bezbariérový přístup

občerstvení
dětské hřiště

Otevřeno: květen–září od 10:00 do 18:00

Najdete nás v městysi Karlštejn,
25 km od Prahy, nedaleko nádraží.

Zoopark Karlštejn,
Karlštejn 329, 267 18 Karlštejn

« Málokde najdete tak impozantní výhled.
U nás můžete obdivovat majestátní hrad Karlštejn,
jehož historie sahá do 14. století, kdy byl sídlem císaře 
Svaté říše římské Karla IV. Při procházce zooparkem 
si tak můžete představovat, jak vypadaly soukromé 
zvěřince středověkých panovníků. »



ZOOPARK ZÁJEZD

www.zoopark-zajezd.cz

Tato vmalá zoologická zahrada představuje téměř
100 druhů exotických zvířat jako jsou lemuři, opičky,
velbloudi, lamy, surikaty, karakali, klokani nebo různé 
druhy papoušků, ale také zvířata, která můžete při troše 
štěstí potkat i v našich lesích, jako například rysa ostrovida 
či dravé ptáky. Své zastoupení tu mají i domácí zvířata 
– kozy, ovce, prasata a slepice. Novinkou zoo je expozice 
Terária, největší veřejné kolekce chameleonů na světě, 
kde si můžete prohlédnout chameleony, leguány, želvy
i jedovaté šípové žáby.

Když si objednáte prohlídku s průvodcem, dozvíte
se o těchto zvířatech ledacos zajímavého a mnohá 
z nich můžete i osobně nakrmit. Zoopark má také 
připravené různé naučné programy pro školy i školky, 
které dětem představí nejen samotná zvířata, ale i péči 
o ně a o jejich životní prostředí. Přednášky lze uspořádat 
i přímo ve vaší škole, a to i s ukázkou zvířat.

A jestli hledáte originální místo pro oslavu narozenin 
nebo teambuilding, tady vám přichystají program
na míru.

 ZOO
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Najdete nás v obci Zájezd, 
10 km východně od Kladna.

Zoopark Zájezd, Zájezd 5,
273 43 Zájezd

« Přijďte si k nám vyzkoušet, jakým byste byli
ošetřovatelem. Zapřáhneme vás na celou směnu, 
během níž se o zvířata budete starat se vším všudy. 
Na takový zážitek jistě nezapomenete! A jestli jste 
odvážnější, můžete s námi nakrmit třeba chameleona 
nebo zjistit, jaké to je, mít v ruce švába. »

rodiny s dětmi
bezbariérový přístup 
dětské příměstské tábory
dětské hřiště - oslavy narozenin

školy
občerstvení

Kromě prohlídky zoo s ošetřovateli jsou pro návštěvníky 
připraveny naučné programy – třeba ukázky výcviku 
dravých ptáků se sokolníkem v historickém kostýmu, 
ale také různé rodinné akce, při nichž se pobavíte a zároveň 
se něco dozvíte. Je tu i dětské hřiště, naučná stezka 
a piknikárna. A chcete-li, můžete vaše oblíbené zvíře 
adoptovat. Přispějete tak na péči o něj i na rozvoj zahrady.

od 75 Kč

Otevřeno: celoročně

AKTIVITY



ZOOPARK ZELČÍN

www.zooparkzelcin.cz

V téhle malé zoo se seznámíte s domácími zvířaty,  
která bývala v každé chalupě. Zjistíte, jaký je to pocit
hladit kozu či ovci nebo jak voní prasátka. Samozřejmě
tady nechybí ani krávy, slepice, husy, králíci a kočky,
ale najdete tu i exotičtější obyvatele – fretky, morčata,
a dokonce pštrosy Emu. Většinu zvířátek můžete  
i sami nakrmit granulemi z místních automatů.

Chloubou zooparku jsou fjordští koně, plemeno  
nejvíce podobné divokým koním Převalského nebo koním 
z doby ledové. A pokud koně milujete, pak oceníte
možnost projížďky přímo v sedle nebo v kočáře.  
Ovšem s koňmi tu pamatují i na hendikepované, 
kteří se mohou svést v rámci hipoterapie.

Po prohlídce zaženete hlad v místním hostinci
a odpočinete si u kávy na terase, zatímco děti se vyřádí 
na přilehlém hřišti. A když se vám nebude chtít odejít, 
můžete přenocovat v apartmánech přímo na statku,
v kempu nebo v týpí vedle koňských ohrad.

