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Szanowny odwiedzający, mam zaszczyt zaprosić Cię
do Czech Środkowych!

Razem ze mną odkryjesz świat zwierząt. Wystarczy tylko 
wybrać kierunek, a wrażenia będą w zasięgu ręki.

Czechy Środkowe słyną z zabytków, historycznych
miasteczek i pięknej przyrody. Ale jest tu też kilka 
mniejszych ogrodów zoologicznych, które prezentują 
egzotyczne zwierzęta - w towarzystwie gepardów, 
lemurów, gibonów, kangurów lub kameleonów 
przeniesiesz się do Azji, Afryki lub do Australii.

Nie zapominamy też o tradycjach, tak więc w ogrodach
zoologicznych na farmach, na które Cię zapraszam,
z bliska poznasz zwierzęta, które jeszcze niedawno 
żyły w każdym wiejskim gospodarstwie. Można w nich 
pogłaskać kozę, podoić krowę lub poczuć jak pachną
prosięta.

Ale zabiorę Cię również do odległej historii tego kraju.
Do miejsc, w których odkryjesz tajemnice starych Celtów 
i dowiesz się, jakie zwierzęta im towarzyszyły - żubry, 
pratury i dzikie konie.

Nie zapomnimy ani o zamkach i pałacach, w których 
zwierzęta były zawsze częścią szlacheckiego życia. Przy-
pomnę Ci tradycję hodowli rogacizny w zwierzyńcach,
niedźwiedzi w fosach i arystokratycznych menażerii.

We wszystkich miejscach, które Ci przedstawię, spędzisz 
nie tylko przyjemne rodzinne popołudnie, ale można
w nich również zorganizować wycieczkę szkolną, imprezę 
firmową lub nietypowy ślub. Mogę obiecać tylko jedno 
– że czeka na Ciebie niezwykłe przeżycie.

Niezależnie od tego, gdzie do regionu Czech Środkowych 
zdecydujesz się przyjechać, zawsze będziesz mile widziany!

Twój Pratur Karlik

Zdjęcie na stronie tytułowej: ZOO Zelčín

WSTĘP
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OGRÓD ZOOLOGICZNY CHLEBY 

www.zoochleby.cz

Ogród zoologiczny z certyfikatem został założony
z prywatnej inicjatywy małżeństwa Fraňek w 1997 roku.
Od tego czasu, dzięki profesjonalizmowi i przyjaznej
atmosferze stał się bardzo popularnym miejscem nie
tylko dla rodzin z dziećmi. Podczas zwiedzania zobaczysz 
wiele chronionych lub zagrożonych zwierząt z całego 
świata, ale także z regionu Czech. W pawilonie
zainspirowanym świątynią Angkor Wat z Kambodży
zapoznasz się z gibonami, w Livingston House, pawilonie 
poświęconym pamięci słynnego podróżnika, zobaczysz 
gepardy a nieco dalej słodkie surykatki. W akwarium 
słodkowodnym można zajrzeć do głębi czeskiej przyrody, 
szczególnie pod lustro Łaby. Od 2016 roku jest tu też 
trzymany jeden z najrzadszych gatunków małp, Duk 
wspaniały, który jest uważany za najpiękniejszy,
ale także za najbardziej wymagający w hodowli.

W Zoo Chleby można zobaczyć ponad 420 zwierząt
- 120 gatunków ze wszystkich kontynentów oprócz
Antarktydy. Wiosną 2018 r. przywitano tu dwóch nowych 
mieszkańców – niedźwiedzie himalajskie Angaru i Balua, 
którzy szybko się zadomowili w nowo wybudowanym 
pawilonie.

 ZOO
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od 100 CZK

Otwarte: przez cały rok od godz. 9:00 

rodziny z dziećmi
zakaz wstępu psów
bezbarierowy dostęp
teambuilding

małe przekąski
szkoły
plac zabaw
dla dzieci

Oprócz komentowanych wycieczek i programów
edukacyjnych dla szkół, zoo oferuje też programy w których 
na jakiś czas zmienisz się w opiekuna dzikich zwierząt.
W fotokąciku naukowym Maskarény z kolei masz szansę 
zrobić sobie zdjęcie z ptakiem dodo. A ponadto możesz 
też wziąć udział w szybkim kursie dla tropicieli – na spec-
jalnej wystawie nauczysz się rozpoznawać różne rodzaje 
zwierząt według ich odchodów.

