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Hrad Kašperk
Popis:
Nejvýše položený královský hrad v Čechách a
jeden ze symbolů Šumavy. Výlet na Kašperk
je pro obyvatele Pošumaví takřka povinností,
nicméně povinností radostnou. Hrad pro
školy nabízí kromě standardních okruhů také
speciální okruhy pro děti. Interaktivní
prohlídka „Staň se rytířem nebo princeznou”
s plněním úkolů a soutěžemi je vhodná pro
děti od 6 do 11 let. Program „Staň se
stavitelem” pak pro děti od 12 do 15 let.

Náklady:

Programy pro školy:
Staň se stavitelem: 75 Kč
Staň se rytířem nebo princeznou: 75 Kč

Délka programu:

Staň se stavitelem: 60 min.
Staň se rytířem nebo princeznou: 70 min.

Věková kategorie:

1. a 2. stupeň ZŠ

Max. počet účastníků:

20

Otevírací doba:

březen: st, so 10:00–16:30
duben: so, ne 10:00–17:00
květen, červen: út–ne 10:00–17:00
červenec–srpen: po–ne 9:30–18:00
září: út–ne 10:00–17:00, říjen: út–ne 10:00–16:30

Adresa:
Telefon:

Žlíbek 55, Kašperské Hory
376 582 324

E-mail:

info@kasperk.cz

www:

www.kasperk.cz

Doprava:

vlastní doprava, autobus – málo frekventovaná linka na parkoviště
"České domky" a poté pěšky asi 1,6 km, pěšky z Kašperských Hor
cca 3,2 km do strmého kopce (cca 1,5 hodiny)

Možnost občerstvení:
Doplňující informace:

občerstvení na hradě
rezervace skupin nutná
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Klenová - galerie, hrad, zámek
Popis:
Galerie Klatovy / Klenová, p. o. nabízí
vzdělávací programy zaměřené na rozvoj
pozitivního vztahu k umění a na historickou
tématiku, kde se děti mají možnost seznámit
s historickými souvislostmi či
architektonickými slohy. Programy na
Klenové se odehrávají v zámecké galerii a
v krásných prostorách hradu od dubna do
října. V Galerii U Bílého jednorožce
v Klatovech (pobočka galerie na Klenové)
probíhají vzdělávací programy po celý rok.

Náklady:

vstupné hrad, zámek 40 Kč, vzdělávací program 25 Kč

Délka programu:

vzdělávací program 60 - 90 min., zámecká prohlídka
s průvodcem 40 min.

Věková kategorie:

MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ a SŠ

Max. počet účastníků:

30

Otevírací doba:

vzdělávací program: pondělí–pátek
zámek, hrad: duben, říjen: úterý–neděle 10:00–12:00
12:30–16:00, květen, červen, září: úterý–neděle 9:00–12:00
12:30–17:00, červenec, srpen: denně 9:00–12:00 12:30–18:00

Adresa:

Galerie Klatovy / Klenová, příspěvková organizace Plzeňského
kraje, Klenová 1, 340 21 Janovice nad Úhlavou

Telefon:

376 312 049

E-mail:

edukace@gkk.cz

www:

www.gkk.cz

Kontaktní osoba:

V. Hrabětová

Doprava:

autobus Klatovy–Klenová, Klatovy–Janovice (2 km pěšky)

Doplňující informace:

rezervace předem nutná
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Hrad Rabí
Popis:
Největší hradní zřícenina v Čechách a jeden
z nejvýznamnějších hradů v Pošumaví. Hrad
nabízí speciální didaktické prohlídky pro
školy. Kromě samotných prohlídkových tras
lze využít také řadu kulturních akcí a
doprovodných aktivit.
Náklady:

didaktická prohlídka pro školy okruh Věž: MŠ 20 Kč, ZŠ 50 Kč
didaktická prohlídka pro školy okruh Palác: MŠ 20 Kč, ZŠ 50 Kč
prohlídka podzemí kostela: žákovské vstupné 20 Kč

Délka programu:

věž cca 45 min., palác cca 45 min., podzemí kostela cca 30 min.

Věková kategorie:

ZŠ, SŠ

Max. počet účastníků:

35 osob v 1 prohlídce

Otevírací doba:

30. 3.–2. 4.
3. 4.–30. 4.
1. 5.–31. 5.
1. 6.–31. 8.
1. 9.–30. 9.
1. 10.–31. 10.

Adresa:
Telefon:

Státní hrad Rabí, Rabí 53, 342 01 Sušice
376 596 171

E-mail:

rabi@npu.cz, info@hradrabi.cz

www:

www.hrad-rabi.eu

Doprava:

vlastní doprava, autobus, vlak (zastávka Žichovice)

Možnost občerstvení:
Doplňující informace:

v místě je několik restaurací a občerstvení
rezervace skupin nutná

po, pá, so, ne
so–ne
út–ne
út–ne
út–ne
so–ne

10:00–16:00
10:00–16:00
9:00–16:00
9:00–17:00
9:00–16:00
10:00–16:00
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Hrad Švihov - didaktická prohlídka
Popis:
Nabídka programů pro skupiny školáků je
zaměřena na různé věkové skupiny žáků.
Podle věku jsou programy navrženy mimo
jiné s ohledem na probírané učivo. Úroveň
odbornosti se také stupňuje, žáci tak mohou
během základní školní docházky navštívit
hrad opakovaně a vždy s jiným prožitkem.
Poprvé jako rytíři, podruhé jako architekti a
potřetí již jako správci památky.

Náklady:

skupina MŠ 20 Kč
skupina ZŠ 40 Kč
didaktické prohlídky 100 Kč vč. didaktického listu

Délka programu:

MŠ 30 min., ZŠ 40 min., didaktické prohlídky 90 min.

Věková kategorie:

MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ

Max. počet účastníků:

30

Otevírací doba:

květen, červen, září, říjen

Adresa:

Státní hrad Švihov

Telefon:

376 393 378

E-mail:

svihov@npu.cz

www:

www.hradsvihov.cz

Doprava:

autobus, vlak (trasa Klatovy–Plzeň)

Možnost občerstvení:

Hradní krčma (jednoduchá jídla, nápoje, nanuky apod.)
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Hrad Velhartice
Popis:
Ikonický pošumavský hrad nabízí dva
prohlídkové okruhy, případně vstup pouze na
nádvoří a dále volnou prohlídku nedalekého
skansenu lidové architektury. V areálu hradu
je možno navštívit interaktivní výstavu a
využít zde rozmístěné hry. Návštěvníci
nemusejí absolvovat samotné návštěvnické
okruhy, ale mohou využít tzv. volnou
prohlídku, tedy volně přístupné součásti
hradu, tedy hlavně nádvoří, vyhlídku,
interaktivní výstavu apod.

Náklady:

Délka programu:

žákovské vstupné na okruh Hrad a areál: duben–květen, říjen:
70 Kč, červen–září: 80 Kč
okruh Zámek a areál: duben–květen, říjen: 60 Kč
červen–srpen: 70 Kč
Gotický hrad: 50 min., Renesanční zámek: 40 min.

Věková kategorie:

ZŠ, SŠ

Max. počet účastníků:

Gotický hrad: max. 50 osob, Renesanční zámek max. 25 osob

Otevírací doba:

30. 3.–29. 4.
1. 5.–30. 6.
1. 7.–31. 8.
1. 9.–30. 9.
1. 10.–28. 10.