 ZOO
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« Můžete u nás strávit víc, než den. Nabízíme pobyty
na víkend nebo i na týden. Ubytujeme vás, naplánujeme 
vám program v zoo, naučíme vás jezdit na koni,
ale zařídíme třeba i projížďku na raftu po Vltavě
nebo vám půjčíme kolo, koloběžku a brusle, abyste
se mohli projet po okolních stezkách. »

Dozvíte se spoustu věcí o domácích zvířatech,
která dnes už běžně nepotkáte. Můžete se s nimi 
seznámit opravdu zblízka a vyzkoušet si,  jaké to je o ně 
pečovat. Když budete chtít, můžete vyrazit na procházku
s kozou na vodítku! V létě je tu k vidění krmení s výkladem, 
takže se dozvíte leccos o tom, co všechno museli naši 
předkové zvládnout, aby se o svoje zvířata postarali.

platí se vámi vybraný program

Otevřeno: celoročně od 10:00

Najdete nás v obci Zelčín
jihozápadně od Mělníka.

Zoopark Zelčín, Zelčín 1,
276 01 Hořín

rodiny s dětmi
školy
bezbariérový přístup
občerstvení

ubytování
kemp
dětské hřiště
zákaz vstupu psů

AKTIVITY



FARMA BLANÍK

www.farmablanik.cz

Farma a zábavní park v krásné krajině pod bájnou horou 
Blaník je rájem dětí. Nejen že se tu seznámí se zvířaty 
jako jsou ovce a kozy, králíci, oslíci, české stračeny nebo 
čuníci, ale na venkovském dvorku si prohlédnou kačák 
– rybníček, kolem kterého spokojeně bydlí husy, krocani, 
krůty, slepice a kachny. Většinu zvířátek si můžou pohladit 
a nakrmit, poníky a oslíky dokonce osedlat a projet
se na nich. A je tady i stádo koní!

Kromě toho tu najdete desítky atrakcí, které rozvíjejí
dětské dovednosti a fantazii. Děti mohou vyšplhat
na rozhledničku s velkou skluzavkou nebo na slaměný 
hrad, odkud je krásná vyhlídka do okolí. Prozkoumají
les nočních skřítků nebo lesní chrám s druidem,
který hlídá hejkaly, z mysliveckého posedu zase můžou 
hledat dalekohledem divoká zvířata a získávat body
do Blanického desetiboje. Zařádit si můžou na obrovské 
trampolíně, dětské lanovce nebo na trati
šlapacíchtraktůrků.
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« V krajině pod Blaníkem stále žijí legendy o Blanických
rytířích a o dávných Keltech, kteří tu sídlili. Proto
v parku můžete prozkoumat jeskyni Blanických rytířů, 
hledat blanický poklad, nebo vyzkoušet nedobytnost 
keltského hradu. A naučíme vás i rýžovat zlato z místního 
potoka Zlatník tak, jak to dělali staří Keltové. »

Na farmě umí pobavit děti, stejně jako jejich rodiče.
Pro děti jsou tu venkovní atrakce a při špatném
počasí krytý Dětský svět a herna. Uspořádají pro vás 
family day se soutěžemi, ale i svatbu či firemní akce, 
které mohou mít podobu farmářského či koňského 
teambuildingu. K dispozici je i bazén, hřiště na míčové 
sporty a samozřejmě ubytování v hotýlku a restaurace 
s kavárnou. A pozor, pejsci na vodítku jsou zde vítáni.

od 100 Kč 

Otevřeno: celoročně

Najdete nás v obci
Ostrov jižně od Vlašimi.

Farma Blaník, Ostrov 1,
257 06 Louňovice pod Blaníkem

rodiny s dětmi
školy
bezbariérový přístup

teambuilding
občerstvení
dětské hřiště

AKTIVITY



www.farmapark.eu

Ve Farmaparku Soběhrdy můžete strávit celý den. 
Představí vám tu více než 60 druhů zvířat, a to opravdu 
zblízka! Ovšem kromě radosti ze setkání se zvířaty tady 
najdete i spoustu další zábavy. Užijí si tu malí i velcí
za každého počasí. Když počasí nepřeje, děti se zabaví
na vnitřním vytápěném hřišti s prolézačkami, klouzačkami 
a s velkou trampolínou nebo v mini kině.