« Czy kiedykolwiek chciałeś mieć wielbłąda, surykatkę
lub geparda? U nas możesz się stać ich przybranym
rodzicem. Na stronie internetowej publikujemy
aktualną listę zwierząt do adopcji, także wystarczy
wybrać dla siebie to najsympatyczniejsze. Twoje
finansowe wsparcie pomoże nam zadbać o zwierzęta. »

Znajdziesz nas w miejscowości
Chleby na północ od Nymburka.

Ogród zoologiczny Chleby
Václava Otty 1, 289 31 Chleby

DZIAŁANIA



ZOOPARK KARLŠTEJN

www.zoopark-karlstejn.cz

Najnowszy ogród zoologiczny w Czechach Środkowych
otworzył swoje bramy w czerwcu 2018 roku. Położony
jest w malowniczym krajobrazie nad brzegiem rzeki
Berounki i ma wyjątkowe tło - średniowieczny zamek
Karlštejn, siedzibę cesarza Karola IV. Planując zwiedzanie 
zamku warto odwiedzić również ZOO.

Spotkasz tu wiele egzotycznych zwierząt, na czele z ich
królem - szlachetnym białym lwem Leonem. Oprócz 
niego możesz zobaczyć i inne kotowate, takie jak lampart 
plamisty i czarny czy tygrys, a spodobają Ci się na pewno 
także rozkoszne tygrysiątka. Oprócz drapieżników można 
również zobaczyć małpy, a mianowicie makaki, kocz-
kodany japońskie i ostronosy rude.

W dużym wybiegu można obejrzeć majestatyczne 
wielbłądy (dromadery i dwugarbne), a także żubry, 
lamy lub zebry. Europejskie kopytniki z dumą reprez-
entują francuskie osły, które można pogłaskać
oraz kucyki szetlandzkie.

 ZOO
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Można się cieszyć na przejażdżki na kucykach, odważniejsi 
mogą usiąść na dwugarbnym wielbłądzie Alim i można 
sobie zrobić z nim zdjęcie. Dla dzieci jest do dyspozycji plac 
zabaw z ogromną zjeżdżalnią a głód można zaspokoić 
lub ugasić pragnienie w Kiosku U Bílého lva. A jeśli 
zdecydujesz się zostać tu dłużej, możesz zatrzymać się 
w pobliskim pensjonacie lubw romantycznym hotelu 
nad rzeką Berounką.

od 100 CZK

małe przekąski
rodziny z dziećmi
bezbarierowy dostęp

szkoły
plac zabaw
dla dzieci

Otwarte: maj–wrzesień od godz. 10:00 do 18:00

« W niewielu miejscach znajdziesz tak imponujący
widok. U nas można podziwiać majestatyczny
zamek Karlštejn, którego historia sięga XIV wieku, gdy
znajdowała się tu siedziba Cesarza Świętego Cesarstwa 
Rzymskiego, Karola IV. Spacerując po zoo, możesz sobie 
wyobrazić, jak wyglądały prywatne zwierzyńce
średniowiecznych władców. »

DZIAŁANIA

Znajdziesz nas w miejscowości
Karlštejn, 25 km od Pragi,
nieopodal dworca.

Zoopark Karlštejn, Karlštejn 329,
267 18 Karlštejn



ZOOPARK ZÁJEZD

www.zoopark-zajezd.cz

To małe ZOO prezentuje blisko 100 gatunków egzo-
tycznych zwierząt, takich jak lemury, małpy, wielbłądy, 
lamy, surykatki, karkale stepowe, kangury lub różne 
gatunki papug, ale także zwierzęta, które można,
przy odrobinie szczęścia spotkać w naszych lasach, 
takie jak ryś lub ptaki drapieżne. Są tu też zwierzęta 
domowe - kozy, owce, świnie i kury. Nowością w zoo 
jest wystawa Terarium, największa publiczna kolekcja 
kameleonów na świecie, w której można zobaczyć 
kameleony, legwany, żółwie i trujące liściołazy żółte.

