Akvária , miniatury,
dinosauři
a domy přírody
Existují spousty míst, kam se chodí v létě i v zimě, například zoologické zahrady a aquaparky. Ty jsem
do knížky nezařadila, dokážete si je jistě najít sami, ale víte, že se i v zimě můžete vypravit do Dinoparku, obřího Mraveniště nebo městečka miniatur? Že otevřeno má i několik obřích akvárií? Anebo že skvělým cílem rodinných výletů za ošklivého a chladného počasí jsou Domy přírody, které na zajímavých
místech postupně buduje Agentura ochrany přírody a krajiny? Některé jsou otevřené celý rok a jejich
výhodou je i příznivé vstupné.

Park Boheminium v Mariánských Lázních
V parku u historické budovy hotelu Krakonoš objevíte místo, kde si
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budete připadat jako slavný Gulliver, když na svých cestách potkal Otevírací doba: celoroční
maličké obyvatele Liliputu. Podél cest jsou rozeseté dokonalé zmen- Vstupné: ****
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Když v roce 1999 Boheminium slavnostně otevíralo, stálo tu jen
pár modelů: zámek Červená Lhota, kolem nějž kroužil tažný remorkér
Bivoj, hora Říp s rotundou sv. Jiří, českobudějovický kostel sv. Mikuláše s Černou věží a Staré bělidlo s Rudrovým vodním mlýnem. Protože v parku každoročně vyroste několik novinek a po „své“ památce zatoužila
řada českých a moravských měst, dnes tu najdete téměř sedm desítek objektů, více než dva kilometry upravených cest a rozšířily se i vodní plochy.
V roce 2017 je park poprvé otevřený celý rok bez zimní přestávky a ve všedních dnech můžete v modelářské dílně sledovat modeláře při práci; přímo před modelářskou dílnou je přichystáno posezení a občerstvení. Přibyly také nové pěšinky, které umožní obejít si některé stavby pěkně ze všech stran, a hlavně nové
modely. Rok 2017 patřil Plzni: při květnovém zahájení lázeňské sezony se poprvé představila Jubilejní brána Prazdroje, v červnu katedrála sv. Bartoloměje. Měří přes čtyři metry a řadí se mezi nejvyšší modely u nás.
Vstupenky můžete koupit klasicky u pokladny nebo online; jsou levnější a elektronickou vstupenku není
třeba tisknout, stačí ji ukázat na pokladně na mobilním telefonu. K Boheminiu se pohodlně dostanete autem
i pěšky z centra lázní od kolonády, využít můžete také místní autobusovou linku č. 13 nebo kabinkovou
lanovku. Ta je v provozu denně od 10 do 17.30 hodin a jede každou čtvrthodinu, jízdenka pro dospělé stojí
80 Kč (zpáteční 140 Kč), pro děti 50/70 Kč a pro seniory 60/100 Kč. Konečná stanice lanovky je jen sto metrů od vstupní brány parku.
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Živá voda v Modré
Živá voda v Modré u Velehradu není plná žraloků a pestrobarevných
ryb, je docela obyčejně sladkovodní, ale nabízí něco, co jinde nenajdete: Projdete se tu proskleným tunelem po dně rybníka. Po levé straně uvidíte ryby chladných vod, horských potoků a řek – jelce, lipany,
mníky, pstruhy, parmy a oukleje, pravá strana patří především kaprům,
štikám, candátům, sumcům a jiným velkým rybám. Raritou expozice
jsou gigantičtí jeseteři, kteří dřív migrovali z Černého moře až do řeky
Moravy. Jsou jimi vyzy velké, největší sladkovodní druh ryb na světě. Dobrá rada? Ťukáním na sklo ryby nepřilákáte, na to si už zvyk-