Adresa:
Telefon:

Státní hrad Velhartice, Hrad Velhartice, 341 42 Kolinec
376 583 315

E-mail:

velhartice@npu.cz, info@hradvelhartice.cz

www:

www.hrad-velhartice.cz

Doprava:
Možnost občerstvení:
Doplňující informace:

so–ne
út–ne
út–ne
út–ne
so–ne

10:00–16:00
10:00–17:00
10:00–18:00
10:00–17:00
10:00–16:00

vlastní doprava, autobus ze Sušice nebo z Klatov

hradní restaurace
Pro objednané skupiny MŠ a 1.st ZŠ jsou vždy prohlídky
přizpůsobeny dětem - možnost objednání jednoho či několika
průvodců v kostýmech, plnění drobných úkolů,...
Ke všem prohlídkovým trasám i interaktivní expozici o životě ve
středověku jsou vypracovány zajímavé pracovní listy pro MŠ
+1.st. ZŠ i pro 2.st.ZŠ – možnost objednání nebo stažení.
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Zámecký areál Chanovice
Popis:
Prohlídka zámeckého areálu se sestává
z několika částí. Z Informačního centra se
vstoupí do Galerie nositelů tradice lidových
řemesel, kde je trvalá výstava výrobků téměř
všech řemeslníků oceněných titulem Nositel
řemeslné tradice. Dále prohlídka pokračuje
do Konírny, která slouží zejména pro výstavy
obrazů. Třetím místem je budova zámku, tam
také celoročně probíhají různé výstavy, dále
se ve sklepních prostorech nachází expozice
Muzeum Lidových řemesel a prohlídka
návštěvníky zavede i do Historické místnosti.

Náklady:

pro ZŠ celková prohlídka 15Kč/osoba

Délka programu:

90 min.

Věková kategorie:

1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ

Max. počet účastníků:

40

Otevírací doba:

leden až duben: dle předchozí dohody na obecním úřadě
květen: sobota a neděle, svátek 10:00–16:00 hodin
červen až srpen: každý den 10:00–16:00 hodin
září: sobota a neděle, svátek 10:00–16:00 hodin
říjen až prosinec: dle předchozí dohody na obecním úřadě

Adresa:
Telefon:

Obecní úřad Chanovice, Chanovice 36, 341 01 Horažďovice
376 514 353 - OÚ Chanovice, IC Chanovice - 376 514 164

E-mail:

obec.chanovice@email.cz, ic.chanovice@email.cz

www:

www.chanovice.cz

Doprava:

vlastní doprava, autobus na trase Horažďovice–Kotouň

Možnost občerstvení:

IC Chanovice – jednoduché nápoje, nanuky, drobné pochutiny,
cca 100m od areálu se nachází obchod
rezervace skupin nutná, možnost kombinace se skanzenem

Doplňující informace:
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Zámek Chudenice
Popis:
Starý czerninský zámek a Muzeum Josefa
Dobrovského leží v centru městečka
Chudenice. Je ideálním cílem při celodenním
výletě, zkombinovaném s areálem Bolfánek
(viz samostatný cíl). Vzdálenost mezi Starým
zámkem a Bolfánkem je 1,6 km po modré
turistické značce. Pro školy a školky nabízí
zámek komentované upravené prohlídky
(např. pro školky se zaměřením na rytíře a
princezny, druhý stupeň se zaměřením na
Josefa Dobrovského).

Náklady:

cena po telefonické domluvě

Délka programu:

zámecký okruh 45 minut, muzejní okruh dle zájmu

Věková kategorie:

MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ

Max. počet účastníků:

40 osob v 1 prohlídce, při větším počtu osob je skupina dělena a
vychází 15 minut po první skupině

Otevírací doba:

dle telefonické domluvy

Telefon:

376 398 100, 724 007 576

E-mail:

staryzamekchudenice@email.cz

www:

www.zamekchudenice.cz

Doprava:

vlastní doprava, autobus

Možnost občerstvení:

Zájezdní hostinec Bolfánek, Pivovar Stará škola Chudenice

Doplňující informace:

předchozí rezervace nutná, výlet lze kombinovat s návštěvou
areálu Bolfánek
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Bolfánek Chudenice
Popis:
Historické městečko Chudenice bylo od 12.
století sídlem prastarého českého rodu
Černínů, který se nesmazatelně zapsal do
vzhledu zdejší krajiny. Černínové se po
generace starali o rozlehlé lesy, vysazovali
překrásné aleje i solitérní stromy a tvořili
zcela specifický krajinný kolorit. Areál
Bolfánek se nachází přímo nad městečkem, je
obklopen udržovaným lesem s množstvím
vycházkových tras, které vedou ke známému
arboretu Americká zahrada, Kvapilovým
jezírkům, hraběcímu Zámku Lázeň nebo
barokní kapli sv. Anny. Ve zdejším výletním
hostinci se vaří jen kvalitní domácí jídla. Děti
mohou v přilehlém areálu volně běhat,
prohlédnout si rusalčino jezírko, či vyšplhat
do chýše ježibaby v koruně stromu.

Náklady:

cena komentovaných prohlídek se odvíjí od zvoleného okruhu,
40–100 Kč/osoba

Délka programu:

30 min.– 4 hod. (dle zvoleného okruhu)

Věková kategorie:

MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ

Max. počet účastníků:

20 - 40

Otevírací doba:

dle dohody

Adresa:

Chudenice - lesní komplex Žďár

Telefon:

608 975 091

E-mail:

otiskos@seznam.cz

www:

www.otisk.org/rozhledna-bolfanek

Kontaktní osoba:

Karel Jungvirth

Doprava:

vlastní doprava, autobus

Možnost občerstvení:

Výletní hostinec v areálu Bolfánek

Doplňující informace:

prohlídku je nutno rezervovat předem
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Horská synynoga Hartmanice
Popis:
V synagoze je umístěna stálá expozice
Spolužití Čechů, Němců a Židů na Šumavě.
Vztahy mezi odlišnými národnostními i
náboženskými skupinami jsou
dokumentovány na historických fotografiích
a dokumentech. Expozice zasazuje příběhy
konkrétních lidí do historických a politických
souvislostí a nevyhýbá se ani tématům
v muzeích často opomíjených: perzekuci Židů
za II. světové války, vysídlení Němců po roce
1945, dopadu železné opony na Šumavu. Po
předchozí telefonické domluvě je možná i
prohlídka s průvodcem.

Náklady:

vstupné 40 Kč

Délka programu:

30–90 min.

Věková kategorie:

2. stupeň ZŠ, SŠ

Max. počet účastníků:

dle kapacity budovy

Otevírací doba:

duben–říjen
9:00–18:00
pondělí zavřeno

Adresa:

Horská synagoga, Hartmanice 342 01

Telefon:

376 383 107, 776 138 224

E-mail:

hartmanice@email.cz

www:

www.hartmanice.cz

Doprava:

vlastní doprava, autobus

Možnost občerstvení:

obchod a restaurace v Hartmanicích

Doplňující informace:

rezervace předem nutná
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Muzeum lehkého opevnění Annín
Popis:
Hlavním objektem muzea je zrekonstruovaná
dvoustřílnová pevnůstka (řopík) a výstroj a
výzbroj z období II. světové války.
Návštěvníci si mohou řopík prohlédnout i
uvnitř a dozví se mnoho informací o jeho
výstavbě i systému boje v opevnění.
Náklady:

dle dohody

Délka programu:

dle dohody

Věková kategorie:

1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ

Max. počet účastníků:

30

Otevírací doba:

otvírací dny jsou uvedeny na internetových stránkách muzea

Adresa:

Annín

Telefon:

731 110 643

E-mail:

muzeum.annin@seznam.cz

www:

www.ropik-annin.cz

Kontaktní osoba:

Roman Mrzena

Doprava:

autobus ze Sušice směr Kašperské Hory
zastávka: Dlouhá Ves, Bohdašice, rozc. 0.5

Možnost občerstvení:

ne
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Muzeum Příhraničí - Kdyně
Popis:
Historie příhraničního regionu od pravěku
až po současnost. Muzeum nabízí expozici
zaměřenou na historii oblasti, textilní
průmysl, zemědělství a česko-bavorské
soužití.

