
Turistický průvodce 6.A



Průhonický Park – S.T.
Můj výlet do Průhonického parku - historická a přírodní památka.

Zajímavosti a program:

• Dají se tam uspořádat svatby nebo pikniky.

• Je tam velká botanická zahrada, zámek a hotel kde se dá přespat,

• Nabídka různých představení např. šerm nebo cirkus.

Informace

• Otevírací doba je každý den, ale od 8:00-17:00.

• Cena vstupenky je- dítě od 6-17 60Kč, 18-80 100Kč.

Doprava

• Vlakem na Hlavní nádraží, potom na metro C, na Opatov a z Opatova autobusem (100363 57) do 
Průhonic.

• Autem 41 min (33,6 km). Na kole to bude trvat 2h 11min a cesta bude dlouhá 33km.

Čas - celý den.

Odkaz na video: https://youtu.be/wpL7Wdpb2GU



Průhonický zámek a 
park



Zámek Mníšek pod Brdy –
T.H.
Vstupné na zámek se liší podle toho, jaký okruh si návštěvník 
vybere.

Návštěvní doba se liší podle ročního období: v podzimních a 
zimních měsících je zámek uzavřen, na jaře a v létě je provozní 
doba 10 – 17h. Zámek je však někdy výjimečně otevřen 
(Mikulášské, vánoční apod. akce)

Možnosti dopravy (Dobřichovice => Mníšek pod Brdy):

 auto (15 min.), 

 autobus (25 min.) - jezdí cca každé 2 hodiny 

Pěšky je možno z Dobřichovic k zámku v Mníšku dojít za cca 2 
hodiny, trasa je dlouhá necelých 9km.

Odkaz na 
video: https://www.youtube.com/watch?v=RNt0BPiExT4

Okruh Cena 
dospělí

Cena dítě 
(nad 6 let)

Základní, 
reprezentativní 
salóny

130 Kč 90 Kč

Základní, soukromé 
pokoje

100 Kč 70 Kč

Věž 20 Kč 20 Kč

Ostatní akce 40 – 100 Kč 40 – 100 Kč

https://www.youtube.com/watch?v=RNt0BPiExT4


Cesta Královny Elišky – M.N.

• Přírodní a historická památka.

• Zajímavosti a program.
• Cesta Královny Elišky z nádraží Dobřichovice přes Karlík, Mořinku na Karlštejn. Cesta 

je velmi příjemná v krásné přírodě. V cíli je hodně restaurací na občerstvení, hrad 
Karlštejn a spoustu malých muzeí.

• Informace - vstupné
• I. Okruh dospělí 170kč a dítě 110kč
• II. Prohlídkový okruh dospělí 330kč a dítě 230kč, III. Okruh dospělí 150kč a dítě 

100kč. Otevírací doba je pondělí až neděle po celý rok 9.30 - 18.00hodin, podle toho 
na který okruh jdeme.

• Doprava:
• Pěšky z nádraží Dobřichovice na Karlštejn potrvá 2h a 59min. A dlouhá je 9,8km.

• Čas - celý den.



Cesta královny 
Elišky na hrad 
Karlštejn



Karlštejn – M. Š.

• Historická památka.

• Zajímavosti a program: 
• Původem středověký královský hrad. Leží rovněž uprostřed chráněné krajinné 

oblasti. Karlštejn tak dlouhodobě patří mezi desítku 
nejnavštěvovanějších památek České republiky.

• Vstupné: děti do 6 let zdarma, mládež do 18 let 360 Kč, dospělí 520 
Kč.

• Doprava: vlakem - Dobřichovice - Řevnice - Zadní Třebaň - Karlštejn. 
Cesta trvá 10 minut.

• Čas: celý den.



Hrad Karlštejn



Karlštejn – K. N.
• Historická památka.

• Zajímavosti a program :

• Uvidí cenné historické kousky ze 14.-19. stol.

• Krásný výhled do okolí.

• Zachovalý gotický hrad.

• Krásné prohlídky.

• Otevírací doba: mají to rozdělené na období a v tomto období je otevřen od pátku do neděle. Od 
10:00 do 15:00 h.

