
ZÁBAVNĚ – NAUČNÝ PARK 

MIRAKULUM

Čím vás okouzlíme?
• Desítkami originálních herních prvků 

pro děti i dospělé
• Lesními hřišti a Vodním světem, 

který nemá v ČR obdobu
• Kontaktní zoo, nauč nou stezkou 

a programem třídění odpadu
• Parní mašinkou vedoucí na sousední 

Tankodrom
• Skvělou domácí kuchyní s perfektním 

a dostatečným zázemím

10 hektarů zážitků na celý rok
Ideální cíl celodenních výletů pro mateřské a základní 
školy, výpravy z obcí a měst, příměstské tábory a další 
organizované skupiny

www.mirakulum.cz



Tím hlavním, za čím k nám děti i dospělí (seniory nevyjímaje) 
míří, jsou atrakce. Po několika letech provozu můžeme 
garantovat nevídané celodenní vyžití pro všechny.
Svět Mirakula navíc prozkoumáte hned na několika úrovních. 
Pod parkem se vine přes 750 metrů podzemních chodeb. 
Z pořádné výšky se podíváte z korun stromů, kam dosahují 
naše lanové prolézačky.

A mezitím? Obří trampolíny, tobogány, originální prolézačky, 
rozsáhlé bludiště nebo zóna pro batolata s megapískovištěm.
Všude najdete množství zeleně s blahodárným stínem v hor-
kých dnech. Upravené, zelené trávníky a cesty, čisto, dostatek 
košů na recyklovatelný odpad, možnosti posezení nebo poleže-
ní na každém kroku – třeba na krásných piknikových loukách.

A k tomu deset míst s občerstvením – od domácí kuchyně 
s vyhlášenými hotovými jídly, přes pizzerii, cukrárnu nebo 
rybárnu až po chuťovky z grilu nebo udírny. 
V amfi teátru pořádáme pravidelně živá vystoupení. 
A netečnými vás nenechá ani nabídka sousedního 
Tankodromu Milovice, s nímž nás pojí dvoukilometrová 
úzkokolejná dráha. Můžete využít například jízdy na BVP 
a další vojenské technice.

CO DÁLE NABÍZÍME PRO ŠKOLY, 
MĚSTA, OBCE A SKUPINY?
• Parkování autobusů zdarma
•  Možnost přípravy občerstvení na míru
•  Individuální živý program dle dohody
•  Možnost pronájmu vlastního prostoru



Park Mirakulum ve středočeských Milovicích od svého 
založení v roce 2012 nadchl statisíce návštěvníků. Mnozí 
z nich přijeli v rámci zájezdů mateřských a základních škol 
nebo výprav z měst a obcí.

Najdete u nás nezměrné množství zábavy i poučení. 
Společným jmenovatelem je příroda, dřevo, nápaditost 
a pohybová aktivita.

Čekají na vás rovněž naučné, ale i pro nejmenší děti zábavně 
a sdělně pojaté expozice. Ty umožňují čerpat dotace, granty 
a veřejné prostředky i městům, obcím či organizovaným 
skupinám (malí hasiči, turisté, zdravotníci, sportovci, 
přírodovědci…).

NABÍZÍME HNED TŘI OKRUHY, KTERÉ JSOU IDEÁLNÍ TAKÉ 
PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY:

•  interaktivní nauka třídění a recyklace odpadu
 (společně se specializovanou společností EKO-KOM)
•  lesní naučná stezka, kontaktní zoo a zahrady
•  projekty zaměřené na ekologii a poznání přírody

Třídění a recyklaci odpadu přibližujeme srozumitelnou, 
zábavnou formou. Obdržíte podnětné informace, které 
vedou k praktickému využití v každodenním životě 
(prevence spalování recyklovatelných materiálů v lokálních 
topeništích, výhody třídění odpadu, šetrný přístup 
k životnímu prostředí…).



ZVÝHODNĚNÉ CENY VSTUPNÉHO
Cena plného vstupného za 1 osobu v sezoně 2016 činí 180 Kč.

