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Chlupáčovo muzeum historie Země je univerzitní muzeum vzniklé přestavbou původních sbírek Ústavu geologie a
paleontologie Přírodovědecké fakulty UK. Slouží především k výuce a výzkumu v oblasti historické geologie a stratigrafie,
paleontologie, všeobecné geologie, regionální geologie a dalších příbuzných oborů.

Otevírací doba:
Muzeum je otevřeno pro veřejnost každou středu od 10-17hod. s výjimkou období 15.12.-2.1., univerzitních prázdnin
a svátků, při nichž je vyhlášeno pracovní volno. Poslední zájemci o prohlídku budou vpuštěni v 16:30

Vstupné:
Individuální návštěvníci
70 Kč – vstup pro dospělou osobu je 70 Kč,
40 Kč – pro dítě (6 – 15 let), pro studenta a důchodce
Zdarma předškoláci a držitelé ZTP
bezbariérový přístup z boku budovy (Votočkova ulice), prohlídka je bez odborného výkladu
z důvodu koordinace s objednanými exkurzemi je nutné skupiny nad 5 osob předem telefonicky ohlásit na tel. 221 951
476 nebo na e-mail   chmhz@natur.cuni.cz

SKUPINOVÉ PROHLÍDKY MUZEA DOPROVÁZENÉ KOMENTÁŘEM ODBOR. PRŮVODCE
(především pro předem objednané školní skupiny; minimálně 10 osob)
cena prohlídky je 50 Kč za osobu (platí se vždy v hotovosti před začátkem exkurze v CHMHZ)
do jedné skupiny lze zařadit max. 40 studentů/návštěvníků (při vyšším počtu zájemců je nutno skupinu rozdělit)
doba prohlídky je 45-60 minut (po domluvě lze zkrátit či prodloužit)
výklad odborného průvodce je uzpůsoben potřebám a věku studentů
telefonicky ohlásit na tel. 221 951 476 nebo na e-mail:    chmhz@natur.cuni.cz

Kontakt:
Chlupáčovo muzeum historie Země PřF UK
Ústav geologie a paleontologie PřF UK
Albertov 6
Praha 2

Telefon: 221 951 476

E-mail:   chmhz@natur.cuni.cz
www:   https://www.natur.cuni.cz/geologie/chlupacovo-muzeum

Jak se k nám dostanete?
MHD    (informace o pražské hromadné dopravě)

tramvaj 7, 14, 18, 24 - zastávka Albertov (od zastávek MHD k budově PřF UK je to cca 350m)
metro B: stanice Karlovo náměstí (1,2 km)
metro C: stanice I. P. Pavlova (1 km) a Vyšehrad (1,2 km)

INDIVIDUÁLNÍ DOPRAVA

- na Albertově je   možnost parkování  (placené 15,- CZK/hodinu; doba parkování 40 min - 6 hodin)
- poblíž Albertova probíhá několik pražských cyklostezek: A23 „Botič“, A2: „Vltavská
pravobřežní“ a připravovaná A41
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