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CSEHORSZÁG,   
A GYEREKEK FÖLDI 
PARADICSOMA
[...és a szülők kedvenc pihenőhelye]

Szeretne gyermekeinek sok kivételes, felejthetetlen 
élményt nyújtani? A Cseh Köztársaság számos 
olyan „gyerekparadicsomot” kínál, amelyekben 
a mászókákon, hintákon és homokozókon kívül 
több mindent talál. Vigye el őket egy olyan világba, 
ahol a történelmi műemlékek nem csak élettelen 
műtárgyakat jelentenek.
A szülők gyakran igyekeznek érdekesebbé tenni 
gyermekeik számára a szünidőt. Szeretnék, ha 
ilyenkor valami megismételhetetlen és egyedi 
élményben lenne részük és egyben valami újat is 
tanulnának. Sok gyerek ismerve szülei igyekezetét, 
azon gondolkodik, hogyan lehetne elkerülni 
a nyaralás során a már megszokott forgatókönyvet, 
ami gyakran csak a műemlékek és múzeumok véget 
nem érő látogatásait jelenti. Kétségbeesni azonban 
egyiküknek sem kell. Csehországban a látszólag 
unalmas dolgok is szórakoztatóvá válnak, a szülők 
itt megtalálják gyermekeikkel a közös hangot. 
Jöjjön el, és töltse el szabadidejét olyan helyeken, 
amelyek lehetővé teszik a gyermekek számára, 
hogy kalandos kirándulásokat tegyenek a felnőttek 
világába, a felnőttek számára lehetővé teszi, hogy 
rövid időre visszatérjenek a gyerekkorba. Oly nagy 
a kínálat, hogy valóban mindenki megtalálja a neki 
megfelelőt.

Csehországi kirándulási tippek katalógusa
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Szeretné kipihenni a nagyváros zaját, és egyben 
szeretne valamit tenni az egészségéért? A több, 
mint 200 kilátótoronyból, magas vártornyokból 
és sziklákon álló romok tetejéről szép időben akár 
száz kilométerre is ellátni. A csehek gyalogos, 
kerékpáros és síelő turista nemzet. Országuk 
gyönyörű természetét télen-nyáron élvezni tudják. 
A hegykoszorúval körbe font kis ország kínálatában 
mindent megtalálunk, amiről a földrajzórákon 
tanultunk: magas hegyeket, mély szakadékokat, 
kanyargó és hajózható vízfolyásokat, a messzi 
látóhatárig elnyúló víztárolókat, vad vízeséseket, 
erdők által beárnyékolt tavakat, értékes növény- és 
állatvilágban gazdag védett tájegységeket, „egyszerű“ 
vidéki tájakat. A vidéki turizmussal foglalkozó farmok 
és panziók házias konyhát és családias hangulatot 
kínálnak, a vendég itt kedve szerint lovagolhat, 

HURRÁ KI  
A TERMÉSZETBE  
[gyalogosan, kerékpárral, hajón]
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HURRÁ KI  
A TERMÉSZETBE  
[gyalogosan, kerékpárral, hajón]

horgászhat, háziállatokkal foglalkozhat, 
segíthet a gazdaságban, vagy csak egyszerűen 
lustálkodhat egy könyvvel a kezében. 
Igazi különlegességet és a vízi sportok 
paradicsomát jelentik a Dél-csehországban 
elterülő, középkorban alapított halastavak 
– az ország legnagyobb halastavaként ismert 
Rožmberk területi kiterjedése akkora, hogy 
a látóhatáron szabad szemmel láthatjuk 
a földgolyó görbületét. Másféle látványosságot 
jelentenek a hegymászók által is kedvelt 
sziklavárosok. A hihetetlen sziklaalakzatok 
rendkívül inspirálók, akárcsak a Tolkien 
világba illő titokzatos földalatti labirintusok 
és cseppkőbarlangok, amelyek végtelen 
csöndjében csak a vízcseppek jelzik az idő 
múlását...