Potápěč s jeseterem. Foto: Živá voda v Modré
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Adresa: Modrá 233, Velehrad
e-mail: info@zivavodamodra.cz
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V Živé vodě se projdete proskleným
tunelem pod hladinou rybníka.
Foto: Živá voda v Modré

ly. Zkuste se naopak nehýbat a být chvíli potichu, prý je to celkem spolehlivé. Kromě toho se tu seznámíte
s životem ve vodě i kolem vody, s vodními živočichy i rostlinami řeky Moravy, přilehlých potoků i tůní,
uvidíte pětimetrovou maketu obří ryby (vyzy velké, aby bylo jasno) nebo výstavu vycpanin vodních ptáků
a savců. Děti si vyzkouší různé doplňovačky a kvízy, nechybí ani výtvarné aktivity a speciální akce, například potápěčské exhibice a přednášky o potápění či ukázky rybolovných technik. Areál je bezbariérový,
pro obě patra je možné využít výtah. V létě se navíc můžete osvěžit v přírodním koupališti s brouzdalištěm.

Mořský svět v Praze
IInf
nformace:
Otevírací doba: celoroční
Vstupné: ****
Adresa: Výstaviště, Praha 7 –
Holešovice
Web: www.morsky-svet.cz

Největším mořským akváriem u nás je Mořský svět v areálu Výstaviště
v Praze-Holešovicích. V jeho akváriích a nádržích plave několik set druhů ryb, ale kromě zajímavé podívané si tu vychutnáte i pravidelné akce,
například ukázky krmení, noční prohlídky spojené s povídáním o životě
obyvatelů jednotlivých nádrží, máte dokonce možnost vyzkoušet si, jaké
je to být ošetřovatelem mořských živočichů. V prvním patře expozice
se projdete pětadvacet metrů dlouhou podmořskou korálovou jeskyní,
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na dně jedné z nádrží spočívá model historické lodi Bounty. Dětem se určitě bude líbit
i jedinečná podlahová projekce, která reaguje na pohyb a nabízí úžasnou škálu efektů.
Z široké nabídky upomínkových předmětů si
pak můžete vybrat jak obvyklé přívěsky, hračky, trička, plyšáky, pamětní mince a suvenýry
s mořskou tematikou, tak originální žraločí
zuby nebo mušle z oceánů celého světa. Děti
do 80 cm výšky mají vstup zdarma.
Několik set druhů ryb vás určitě zaujme (ilustrač-

ní foto)

Akvária v zoo Olomouc
Celoročně a denně je otevřeno také v zoologických zahradách. Některé z nich nabízejí opravdu velkoryse
rozvržené vodní expozice, například olomoucká zoologická zahrada – a je to také místo, kde se při zimní
návštěvě můžete ohřát. Mořská akvária mají domov v pavilonu šelem; to největší je 9 metrů dlouhé a žijí
v něm dva žraloci černoploutví, jeden žralok
lagunový a přes sto různých korálových ryb.
V menší nádrži pak žije trnucha modroskvrnná, která do Olomouce přicestovala v lednu
2017 z mořského akvária v holandském Arnhemu. Dobrá zpráva na závěr? Od listopadu
do února platí mimosezonní zlevněné vstupné.
Informace:
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Otevírací doba: celoroční
Vstupné: **
Adresa: Darwinova 29,
Olomouc – Svatý Kopeček
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Trnucha modroskvrnná (ilustrační foto)

Svět pod hladinou ve Frymburku
Ve Wellness Hotelu Frymburk jsou k vidění akvária
s rybami nejen z vod domácích, ale také z tropických
krajin a moří. Ze sladkovodních ryb tu uvidíte většinu
známých ryb našich vod, například kapry, štiky, okouny,
sumce a jesetery, tropické sladkovodní druhy zastupují
piraně a amazonští rejnoci, mořské živočichy pak korálové rybky, žralok či muréna. Lákadlem pro děti je zejména
Děti se kromě ryb z našich vod mohou seznámit i s exotickými dru-

hy. Taková muréna je jistě zaujme (ilustrační foto)
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kontaktní a krmicí nádrž. K vidění je rovněž expozice s fosilními nálezy prvo a druhohorního moře z Čech a expozice unikátních artefaktů
se sbírkami žraločích a vorvaních zubů, s čelistí největší ozubené velryby ve skutečné velikosti a sbírkou korýšů a mušlí. Děti do 1 metru
výšky nebo do 3 let mají vstup zdarma.

