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Jak se k nám dostanete

Tipy k návštěvě
Army muzeum Zdice
V objektu bývalých kasáren je Klubem historických vojenských 
vozidel Zdice vybudováno Army muzeum Zdice – představuje 
zejména americkou druhoválečnou techniku, předměty 
související s československou armádou od konce 1. světové 
války do 90. let 20. století a unikátní kolekci britských vozidel 
Land Rover, která je jedinečná i v evropském měřítku.

Muzeum Výtopna Zdice
Muzeum, zřízené v bývalém železničním depu, je zaměřeno 
na historickou silniční a železniční techniku. Uvidíte nákladní, 
osobní a hasičské vozy, autobusy, tahač, motorové a parní 
lokomotivy.

Vlakem – Zdicemi prochází železniční trať, po níž se lze do města 
dostat ze tří směrů. Přímé spojení z Plzně a Příbrami trvá skoro 
40 minut. Z hlavního vlakového nádraží v Praze se lze do Zdic 
dostat za necelou hodinu.

Na kole a pěšky – Do Zdic vede trasa nazvaná Po stopách českých 
králů, od Králova Dvora jde o cyklostezku bez automobilového 
provozu. Od Točníku se jedná o cyklotrasu. Do města také vede 
modrá a červená značená turistická trasa pro pěší.

Autobusem – Z městské části Praha 13 jezdí do Zdic přímé 
autobusové linky, cesta trvá okolo 50 minut.

Autem – Zdice jsou velmi dobře dostupné autem, neboť v těsné 
blízkosti města prochází dálnice D5. Parkovat lze na vyznačených 
místech ve městě.

www.mesto-zdice.cz
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Město Zdice leží na okraji chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko 
asi 40 km ve směru na Plzeň. Vznik Zdic je datován k roku 1039, 
první písemná zmínka je z roku 1147.

Historicky nejhodnotnější je střed města s kostelem Narození Panny 
Marie, radnicí a farou. Barokní kostel vznikl v letech 1747–1749 
přestavbou tehdejšího gotického kostela. Pamětní deska umístěná 
na budově fary připomíná, že zde v letech 1835–1874 působil farář 
Josef Vorel, skladatel písní, z nichž mnohé znárodněly. Pro své 
sociální cítění, vlastenectví a hudební nadání byl významnou 
osobností tehdejší doby nejen ve Zdicích, ale i na celém Berounsku. 
Zajímavostí zdického kostela je, že dne 11. 5. 1842 v něm zmíněný 
farář Josef Vorel oddal Karla Jaromíra Erbena s Barborou 
Mečířovou ze Žebráku.

Radnice je historicky nejstarší budovou ve Zdicích. Od 16. století 
zde byla při zájezdním hostinci až do roku 1810 pošta, roku 1597 
je hostinec uváděný s názvem „U Krále Václava IV.“ V 90. letech 
20. století vznikla ve městě pěší zóna. Na ni navazuje nové náměstí 
s kašnou, jejíž raritou je stále se točící koule. Mimo historický střed 
města stojí za pozornost unikátní budova kina v kubistickém slohu, 
která byla vystavěna ve 20. letech 20. století.

Podle pověsti stával na kopci knížecí hrad Kniehov, odkud zbrojnoši 
střežili obchodní cestu údolím Litavky. Pravdivost tohoto tvrzení 
potvrdil letecký archeologický průzkum. Nyní je lesopark Knihov místem 
aktivního odpočinku s dlouholetou tradicí v plnění rekreační funkce pro 
obyvatele a návštěvníky města Zdice.

Lesopark byl postupně revitalizován do dnešní podoby. K rozvoji 
fyzického a duševního zdraví všech generací jsou umístěny v areálu 
lesoparku drobné volnočasové prvky, kterými je například terénní 
skluzavka, lanovka, dětské hřiště a hřiště na pétanque. Stejně tak jsou 
aktivními dospělými využívány instalované cvičební prvky a vyznačené 
běžecké trasy. Vybudované schody usnadnily pohyb po naučné 
stezce, která vede přes vrchol Knihova, kde se nacházejí zbytky výše 
zmíněného středověkého hradiště. V budoucnu je plánována na tomto 
místě výstavba rozhledny. Při procházce po naučné stezce si můžete 
odpočinout na četných vyhlídkových a odpočinkových místech.

Ve sportovním areálu města Zdice lze využít celý komplex 
velké sportovní haly k různým halovým sportům (tenis, 
volejbal, sálový fotbal, košíková, florbal aj.), ale také přilehlý 
gymnastický sál. Dále je pro sportovce možnost využívat 
posilovnu, venkovní hřiště s umělým povrchem a hřiště 
na plážový volejbal. V areálu je i fotbalové hřiště a asi o 200 m 
dále tenisové kurty.

V letních měsících je pro návštěvníky města Zdice připraveno 
venkovní koupaliště o rozměrech 50 x 33 metrů (největší svého 
druhu ve středních Čechách) s tobogánem a velkou skluzavkou. 
Na koupališti se nachází i dětské brouzdaliště s vodními prvky, 
moderní dětské hřiště a hřiště na plážový volejbal.

Zdice žijí bohatým kulturním programem po celý rok. Každoročně 
se zde v březnu koná Festival lidových písní Poncarovy Zdice 
(již od roku 1998), v červnu Městské slavnosti a Pohádkový Knihov. 
Poslední prázdninovou neděli přichází Loučení s létem zakončené 
bohatým programem na koupališti. Při příležitosti 17. listopadu 
se zdičtí potkávají na Lampionovém průvodu a konec roku je završen 
Rozsvícením vánočního stromu na první adventní neděli, které 
doprovází vánoční trhy organizované základní školou.

Město Zdice Lesopark Knihov Sport a kultura


