
Věda a umění hrou 
Cesty za poznáním a zážitky



Milé děti, vážení rodiče, prarodiče, žáci, studenti, 
učitelé, turisté a návštěvníci – prostě všichni, kdo 
máte rádi dobrodružství a rádi objevujete nové věci, 
vydejte se s námi do úžasného světa vědy, tech-
niky, umění, řemesel a kreativity. Bavte se, tvořte, 
poznávejte, učte se hrou a rozvíjejte se. Nápomoc-
ný vám bude tento průvodce. Přejeme vám hodně 
nezapomenutelných zážitků na vašich cestách za 
poznáním.

Úvod
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Observatoř Ondřejov
Ondřejovská hvězdárna stojí na kopci Žalov nad obcí 
Ondřejov již více než sto let a patří k nejdůležitějším 
vědeckým pracovištím ve svém oboru v Evropě. Zabývá 
se pozorováním Slunce a dalších hvězd, meziplanetár-
ní hmoty či vysokoenergetických objektů ve vesmíru. 
Během návštěvy vás průvodci seznámí s okolnostmi 
založení hvězdárny, v historické kopuli uvidíte expozici 
věnovanou vývoji hvězdárny a řadu zajímavých přístro-
jů. Dozvíte se o poslání observatoře i jejím významu 
v současném astronomickém světě.

Celý rozsáhlý areál je upraven jako park se vzácnými 
stromy a řadou moderních plastik. Do něho jsou zasa-
zeny secesní budovy a kopule původní hvězdárny, které 
navrhoval architekt Josef Fanta. Při procházce parkem 
můžete obdivovat i umístěné přístroje, zejména radio-
teleskopy sloužící ke sledování Slunce. V severní části, 
v „Kubětinách“, se nachází kopule s dvoumetrovým zr-
cadlovým dalekohledem, největším v ČR, instalovaným 
roku 1967. Areál si můžete projít volně i bez průvodce.

Možné je i domluvení prohlídek pro skupiny, např. škol-
ní, během týdne. V případě výjimečného nebeského 
úkazu nabízí hvězdárna také pozorování jevu spojené 
s výkladem odborníka.

Fričova 298 
251 65 Ondřejov

www.asu.cas.cz/prohlidky-pro-verejnost

http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Fanta
http://www.asu.cas.cz/prohlidky-pro-verejnost
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ŠKODA Muzeum
V roce 1895 založili Václav Laurin a Václav Klement 
v Mladé Boleslavi společný podnik. ŠKODA tak patří 
k jedné z nejstarších automobilových značek na světě. 
Muzeum oživilo tento příběh na autentickém místě – 
v bývalých výrobních halách, ve kterých se až do roku 
1928 vyráběly automobily. Hned vedle v největším 
a nejmodernějším závodě tento příběh pokračuje: den 
co den tam sjíždějí z výrobní linky nové škodovky.

ŠKODA Muzeum nabízí prohlídky v mnoha jazycích 
a další doplňkové služby. Ideálním rozšířením návštěvy 
muzea je prohlídka přilehlých výrobních provozů firmy 
ŠKODA AUTO. Navštívit lze i výrobní závody v Kvasinách 
a Vrchlabí. Tím se vše propojí ve fascinující cestu histo-
rií automobilů.

Nově se ve ŠKODA Muzeu můžete projet „prvorepubliko-
vou“ Prahou. Stačí nasednout do vozu L&K –  ŠKODA 110 
z roku 1928, nasadit si VR brýle a užít si díky prvku vir-
tuální reality nevšední zážitek. Prohlídku ŠKODA Muzea 
lze spojit i s návštěvou rodného domu automobilového 
konstruktéra Ferdinanda Porscheho, který se nachází 
v Liberci – Vratislavicích nad Nisou. Pro návštěvníky 
muzea i rodného domu nabízíme zvýhodněné vstupné.

Neváhejte a navštivte ŠKODA Muzeum i výrobní závody 
ŠKODA AUTO.

tř. Václava Klementa 294
293 01 Mladá Boleslav

muzeum.skoda-auto.cz

http://muzeum.skoda-auto.cz
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Průhonický park 
a botanická zahrada
Průhonický park založil hrabě Arnošt Emanuel Silva-
-Tarouca roku 1885. Vytvořil jeden z nejvýznamnějších 
zámeckých parků v Česku, vrcholné dílo přírodně-kra-
jinářského slohu. Využil zde členité údolí říčky Botiče, 
jeho rybníky i původní porosty s domácími dřevinami. 
Ty pak obohatil množstvím cizokrajných dřevin, jejich 
sbírka dnes představuje okolo 1 500 druhů a kultivarů.

Zveme vás do harmonického prostředí vytvořeného 
člověkem, který dokázal originálním způsobem a všemi 
svými prostředky uskutečnit svou vizi a vybudovat 
unikátní přírodně-krajinářský park. Pro vysokou přírodní 
a historickou hodnotu byl zapsán na Seznam památek 
světového dědictví UNESCO. Součástí parku je i bota-
nická zahrada otevřená v době květu sbírkových rostlin.

Pro zvídavé návštěvníky pořádáme popularizační akce, 
jako je vědecký trek a vědecké dílny, v zámku mohou 
navštívit stálou interaktivní výstavu Botanické příběhy – 
svět rostlin od poznání k využití.

Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
Správa Průhonického parku
Zámek 1, 252 43 Průhonice

www.pruhonickypark.cz

http://www.pruhonickypark.cz
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Dendrologická zahrada 
Průhonice
Dendrologická zahrada je výzkumným a pokusným pra-
covištěm Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu 
a okrasné zahradnictví, veřejné výzkumné instituce. 
Byla založena za účelem soustřeďování a uchovávání 
sbírek rostlin, jejich dokumentace a studia, s důrazem 
na využití jednotlivých druhů v sadovnické a krajinář-
ské tvorbě. Svou činností v oblasti taxonomie, ochrany 
rostlin, vzdělávání a osvěty naplňuje poslání klasické 
botanické zahrady, které navíc rozšiřuje ještě o výzkum-
né aktivity v širší sféře tvorby životního prostředí.

Dendrologická zahrada se rozkládá na ploše 72,8 hek-
taru a soustřeďuje téměř 8 000 taxonů rostlin. Ke zdej-
ším nejvýznamnějším sbírkám se řadí kolekce rododen-
dronů, okrasných jabloní, šeříků a tavolníků, které jsou 
nejbohatší v Česku. Pěstuje se zde jedinečný soubor 
pnoucích, sadových a starých odrůd růží. Početné jsou 
rovněž sbírky borovic a smrků.

V rámci aktivit směřovaných k veřejnosti nabízí zahrada 
výukové programy pro mateřské a základní školy, osvě-
tově vzdělávací akce pro veřejnost (komentované exkur-
ze, odborné workshopy, akce pro rodiny s dětmi atd.), 
nejoblíbenější jsou jednoznačně sezonní tematické 
výstavy rostlin.

Za Dálnicí 146 
252 43 Průhonice

www.dendrologickazahrada.cz

http://www.dendrologickazahrada.cz
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ZOO Chleby
ZOO Chleby, o. p. s., je jedinou plnohodnotnou zoolo-
gickou zahradou ve Středočeském kraji. Zoo se nachází 
7 km od Nymburka a je domovem pro přibližně 150 dru-
hů zvířat. Největší chloubou ZOO Chleby je rodina 
vzácných langurů duk – nejkrásnějších opic světa, naše 
skupina je jedinou mimo Asii. Velikou oblibu u veřej-
nosti si kromě jiných zvířat získalo také stádo daňků 
v průchozím výběhu a samozřejmě hravý pár medvědů 
ušatých – Angara a Balu. Součástí zoo je mj. i obří akvá-
rium Polabí a ekocentrum.

ZOO Chleby je ideálním výletním místem pro školy 
a školky, připraveny jsou pro ně nejen komentova-
né prohlídky s průvodcem, ale i výukové programy, 
které dětem zajímavou formou a kontaktem se zvířaty 
přiblíží pozoruhodný svět fauny. Pro milovníky zvířat 
z řad juniorů máme také připraven zážitkový program 
Den ošetřovatelem v Ekocentru, či pravidelně během 
školního roku pořádáme obdobu příměstských táborů, 
tzv. Zooprázdniny.

Zoo disponuje prostorným parkovištěm, několika stánky 
s občerstvením a novým sociálním zařízením, děti se 
mohou zabavit na velikém hřišti, které je jedno z nej-
větších v českých zoologických zahradách. Během roku 
jsou pořádány různé akce – tematické dny, workshopy, 
křtiny, akce pro rodiny s dětmi aj.

V. Otty 1
289 31 Chleby

www.zoochleby.cz

http://www.zoochleby.cz
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Letecké muzeum 
Metoděje Vlacha
Letecké muzeum Metoděje Vlacha nabízí návštěvníkům 
nevšední podívanou na historii letectví. Sbírka více než 
28 letadel, originálů i replik z období od pionýrských 
dob až po současnost je umístěna v hlavní hale. Většina 
letadel je plně funkčních.

Letecká expozice zahrnuje životní příběh Metoděje 
Vlacha, letecké motory a přístroje, modely letadel, 
uniformy, kombinézy, dobové plakáty a fotografie od 
počátků letectví až po současnost.

Na připravených simulátorech s letouny z období první 
světové války si každý může prakticky vyzkoušet své 
pilotní umění. Na dalších si můžete vyzkoušet přetížení 
při leteckých obratech nebo seskok padákem. K hlavním 
leteckým zajímavostem patří létající replika letadla Me-
toda Vlacha, konstruktéra a aviatika, který v Mladé Bole-
slavi postavil v roce 1912 první české letadlo poháněné 
automobilovým motorem a sám na něm vzlétl, a letoun 
Polikarpov Po-2, ruský létající originál z roku 1937.

Příjemná letecká kavárna s venkovním posezením 
a s výhledem na startovací dráhu čeká nejen na dospě-
lé, ale i na malé návštěvníky, pro které jsou připravena 
malá šlapací letadla na tartanové ranveji.

Regnerova 114
293 60 Mladá Boleslav

www.letecke-muzeum-metodeje-vlacha.cz

http://www.letecke-muzeum-metodeje-vlacha.cz
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GASK – Galerie  
Středočeského kraje
GASK – Galerie Středočeského kraje, p. o., je institucí 
zaměřenou svou sbírkou i výstavním programem na 
výtvarné umění 20. a 21. století. Sídlí v raně barokních 
prostorách bývalé jezuitské koleje v Kutné Hoře. Objekt 
je zapsán do Seznamu světového kulturního dědictví 
UNESCO. Ve třech traktech dvou pater probíhají pro-
měnné výstavy a nachází se tu i stálá expozice ze sbírek 
GASK.

Důležitou součástí galerie je Lektorské centrum. 
Připravuje doprovodné programy ke stálé expozici 
„Stavy mysli / Za obrazem – obměny a intervence“ a ke 
krátkodobým výstavám. V přípravě myslí na všechny 
cílové skupiny a pro ně vhodné formáty programů. Tvoři-
vé dílny pro malé umělce je hravou formou seznamují 
s uměleckými díly a výtvarnými technikami. Oproti tomu 
mezigenerační programy zapojí do výtvarných aktivit 
i rodiče, případně prarodiče. Velká část činnosti Lektor-
ského centra je věnována programům pro školy. Tyto 
programy, komentované prohlídky, přednášky a výtvar-
né dílny mají za cíl zprostředkovat přístupnou formou 
umění 20. a 21. století a otevřít možnost neformálního 
vzdělávání a aktivního trávení volného času v galerii. 
Ze široké nabídky mohou vybírat mateřské, základní, 
ale i střední školy.

Barborská 51–53 
284 01 Kutná Hora

www.gask.cz

http://www.gask.cz
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Dačického dům v Kutné Hoře 
– vzdělávací a prezentační 
centrum kulturního dědictví 
UNESCO
Chcete vidět památky UNESCO na jednom místě a zjistit, 
proč právě Kutná Hora je mezi nimi? Navštivte Dačické-
ho dům!

Unikátní pozdně gotický dům přístupný od sklepa až po 
podkroví, rodiště známého frejíře a bouřliváka Mikuláše 
Dačického z Heslova. Interaktivní expozice je věnována 
městu Kutná Hora a památkám UNESCO. Návštěvník 
absolvuje zážitkovou expozici! V IQ parku je připraven 
dotykový stůl, animovaný film nebo videomapping na 
model chrámu sv. Barbory, pro děti velké puzzle a jiné 
hrací prvky. A kdo se odváží zkoumat tajuplnou podlahu 
ve sklepě? V Dačického domě je možné si objednat 
edukační programy pro předškolní a školní děti nebo se 
zúčastnit akcí pořádaných pro rodiny s dětmi. Během 
roku se pořádají různé přednášky, koncerty, semináře 
a workshopy. U nás se opravdu nudit nebudete!