Gdy zamówisz wycieczkę z przewodnikiem, dowiesz
się o tych zwierzętach różne ciekawostki i będziesz je 
mógł/ mogła nakarmić osobiście. Zoopark przygotował 
także różnorodne programy edukacyjne dla przedszkoli
i szkół, które przybliżą dzieciom nie tylko same zwierzę-
ta, ale także opiekę nad nimi i ich otoczenie. Wykłady 
można również organizować bezpośrednio w szkole, 
nawet z pokazem zwierząt.

A jeśli szukasz oryginalnego miejsca do spędzenia 
urodzin lub na teambuilding, tutaj przygotują
Ci program na miarę.

 ZOO
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«Zapraszamy do wypróbowania, jakim byś był/a
opiekunem. Zatrudnimy Cię na całą zmianę, podczas
której będziesz się zajmować zwierzętami tak samo
jak my. Takiego wrażenia nie zapomnisz! A jeśli należysz 
do bardziej odważnych, możesz z nami nakarmić
kameleona lub spróbować potrzymać w ręku karalucha.»

szkoły
bezbarierowy dostęp 
plac zabaw dla dzieci
- przyjęcia urodzinowe, podmiejskie kolonie dla dzieci

małe przekąski
rodziny z dziećmi

Oprócz zwiedzania ZOO z opiekunami organizowane
są też programy edukacyjne dla zwiedzających - takie
jak pokazy treningu ptaków drapieżnych z sokolnikiem
w kostiumie historycznym, ale także różne imprezy
rodzinne, podczas których pobawisz się i jednocześnie
możesz się czegoś nauczyć. Jest tu też plac zabaw dla
dzieci, ścieżka edukacyjna i teren piknikowy. A jeśli 
chcesz, możesz również adoptować swoje ulubione 
zwierzę. Przyczynisz się do opieki nad nim i do rozwoju 
ogrodu.

od 75 CZK

Otwarte: przez cały rok

DZIAŁANIA

Znajdziesz nas w miejscowości
Zájezd, 10 km na wschód od
Kladna.

Zoopark Zájezd, Zájezd 5,
273 43 Zájezd



ZOOPARK ZELČÍN

www.zooparkzelcin.cz

W tym małym ZOO poznasz zwierzęta, które były kiedyś
w każdym gospodarstwie. Możesz pogłaskać kozy, owce 
lub poczujesz jak pachną prosięta. Oczywiście, są tu też 
krowy, kury, gęsi, króliki i koty, ale ZOO ma jeszcze bardziej 
egzotycznych mieszkańców - fretki, świnki morskie, a nawet 
strusie Emu. Większość zwierząt można samodzielnie 
karmić granulkami z rozmieszczonych po ZOO automatów.

Dumą ogrodu zoologicznego są konie rasy fiordskiej,
najbardziej podobne do dzikich koni Przewalskiego lub
koni z epoki lodowcowej. A jeśli kochasz konie, z pewnością 
docenisz możliwość przejażdżki w siodle lub w powozie.
A pamięta się tu także o niepełnosprawnych, którzy mogą 
jeździć konno w ramach hipoterapii.

Po zwiedzaniu głód zaspokoisz w miejscowym
zajeździe, gdzie zrelaksujesz się przy kawie na tarasie,
podczas gdy dzieci będą się bawić na przylegającym
placu zabaw. A jeśli nie będzie ci się chciało odejść,
można tu również przenocować.

 ZOO
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« Możesz spędzić z nami więcej niż jeden dzień.
Oferujemy pobyty na weekend lub nawet na tydzień. 
Zakwaterujemy Cię i zaplanujemy program w ZOO, 
nauczymy Cię jeździć konno lub zorganizujemy na 
przykład rafting po Wełtawie lub wypożyczymy Ci rower, 
skuter albo rolki do jazdy po okolicznych ścieżkach. »

Dowiesz się wielu rzeczy o zwierzętach, których dzisiaj
już normalnie nie spotkasz. Możesz je bliżej poznać
i spróbować się nimi zająć. Jeśli chcesz, możesz iść 
na spacer z kozą na smyczy! Latem możesz obejrzeć 
karmienie z wykładem i dowiedzieć się trochę o tym,
z czym nasi przodkowie musieli sobie poradzić,
aby zadbać o swoje zwierzęta.

opłaty są pobierane za wybrany program

Otwarte: przez cały rok od godz. 10:00

rodziny z dziećmi
szkoły
bezbarierowy dostęp
małe przekąski

zakwaterowanie
kamping
plac zabaw dla dzieci
zakaz wstępu psów

DZIAŁANIA

Znajdziesz nas w miejscowości
Zelčín na południowy-zachód
od Mělníka.

