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Muzeum podzemní letecké továrny 
v Rabštejnì nedaleko Èeské Kamenice
Koncem	2.	světové	války	přišlo	hitlerovské	Německo	vlivem	
bombardování	spojenců	o	značné	výrobní	kapacity	na	svém	
území.	Nahradit	je	měly	často	skryté	(podzemní)	objekty	
rychle	budované	mj.	i	na	území	tehdejšího	protektorátu	Čechy	
a	Morava.	Jedněmi	z	nich	byly	i	prostory,	které	
v	časovém	rozmezí	srpen	1944	–	duben	1945	vyrubali	vězňové	
koncentračních	táborů	Dachau	a		Flossenbürg	ve	skalním	
masivu	údolí	řeky	Kamenice.		Prostory	měly	sloužit	firmě	
Weser-Flugbeugbau,	zabývající	se	stavbou	letadel	a	zbrojní	
výrobou.	Konec	války	však	naštěstí	přišel	dříve,	než	se	
mohla	nová	výroba	rozběhnout.	Přesto	zde	však	jen	
během	budování	chodeb	a	výrobních	hal	přišly	o	život	
desítky	a	možná	stovky	lidí.		
Po	dlouhých	letech,	kdy	bylo	rabštejnské	podzemí	
veřejnosti	nepřístupné,	se	znovu	otevřela	část	podzem-
ních	systémů,	v	níž	můžeme	navštívit	expozici	doku-
mentující	historii	tajemného	Rabštejna.	Návštěvu	je	
nutné	předem	domluvit. Ú
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Hlavní	město	Praha
Vynořte se ve Vinoři

Plzeňský	kraj
Naučnou stezkou 
za historií hornického 
řemesla na Stříbrsku

Královéhradecký	kraj
Babiččino	údolí,	naučné	
stezky	a	rozhledna	na	
Žernově

Liberecký	kraj
Skalní hrad Sloup 

v Čechách a 
Sloupský vyhlíd-

kový okruh

Horké léto panující v době, kdy jsem na tipech pracovala, je už 

dávno pryč. Spolu s novým skautským rokem přišlo babí léto 

a také první podzimní dny. Táborové vzpomínky začínají 

pomalu blednout a přibývají zážitky 

z oddílových schůzek a především 

dalších výprav. Věříme, že se vám 

alespoò občas budou při jejich 

plánování hodit i nápady, 

které budete i nadále 

nacházet na této 

dvojstránce.
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Mezi Jemnicí a Slavonicemi
Za	devatero	kopci	a	třemi	řekami,	až	tam,	
kde	už	končí	silnice,	leží	vesnička	Panenská	
a	právě	tady	začíná	Pohádková stezka.	
Na	informační	tabuli	u	každého	stanoviště	si	
přečtete	po	hád		kový	příběh	a	také	úkol,	jehož	
splnění	si	mů		žete	zaznamenat	do	pohádkového	
průvodce	(lze	vyzvednout	zdarma	v	infocentru	
v	Jemnici	nebo	přímo	na	prvním	zastavení	
stezky).	Na	každém	zastavení	vás	čeká	charakteristická	dřevěná	socha	postavy,	jež	
je	součástí	pohádkového	příběhu.	Předložíte-li	po	absolvování	stezky	vyplněnou	
brožurku	v	informačním	centru	v	Jemnici,	můžete	dokonce	získat	drobnou	
odměnu.	Stezka	je	dlouhá	4	km.	Místo	neleží	na	turistické	značce,	nicméně	je	
dostupné	prostředky	hromadné	dopravy.	Ideálně	může	sloužit	
také	jako	změna	a	zábavná	zastávka	při	oddílovém	cyklovýletě. Vysočina

Cesta do nedávné historie – nauènou stezkou 
Po stopách politických vìzòù v Pøíbrami
V	Příbrami	a	okolí	bylo	instalováno	
sedm	informačních	panelů	před	sta-
vujících	konkrétní	místa	a	příběhy	
politických	vězňů.	Dozvíte	se,	v	ja-
kých	podmínkách	museli	političtí	
vězni,	tzv.	muklové	(muž	určený	
k	likvidaci),	pracovat,	o	pokusech	
o	únik	z	pracovních	táborů,	o	těžbě	uranu	u	nás,	ale	např.	také	
o	zabírání	pozemků	zemědělcům	v	období	kolektivizace.	Celková	délka	
stezky	je	14	km,	využít	můžete	i	zkrácený	okruh	v	bezprostředním	okolí	
památníku	Vojna,	který	měří	6	km.	
K	orientaci	napomáhají	také	směrovky	cyklostezky,	stejně	jako	aplikace	
Paměť	národa,	která	je	zdarma	ke	stažení	pro	chytré	telefony.	Panely	
naučné	stezky	obsahují	rovněž	QR-kódy	s	dalším	zajímavým	obsahem,	
obohaceným	o	autentické	nahrávky	a	fotografie.
Vydáte-li	se	do	Příbrami	na	víkend,	určitě	byste	neměli	vynechat	
alespoň	některou	z	expozic	Hornického	muzea	a	významné	poutní	
místo	na	Svaté	Hoře	s	bazilikou	
Nanebevzetí	Panny	Marie. Středočeský kraj

Pardubický	
kraj

Pivnická	rokle	
u	Zderazi

Karlovarský	kraj
Ježíškovou stezkou 
za předzvěstí Vánoc

Moravsko-slezský	kraj
Po	Stříbrném	chodníku

Jihomoravský	kraj
Přírodní	rezervace	Rakovec	
nedaleko	Jedovnice

Olomoucký	kraj
Javoříčské	jeskyně	a	naučná	
stezka	Špraněk

Zlínský	kraj
Putování	po	
Valašskokloboučsku
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