Komenského náměstí 41
284 01 Kutná Hora

www.dacickehodum.cz

http://www.dacickehodum.cz
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Globální geopark UNESCO 
Český ráj
Geopark Český ráj byl vyhlášen v roce 2005 a leží na 
pomezí tří geologických území. Díky své výjimečné geo-
logické pestrosti a rozmanitosti byl zařazen jako jediný 
v České republice mezi Globální geoparky UNESCO. Ve 
středočeské části jde především o pískovcové Příhraz-
ské skály, Drábské světničky a vulkanický vrch Mužský, 
který je nejvyšším bodem Mnichovohradišťska.

Geopark Český ráj, o. p. s., nabízí pro školy a organizo-
vané skupiny exkurze, kde mimo jiné můžete navštívit 
dno moře, které se zde nacházelo před téměř 100 milio-
ny let, zbytky středověkého skalního hradu, vulkanický 
vrch z doby před 17 miliony let s památníkem prusko-ra-
kouské války roku 1866, nebo se seznámit s pozůstatky 
sesuvu, který v roce 1926 zlikvidoval část dnešní osady 
Dneboh. Území je zajímavé i archeologicky, zoologicky 
či botanicky. V dalších částech geoparku se kromě skal-
ních měst a jeskyň nachází i zkamenělá dřeva, acháty, 
jaspisy, ametysty, lomy na pokrývačské břidlice i neoli-
tické dílny, kde se vyráběly kamenné broušené sekery.

Sídlo: 
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov
Kancelář: 
Markova 311
511 01 Turnov

www.geoparkceskyraj.cz

http://www.geoparkceskyraj.cz
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Středočeská vědecká 
knihovna v Kladně
Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková 
organizace, je veřejnou krajskou knihovnou, jejíž fond 
tvoří více než 700 000 knihovních jednotek. Vedle 
 běžných knihovnických služeb a zajišťování metodic-
ké činnosti knihovnám ve Středočeském kraji nabízí 
knihovna daleko víc – a to nejen pro dospělé uživatele, 
ale také pro mládež i děti. Právě pro ně má knihovna 
připravenou kvalitní dětskou literaturu a dětský koutek.

Vedle akcí pro veřejnost – přednášek, autorských čtení 
nebo výstav – organizuje knihovna pravidelné akce pro 
školy. Děti se účastní lekcí informačního vzdělávání 
i dalších programů, jako jsou besedy, trénování paměti 
nebo literární lekce. Do knihovny se totiž již dávno ne-
chodí jen pro knížky, stále více a častěji tam děti chodí 
za zábavou, hrou a poučením. Dětská oddělení kniho-
ven pořádají pro děti stovky akcí, organizují čtenářské 
kluby, doučování, divadelní představení, dny plné her, 
kvízů a soutěží, mnohé proměnily svá dětská oddělení 
na „fantasy a komiksovou zónu“, do které děti spěchají, 
jakmile skončí škola.

Knihovny už prostě nejsou tím, čím bývaly – staly se 
komunitními a multikulturními centry, ve kterých se děti 
cítí dobře.

Gen. Klapálka 1641
270 01 Kladno

www.svkkl.cz

http://www.svkkl.cz
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Návštěvnické středisko 
Vodní dům
Vodní dům představuje všechny tváře vody. Mottem 
moderní interaktivní expozice na břehu přehrady Švihov 
(Želivka) je „Vše o vodě pod jednou střechou“. V akvári-
ích líně plují ryby, ve hmatovém akváriu můžete nakrmit 
raky, poležení v polštářích nabízí obří škeble, po 
stlačení příslušného místa lze vyrobit mrak a nechat ho 
plynout třeba až k vodnímu baru. Mikroskopy a zvětše-
né modely přiblíží mikrosvět pod hladinou, v další části 
expozice ožije přírodní scenérie na břehu hlasy ptáků 
a žab. Vše o pitné vodě a jejím koloběhu se dozvíte 
v sekci Nekonečná cesta vody. Výlet do historie vás 
zavede do doby Karla IV., ze které pocházejí originály 
nástěnných maleb ze zatopeného kostela v Dolních 
Kralovicích. Dětem se budou líbit vodní hrátky v atriu 
Vodního domu, o úloze vody v krajině poučí informační 
panely naučné stezky v okolí Vodního domu. Školkám 
i školám nabízíme výukové programy pro všechny věko-
vé kategorie, objednat lze také komentovanou prohlíd-
ku zásobárny pitné vody pro 1,5 milionu lidí z hráze, 
která je veřejnosti běžně nepřístupná.

Hulice 118
257 63 Trhový Štěpánov

www.vodni-dum.cz

http://www.vodni-dum.cz
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Včelí svět Hulice
Se životem včel se seznámíte v unikátní interaktivní 
expozici, kde hravým způsobem proniknete do fas-
cinujícího včelího světa. Poznáte život společenství 
s dokonalou dělbou práce, vlastním řádem, obětavostí 
a pílí. Vlastnostmi ceněnými v každé době.

Čeká vás i spousta zážitků. Při procházení včelím úlem 
s obřími plástvemi se sami budete cítit jako včela, na 
dotykových obrazovkách si vyzkoušíte své znalosti 
z anatomie včely nebo napodobíte včelí taneček včel 
pátraček. Pod mikroskopem nebo lupou uvidíte, že 
i včely mají své parazity a nemoci. Zážitkem ve venkovní 
expozici jsou živé včely v prosklených úlech.

Do světa včel u nás proniknete všemi smysly. Můžete 
cítit vůni vosku při tvorbě svíček nebo si vyzkoušet svůj 
čich, uslyšíte také autentické zvuky včel. Ve Včelím svě-
tě si vyzkoušíte i svůj um v mnoha doprovodných akcích 
– třeba při malování obrázků horkým včelím voskem 
nebo při medové noci.

Návštěva Včelího světa je zážitkem nejen pro rodiny 
s dětmi, ale i pro začínající a praktikující včelaře. Všem 
typům škol nabízíme výukové programy, jejichž cílem 
je vzdělávat, učit lásce ke včelám, včelařské tradici 
a významu včel pro náš život.

Hulice 55
257 63 Trhový Štěpánov

www.vcelisvet.cz

http://www.vcelisvet.cz
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Centrum řemesel a bylinné 
zahrady Botanicus
V průběhu celé sezony si můžete vyzkoušet výrobu mý-
dla, ručního papíru, svíčky, provazu, odrátovat kamínek 
nebo vyrobit misku z keramiky. Poté si můžete projít by-
linné zahrady, zabloudit v bludišti nebo si v zahradách 
v klidu odpočinout. Na travnaté ploše si prohlédněte 
výstavu o historii i současnosti včelařství a nezapo-
meňte navštívit Arboretum Dagmar a Václava Havlových 
s jedinečnou botanickou sbírkou dřevin. V hodovní 
síni si pochutnáte na pokrmech připravených převážně 
z produkce našich ekologických zahrad.

Každou sobotu můžete v našem divadle zhlédnout 
kejklířská, divadelní či hudební vystoupení. Vybrané 
soboty jsou doplněné doprovodným programem, při 
kterém se dozvíte něco o levanduli, bylinkách, medu či 
rakytníku.

Plánujete výlet se třídou či s přáteli? Napište nám, naši 
průvodci vás rádi jednotlivými řemeslnými dílnami 
provedou.

Naproti vchodu do Centra řemesel můžete navštívit pro-
dejnu Botanicus, která kromě našeho klasického sorti-
mentu nabízí také sezonní produkci zeleniny a ovoce.

Ostrá 8
289 22 Lysá nad Labem

www.botanicus.cz

http://www.botanicus.cz
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Památník Josefa Lady 
a jeho dcery Aleny
Památník Josefa Lady a jeho dcery Aleny je místem, kam 
určitě rád zavítá každý, neboť Ladovy obrázky nás pro-
vázejí od dětství a navštívit místo, kde tento výjimečný 
umělec žil a tvořil, je pohlazením pro duši. Nachází se 
v jeho bývalém letním sídle, v domě č. p. 115, na konci 
jeho rodných Hrusic, jež mu byly inspirací celý život. 
Expozice je umístěna v šesti místnostech a dle možnos-
tí se proměňuje.

Pro školy, školky a jiné zájmové skupiny dětí, dospě-
lých či seniorů pořádá památník výtvarné a lektorské 
programy. Obsah programu je přizpůsoben věku a pří-
padným individuálním potřebám účastníků. Zájemci 
o tyto činnosti si mohou například vyzkoušet roli ilustrá-
tora (dle čteného textu vytvořit obrázek apod.). Nechybí 
též malá soutěž o plyšového Mikeše.

Během roku jsou zde také pořádány pravidelné akce se 
zvláštním programem (např. Velikonoce, Svatojánská 
noc, Den muzeí a galerií, Den Středočeského kraje, 
Advent). Nejen budova sama, ale též rozlehlá zahrada 
stojí za návštěvu. Kromě laviček, které lákají k odpo-
činku a relaxaci, zde návštěvníci mohou zhlédnout díla 
mladých umělců.

K Památníku 115
251 66 Hrusice

hrusice.muzeumbrandys.cz

https://hrusice.muzeumbrandys.cz/cz/
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Národní zemědělské  
muzeum Kačina – muzeum 
českého venkova
Muzeum českého venkova, pobočka Národního 
zemědělského muzea, sídlí na zámku Kačina, který 
patří k nejvýznamnějším empírovým stavbám v Česku. 
Zámek Kačina je jako turistický cíl atraktivní v několi-
ka rovinách: zámeckými interiéry, expozicemi muzea, 
které se zaměřují na provozní a hospodářské zázemí 
celého sídla, i zámeckým parkem, kde se nachází 
Učebna v lese a několik naučných stezek. Návštěvníci 
obdivují bylinkovou a zeleninovou zahradu, zámecký 
skleník a lékárnu. Areál doplňují dva pavilony – chot-
kovská knihovna a zámecké divadlo. Velmi oblíbenou 
výstavou s doprovodným programem je Království včel, 
s jediným úlem v ČR umístěným přímo v zámku. Nově 
byla zrekonstruována zámecká truhlárna a doplněna 
expozice Jak se stavěl zámek. Muzeum nabízí každý rok 
několik výstav, komentované prohlídky a dvacet různých 
lektorských programů, které v létě doplňují příměst-
ské tábory. Během roku v areálu proběhne sedmdesát 
návštěvnických akcí, mezi ty nejznámější patří rodinný 
festival Kefír, Vinobraní, Zámecké jezdecké slavnosti, 
festival zámeckého divadla Makačíno. K adventu na 
zámku jsou tradičně připravovány edukační programy, 
které školy využívají celý prosinec.

Svatý Mikuláš 51
284 01 Kutná Hora

www.nzm.cz

http://www.nzm.cz
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Národní zemědělské  
muzeum Čáslav – muzeum 
zemědělské techniky
Pro malé i velké návštěvníky jsou v cestě za poznáním 
vývoje historické techniky otevřeny expozice věnované 
tuzemským i zahraničním historickým traktorům, dále 
expozice kombajnů, stabilních motorů, motorových 
pluhů, obilních mlátiček a pěstování brambor. V nejmo-
dernější výstavní hale je pak expozice Dřinu strojům, 
která v průřezu představuje využívání různých druhů 
energie od žentouru po moderní motory v práškovacích 
letadlech. O unikátnosti sbírky, která čítá takřka 3 000 
exponátů, svědčí i poměrně časté využívání jednotli-
vých exemplářů ve filmech a seriálech, například v pro-
jektech Tmavomodrý svět, Zdivočelá země, Četnické 
humoresky či Zašlapané projekty. S čáslavským mu-
zeem je také již neodmyslitelně spjata tradiční předvá-
děcí akce Pradědečkův traktor, která se koná pravidelně 
každý první červnový víkend s bohatým doprovodným 
programem pro celé rodiny. Adrenalinovým zážitkem 
je možnost zapůjčení šlapacích kár a koloběžek pro 
děti i rodiče pro jízdu na novém dopravním hřišti a na 
vymezené ploše areálu.

Jeníkovská 1762
286 01 Čáslav

www.nzm.cz

http://www.nzm.cz
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ČD Muzeum 
Lužná u Rakovníka
Železniční muzeum Českých drah v Lužné u Rakovníka 
je největší expozicí historických kolejových vozidel 
v ČR. Nachází se zde několik desítek parních, mo-
torových a elektrických lokomotiv, sbírka osobních, 
nákladních a služebních vozů a speciální vozidla zastu-
pují sněhový pluh, sněhomet a kolejové jeřáby. Vnitřní 
expozice prezentují řadu exponátů z historie železnice 
a představují vývoj jednotlivých odvětví železniční 
dopravy, například zabezpečovací a sdělovací tech-
niky, oprav lokomotiv nebo údržby tratí. Lze se projet 
po úzkorozchodné železnici a nechybí ani modelová 
železnice. Krásné přírodní prostředí a dětský koutek tu 
návštěvníkům umožní strávit i chvíle odpočinku. V pro-
deji jsou suvenýry, pohlednice i železniční literatura. 
K občerstvení lze využít bývalý restaurační vůz a v celém 
areálu je zajištěn bezbariérový přístup. Každoroční pro-
gram muzea představuje mnoho historických železnič-
ních vozidel v autentických podmínkách jejich provozu 
a často se ho účastní i zahraniční exponáty.