Zoopark Zelčín, Zelčín 1,
276 01 Hořín



FARMA BLANÍK

www.farmablanik.cz

Farma i Park rozrywki w pięknej przyrodzie mitycznej
góry Blanik to raj dla dzieci. Żyją tu nie tylko znajome
zwierzęta, takie jak owce, kozy, króliki czy osły, ale też
czeskie srokate krowy czy prosiątka, a na wiejskim
podwórku można obejrzeć Kaczorkow - staw, wokół
którego szczęśliwie żyją gęsi, indyki, kaczki oraz kury.
Większość zwierząt można głaskać i karmić, a kucyki
i osły można nawet osiodłać i wziąć je na przejażdżkę.
A do tego mamy tu też stado koni!

Ponadto oferujemy dziesiątki atrakcji, które rozwijają
umiejętności i fantazję dzieci. Dzieci mogą wspinać się
na wieżę widokową z dużą zjeżdżalnią lub na słomiany
zamek, z którego rozciąga się piękny widok na okolicę.
Zbadają las nocnych skrzatów lub leśną świątynię
z druidem, który pilnuje leśnych demonów, z ambony
myśliwskiej można przez lornetkę obserwować dzikie
zwierzęta i zbierać punkty na Blanicki dziesięciobój.
Można poskakać na ogromnej trampolinie, przejechać
się wyciągiem dla dzieci lub wyruszyć na trasę
traktorami z pedałami.
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« W regionie pod Blaníkem ciągle wierzy się w
legendy o Blanických Rycerzach i o starożytnych
Celtach, którzy tutaj mieszkali. Dlatego też w parku
można zbadać jaskinię Blanických Rycerzy, szukać
blanických skarbów lub spróbować zdobyć celtycką
warownię. Nauczymy Cię też szukać złota w tutejszym
potoku Zlatník tak, jak to robili starożytni Celtowie. »

Na farmie umiemy zająć się zarówno dziećmi, jak i ich
rodzicami. Dla dzieci mamy atrakcje na świeżym powietrzu 
a przy złej pogodzie zadaszony Świat Dziecięcy i pokój
zabaw. Można u nas zorganizować Family day z nagrodami, 
które mogą mieć postać teambuildingu - farmerskiego 
lub końskiego. Dysponujemy także basenem, boiskiem 
do piłki i oczywiście zakwaterowaniem w małym hoteliku 
oraz restauracją z kawiarnią. A uwaga, psy na smyczy
są u nas mile widziane.

od 100 CZK

Otwarte: przez cały rok

Znajdziesz nas w miejscowości
Ostrov na południe od Vlašimi.

Farma Blaník, Ostrov 1,
257 06 Louňovice pod Blaníkem

rodziny z dziećmi
szkoły
bezbarierowy dostęp

teambuilding
małe przekąski
plac zabaw
dla dzieci

DZIAŁANIA



www.farmapark.eu

Na farmie Soběhrdy można spędzić cały dzień. Zobaczyć
tu ponad 60 gatunków zwierząt, a to naprawdę z bliska!
Owszem oprócz radości ze spotkania ze zwierzętami,
jest tu i dużo innej zabawy. Mali i duzi będą mieć zajęcie
przy każdej pogodzie. Przy niesprzyjających warunkach
dzieci mogą się bawić na ogrzewanym placu zabaw
z drabinkami, zjeżdżalniami, czy poskakać na dużej
trampolinie lub obejrzeć film w mini kinie.