Tudta, hogy a Cseh Köztársaság rendelkezik a világon az 
egyik legsűrűbb turistajelzés hálózattal? Csehországban 
az utak jelölése a Cseh Turisták Klubjának hagyományos 
tevékenysége. Ez a szervezet már 1889 óta igyekszik 
fokozatosan hozzáférhetővé tenni az ország mind több 
érdekes sarkát. Jelenleg a Cseh Köztársaság mintegy 
40 000 km jelölt gyalogos, kerékpáros és sífutó turistaúttal 
rendelkezik.
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MŰEMLÉKEK MÁSKÉPP
[várak, kastélyok és városok]

Szeretne mesés várakat, kastélyokat és egész 
városokat megismerni? Szeretne lovagi tornák 
és csaták közvetlen részvevőjévé válni? Akkor 
azt ajánljuk, hogy kerülje el a legismertebb 
idegenforgalmi útvonalakat, és összpontosítson 
arra, ami valóban érdekli gyermekeit. Sok helyen 
kísértetek teszik érdekesebbé a nappali és éjszaki 
látogatást. A gyerekeket a cseh korona országainak 
természetfeletti teremtményei, és a fantasztikus 
állattan gyakran nemesi családok címerein 
felbukkanó mesés állatai várják. Higgye el, hogy 
a gonosz erdei tündérekkel, erdei manókkal, 
sárkányokkal vagy a mesés pegazussal való 
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Tudta, hogy Jičín városa minden évben 
szeptember közepén egy hétre mesebeli 
királysággá változik, amelyben életre kel 
a környék valamennyi mese figurája? 
A hagyományos „Jičín – a mese városa” 
nevű fesztivál minden évben nagy 
felvonulással kezdődik, melyet Rumcájz, 
a híres útonálló vezet, és befejezésül 
látványos tűzijáték.

találkozásokat sokáig nem lehet elfelejteni. 
Nyáron, számos helyen sok érdekes, korabeli 
kosztümös rendezvényre kerül sor. Valós 
történelmi hangulat, párbajok, szerszámíj 
lövészet vár Önre. Megismerkedhet a kovács, 
a fazekas, a kosárfonó és a takács munkájával, 
miként azzal is, hogyan lehet egyszerűen kézi 
papírt készíteni, és gyertyákat önteni. Számos 
mesterséget ki is próbálhatnak. Ünnepségek 
forgatagában találják magukat, korabeli 
táncokat, zenét, dalokat és kardpárbajokat 
láthatnak, hallhatnak. Végül pedig 
a középkori kocsmák dínomdánomja során 
kiváló ínyencfalatokat kóstolhatnak meg.
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SZÓRAKOZÁS ÉS ISMERETGYŰJTÉS
[kirándulások, műszaki műemlékek, múzeumok]

Szeretne ellátogatni a régmúlt időkbe? Meglesni 
vagy akár ellesni a hagyományos kis- és nagyipari 
gyártás titkait? Csehországban számtalan mód és 
lehetőség nyílik ismeretei bővítésére.
Látogasson el régi tárnákba, amelyekben 
kipróbálhatja, milyen lehetett régen bányalifttel 
ereszkedni a mélybe, csillékben utazhat, 
esetleg csúszdán csúszhat le a bányába. Tegyen 
látogatást üveggyári múzeumokban, vagy 
egyenesen az üveggyárakban, amelyekben az izzó 
kemencék mellett dolgozó üvegfúvó mesterek 
lehelete formázza a táncoló forró üvegmasszát. 
A bátrabb gyerekek akár ki is próbálhatják, 
milyen érzés üveget fújni. A gyerekek nagyon 
kedvelik a műszaki jellegű múzeumokat is, 
amelyekben megcsodálhatják a régi kerékpárok, 
motorkerékpárok, autók, vonatok és repülőgépek 
szépségét. Éppen itt tudatosodik bennük, hogy e 
közlekedési eszközök nélkül a mai életünket már 
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www.muzeum-pribram.cz
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www.ntm.cz
www.centrumbabylon.cz
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www.posazavi.com

Tudta, hogy a legérdekesebb vasúti útvonal 
száz éves is elmúlt, és a lelkes utazók 
„Sázava menti Pacific-vasút“ jelzővel illetik 
– a Prága környéki szép természetben 
kanyargó sínpálya ugyanis vad kanyonokat, 
folyókat és sziklákat küzd le, és az utas 
úgy érzi, mintha csak egy vadnyugaton 
játszódó filmben szerepelne. A nehéz 
terepen megépült vasúti pálya egyedülálló 
műszaki remekmű, tele érdekes hidakkal, 
alagutakkal, szakadékokkal és töltésekkel.