Informace:
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Otevírací doba: celoroční
Vstupné: ****
Adresa: Wellness Hotel Frymburk,
Frymburk 140
Web: www.hotelfrymburk.cz/
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Obří akvárium v Hradci Králové
Utéct ze zimy rovnou do tropů můžete v královéhradeckém Obřím akváriu, které patří k nejstarším sladkovodním u nás a nabídne vám procházku deštným pralesem a tropickou přírodou Střední a Jižní Ameriky. Ze dna sladkovodní tropické tůně budete pozorovat desítky druhů
ryb, jednou týdně ve čtvrtek mezi 13.30 až 14.30 uvidíte, jak ryby krmí
Informace:
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potápěč. Akvárium nabízí rovněž relaxační večery v podvodním tuneOtevírací doba: celoroční
lu anebo romantické večeře při svíčkách. Počítejte ale s tím, že prostory
Vstupné: ***
Adresa: Baarova 1663/10,
nejsou tak obří, jak slibuje název, a prohlídka – pokud nejste vy a děti
Hradec Králové
nadšení akvaristé – se jen těžko protáhne na déle než půl hodiny. Děti
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do tří let mají vstup zdarma.

Rajské ostrovy zoo Děčín
Unikátní expozici s velikým akváriem objevíte také v Děčíně. Jmenuje
Informace:
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se Rajské ostrovy, je součástí děčínské zoologické zahrady, od zoo k ní Otevírací doba: celoroční
pohodlně dojdete pěšky a se vstupenkou ze zoo budete mít vstup zdar- Vstupné: **
ma (pozor, platí pouze v den zakoupení vstupenky). Unikátní přehlíd- Adresa: Teplická 19, Děčín IV
ka vybraných světových oblastí s příslušnými druhy živočichů a rostlin Web: www.zoodecin.cz
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začíná v přízemí; vypadá jako interiér starého korábu, z něhož můžete dlouhé hodiny pozorovat život na korálovém útesu. Vystoupáním
do prvního patra pomyslně připlujete k souostroví Fidži. V brakické vodě zde rostou podivné stromy,
jejichž kořeny prorůstají všudypřítomným bahnem. Tajemné mangrove – výraz pocházející z portugalštiny označuje močálovité pobřežní lesy – poskytují bezpečný úkryt živočichům, kteří se dokázali přizpůsobit těmto nehostinným podmínkám. Druhé patro a asijský tropický deštný prales Sulawesi obývají želvy,
outloni, agamy, gekoni a krajty, třetí patro vám představí Haiti a polopoušť karibských ostrovů s leguány,
želvami, hroznýšovci, sklípkany a bazilišky; najdete tu také temnou jeskyni s netopýry, kteří vám
budou přelétávat nad hlavami. V posledním patře
Rajských ostrovů na vás čeká ZooKlub, zajímavé
místo vybavené netradičním nábytkem pro pořádání nejrůznější besed, přednášek, výukových programů i dalších aktivit.

V Děčíně si můžete prohlédnout nespočet druhů živočichů.

Nenechte si ujít leguány, bazilišky nebo outlony (ilustrační foto)
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Krytý Dinopark v Liberci
Liberecký Dinopark je díky umístění v obchodním centru Plaza krytý,
a jako jediný z našich Dinoparků je tudíž otevřený celoročně. Ve dvou
patrech nabízí spousty scének s prehistorickými zvířaty, vylepšených o speciální efekty: tropický déšť, umělou mlhu stoupající z pravěké bažiny, umělý prales a tropický déšť, světla a nejrůznější zvuky.
Největším modelem celé výstavy je osmnáctimetrový Diploducus,
brodící se v bahnitém jezeru, najdete tu také robotický model obá-

V Dinoparku v Liberci si vyzkoušejte robotický model Tyrannosaura rexe

(ilustrační foto)