Náklady:

dospělí 20 Kč, děti, studenti, senioři 10Kč

Věková kategorie:

2. stupeň ZŠ, SŠ

Max. počet účastníků:

bez omezení

Otevírací doba:

leden–duben, pondělí–pátek, 08:00–12:00, 13:00–16:00
sobota–neděle, zavřeno
květen–září, pondělí–pátek, 09:00–12:00, 13:00–17:00
sobota– neděle, 14:00–17:00
říjen–prosinec, sobota zavřeno

Adresa:

Muzeum příhraničí, Nádražní 314, 345 06 Kdyně

Telefon:

379 413 555

E-mail:

infocentrum@kdyne.cz

www:

www.kdynsko.cz/turistika/muzeum-prihranici/muzeumprihranici/

Kontaktní osoba:

Tereza Fejtová

Doprava:

autobus, vlak
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Muzeum techniky a řemesel - Koloveč
Popis:
Muzeum techniky a řemesel s výstavní
plochou 1000 m2 a více než 7000 exponáty
patří mezi největší a nejobsáhlejší muzea
svého druhu v Česku. V expozicích jsou
zastoupena všechna tradiční řemesla a
živnosti, které se nacházely na vesnici.
V současnosti se v muzeu nachází 67
kompletních řemeslných dílen a živností a
dalších dvanáct technických expozic.

Náklady:

dítě 35 Kč, doprovod zdarma

Délka programu:

1 hodina

Věková kategorie:

MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ

Max. počet účastníků:

celý autobus

Otevírací doba:

Adresa:
Telefon:

září, říjen, březen–červen: pondělí–neděle 10:00–17:00
červenec–srpen: pondělí–neděle 9:00–18:00
listopad–únor: po předchozí domluvě
Domažlická 1, 345 43 Koloveč
379 494 235, 737 480 473

E-mail:

info@muzeum-kolovec.cz

www:

www.muzeum-kolovec.cz

Kontaktní osoba:

Martin Volf

Doprava:

vlastní autobus, veřejný autobus

Možnost občerstvení:

restaurace v Kolovči

Doplňující informace:

výukové programy po domluvě – cena dohodou, v rámci
základního vstupného návštěva hrnčířské dílny s ukázkou
práce na hrnčířském kruhu
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Městské muzeum Horažďovice
Popis:
Komentované prohlídky zámku, města, okruh
po židovských památkách, okruh hrad
Prácheň
Edukační programy: perlorodky, významné
osobnosti Horažďovicka, mineralogie, těžba
zlata
Exkurze v terénu: rýžování zlata na Otavě,
doly na Stříbrníku u Pláničky

Náklady:

Interaktivní dílna Pošumavských řemesel

Délka programu:

dospělí 40 Kč, studenti a ZTP 20 Kč, dílna 30 Kč, exkurze 20 Kč,
edukace 10 Kč
1,5–2 hod., dle domluvy

Věková kategorie:

MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ

Max. počet účastníků:

25, větší skupiny lze rozdělit

Otevírací doba:

červen–září: út–ne 9:00–16:00 hod.
říjen–květen: pá–ne 9:00–16:00 hod.

Adresa:

Mírové náměstí 11 - zámek, 341 01 Horažďovice

Telefon:

371 430 633, (634, 630)

E-mail:

muzeum@muzeumhd.cz

www:

www.muzeumhd.cz

Kontaktní osoba:

H. Bečvářová, I. Kourová

Doprava:

autobus na trase Praha–Sušice, Strakonice–Klatovy, vlak České
Budějovice–Plzeň

Možnost občerstvení:

"Pizzerie v zámku" – 50 m od muzea, "Restaurace u Hlaváčků" –
200 m, restaurace "Zlatý jelen" – 250 m

Doplňující informace:

prohlídku je nutno rezervovat předem
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Skanzen Chanovice
Popis:
Skanzen lidové architektury jihozápadních
Čech se nachází na okraji obce Chanovice,
v současné době lze vidět přibližně 20 staveb
od velkých stodol po menší stavby. Součástí
prohlídky je historie jednotlivých staveb,
osvětlení tehdejšího způsobu života, ale i
některé informace o stavitelství.
Náklady:

vstupné 15 Kč

Délka programu:

90 min.

Věková kategorie:

MŠ, ZŠ, SŠ

Max. počet účastníků:

40

Otevírací doba:

červen sobota a neděle 10:00–12:00 a 13:00–17:00 hod.
mimo otevírací dobu je návštěva možná na základě předchozí
domluvy (od 10 osob) na tel. č. 721 721 908,
červenec–srpen: úterý–neděle 10:00–12:00 a 13:00–17:00 hod.
září: sobota a neděle 10:00–12:00 a 13:00–17:00 hod.

Adresa:
Telefon:

Chanovice 133, 341 01 Horažďovice
721 721 908

www:

muzeum.klatovynet.cz/muzeumkt/skkontakt.asp

Doprava:

autobus na trase Horažďovice–Kotouň

Možnost občerstvení:

IC Chanovice –jednoduché nápoje, nanuky, drobné pochutiny,
cca 100m od areálu se nachází obchod
rezervace skupin nutná, možnost kombinace se zámeckým
areálem

Doplňující informace:
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Keltský skanzen - Jivjany, Velký Malahov
Popis:
Spolek zabývající se rekonstrukcí života
Keltů v mladší době železné. Nabízí
především předvádění málo známých či
zaniklých řemesel, ukázky bojového umění
formou válečnických vystoupení a také
provádí tematické přednášky. V keltském
skanzenu jsou k vidění panský dům, sýpka,
řemeslné dílny, mohyla, svatyně a kamenné
hrazení, které postupně také doplní několik
obytných staveb.

Náklady:

vstupné 50 Kč

Délka programu:

2 hod.

Věková kategorie:

MŠ, ZŠ - zejména 4. třída

Max. počet účastníků:

60

Otevírací doba:

dle dohody, areál volně přístupný

Adresa:

Keltský skanzen Jivjany, Jivjany , 346 01 Velký Malahov

Telefon:

737 728 685

E-mail:

tfejtova@seznam.cz

www:

www.vousuvkmen.cz/skanzen.html

Kontaktní osoba:

Tereza Fejtová

Doprava:

vlastní doprava, autobus - zastávka 100 m

Možnost občerstvení:

ne

Doplňující informace:

prohlídku je nutno rezervovat předem
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Sušická pavučina – městské okruhy
Popis:
Pavučina má celkem osm naučných stezek.
Každá trasa je tématicky zaměřená a značená
barevnou pavučinou. Dva „městské“ okruhy
vám představí Sušici jako město královské
s bohatou historií a celou řadou kulturních
památek, i jako město moderní s krásnou
architekturou z počátku 20. století.
1. městský okruh (zlatý) vás provede kolem
nejcennějších a nejstarších sušických
pamětihodností. 2. městský okruh nebo též
„stříbrný“ vám ukáže architektonické skvosty
XX. století. Ke každé trase si můžete
vyzvednout v informačním centru v Sušici
leták, kde jsou skvěle popsána jednotlivá
místa a budovy. Součástí letáku je i přehledná
mapka.

