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pro děti



MUZEUM ČOKOLÁDY 
& ČOKOLÁDOVNA KUTNÁ HORA 

Všem milovníkům čokolády doporučujeme navštívit soukromé 
muzeum kutnohorské čokolády s malou expozicí věnovanou 
dějinám čokoládovny Koukol & Michera, jež před druhou svě-
tovou válkou patřila k nejlepším na světě. Součástí expozice 
je i čokoládovna, kde můžete sladkou pochoutku nejen ochut-
nat, ale i zakoupit. 

Adresa: Komenského náměstí 72/18, Kutná Hora 
Tel.: +420 603 184 037 
E-mail: info@chocomuseum.cz 
Web: www.chocomuseum.cz 
Otevřeno denně: 10:00–12:00, 13:00–17:00
(prohlídky expozice po domluvě i mimo otevírací dobu) 
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Malé i velké stavitele nadchne návštěva Muzea kostek, kde 
je k vidění více než 1 000 originálních modelů LEGO včetně 
sedlecké kostnice a chrámu sv. Barbory postavených z legen-
dárních kostek. Muzeum má i vlastní hernu, kde si děti mohou 
s kostičkami pohrát. A pokud si nějakou stavebnici obzvlášť 
zamilují, je tu také prodejna LEGO, kde se dá koupit. 

Adresa: Zámecká 52, Kutná Hora – Sedlec
Tel.: +420 608 779 966
E-mail: kutnahora@muzeumlega.cz 
Otevírací doba: www.muzeumlega.cz 

MUZEUM KOSTEK A OBCHOD LEGO 2
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VLAŠSKÝ DVŮR 
– Záhada ztraceného stříbra

Vlašský dvůr býval sídlem českých králů a fungoval také jako 
královská mincovna. Navštivte sklepení a rozluštěte záhadu 
ztraceného stříbra, o které se vypráví v místní legendě ze 
14. století. Vyzkoušejte si důlní prolézačku se skřítky 
a světelný komiks vás dovede ke zvonečku. Přijďte si na něj 
zazvonit.

Adresa: Vlašský dvůr, Havlíčkovo náměstí 552, Kutná Hora 
Tel.: +420 327 512 873, +420 736 485 407
E-mail: vlasskydvur@pskh.cz 
Web: www.pskh.cz 
Otevřeno denně: březen, říjen:  10:00–17:00 
                             duben–září:     09:00–18:00 
                             listopad–únor: 10:00–16:00 
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DAČICKÉHO DŮM 

Unikátní pozdně gotický dům přístupný od sklepa až po pod-
kroví, rodiště známého frejíře a bouřliváka Mikuláše Dačického 
z Heslova. Interaktivní expozice je věnována městu Kutná 
Hora a památkám UNESCO. Děti si mohou hrát s tabletovým 
stolem, dívat se na animovaný film, skládat puzzle, malovat 
a kdo se odváží zkoumat tajuplnou podlahu ve sklepě? 
V Dačického domě je možné si objednat edukační programy 
pro předškolní a školní děti nebo se zúčastnit akcí pořádaných 
pro rodiny s dětmi. 

Adresa: Komenského náměstí 41, Kutná Hora 
Tel.: +420 605 900 486 
E-mail: info@dacickehodum.cz 
Web: www.dacickehodum.cz 
Otevřeno denně: duben–říjen: 10:00–18:00
                              listopad–březen:  10:00–17:00
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MUZEUM KUTNOHORSKÝCH POVĚSTÍ, 
DUCHŮ A STRAŠIDEL

Ve sklepení Vlašského dvora najdete muzeum s interaktivní 
expozicí, kde se můžete seznámit s nejkrásnějšími 
kutnohorskými pověstmi, legendami a strašidly.

