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Tajemný vrch Boreè
 Boreč je vlastně dutá hora, pro-
tkaná složitým puklinovým labyrin-
tem. V zimě ve své spodní části 
nasává studený vzduch, který stoupá 
vzhůru, cestou se ohřívá a nahoře 

se vyfukuje o teplotě 9–10°C. A v létě naopak 
– studený vzduch proudí dolů. Vydejte se sem proto 

raději v zimě a čím větší zima bude, tím bude výpra-
va zajímavější – z vrcholu kopce totiž v důsledku výše 

popsaných procesů uniká dobře pozorovatelná pára. Místa, 
kde lze pozorovat výfuky teplého vzduchu, mají své odborné 

označení – ventaroly. Těsně u výdechů můžete pozorovat vzácné 
játrovky a jasně zelené mechy a jen několik desítek centimetrů 
nad prohřátými rostlinami visí rampouchy vzniklé kondenzací páry. Ú
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Pozvání do pražského 
podzemí
A není to podzemí 
jen tak nějaké 
– zveme vás do 
prostor jednoho 
z největších systémů kolektorů na 
světě. Kolektorová síť budovaná pod 
hlavním městem Prahou již více než 
35 let je dlouhá 92 kilometrů, v sa-
motném centru se pak nachází 20 
kilometrů. A právě v nich jsou pro 
zájemce připraveny dvě turistické 
trasy v délce 1,2 a 1,4  km, vedou-
cí místy až 35 m pod povrchem. 
Seznámíte se s nejnovější tech-
nologií výstavby kolektorů a se 
způsobem uložení inženýrských 
sítí.  V centrálním dispečinku 
uvidíte jeden z nejmodernějších 
a nejrozsáhlejších způsobů moni-
toringu na světě, v hloubce 
30 metrů si prohlédnete důlní 
nádraží a svezete se důlní loko-
motivou.

Po nauèné stezce kolem Horní Blatné
Zavítáte-li do Karlovarského kraje, může být okolí městečka Horní 
Blatná zajímavým cílem výpravy. Místní naučná stezka vás provede 
po okolí tohoto starého hornického města.  Zavítáte do území jam 
a propadlin, s podzemím protkaným sítí šachet a štol, které jsou 
pozůstatky po těžbě cínu v této oblasti.  Uvidíte bývalé doly (a 
dnes přírodní památky) Ledovou a Vlčí jámu, původně podzemní 
prostory dolu Wolfgang vzniklé propadem poddolovaného terénu. V propadlině jsou 
vidět zbytky starých zřícených chodeb a komor. Půjdete podél Blatenského vodního 
příkopu, který přiváděl z Božího Daru do Horní Blatné vodu potřebnou pro zpra-
cování vytěžené rudy, a můžete vystoupat na 
rozhlednu stojící na Blatenském vrchu. Karlovarský kraj
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Tentokrát nabízím PELMEL 

tipů se vším, na co zatím 

nezbylo místo – aś už proto, 

že tip nezapadal do žádné 

z kategorií, kterými se 

dvoustránka zatím 

zabývala, nebo proto, 

že zajímavostí 

v tom kterém 

kraji bylo prostě 

příliš a musela 

jsem vybírat.

TIPY 
na 
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Veselské pískovny a pískový pøesyp u Vlkova
Jedná se o pět oddělených štěrkových jezer, která 
vznikla po těžbě štěrkopísku v letech 1952 až 1986. 
Na trase dlou hé sedm kilometrů je připraveno 14 
zastavení s in formačními tabulemi, upozorňujícími 