9. května 255
270 51 Lužná u Rakovníka

www.cdmuzeum.cz

http://www.cdmuzeum.cz
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Vojenské technické 
muzeum Lešany
Expozici Vojenského technického muzea Lešany 
v současné době tvoří více než 700 historických tanků, 
kanonů, motocyklů, obrněných, nákladních a osob-
ních vojenských vozidel, raketová technika, spojovací 
a ženijní prostředky a logistický materiál pocházející 
z období od roku 1890 až do současnosti. Sbírky jsou 
široké veřejnosti prezentovány v deseti halách, pod 
šesti přístřešky a na volném prostranství. Rozsahem 
a složením svých sbírek, v nichž je zastoupen nejeden 
světový unikát, se toto muzeum řadí mezi nejvýznam-
nější evropské instituce svého druhu.

Expozičním pojetím se muzeum hlásí k moderním tren-
dům prezentace sbírek technické povahy. Vzorem jsou 
od samého počátku britská muzea, která udávají tón 
současnému vývoji v této oblasti muzejnictví. Každoroč-
ní obměna i poutavé představování exponátů v pohybu 
a postupné zdokonalování výstavních prostor muzea 
tak návštěvníkům umožňují lépe nahlédnout do tajů 
nejen čs. historické vojenské techniky. V rámci zahájení 
výstavní sezony probíhají každoročně v muzeu akce 
s prezentací dynamických ukázek historické techniky. 
Největší událostí roku bývá tzv. Tankový den, který se 
koná na konci letních prázdnin.

257 44 Lešany (u Týnce nad Sázavou)

www.vhu.cz/muzea/zakladni-informace-o-vtm-lesany

http://www.vhu.cz/muzea/zakladni-informace-o-vtm-lesany/
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Muzeum Českého krasu  
– expozice Geopark Barrandien
Tabulky s nápisy „Nedotýkejte se“ v Geoparku Barran-
dien rozhodně nenajdete. V unikátní expozici pod širým 
nebem s rozlohou 340 m2 přímo na muzejním dvoře 
nedaleko berounského náměstí si můžete osahat a blí-
že poznat 23 hornin, z toho 11 exponátů má hmotnost 
několik tun. Poznáte tak napínavý příběh jejich vzniku 
ve světě již dávno vyhaslých sopek a zaniklých moří.

Vyškolený průvodce vám při cestě do prehistorie pomůže 
jednoduchými návodnými otázkami a hádankami, které 
zvládnou i malé děti. Exponátů se můžete dotýkat, a obje-
vovat v nich tak dramatickou geologickou minulost Země.

Dozvíte se také, kdo to byl Joachim Barrande a čím je 
oblast Českého krasu geologicky výjimečná. V kameniš-
ti si navíc každý může zkusit nalézt svoji zkamenělinu 
starou stovky milionů let a odnést si ji domů. Pro školy 
a organizované skupiny doporučujeme geologicky 
zaměřený vzdělávací program Pravěký detektiv. Tento 
vzdělávací program je možné absolvovat po předcho-
zím telefonickém objednání.

Muzeum Českého krasu, p. o., kromě geoparku nabízí 
také stálé expozice a aktuální výstavy v Jenštejnském 
domě a na Horní bráně v Berouně a na pobočkách 
v Žebráku a v Hořovicích.

Husovo náměstí 87
266 01 Beroun

www.muzeum-beroun.cz

http://www.muzeum-beroun.cz
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Památník 
Joachima Barranda Skryje
Muzeum v hojně turisticky navštěvované lokalitě u řeky 
Berounky je věnováno významnému francouzskému 
inženýru a paleontologovi J. Barrandovi. V expozici 
prezentuje významnou část unikátních nálezů prvohor-
ních zkamenělin, především trilobitů. Další vybudované 
expozice prezentují nedaleký královský hrad Týřov 
a etnografickou sbírku mapující život v regionu.

Programy navazující na rámcově vzdělávací programy 
škol seznamují s životem Joachima Barranda, ale pře-
devším se zaměřují na paleontologii a geologii. Přímo 
v expozici se tak mohou mladí návštěvníci seznámit 
s vývojem planety Země, vznikem a původem zkameně-
lin a s historií daného regionu.

V rámci každého programu je přímo v muzeu pro dětské 
návštěvníky připraveno „naleziště“ trilobitů, kde si 
mohou vyzkoušet práci paleontologa.

270 42 Skryje 68

www.muzeumtgm.cz/pamatnik-joachyma-barranda-skryje

http://www.muzeumtgm.cz/pamatnik-joachyma-barranda-skryje
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Informační centrum keltské 
kultury na zámku Nižbor
Informační centrum keltské kultury na zámku Nižbor 
se nachází v těsném sousedství slavného keltského 
oppida Stradonice. Dávnou minulost Berounska si 
tak návštěvníci mohou připomenout nejen prohlídkou 
stálé a interaktivní expozice Keltové v srdci Čech, ale 
i procházkou do přilehlého okolí. Ústav archeologic-
ké památkové péče středních Čech, který informační 
centrum spravuje, totiž pravidelně pořádá komentované 
vycházky s odborníkem. Na Nižboru lze však keltskou 
kulturu nejen blíže poznat, ale dokonce i zažít. Každo-
ročně se na jaře a na podzim zámecké nádvoří rozezvučí 
keltskou hudbou, tancem, ale i ukázkami dobových 
řemesel a umění. A to při příležitosti oslav keltských 
svátků Beltain a Samhain, kterými na Nižboru pravidel-
ně začíná a končí návštěvnická a vzdělávací sezona. 
Informační centrum keltské kultury tak slouží nejen 
návštěvníkům z řad veřejnosti, ale nabízí také interak-
tivní vzdělávací programy pro školy, během nichž žáci 
sami na vlastní kůži okusí život v pravěku a seznámí se 
s prací archeologů.

Na Zámku 260
267 05 Nižbor

www.zameknizbor.cz

http://www.zameknizbor.cz
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Expozice pravěké 
a středověké astronomie 
v Muzeu Benátecka
Součástí hravé expozice Muzea Benátecka je interaktiv-
ní představení pravěké a středověké astronomie, která 
připomíná osobnost předního hvězdáře ze dvora císaře 
Rudolfa II. Tycha Braha. Ten podle tradice prováděl 
svá pozorování v patře benáteckého zámku v místnosti 
s vysokým oknem, kde jeho práci dodnes připomíná 
„benátecký“ poledník.

Staňte se alespoň na chvíli renesančním astronomem 
a přijďte odhalit tajemství objevování vesmíru s dobo-
vými astronomickými přístroji či v chemické laboratoři. 
Součástí Muzea Benátecka jsou i další zajímavé expozi-
ce, mj. Pamětní síň rodiny Bendů a Pamětní síň Bedřicha 
Smetany a dlouhodobá výstava Jaroslav Vancl – Merkur, 
která je věnovaná benáteckému rodákovi Jaroslavu Van-
clovi a jeho proslulé kovové stavebnici Merkur. Výstava 
byla zapůjčena od sběratele pana Jiřího Mládka.

V Muzeu Mladoboleslavska, jehož je Muzeum Bená-
tecka součástí, se vždy myslí i na dětské návštěvníky. 
Děti si mohou prohlídku ve všech muzejních expozicích 
zpestřit řadou interaktivních prvků. Muzeum nabízí také 
programy školám, které se buď váží k obsahu expozic, 
nebo jsou pořádány k aktuálním výstavám.

Zámek 49
294 71 Benátky nad Jizerou

www.muzeummb.cz

http://www.muzeummb.cz
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Polabské národopisné 
muzeum Přerov nad Labem
V Polabském národopisném muzeu v Přerově nad La-
bem si mohou návštěvníci prohlédnout malebné stavby 
polabské vesnice z přelomu 18. a 19. století i s jejich 
interiérovým vybavením, které je doplněné o početné 
scény s dobově oblečenými figurínami.

Expozice v jednotlivých chalupách skanzenu jsou věno-
vány jak aktuálním lidovým zvykům slaveným v prů-
běhu roku (Vánoce, Velikonoce, máje, dožínky…), tak 
i hospodářským a domácím pracím, jako je např. orba 
polí, zpracování mléka, praní, mandlování či vaření 
tradičních pokrmů. Nechybí zde samozřejmě ani pře-
hlídka tradičních řemesel v podobě vybavené truhlárny, 
kovářské, ševcovské a krejčovské dílny nebo expozice 
věnované košíkářství a textilním technikám.

Větší skupiny návštěvníků (školy, školky, zájezdy) si 
mohou ve skanzenu zajistit průvodce. Před vánočními 
a velikonočními svátky je program pro děti ze ZŠ a MŠ 
doplněn o výtvarné dílničky, o víkendech je pak expo-
zice oživena ukázkami tradiční výroby a dílničkami pro 
rodiče s dětmi.

Půvabné prostředí skanzenu je také často využíváno ke 
konání svateb a oceňováno filmaři při natáčení četných 
pohádek.

Přerov nad Labem
289 16 Nymburk

www.polabskemuzeum.cz

http://www.polabskemuzeum.cz
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Muzeum lidových staveb 
v Kouřimi
Muzeum lidových staveb v Kouřimi je jediným nadregio-
nálně zaměřeným skanzenem v České republice, který 
shromažďuje stavitelské památky z území středních, vý-
chodních a severních Čech, a nabízí tak přímé srovnání 
různých regionálních typů lidové architektury z období 
od 17. do 19. století.

Muzeum lidových staveb v Kouřimi je celoročně dějiš-
těm 11 národopisných pořadů. Každý pořad obsahuje 
také různorodé dílny pro děti i dospělé. V dalších 8 
pořadech cyklu Řemeslné pohádkové léto se věnuje-
me vždy jednomu tradičnímu řemeslu, např. pečení 
chleba, zpracování lnu, řezbářství, tesařství či bed-
nářství a dalším. Návštěvníci mají vždy možnost si 
řemesla vyzkoušet. Pořádáme širokou škálu lektorských 
programů určených školám, od mateřských po střední, 
věnovaných např. období Velikonoc, adventu a dalším. 
V Muzeu se koná řada kurzů pro dospělé, věnovaných 
tradičním řemeslům.

Ruská ulice
281 61 Kouřim

www.skanzenkourim.cz

http://www.skanzenkourim.cz
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Skanzen Vysoký Chlumec
Skanzen Vysoký Chlumec, pobočka Hornického muzea 
Příbram, uchovává cenné památky venkovské archi-
tektury od poloviny 17. století do počátku století 20. 
na území středního Povltaví. Do malebného přírodního 
areálu v údolí potoka jsou postupně přenášeny obytné, 
hospodářské, technické a drobné sakrální objekty ohro-
žené na původním místě zánikem. V současné době 
zde může návštěvník zhlédnout 20 staveb přibližujících 
bydlení a hospodaření v tomto regionu. K nejvyhledáva-
nějším stavbám se řadí funkční vodní mlýn z 18. století, 
provozuschopná kovárna z poloviny 19. století či vodní 
pila z konce 19. století.

Ve Skanzenu Vysoký Chlumec se každoročně koná něko-
lik kulturních akcí, například Masopust, Velikonoce ve 
skanzenu, Vojáci na vsi či Den řemesel s prezentací více 
než dvou desítek rukodělných činností, jako je práce 
tesaře, kováře, hrnčíře, košíkáře, provazníka, řezbáře, 
včelaře, mlynáře, pekaře či přadleny. Velké oblibě se 
těší rovněž projekt s názvem Malované léto věnovaný 
lidovému umění našich předků, se kterým se mohou 
návštěvníci seznámit během interaktivních dílen či 
návštěvou interiérových expozic skanzenu.

Skanzen Vysoký Chlumec
262 52 Vysoký Chlumec

www.muzeum-pribram.cz

http://www.muzeum-pribram.cz
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Rabasova galerie Rakovník
Rabasova galerie Rakovník je muzejní instituce za-
měřená především na současné a moderní výtvarné 
umění. Prezentuje malbu, kresbu, grafiku, plastiku či 
sochu, výtvarnou fotografii a další obory užitých umění 
v proměnných výstavách ve svých čtyřech výstavních 
síních roztroušených v historickém centru Rakovníka. 
Mimo jiné sídlí i v pozdně barokním domě se synago-
gou. Sbírku má zaměřenou regionálně, stálá expozice je 
z díla malíře Václava Rabase. Galerie celoročně pořádá 
ve svých prostorách koncerty komorní hudby.