el sem tudjuk képzelni. A kiállított tárgyak 
révén időutazást tesznek a múltba a tárgyak 
közül némely ki is próbálható, így például 
a múzeumokban felcsigázott gyermeki 
lelkesedést és érdeklődést tökéletesen ki tudja 
elégíteni egy gőzmozdonyos kirándulás.
Az utóbbi időszak nagy slágerei azonban 
a különböző „technikai játéktermek“ és 
„IQ parkok“, amelyek a kis látogatókkal 
megismertetik a fizika, optika és műszaki 
alkalmazásuk törvényeit. E vonásuknak 
köszönhetően eltérnek az olyan hagyományos 
múzeumi kiállításoktól, ahol a „Tilos 
a kiállított tárgyakat megérinteni” feliratok 
nem engedik meg, hogy a kis látogatók 
közelebbről is megismerkedjenek a kiállított 
tárgyakkal. Éppen ellenkezőleg, a legfontosabb 
elv az „figyeld meg, érintsd meg, értsd meg”.
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KIS- ÉS NAGYFIÚK PARADICSOMA
[csaták, bunkerek, erődök]

Szeretne közvetlen részvevőjévé válni a Csehország 
területén lezajlott harcoknak és csatáknak? Az év 
minden időszakában megtalálhatók ezek a nézői 
szemszögből rendkívül látványos csatarekonstrukciók, 
amelyeken Európa minden részéből ideérkezett lelkes 
amatőrök történelmi egyenruhás csoportjai mérik 
össze erejüket. Elég csak kiválasztani azt a korszakot, 
amelybe vissza szeretne menni. A kínálat pedig igazán 
gazdag, a középkortól a második világháborúig.
E rendezvények keretén belül megtekinthető számos 
korabeli katonai tábor, vásár vagy rendkívül népszerű 
military vásár. Ám, ha végül nem is sikerülne pontosan 
úgy időzíteni látogatását, hogy részt vehessen e 
rendezvények valamelyikén, ne keseredjen el. 
Csehország számos olyan érdekes helyet kínál, amely 
háromtól százéves korig minden srácnak tetszik. 
Ilyenek például a földalatti ágyúerődök és bunkerek, 
amelyek 1935 és 1938 között épültek a német határ 
mentén. A monumentális vasbeton erődrendszer, 
amely a két háború közötti időszakban Európa 

Tudta Ön, hogy a dél-morva Slavkov 
(Austerlitz) mellett minden évben 23 
ország 4 ezer lelkes résztvevője újra 
megeleveníti a híres csatát, amelyben 
Napóleon serege legyőzte a jelentős 
számbeli fölénnyel rendelkező I. Ferenc 
osztrák császár és I. Sándor orosz cár 
egyesült seregeit?
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legtökéletesebb erődkomplexumai közé 
tartozott, a francia Maginot-vonal mintájára 
épült. A háborús történelem szerelmesei 
nem hagyhatják ki a katonai múzeumok 
legalább egyikének meglátogatását. A kiállított 
tárgyak gazdag kínálata, és a számos 
világviszonylatban is egyedülálló darabot 
tartalmazó gazdag gyűjtemények ezeket 
a múzeumokat kategóriájukban Európa 
legjelentősebb intézményei közé sorolják. 
Például a Lešany haditechnikai-múzeumban 
nem hiányozhatnak olyan különlegességek 
sem, mint pl. a csúszdán használatos 
gyerektank.
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Szeretné megismerni a vadnyugatot? Szeretne 
szabadtéri vagy stílusos környezetben 
megrendezett, látványos ügyességi 
versenyekben bővelkedő programokon részt 
venni? Akkor tegyen látogatást valamelyik 
vadnyugati városkában. Programjaik 
különbözőek, de akárcsak a vadnyugaton, 
itt sem hiányozhatnak a lovak. A lovak 
megsimogatása vagy a lovaglás távolról sem 
jelentik az egyetlen attrakciót. Gyermekei 
indián sátortáborokba látogathatnak el, és külön 
e rendezvényekre készülő színielőadásokon 
vehetnek részt. Kipróbálhatnak olyan ügyességi 
versenyszámokat, mint például a lovaglás, 
aranymosás, íjászat, tomahawk és lasszódobás. 