na výskyt jedinečných a většinou i chráněných druhů rostlin a živo-
čichů. K pískovně neodmyslitelně patří chráněná lokalita Pískový 
přesyp u Vlkova, který je nejznámější lokalitou tohoto druhu u nás.
 Písečný povrch je tu jen vzácně pokryt borovicemi a jinou pískomil-
nou flórou – vítr tu tak na nezpevněném povrchu vytváří nejrůzněj-
ší písečné tvary, i když o výšce maximálně několika cen timetrů. 
Z geologického hlediska se jedná o izolovaný písečný přesyp, 
který má poměrně dobře zachovalý charakteristický původní tvar. 
Okolní krajinu převyšuje o 4-6 m, dosahuje šířky asi 80 metrů. 
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Pøírodní park Bøezná 
Přírodní park Březná leží v drsném a divokém koutu severozápadní Moravy.
Mezi zvláštnosti, které můžete při návštěvě tohoto místa spatřit, patří bal-
vanové proudy, balvanová moře a také četné mrazové sruby s průměrnými 
výškami okolo 10 metrů, které se nacházejí na svazích Pálené hory a Vlčí 
jámy. Parkem protékají řeky Březná a Moravská Sázava, které v krajině 
vytvářejí výrazná, hluboká a symetrická údolí. Zajímavostí tohoto území 
je také přes 170 let starý les pralesovitého charakteru. 
Za návštěvu rozhodně stojí i dvě vodní nádrže – Nemilka a rybník Sychrov, 
který je významnou ornitologickou lokalitou. 
Určitě se zastavte také na zřícenině gotického hradu Hoštejna, který se 
nachází nad stejnojmennou obcí, a zavítejte do městečka Štíty. O
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Hromnické Èervené jezírko
Jezírko vzniklo po ukončení těžby vitriolové 
břidlice, která se používala v druhé polovině 
19. století k výrobě kyseliny sírové. Břidlice 
již od středověku sloužila k výrobě kamence, 
který byl používán jako bělidlo v textilní 
výrobě. Na začátku 19. století byla objevena 
možnost získávat z ní dýmavou kyselinu  
sírovou, lidově zvanou vitriol. Voda jezírka 
tak obsahuje množství síranů – je vlastně 
slabým roztokem kyseliny sírové a díky 
obsahu železa má voda načervenalou bar-
vu. Kromě řas je bez života. Jezero leží 
500 m severovýchodně od Hromnické návsi 
na levém břehu Býkovského potoka, je 
hluboké 60 m a jeho rozloha je 12,20 ha. Pl
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Za podivuhodnými tvory 
do Hamrù nad Sázavou
„Hamerský vycházkový 
okruh“ je značená stezka 
kolem obce v celkové délce 
15 km. Podle vlastní volby 
můžete kdekoliv začít i skon-
čit, jít jedním nebo druhým směrem. Stezka 
vás povede kolem 12 rybníků a skalního útva-
ru Rozštípená skála, který je bizarním skal ním 
útvarem velmi oblíbeným horolezci. Ne daleko 
se nachází také pů vodní 
šlakhamerský hamr. Vysočina

Dunajovické kopce aneb 
zemì nikoho  
Mezi jihomoravskými obcemi Březí, Dolní 
Dunajovice a Brod nad Dyjí, kousek od Miku-
lova, se táhne ve směru severojižním úzký pás 
kopců. Před 70 lety se všude kolem rozkládaly 
vinohrady, sady a polnosti – strmé terasy starých 
vinic jsou ostatně dobře patrné dodnes. 
Po válce, odsunu původního obyvatelstva 
a následné kolektivizaci zůstalo toto úze-
mí z větší části ležet ladem a život se tu 
zastavil – staré kříže a kapličky, opuštěné 
vinohrady a neobdělávaná pole vytvářejí 
zvláštní dojem země bez lidí. Podivný 
ztracený svět. Oblast je velice cenná zej-
ména z botanického hlediska – nacházejí 
se zde drnové stepi se vzácnými druhy 
trav či orchidejí. Nevede sem žádná turi-
stická značka, pohybovat se zde budete 
po stezkách vyšlapaných zvěří. Ji
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Planetární stezka 
v Hradci Králové 
Planetární stezka je model naší sluneč-
ní soustavy v měřítku 1 : 1 miliardě. 
Tomu odpovídají nejen rozměry 
modelů jednotlivých nebeských 
těles (mimo plane ty, Slunce a 
Měsíc jsou zde i pla netka Ceres a 
Halleyova kometa), ale i vzdále-
nosti, které mezi nimi musíte 
ujít. Na každé zastávce najdete 
malou kuličku znázorňující pla-
netu a příslušnou informační ta-
buli, na níž jsou uvedeny základ-
ní údaje a zajímavosti o dané 
planetě. Stezka začíná u Hvězdár-
ny a planetária v Hradci Králové 
a její celková délka je 6,5 km. Kr
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Pohanské kameny 
u Višòové
Nacházejí se ve Frýdlantské 
pahorkatině, v katastru obce 
Višňová na dnešní česko-polské 
hranici. Jedná se o skupinu mohut-
ných balvanů z rumburské žuly, 
které byly ještě koncem 19. století 
považovány za lidský výtvor, ale 
ve skutečnosti se jedná o výtvor 
přírodní. Je však pravděpodobné, 
že v minulosti sloužily Pohanské 
kameny jako kultovní místo 
– zřejmě proto se k nim váží četné 
pověsti. Na skalní masív vedou 
železné schody a na vrcholu je 
vyhlídková plošina.