Venku zase můžou děti vyzkoušet svoji obratnost
v lanovém parku, společně se vyřádit na velké řetězové 
houpačce nebo na trampolíně, na dřevěné lodi proplout 
rozbouřeným mořem a pak na okruhu uspořádat závody 
na traktůrcích. Pro menší návštěvníky je kromě hřiště, 
kolotoče a pískoviště připravené i hranolkoviště,
kde se dá z dřevěných kostek postavit úplně cokoli.
A vodní hrátky jsou ideální na horké dny.

O hladu taky nezůstanete – stačí si vybrat z dobrot
v místní restauraci nebo u některého ze stánků
v celém areálu.

FARMAPARK SOBĚHRDY
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AKTIVITY
V areálu Farmaparku Soběhrdy se na ploše
250 000 m2 seznámíte se zvířaty z celého světa.
Spoustu z nich můžete pod dohledem ošetřovatelů 
sami nakrmit. Čekají tu na vás kozy, ovce, krávy, oslíci
i shetlandští poníci, stejně jako jejich exotičtější 
kamarádi – miniprasátka, velbloudi dvouhrbí, pštrosi 
Emu, klokani, lamy a vodní buvoli. Ty všechny si můžete 
prohlédnout opravdu z očí do očí.

« Pro chvíle odpočinku jsou tu připravené relaxační
houpací sítě, kavárna s palačinkami a zmrzlinou nebo 
ohniště na opékání buřtů. A když vás rozbolí nohy, můžete
si najmout farmataxi, které vás doveze všude, kam 
potřebujete. Máme tu skvělé originální atrakce pro malé
i velké a ti odvážnější můžou zkusit tubing – jízdu
na pneumatikách. »

od 150 Kč 

Otevřeno: od května denně od 10:00,
mimo sezónu o víkendech.

rodiny s dětmi
hřiště a velká krytá herna
bezbariérový přístup

občerstvení
zákaz vstupu psů

Najdete nás v obci Soběhrdy,
jen kousek severně od Benešova.

Farmapark Soběhrdy,
256 01 Soběhrdy



EKOCENTRUM HUSLÍK

www.ekocentrumhuslik.cz

Hlavním posláním ekocentra je environmentální 
vzdělávání, osvěta a poradenství v oblasti ochrany 
přírody. Ekocentrum je součástí Základní organizace 
Českého svazu ochránců přírody Polabí a věnuje se 
především programům zaměřeným na environmentální 
vzdělávání dětí a mládeže (mateřské a základní školy)
i široké veřejnosti.

V ekocentru Huslík tak můžete navštívit některou
z výukových přednášek či workshopů, nebo se zúčastnit 
exkurze v záchranné stanici pro zraněná zvířata, která 
je součástí areálu. Zblízka se tady potkáte se zvířaty, 
která jsou typická pro oblast Polabí, jako jsou čáp, výr, 
vydra, veverka, sova, krkavec či havran, ale také jezevec, 
kuna nebo srnčí zvěř, a můžete obdivovat třeba i orla 
mořského. Nechybí ani tůňka s obojživelníky a hmyzí 
domek. Tím vším vás s odborným výkladem provedou 
pracovníci ekocentra. Můžete tu také oslavit Den Země, 
letní slunovrat či podzimní rovnodennost.
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AKTIVITY

« Na našich akcích se můžete vrátit do časů, kdy naši 
předkové uměli žít v harmonii se svým prostředím
a přírodu využívali pro svůj prospěch se šetrností
a úctou. Naučíme vás třeba poznávat bylinky nebo 
pěstovat ovocné stromy starých českých odrůd i to,
 jak využívat ovoce, které nám příroda poskytuje. »

Školám ekocentrum nabízí několik komplexních 
výukových programů, které dětem umožní porozumět 
tomu, jak příroda kolem nás funguje. Naučí je, jak ji mají 
chránit a ukáží jim proč. Pro školy i veřejnost pořádají 
akce, přednášky a promítání filmů s ekologickou
a cestovatelskou tematikou. Během chvíle vás tak vezmou 
třeba za plameňáky do Španělska nebo do Polska za losy.

podle typu akce

Otevřeno: celoročně od 10:00

Najdete nás mezi Poděbrady
a Libicí nad Cidlinou, kousek
od soutoku Labe a Cidliny.