Náklady:

zdarma

Délka programu:

1. okruh – 1 hod (2 km), 2. okruh – 1 hod (2 km)

Věková kategorie:

ZŠ, SŠ

Max. počet účastníků:

neomezený (se zastávkou v muzeum 40 osob)

Otevírací doba:

celoročně

Adresa:

Informační letáky a bližší informace:
Městské informační centrum, nám. Svobody 138, Sušice

Telefon:

376 540 214

E-mail:

icsusice@mususice.cz

www:

www.mestosusice.cz, www.susicebranasumavy.cz

Doprava:

autobus, vlak
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Rosenauerův mlýn
Popis:
Kulturně technická památka na řece Otavě.
První historická zmínka o objektu se datuje
z doby před rokem 1670, kdy objekt sloužil
jako papírna. Mlýn dnes leží nyní na katastru
Velkých Hydčic č.p. 28 na ostrově proti městu
Horažďovice a nachází se v něm muzeum
mlynářství a využití vodní energie. Zároveň
je provozován jako malá vodní elektrárna.

Náklady:

dospělí – 50,- Kč, děti a studenti – 30,- Kč

Délka programu:

1 hod.

Věková kategorie:

ZŠ

Max. počet účastníků:

podmínkou minimálně 8 osob

Otevírací doba:

celoročně po telefonické domluvě

Adresa:

Rosenauerův Mlýn, Velké Hydčice 28
341 01 Horažďovice

Telefon:

775 029 467

E-mail:

rosenaueruvmlyn@seznam.cz

www:

www.rosenauer.cz

Kontaktní osoba:

Ing. Josef Kotlaba

Doprava:

vlak (nejbližší žel. stanice "Horažďovice" 1 km po cestě přes
„starý“ most), autobus (900 m autobusové nádraží
v Horažďovicích)

Možnost občerstvení:

kiosek

Doplňující informace:

muzeum otevřeno po dohodě a předchozím telefonickém
ohlášení
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West Park - Plzeň
Popis:
Zábavná i poučná výprava na Divoký západ program zábavnou formou rozšiřuje
histrorické znalosti doby osidlování
amerického západu. V ceně je zahrnuta celá
řada aktivit, které je možné vyzkoušet - např.
střelba z luku, hod lasem, výroba čelenek,
rýžování zlata, pečení buřtů na ohni, dále pak
ukázky indiánských tanců či různých
kovbojských dovedností jako práce s bičem,
lasem či žonglování s revolvery.

Náklady:

vstupné 150 Kč, doprovod při 15 dětech zdarma

Délka programu:

cca 4,5 hod. (od 9 hod.) lze upravit dle domluvy

Věková kategorie:

MŠ, 1. stupeň ZŠ

Max. počet účastníků:

bez omezení

Otevírací doba:

květen, červen, případně dle domluvy

Adresa:
Telefon:

West Park, Radčická 109, Plzeň 301 00
606 77 44 91

E-mail:

info@westpark.cz

www:

www.westpark.cz

Kontaktní osoba:

Jiří Kohout

Doprava:

vlastní doprava, tramvaj č.4 – zastávka Lékařská Fakulta –
Karlovarská, následně cca 15 minut pěšky (400m od ZOO
Plzeň), autobus č. 35 – zastávka na znamení U Bouzků (200m)

Možnost občerstvení:

rychlé občerstvení v místě (párek, hranolky, bramborák), po
domluvě lze obědy
cena zahrnuje veškeré aktivity v areálu, zakoupit lze
občerstvení a upomínkové předměty

Doplňující informace:
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Envicentrum PROUD a Přírodovědná stanice Horažďovice
Popis:
Envicentrum PROUD realizuje tří až
pětidenní pobytové kurzy s environmentální
tematikou pro školní kolektivy ZŠ a SŠ,
jednodenní výukové programy a terénní
exkurze pro školní kolektivy MŠ, ZŠ i SŠ.
Nabídku PROUDu rozšiřuje Přírodovědná
stanice, která je domovem několika desítek
terarijních i hospodářských zvířat.

Náklady:

Terénní exkurze 60 Kč/osoba
Výukové programy 30 – 50 Kč/osoba
Komentovaná prohlídka chovů 30 Kč/osoba

Délka programu:

Věková kategorie:

Terénní exkurze minimálně 5 hod.
Výukové programy 60–180 min.
Komentovaná prohlídka chovů 60–90 min.
MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ

Max. počet účastníků:

30

Otevírací doba:

celoročně

Adresa:

Nábřežní 283, Horažďovice

Telefon:

376 382 149, 778 449 919

E-mail:

envicentrum.ddm@gmail.com

www:

www.envicentrum.eu

Doprava:

vlak, autobus

Možnost občerstvení:

náměstí Horažďovice, 5 min. chůze

Doplňující informace:

rezervace předem nutná
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Environmentálmí centrum Lüftnerka - ZOO Plzeň
Popis:
39 různých vzdělávacích programů
zaměřených na život zvířat a životní
prostředí.

Náklady:

dle programu, více na http://rezervace.zooplzen.cz/programy/

Délka programu:

45–90 minut, možnost rezervace termínu a hodiny

Věková kategorie:

MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ

Max. počet účastníků:

cca 1 třída (10 – 35 žáků + pedagogický dozor)

Otevírací doba:

duben–říjen: denně od 8:00 do 19:00 hod.
listopad–březen: denně od 9:00 do 17:00 hod.

Adresa:
Telefon:

Pod Vinicemi 9, 301 00 Plzeň
378 038 338

E-mail:

zooluftnerka@seznam.cz

www:

www.zooplzen.cz, www.iris-zooplzen.cz

Doprava:

bus, MHD Plzeň

Možnost občerstvení:

restaurace v areálu zoologické zahrady

Doplňující informace:

nabídka programů po celý školní rok,
prohlídku je potřeba rezervovat min. 10 dnů dopředu
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Středisko environmentální výchovy Vimperk
Popis:
Středisko ve Vimperku nabízí výukové
programy zaměřené na přírodu a život v NP
Šumava pro děti všech věkových kategorií
od mateřských škol po střední školy.
Vedle programů pro školní kolektivy
organizuje i akce pro veřejnost, převážně pro
rodiče s dětmi, které jsou zaměřené na
poznávání šumavské přírody a tvoření
z přírodních materiálů.

Náklady:

výukové programy – aktuální ceník viz www.npsumava.cz

Délka programu:

dle programu

Věková kategorie:

MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ

Max. počet účastníků:

do 30 osob / dělení na skupiny

Otevírací doba:

otevírací doba centra viz. web NP, www.npsumava.cz

Adresa:
Telefon:

SEV Vimperk, 1.máje 260, 385 01 Vimperk, SNP Šumava
388 450 210, 731 530 276

E-mail:

stanislav.ctvrtnik@npsumava.cz

www:

www.npsumava.cz/cz/1166/sekce/sev-vimperk

Doprava:

vlastní doprava, autobus

Možnost občerstvení:

restaurace v okolí

Doplňující informace:

výukové programy lze objednat
(http://www.npsumava.cz/cz/1165/sekce/nabidka-pro-skoly---ev/)
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Středisko environmentální výchovy Horská Kvilda
Popis:
Středisko environmentální výchovy se
nachází v malé šumavské obci Horská Kvilda,
která leží v nejkrásnější oblasti šumavských
Plání v nadmořské výšce kolem 1070 m.
Hlavní činností střediska jsou pobytové
výukové programy environmentální výchovy
pro třídní kolektivy žáků ZŠ a studentů SŠ a
VŠ. Programy, zaměřené na přírodu Šumavy,
probíhají v krásném okolí střediska.
V případě nepříznivého počasí je k dispozici
učebna v budově.
Kapacita SEV je 48 ubytovaných.

