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Vážení pedagogové,

rádi bychom Vám představili naučně zábavní park Mirakulum. Hlavním záměrem je přirozené propojení nauky 
a zábavy. Environmentální výchova prolíná jak do naučných, tak i herních prvků. Prvky parku i celý areál jsou 
přirozeným prostředím vhodným pro výuku, zábavu, odpočinek i posílení vztahů v dětském kolektivu. 

Mirakulum leží 40 km severovýchodně od Prahy ve středočeských Milovicích, mezi dálnicemi D10 a D11. Pokud 
neradi jezdíte autobusem, můžete využít železniční dopravy. Na trase Praha – Milovice jezdí přímé vlaky a na tra-
se Ústí nad Labem – Kutná Hora je nutný přestup. 



INTERAKTIVNÍ 
VÝCHOVA
Naučná část parku je tematicky 
rozdělena do  dvou částí. Spo-
lečným posláním obou částí je 
připomenout dětem českou 
přírodu a  zemědělství. Jed-
notlivé naučné prvky poskyt-
nou informace o  provázanosti 
a  vzájemném ovlivňování jed-
notlivých složek přírody a  lid-
ského života.  



ZÁKLAD NAUČNÝCH ZAHRAD TVOŘÍ 12 ZEMĚDĚLSKÝCH  
PLODIN, KTERÉ JSOU DOPLNĚNY BYLINKAMI A TRVALKAMI





LESNÍ NAUČNÁ ČÁST JE VĚNOVÁNA  
LESNÍMU EKOSYSTÉMU A LESNÍ ZVĚŘI



LESNÍ ZVĚŘ V MIRAKULU
Většina lesních zvířátek je ze záchranné stanice.







PO NÁROČNÉM VZDĚLÁVÁNÍ MŮŽETE SVÉ  
DĚTI ODMĚNIT V ZÁBAVNÉ ČÁSTI PARKU



A JAKÁ JE NAŠE 
DALŠÍ NABÍDKA?
Pro třídy dětí z mateřských i základ-
ních škol, které přijedou do Milovic 
vlakem, zajistíme autobus od vlako-
vého nádraží k parku a zpět. 

Pokud Vám vytráví a dostanete 
hlad, pak lze využít naší nabídky tep-
lých obědů. Vybírat můžete ze dvou 
menu. V  celém areálu je dostatek 
stánků s občerstvením, kde si určitě 
vyberete podle vlastní chuti.





A  jestliže si chcete výlet zpestřit, 
domluvte si jízdu vláčkem na  sou-
sední Tankodrom, kde je vystavena 
vojenská technika a ve výbězích jsou 
zvířátka. Vláčkem zase přijedete zpět 
do Mirakula. Ti odvážnější se mohou 
svézt BVP (bojové vozidlo pěchoty). 



Další potřebné informace najdete na www.mirakulum.cz/skoly

JAK OBJEDNAT VÝLET DO MIRAKULA?
Vyplnit www.mirakulum.cz/skoly/objednavkovy-formular/ 
nebo telefonicky zarezervovat termín na tel. 734 154 484.

Pokud budete mít zájem upřesnit detaily rozšířené nabídky (obědy, jízda vláčkem nebo BVP, autobusová přeprava od vla-
kového nádraží a zpět) zašlete nám zprávu na adresu skoly@mirakulum.cz nebo využijte uvedený telefonický kontakt.
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