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Južné a Západné Čechy s výjazdmi do Nemecka 2017 
 
Plán exkurzie:  
Exkurziu možno absolvovať v rámci predmetov: Exkurzia z region. geografie (zahraničie) – 
bc stupeň, Zahraničná exkurzia z regionálnej geografie – mgr. stupeň Exkurzia z regionálnej 
geografie (učiteľstvo)), prípadne v rámci 3. stupňa štúdia 
 
zodpovední vedúci: doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD., Mgr. Gabriel Zubriczký, PhD. 
plánovaný termín exkurzie:  6. septembra 2017 (streda) - 13. septembra 2017 (streda)  
počet dní exkurzie: 8 dní, 7 nocľahov  
počet km: cca 2250 km 
cena exkurzie: 290 € (v cene je zahrnutá doprava a ubytovanie 7x, plánovaná lanovka na Šumave)  
Ide o vykalkulovanú sumu pri aktuálnom počte nahlásených záujemcov – momentálne je maximálna 
kapacita obsadená cca na 60%. Pri prípadnom doobsadení voľných miest sa cena exkurzie na 
osobu zníži (pri plnej obsadenosti až o niekoľko desiatok eur) – preto môžete ešte osloviť svojich 
spolužiakov a známych. Prípadný preplatok bude ihneď po exkurzii vyúčtovaný a vrátený. 
 
Tematické zameranie exkurzie: 
Spoznávať rôzne typy miest a krajiny južných, západných a severných Čiech (vidiecka, 
industriálna krajina, bývalé vysídlené pohraničie) a ich porovnanie s vybranými mestami a 
lokalitami na nemeckej strane hranice, a to tak v pôvodnej spolkovej krajine Bavorsko, ako aj 
v "novo" pripojenej krajine Sasko. 
 
Plánovaný program exkurzie: 
Streda 6.9.2017  cca 380 km 
Ráno odjazd z Bratislavy, tranzit cez Viedeň a severnú časť Rakúska (Waldviertel) do oblasti Českej Kanady – 
renesančné mesto Slavonice, Třeboň – historické mesto a zámok uprostred rybníkov, ubytovanie v oblasti 
Český Krumlov – Lipno (2x). 
  
Štvrtok 7.9.2017  cca 140 km 
Typická juhočeská dedinka Holašovice (UNESCO) s murovanými statkami; Hluboká nad Vltavou – jeden 
z najznámejších a najkrajších juhočeských zámkov a priľahlá obec; České Budějovice – historická metropola 
Južných Čiech; Český Krumlov (UNESCO) – malebné historické mesto a zámocký komplex. 
  
Piatok 8.9.2017  cca 230 km 
Prejazd cez N. P. Šumava okolo vodnej nádrže Lipno; rázovité obce Volary a Kvilda; horské slatiniská Borová 
Lada a Jezerní Slať; horské stredisko Železná Ruda – lanovkou na vrch Špičák – rozhľadňa s výhľadom na 
Šumavu a známe Černé jezero; krátka prehliadka historických Domažlíc – centra Chodska; ubytovanie v Plzni 
alebo jej blízkom okolí (1x); podvečerná prehliadka Plzne. 
  
Sobota 9.9.2017  cca 400 km 
Výjazd do Bavorska - prejazd po diaľnici Plzeň – Rozvadov – Norimberg; prehliadka historického bavorského 
mesta, ktoré v novodobej histórii „preslávili“ nacistické zrazy, zbombardovanie počas 2. svetovej vojny, 
norimberský proces a povojnové rekonštrukcia; historické stredoveké mesto Bamberg (UNESCO) – jedno 
z mála, ktoré uniklo zničeniu počas 2. svetovej vojny; ubytovanie v oblasti Chebu (2x)   
 