Náklady:

dle programu, aktuální ceník viz www.npsumava.cz

Délka programu:

dle programu

Věková kategorie:

MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ

Max. počet účastníků:

do 30 osob / dělení na skupiny

Otevírací doba:

otevírací doba centra viz. web NP, www.npsumava.cz

Adresa:
Telefon:

SEV Horská Kvilda, Horská Kvilda 2, 385 01 Vimperk
388 328 188, 731 530 547

E-mail:

eva.oulicka@npsumava.cz

www:

www.npsumava.cz/cz/5785/sekce/sev-horska-kvilda

Doprava:

vlastní doprava, autobus

Možnost občerstvení:

restaurace v okolí

Doplňující informace:

výukové programy lze objednat
(http://www.npsumava.cz/cz/1165/sekce/nabidka-pro-skoly---ev/)
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Informační středisko a středisko environmentální výchovy Kašperské Hory
Popis:
SEV v Kašperských Horách realizuje výukové
programy celoročně pro děti od mateřských
až po střední školy. V případě nepříznivého
počasí je pro výuku k dispozici učebna
s mnoha pomůckami. Většina programů
probíhá v přírodě, přímo v okolí střediska se
nachází rozsáhlý venkovní areál s altánem a
interaktivní naučnou stezkou o šumavské
fauně a dřevinách v národním parku.
IS je zaměřeno na osídlení, rašeliniště,
mokřady, plavební kanály a ekosystémy
Šumavy. Další části expozice jsou věnovány
např. problémům životního prostředí,
potravním vztahům v přírodě, životu
šumavských šelem nebo tajemných netopýrů.

Náklady:
Délka programu:

prohlídka střediska a promítání zdarma
výukové programy SEV - aktuální ceník viz www.npsumava.cz
dle programu

Věková kategorie:

MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ

Max. počet účastníků:

do 30 osob / dělení na skupiny

Otevírací doba:

otevírací doba centra viz. web NP, www.npsumava.cz

Adresa:
Telefon:

SEV a IS Kašperské Hory, Sušická 399, 341 92, Kašperské Hory
376 582 734

E-mail:

iskhory@npsumava.cz

www:

www.npsumava.cz/cz/1103/sekce/is-kasperske-hory

Doprava:

vlastní doprava, autobus

Možnost občerstvení:

automat / restaurace (Kašperské Hory)

Doplňující informace:

speciální výukové programy lze objednat
(http://www.npsumava.cz/cz/1165/sekce/nabidka-pro-skoly---ev/)
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Informační středisko a středisko environmentální výchovy Stožec
Popis:
SEV Stožec se nachází v malé obci ležící
v nedotčené přírodě jižní části Národního
parku Šumava. Hlavní činností střediska jsou
pobytové programy pro organizované
skupiny žáků základních a středních škol.
U střediska je také ekopark, kde se nachází
řada samoobslužných interaktivních prvků.
V případě nepříznivého počasí jsou
využívány prostory učeben v budově nebo
expozice nedalekého informačního střediska
zaměřené na lesní ekosystémy Národního
parku Šumava, historii osídlení a plavení
dřeva. V expozici je promítací sál s kapacitou
25 míst s nabídkou audiovizuálních pořadů
s přírodní a historickou tématikou.
Informační středisko má bezbariérový
přístup i toaletu.

Náklady:
Délka programu:

prohlídka informačního střediska zdarma
výukové programy SEV – aktuální ceník viz www.npsumava.cz
dle zájmu a využití programové nabídky a dalšího vyžití v místě

Věková kategorie:

MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ

Max. počet účastníků:

základní služby vhodné pro skupinu cca 30 osob, programy dle
výběru a dohody

Otevírací doba:

otevírací doba centra viz. web NP, www.npsumava.cz

Adresa:
Telefon:

SEV - Stožec 1, IS - Stožec 68, 384 44 Stožec
SEV - 731 530 479, IS - 388 335 014, 731 530 466

E-mail:

SEV - tomas.dolezal@npsumava.cz, IS - isstozec@npsumava.cz

www:

www.npsumava.cz/cz/1111/sekce/is-stozec

Doprava:

vlastní doprava, autobus, vlak z Volar

Možnost občerstvení:

restaurace v blízkosti IS Stožec

Doplňující informace:

speciální výukové programy lze objednat
(http://www.npsumava.cz/cz/1165/sekce/nabidka-pro-skoly---ev/)

lze kombinovat s návštěvou muzea Pošumavská jižní dráha
vzdáleného cca 5 km od Stožce směrem na státní hranici k obci
Haidmühle, při vícedenním výletu lze využít v Českých
Žlebech velmi pěkné a levné ubytovny NP a CHKO Šumava
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Informační středisko Kvilda - NP Šumava
Popis:
Expozice Informačního střediska Kvilda je
zaměřena na horský les. Představuje dva
základní principy přístupu k lesům v NP
Šumava - zásahový a bezzásahový.
Oba principy jsou znázorněny velkoplošnými
fotografiemi, které jsou doplněné
interaktivními prvky, vycpaninami a modely
zvířat.
Na stejné téma je zpracovaný i 3D film „Den
v horském lese".

Náklady:

prohlídka střediska a promítání zdarma

Délka programu:

dle zájmu a dalšího vyžití v místě

Věková kategorie:

MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ

Max. počet účastníků:

do 30 osob

Otevírací doba:

otevírací doba centra viz. web NP, www.npsumava.cz

Adresa:
Telefon:

IS Kvilda, Kvilda 14, 384 93 Kvilda
388 435 544

E-mail:

iskvilda@npsumava.cz

www:

www.npsumava.cz/cz/1103/sekce/is-kvilda

Doprava:

vlastní doprava, autobus

Možnost občerstvení:

restaurace v místě

Doplňující informace:

pro organizované skupiny prohlídku informačního střediska je
lepší předem telefonicky objednat
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Informační středisko Svinná Lada - NP Šumava
Popis:
Informační středisko Svinná Lada je malé
klidné informační středisko, které se nachází
v těsné blízkosti rašeliniště Chalupská slať
u obce Borová Lada. Středisko je otevřeno již
od roku 1995, jako jedno z prvních
informačních středisek Národního parku
Šumava.
Expozice ukazuje rašeliniště jako celek.
Seznámíte se zde nejen s vrchovišti, jako je
například Tříjezerní slať, ale také
s rašelinnými loukami a lesy.

Náklady:

prohlídka střediska a promítání zdarma

Délka programu:

dle zájmu a dalšího vyžití v místě

Věková kategorie:

MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ

Max. počet účastníků:

do 30 osob

Otevírací doba:

otevírací doba centra viz. web NP, www.npsumava.cz

Adresa:
Telefon:

IS Svinná Lada, Svinná Lada 21, 384 93 Kvilda
388 434 180

E-mail:

isslada@npsumava.cz

www:

www.npsumava.cz/cz/1103/sekce/is-svinna-lada

Doprava:

vlastní doprava, autobus

Možnost občerstvení:
Doplňující informace:

v blízkosti IS se nalézá nový venkovní areál s dětským hřištěm,
s pracovníky IS lze pro skupinu domluvit doprovod do
Chalupské slatě
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Informační středisko Alžbětín - NP Šumava
Popis:
Česko-bavorské informační středisko
Národních a přírodních parků Šumavy je
umístěno v historické budově hraničního
nádraží Železná Ruda - Bayerisch Eisenstahl.
Reprezentuje čtyři chráněná území Šumavy
(dva národní parky, jeden naturpark a
chráněnou krajinnou oblast). Hlavní součástí
expozice je plastická mapa Šumavy,
zachycující tuto oblast od Regensburgu po
Linec a od Českých Budějovic po Čerchov.
V německé části budovy se nachází muzeum
Svět přírodního parku, kde návštěvníci
naleznou interaktivní výstavu o Velkém
Javoru, historii zdejší železnice, a lyžařské
muzeum od prvních prkýnek po
nejmodernější lyžařské vybavení. Suterén je
věnován životu netopýrů. Tato část je
zpoplatněna.