• Vstupné: výklad v češtině stojí : Dospělí – 220 Kč ; děti do 6 let zdarma ; mládež do 18 let – 150 Kč 
; rodinné (2 dospělí + 1-3 děti do 15 let) ; senioři nad 65 let – 150 Kč.

• Doprava: dostaneme se tam vlakem. Cesta vlakem nám zabere 1h. Dostaneme se tam 
i pěšky.(tam 2h a zpět také).

• Čas: půl dne.



Hrad 
Karlštejn



Malá Amerika – B. P.

• Přírodní památka

Informace:

• Býval to vápencový lom teď je přístupný veřejnosti.

• Je možnost si tam i objednat průvodce.

• Jsou tam vidět i různé dřívější nástroje horníků.

Doprava

• Cesta tam bude trvat autem cca 20 minut, ale autem se dá dojet jenom k jednomu rozcestí a k 
lomu je to pěšky přibližně 5 minut.

Čas

• I s prohlídkou půl dne.



Malá 
Amerika



Velká Amerika – E. W.

• Přírodní památka.

• Zajímavosti a program:
• Můžete si objednat průvodce.

• Dříve vápencový lom, nyní přístupný veřejnosti.

• Hloubka vody je přibližně 60 m.

• Doprava:
• Můžeme tam jít pěšky na kole a autem.

• Cesta bude trvat zhruba 30 min.

• Čas - půl dne.



Velká Amerika



Karlštejn – ELLA S.

• Historická památka

Zajímavosti:

Na hradě je kaple svatého Kříže kde dříve byly uloženy korunovační klenoty.

Dnes představuje podhradí se spoustou obchodů, restaurací a prodejen suvenýrů.

Hrad nabízí čtyři prohlídkové okruhy.

Informace

Cena vstupného ( základní okruh ) : dospělí 220 Kč , mládež do 18 let 150 Kč , rodinné 580 Kč

Otevírací doba: pá-ne 10:00-15.00

Doprava: Cesta vlakem tam zabere cca 16 min, vzdálenost je 10,5 km, pěšky to bude trvat 1 h.

Čas: celý den



Karlštejn



Soutok Labe a Vltava – H. K.

• Zajímavosti:

• Na soutok Labe a Vltavy je nejhezčí pohled z Mělnického zámku. Je to velice zajímavý pohled je 

tam také kostel sv. Petra a Pavla

• Koukneme se z Mělnického zámku na soutok Labe a Vltavy pak se podíváme do kostnice v kostele 

sv. Petra a Pavla.

• Informace:

• Je to bezplatné a ani žádné časové omezení zde není.

• Doprava: autem se jede cca 30min

• Čas: přibližně půl dne



Soutok Labe a 
Vltavy



Lom Hříměždice – M. J. 

• Přírodní památka.

• Zajímavosti: Dříve ho používaly potápěči, ale dnes je to rekreační místo

Skáče se zde do vody z 10 metrů.

Dříve se zde těžila žula

Pod hladinou jsou zde cvičné průlezy ve hloubce až 5 metrů.

• Doprava:

• Cesta autem 37 minut po dálnici D4 (56 km Dobřichovice-Mníšek pod brdy- Dobříš-Hříměždice) nebo

autobusem (2h 36min).

• Čas - půl dne



Lom 
Hříměždice



Krásná stráň – A. P.

• Přírodní památka.

• Zajímavosti a program:

• Vyhlídka ve výšce 476m.n.m. Je v okresu Praha -západ.

• Je to vyhlídka na Dobřichovice.

• Procházka lesem.

• Cestou je možné vidět chráněné rostliny .

• Doprava - pěšky od nádraží trvá 30min. Na kole 15min.

• Čas - 2 až 3 hodiny .



Krásná stráň



Mladá Boleslav – K.L.
• Zážitek.