Ekocentrum Huslík,
Na Zálesí 1473, 290 01 Poděbrady

rodiny s dětmi
školy
bezbariérový přístup
zákaz vstupu psů



www.ceska-krajina.cz

V Milovicích se vrátíte stovky let zpět do doby, kdy u nás žili 
divocí koně, zubři a pratuři. Krajině bývalého vojenského 
prostoru, kde pobývala do roku 1991 sovětská armáda, 
hrozilo, že ztratí původní stepní charakter a přijde o bohaté 
louky. Proto vznikla rezervace, kde se posledních
pár let zabydlují zvířata, jimž česká krajina patřila ještě
ve středověku. Velcí kopytníci spásáním zabraňují
zarůstání krajiny agresivními travinami a náletovými 
křovinami a umožňují vznik rozmanité vegetace
s ohroženými druhy živočichů.

Jedině tady uvidíte tři velké evropské kopytníky spolu! 
Divocí koně přišli z anglického Exmooru a svým
vzhledem odpovídají původním divokým koním Evropy. 
Společnost jim dělají zubři, největší suchozemští 
obratlovci Evropy, kteří z české volné přírody už dávno 
zmizeli, a pratuři, předci dnešního skotu. Byli také 
vyhubeni a ti dnešní jsou výsledkem zpětného šlechtění 
z několika příbuzných primitivních evropských plemen.

PŘÍRODNÍ REZERVACE MILOVICE
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« U nás můžete nahlédnout do světa, který z evropské 
krajiny zmizel před stovkami let. Na malém území 
vzácně zachované stepi s bohatou faunou i florou 
spolu žijí stáda zvířat, která naši předkové ještě ve 
středověku důvěrně znali, ale postupně je vyhubili. 
My se to teď snažíme jejich návratem napravit. »

Aby nebyla zvířata rušena, není tu parkoviště,
ale na vyznačených místech u příjezdové cestě je možné 
zaparkovat. Parkovat můžete v ulici Ostravská v Milovicích 
(divocí koně a pratuři) nebo na parkovišti u motokrosu 
na předměstí Kbel města Benátky nad Jizerou (divocí koně 
a zubři). Celá rezervace je ohrazená, každou pastvinu 
můžete obejít po stezce zhruba za 70 minut. Pasoucí
se stáda divokých koní, praturů a zubrů můžete pozorovat
z vyvýšených pozorovatelen. U jedné z nich je také čtyřmetrový 
lanový most, díky němuž uvidíte na zvířata i za ohradníkem.

zdarma

Otevřeno: celoročně

Najdete nás ve městě Milovice
a také u Benátek nad Jizerou.

Přírodní rezervace Milovice,
Milovice-Mladá, 289 24 Milovice

rodiny s dětmi
školy

AKTIVITY



OBORA ŽLEBY

www.oborazleby.cz

Vzácní bílí jeleni pocházejí pravděpodobně z Persie
a do Čech se dostali kolem roku 1780 jako módní
zvěř pro šlechtické obory. Většina chovů už zanikla,
ale ve Žlebech jejich slavná historie pokračuje. V lesním 
komplexu o rozloze 121 ha, hned vedle zámku Žleby,
je dobře přístupná ukázková obora, kde bílé jeleny nejen 
uvidíte, ale dozvíte se i leccos o jejich historii a současnosti.

Kromě bílých jelenů se tu setkáte i s dalšími zvířaty
našich lesů – s muflony, daňky, siky, srnčí zvěří, divokými 
prasaty a různými druhy ptáků. A jelikož se v oboře 
věnují i ochraně a cvičení dravých ptáků, mají pro vás 
připravenou ukázku sokolnictví s výkladem o chovu
a ochraně dravců.

V dřevěném srubu si také můžete prohlédnout
mysliveckou expozici nebo si vybrat z místní nabídky 
občerstvení a posedět u kávy, zatímco děti prozkoumají 
hřiště s dřevěnými prolézačkami.
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AKTIVITY

« Chcete umět fotografovat divokou zvěř v krajině? 
Naučíme vás to na našem fotografickém workshopu,
kde si pořídíte úžasné snímky krotkých zvířat
z bezprostřední blízkosti. A od května do konce září
si můžete dvakrát denně při přikrmování prohlédnout 
část žlebského stáda bílých jelenů jen z několika metrů. »

Obora nabízí zajímavé školní programy, a to jak v oboře, 
tak formou přednášky přímo ve škole. Přednášky
o dravcích doplňují živou ukázkou přeletu ptáků a dovolí 
dětem vzít si dravce na ruku. V květnu a červnu mají pro 
školní děti v areálu obory připravený program zaměřený 
na místní zvířata. Dětem mimo jiné předvedou krmení 
bílých jelenů a uspořádají pro ně lukostřelecký turnaj.

od 40 Kč 

Otevřeno: květen–září denně od 10:00

Najdete nás v obci Žleby
hned vedle zámku.