Náklady:

prohlídka střediska a promítání zdarma

Délka programu:

dle zájmu a dalšího vyžití v místě

Věková kategorie:

MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ

Max. počet účastníků:

do 30 osob

Otevírací doba:

otevírací doba centra viz. web NP, www.npsumava.cz

Adresa:
Telefon:

Informační středisko Hraniční nádraží Železná Ruda
376 387 060

E-mail:

isalzbetin@npsumava.cz

www:

www.npsumava.cz/cz/1103/sekce/is-alzbetin

Doprava:

vlastní doprava, autobus, vlak

Možnost občerstvení:

restaurace v místě

Doplňující informace:

pro děti je zde Šumava popsána pohádkovou formou, jak si
vypráví kapky vody, znalosti základních německých/českých
slovíček si můžete vyzkoušet u modelu vláčku, který se rozjede
po správné odpovědi
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Sezónní informační střediska NP Šumava - Březník, Poledník, Idina Pila
Popis:
Březník - expozice je zaměřena na historii
okolí Březníku a spisovatele Karla
Klostermanna.
Poledník - expozice ve vyhlídkové věži
Poledník začíná ve vstupní chodbě
prezentací třech lesních vegetačních stupňů,
kterými procházíte při své cestě do vyšších
pater: VI. smrko-bukový, VII. buko-smrkový a
VIII. smrkový lesní vegetační stupeň.
Vyhlídková věž s ochozem je vysoká 37
metrů a nabízí tak nádherný výhled na blízké
i vzdálené okolí v plných 360°.
IS Idina Pila - expozice je zaměřena na
Boubínskou hornatinu, historii Boubínska,
Boubínský prales a další chráněná území v
okolí, historii zpracování dřeva v okolí
Boubína, faunu a flóru Boubínska a další
zajímavé informace.

Náklady:

prohlídky středisek zdarma

Délka programu:

dle zájmu a dalšího vyžití v místě

Věková kategorie:

MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ

Max. počet účastníků:

do 30 osob

Otevírací doba:

otevírací doba centra viz. web NP, www.npsumava.cz

Adresa:

IS Idina Pila,osada Kaplice u Zátoně (pod Boubínem)
Březník, Poledník

Kontakt:

IS Idina Pila – 388 436 216, isidinapila@npsumava.cz
Březník, Poledník – 731 530 267, jiri.kec@npsumava.cz

www:

www.npsumava.cz/cz/1103/sekce/navstevnicka-zarizeni

Doprava:

vlastní doprava
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Návštěvnické centrum Srní - Vlčí naučná stezka
Popis:
Areál s vlky je situovaný lese asi 1 km od Srní
(směr Antýgl, Modrava). V budově centra se
nachází expozice Šumavské šelmy, on-line
kamery z vlčího výběhu, výměnné výstavy,
informační pult a přednášková místnost.
Jedná se o energeticky pasivní dům. Vlčí
stezka tvoří okruh 2 km a přivede vás na
300 m dlouhou pozorovací lávku asi 3-4 m
nad vlčím výběhem o rozloze 3 ha.

Náklady:

zdarma (platí se pouze parkovné)

Délka programu:

2 hod. (přednáška a komentovaná vycházka do výběhu)

Věková kategorie:

MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ

Max. počet účastníků:

do 30 osob / dělení na skupiny

Otevírací doba:

otevírací doba centra viz. web NP www.npsumava.cz,
vlčí stezka a pozorovací lávka bez omezení

Adresa:
Telefon:

Návštěvnické centrum Srní – Vlčí výběh, 341 92 Srní
731 530 267

E-mail:

ncsrni@npsumava.cz

www:

www.npsumava.cz/cz/5802/sekce/navstevnicke-centrum-srni

Doprava:

vlastní doprava, autobus na Srní

Možnost občerstvení:

automat nápoje/sušenky

Doplňující informace:

speciální výukové programy lze objednat
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Návštěvnické centrum Kvilda - jeleni, rysi
Popis:
Výběh s jeleny se nachází asi 1,5 km od
Kvildy. V budově centra expozice o jelenovi a
dalších sudokopytnících, kamery z jeleního a
rysího výběhu, výměnné výstavy, informační
pult a přednášková místnost. Jedná se o
energeticky pasivní dům. Jelení stezka tvoří
okruh 2,6 km a prochází zčásti přímo jelením
výběhem o rozloze cca 9 ha.

Náklady:

zdarma (platí se pouze parkovné)

Délka programu:

2 hod.

Věková kategorie:

MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ

Max. počet účastníků:

do 30 osob / dělení na skupiny

Otevírací doba:

otevírací doba centra a jeleního výběhu viz. web NP
www.npsumava.cz, rysí výběh bez omezení

Adresa:
Telefon:

Návštěvnické centrum Kvilda, 384 93 Kvilda
731 530 341

E-mail:

nckvilda@npsumava.cz

www:

www.npsumava.cz/cz/5801/sekce/navstevnicke-centrumkvilda

Doprava:

vlastní doprava, autobus Kvilda, Jezerní slať (v létě)

Možnost občerstvení:

automat nápoje/sušenky

Doplňující informace:

speciální výukové programy lze objednat (jelení výběh zavřen
v období říje, cca ½ září - ½ října)
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Návštěvnické centrum Šumavy Environmentální centrum Železná Ruda
Popis:
Milovníci šumavské přírody zde naleznou
expozici o šumavské flóře a fauně, muzeum
lyžování, 3D kino a přednáškovou místnost.

Náklady:

zdarma

Délka programu:

cca 45 min.

Věková kategorie:

MŠ, ZŠ

Max. počet účastníků:

do 20 osob / dělení na skupiny

Otevírací doba:

Adresa:
Telefon:

otevírací doba návštěvnického centra viz. web, nutno ověřit
(www.sumavskecentrum.cz, www.sumava.net/itcruda),
enviromentální centrum 9:00 -17:30 hod.
Environmentální centrum Železná Ruda, 1. máje 12
376 397 033

E-mail:

itcruda@sumava.net

www:

www.sumavskecentrum.cz, www.sumava.net/itcruda

Kontaktní osoba:

Ivana Vilišová

Doprava:

vlastní doprava, autobus, vlak

Možnost občerstvení:

restaurace (Železná Ruda)

Doplňující informace:

zákaz stravování v objektu
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Lomeček Starý Klíčov u Mrákova
Popis:
Zatopený bývalý kamenolom s průzračnou
vodou. Pod hladinou je umístěna největší
podvodní kabina v ČR, která umožňuje
pozorování života pod vodou "suchou
nohou". Pod vodou je také vrak lodi, umělá
jeskyně, podvodní plošina. V místě je velká
zastřešená terasa (kapacita 200 osob),
možnost občerstvení (domácí kuchyně),
v zimě je k dispozici vytápěná klubovna.

Náklady:
Délka programu:

rozšířené vstupné zahrnující i návštěvu podvodní
pozorovatelny: dospělí 80 Kč, děti 50 Kč
2,5 hod.