Nedeľa 10.9.2017  cca 170 km 
Západočeské kúpele - Františkovy Lázně (najmenšie z tých najznámejších), prírodná rezervácia Soos – „malý 
Island“ – miesto najaktívnejšej postvulkanickej činnosti v Čechách; Mariánské Lázně (miestnymi označované 
niekedy aj ako malá Moskva); Bečov nad Teplou (ak bude možná, tak aj prehliadka druhého najcennejšieho 
stredovekého pokladu po korunovačných klenotách – relikviára Sv. Maura), Karlovy Vary – najväčšie české 
kúpele, návrat na ubytovanie 
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Pondelok 11.9.2017 cca 160 km 
Prehliadka historického Chebu – staré mesto – legendárne domčeky Špalíček, cisárska falc (sídlo 
stredovekých cisárov); Loket - historické mestečko s hradom nad ohybom rieky Ohře („západočeký 
Krumlov“); Jáchymov – smutne známe miesto komunistických lágrov, ale zároveň historické banícke a kúpeľné 
mestečko; Boží Dar a Klínovec – na hrebeňoch Krušných hôr; Chomutovsko – (možno deprimujúci) výhľad na 
povrchové hnedouhoľné bane s niekoľkými tepelnými elektrárňami v pozadí; ubytovanie v oblasti Mostecka 
(2x) 
  
Utorok 12.9.2017 cca 300 km 
Výjazd do Saska – Chemnitz, pôvodné staré saské mesto za čias komunistickej NDR premenované na Karl-
Marx-Stadt – ukážka východonemeckého reálneho socializmu; Drážďany – historická metropola Saska 
zničená počas 2. svetovej vojny a znovu postavená a postupne obnovená súčasť lokality UNESCO; cesta cez 
údolie Labe a Labské pieskovce do Česka (Hřensko), návrat na ubytovanie 
  
Streda 13.9.2017 cca 470 km 
Cesta do oblasti Polabskej nížiny; podľa časových možností zastávka v smutne známom meste Terezín, ktoré 
nacisti premenili počas vojny na najväčšie židovské geto v Čechách; tranzit pod legendárnou českou horou Říp 
kam priviedol praotec Čech svoj ľud; oblasť Kokořínska, Mělník – sútok Labe a Vltavy; tranzit smer Praha – 
diaľnica D1 – Brno, Bratislava – príjazd v podvečerných hodinách 
 
Vedúci exkurzie si vyhradzujú právo na zmenu programu. Program môže byť v konkrétnych dňoch 
upravený a prispôsobený aktuálnemu počasiu, prípadne iným aktuálnym podmienkam, vždy však 
bude snaha organizátorov maximálne využiť čas exkurzie a absolvovať naplánovaný program. 
 

Termíny platieb za exkurziu: 
do 20. 3. 2017 zloženie I. časti zálohy min. 100 € 

(zložením zálohy definitívne potvrdzujete svoju účasť na exkurzii) 
do 20. 5. 2017 zloženie II. časti zálohy dorovnanie zálohy 

do celkovej výšky 290 € 
Zálohu na exkurziu treba skladať na účet: 

IBAN: SK66 5600 0000 0076 1373 9002 
Variabilný symbol: 201709 
Názov banky: Prima banka Slovensko 
Kód banky: 5600 

 Správa pre prijímateľa: GeoCESKO2017_meno, priezvisko  
 
Oznam o prevode prosíme kvôli overeniu zaslať aj e-mailom na adresu 
gurnak@fns.uniba.sk. Spolu s oznamom o prevode do správy uveďte číslo 
cestovného dokladu, s ktorým exkurziu absolvujete (platný občiansky 
preukaz/cestovný pas) a svoj telefonický kontakt (mobil).  

Prípadní ďalší záujemcovia sa hláste na adresu 
gurnak@fns.uniba.sk 

Ďalšie informácie budeme spresňovať po uhradení prvých častí záloh a záväznom 
potvrdení účasti na exkurzii. 
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Plánovaná trasa exkurzie 
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Čo by sme mohli vidieť 

 
 

 

 