Adresa: Vlašský dvůr, Havlíčkovo náměstí 552, Kutná Hora 
Tel.: +420 602 100 950, +420 608 937 010
E-mail: MuzeumB@seznam.cz 
Web: www.muzeumb.cz 
Otevřeno denně: březen, říjen:  10:00–17:00 
                             duben–září:     09:00–18:00 
                             listopad–únor: 10:00–16:00 
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GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE, p. o. 
(GASK) 

Ve vizuálních hernách galerie můžou vaše děti vybít energii 
na lezecké stěně, nebo stavěním hradů z mega kostek a vy si 
mezitím v klidu vychutnáte některou z výstav, které nabízí 
galerie výtvarného umění zaměřená na sbírky 20. - 21. století. 
Menší dětský koutek s modelem hory najdete v přízemí 
galerie, do kterého je vstup zdarma. V rámci galerie funguje 
i Lektorské centrum, které pořádá řadu pravidelných 
výtvarných dílen pro děti školního i předškolního věku a také 
programy pro dospělé. 

Adresa: Jezuitská kolej, Barborská 51–53, Kutná Hora 
Tel.: +420 725 377 433
E-mail: info@gask.cz 
Web: www.gask.cz 
Otevírací doba: leden-prosinec: út–ne 10:00–18:00 
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STŘEDOVĚKÝ DŮL – HRÁDEK 
SÍDLO ČESKÉHO MUZEA STŘÍBRA, p. o. 

S dětmi staršími 6 let můžete vyrazit na prohlídku středově-
kého stříbrného dolu. Obléknete si perkytli, na hlavu do-
stanete helmu se svítilnou a společně s průvodcem ses-
toupáte 35 metrů pod zem, kde projdete 250 metrů dlouhou 
štolou původního středověkého dolu. Termín prohlídky je nutné 
si dopředu zarezervovat. 

Adresa: Barborská 28, Kutná Hora 
Tel.: +420 733 420 366 
E-mail: objednavky@cms-kh.cz 
Web: www.cms-kh.cz 
Otevírací doba: duben, říjen:              út–ne 09:00–17:00
                           květen, červen, září: út–ne 09:00–18:00 
                           červenec, srpen:       út–ne 10:00–18:00
                           listopad:                    út–ne 10:00–16:00
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ROZHLEDNA KAŇK – HAVÍŘSKÁ BOUDA 

Pro děti, které si rády staví lesní domečky, hrají na schováva-
nou nebo jen tak pobíhají po lese, je jako stvořený vrch Kaňk. 
Posilnit se můžete v restauraci Havířská bouda, která 
má i dětské hřiště. Po schodech i výtahem se dá vystoupat 
na 30 metrů vysokou rozhlednu vystavěnou z masivního 
kamenného kyklopského zdiva. Z rozhledny je nádherný 
výhled nejen na město Kutná Hora, ale také na Čáslav 
a Železné hory. 

Adresa: Havířská bouda, Kutná Hora – Sedlec 
Tel.: +420 725 998 989 
E-mail: info@havirskabouda.cz 
Web: www.havirskabouda.cz 
Otevřeno denně: 10:00–18:00 
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ZRCADLOVÉ BLUDIŠTĚ 

Máte rádi bludiště? To kutnohorské uspokojí a pobaví milovníky 
bloudění všech generací. Můžete se tu ztrácet a nacházet 
v zrcadlových bludištích se světelnými efekty nebo si prohlížet 
své zdeformované obrazy v křivých zrcadlech či v kaleidosko-
pech. 

Adresa: Šultysova 170/8, Kutná Hora 
Tel.: +420 773 942 845 
E-mail: info@zrcadlovebludiste.cz 
Web: www.zrcadlovebludiste.cz 
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KUTNOHORSKÁ PLOVÁRNA 

V letním období se s dětmi můžete svlažit a zadovádět si na 
letní plovárně v areálu Klimeška. Radost vám určitě udělají 
lákavé vodní atrakce jako například 90 metrů dlouhý tobogán, 
25 metrová skluzavka, divoká řeka, masážní lavice, vodní 
chrliče atd. Samozřejmě tu nechybí ani plavecký bazén a 
dětské brouzdaliště. V areálu plovárny je také možné si zahrát 
ping-pong či plážový volejbal. 

