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Léto a tábory jsou za námi, ale èeká nás celý další skautský rok 

a s ním další dobrodružství a poznání na výpravách do všech 

krajù Èeska a nejrùznìjších koutù Èech, Moravy i Slezska. 

Poøád na vás èeká spousta míst, která 

jste nevidìli – a pøitom za vidìní a 

návštìvu rozhodnì stojí. Budeme 

rádi, když vás naše tipy zaujmou 

a budou inspirovat pøi roz ho-

dování, kam s oddílem 

èi støedis kem 

zamíøit.

TIPY 
na 

výpravy
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Labyrinty na zámku Louèeò
Zámek Loučeň se nachází pár kilometrů severně od 
Nymburka a určitě se vám tam bude líbit – ve velké 
zámecké zahradě na vás totiž čeká LABYRINTÁRIUM, a to 
hned největší v Evropě. Výprava to tím pádem bude zají-
mavá i pro vlčata nebo světlušky, neboť prohlídka zámku 
je samozřejmě možná, ale vůbec ne nutná. Labyrinty 
jsou nejrůznějšího druhu a téměř všechny se dají 
proběhnout, přeskákat, přelézat, podlézat či jinak 
zdolat a překonat. Kromě „klasických“ živých bludišť 
z tisu či buxusu tu najdete bludiště dlaždicové, 
světelné, travnaté, kamenné, palisádové či 
provazové. Během některých víkendů navíc v zámecké 
zahradě probíhají divadelní představení a další akce 
(které s sebou však samozřejmě nesou i možnou větší 
návštěvnost zámku v tom kterém termínu). Kromě 
labyrintů je za jímavý i samotný park založený v 
anglickém stylu, ve kterém naj de te mnoho druhů list-
natých a jehličnatých dřevin i krajinných prvků. St
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Vodopád dírka
Nejkrásnější a nejvyšší vodopád 
Plzeňska se nachází vzdušnou čarou 
pouhých 14 km severovýchodně 
od Plzně. Dojít k němu můžete po 
červené turistické značce z Chrástu u 
Plzně, Smědčic, Sedlecka nebo přímo 
z Darovanského Dvora. Zde se vydejte 
směrem ke Korečnému mlýnu, asi 
po půl kilometru narazíte na Divecký 
potok. Pokračujte poté lesem podél 
potoka po jeho proudu a asi po 200 
metrech dojde tek horním kaskádám, 
pod kterými se nachází vodopád 
Dírka, vysoký 3,1 metru. Vodopád má 
poměrně stabilní průtok díky vodě 
čerpané z bývalých dolů u Břas.Tato 
voda obsahuje hodně železa, a tak má 
potok i vodopád načervenalou barvu.

Plzeňský kraj

Připravila: Lenka Šablová, 

foto: internet
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Rozhledna Maøenka
Rozhlednu s něžným dívčím jménem najdete na Třebíčsku 
nedaleko obce Štěmechy a dojít k ní můžete po modré 
turistické značce. Své jméno získala po dívce Marianě 
(Mařence), kterou loupežníci v r. 1689 zamordovali 
nedaleko od místa, kde leží smírčí kámen s křížem. 
Původní rozhledna, která stejně tak sloužila poutníkům 
k výhledu do širokého a dalekého okolí, byla dřevěná 
a spadla při bouřce. Novou věž tvoří devítimetrový 
podstavec obložený kamenem, na něm stojí kovové 
schodiště doplněné dřevěnými prvky. Na vrchol věže 
vás vyvede konstrukčně vydařené schodiště s níz kými 
nášlapy a 156 schody. Vstup na rozhlednu je zdarma. Vy
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Dìlostøelecká tvrz Stachelberg
Dělostřelecká tvrz z let 1935-1938 na Babí u Trut  nova 
měla být po svém dokon če ní největší dělo střeleckou 
tvrzí českoslo ven ského pevnostního systému. Pevnost
 s expozicí a zajímavým podzemím je přístupná pro 
návštěvníky v pěchotním srubu T-S 73, jediném vybe-
tonovaném objektu na pevnosti. Základ expozice 
tvoří výkresy, plány a dobové i současné fotografie.
K vidění jsou tu také pěchotní zbraně a modely pev-
nostních objektů. Součástí výstavy je také plastický 
stůl o rozměrech 8x2,5 metru, zachycující dělostřeleckou tvrz Stachelberg po dostavbě. Zážitky 
doplní i trasa naučné stezky po blízkých pevnostních objektech, které zde tvoří kompak tní linii 
se značnou vojensko-historickou hodnotou. Podzemí Stachelbergu představuje svým roz sahem 
naprosto unikátní systém – jedná se celkem o 3,5 km podzemních chodeb a sálů v hloubce 25 až 
60 m pod povrchem. Návštěv ník zde má ojedinělou příležitost vidět část rozsáhlých podzemních 
prostor v různých fázích výstavby – od zahájení výlo-
mových prací až po betonáže chodeb a sálů. Královéhradecký kraj

Historická maèkárna Korálek
Když se řekne Jablonec nad Nisou, tak asi každému z nás naskočí slovo 
bižuterie. Pojďme se ale podívat zblízka na to, jak se „korálky“ dříve 
vyráběly, nebo si to dokonce zkusit! Možná si teď říkáte, že to bude výprava 
hlavně pro holky, ale tak to není – vždyť sklářské řemeslo kromě zručnosti 
a fantazie vyžadovalo také sílu a vytrvalost. Při návštěvě „Korálku“ si 
budete moci prohlédnout funkční technické vybavení sklářské dílny, včetně 
sklářského náčiní, mačkadel a dalších pomůcek. Během exkurze uvidíte 
spoustu praktických ukázek doprovázených slovem průvodce. Svůj um si 
můžete vyzkoušet při praktické ukázce výroby vinuté perle.
Pozor – na exkurzi je třeba se předem objednat! Li
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Hlavní město Praha
Letecké muzeum ve Kbelích

Karlovarský kraj
Naučná stezka Jáchymovské 
peklo

Jihočeský kraj
Rašeliniště Červené blato

Ústecký kraj
Klopotský vodopád

Pardubický kraj
Muzeum řemesel v Letohradě

Jihomoravský kraj
Větrné mlýny

Olomoucký kraj
Po stopách úzkokolejky

Zlínský kraj
Ekopark Starý Světlov

Moravskoslezský kraj
Zřícenina hradu 
Vikštejn
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