Informace:
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Otevírací doba: celoroční
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Adresa: Obchodní centrum Plaza,
Palachova 1404, Liberec
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vaného Tyrannosaura rexe, který
můžete sami ovládat a pozorovat svět jeho očima. Starší děti
jsou v pohodě, ty menší mohou
některé atrakce a efekty vyděsit.
Na všechny strachy ale zapomenou v hracím koutku s prolézačkami, míčky a skluzavkami,
ve 4D kině se speciálně vyrobeným panoramatickým filmem
anebo na dětském paleontologickém hřišti. Součástí rozlehlého komplexu je i stezka odvahy
DinoTrek, DinoLaser i DinoKavárna, prodejna suvenýrů DinoShop a občerstvení. Děti do tří let
mají vstup zdarma.

Dům přírody Blaníku v Kondraci
Nedaleko obce Kondrac na úpatí Velkého Blaníku, hory obestřené legendou o spícím vojsku, stojí roubenka – Dům přírody Blaníku. Seznámíte se tu jak s okolní krajinou, tak legendami, které už po staletí
Velký Blaník provázejí, navíc u roubenky začíná naučná stezka S rytířem na Blaník. V expozici si zaslouží pozornost tři dioramata, která
Informace:
Inf
In
představují nejzajímavější přírodní biotopy regionu, interaktivní model
Otevírací doba: celoroční
krajiny mezi Sázavou a Mladou Vožicí anebo speciální ukazatel, který
Vstupné dobrovolné
Adresa: Kondrac
prozrazuje stav připravenosti vojska v nitru hory – ostatně jeden z rytíGPS: 49.6575578N, 14.8850444E
řů bude vaším průvodcem. Otevřeno je od října do března o víkenW b: ww
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dech, během hlavní sezony od dubna do září denně kromě pondělí.
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Dům přírody Českého lesa v Klenčí pod Čerchovem
Celoročně je otevřený také Dům přírody Českého lesa v objektu Staré
pošty na náměstí v Klenčí pod Čerchovem. Maskotem zdejší expozice věnované místní přírodě a historii je čáp bílý. Zjistíte, jak probíhala
kolonizace pohraničních hvozdů a život Českého lesa v dalších staletích až po vylidnění a zánik mnoha obcí po vzniku hraničního pásma,
část expozice se věnuje zaniklým obcím, jejich historii a vývoji přírody. Najdete tu rovněž tipy na zajímavá místa a výlety do Českého lesa,
nechybí ani 3D model a animovaný film. Děti se na chvíli promění v přírodovědce a budou zkoumat přírodu Českého lesa pod lupou, společně také uvidíte, jaký výhled mají čápi ze svých hnízd. Otevřeno je
denně mimo pondělí.
Informace:
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Otevírací doba: celoroční
Vstupné: **
Adresa: Klenčí pod Čerchovem 4
Web: www.dumprirody.cz/
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Hlavní část expozice Domu přírody Českého lesa „Proměny krajiny v čase“ sleduje

vývoj krajiny od počátků jejího osídlení člověkem až po současnost.
Foto: Jaroslav Ševčík

V Domě přírody Českého lesa
navštívíte i tajuplný les s vyobrazenými
zvířaty, kterým svítí oči a vydávají
autentické zvuky. Foto: Jaroslav Ševčík

Dům přírody Českého ráje v Dolánkách u Turnova

Zimní pískovcová skalní města

Jako další dům příroInformace:
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dy našla využití sta- Otevírací doba: celoroční
rá škola v Dolánkách Vstupné: **
u Turnova, kde byl Adresa: Dolánky u Turnova 9, Turnov
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na jaře 2016 otevřen We
Dům přírody Českého
ráje. Expozice vám prostřednictvím všech smyslů představí
fenomény nejstarší chráněné krajinné oblasti České republiky: pískovcová skalní města, sopečné vrcholy, zdejší lesy,
louky a rybníky, starobylé hrady i honosné zámky. Líbit se
vám bude i model Českého ráje, vyrobený v první polovině
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20. století, nechybí ani občerstvení a prodejna suvenýrů včetně regionálních produktů Českého ráje. Těšit
se můžete například na medovinu a další bylinné výrobky značky Kitl, bio nápoje, kávu z rodinné pražírny, pivo Svijany, Hořické trubičky, skleněné šperky nebo hrníčky a džbánky. Poblíž Domu přírody navíc
objevíte zajímavou národní kulturní památku, roubený Dlaskův statek s národopisnou expozicí Muzea
Českého ráje v Turnově; otevřený bývá od začátku března do konce října.