Ke stálé expozici i k většině proměnných výstav při-
pravujeme doprovodné programy nebo výtvarné dílny 
pro děti a mládež v rozsahu od mateřských po střední 
školy. Pro dospělé pořádáme komentované prohlídky, 
přednášky i neformální setkání s vystavujícími výtvarný-
mi umělci.

Rabasova galerie (a synagoga), Vysoká 232, Rakovník
Nová síň pod Vysokou bránou, Vysoká 226, Rakovník
Výstavní síň na radnici, Husovo náměstí 27, Rakovník

www.rabasgallery.cz

http://www.rabasgallery.cz
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Dům přírody Blaníku
Nedaleko Vlašimi pod horou Velký Blaník stojí Dům pří-
rody Blaníku. Představuje návštěvníkům přírodu chrá-
něné krajinné oblasti Blaník a národního geoparku Kraj 
blanických rytířů i slavnou blanickou legendu o spícím 
vojsku. Návštěvníci zde naleznou expozici věnovanou 
přírodním, geologickým a kulturně-historickým zajíma-
vostem Podblanicka.

V interiéru Domu přírody Blaníku se nachází interaktivní 
model krajiny Blanické brázdy mezi Sázavou a Mla-
dou Vožicí, dioramata typických biotopů CHKO Blaník 
a expozice věnovaná blanické legendě. V podkroví je 
sál s videoprojekcí. Venkovní expozice je pak věnována 
lokální geologii s ukázkami místních hornin a minerálů. 
Vše je doplněno o dětské herní prvky.

Samozřejmostí je parkoviště pro osobní automobily 
i autobusy, občerstvení a WC. Přízemí Domu přírody 
Blaníku je bezbariérové. Vstupné je dobrovolné.

Pro školy a dětské kolektivy nabízíme výukové programy 
dle nabídky na webu.

Krasovice 19
258 01 Kondrac

www.dumprirody.cz/blanik

http://www.blanicti-rytiri.cz/cs/615-velky-blanik
http://www.geopark-kbr.cz/
http://www.geopark-kbr.cz/
http://www.dumprirody.cz/blanik
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České muzeum stříbra 
Hrádek – středověký  
stříbrný důl
Na kutnohorském Hrádku najdou návštěvníci dva pro-
hlídkové okruhy. První z nich, Město stříbra, seznamuje 
s vývojem Kutné Hory a stylem života tohoto bohatého 
královského města. Druhý okruh, Cesta stříbra, je pak 
atraktivním zážitkem pro mnoho zahraničních i tuzem-
ských cestovatelů. Nabízí možnost navštívit část původ-
ního středověkého dolu sv. Jiří, kde probíhala těžba od 
14. do 16. století. Pro veřejnost je zpřístupněna štola 
celkem 250 m dlouhá v hloubce 35 m pod zemí.

Hrádek představuje atraktivní cíl pro více než 100 000 
tuzemských i zahraničních návštěvníků ročně a zároveň 
funguje jako lokální i nadregionální centrum kultur 
a tradic, které připomíná prostřednictvím tematických 
akcí během roku. Součástí celoročního programu muzea 
jsou také interaktivní doprovodné programy připravené 
k jednotlivým výstavám nebo tematické výtvarné dílny 
během akcí. Edukativní činnost se zaměřuje především 
na žáky MŠ a ZŠ. V prostorách Hrádku probíhají také 
koncerty a přednášky určené široké veřejnosti. Nedílnou 
součástí činnosti muzea je také badatelské poradenství 
na celostátní i mezinárodní úrovni a nabídka služeb 
rozsáhlé specializované knihovny s 27 000 svazky.

Hrádek, Barborská 28
284 01 Kutná Hora

www.cms-kh.cz

http://www.cms-kh.cz
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Regionální muzeum 
v Jílovém u Prahy
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, p. o., se specia-
lizací na zlato v České republice, sídlí v domě zvaném 
Mince, bývalém královském horním úřadě, který patří 
mezi nejstarší budovy ve městě. V současné době má 
muzeum čtyři stálé expozice: Těžba a zpracování zlata, 
Ora et labora, Historie regionu a Tramping Posázaví. 
Muzeum provozuje tři těžební štoly na zlato, které patří 
k významným odkazům našeho kulturního dědictví. 
Štola sv. Josefa, štola sv. Antonína Paduánského a štola 
Halíře se nacházejí v malebném okolí města. První dvě 
z nich jsou na značených turistických trasách v rámci 
naučné stezky „Jílovské zlaté doly“.

Mimo stálých expozic muzeum pořádá výstavy z různých 
oborů a doprovodné programy (přednášky, koncerty 
a další). Muzeum má také bohatou nabídku vzděláva-
cích programů pro školy. Programy jsou během celého 
roku doplňovány dle aktuálních výstav a přizpůsobová-
ny dle přání a potřeb školních skupin. Jsou realizovány 
také výtvarné dílničky a programy pro rodiny s dětmi 
zaměřené na různá řemesla (např. textilní Vlnobraní) 
nebo vzdělávací činnosti (např. Muzejní čtení).

Masarykovo náměstí 16
254 01 Jílové u Prahy

www.muzeumjilove.cz

http://www.muzeumjilove.cz
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Hornické muzeum Příbram
Hornické muzeum Příbram, národní kulturní památka, 
je největším hornickým muzeem v ČR a jedním z nej-
větších v Evropě. Zve k návštěvě více než 50 objektů 
a několika kilometrů podzemí zdejších dolů na stříbro 
i dalších expozic, kde jde poznání ruku v ruce se zá-
žitkem. K vidění je Ševčinský důl z r. 1813, důl Vojtěch 
z r. 1779, kde bylo poprvé na světě dosaženo kilometru 
hloubky, dále důl Anna z r. 1789 nebo důl Drkolnov 
s monumentálním vodním kolem o průměru 12,4 m – 
jediným dochovaným na území ČR. Mezi nejvyhledá-
vanější cíle patří fárání na tzv. Wasserlauf ze 17. stol., 
jízda důlním vláčkem Prokopskou štolou k jámě hlubo-
ké 1 600 m (3. nejhlubší v ČR), vodní štola z 18. století, 
nejstarší parní těžní stroj u nás z let 1873–1889 či 
největší vzorek stříbra vystavený v českých muzeích.

Návštěvník se v expozicích seznámí s obdobím největší 
slávy zdejšího hornictví v 19. stol., kdy se tu vytěžilo 
více než 90 % stříbra a olova v rámci monarchie. Tehdy 
zde vznikla i Vysoká škola báňská, jediná v této části 
země, která přispěla k rozvoji vědy a techniky. Muzeum 
nabízí školám řadu vzdělávacích programů z oblasti 
geologie, historie hornictví, archeologie apod.

nám. Hynka Kličky 293
261 01 Příbram VI

www.muzeum-pribram.cz

http://www.muzeum-pribram.cz
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Památník Vojna Lešetice
Památník Vojna Lešetice, pobočka Hornického muzea 
Příbram, je autenticky dochovaný vězeňský areál, 
svého druhu ojedinělý ve střední Evropě. Původně 
zajatecký tábor pro německé válečné zajatce z let 
1947–1949, situovaný mezi nejstaršími uranovými 
šachtami Vojna č. 1 a Vojna č. 2 z roku 1948, sloužil 
v období 1949–1951 jako tábor nucených prací a ná-
sledně do roku 1961 jako vězeňské zařízení, ve kterém 
byla žalářována řada stoupenců demokracie a odpůrců 
komunistického režimu. V roce 2001 byl areál pro-
hlášen kulturní památkou a v roce 2005 po náročné 
rekonstrukci zpřístupněn veřejnosti.

Expozice seznamují s perzekucí po únoru 1948, proti-
komunistickým odporem a přibližují dějiny uranového 
hornictví. Součástí areálu je rovněž funkční důlní želez-
nice v délce 300 m, skanzen důlní techniky v plenéru, 
uranový geopark a Galerie Orbis Pictus: Europa, v níž 
svá díla prezentují současní výtvarní umělci z ČR i ze 
zahraničí. Unikátním exponátem této galerie je tzv. Ne-
konečné plátno – 200 m dlouhý obraz tvořený umělci 
z 16 zemí. Je svého druhu největší na světě a bylo 
zapsané do České knihy rekordů. Symbolizuje sounále-
žitost našich výtvarných umělců s autory z demokratické 
Evropy a světa.

Lešetice 52 
262 31 Milín

www.muzeum-pribram.cz

http://www.muzeum-pribram.cz
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Památník národního útlaku 
a odboje v Panenských 
Břežanech
„Zločin a trest“ je moderní, interaktivní expozice 
umístěná v prvním patře horního zámku v Panenských 
Břežanech. Návštěvník se prostřednictvím audiovi-
zuálních technologií seznámí s jedním z nejhrůznějších 
období českých dějin. Během prohlídky se mj. ponoří 
do událostí vedoucích k rozpadu první Československé 
republiky, spatří unikátní repliku „pankrácké gilotiny“, 
projde vlakem symbolizujícím obludné transporty židov-
ského obyvatelstva do koncentračních táborů, bude 
svědkem zločinů vysokých představitelů Protektorátu 
Čechy a Morava Reinharda Heydricha či Karla Hermanna 
Franka a nakonec zasedne v soudní síni, v níž bylo roz-
hodnuto o trestu nad válečnými zločinci a kolaboranty 
s německou okupační mocí.

Pro základní školy předkládáme komplexní informace 
od vzniku první Československé republiky, obsazení 
Sudet až po vznik Protektorátu Čechy a Morava, včetně 
počátků domácího i zahraničního odboje. Atentátu na 
zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha 
je věnována samostatná místnost. Pro mateřské školy 
máme připravený program, jehož osnova je postavena 
zejména na dění v přírodě během roku.

Hlavní 11
250 70 Panenské Břežany

panenske-brezany.muzeumbrandys.cz

https://panenske-brezany.muzeumbrandys.cz
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Hvězdárna ve Vlašimi
Zveme návštěvníky na exkurzi do blízkého i vzdáleného 
vesmíru. Za jasného počasí můžete v dalekohledech 
hvězdárny pozorovat Slunce, Měsíc, planety sluneční 
soustavy i objekty vzdáleného vesmíru (hvězdy, mlhovi-
ny, galaxie a další). Velmi zajímavá jsou také mimořád-
ná pozorování při výjimečných astronomických úkazech 
(zatmění Slunce a Měsíce, meteorické roje a další). 
Oblohu s vámi procestujeme i pouhým okem a osvětlí-
me i mimořádné meteorologické a astronomické jevy. 
Poradíme vám i s ochranou před světelným znečiště-
ním. V areálu hvězdárny si můžete prohlédnout, jak se 
měří počasí (meteorologická stanice ČHMÚ). Pravidelné 
akce: Pozorování na Májových slavnostech ve vlašim-
ském zámeckém parku (1. května), Den vlašimské 
hvězdárny (květen), Noc s Perseidami (srpen), Evropská 
noc vědců (září).

Vlašimskou hvězdárnu najdete na jižním okraji Vlašimi, 
vlevo při silnici na Kondrac. Hvězdárna byla postavena 
vlašimskými občany v letech 1958 až 1961. Od roku 
1997 její provoz a údržbu zajišťuje Vlašimská astrono-
mická společnost. Jejím hlavním posláním je zachování 
a rozvoj činnosti hvězdárny, propagace a popularizace 
astronomie a ostatních vědních oborů mezi širokou 
veřejností, zejména mezi mládeží.

Blanická 1095
258 01 Vlašim

www.vas.cz

http://www.vas.cz
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Centrum sklářského umění 
a Huť František v Sázavě
Od roku 1884, kdy byly pece první sázavské hutě po-
prvé „rozhicovány“, uplynulo už více než 130 let. Dnes 
Huť František hostí sklářské muzeum, jehož posláním je 
nejen uchovávat, ale také oživovat cenné tradice sklář-
ského řemesla a umění. V citlivě zrekonstruovaném 
objektu, posazeném v meandru řeky Sázavy, můžete 
zhlédnout díla předních umělců, sami si vyzkoušet 
sklářské řemeslo, absolvovat kreativní i umělecké sklář-
ské kurzy, kurzy pro školy, strávit volný čas během kul-
turních událostí nebo si uspořádat vlastní firemní akci. 
Pod jednou střechou najdete nejen muzeum, laboratoř 
a obchod, ale především zážitek.

Noemova archa je jedinečná dvoupatrová výstavní 
síň, jež kotví v samém středu muzea. Nese část sbírky 
uměleckého skla, realizovaného výtvarníky na sympo-
ziích IGS v Novém Boru. Galerie vystavuje současná 
díla známých a talentovaných autorů. Žhavá huť a staré 
chladicí pece dominují velkolepému prostoru v centrál-
ním objektu muzea, kde se často odehrávají představe-
ní, koncerty a různá setkání.