• Zajímavosti a program: S návštěvníkem pojedeme do Mladé Boleslavi, navštívit "Škoda Auto". Výroba aut ho zaujme, dozví se 

mnoho informací o technice, na místě je i zajímavé muzeum, bude to zážitek na celý život. Otevírací doba

• Doprava: Pojedeme vlakem "Elephant" do Praha hl. n. a potom rychlíkem 99944 na Mladá Boleslav hl. n. a na konec vlakem 

Os6046 na Mladá Boleslav město (10:38 – 19:21=8h 43min). A nebo pojedeme autem za 1h a 10min, přesná cesta 

tady: https://mapy.cz/turisticka?planovani-

trasy&x=14.3174248&y=50.0286568&z=11&rc=9g33CxXAUg95WhOxZsew&rs=addr&rs=coor&ri=9726478&ri=&mrp=%7B%22c%2

2%3A111%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9g3vAxXBDVj.DgkSiQPctJjI3iTgiYfiA1iJHlJ1gNImASibhkJ2fl0lbz9hojIxYcZ0&rut=1

• Otevírací doba: ŠKODA Muzea - Pondělí–neděle: od 9 do 17 hodin a závodu na objednání předem.

• Vstupné: Prohlídka muzea a závodu, český průvodce: Dětské vstupné: 90kč Dospělé vstupné: 180kč, cizojazyčný průvodce: 

Dětské vstupné: 130kč Dospělé vstupné: 260kč

• Čas: zhruba 9 hodin

https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=14.3174248&y=50.0286568&z=11&rc=9g33CxXAUg95WhOxZsew&rs=addr&rs=coor&ri=9726478&ri=&mrp={"c":111}&xc=[]&rwp=1;9g3vAxXBDVj.DgkSiQPctJjI3iTgiYfiA1iJHlJ1gNImASibhkJ2fl0lbz9hojIxYcZ0&rut=1


Škoda auto - Mladá Boleslav



Hvíždinec – M.P.

Přírodní památka.

Zajímavosti:

Vyhlídkový vrch Hvíždinec se zaměřuje na výhled na město Řevnice. Je to slunečná vyhlídka.

Je to nejen pěší lokace ale i trialová lokace, kde vede spoustu krásných (flow) trialů. I geologové se tu mohou

vyřádit na Řevnickém křemenci.

Doprava: Dostanete se sem pěšky nebo na kole.

• Cesta ze ZŠ Dobřichovice do Hvíždince měří 2,9km . Cesta TAM zabere přibližně hodinu a půl a cesta ZPÁTKY

stejně jako cesta TAM. Takže dohromady výlet zabere tři hodiny. Kdybychom vyrazily v 9:00 tak by jsme na

vyhlídku dorazily kolem 10:30 a 10 min by jsme tam pobyli a v 10:40 by jsme odešli a 12:10 by jsme byli u školy.

• Na kole cesta trvá 29 minut na asfaltové cestě. Cesta zpátky trvá zhruba 20 min.

Výlet by trval kolem 50 min na kole. Můžete si také vybrat i přírodnější cestu :-)))



Hvíždinec



Aquapark Beroun – A.K.

• Zážitek

• Informace a zjímavosti.

• Je to nejbližší aquapark.

• Vstupné pro děti 130kč na 6 hod.

• Vstupné pro dospělé 260kč 6 hod.

• Jsou tam tobogany a vířivky a bazény.

• Otvírací doba 14:00 do 22:00

Doprava: vlakem 30 min, autem 40 min.

Čas: půl den.



Aquapark Beroun



Aquapark Beroun – L. CH.
• Zážitek.

• Zajímavosti: Jsou tam různé tobogány, třeba pro Američan tak tam je sladká voda a je tam hodně zábavy a 
adrenalinu.

• Informace:

• Cena vstupenek: dospělí na 1 hodinu 120kč na 6 hodin 260kč

• Dítě 1-14 na 1 hodinu 65kč na 6 hodin 130kč

• Otevírací doba: pondělí 14:00-22:00 úterý-pátek 7:00-22:00

• Doprava: Na místo se dostanu autem, vlakem atd.

• Vlakem:30minut

• Autem:40minut

• Čas- půl dne



Aquapark 
Beroun



Karlštejn – Š.T.

Hrad Karlštejn je historická památka.

Zajímavosti program : Je to jeden z nejstarších hradů v Česku.

Je tam kaple svatého Kříže.

Můžeš si zajít do muzea betlémů a k dubu sedmi bratří.

Cena a otevírající doba : cena vstupenek na 1 dospělého je 220 Kč.