Dům přírody Třeboňska v Třeboni
Informace:
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Otevírací doba: celoroční
Vstupné: **
Adresa: Zámek 110, Třeboň
Web: www.dumprirody.cz/
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Třetí celoročně přístupnou expozicí je Dům přírody Třeboňska, vůbec
nejstarší ze všech projektů. Sídlí v areálu třeboňského zámku a malým
i velkým návštěvníkům nabízí celou řadu zábavně-naučných aktivit,
které zároveň nabídnou přehlídku přírodních a turistických zajímavostí
Třeboňska. Dozvíte se například, která ryba má psí zuby, jak v Třeboni
vznikly lázně a kdo stál za rozmachem proslulého rybníkářství, nahlédnete do vydří nory a ve videosále se můžete podívat na filmy o okolní
krajině. Zastavte se také u jezírka
před vchodem – vodu do něj přivádí 200 let staré výpustní trouby
z proslulého rybníka Rožmberk.
V říjnu bývá otevřeno denně
mimo pondělí, mimo hlavní sezonu od listopadu do března pouze
ve středu od 10 do 16 hodin s přestávkou od 12 do 13 hodin.
Vydejte se na příjemnou procházku

kolem proslulého rybníka Rožmberk

Pilařiště a Mraveniště ve Sladovně v Písku
Bývalá sladovna píseckého pivovaru se už
před více než deseti lety proměnila v kulturní a výstavní centrum, zaměřené především
na děti. Můžete se sem vypravit na některou
ze zajímavých výstav, s dětmi do šesti let se
stavit v herně zvané Pilařiště a s těmi většími
v Mraveništi. Dřevěné mravenčí doupě aneb
Informace:
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Otevírací doba: celoroční
Vstupné: ***
Adresa: Velké náměstí 113, Písek
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Děti se mohou vyřádit v hernách a poté si můžete spolu projít
město Písek
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třetí pokračování nejoblíbenější a nejúspěšnější interaktivní expozice pro děti s názvem Mraveniště je už
nyní ve Sladovně nastálo; děti se tu promění v malé lesní tvory a mohou prozkoumat desítky metrů tunelů, schovávačky a několik komůrek s audiovizuálními doplňky. Vyšplhají na strom, projdou se po dřevěných mostech, setkají se s královnou a budou se starat o mravenčí kukly.

Motýlí dům v Karlových Varech
Znáte pořekadlo, že kdo nebyl na Dianě, neviděl Karlovy Vary? Hlavním a letitým lákadlem Diany odedávna byla restaurace s rozhlednou, k níž z centra města vede lanovka, nabídku postupně rozšířila
minizoo a Motýlí dům, celoročně otevřená tropická zahrada s živými
exotickými motýly z celého světa, například z Thajska, Filipín, deštných pralesů Jižní Ameriky či Mexika. Létají tu krasavci s rozpětím
křídel až 20 cm, samozřejmě můžete fotografovat a zdržet se tak dlouho, jak jen budete chtít. Každoročně
tu chystají speciální akce, například červnový Měsíc modrých křídel, kdy Motýlím domem poletují především motýli modré barvy ve všech myslitelných odstínech a barevných kombinacích. V hlavní sezoně je
otevřeno denně od 10 do 19 hodin.
Informace:
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Adresa: Vrch přátelství 5/1, Karlovy Vary
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Motýl Caligo memnon se přiletěl seznámit s malými hosty

Motýlího domu Karlovy Vary. Foto: Motýlí dům Karlovy Vary

Motýl Morpho peleides je často a po právu označován jako
létající drahokam. Foto: Motýlí dům Karlovy Vary

 Rozhledna Diana vám nabídne krásný

výhled na zimní Karlovy Vary
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