ROMANTIKA  
LÓHÁTON 

[vadnyugati városkák]
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www.kostelany.cz
www.ranc-orel.cz/cs

www.western.cz
www.wildwest.cz

A „rancher dollárokat“ pedig, amelyeket az 
egyes teljesített versenyszámokért kapnak, 
fagylaltra vagy apró emléktárgyakra költhetik.
Délután pedig megtekinthetik a cowboyok, 
hajtók és indiánok ügyességét demonstráló 
bemutatókat, a western és indián lovaglást, 
valamint az ostoros és lasszós ügyességi 
mutatványokat. Élvezni fogják az indián 
meséket és a vadnyugati színházat. Egy-egy 
ilyen játékban és ügyességi versenyszámban 
gazdag nap, amelyet vadnyugati városkában 
tölt el családjával, mindenképpen emlékezetes 
marad.

ROMANTIKA  
LÓHÁTON 

[vadnyugati városkák]

Tudta Ön, hogy egy-egy ilyen kirándulás 
valamely vadnyugati városkába nem 
kell, hogy egyetlen napba tömörüljön? 
A városkák legtöbbjében stílusos 
szállást is kínálnak, pl. indián 
sátrakat, rönkházakat, lovas kocsikat, 
vendégágyakat a serif irodájában, vagy 
szállodaszobát a szalon fölött.
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KALANDOK AZ ÁLLATVILÁGBAN
[Állatkertek és vízi látványosságok]

Szeretne trópusi esőerdőben csatangoló 
majomcsapat kellős közepébe csöppenni, 
zsiráfokkal, gepárdokkal teli szavannát vagy víz alatti 
korallzátonyt látni? Akkor javasoljuk, hogy látogassa 
meg a cseh állatkertek valamelyikét. Az utóbbi 
években gyökeresen megváltozott mind a kinézetük, 
mind a filozófiájuk. Az eredeti szívszorító 
állatketrecek helyett ma a legkülönbözőbb 
állatokban és növényekben gazdag, kiterjedt, 
modern bioparkokban sétálhat, amelyekben 
a vasrácsokat, csempézett és beton felületeket üveg, 

Tudta Ön, hogy a Dvůr Králové-i állatkert 
Európa egyik legnagyobb afrikai állat 
tenyésztője? Ez  az egyetlen csehországi állatkert, 
amely - májustól szeptember végéig - „Afrikai 
szafarit“ is kínál.  Ennek során a látogatókat 
speciálisan átépített „szafaribuszok” viszik 
körbe a terepen szabadon mozgó állatok között. 
Különösen sötétedés után tökéletes az Afrika-
élmény.
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www.zoo.cz
www.morsky-svet.cz
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fa, árkok és mesterséges szigetek váltották 
fel. Az állatokat igyekeznek az eredeti 
életterükhöz legközelebb álló, legjobban 
kialakított közegben elhelyezni, hogy így 
tegyék látványossá a bemutatót.. A klasszikus 
állatkertek mellett mindenképpen említést 
érdemelnek az állandó halkiállításként 
működő óriási akváriumok. Tengeri 
halak és élőlények láthatók a „Prágai 
tengeri akváriumban”. A tengeri élőlények 
eredeti környezetét tökéletesen szimuláló 
modern akváriumokban egy olyan világgal 
ismerkedhet meg, amellyel eddig csak 
a legjobb búvárok találkozhattak. Közvetlen 
kapcsolatot a trópusi természettel például 
a Hradec Králové központjában található 
ENVI házban teremthet.
A víz alatti folyosóval is büszkélkedő óriási 
akvárium mellett itt megtudhatja azt is, 
milyen élményt jelent egy trópusi esőerdőben 
tett kirándulás.
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Tudja Ön, hogy globális szempontból 
is egyedülálló jelentőségű a 2006-tól 
a DinoParkban található élő mezozoikumi 
növény, a WOLLEMI NOBILIS. E fát, 
amely egy őskori fenyőfajta, 39 példányban 
fedezték fel 1994-ben az ausztrál vadonban. 
Egy botanikus számára ezzel a növénnyel 
találkozni ugyanaz, mint egy biológus 
számára találkozni egy élő dinoszaurusszal. 
A növény 175 millió évvel ezelőtt élt 
a Földön.