Liberecký kraj

Piveèkùv park ve Slavièínì
Zavítáte-li do podhůří Bílých Karpat, zkuste 
neminout Slavičín a v něm místní zajíma-
vost – Pivečkův lesopark. Jsou zde totiž 
instalována díla studentů ateliéru sochařství 
profesora Kurta Gebauera a J. Skalické z 
VŠUP Praha – velké přesýpací hodiny a sedm 
dubových plastik vlků v různých pozicích 
autorky Stanislavy Konvalinkové, dřevěný 
slimák, hlemýžď, had, píďalka a tuleň od 
Veroniky Zapletalové, lavičky Lenky Klodové 
a Marka Rejenta, autorem mostu přes umělé 
jezírko a dřevěného kolotoče pro děti 
je Marek Borsányi. Dřevěná plastika 
kondora a skupina čtyř stromů je dílem 
Klause Dobrunze z Akademie Düsseldorf. 
Většina těchto soch plní nejen estetic -
kou, ale i praktickou funkci a lesopark 
je tak ideálním místem pro hry. Sochař-
ská díla vznikla v rámci sochařského 
sympozia mladých výtvarníků. Zl
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Trojmezí u Hrèavy
Trojmezí je místo, kde se stýkají hranice tří států – v tomto případě 
Česka, Polska a Slovenska. Trojmezní bod je nejnižším bodem polsko-
české hra nice a nachází se v korytě potoka. 
Od roku 1995 je toto místo označeno třemi žulovými monolity (český 
má nadmořskou výšku 555,04 m, polský 
556,17 m a slovenský 557,61 m). V rámci 
zpřístupnění Trojmezí byly v červenci roku 
2007 břehy strže na polsko-slovenské hranici 
spojeny 18 m dlouhým mostem pro pěší a 
prohlubeň na česko-polské hranici taktéž 
dřevěným můstkem asi 5 m dlouhým. M
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Vypravte se na 
Køivoklátko
Navštivte chráněnou přírodní 
památku Skryjská jezírka. Každé z 
nich měří přibližně 30 m a zaujímá 
plochu asi 150 m². Jezírka se na chá-
zejí za skalní průrvou Zbirožského 
potoka, který je přítokem Berounky. 
Okolní skalní stěny a prahy 
tvoří odolné tmavošedé horniny 
sopečného původu. V nich vznikly 
pukliny, podél těch se začaly 
rozrušovat a uvolňovat horniny 
a došlo k proříznutí soutěsky. Ta 
byla později v nejužším místě 
zahrazena nanesenými balvany, 
za nimiž postupem času vznikla 
dvě jezírka. Horní jezírko leží 
těsně pod Skryjským vodopá-
dem, zčásti je sevřeno mezi ska-
lami a zčásti je k němu přístup 
otevřený. Dolní leží o několik 
metrů níže mezi stromy.  St
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Vyjeïte si do Králík
Naučná stezka Vojenské historie 
Králíky je situována ve východní 
polovině Králické pevnostní 
oblasti, na severním okraji města. 
Trasa měří 6,5 km a prochází 
kolem bojových objektů (prohlídka 
exteriérů), přes kótu 666 (místa 
dalekého rozhledu), sestupuje 
k Vojenskému muzeu Králíky a k 
Muzeu čs. opevnění z let 1935-
1938 - pěchotnímu srubuK - S 14 
„U cihelny“.
Raritutéto naučné stezky 
představují protibetonové 
střely Röchling – tajná zbraň 
III. říše - dodnes zabořené ve 
stěnách dělostřeleckého srubu 
K-S 11 tvrze Hůrka.
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