Historie i současný design, jedinečná sbírka i živá 
řemesla, to vše se snoubí v Huti František a odráží také 
v sortimentu místního „muzeum shopu“.

Na Kácku 218
285 06 Sázava

www.hutfrantisek.cz

http://www.hutfrantisek.cz
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Muzeum T. G. Masaryka 
v Lánech
Muzeum T. G. Masaryka v Lánech prezentuje osobnost 
prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua 
Masaryka, jeho rodinu a historické události spojené 
s jeho osobou. Bezbariérové muzeum je situováno 
v architektonicky velmi zajímavě upraveném dobovém 
špýcharu z 18. století. V areálu muzea je kavárna a dět-
ský koutek. Expozice muzea je obohacena o multime-
diální prvky, které blíže představují zajímavé sbírkové 
předměty, ale také události ze života T. G. Masaryka.

Muzeum T. G. Masaryka v Lánech nabízí lektorské 
programy pro školy, jež navazují na rámcově vzdělávací 
program pro ZŠ a SŠ. K nejoblíbenějším patří program 
s názvem Po stopách T. G. Masaryka. Program sezna-
muje žáky s osobností prvního čs. prezidenta T. G. Ma-
saryka a jeho rodinou. Zároveň přibližuje tehdejší 
společenské dění, které ovlivnilo jeho život a postoje. 
Program je založen na principu interaktivního přístupu. 
Vhodně jsou využity pracovní listy připravené zvlášť pro 
1. a 2. stupeň/střední školy, které slouží jako učební 
pomůcka.

Další nabízené programy seznamují například s historií 
československých legií, budováním státu, s životem 
v době první republiky atd.

Zámecká 197
270 61 Lány

www.muzeumtgm.cz/muzeum-tg-masaryka-v-lanech

http://www.muzeumtgm.cz/muzeum-tg-masaryka-v-lanech
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Památník Karla Čapka 
ve Staré Huti u Dobříše
Památník Karla Čapka je příspěvkovou organizací 
Středočeského kraje, jejíž stálá expozice je zaměřena 
na život a dílo Karla Čapka, Olgu Scheinpflugovou 
a Ferdinanda Peroutku. Sídlí v bývalém úřednickém 
domě ve Staré Huti u Dobříše, v historickém areálu, kde 
byla v 19. století zpracovávána železná ruda. Po první 
světové válce získal nemovitost od Colloredo-Mansfeldů 
správce jejich panství Václav Palivec, který ji věnoval 
Karlu Čapkovi a Olze Scheinpflugové jako svatební dar 
k doživotnímu užívání.

Památník Karla Čapka se snaží oslovit všechny věkové 
kategorie. Do stálé nabídky patří například komentova-
né prohlídky, v rámci kterých se studenti seznámí se ži-
votem a dílem Karla Čapka, Ferdinanda Peroutky a Olgy 
Scheinpflugové. Součástí prohlídky je rovněž promítání 
20 minut dlouhého filmu Život a doba spisovatele Karla 
Čapka, který studentům pomůže s utříděním a upev-
něním informací získaných během prohlídky. Tvůrci 
naučné stezky Karla Čapka nabízejí studentům pracovní 
listy pro úrovně předškolák, základní a střední škola. 
Pracovní listy je možné si zdarma vytisknout v pohodlí 
školy nebo zakoupit v památníku. Památník nabízí 
mj. i putovní výstavy.

Stará Huť 125
262 02 Stará Huť

www.capek-karel-pamatnik.cz

http://www.capek-karel-pamatnik.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=200013&id=14321
http://www.capek-karel-pamatnik.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=200013&id=14321
http://www.capek-karel-pamatnik.cz
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Památník Antonína Dvořáka 
ve Vysoké u Příbrami
Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami, p. o., 
je institucí, která uchovává odkaz a vypráví o životě 
a díle světové hudební osobnosti Antonínu Dvořákovi 
a o životě prvních majitelů, manželů Kounicových.

V zámečku je koncertní síň. V suterénu se nachází 
výstavní prostory Galerie Václava Kounice, promítací 
a edukační síň i odborná knihovna.

Muzeum koncertní podporou a prezentací mladých 
hudebníků a umělců napomáhá k rozvoji jejich umělec-
kého potenciálu a přispívá k další popularizaci daného 
oboru.

V přímé vazbě na stálou expozici a výstavy jsou připrave-
ny edukační a animační zážitkové programy pro jednot-
livce, žáky a studenty všech typů škol. Poutavé a inter-
aktivní úkoly jsou připraveny pro různé věkové kategorie 
dětí a studentů různých typů škol. Základní lektorované 
prohlídky přibližují život a dílo skladatele i původních 
majitelů zámečku. Snahou je, aby si návštěvník z progra-
mů, komentovaných prohlídek, přednášek, workshopů 
a hudebních laboratoří odnesl nové poznání. Programy 
jsou však nejen o poznávání, ale i o nových zážitcích, 
hudebním vnímání a prožívání, o interakci s Dvořákovou 
hudbou a světem, ve kterém žijeme.

Vysoká u Příbramě 69
262 42 Rožmitál pod Třemšínem

www.antonindvorak.cz

http://www.antonindvorak.cz
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Muzeum umění 
a designu Benešov
Muzeum umění a designu Benešov si nově říká MUD. 
S benešovskou à. Vedle hvězdného loga dostalo 
jednotný vizuální styl. Za poslední dobu se toho u nás 
změnilo ale mnohem víc. Budova prošla výraznou 
rekonstrukcí a proměnil se také koncept výstav. V MUD 
pořádáme krátkodobé i dlouhodobé výstavy zaměřené 
na umění od 2. poloviny 20. století až po to současné. 
A protože sídlíme v Benešově, naší pozornosti neunik-
nou ani regionální autoři. Chceme vám ukazovat stále 
něco nového a poodkrýt vám naši početnou sbírku, 
proto u nás nenajdete stálé expozice v klasickém stylu. 
Kromě výstav se tu pravidelně konají výtvarné dílny 
pro nejmenší i největší, přednášky, diskuze a filmové 
projekce. Účastníme se festivalu Muzejní noc, Den 
architektury, Noc literatury a dalších.

Jak se připravuje výstava? K čemu je v muzeu kurátor? 
A kdo má na starosti sbírku? Poznej, jak funguje galerie, 
vytvoř si koláž, sochu ze sádry nebo na vlastní ruce 
poznej další výtvarné techniky. K probíhajícím výstavám 
máme pro děti připraveny celodenní sobotní programy, 
pro ty „velké“ Výtvarku pro nejstarší. Pamatujte, že 
„každý může být umělcem“!

Malé náměstí 74 
256 01 Benešov

www.mudbenesov.cz

http://www.mudbenesov.cz


42

Ekocentrum Huslík
Ekocentrum se nachází v centru lužního lesa u Podě-
brad. Ve své činnosti se opíráme o hlavní motto: ŽIJME 
s přírodou, UČME SE přírodou, PEČUJME o přírodu!

Na Huslíku žijeme přírodou. Pěstujeme bylinky, pečeme 
vlastní chléb, včelaříme šetrným způsobem, děláme si 
vlastní mošt a staráme se o sady. Tyto a mnohé další 
aktivity zprostředkováváme dětem a široké veřejnosti 
prostřednictvím různých akcí a komunitních setkání.

Učíme přírodou jako hlavní aktivitou v podobě en-
vironmentální výchovy, vzdělání a osvěty. Nabízíme 
širokou nabídku denních výukových programů pro školy 
a školky na téma trvale udržitelného života, ochrany pří-
rody, ekologického farmaření, včelaření a ovocnářství. 
Pořádáme příměstské tábory, vzdělávací akce a seminá-
ře, vedeme poradnu pro širokou veřejnost.

Již více než 25 let pečujeme o přírodu! V rámci záchran-
né stanice poskytujeme každý rok péči téměř 2 000 
volně žijících živočichů, vytváříme prvky na podporu 
druhové rozmanitosti a provádíme i záchranné trans-
fery. V okolí Huslíku jsme vytvořili přírodní areál, kde 
se nachází genofondové sady starých odrůd ovocných 
stromů, tůně, pastva hospodářských zvířat a didaktická 
přírodní zahrada.

Na Zálesí 1473
290 01 Poděbrady

www.ekocentrumhuslik.cz

http://www.ekocentrumhuslik.cz
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Zábavně-naučný  
Park Mirakulum
Park Mirakulum v rámci environmentální výchovy nabízí 
interaktivní vzdělávací naučnou lesní stezku a zahrady.

Les, kterým naučná lesní stezka prochází, má rozlohu 
4 ha. Stezka je zaměřena zejména na děti z mateřských 
a základních škol. Návštěvu druhově nesmírně pestrého 
lesa můžete spojit s environmentální výchovou a pří-
rodopisem. Stezka zahrnuje interaktivní prvky, které 
pedagogům pomohou rozvinout naučnou látku v praxi.

V naučných zahradách najdete větší množství zeměděl-
ských plodin a bylinek, zeleniny a květin, jejichž skladba 
a podoba se mění podle ročního období. Jsou pro vás 
připraveny informační tabule a interaktivní prvky k jed-
notlivým druhům obilnin, kde uvidíte rostlinu v růstových 
fázích a následně i její využití v praktickém životě. Vše si 
můžete osahat i očichat.

Součástí parku je také lesní zoo, připravená ve spolu-
práci se Záchrannou stanicí pro zraněné živočichy na 
Huslíku, dále kontaktní zoo a obora s daňky. Další okruh, 
který je součástí vzdělávacího programu, se zaměřuje na 
zvýšení povědomí o správném třídění a recyklaci odpa-
du. V prostorách výtvarných a tvůrčích dílen se pořádají 
i workshopy, kde si děti mohou vyzkoušet a naučit se 
několik výtvarných technik.

Topolová 629
289 24 Milovice

www.mirakulum.cz

http://www.mirakulum.cz
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Hvězdárna Mladá Boleslav
hvezdarnamb.cz

Městská hvězdárna ve Slaném
www.hvezdarna-slany.cz

Příspěvkové organizace Středočeského kraje  
v oblasti kultury*

Galerie Středočeského kraje (GASK, Kutná Hora)*
www.gask.cz

Středočeská vědecká knihovna v Kladně*
www.svkkl.cz

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy*
www.muzeum-roztoky.cz

Ateliér Zdenky Braunerové (Roztoky u Prahy)*
www.muzeum-roztoky.cz

Braunerův mlýn (Roztoky u Prahy)*
www.muzeum-roztoky.cz

Ústav archeologické památkové péče středních Čech*
www.uappsc.cz

Zámek Nižbor – Informační centrum keltské kultury*
www.zameknizbor.cz

Muzeum Podblanicka (Vlašim)*
www.muzeumpodblanicka.cz

Zámek Růžkovy Lhotice*
www.muzeumpodblanicka.cz

Secesní dům Benešov*
www.muzeumpodblanicka.cz

Muzeum Českého krasu (Beroun)*
muzeum-beroun.cz

Geopark Barrandien (Beroun)*
muzeum-beroun.cz/geopark

Plzeňská brána (Beroun)*
muzeum-beroun.cz/brana

Muzeum Hořovicka (Hořovice)*
muzeum-beroun.cz

Městské muzeum v Žebráku*
muzeum-beroun.cz

http://hvezdarnamb.cz/
http://www.hvezdarna-slany.cz/
http://www.gask.cz
http://www.svkkl.cz/
http://www.muzeum-roztoky.cz/
http://www.muzeum-roztoky.cz/
http://www.muzeum-roztoky.cz/
http://www.uappsc.cz
http://www.zameknizbor.cz
http://www.muzeumpodblanicka.cz
http://www.muzeumpodblanicka.cz/
http://www.muzeumpodblanicka.cz/
http://muzeum-beroun.cz/
http://muzeum-beroun.cz/
http://muzeum-beroun.cz/
http://muzeum-beroun.cz/
http://muzeum-beroun.cz/
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Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně*
www.omk.cz

Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích*
mayrau.omk.cz

Národní kulturní památka Budeč u Zákolan*
www.omk.cz

Bunkr tzv. Pražské čáry u Bratronic*
www.omk.cz, www.codyprint.cz/muzeum

Regionální muzeum v Kolíně*
www.muzeumkolin.cz

Červinkovský dům (Kolín)*
www.muzeumkolin.cz

Dvořákovo muzeum pravěku (Kolín)*
www.muzeumkolin.cz

Tvrz Hradenín (Plaňany)*
www.tvrzhradenin.cz

Muzeum lidových staveb v Kouřimi*
www.skanzenkourim.cz

Muzeum Kouřimska v Kouřimi*
www.muzeumkourimska.cz

Podlipanské muzeum v Českém Brodě*
www.podlipanskemuzeum.cz

České muzeum stříbra (Kutná Hora)*
www.cms-kh.cz

Kamenný dům (Kutná Hora)*
www.cms-kh.cz

Tylův dům (Kutná Hora)*
www.cms-kh.cz

Regionální muzeum Mělník*
www.muzeum-melnik.cz

Skalní obydlí ve Lhotce u Mělníka*
www.muzeum-melnik.cz

Muzeum Mladoboleslavska (Mladá Boleslav)*
www.muzeummb.cz

http://www.omk.cz/
http://mayrau.omk.cz/
http://www.omk.cz/
http://www.omk.cz
http://www.codyprint.cz/muzeum/
http://www.muzeumkolin.cz/
http://www.muzeumkolin.cz
http://www.muzeumkolin.cz
http://www.tvrzhradenin.cz
http://www.skanzenkourim.cz
http://www.muzeumkourimska.cz
http://www.podlipanskemuzeum.cz/
http://www.cms-kh.cz
http://www.cms-kh.cz
http://www.cms-kh.cz
http://www.muzeum-melnik.cz
http://www.muzeum-melnik.cz
http://www.muzeummb.cz
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Letecké muzeum Metoděje Vlacha (Mladá Boleslav)*
www.letecke-muzeum-metodeje-vlacha.cz

Muzeum Benátecka (Benátky nad Jizerou)*
www.muzeumbenatecka.cz

Muzeum Podbezdězí (Bělá pod Bezdězem)*
www.muzeumpodbezdezi.cz

Polabské muzeum (Poděbrady)*
www.polabskemuzeum.cz

Památník krále Jiřího z Poděbrad (Poděbrady)*
www.polabskemuzeum.cz

Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem*
www.polabskemuzeum.cz

Vlastivědné muzeum Nymburk*
www.polabskemuzeum.cz

Muzeum Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem*
www.polabskemuzeum.cz

Oblastní muzeum Praha-východ  
(Brandýs nad Labem – Stará Boleslav)*
www.muzeumbrandys.cz

Brandýská katovna (Brandýs nad Labem)*
www.muzeumbrandys.cz

Hrad Jenštejn (Jenštejn)*
jenstejn.muzeumbrandys.cz

Památník Josefa Lady a jeho dcery Aleny (Hrusice)*
hrusice.muzeumbrandys.cz

Památník národního útlaku a odboje  
v Panenských Břežanech*
panenske-brezany.muzeumbrandys.cz

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy*
www.muzeumjilove.cz

Štola sv. Josefa (Jílové u Prahy – Dolní Studené)*
www.muzeumjilove.cz

Štola sv. A. Paduánského  
(Jílové u Prahy – Dolní Studené)*
www.muzeumjilove.cz

http://www.letecke-muzeum-metodeje-vlacha.cz/
http://www.muzeumbenatecka.cz
http://www.muzeumpodbezdezi.cz
http://www.polabskemuzeum.cz
http://www.polabskemuzeum.cz/
http://www.polabskemuzeum.cz
http://www.polabskemuzeum.cz/
http://www.polabskemuzeum.cz/
http://www.muzeumbrandys.cz/
http://www.muzeumbrandys.cz/
https://jenstejn.muzeumbrandys.cz/cz/
https://hrusice.muzeumbrandys.cz/cz/
https://panenske-brezany.muzeumbrandys.cz/
http://www.muzeumjilove.cz/
http://www.muzeumjilove.cz/
http://www.muzeumjilove.cz/
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Štola Halíře (katastrální území Pohoří u Prahy)*
www.muzeumjilove.cz

Hornické muzeum Příbram*
www.muzeum-pribram.cz

Hornický skanzen Březové Hory (Příbram)*
www.muzeum-pribram.cz

Památník Vojna Lešetice*
www.muzeum-pribram.cz

Skanzen Vysoký Chlumec*
www.muzeum-pribram.cz

Muzeum Špýchar Prostřední Lhota*
www.muzeum-pribram.cz

Muzeum zlata Nový Knín*
www.muzeum-pribram.cz

Uranový důl Bytíz*
www.muzeum-pribram.cz

Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše*
www.capek-karel-pamatnik.cz

Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami*
www.antonindvorak.cz

Muzeum T. G. M. Rakovník*
www.muzeumtgm.cz

Muzeum Rakovník*
www.muzeumtgm.cz

Muzeum T. G. Masaryka v Lánech*
www.muzeumtgm.cz

Muzeum Nové Strašecí*
www.muzeumtgm.cz

Památník Joachima Barranda ve Skryjích*
www.muzeumtgm.cz

Památní síň Alice G. Masarykové a ČČK*
www.muzeumtgm.cz

Památní síň Jaroslava Fraňka Nezabudice*
www.muzeumtgm.cz

http://www.muzeumjilove.cz/
http://www.muzeum-pribram.cz
http://www.muzeum-pribram.cz
http://www.muzeum-pribram.cz
http://www.muzeum-pribram.cz
http://www.muzeum-pribram.cz
http://www.muzeum-pribram.cz
http://www.muzeum-pribram.cz
http://www.capek-karel-pamatnik.cz
http://www.antonindvorak.cz
http://www.muzeumtgm.cz
http://www.muzeumtgm.cz
http://www.muzeumtgm.cz
http://www.muzeumtgm.cz
http://www.muzeumtgm.cz
http://www.muzeumtgm.cz
http://www.muzeumtgm.cz
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Vlastivědné muzeum Jesenice*
www.muzeumtgm.cz

Rabasova galerie Rakovník*
www.rabasgallery.cz

Nová síň pod Vysokou bránou (Rakovník)*
www.rabasgallery.cz

Výstavní síň na radnici (Rakovník)*
www.rabasgallery.cz

Stálá expozice obrazů Václava Rabase (Rakovník)*
www.rabasgallery.cz

Příspěvkové organizace Středočeského kraje  
v oblasti kultury* (mapová aplikace)
gis.kr-stredocesky.cz/JS/ROI_PO

Památník Bedřicha Smetany – Jabkenice
www.nm.cz/navstivte-nas/objekty

Památník Josefa Suka – Křečovice
www.nm.cz/navstivte-nas/objekty

Památník Jana Palacha ve Všetatech
www.nm.cz/navstivte-nas/objekty

Muzeum veteránů Pavlíkov
moto-veterani.cz

Muzeum motocyklů Křivoklát
www.muzeum-krivoklat.cz

Muzeum Moto & Velo (Přerov nad Labem)
www.motovelomuzeum.cz

Muzeum historických motocyklů JAWA Rabakov
www.jawa-muzeum.cz

Malé muzeum techniky JAWY OD SÁZAVY (Kácov)
www.jawyodsazavy.cz

Jawa muzeum Konopiště
jawa.eltsen.cz

Muzeum sportovních vozů Lány
www.auto-muzeum.cz

Muzeum amerických historických automobilů  
JK Classics (Lužná u Rakovníka)
jkclassics.cz

http://www.muzeumtgm.cz
http://www.rabasgallery.cz
http://www.rabasgallery.cz
http://www.rabasgallery.cz
http://www.rabasgallery.cz
https://gis.kr-stredocesky.cz/JS/ROI_PO/
http://www.nm.cz/navstivte-nas/objekty
http://www.nm.cz/navstivte-nas/objekty
http://www.nm.cz/navstivte-nas/objekty
http://moto-veterani.cz
http://www.muzeum-krivoklat.cz/
http://www.motovelomuzeum.cz/
http://www.jawa-muzeum.cz/
http://www.jawyodsazavy.cz/
http://jawa.eltsen.cz/
http://www.auto-muzeum.cz/
http://jkclassics.cz/
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Retroautomuzeum (Strnadice)
www.retroautomuzeum.cz

Automuzeum Pelechov – Luštěnice
www.automuzeum-pelechov.cz

Železniční muzeum Zlonice (Lisovice)
zmzlonice.draha.net

Muzeum těžby a dopravy vápence  
v Českém krasu – Skanzen Solvayovy lomy
nove.solvayovylomy.cz

Kolešovka (Lužná u Rakovníka – Kolešovice)
kolesovka.eu

Vlečka Kněževes
kolesovka.eu

Posázavský Pacifik
www.posazavsky-pacifik.cz

Kolínská řepařská drážka (Kolín-Sendražice)
reparskadrazka.cz

Úzkokolejná železnice Mirakulum –  
Tankodrom Milovice
www.tankodrommilovice.cz

Muzeum cukrovarnictví, lihovarnictví,  
řepařství a města Dobrovice
www.dobrovickamuzea.cz

CHKO Blaník
blanik.ochranaprirody.cz

CHKO Brdy
brdy.ochranaprirody.cz

CHKO Český kras
ceskykras.ochranaprirody.cz

CHKO Křivoklátsko
krivoklatsko.ochranaprirody.cz

CHKO Český ráj
ceskyraj.ochranaprirody.cz

CHKO Kokořínsko – Máchův kraj
kokorinsko.ochranaprirody.cz

http://www.retroautomuzeum.cz/
http://www.automuzeum-pelechov.cz
http://zmzlonice.draha.net/
http://nove.solvayovylomy.cz
http://kolesovka.eu/
http://kolesovka.eu/
http://www.posazavsky-pacifik.cz/
https://reparskadrazka.cz/
http://www.tankodrommilovice.cz/
http://www.dobrovickamuzea.cz/
http://blanik.ochranaprirody.cz
http://brdy.ochranaprirody.cz
http://ceskykras.ochranaprirody.cz/
http://krivoklatsko.ochranaprirody.cz
http://ceskyraj.ochranaprirody.cz/
http://kokorinsko.ochranaprirody.cz/
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Dům přírody Blaníku (nedaleko Krasovic)
www.dumprirody.cz/blanik

Dům přírody Českého ráje (Dolánky u Turnova)
www.dumprirody.cz/ceskyraj

Dům přírody Českého krasu (Koněpruské jeskyně)
www.dumprirody.cz/ceskykras

Informační středisko CHKO Český ráj  
(arboretum Bukovina)
www.dumprirody.cz/informacni-stredisko-chko-cesky-raj

Informační středisko CHKO Křivoklátsko (Křivoklát)
www.dumprirody.cz/informacni-stredisko- 
chko-krivoklatsko

Globální geopark UNESCO Český ráj
www.geoparkceskyraj.cz

Národní geopark Ralsko
www.geoparkralsko.cz

Národní geopark Kraj blanických rytířů
www.blanik.net

Barrandien
www.barrandien.cz

Přírodní rezervace Milovice
www.ceska-krajina.cz/rezervace/ 
prirodni-rezervace-milovice

Obora Žleby
oborazleby.cz

Informační a vzdělávací středisko Lesů ČR Křivoklát
lskrivoklat.lesycr.cz/informacni-a-vzdelavaci-stredisko

Ekocentra ve Středočeském kraji
www.ekocentra.cz/ekocentra/stredocesky-kraj

Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim
www.csopvlasim.cz

Centrum ekologické výchovy Ochrany fauny ČR (Votice)
www.ochranafauny.cz

Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou  
(Kralupy nad Vltavou)
www.eckralupy.cz

http://www.dumprirody.cz/blanik/
http://www.dumprirody.cz/ceskyraj
http://www.dumprirody.cz/ceskykras/
http://www.dumprirody.cz/informacni-stredisko-chko-cesky-raj
http://www.dumprirody.cz/informacni-stredisko-chko-krivoklatsko
http://www.dumprirody.cz/informacni-stredisko-chko-krivoklatsko
http://www.geoparkceskyraj.cz/
http://www.geoparkralsko.cz/
http://www.blanik.net
http://www.barrandien.cz/
http://www.ceska-krajina.cz/rezervace/prirodni-rezervace-milovice/
http://www.ceska-krajina.cz/rezervace/prirodni-rezervace-milovice/
http://oborazleby.cz/
https://lskrivoklat.lesycr.cz/informacni-a-vzdelavaci-stredisko/
http://www.ekocentra.cz/ekocentra/stredocesky-kraj/
http://www.csopvlasim.cz
http://www.ochranafauny.cz/
http://www.eckralupy.cz
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Návštěvnické středisko Vodní dům (Hulice)
www.vodni-dum.cz

Naučné středisko ekologické výchovy  
Kladno-Čabárna, o. p. s. (Kladno)
www.nsev-kladno.cz

