České a poľské Sudety (ČESKO-POĽSKO) 2018
- alebo krajinou od Krkonôš po Moravsko-sliezske Beskydy
z českej i poľskej strany

Predbežný plán zahraničnej exkurzie (ako podklad pri rozhodovaní študentov pri zápise
predmetov: Exkurzia z region. geografie (zahraničie) – bc stupeň, Zahraničná exkurzia z
regionálnej geografie – mgr. stupeň Exkurzia z regionálnej geografie (učiteľstvo))

zodpovední vedúci: doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD., Mgr. Gabriel Zubriczký, PhD., prof.
RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.
plánovaný termín exkurzie: 12. – 19. septembra 2018 vrátane
počet dní exkurzie: 8 dní,
počet km: cca 1700 km
odhadovaná cena: 270 € - študenti – držitelia karty ISIC, 290 € - neštudenti – (kvôli
vstupom) (v cene je zahrnutá doprava a ubytovanie 7x a plánované vstupy: lanovka na Sněžku,

návšteva pivovaru Nová Paka, pevnost Dobrošov, Adršpašské skály, Mierový kostol vo Świdnici, N. P.
Góry Stolowe, papiereň Velké Losiny, Park Dolní Vítkovice) Ide o vykalkulovanú sumu pri aktuálnom
počte nahlásených záujemcov – momentálne je maximálna kapacita obsadená cca na 70%. 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.)

počty účastníkov: minimálne 30, maximálne 40
Tematické zameranie exkurzie:

Spoznávať rôzne typy miest a krajiny severovýchodných Čiech, severnej Moravy, českého Sliezska (vidiecka,
horská, industriálna krajina, bývalé vysídlené pohraničie) a ich porovnanie s vybranými mestami a lokalitami na
poľskej strane hranice (dolné Sliezsko, Kladsko).

Plánovaný program exkurzie:
Streda 12.9.2018
cca 400 km
Ráno odjazd (o cca 7:00) z Bratislavy, tranzit cez Kúty, Brno, Svitavy, Litomyšl (UNESCO), Hradec Králové –
bojisko bitky 1866, turisticky atraktívna oblasť Český Ráj, ubytovanie v oblasti Vrchlabí (2x).
Štvrtok 13.9.2018
cca 140 km
Nová Paka – pivovar Brouček, Pec pod Sněžkou – Sněžka (lanovkou), v prípade priaznivého počasia peší
prechod (zostup) cez Krkonoše do Špindlerovho Mlýna, Vrchlabí.
Piatok 14.9.2018
cca 140 km
Horné Polabie – Kuks – baroková architektúra, Babiččino údolí – romantická krajina z románu Boženy
Němcovej, Adršpašské skály – pieskovcové skalné mesto v Broumovskom výbežku Čiech, Náchod –
ubytovanie priamo v centre mesta (2x) – individuálna prehliadka.
Sobota 15.9.2018
cca 280 km
Výjazd do Dolného Sliezska - prejazd do Poľska – smer Walbrzych, zámok Ksiaź (dolnosliezske „Bojnice“) –
romantický zámok nad údolím Pelcznice, Świdnica – drevený mierový kostol – obdoba našich artikulárnych
kostolov (UNESCO), Wroclaw – centrum Dolného Sliezska – Hala storočia (UNESCO), centrum mesta –
katedrály, námestie, návrat do Náchoda
Nedeľa 16.9.2018
cca 170 km
Cez poľské Kladsko – československé pohraničné opevnenie – pevnost Dobrošov (80. výročie Mníchova),
prejazd do Poľska, N. P. Góry Stolowe – pieskovcové plošiny, Wambierzyce (Vambeřice) – pútne miesto
v Českom koutku – území českej menšiny v Kladsku, Klodzko (Kladsko) – historické centrum regiónu, po
samom okraji Českého Sliezska – sudetské mestečká Javorník, Zlaté Hory, ubytovanie Karlovice pri Vrbne
pod Pradědom (2x)
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Pondelok 17.9.2018
cca 150 km
Jeseníky – horské kúpele Karlova Studánka – Praděd (najvyšší vrch Moravy) – Velké Losiny – historická
dodnes funkčná papiereň – Bruntál – okresné mesto v Jeseníkoch, krajina Sudet poznamenaná vysídlením pred
vyše 70 rokmi, návrat na ubytovanie
Utorok 18.9.2018
cca 100 km
Ostravsko – Opava – historické centrum Sliezska – Ostrava – zábavno-náučný park Dolní Vítkovice –
príklad využitia starého banícko-hutníckeho komplexu ako turistickej atrakcie – prehliadka podzemnej
i nadzemnej časti (uhoľná baňa, vysoká pec) – ubytovanie na VŠ internáte Ostrava (1x) – prehliadka mesta
Ostrava
Streda 19.9.2017
cca 320 km
Kopřivnice – známa automobilka Tatra – (podnikové múzeum) – Štramberk – romantické mestečko na úpätí
Moravsko-sliezskych Beskýd (miestna sladkosť štramberské uši), Rožnov pod Radhoštěm – Múzeum
Valašskej dediny – možnosť ochutnať pravé valašské frgále – návrat cez Makov, Bytču a po D1 do Bratislavy,
príchod cca o 18:00

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.
Viac informácií sledujte v oznamoch k tejto exkurzii, ktoré budú priebežne zverejňované!!!
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Približný priestorový rámec exkurzie
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Termíny platieb za exkurziu:
do 20. 3. 2018 zloženie I. časti zálohy min. 150 €

(zložením zálohy definitívne potvrdzujete svoju účasť na exkurzii)

do 20. 5. 2018 zloženie II. časti zálohy dorovnanie zálohy
do celkovej výšky 270 €, resp. 290 €
Zálohu na exkurziu treba skladať na účet:
IBAN: SK66 0900 0000 0001 7389 4110
Variabilný symbol: 201809
Názov banky: Slovenská Sporiteľňa
Kód banky: 0900
Správa pre prijímateľa: GeoCESKO2018_meno, priezvisko
Oznam o prevode prosíme kvôli overeniu zaslať aj e-mailom na adresu
daniel.gurnak@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) a študenti číslo
karty ISIC (nie číslo čipu).

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

Ďalšie informácie budeme spresňovať po uhradení prvých častí záloh a záväznom
potvrdení účasti na exkurzii.
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