Na dworze dzieci mogą spróbować swojej zręczności
w parku linowym, pohuśtać się na dużej łańcuchowej
huśtawce lub poskakać na trampolinie, a drewnianym
statkiem przepłynąć burzliwe morze i następnie
zorganizować wyścigi na traktorach. Dla najmłodszych
gości, oprócz placu zabaw, karuzeli i piaskownicy,
przygotowywana jest również klockarnia, w której
można budować wszystko z drewnianych klocków.
A gry wodne są idealne na upalne dni. Nie pozwolimy 
wam tu również zgłodnieć – wystarczy wybrać z oferty 
smakołyków lokalnej restauracji lub jednego z licznych 
kiosków na terenie całego obiektu.

FARMAPARK SOBĚHRDY
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Znajdziesz nas w miejscowości
Soběhrdy, kawałek na północ od
Benešova.

Farmapark Soběhrdy,
256 01 Soběhrdy

« Na chwile odpoczynku są przygotowane hamaki,
kawiarnia z naleśnikami i lodami lub ognisko do
opiekania kiełbasek. A jeśli rozbolą Cię nogi, możesz
skorzystać z usług farmerskiego taxi, które dowiezie
Cię tam, gdzie będziesz potrzebować. Mamy tu też
doskonałe, oryginalne atrakcje dla małych i dużych,
a odważni mogą wypróbować tubing - jazdę na oponach. »

Otwarte: od maja codziennie od godz. 10:00,
poza sezonem w weekendy.

rodziny z dziećmi
małe przekąski
zakaz wstępu psów

bezbarierowy dostęp
plac zabaw i duża 
kryta bawialnia

DZIAŁANIA
Na terenie Farmy Soběhrdy na powierzchni 250 000 
m2 zapoznasz się ze zwierzętami z całego świata.Wiele 
z nich możesz samodzielnie karmić pod nadzorem 
opiekunów. Czekają tu na Ciebie kozy, owce, krowy, osły 
i kucyki szetlandzkie, a także ich egzotyczni koledzy
- miniprosiątka, wielbłądy dwugarbne, strusie Emu, 
kangury, lamy i bawoły wodne. Wszystkie możesz
zobaczyć patrząc im z oczu do oczu.

od 150 CZK



CENTRUM EDUKACJI
EKOLOGICZNEJ HUSLÍK

www.ekocentrumhuslik.cz

Główną misją Centrum edukacji ekologicznej jest
edukacja enviromentalna, oświata i doradztwo
w zakresie ochrony przyrody. Centrum edukacji
ekologicznej jest częścią podstawowej organizacji
Czeskiego Związku Ochrony Przyrody Polabí a jego
programy mają na celu głównie edukację ekologiczną
dzieci i młodzieży (są dedykowane przedszkolom
i szkołom podstawowym) oraz ogółowi społeczeństwa.

W centrum edukacji ekologicznej Huslík można odwiedzić 
któryś z wykładów i warsztatów edukacyjnych lub wziąć 
udział w wycieczce po stacji ratunkowej dla rannych 
zwierząt, która jest częścią kompleksu. Z bliska można 
tu spojrzeć na zwierzęta, które są typowe dla obszaru 
Polabí, takie jak bocian, puchacz, wydra, wiewiórka, 
sowa, kruk lub wrona, ale także na borsuka, kunę
i jelenia, a nawet podziwiać orła bielika. Nie brakuje tu 
małego stawiku z płazami i domku dla owadów. Zespół 
pracowników Centrum oprowadzi Cię po całym ośrodku 
z fachowym komentarzem. Można tu także świętować 
Dzień Ziemi, przesilenie letnie lub równonoc jesienną.
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CENTRUM EDUKACJI
EKOLOGICZNEJ HUSLÍK

« Na naszych imprezach można wrócić do czasów, 
gdy nasi przodkowie potrafili żyć w harmonii ze swoim 
otoczeniem i wykorzystywać je na swoją korzyść
z gospodarnością i szacunkiem. Nauczymy Cię poznawać 
zioła lub sadzić drzewa owocowe starych czeskich
odmian i jak używać owoców, które daje nam natura. »

Dla szkół Centrum oferuje kilka rozbudowanych 
programów naukowych, które pomagają dzieciom 
zrozumieć, jak działa przyroda wokół nas. Nauczą je jak 
ją chronić i pokażą, dlaczego. Dla szkół i publiczności
organizuje imprezy, wykłady i seanse filmowe o tematyce 
ekologicznej i podróżniczej. W ciągu chwili można się 
znaleźć pomiędzy flamingami w Hiszpanii lub w Polsce 
między łosiami.

w zależności od typu imprezy

Otwarte: przez cały rok od godz. 10:00

Znajdziesz nas pomiędzy
Poděbradami i Libicí nad Cidlinou,
niedaleko zbiegu Łaby i Cidliny.

