


Září Praha Skleník Fata Morgana, botanická zahrada, vinařství 
sv. Kláry

Říjen Rumburk Filipov - poutní kostel, Rumburk – loreta, Dymník –
strom života

Listopad Krkonošské 
betlémy

Vysoké nad Jizerou – muzeum, Jilemnice –
Metelkův betlém

Prosinec Loučeň Dobrovická muzea, Zámek Loučeň - advent



Září

Praha - botanická zahrada

Zahrada, založená v roce 1969, se řadí mezi nejmladší

botanické zahrady Česka. Celkem obhospodařuje 70 ha

plochy. Nachází se zde tropický skleník, historická vinice,

expozice Japonské zahrady nebo sbírka vřesovištních rostlin.



Praha – Fata Morgana

• Tropický skleník 

je rozdělen do tří 

samostatných částí.

• V každé z těchto částí se 

nachází expozice rostlin 

tropického a částečně 

subtropického klimatického 

pásma. 

• V dubnu se zde líhne velké 

množství motýlů.



Praha – botanická zahrada

• Japonská zahrada

• Ornamentální zahrada

• Severoamerická prérie

• Pivoňková louka

• Mokřad a jezero



Praha – vinice sv. Kláry
• Byla zde pravděpodobně již 

za vlády Václava II. 

• Z nařízení Karla IV.  byly 
všechny vhodné jižní svahy 
okolo Prahy osázeny révou.

• Barokní viničný domek.

• Barokní je také kaple sv. 
Kláry.

• Výhled na Trojský zámek a 
zahrady.

https://www.botanicka.cz/media-files/thumbs/photo-detail/images/ec/1283.jpg.8249e.jpg


Říjen

Rumburk a okolí

Rumburk přezdívaný Malá Paříž severu je město

v nejsevernější části České republiky ve Šluknovském výběžku.

V roce 1918 zde proběhla vzpoura vojenských navrátilců

z ruského zajetí. Deset účastníků bylo popraveno a další byli

uvězněni v Malé pevnosti v Terezíně.



Filipov

• Bazilika Panny Marie 
Pomocnice křesťanů
mohutná novorománská 
stavba s kolejí redenponistů.

• Nejmladší, poutní místo ale 
nejnavštěvovanější. 

• V roce 1866 se zde udál 
filipovský zázrak.

• Od roku 1926 se pyšní 
titulem bazilica minor.



Rumburk - Loreta

• Rumburská loreta                                                    
postavená Janem Lukasem
Hildebrandtem.

• Je nejsevernější loretou v 
Čechách, ale i v Evropě.

• Uvnitř lorety se nachází 
socha Černé matky Boží 
Loretánské.

• Kolem lorety byly postaveny 
ambity, jejichž součást jsou i 
Svaté schody s křížovou 
cestou.



Dymník – Kamenný Strom života

• Kamenná hvězda 

22 štíhlých žulových kamenů, 

uspořádaných do tvaru 

hvězdy.

• Pouze jeden, kterému se říká 

Poutník, stojí opodál.

• Kameny jsou vysoké 5 - 6 

metrů a váží cca 4 tuny.

• Symbolizují dvanáct znamení 

zvěrokruhu.



Listopad

Krkonošské betlémy



Vysoké nad Jizerou

• Vlastivědné muzeum 

• Expozici lyžařství a lyžectví. 

• Historie zdejšího kraje a 
divadla. 

• Vystaveny jsou mimo jiné i 
modely lyží popisující krom 
tradice Ski klubu i vývoj 
samotných lyží.

• Pohyblivý betlém, model hradu 
Nístějka a krkonošských 
chalup.



Jilemnice

• Krkonošské muzeum

• Expozice počátků českého 

lyžování.

• Metelkův mechanický 

beltém, sbírka betlémů.

• Památky na hraběcí rod 

Harrachů.

https://www.denik.cz/galerie/foto.html?mm=krkonose-jilm-metelkuv-betlem113&s=23&back=3829652826-8102-1&photo=1


Prosinec

Advent na zámku Loučeň

Po třicetileté válce Karel Arnošt z Valdštejna přestavěl stávající

tvrz na barokní zámek. Autorem návrhu byl F. M. Kaňka.

Přilehlý park byl založen v roce 1831 Karlem Anselmem Thurn-

Taxisem.



Dobrovická muzea

• Expozice cukrovarnictví, 

lihovarnictví, řepařství a  

města Dobrovice.

• Hospodářský dvůr ze 16. 

století.

• Tereos TTD, a.s. je největší 

producent  cukru a lihu v ČR.

• Dobrovický cukrovar založil 

v roce 1831 Karel Anselm

Thurn-Taxis. 



Loučeň – advent na zámku

• Příběh vánočního 

stromku

• 21 různých stromečků.

• Každý jinak ozdobený.

• Vánoční zvyky a tradice.

• Expozice dokumentující 

život rodiny Thurn-Taxisů.