Městské lesy Český Brod
www.cesbrod.cz/group/urad-mestske-lesy

Ekodomov, o. s. (Kutná Hora)
www.ekodomov.cz

Ekocentrum Koniklec (Liběchov)
www.ekocentrumkoniklec.cz

Ekocentrum Zahrada (Mladá Boleslav)
www.mb-eko.cz/zahrada

Ekocentrum Huslík (Poděbrady)
ekocentrumhuslik.cz

EKOLANDIA, o. p. s.
www.ekolandia.cz

Ekocentrum při MAS – Střední Polabí  
(Brandýs nad Labem)
www.strednipolabi.cz

Centrum environmentálního vzdělávání Muzea Říčany
www.ricany.cz/org/muzeum

Centrum ekologické výchovy Zvoneček  
(Vrané nad Vltavou)
www.cev-zvonecek.cz

Podbrdské ekocentrum Fabián  
(Rožmitál pod Třemšínem)
www.csop.webnode.cz

IS CHKO Křivoklátsko-Křivoklát  
(IVS Budy, Křivoklátsko, o. p. s.), (Křivoklát)
www.is-krivoklat.cz

Lesní ateliér Kuba (Kersko)
lesniatelierkuba.cz

Labyrintárium (Loučeň)
www.zamekloucen.cz

http://www.vodni-dum.cz
http://www.nsev-kladno.cz
http://www.cesbrod.cz/group/urad-mestske-lesy
http://www.ekodomov.cz
http://www.ekocentrumkoniklec.cz
http://www.mb-eko.cz/zahrada
http://ekocentrumhuslik.cz/
http://www.ekolandia.cz
http://www.strednipolabi.cz
http://www.ricany.cz/org/muzeum/
http://www.cev-zvonecek.cz
http://www.csop.webnode.cz
http://www.is-krivoklat.cz
http://lesniatelierkuba.cz
http://www.zamekloucen.cz/
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Muzeum klasického knihařství – knihařská dílna 
(Rožďalovice)
rajman.cz

Sklárny Crystal BOHEMIA (Poděbrady)
www.crystal-bohemia.com

Muzeum kostek Poděbrady
www.muzeumlega.cz/muzeum/podebrady

Muzeum kostek Kutná Hora
www.muzeumlega.cz/muzeum/kutna-hora

Zrcadlové bludiště (Kutná Hora) 
www.zrcadlovebludiste.cz 

Muzeum kutnohorské čokolády a čokoládovna  
(Kutná Hora)
www.chocomuseum.cz

Muzeum hrnčířství (Kostelec nad Černými lesy)
www.kostelecncl.cz

Vodácké muzeum ve Zruči nad Sázavou
www.zamek-zruc.cz/vodacke-muzeum

Po stopách Jindřicha z Kingdom Come: Deliverance
www.centralbohemia.cz

Muzeum Soutice
muzeum.soutice.cz

Muzeum v Louňovicích pod Blaníkem a Muzeum 
včelařství Podblanicka
www.lounovicepodblanikem.cz

paraZOO (Vlašim)
www.parazoo.cz

Motýlárium Votice
www.motylarium.cz

Klášter sv. Františka z Assisi (Votice)
klaster-votice.webnode.cz

Podbrdské muzeum (Rožmitál pod Třemšínem)
www.podbrdskemuzeum.cz

Galerie Františka Drtikola Příbram
www.galerie-drtikol.com

https://rajman.cz/
http://www.crystal-bohemia.com/
http://www.muzeumlega.cz/muzeum/podebrady
http://www.muzeumlega.cz/muzeum/kutna-hora
http://www.chocomuseum.cz/
http://www.kostelecncl.cz
http://www.zamek-zruc.cz/vodacke-muzeum
http://www.centralbohemia.cz
http://muzeum.soutice.cz/
http://www.lounovicepodblanikem.cz
http://www.parazoo.cz/
http://www.motylarium.cz/
https://klaster-votice.webnode.cz/
http://www.podbrdskemuzeum.cz
http://www.galerie-drtikol.com/
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Regionální informační centrum  
KELTSKÉ OPPIDUM ZÁVIST (Dolní Břežany)
ric-dolnibrezany.cz

Sklárny Nižbor
www.ruckl.com

Glasstar sklářská huť Nenačovice
www.ceske-sklo.cz/glasstar

Muzeum betlémů (Karlštejn)
www.muzeumbetlemu.cz

Památník Lidice
www.lidice-memorial.cz

Buštěhradské muzeum Oty Pavla (Buštěhrad)
www.bustehrad.cz/muzeum

Sušárna chmele Kolešovice
chmele.webnode.cz

Pivovar Krušovice
krusovice.cz

Pivovar Nymburk
postriziny.cz

Pivovar Velké Popovice
www.kozel.cz

Galerie Anderle (Pavlíkov)
www.pavlikov.cz

Muzeum Jesenická továrna (Jesenice)
www.jesenickatovarna.cz

History Park (Ledčice)
www.historypk.cz

Malé máslovické muzeum Másla (Máslovice)
www.maslovice.cz/web/cs/muzeum-masla

Zrcadlový labyrint (Líbeznice u Prahy)
www.zrcadlovylabyrint.cz

Divadlo kouzel (Líbeznice u Prahy) 
www.divadlokouzel.cz

Vodní elektrárna Orlík (Bohostice)
www.cez.cz/orlik

http://ric-dolnibrezany.cz
http://www.ruckl.com
http://www.ceske-sklo.cz/glasstar/cz/index_cz.html
http://www.muzeumbetlemu.cz/
http://www.lidice-memorial.cz/
http://www.bustehrad.cz/muzeum/
https://chmele.webnode.cz
https://krusovice.cz/
http://postriziny.cz
http://www.kozel.cz/
http://www.pavlikov.cz
http://www.jesenickatovarna.cz/
http://www.historypk.cz
http://www.maslovice.cz/web/cs/muzeum-masla
http://www.zrcadlovylabyrint.cz
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Vědecká a výzkumná centra 
ve Středočeském kraji
Ve Středočeském kraji se nachází široká síť výzkum-
ných organizací a center. Vedle vědecké a výzkumné 
činnosti realizují tyto instituce často také celou řadu 
aktivit pro děti, žáky, studenty, učitele, školy a širokou 
veřejnost v oblasti popularizace vědy. Mezi tyto aktivity 
patří např. dny otevřených dveří, exkurze, komentované 
prohlídky, vědecké dílny, výstavy, popularizační před-
nášky, prezentační akce pro MŠ a ZŠ, výukové programy 
pro školy, Science Café, Business Breakfasts, vědecký 
jarmark, talentová akademie, studentské stáže, vysílání 
vědců do škol, letní školy pro studenty VŠ a doktorandy, 
spolupráce na Týdnu vědy a techniky AV ČR, zapojení 
do projektu Otevřená věda AV ČR a do Noci vědců, účast 
na Veletrhu vědy, veletrzích vzdělávání, festivalech 
a konferencích.

Vybrané instituce v oblasti vědy a výzkumu 
ve Středočeském kraji

Aerodynamická laboratoř v Novém Kníně,  
Ústav termomechaniky, AV ČR, v. v. i.
www.it.cas.cz

Astronomický ústav AV ČR, v. v. i. (Ondřejov)
www.asu.cas.cz

BIOCEV – Biotechnologické a biomedicínské centrum 
Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci
www.biocev.eu

Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. (Vestec)
www.ibt.cas.cz

Botanický ústav AV ČR, v. v. i. (Průhonice)
www.ibot.cas.cz/cs

Centrum aplikovaného výzkumu Dobříš
cavd.cz

Centrum výzkumu Řež, s. r. o. (Husinec-Řež)
cvrez.cz

http://www.it.cas.cz/
http://www.asu.cas.cz
http://www.biocev.eu
http://www.ibt.cas.cz/
http://www.ibot.cas.cz/cs
http://cavd.cz
http://cvrez.cz/
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ČVUT v Praze, CVUM – Centrum vozidel udržitelné 
mobility (Roztoky)
www.cvum.eu

ČVUT v Praze, FBMI – Fakulta biomedicínského 
inženýrství (Kladno)
www.fbmi.cvut.cz

ČVUT v Praze, UCEEB – Univerzitní centrum energeticky 
efektivních budov (Buštěhrad)
www.uceeb.cz

ČZÚ v Praze – Výzkumná stanice Červený Újezd
www.af.czu.cz

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., ELI BEAMLINES  
(Dolní Břežany)
www.eli-beams.eu

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., HiLASE (Dolní Břežany)
www.hilase.cz

IFER – Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s. r. o. 
(Jílové u Prahy)
www.ifer.cz

Národní ústav duševního zdraví (Klecany)
www.nudz.cz

Státní ústav jaderné, chemické  
a biologické ochrany, v. v. i. (Milín)
www.sujchbo.cz

SVÚM, a. s., Výzkumné a testovací centrum materiálů 
(Čelákovice)
www.svum.cz

ŠKODA AUTO Vysoká škola, o. p. s. (Mladá Boleslav)
www.savs.cz

Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko- 
-technologické v Praze (Kralupy nad Vltavou)
www.technopark-kralupy.cz

Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. (Husinec-Řež)
www.iic.cas.cz

Ústav archeologické památkové péče středních Čech 
(Kounice, Nižbor, Benátky n. J., Praha)
www.uappsc.cz

http://www.cvum.eu/
http://www.fbmi.cvut.cz
http://www.uceeb.cz
http://www.af.czu.cz/
http://www.eli-beams.eu
http://www.hilase.cz
http://www.ifer.cz
http://www.nudz.cz
http://www.sujchbo.cz
http://www.svum.cz
http://www.savs.cz
http://www.technopark-kralupy.cz
http://www.iic.cas.cz
http://www.uappsc.cz
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Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. (Husinec-Řež)
www.ujf.cas.cz

ÚJV Řež, a. s. (Husinec)
www.ujv.cz

Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. 
(Liběchov)
www.iapg.cas.cz

ÚVR Mníšek pod Brdy
www.uvr.cz

Výzkumný ústav geodetický, topografický 
a kartografický, v. v. i. (Zdiby)
www.vugtk.cz

Výzkumný ústav lesního hospodářství 
a myslivosti, v. v. i. (Jíloviště)
www.vulhm.cz

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné 
zahradnictví, v. v. i. (Průhonice)
www.vukoz.cz

Výzkumné centrum SELTON, s. r. o. (Stupice)
www.selton.cz

Výzkumný ústav včelařský, s. r. o. (Dol)
www.beedol.cz

Otevřená věda Akademie věd ČR
www.otevrenaveda.cz

http://www.ujf.cas.cz
http://www.ujv.cz
http://www.iapg.cas.cz
http://www.uvr.cz
http://www.vugtk.cz
http://www.vulhm.cz
http://www.vukoz.cz
http://www.selton.cz/
http://www.beedol.cz
http://www.otevrenaveda.cz
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Vybrané výlety v Praze
Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy
www.planetum.cz

Zoologická zahrada hl. m. Prahy
www.zoopraha.cz

Botanická zahrada hl. m. Prahy
www.botanicka.cz

Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty UK 
www.bz-uk.cz

Národní muzeum 
www.nm.cz

Historická budova Národního muzea 
www.nm.cz/navstivte-nas/objekty

Nová budova Národního muzea 
www.nm.cz/navstivte-nas/objekty

České muzeum hudby 
www.nm.cz/navstivte-nas/objekty

Náprstkovo muzeum asijských, afrických  
a amerických kultur 
www.nm.cz/navstivte-nas/objekty

Národopisné muzeum Národního muzea 
www.nm.cz/navstivte-nas/objekty

Národní památník na Vítkově 
www.nm.cz/navstivte-nas/objekty

Muzeum Antonína Dvořáka 
www.nm.cz/navstivte-nas/objekty

Muzeum Bedřicha Smetany 
www.nm.cz/navstivte-nas/objekty

Lapidárium Národního muzea 
www.nm.cz/navstivte-nas/objekty

Památník Františka Palackého  
a Františka Ladislava Riegra 
www.nm.cz/navstivte-nas/objekty

Památník Jaroslava Ježka (Modrý pokoj) 
www.nm.cz/navstivte-nas/objekty

http://www.planetum.cz/
http://www.zoopraha.cz/
http://www.botanicka.cz
http://www.bz-uk.cz
http://www.nm.cz/
http://www.nm.cz/navstivte-nas/objekty/
http://www.nm.cz/navstivte-nas/objekty/
http://www.nm.cz/navstivte-nas/objekty
http://www.nm.cz/navstivte-nas/objekty
http://www.nm.cz/navstivte-nas/objekty
http://www.nm.cz/navstivte-nas/objekty
http://www.nm.cz/navstivte-nas/objekty
http://www.nm.cz/navstivte-nas/objekty
http://www.nm.cz/navstivte-nas/objekty
http://www.nm.cz/navstivte-nas/objekty
http://www.nm.cz/navstivte-nas/objekty
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Národní technické muzeum 
www.ntm.cz

