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Barokní šifra
Nádvoří a zámek

 

Edukační PROGRAMY
        II. stupeň ZŠ a SŠ
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Prohlídkové okruhy
Zámek a park

Mimo nabízených edukačních programů můžete využít  
možnosti navštívit některý zámecký prohlídkový okruh, 
projet se parkem zámeckým koňobusem či na kole s 
průvodcem a občerstvit se v zámecké restauraci. Tyto 
programy a prohlídkové okruhy je nutné objednat předem.

PROHLÍDKOVÉ OKRUHY:

Zlaté časy ve službách císařovny 45 min/70 Kč
Rodinný život pana hraběte 45 min/70 Kč
Aristokracie: začátek konce 45 min/60 Kč
Laboratorium 45 min/40 Kč 
Cykloprohlídka s průvodcem 105 min/50 Kč
Projížďka koňským povozem 60 min/90 Kč

Více informací naleznete na:
https://www.zamek-veltrusy.cz/cs/vzdelavaci-programy/
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SMĚR VŠESTUDY

SMĚR NERATOVICE
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INFOCENTRUM

ZÁMEK

ORANŽERIE 

SOCHA SV. JANA
NEPOMUCKÉHO

LAUDONŮV PAVILON

CHARLOTTINA
KAPLIČKA

HLAVNÍ VSTUPNÍ BRÁNA

POMNÍK RICHARDA
VAN DER SCHOTTA

ŠVÝCARSKÁ HÁJENKA
NAD GROTTOU

DÓRSKÝ CHRÁM

CHRÁM OBRÁNCŮ
VLASTI A PŘÁTEL
ZAHRAD A VENKOVA

SOCHA BOHA MARTA

EGYPTSKÝ PAVILON

SUŠÁRNA OVOCE

HOLANDSKÝ
SELSKÝ DŮM

SBÍRKOVÝ SAD

ČERVENÝ MLÝN

ZANIKLÝ MODRÝ
PAVILON

PAVILON
MARIE TEREZIE
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PARKOVIŠTĚ 1

PARKOVIŠTĚ 2 BÝVALÉ LETNÍ KINO

ZASTÁVKA
KOŇSKÉHO POVOZU

 WWW.ZÁMEK-VELTRUSY.CZ

Orientační plán zámeckého parku Veltrusy

Jaký byl osud Václava Antonína Chotka, stavebníka zámku 
Veltrusy? Po čem toužil, čeho se bál a jak vnímal svět kolem 
sebe? Pojďme společně dešifrovat architekturu a výzdobu 
zámku a nalézt v ní životní příběh jednoho barokního 
člověka. Společně prozkoumáme konkrétní ukázky 
umění první poloviny 18. století, které se naučíme ocenit i 
rozklíčovat. Pokusíme se spatřit sochy, malby i celé stavby 
barokníma očima a odhalit sdělení, které nesou. Skrze životní 
příběh prvního hraběte Chotka porozumíme kultuře a 
myšlenkovému světu jeho doby. Zkusíme si profesi historika 
umění, barokního sochaře i herce.

Doba konání: celoročně
Počet účastníků: max. 15-30 žáků/1 skupina 
max. 2 skupiny s časovým odstupem 15 min
Délka: 120 min
Místo: nádvoří a zámek
Cena: 100 Kč/žák

REZERVACE:
edukace.veltrusy@npu.cz
www.zamek-veltrusy.cz

+ 420 778 751 565

ADRESA:
státní zámek Veltrusy

Ostrov 59
277 46 Veltrusy

Školní rok 2022–23
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Edukační programy pro 

                                    II. st. ZŠ a SŠ:

Zahrady a parky
Zámecký park

Skrytá zákoutí zámku
Nádvoří a zámek

Šlechta – začátek konce
Doba konání: celoročně
Počet účastníků: max. 15 žáků/1 skupina 
4 skupiny s časovým odstupem 15 min
Délka: 60 min
Místo: SZ křídlo zámku
Cena: 80 Kč/žák

Skrytá zákoutí zámku
Doba konání: květen–září
Počet účastníků: max. 30 žáků
Délka: 120 min
Místo: nádvoří a zámek
Cena: 100 Kč/žák