Szeretne egy igazi kirándulást tenni a földtörténeti 
múltba? Egy családi kirándulást a mezozoikumba? 
A dinoszauruszok, azaz a valaha élt legnagyobb 
szárazföldi élőlények, amelyek csontvázai az 
évmilliók során megkövültek, ma ismét életre 

EGY HELY, AHOL MEGÁLLT AZ IDŐ [Dinoparkok]
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keltek eredeti nagyságukban a pilzeni és 
vyškovi parkokban. A dinoparkok mozgó 
és hangokat kiadó dinoszaurusz-modelleket 
felvonultató szórakoztató parkok.
Egyedülálló látványt kínál a közvetlenül 
a parkban elhelyezett 3D mozi is. Olyan 
technikailag roppant bonyolult berendezésről 
van szó, amely egyidejűleg 2 képet képes 
vetíteni. A látogató 3D szemüveget kap 
kölcsönbe, és így a vetített filmet térben 
érzékelheti. A szemüveg segítségével olyan 
mélyen merülhet a panorámaképbe, amilyen 
mélyre csak bemerészkedik.
A kisebb gyermekeket játszóterek várják 
számos attrakcióval és egy egyedülálló 
„régészparkkal“, amelyben saját maguk 
fedezhetik fel e csodálatos lények eltűnt 
világát. A paleontológiai játszótér 
megismerteti a nagyobb gyerekekkel 
a paleontológus munkáját, és ha sikerrel 
járnak, minden bizonnyal homokban rejtőző 
ismeretlen őslény csontvázat is találnak. Ezt 
követően az ő feladatuk meghatározni, és 
megnevezni a talált élőlényt.
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Tudja Ön, hogy a Špindlerův Mlýn-i bobpálya 
e technológia világviszonylatban legnevesebb 
gyártói szerint a kategóriáján belül a világ három 
legjobb projektje közé tartozik?
Az 1400 méter hosszú és 7,03% lejtésű pályán 
a résztvevők 22 kanyaron, 5 törésvonalon és 
három alagúton haladnak át.

Igazi kalandra vágyik? A száguldás szerelmese? 
Akkor jó helyen jár. A Csehországba látogatók 
számos olyan egész évben üzemelő bobpálya közül 
válogathatnak, amely „a száguldás frenetikus érzését“ 
kínálja. A sebességet az utasok fékkar segítségével 
maguk szabályozzák, így mindenki olyan tempót 
választhat, ami számára a legmegfelelőbb. Csak 
Önön múlik, hogy gyors „sportos“ száguldást választ, 
vagy ellenkezőleg lassúbb lecsúszást, amely azonban 
a környező tájra nyíló gyönyörű kilátással jutalmazza 
meg a vendéget.

ADRENALIN, FESZÜLTSÉG, ELLAZULÁS
[bobpályák, kötélpályák, trampolinok]
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Ha nem kíván földközelben maradni, és szeretné 
próbára tenni a bátorságát és ügyességét, 
próbálja ki a helyi kötélpályákat vagy mű-
sziklafalakat. Nemcsak gyerekek próbálhatják 
ki, milyen is az, akár kilenc méterrel a föld 
felett lebegni. De nem kell attól tartani, ha bárki 
bármilyen okból kudarcot vallana, az idők 
végezetéig a levegőben marad. Legrosszabb 
esetben a személyzet segítségével bárhonnan 
leereszkedhet a földre. És végezetül kipróbálhat 
egy különleges játékot is – a látszólagos 
súlymentességet és a gravitáció láncaitól való 
rövid megszabadulást jelentő trampolin-
ugrálást, amely kiváló rehabilitációs eszköz. 
Nem teszi tönkre az ízületeket, erősíti a testet, 
és jelentős mértékben elősegíti a zsírok égetését. 
Jöjjön el próbálja ki, meddig bírja, vagy, hogy 
megy-e még a szaltó.
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Szeretné a fővárosban tölteni szabadidejét, és ezzel egyidejűleg 
lehetővé tenni a gyerekei számára, hogy valami megismételhetetlent 
éljenek át?  Műemlékek és megint csak műemlékek, galériák és 
múzeumok végtelen hosszú termei, bevásárlás, lődörgés a szűk 
utcákban és sétányokon – a felnőttek mindezt imádják, ám 
gyermekeik ebben nagyon gyorsan kifáradnak. Prága ugyanakkor 
számos olyan lehetőséget kínál kipróbálva ezeket, a várostól 
a legjobb élményekkel búcsúznak. Prágában A-tól Z-ig szinte 
minden attrakció megtalálható. A vízi parktól az állatkertig. 
Az építészeti gyöngyszemek egy csapásra élvezhetőbbé válnak, 
ha egy régi lovas hintóból, csillogó autóveterán ablakából, 
századfordulós városnéző villamosból, vagy moldvai gőzösből 
lehet őket megtekinteni.   Egy kirándulást azonban semmiképpen 
nem lenne szabad kihagynia. Siklóra ülve látogasson el a Petřín 
dombra. A dombtetőn álló egyedülálló Petříni kilátótorony (a híres 