Centrum edukacji ekologicznej
Huslík, Na Zálesí 1473,
290 01 Poděbrady

rodziny z dziećmi
szkoły
bezbarierowy dostęp
zakaz wstępu psów

DZIAŁANIA



www.ceska-krajina.cz

W Milovicích powrócisz setki lat wstecz do czasów,
gdy żyły z nami dzikie konie, żubry i pratury. Obszarowi 
dawnej jednostki wojskowej, gdzie przebywała do 1991
r. armia radziecka groziła utrata pierwotnego stepowego 
charakteru i bogatych łąk. Dlatego powstał 
tu rezerwat, który zamieszkują zwierzęta, do których
należała czeska kraina w średniowieczu. Duże zwierzęta 
kopytne wypasając pastwiska zapobiegają zarastaniu 
terenów wiejskich przez agresywne trawy i krzewy 
obcego pochodzenia oraz umożliwiają powstawanie 
różnorodnej wegetacji z zagrożonymi gatunkami zwierząt.

Tylko tutaj zobaczysz trzy duże europejskie
parzystokopytne razem! Dzikie konie przybyły
z angielskiego Exmoor a ich wygląd odpowiada
oryginalnym dzikim koniom żyjącym w Europie.
Towarzyszą im żubry, największe kręgowce lądowe
w Europie, które dawno już zniknęły z czeskiej fauny
i flory, oraz pratury, przodkowie dzisiejszego bydła.
One też zostały wytrzebione, a żyjące współcześnie
są wynikiem ponownej hodowli kilku pokrewnych
prymitywnych ras europejskich.

REZERWAT PRZYRODY MILOVICE
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« Tutaj możesz spojrzeć na świat, który zniknął
z europejskiego krajobrazu setki lat temu. Na niewielkim 
obszarze wyjątkowo dochowanego stepu z bogatą 
fauną i florą żyją razem stada zwierząt, które nasi
przodkowie znali dobrze w średniowieczu, ale stopniowo 
je wytrzebili. Teraz my próbujemy je przywrócić. »

Aby nie przeszkadzać zwierzętom, nie ma tu parkingu,
ale zaparkować można na wyznaczonych miejscach na 
drodze dojazdowej. Zaparkować można też na ulicy Ostravská 
w Milovicích (dzikie konie i pratury) lub na parkingu w pobliżu 
Motocrossu na przedmieściu Kbely w Benátkach nad Jizerou 
(dzikie konie i żubry). Cały rezerwat jest ogrodzony a każde 
pastwisko można przejść po szlaku w ciągu około 70 minut.
Można obserwować pasące się stada dzikich koni, praturów
i żubrów z podwyższonych punktów obserwacyjnych. Przy 
jednym z nich jest także czterometrowy most linowy, dzięki 
któremu można zobaczyć zwierzęta nawet za ogrodzeniem.

za darmo

Otwarte: przez cały rok

Znajdziesz nas w mieście Milovice
oraz w okolicy Benátek nad Jizerou.

Rezerwat przyrody Milovice,
Milovice-Mladá, 289 24 Milovice

rodziny z dziećmi
szkoły

DZIAŁANIA



ZWIERZYNIEC ŽLEBY

www.oborazleby.cz

Rzadkie białe jelenie pochodzące prawdopodobnie
z Persji przybyły do Czech około 1780 roku jako modne
zwierzęta do arystokratycznych zwierzyńców. Większość 
hodowli już zanikła, ale w Žlebech ich słynna historia 
trwa nadal. W kompleksie leśnym o powierzchni 121 
hektarów, tuż obok zamku Žleby, znajduje się dobrze 
dostępny zwierzyniec, w którym można zobaczyć
nie tylko białe jelenie, ale także poznać ich historię
i teraźniejszość.