Zahrady a parky
Doba konání: duben–říjen
Počet účastníků: max. 30 dětí
Délka: 120 min
Místo: zámecké nádvoří
Cena: 100 Kč/žák

Proč se staráme o staré věci?
Doba konání: celoročně
Počet účastníků: max. 15-20 žáků/1 skupina 
2 skupiny s časovým odstupem 15 min
Délka: 90 min
Místo: Laboratorium a okolí
Cena: 100 Kč/žák

Prohlídkové okruhy
Zlaté časy ve službách císařovny 45 min/70 Kč
Rodinný život pana hraběte 45 min/70 Kč
Aristokracie: začátek konce 45 min/60 Kč
Laboratorium 45 min/40 Kč 
Cykloprohlídka s průvodcem 105 min/50 Kč
Projížďka koňským povozem 60 min/90 Kč

Barokní šifra
Doba konání: celoročně
Počet účastníků: max. 15-30 žáků/1 skupina 
max. 2 skupiny s časovým odstupem 15 min
Délka: 120 min
Místo: nádvoří a zámek
Cena: 100 Kč/žák
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Proč se staráme o staré věci?
Laboratorium a okolí

Všechny cennosti nemusí být ze zlata a ne každá památka 
musí být stará. Jak tedy včas odhalit památku a postarat 
se, aby nenávratně nezmizela? Studenti prozkoumají 
prostředí interaktivní expozice Laboratorium: Naučná 
dílna památkové péče. V roli badatelů si vyzkouší vědecké 
přístroje a postupy, které slouží k zachování kulturního 
dědictví. Prohloubí si znalost vlastností různých materiálů 
a chemických, biologických a fyzikálních jevů, která mají 
na tyto materiály vliv. Společně s žáky objevujeme zákulisí 
návštěvnického provozu zámku, které je není o nic méně 
zajímavé než jeho historie.

Doba konání: celoročně
Počet účastníků: max. 15-20 žáků/1 skupina 
2 skupiny s časovým odstupem 15 min
Délka: 90 min
Místo: Laboratorium a okolí
Cena: 100 Kč/žákNěkdo raději upravenou zahradu, někdo raději park. 

Dokázali byste sami navrhnout jedno nebo druhé? Pojďte 
s námi proniknout do tajů historie zámeckých zahrad a 
romantických parků. Seznámíme se s principy kompozice 
barokní zahrady a na příkladu veltruského parku si 
představíme anglický typ přírodně krajinářského parku.

Doba konání: duben–říjen
Počet účastníků: max. 30 dětí
Délka: 120 min
Místo: zámecké nádvoří
Cena: 100 Kč/žák

V setmělých prostorách přízemí zámku budeme objevovat 
jednotlivé místnosti prostřednictvím smyslových zážitků. 
Naučíme se nakreslit půdorysnou mapu a orientovat 
se v ní. Seznámíme se hravým způsobem s různými 
funkcemi místností (sakrální, správní, hospodářské). Není 
také vyloučeno, že při nočních toulkách v přízemí zámku 
potkáte třeba i postavu z minulých časů. Program probíhá 
ve večerních hodinách a je možné si ho objednat pouze v 
kombinaci s programem Šlechta – začátek konce. Je vhodný 
pro vícedenní pobyty na zámku.

Doba konání: květen–září
Počet účastníků: max. 30 žáků
Délka: 120 min
Místo: nádvoří a zámek
Cena: 100 Kč/žák

Jak se žilo posledním majitelům veltruského zámku? 
Kde jinde lépe ukázat proměnu postavení šlechty než na 
zámku, který byl až do půlky 20. století v držení jediného 
rodu? Zavedeme vás do bytu Caryho Chotka, posledního 
hraběte ve Veltrusích, a jeho manželky Livie. V těchto 
autentických prostorech se seznámíme se šlechtickým 
prostředím, rolí šlechty ve státní správě a ve společnosti.

Doba konání: celoročně
Počet účastníků: max. 15 žáků/1 skupina 
4 skupiny s časovým odstupem 15 min
Délka: 60 min
Místo: SZ křídlo zámku
Cena: 80 Kč/žák

Šlechta – začátek konce
SZ křídlo zámku 3
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