Věková kategorie:

2. stupeň ZŠ

Max. počet účastníků:

v areálu neomezeně, do pozorovatelny skupiny po 6 osobách

Otevírací doba:

sezóna: červen–září: pondělí–neděle 9:00–21:00
mimo sezónu: čtvrtek–neděle 9:00–17:00 (nebo dle domluvy)

Adresa:
Telefon:

Lomeček, Starý Klíčov 39, 345 01 Mrákov
608 828 007

E-mail:

lomecekklicov@seznam.cz

www:

www.facebook.com/Lome%C4%8Dek-182089605155293

Kontaktní osoba:

Zdeněk Zrůst

Doprava:

vlastní doprava, autobus (zastávka 2 km)

Možnost občerstvení:

v sezóně rychlé občerstvení, mimo sezónu lze domluvit i obědy,
v místě restaurace
pro aktuální viditelnost pod hladinou je doporučeno
zavolat předem

Doplňující informace:
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Kurz přežití v přírodě
Popis:
V rámci jednodenního programu se děti
prakticky seznamují se základními
dovednostmi potřebnými pro přežití
v přírodě - zkouší rozdělat oheň, filtrovat
vodu, dozvědí se, jak postavit přístřešek a
obstarat jídlo, trénují poskytnutí první
pomoci.
Náklady:

300Kč/osoba, pedagogický doprovod zdarma

Délka programu:

6 hod.

Věková kategorie:

2. stupeň ZŠ, SŠ

Max. počet účastníků:

20 – 40 (budou rozděleni na menší skupiny)

Otevírací doba:

dle domluvy

Adresa:
Telefon:

Chudenice – lesní komplex Žďár
602 764 582

E-mail:

preziju@seznam.cz

www:

www.preziju.cz

Kontaktní osoba:

Jan Kolář

Doprava:

vlastní doprava, autobus do Chudenic

Možnost občerstvení:

Výletní hostinec v areálu Bolfánek

Doplňující informace:

program je třeba rezervovat předem, součástí je společné
opékání špekáčků a možnost návštěvy rozhledny
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Muzeum šumavských minerálů Velhartice
Popis:
V muzeu je možné vidět rozsáhlou
soukromou sbírku minerálů z lokalit Šumavy
a dalších míst ČR i Evropy, jedná se o nálezy
nadšeného sběratele Libora Škubala za
posledních 20 let. Výklad v muzeu může být
zaměřen na některý z těchto okruhů minerály v Pošumaví, těžba zlata a stříbra na
Šumavě, sklo a sklářství na Šumavě
s ukázkou výroby tradičních skleněných
korálků, těžba uranu v Pošumaví + měření
radiace, vltavíny a mateority, české a světové
lokality minerál). Muzeum funguje také jako
lokální infocentrum, které poskytuje
informace o regionu, místní historii a
zprostředkovává naučné vycházky na různá
témata.

Náklady:
Délka programu:

muzeum vstupné s výkladem: 40 – 60 Kč,
naučná vycházka s výkladem: 350Kč/hod.
prohlídka muzea: 45–60 min., naučná vycházka: 3–4 hod.

Věková kategorie:

MŠ, ZŠ, SŠ

Max. počet účastníků:

20 - 30

Otevírací doba:

dle domluvy

Adresa:
Telefon:

Velhartice 59, 341 42 Velhartice
735 099 975

E-mail:

info@muzeummineralu.cz

www:

www.muzeummineralu.cz

Kontaktní osoba:

Libor Škubal

Doprava:

vlastní doprava, autobus

Možnost občerstvení:

ne
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Dům přírody Českého lesa - Klenčí pod Čerchovem
Popis:
Hlavním tématem expozice je "Proměna
krajiny Českého lesa v čase", která se věnuje
místní přírodě a historii. Součástí Domu
přírody Českého lesa je i 3D model zdejší
krajiny, na kterém poběží animovaný film.
Děti se také na chvíli promění v přírodovědce
a budou moci prozkoumávat přírodu
Českého lesa pod lupou.

Náklady:

plné vstupné 50 Kč, snížené vstupné 25 Kč (děti od 5 let,
studenti po předložení průkazu, majitelé průkazu), děti do 5 let
zdarma, doprovod dětí zdarma (děti v rámci školy 25 Kč)

Délka programu:

MŠ – 20 min., ZŠ – 1 hod.

Věková kategorie:

MŠ, ZŠ

Max. počet účastníků:

do 15 osob / dělení na skupiny

Otevírací doba:

duben–září: úterý–neděle 9:00–17:00 hodin
říjen–březen: úterý–pátek 10:00–16:00 hodin

Adresa:
Telefon:

Dům přírody Českého lesa, Klenčí pod Čerchovem 4
379 795 325, 702 169 891

E-mail:

Marie Kobesová, tic.kultura@klenci.cz

www:

www.dumprirody.cz/dum-prirody-ceskeho-lesa

Kontaktní osoba:

Marie Kobesová

Doprava:

vlastní doprava, autobus, vlak

Možnost občerstvení:

možnost domluvit opékání špekáčků, místní restaurace

Doplňující informace:

výukové programy lze objednat, skupinám je doporučeno
ohlásit se předem
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Naučná stezka Merklín - Bijadla
Popis:
V prostorách bývalého zemědělského
družstva se nachází expozice o přírodě, zvěři
a myslivosti (preparovaná zvěř, trofeje,
vzorky dřevin, ukázky typických přírodních
prostředí a zástupců fauny zde žijící).
V dalších budovách je instalována expozice
zemědělství a starých řemesel. Ve
venkovních výbězích je možné zhlédnout
živou zvěř naší přírody (jeleni, daňci,
mufloni, divoká prasata, bažanti, kachny,
holubi, divocí králíci).

Náklady:

děti 40 Kč, doprovod zdarma

Délka programu:

2–3 hod.

Věková kategorie:

MŠ, ZŠ

Max. počet účastníků:

dle domluvy (lze zajistit pro celý autobus dětí dohromady)

Otevírací doba:

po předchozí domluvě (nejvhodnější březen–září)

Adresa:
Telefon:

Naučná stezka Merklín - Bijadla, Bijadla 210, 334 52 Merklín
606 958 267

E-mail:

terjin@seznam.cz

www:

www.merklin-bijadla.cz

Kontaktní osoba:

Josef Jindra

Doprava:

vlastní doprava, autobus (zastávka 15 min.)

Možnost občerstvení:

dle dohody lze připravit teplé jídlo v areálu, dostupné nealko,
káva, čaj, sušenky, lze přivézt špekáčky na opečení
v areálu dětské hřiště, nutné dodržovat pokyny ohledně krmení,
možnost přivézt jablka, mrkev, suchý chléb.

Doplňující informace:
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Jezdecká stáj Legacy Buršice
Popis:
Jezdecká stáj nabízí výukové programy
o chovu koní, zejména českého plemene koní
Kinských a dostihových koní - anglických
plnokrevníků, včetně možnosti jízdy na
koních.

Náklady:

50 Kč/osoba

Délka programu:

2 hod., po dohodě lze prodloužit

Věková kategorie:

MŠ, ZŠ

Max. počet účastníků:

bez omezení

Otevírací doba:

dle domluvy

Adresa:
Telefon:

Jana Březinová, Buršice 8, 341 42 Kolinec
731 478 164

E-mail:

legacy.k@seznam.cz

www:

www.js-legacy.wbs.cz

Kontaktní osoba:

Jana Březinová

Doprava:

vlastní doprava, autobus, vlak (cca 3 km)

Možnost občerstvení:

po dohodě možnost v místě, restaurace (Zavlekov, Kolinec)

Doplňující informace:

nutné dodržovat pokyny, možnost přivézt jablka, mrkev, suchý
chléb
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Rozhledna Chanovice
Popis:
Rozhledna cca 500 metrů od zámeckého
areálu nabízí výhled na velkou část Šumavy
a část Brd.