Adresa: Čáslavská 199, Kutná Hora – Karlov 
Tel.: +420 327 512 041 
E-mail: tjsparta.kh@wo.cz, bazen.kh@seznam.cz 
Web: www.tjsparta-kh.cz 
Otevírací doba: červen:                po–pá 13:00–20:00
                                                       so–ne 10:00–20:00
                           červenec–srpen: po–ne 09:00–20:00 
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BOBOVÁ DRÁHA A MOTOKÁROVÁ HALA 

Adrenalinový zážitek přinese celé rodině jízda na kutnohorské 
bobové dráze. Najdete tu dvě dráhy, rekreační a adrenalino-
vou, o celkové délce 1 565 metrů. Bobová dráha je unikátně 
umístěna na třech svazích kopce s převýšením 42 metrů a je 
z ní i pěkný výhled na kutnohorské památky. V těsné blízkosti 
dráhy je umístěna krytá motokárová hala, kde si starší děti 
s rodiči mohou zazávodit na okruhu o délce 335 metrů. 

Adresa: Pobřežní 194, Kutná Hora – Karlov 
Tel.: +420 777 609 970 
E-mail: tomas.skvor@centrum.cz, info@motokarykutnahora.cz 
Otevírací doba: www.bobovadrahakutnahora.cz
www.motokarykutnahora.cz 
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SKRYTÉ PŘÍBĚHY 
MOBILNÍ GEOLOKAČNÍ APLIKACE 

Už jste slyšeli o tom, že si u nás v Kutné Hoře můžete s dětmi 
zahrát pátrací hru Skryté příběhy? Jde o mobilní aplikaci 
s geolokačními hrami pro rodiny s dětmi od 6 let. Stáhněte 
si ji zdarma do mobilu a vydejte se na misi „Santini a kostlivci” 
nebo pomozte zachránit před krachem veleúspěšnou továrnu 
na čokoládu v příběhu „Čokodrama”.

Web: www.skrytepribehy.cz 



GEOFUN 
MOBILNÍ GEOLOKAČNÍ HRA 

GEOFUN je propracovaná mobilní aplikace pro chytré tele-
fony, která vás zábavnou soutěžní formou provádí po nejzají-
mavějších místech různých měst. Průvodcem kutnohorské hry 
nazvané „Pražský groš” je detektiv Miller, který má za úkol 
vyřešit loupež mincí z katedrály v Sedlci. Hra vychází z popu-
lárního geocachingu, ale je mnohem akčnější a dobrodruž-
nější. 

Web: www.geofun.cz 

GEOCACHING 
MOBILNÍ GEOLOKAČNÍ HRA 

GEOCACHING je rozšířený po celém světě. I Kutná Hora 
a její okolí ukrývá mnoho pokladů neboli „kešek” (caches) — 
od „tradiček”, „multin”, „mysterek”, „earthcache” až po „noční 
keš” a pro „ostřílené kačery” (geocachers) je skutečným rájem! 
Při hledání caches v Kutné Hoře či jejím okolí se návštěvníci 
seznámí se zajímavostmi z historie města i s jeho přírodním 
bohatstvím. 

Web: www.geocaching.com 

QUESTING – PÁTRACÍ STEZKY 

Rádi plníte úkoly a hledáte odpovědi na otázky v přírodě? 
Kutná Hora nabízí 4 druhy pátracích stezek s názvy 
„Po stopách havířů”, „Za kutnohorskými pověstmi”, „Okolo 
Kutné Hory” a „Poznej dědictví Kutné Hory”. Herní listy s úkoly 
s i  m ů ž e t e  v y z v e d n o u t  n a  i n f o r m a č n í m  c e n t r u 
v Sankturinovském domě a pak s chutí do toho. Podaří-li se 
vám splnit všechny úkoly, malá odměna vás nemine. 

Adresa: Informační centrum Města Kutná Hora,
              Sankturinovský dům, 
              Palackého náměstí 377, Kutná Hora

Informacnicentrumkutnahora 

Kutná Hora 

#visitkutnahora 





V roce 2021 vydalo oddělení cestovního ruchu a marketingu Města Kutná Hora.
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V roce 2021 vydalo oddělení cestovního ruchu a marketingu Města Kutná Hora. V roce 2021 vydalo oddělení cestovního ruchu a marketingu Města Kutná Hora.
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