Oprócz białych jeleni, spotkać tu można także
inne zwierzęta naszych lasów - muflony, jelenie,
daniele, sarny, dziki i różne gatunki ptaków.
A ponieważ w zwierzyńcu zajmują się również ochroną
i tresurą drapieżnych ptaków, przygotowano tu pokazy
sokolnictwa z opisem hodowli i ochrony drapieżników.

W drewnianej chacie zrębowej można również
zobaczyć wystawę łowiecką lub wybrać z lokalnej oferty 
menu i posiedzieć przy kawie, podczas gdy dzieci
odkrywają plac zabaw z drewnianymi huśtawkami.
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« Chcesz nauczyć się fotografować dziką zwierzynę
w przyrodzie? Nauczymy Cię tego w naszym warsztacie 
fotograficznym, w którym możesz zrobić niesamowite 
zdjęcia łaskawych zwierząt z najbliższego otoczenia. Od 
maja do końca września można dwa razy dziennie obejrzeć 
karmienie części stada białych jeleni z odległości
kilku metrów. »

Zwierzyniec oferuje interesujące programy szkolne,
zarówno w terenie jak i w formie wykładów odbywających 
się bezpośrednio w szkole. Wykłady na temat drapieżników 
uzupełniają pokazy żywych ptaków i umożliwiają dzieciom 
wziąć drapieżnika na ręce. W maju i w czerwcu na terenie
zwierzyńca przygotowywany jest program o tutejszych 
zwierzętach dedykowany dzieciom w wieku szkolnym.
Dla dzieci są organizowane między innymi karmienia 
białych jeleni i turnieje łucznicze.

od 40 CZK

Otwarte: maj - wrzesień codziennie od godz. 10:00

Znajdziesz nas w miejscowości
Žleby obok pałacu.

Zwierzyniec Žleby, Žleby 104,
285 61 Žleby

rodziny z dziećmi
szkoły
małe przekąski
plac zabaw dla dzieci

DZIAŁANIA



ZAMEK TOČNÍK

www.hrad-tocnik.cz

Jedno z ulubionych miejsc króla Wacława IV ma za sobą
skomplikowaną historię, ale do dziś zachowało swój
romantyczny średniowieczny wygląd z końca XIV wieku.
Być może właśnie, dlatego zamek Točník jest ulubionym
miejscem dla filmowców, dzięki czemu można go
zobaczyć w wielu czeskich i zagranicznych filmach.

Po zwiedzeniu zamku koniecznie wybierz się w odwiedz-
iny do niedźwiedzi, i przywitaj się z Agatą i Marcinem, 
niedźwiedziami, które znasz z serialu Méďové na cestách 
(Niedźwiadki w podróży). Oprócz nich na terenie zamku 
można zobaczyć kaczki, owce, kozy, świnie i króliki. Latem 
znajdziesz tu kolonię wielkich nietoperzy i gniazdowisko 
pustułek oraz jerzyków.

od 60 CZK

Otwarte: zgodnie z czasem otwarcia zamku,
czerwiec-sierpień, codziennie oprócz
poniedziałków od godz. 9:00

Znajdziesz nas w miejscowości
Točník nieopodal Berouna.

Zamek Točník, 267 51 Zdice

rodziny z dziećmi
małe przekąski



PARK NIEDŹWIEDZI BEROUN

www.mesto-beroun.cz

W pobliżu zabytkowego centrum Berouna można 
znaleźć park leśny Městská hora, oazę spokoju i zieleni, 
gdzie można się zrelaksować, wziąć na wycieczkę dzieci
i poszaleć na placu zabaw z wieżą widokową, zbudowaną
w 1936 roku, z której rozciąga się piękny widok na miasto
i szeroką dolinę rzeki Berounka.