Národní zemědělské muzeum 
www.nzm.cz

Leteckém muzeum Kbely 
www.vhu.cz/muzea/zakladni-informace-o-lm-kbely

Armádní muzeum Žižkov 
www.vhu.cz/muzea/zakladni-informace-o-am-zizkov

Národní památník hrdinů heydrichiády 
www.vhu.cz/muzea/ostatni-expozice/krypta

Národní galerie Praha
www.ngprague.cz

Uměleckoprůmyslové museum v Praze  
– historická budova
www.upm.cz

Dům U Černé Matky Boží 
www.upm.cz

Galerie Josefa Sudka 
www.upm.cz

Muzeum Karla Zemana 
www.muzeumkarlazemana.cz

Národní divadlo 
www.narodni-divadlo.cz

Národní technická knihovna 
www.techlib.cz

Památník národního písemnictví 
www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz

Muzeum hlavního města Prahy
www.muzeumprahy.cz

Dům U Zlatého prstenu 
www.muzeumprahy.cz/dum-u-zlateho-prstenu

Dětská herna Po stopách Karla IV. 
www.muzeumprahy.cz/detske-muzeum-po-stopach-karla-iv

Muzeum Karlova mostu 
www.muzeumkarlovamostu.cz

http://www.ntm.cz
http://www.nzm.cz/
http://www.vhu.cz/muzea/zakladni-informace-o-lm-kbely/
http://www.vhu.cz/muzea/zakladni-informace-o-am-zizkov/
http://www.vhu.cz/muzea/ostatni-expozice/krypta/
http://www.ngprague.cz
http://www.upm.cz/
http://www.upm.cz/
http://www.upm.cz/
http://www.muzeumkarlazemana.cz/
http://www.narodni-divadlo.cz
http://www.techlib.cz/
http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz
http://www.muzeumprahy.cz/
http://www.muzeumprahy.cz/dum-u-zlateho-prstenu/
http://www.muzeumprahy.cz/detske-muzeum-po-stopach-karla-iv
http://www.muzeumkarlovamostu.cz
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Galerie hlavního města Prahy 
www.ghmp.cz

Dům fotografie 
www.ghmp.cz/dum-fotografie

Portheimka – Museum skla 
www.museumportheimka.cz

Pražská galerie českého skla 
prazskagalerie.cz

Museum Kampa 
www.museumkampa.cz

Centrum současného umění DOX 
www.dox.cz

Galerie Tančící dům 
www.galerietancicidum.cz

Obecní dům 
www.obecnidum.cz

NaFilM: Národní filmové muzeum 
www.nafilm.org

Neviditelná výstava 
neviditelna.cz

Muzeum českého granátu Praha
www.mcgp.cz

iQport 
www.iqport.cz

Muzeum fantastických iluzí  
muzeumfantastickychiluzi.cz

Muzeum iluzí v Praze
iamprague.eu

Mořský svět 
morskysvet.cz

Poštovní muzeum 
www.postovnimuzeum.cz

Muzeum Policie ČR
www.muzeumpolicie.cz

Apple Museum 
www.applemuseum.com

http://www.ghmp.cz/dum-fotografie/
http://www.museumportheimka.cz/
http://prazskagalerie.cz/
http://www.museumkampa.cz
http://www.dox.cz/
http://www.galerietancicidum.cz/
http://www.obecnidum.cz
http://www.nafilm.org/cz/
http://www.nafilm.org
http://neviditelna.cz/
http://www.mcgp.cz/
http://www.iqport.cz
http://muzeumfantastickychiluzi.cz
https://iamprague.eu/cs/
https://morskysvet.cz/
http://www.postovnimuzeum.cz/
https://www.muzeumpolicie.cz 
http://www.applemuseum.com
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Vybrané výlety  
v ostatních krajích
Hvězdárna a planetárium Brno
www.hvezdarna.cz

Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové 
www.astrohk.cz

iQLANDIA science center Liberec
iqlandia.cz

Pevnost poznání (Olomouc) 
www.pevnostpoznani.cz

Planetárium Ostrava
planetariumostrava.cz

Svět techniky (Ostrava)
www.stcostrava.cz

Techmania Science Center (Plzeň)
techmania.cz

VIDA! science centrum (Brno)
vida.cz

Centrum stavitelského dědictví Plasy (Národní 
technické muzeum)
muzeum-plasy.cz

Zámek Žďár nad Sázavou (Národní galerie Praha)
www.ngprague.cz/budova/zamek-zdar-nad-sazavou

Muzeum nové generace (Žďár nad Sázavou)
www.zamekzdar.cz

Technické muzeum v Brně (MK ČR)
www.technicalmuseum.cz

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou (MK ČR)
www.msb-jablonec.cz

Huť Jakub Tasice
www.sklarnatasice.cz

Muzeum Českého ráje v Turnově
www.muzeum-turnov.cz

http://iqlandia.cz
http://planetariumostrava.cz
http://techmania.cz
http://vida.cz
http://muzeum-plasy.cz/
http://www.ngprague.cz/budova/zamek-zdar-nad-sazavou/
http://www.zamekzdar.cz/
http://www.msb-jablonec.cz/
http://www.sklarnatasice.cz/
http://www.muzeum-turnov.cz/
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Městské muzeum Nová Paka
muzeum.cz

Archeopark Pavlov
www.archeoparkpavlov.cz

Muzeum Zdeňka Buriana (Štramberk)
www.zdenekburian.cz

Rodný dům Ferdinanda Porscheho  
(Liberec — Vratislavice nad Nisou)
museum.skoda-auto.cz/porsche-house/porsche-house

Návštěvnické centrum Srní
www.npsumava.cz

Návštěvnické centrum Kvilda
www.npsumava.cz

Muzeum české loutky a cirkusu – Prachatice  
(Národní muzeum)
www.nm.cz/navstivte-nas/objekty

Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
www.puppets.cz

Muzeum Jana Amose Komenského  
v Uherském Brodě (MK ČR)
www.mjakub.cz

Památník Ležáky
www.lezaky-memorial.cz

Husitské muzeum v Táboře
www.husitskemuzeum.cz

Muzeum stavebnice Merkur (Police nad Metují)
www.merkurpolice.cz

Zážitkový park Zeměráj (Kovářov)
www.zemeraj.cz

Galerie hrou (Písek)
www.galeriehrou.cz

Oblastní muzeum v Děčíně
www.muzeumdc.cz

Chmelařské muzeum Žatec
www.chmelarskemuzeum.cz

http://muzeum.cz
http://www.archeoparkpavlov.cz
http://www.zdenekburian.cz/
http://museum.skoda-auto.cz/porsche-house/porsche-house
http://www.npsumava.cz
http://www.npsumava.cz
http://www.nm.cz/navstivte-nas/objekty
http://www.puppets.cz/
http://www.mjakub.cz
http://www.lezaky-memorial.cz
http://www.husitskemuzeum.cz/
http://www.merkurpolice.cz/
http://www.zemeraj.cz/
http://www.galeriehrou.cz/


62

Další užitečné odkazy
Veletrh vědy Akademie věd ČR
www.veletrhvedy.cz

Otevřená věda Akademie věd ČR
www.otevrenaveda.cz

Týden vědy a techniky AV ČR
www.tydenvedy.cz

Regionální spolupráce AV ČR
www.avcr.cz

Akademie věd České republiky
www.avcr.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
www.msmt.cz

Národní pedagogický institut České republiky
www.npicr.cz

Systém podpory nadání
www.talentovani.cz

Mensa ČR: nadané děti
deti.mensa.cz

Středoškolská odborná činnost (SOČ)
www.soc.cz

Talnet
www.talnet.cz

Digitální a technologická laboratoř (DATEL)
datel.talentovani.cz

Etická výchova
www.etickavychova.cz

Informatické myšlení
www.imysleni.cz

Gramotnosti.pro život
gramotnosti.pro

Globální rozvojové vzdělávání
grv.npicr.cz

Metodický portál RVP.CZ
rvp.cz

http://www.veletrhvedy.cz/
http://www.otevrenaveda.cz
http://www.tydenvedy.cz/
http://www.avcr.cz/
http://www.avcr.cz/
http://www.msmt.cz/
http://www.npicr.cz
http://www.talentovani.cz
http://deti.mensa.cz
http://www.soc.cz
http://www.talnet.cz
http://datel.talentovani.cz
http://www.etickavychova.cz/
http://www.imysleni.cz
http://gramotnosti.pro
http://grv.npicr.cz
http://rvp.cz
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Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje
kap-stredocesky.cz

Portál IKAP
ikap.kr-stredocesky.cz

Pedagogicko-psychologická poradna  
Středočeského kraje
www.pppstredoceska.cz

Středočeské inovační centrum
s-ic.cz

Talentová akademie (FZÚ AV ČR)
www.fzu.cz/talentova-akademie

Uchazeči (UK)
uchazeci.cuni.cz

Přírodovědcem (UK)
prirodovedcem.cz

Studuj ČVUT
studujcvut.cz

Registr vysokých škol v ČR (MŠMT)
regvssp.msmt.cz

Soutěž Česká hlava
www.ceskahlava.cz

Soutěž České hlavičky
www.ceskahlava.cz

Soutěž Machři roku
www.ceskahlava.cz

Program Excelence (MŠMT)
excelence.msmt.cz

Zlatý Ámos
www.zlatyamos.cz

EDUína – cena za inovace ve vzdělávání
www.eduina.cz

Celé Česko čte dětem
celeceskoctedetem.cz

S knížkou do života (Bookstart)
www.sknizkoudozivota.cz

http://kap-stredocesky.cz/
http://ikap.kr-stredocesky.cz
http://www.pppstredoceska.cz
http://s-ic.cz
https://www.fzu.cz/talentova-akademie
http://uchazeci.cuni.cz
http://prirodovedcem.cz
http://studujcvut.cz/
http://regvssp.msmt.cz
http://www.ceskahlava.cz
http://www.ceskahlava.cz
http://www.ceskahlava.cz
https://excelence.msmt.cz/
http://www.zlatyamos.cz
http://celeceskoctedetem.cz
http://www.sknizkoudozivota.cz/
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Festival vědy
www.festival-vedy.cz

Futuristický festival technologií
www.futureportprague.com

Ministerstvo kultury
www.mkcr.cz

Kreativní Česko
www.kreativnicesko.cz

Pražské kreativní centrum
www.prazskekreativnicentrum.cz

Skaut 
www.skaut.cz

Národní informační a poradenské středisko  
pro kulturu (NIPOS)
www.nipos.cz

Adresář muzeí a galerií ČR (AMG ČR)
www.cz-museums.cz

Souborný katalog ČR (NK ČR)
www.caslin.cz

Centrální adresář knihoven  
a informačních institucí v ČR
www.caslin.cz/caslin/databaze-pro-vyhledavani/adresar

Knihovny.cz
www.knihovny.cz

Asociace základních uměleckých škol ČR
www.asociacezus.cz

ZUŠ OPEN
www.zusopen.cz

Národní památkový ústav
www.npu.cz

České dědictví UNESCO
www.unesco-czech.cz

Národní muzeum v přírodě (MK ČR)
www.nmvp.cz

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
www.ochranaprirody.cz

http://www.festival-vedy.cz
http://www.futureportprague.com
http://www.prazskekreativnicentrum.cz
http://www.nipos.cz/
http://www.cz-museums.cz
http://www.caslin.cz
http://www.caslin.cz/caslin/databaze-pro-vyhledavani/adresar
http://www.knihovny.cz/
http://www.asociacezus.cz
http://www.zusopen.cz
http://www.npu.cz
http://www.unesco-czech.cz
http://www.nmvp.cz
http://www.ochranaprirody.cz/
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Národní geoparky
www.geology.cz/narodnigeoparky

Skalní města
www.skalnimesta.cz

Správa jeskyní České republiky
administration.caves.cz

Cesty archeologie
www.cestyarcheologie.cz

Archeologie na dosah
www.archeologienadosah.cz

Česká astronomická společnost
www.astro.cz

Vše o českém skle a bižuterii
www.czechglasscompetence.cz

Paměť národa
www.pametnaroda.cz

POST BELLUM
www.postbellum.cz

Česká asociace science center
sciencecenter.cz 

EDUin
www.eduin.cz

Vzdělávací program Varianty
www.clovekvtisni.cz/varianty-kurzy

Maker Faire Prague 
prague.makerfaire.com

Questing
www.questing.cz

Mapový portál Středočeského kraje 
kusk.maps.arcgis.com

Portál cestovního ruchu Středočeského kraje
www.centralbohemia.cz

Portál cestovního ruchu České republiky
www.kudyznudy.cz

http://www.geology.cz/narodnigeoparky
http://www.skalnimesta.cz
https://administration.caves.cz
http://www.cestyarcheologie.cz/
http://www.archeologienadosah.cz
http://www.astro.cz
http://www.czechglasscompetence.cz
http://www.pametnaroda.cz
http://www.postbellum.cz
http://sciencecenter.cz
http://prague.makerfaire.com
http://www.questing.cz
http://kusk.maps.arcgis.com
http://www.centralbohemia.cz/
http://www.kudyznudy.cz
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