Nabídka pro vás:
• ZŠ a MŠ 100 Kč/dítě ve 
 všední den; o víkendu 
 130 Kč jako předem 
 ohlášená skupina, nelze 
 rezervovat jízdu vláčkem
• Park + parní vláček 
 150 Kč/dítě
• Park+ jízda na BVP 
 170 Kč/dítě
• Na každých 10 dětí má 

pedagogický doprovod a řidič vstup zdarma
• Obce a organizované skupiny 130 Kč/osoba – cena se týká
 víkendů, svátků a prázdnin
Ceny jsou včetně DPH. Nákup je samozřejmě možný 
i na fakturu s předmětem a termíny DUZP dle potřeby klienta.

O INVESTOROVI
O podobu Parku Mirakulum se stará společnost TR Antoš s.r.o. 
– dětská hřiště. Ta pro města, obce, školy, ale i další vzdělá-
vací zařízení a organizace vybudovala už přes dva tisíce hřišť, 
herních sestav a zábavně-naučných atrakcí. 
Její realizace nesou nezaměnitelný rukopis tvůrčí práce se 
dřevem. Ve fantaskních variacích ukazují dětem i dospělým 
hodnotu řemesel: od práce se dřevem, přes výtvarnou strán-
ku, znalost přírody až po design a architekturu.
Hřiště a prvky společnosti TR Antoš s.r.o. zdobí například ZOO 
Dvůr Králové nad Labem, ZOO Jihlava a Zlín, Park Parukářka, 
hřiště Gutovka nebo revitalizovaný Střelecký ostrov v Praze. 
Najdete je na stovkách veřejných míst v městech a obcích, jako 
součást městského urbanismu či mobiliáře a rezidenčních 
projektů. Nově i v bydlení pro seniory, volnočasových areálech 
nebo v základních a mateřských školách.
Všechny hřiště i herní sestavy jsou plně certifi kovány v souladu 
s platnou legislativou. Dodáváme je na klíč. A mnohé z nich si 
můžete vyzkoušet právě v Parku Mirakulum!

Kontakt pro reference 
nebo poptávku:

TR Antoš s.r.o. – dětská hřiště
Na Perchtě 1631 
511 01 Turnov
E. tr@trantos.cz
T. 481 322 351,
M. 604 233 463
www.trantos.cz
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Toalety

Bezbariérové toalety

Tříděný odpad

Ošetřovna

Zákaz vstupu se psyObčerstvení

Zmrzlina

Přebalovací místnost

Klidová zóna – uspávání dětí

1 – Vstup
2 – Hotovky „U hodin“
3 – Nová vstupní budova - budujeme 
4 – Vodní svět
5 – Občerstvení „Vodní svět“

6 – Velká trampolína
7 – Pizzerie „U lesa“
8 – Dvoulanovka, houpačky, kolotoče
9 – Nadzemí – podzemí
10 – Dílničky + expozice třídění odpadu
11 – Lanové centrum + laňáček
12 – Lesní stezka

13 – Kavárna a zmrzlina „U bludiště“
14 – Bludiště
15 – Obří houpačky
16 – Podzemní chodby – Gaudí
17 – Vodní mlhovadlo
18 – Amfiteátr
19 – Občerstvení „U hradu“

20 – Hrad s podzemními chodbami
21 – Dolní nádvoří hradu
22 – Nástupiště BVP
23 – Nástupiště mašinka
24 – Hřiště pro nejmenší „PIGY“
25 – Oslavy, narozeniny – Moštárna
26 – Kontaktní zoo a osli

27 – Daňci
28 – Ptačí městečko
29 – Lesní minizoo
30 – Bludiště pro malé děti
31 – Vodní prvek
32 – Grily
33 – Naučné zahrady

34 – Pikniková louka
35 – Pastviny
37 – Mufloni
38 – Lesní hřiště
39 – Rybí speciality



Zábavně – naučný Park Mirakulum
Topolová 629

289 24 Milovice (ve středních Čechách)

Přímý kontakt:
Mgr. Jana Midrlová

E. skoly@mirakulum.cz
T. 734 154 484 (všední dny 8.00–18.00)

Hlavní partner parku: Programový partner:

Partneři:Produktoví partneři: Mediální partneři:

Park je otevřen od dubna do října.
Aktuální provozní dobu, všechny další 

užitečné informace a živý program najdete 
na www.mirakulum.cz.
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