FELFEDEZŐJÁTÉK [Prága]
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www.prague-info.cz
www.observatory.cz

www.nm.cz
www.tower.cz

www.zoopraha.cz

párizsi Eiffel-torony másolata) egész Prága 
gyönyörű panorámáját nyújtja. A közelében 
található tükörlabirintusban pedig meg kell 
találnia az utat, amely elvezeti Önt a prágai 
polgárok és a svéd támadók károly-hídi 
csatáját ábrázoló diorámához. A plasztikus 
előtér és az illúziókeltő festett háttér átgondolt 
kombinációja rendkívül reális élményt 
nyújt, amelynek a néző szívesen elhiszi még 
azt is, ami valójában nem igaz. És végül 
beléphet az ún. „kacagás terembe”, ahol 
számos torzító tükörben csillogó szemekkel 
és többiek nevetésétől fertőzötten látja vissza 
önmaga és szerettei torz tükörképét. A napot 
végül a Štefánik csillagvizsgáló varázslatos 
hangulatával zárhatja, amely a nappali és 
éjszakai égbolt megfigyelése mellett egész sor 
érdekes gyerekműsort is kínál.

Tudta Ön, hogy a robot szó eredete a cseh 
irodalomban keresendő? Legelőször 
Karel Čapek író említette egy 1920-as 
színdarabjában. Mesterséges teremtmény 
azonban állítólag már a 16. században is 
felbukkant Prágában – óriás termetű volt 
és Gólemnek hívták. Zsidó legendák szerint 
agyagból készítette szolgának a híres 
Jehuda Löw ben Becalel rabbi, és egy 
a homlokán lévő bemélyedésbe helyezett 
bűvös sémmel keltette életre. A bölcs rabbi 
síremléke Prága egyik legtitokzatosabb 
pontján, a Régi zsidótemetőben található.
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www.stastnazeme.cz
www.housuvmlyn.cz
www. botanicus.cz

www.kudyznudy.cz

Tudja Ön, hogy a „Boldogság országa” 
meglátogatásának időpontját érdemes az itt 
szervezett rendezvények valamelyikével egyeztetni? 
A hagyományos „Szalmakalap“ szalmaünnep része 
az izgalmas szalma sí és szalmaszánkó verseny is. 
Kreatívabb egyének szívesen vállalják a kihívást 
és saját szalmafigurát készítenek. Az adrenalin 
szerelmeseinek pedig ajánlhatjuk a „Rajčetina“ 
paradicsom-ünnepet, amely mindenkit megtanít 
a paradicsom egy nem éppen hagyományos 
felhasználási módjára.

„Boldogság országa“ az egyik szórakoztató gyerekműsor 
neve, ám egy kis túlzással egész Csehországot is így 
hívhatnánk. Azt kívánjuk Önöknek töltse kellemesen 
az időt Csehországban akár a gyönyörű természetben, 
akár történelmi műemlékekkel és találékony emberekkel 
körülvéve, akik képesek a gyermekeknek minőségi és 
eredeti szórakozást, boldog napokat és felejthetetlen 
vakációt biztosítani.

EGY HELY, AHOL MINDEN KíVÁNSÁG TELJESÜL 
[Boldogság országa]
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