Wielką atrakcją jest tutejszy Park niedźwiedzi, w którym 
żyją niedźwiedzie - bracia Kuba i Maciej, urodzeni
w 2000 roku. Jako maluchy stali się bohaterami
popularnej czeskiej wieczorynki Niedźwiadki, a dziś 
swój dom mają tutaj. Gdzie indziej mieli by być jeśli 
nie tutaj, przecież Beroun ma niedźwiedzia w herbie 
miasta już od średniowiecza?

za darmo

Otwarte: codziennie

Znajdziesz nas w Berouně,
nieopodal zabytkowego centrum.

Centrum Informacji Miejskiej Beroun,
Husovo nám. 69, 266 01 Beroun

rodziny z dziećmi
małe przekąski
plac zabaw dla dzieci



PAŁAC JEMNIŠTĚ

www.jemniste.cz

Zwiedzanie wspaniałego barokowego zamku rodziny
Sternberg to przeżycie dla wszystkich zmysłów. Oprócz 
zwiedzania arystokratycznych wnętrz, w lokalnej res-
tauracji lub kawiarni można skosztować niesamowitych 
przysmaków, z których można również przygotować kosz 
piknikowy. Można z nim także posiedzieć w parku z pach-
nącym ogrodem różanym i mnóstwem ciekawych roślin.

Znajdziesz tu też
zwierzyniec zamkowy, po którym przechadzają się
niebieskie i białe pawie, papugi, gęsi, holenderskie kozy,
lamy, osły, szopy pracze, kangury i ostronosy.

od 55 CZK 

Otevřeno: zgodnie z czasem otwarcia zamku,
lipiec-sierpień, codziennie od godz. 9:00

rodiny s dětmi
občerstvení
zákaz vstupu psů

Znajdziesz nas w miejscowości
Jemniště między Benešovem
i Vlašimí.

Pałac Jemniště, Jemniště 1,
257 01 Postupice



PAŁAC KONOPIŠTĚ

www.zamek-konopiste.cz

Pierwotnie gotycki zamek był stopniowo przebudowywany
do postaci pałacu. Na przełomie XIX i XX wieku
stał się siedzibą następcy austro-węgierskiego tronu
Franciszka Ferdynanda d’Este i jego żony Žofii Chotek.
Wnętrza zachowały wygląd z tamtych czasów,
podobnie jak park i ogród.

Stupięćdziesięcioletnią tradycją może się poszczycić 
hodowla niedźwiedzi w pałacowej fosie. Obecnie można 
tu podziwiać Jerzego, rzadkiego niedźwiedzia (himala-
jskiego), który uwielbia słodkie melony, winogrona, białe 
jogurty, pstrągi i sery. Znajdziesz tu również pawie indyjskie 
(niebieskie), które są ozdobą zamkowych tarasów
i Różanych Ogrodów.

od 130 CZK

Otevřeno: zgodnie z czasem otwarcia zamku, czerwiec
-sierpień, codziennie oprócz poniedziałków od godz. 10:00

Znajdziesz nas pod Benešovem.

Pałac Konopiště, Konopiště 1,
256 01 Benešov

rodziny z dziećmi
małe przekąski

bezbarierowy
dostęp
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KRAJ ŚRODKOWOCZESKI

OGRÓD ZOOLOGICZNY CHLEBY – Václava Otty 1, 289 31 Chleby

ZOOPARK KARLŠTEJN – Karlštejn 329, 267 18 Karlštejn

ZOOPARK ZÁJEZD – Zájezd 5, 273 43 Zájezd

ZOOPARK ZELČÍN – Zelčín 1, 276 01 Hořín

FARMA BLANÍK – Ostrov 1, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

ZOO FARMA SOBĚHRDY – 256 01 Soběhrdy

CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ HUSLÍK – Na Zálesí 1473,

290 01 Poděbrady

REZERWAT PRZYRODY MILOVICE – Milovice-Mladá,

289 24 Milovice

ZWIERZYNIEC ŽLEBY – Žleby 104, 285 61 Žleby

ZAMEK TOČNÍK – 267 51 Zdice

PARK NIEDŹWIEDZI BEROUN – Centrum Informacji Miejskiej

Beroun, Husovo nám. 69, 266 01 Beroun

PAŁAC JEMNIŠTĚ – Jemniště 1, 257 01 Postupice

PAŁAC KONOPIŠTĚ – Konopiště 1, 256 01 Benešov
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