Obora Žleby, Žleby 104,
285 61 Žleby

rodiny s dětmi
školy
občerstvení
dětské hřiště



HRAD TOČNÍK

www.hrad-tocnik.cz

Jedno z oblíbených sídel krále Václava IV. má za sebou 
pohnutou historii, ale dodnes si zachovalo svou romantickou 
středověkou podobu z konce 14. století. Snad proto
je hrad Točník oblíbeným místem filmařů, takže ho můžete 

poznat v mnoha českých i zahraničních filmech.

Po prohlídce hradu nezapomeňte zajít do medvědince 
pozdravit Agátu a Martina, medvědy, které znáte ze seriálu 
Méďové na cestách. Kromě nich vás v areálu hradu přivítají 
i kachny, ovce, kozy, prasata nebo králíci. Přes léto tu narazíte 
na kolonii netopýrů velkých a hnízdiště poštolek a rorýsů.

od 60 Kč 

Otevřeno: podle otevtírací doby hradu,
červen-srpen denně kromě pondělí od 9:00

Najdete nás v obci Točník
nedaleko Berouna.

Hrad Točník, 267 51 pošta Zdice

rodiny s dětmi
občerstvení



MEDVĚDÁRIUM BEROUN

www.mesto-beroun.cz

Nedaleko historického centra Berouna najdete lesopark 
Městská hora, oázu klidu a zeleně, kde si můžete odpočinout, 
děti si zaskotačí na hřišti a z rozhledny postavené v roce 
1936 se vám otevře krásný pohled na město i na široké 
údolí Berounky.

Velkým lákadlem je zdejší medvědárium, kde žijí medvědí 
bratři Kuba a Matěj narození roku 2000. Jako malí natočili 
oblíbený večerníček Méďové a dnes mají svůj domov tady. 
Kde jinde by taky měli být, když Beroun má medvěda
ve znaku už od středověku?

zdarma

Otevřeno: denně

Najdete nás v Berouně,
hned vedle historického centra.

Městské informační centrum
Beroun, Husovo nám. 69, 266 01 Beroun

rodiny s dětmi
občerstvení
dětské hřiště



ZÁMEK JEMNIŠTĚ

www.jemniste.cz

Návštěva nádherného vrcholně barokního zámku rodu 
Sternbergů je zážitkem pro všechny smysly. Kromě 
prohlídky šlechtických interiérů vás tady čekají úžasné 
dobroty v místní restauraci nebo kavárně, kde vám
také připraví piknikový koš. S ním se můžete usadit
v parku s vonícím rosariem a spoustou zajímavých rostlin.

 A najdete tu i zámecký zvěřinec, v němž na vás čekají 
modří i bílí pávi, papoušci, husy, holandské kozy, lamy, 
oslíci, medvídci mývalové, klokani anebo nosálové.

od 55 Kč 

Otevřeno: podle otevírací doby zámku,
červenec-srpen denně od 9:00

Najdete nás v obci Jemniště
mezi Benešovem a Vlašimí.

Zámek Jemniště, Jemniště 1,
257 01 Postupice

rodiny s dětmi
občerstvení
zákaz vstupu psů



ZÁMEK KONOPIŠTĚ

www.zamek-konopiste.cz

Původně gotický hrad byl postupně upravován na zámek.
Na přelomu 19. a 20. století se stal sídlem následníka
rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda d´Este
a jeho manželky Žofie Chotkové. Interiéry si zachovaly
podobu z této doby, stejně jako park a zahrada.

Stopadesátiletou tradici má i chov medvědů v hradním 
příkopu. V současnosti tu můžete obdivovat Jiřího, vzácného 
medvěda ušatého (himalájského), který miluje sladké melouny, 
hroznové víno, bílé jogurty, pstruhy a sýry. Najdete tu také pávy 
korunkaté (modré), kteří jsou chloubou zámeckých teras
a Růžové zahrady.

od 130 Kč 

Otevřeno: podle otevírací doby zámku,
červen-srpen denně kromě pondělí od 10:00

Najdete nás hned vedle Benešova.

Zámek Konopiště, Konopiště 1,
256 01 Benešov

rodiny s dětmi
občerstvení

bezbariérový
přístup
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