Cena pro jedno dítě do 18 let je 150 Kč

otevírací doba pondělí-neděle 9.00-18.00

Doprava : Jet tam můžeme vlakem z Dobřichovic do Karlštejna.

Doprava vlakem odjezd 10:52, cesta bude trvat 10 min, příjezd v 11:02

Čas: Výlet zabere tak půl dne.



Hrad Karlštejn



Kokořín – M.T.

• Je to historická památka.

• Zajímavosti a program:

• Podíváme se do hradu i na jeho 38 metrů vysokou věž

• Půjdeme také do oblasti okolo hradu.

• V roce 1426 dobyla a poničila hrad husitská vojska

• Po hradu je pojmenována ulice Kokořínská v Praze

• Doprava Na výlet se dopravíme autem za 1:30h, nebo autobusem za 2:49h.

• Čas výlet bude dlouhý půl dne.



Hrad Kokořín



Karlštejn – A. M.

• Historická památka.

• Zajímavosti:

Najdeme tam různé klenoty z 18 stol.

Můžeme se jít podívat na krásný výhled z hradu.

Uvidíme pokoje (místnosti) Karla IV.

Doprava: pěšky půjdeme 8,5km (2h a 39min).

A kdybychom jeli autem tak pojedeme 14min (9,2km).

Čas: celý den



Hrad Karlštejn



Lom Velká Amerika- K. T.

• Přírodní památka, vápencový lom.

• Zajímavosti a program:

• Soubor vápencových lomů nacházející se v Českém krasu - Velká Amerika, Malá Amerika, Mexiko. 

Některé lomy jsou zatopené vodou (hloubka až 60m). Nachází se zde také důmyslná soustava štol 

(hlavní štola je dlouhá až 3km).

• Soukromé prohlídky nebo exkurze do podzemních štol jsou možné v počtu 10 a více osob.

• Doprava: Autem z Dobřichovic (12min), pěšky z Dobřichovic (11km, cca 4hod.)

• Čas: půl dne



Lom Velká Amerika



KARLŠTEJN-ROZÁLIE TAJTLOVÁ

HISTORICKÁ PAMÁTKA HRAD KARLŠTEJN.

ZAJÍMAVOSTI A PROGRAM:

• ZACHOVALÝ GOTICKÝ HRAD.

• KRÁSNÉ VÝHLEDY.

• KRÁSNÉ PROHLÍDKY - CENÍK: https://www.hrad-karlstejn.cz/cs/informace-pro-navstevniky/vstupne

• VLÁDL NA NĚM KAREL IV.

DOPRAVA

• VLAK tam 10min, ZPÁTKY 11min

• PĚŠKY TAM A SPÁTKY 4h 10min (ale záleží jak rychle deme)

• CELKOVÝ ČAS PŮL AŽ CELÝ DEN

https://www.hrad-karlstejn.cz/cs/informace-pro-navstevniky/vstupne


Hrad 
Karlštejn



Dobřichovický hrad – K. J.

• Historická památka.

• Zajímavosti program:
• Historická památka, u které se konají trhy

• Zážitek: nějaké jídlo, věci z trhu a kouknutí se na zámek u řeky Berounky.

• Doprava Může se tam jít pěšky, jet autem nebo na kole.
• Když bydlíte v Dobřichovicích pojedete max 15 min

• Pěšky půjdete max 20 min

• Čas - čtvrt dne



Dobřichovický 
zámek



SEBASTIAN Menhir a betonové křeslo

• Přírodní památka.

• Zajímavost a program:
• Menhir je velký vápencový kámen který má 3 metry a 5 tun.
• Stojí na kopci nad vískou a poskytuje nádherný rozhled.
• Kámen otesal akademický sochař Petr Váňa.
• U menhiru je ještě betonové křeslo které vytvořil sochař Zdeněk Ruffer.

• Cena:

• K Menhiru je bezplatná cesta a toto místo se nikdy nezavírá.

• Doprava:

• Cest autobusem z Dobřichovic ve 13:20 trvá 12min. Vzdálenost 7km.

• Cesta autem trvá 3min.

• Čas: půl dne.



Menhir a 
betonové 
křeslo


