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ČESKÉ ŠVÝCARSKO – KRAJEM SKALNÍCH MĚST 
 

Termín: 1. – 3. října 2010 
 

Typ akce: exkurze 
 

Cílová skupina: akce je určena pro pracovníky škol a školských zařízení Jihomoravského kraje, přednostně 
pro koordinátory EVVO 
 

Místo konání: České Švýcarsko 
 

Zahájení: pátek 1. října 2010, 8:00 
 

Ukončení: neděle 3. října 2010, předpokládaný příjezd do Brna 18:30 
 

Účastnický poplatek: bez poplatku 
 

Lektoři: Jan Urban (ČSOP Vlašim), Jakub Juda a Václav Sojka (Správa NP České Švýcarsko), Helena Doudová 
(KČT Krásná Lípa), Lenka Mrázová nebo Michaela Andělová (České Švýcarsko o.p.s.) 
 

Občerstvení: v rámci akce bude poskytnuto občerstvení zdarma (od páteční večeře do nedělního oběda), 
na páteční cestu si občerstvení účastníci zajišťují předem sami (z časových důvodů nepočítejte s možností 
návštěvy restaurace či supermarketu). Pitný režim si účastníci zajišťují také sami. 
 

S sebou: dobrou obuv a oblečení do terénu (i pro případ nepříznivého počasí), batůžek na exkurze 
 

Kontaktní osoba: Markéta Navrátilová, marketa.navratilova@lipka.cz, 543 420 821  
 

Mimobrněnským účastníkům nabízíme možnost přespání na Lipce – pracovišti Kamenná, Kamenná 20 ze 
čtvrtka na pátek, popř. též z neděle na pondělí (k dispozici jsou matrace, nutný vlastní spacák). 
 
Program: 
Pátek 1. října 2010 
 
8,00 odjezd z Brna Janáčkova divadla – Roosweltova ulice (od Hlavního nádraží 2 zastávky 

tramvají č. 1 a pak 100 m zpět proti směru jízdy)  
 
8,00 - 10,00 přejezd do Vlašimi 
 
10,00 prohlídka Záchranné stanice pro živočichy ČSOP Vlašim (péče o zraněné a jinak 

handicapované volně žijící živočichy, nevyspělá mláďata ježků, environmentální vzdělávání, 
výchova a osvěta) 

 
10,45 – 14,15 přejezd do Doubice, ubytování (Pension Chata Hubertus, ubytování ve dvou, tří a 

čtyřlůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením) 
 
15,00 exkurze do Kyjovského údolí se zaměstnancem Správy národního parku České Švýcarsko s 

ukázkami aktivit z ekologických výukových programů pro žáky (cca 2,5 hod) 
 
18,30  večeře (vepřová pečeně, knedlík a kys. zelí/dušená brokolice, brambor) 
 
19,30  přednáška s promítáním fotografií o NP České Švýcarsko, diskuse (cca 1 – 1,5 hod) 
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Sobota 2. října 2010 
 
8,00 – 9,00 snídaně 
 
9,30 exkurze s průvodkyní Klubu českých turistů „Po stopách Pyšné princezny“ – Jetřichovické 

vyhlídky, zřícenina hradu Šaunštejn, popř. malá Pravčická brána, Vysoká Lípa, Dolský mlýn, 
Jetřichovice (cca 7 hodin) 

 oběd v restauraci U Loupežáku, Vysoká Lípa (těstoviny carbonara/těstoviny se sýrem) 
 
18,00 – 19,00 večeře (kuřecí čína s rýží/mexická pánev, rýže) 
 
19,00 přednáška „Environmentální výchova v Českém Švýcarsku – nahlédnutí do kuchařky, 

outdoorové a indoorové programy, pracovní listy, Naučný areál Českého Švýcarska“ (cca 
1 – 1,5 hod) 

 
Neděle 3. října 2010 
 
8,00 – 9,00 snídaně, oběd formou balíčku na cestu (obložená houska, ovoce, sušenka) 

 
9,15 prohlídka Köglerovy geologické mapy Šluknovska v Zahradách (cca 0,5 – 1 hod) – unikátní 

plastická mapa zdejšího kraje, věrná kopie okolní krajiny ve zmenšeném měřítku 1:760 
 
10, 30 prohlídka informačního centra Dům Českého Švýcarska s průvodcem – interaktivní 

expozice, součástí prohlídky je 20 minutový film Krajina tajemství  
prohlídka Naučného areálu Českého Švýcarska – uvidíte zde např. „Zvěrokruh“ s ukázkou 9 
ohrožených či chráněných představitelů fauny a flóry Českého Švýcarska, reliéfy přírodních 
stanovišť či bludiště z živého plotu (cca 1,5 – 2 hodiny) 
 

13,00 – 13,30 národní přírodní památka Panská skála – geologická lokalita s pěti až šestibokými 
čedičovými sloupci, lidově nazývaná Varhany 

 
18,30  předpokládaný návrat do Brna 
 
 
 
Akce je součástí projektu Praktická environmentální výchova pro pedagogy (reg. č. CZ.1.07/1.3.10/02.0044), 
který realizuje Lipka a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 
 
 
 