Náklady:

vstupné 20 Kč

Délka programu:

20 minut

Věková kategorie:

1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ

Max. počet účastníků:

20 během jednoho výstupu

Otevírací doba:

leden až duben: dle předchozí dohody na obecním úřadě
květen: sobota a neděle, svátek 10:00–16:00 hodin
červen až srpen: každý den 10:00–16:00 hodin
září: sobota a neděle, svátek 10:00–16:00 hodin
říjen až prosinec: dle předchozí dohody na obecním úřadě

Adresa:
Telefon:

Obecní úřad Chanovice, Chanovice 36, 341 01 Horažďovice
376 514 353 - OÚ Chanovice, 376 514 164 - IC Chanovice

E-mail:

obec.chanovice@email.cz, ic.chanovice@email.cz

www:

www.chanovice.cz

Doprava:

autobus na trase Horažďovice–Kotouň (přes velký Bor) a na
trase Horažďovice–Chanovice (přes Svéradice)

Možnost občerstvení:

na rozhledně je možnost koupit něco k pití a sušenku

Doplňující informace:

prohlídku je nutno rezervovat předem
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Spalovna ZEVO - Chotíkov u Plzně
Popis:
Infocentrum je výchovně vzdělávacím
environmentálním pracovištěm, kde se
lidé seznámí se vším podstatným, co souvisí
s likvidací odpadu ve spalovně a odpadovým
hospodářstvím (spalovna vs. skládka). Uvidí
krátký film, kamerové záznamy z provozu
s komentářem a 3D modelem, k dispozici je
multidotykový stůl s doplňujícími
informacemi a hrami. Návštěvníci získají
základní povědomí o odpadech, vyzkouší
interaktivní tabuli, případně i simulaci
obsluhy. Součástí programu je i krátká
prohlídka provozu.

Náklady:

zdarma

Délka programu:

2 hod.

Věková kategorie:

2. stupeň ZŠ, SŠ, veřejnost

Max. počet účastníků:

pracovní dny – 44 osob, sobota – 20 osob

Otevírací doba:

pracovní dny: dle domluvy 8:00–13:00 hod.,
sobota 9:00–15:00 hod.

Adresa:

souřadnice spalovny dle mapy na webu

Telefon:

377 180 125

E-mail:

iveta.cizkova@plzenskateplarenska.cz

www:

www.zevoplzen.cz/infocentrum

Kontaktní osoba:

Iveta Čížková

Doprava:

vlastní doprava, autobus (zastávka cca 2 km)

Možnost občerstvení:

pouze automat na teplé nápoje

Doplňující informace:

Při exkurzích škol je třeba doprovod 2 dospělých osob.
Zájemci si musí rezervovat termín exkurze předem pomocí
rezervačního systému na webových stránkách.
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Zahrada U Malíře
Popis:
Soukromá venkovská zahrada u rodinného
domu, nacházející se v místech bývalého
panského dvora, která zatím jediná
v Plzeňském kraji vlastní certifikát
„Ukázková přírodní zahrada“. Roste zde
množství tradičních i méně obvyklých
trvalek, bylin, stromů a keřů, v zahradě se
nachází také několik kamenných suchých
zídek, skalek a dřevěných soch. V zeleninové
zahradě je využíván permakulturní způsob
pěstování plodin. Na celém pozemku je snaha
vytvořit vhodné podmínky pro přežití a
rozmnožení různých druhů hmyzu, ptactva a
dalších drobných živočichů. Součástí zahrady
je i chov drobné drůbeže.
Zahrada nabízí komentované prohlídky pro
dospělé i pro děti, environmentální program
pro děti (formou her v zahradě), přednášky
(„Povídání o vykuřování aneb počátky
aromaterapie“ a „Povídání o přírodních
zahradách“) a další akce. Je zde možné
zakoupit i výrobky z bylin a sušené byliny.

Náklady:

Cena prohlídky je 50,- Kč na osobu, děti do 15 let zdarma.
Skupiny nad 15 osob 40,- Kč na osobu.
Školní výlety - komentované prohlídky jsou přizpůsobené
dětem s environmentálním zaměřením na ekosystém zahrady a
život drobných živočichů. Pro skupiny od 15 do 50 dětí, cena za
dítě 40,- Kč, doprovod zdarma.
Environmentální výchova pro děti – nutné objednat předem,
připravuje se s přihlédnutím na věk a počet dětí. Pro skupiny od
15 do 50 dětí, cena 40,- Kč za dítě.

Délka programu:

Komentovaná prohlídka 1 hod.
Environmentální výchova pro děti 2 hod.

Věková kategorie:

MŠ, ZŠ

Max. počet účastníků:

min. 15 osob, max. 50 osob

Otevírací doba:

dle domluvy

Adresa:

Zahrada u malíře, Myslovice 16, 339 01 Klatovy

Telefon:

604 859 186

E-mail:

vevaro@seznam.cz

www:

www.zahradaumalire.cz

Kontaktní osoba:

Věra Dvořáková

Doprava:

bus – trasa Klatovy–Plánice
parkování – zdarma na návsi u autobusové zastávky

Možnost občerstvení:

hostinec U Kantů, restaurace a penzion Statek česká lípa

Doplňující informace:

zahradu je možné navštívit v sezoně po předchozí domluvě,
rovněž přednášky je možno realizovat na základě domluvy
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Sladovna Písek – mraveniště
Popis:
Sladovna Písek nabízí pro školy stálou
expozici Mraveniště, což je obří dřevěný
labyrint chodeb znázorňující mraveniště.
Děti mohou prozkoumávat desítky metrů
tunelů a několik komůrek s audiovizuálními
doplňky. Zároveň si osvojí spoustu informací
o životě mravenců.
Ve sladovně se během roku konají dvě až tři
interaktivní výstavy, kterými vás provedou
kvalitní lektoři. Starší děti mohou navštívit
expozici věnovanou sladovnictví a výrobě
piva. Pro děti do 6 let se zde nachází vnitřní
herní prostor Pilařiště.

Náklady:

vstup do celé sladovny 90 Kč
jednotlivé vstupy: sladovnictví 75 Kč, mraveniště 35 Kč,
pilařiště 30 Kč

Délka programu:

mraveniště 60 min.

Věková kategorie:

MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ

Otevírací doba:

celoročně

Adresa:

Sladovna Písek, o.p.s., Velké náměstí 113, 397 01 Písek

Telefon:

387 999 997

E-mail:

recepce@sladovna.cz

www:

www.sladovna.cz

Doprava:

autobus, vlak

Možnost občerstvení:

sladovna se nachází na náměstí s mnoha možnostmi
občerstvení

Doplňující informace:

rezervace předem nutná
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Offpark Sušice
Popis:
Offpark je volnočasové outdoorové centrum,
které nabízí pro školy celou řadu sportovního
a lehce adrenalinového vyžití. Můžete zkusit
přírodní lanový park na břehu řeky Otavy.
Cena zahrnuje zapůjčení horolezeckého
vybavení, vstupní instruktáž, dohled
instruktora a samotné lezení v lanovém
parku. Offpark nabízí ještě pětikilometrový
sjezd ze Svatoboru s převýšením 370 m na
terénní koloběžce či možnost zapůjčení raftů.

Náklady:

Lanový park, terénní koloběžky a rafty – 250 Kč / žák
(pedagogický doprovod zdarma)
Paintball – 450 Kč / žák (v ceně 200 kuliček)

Délka programu:

lanový park: 2 hod., koloběžky: 1–1,5 hod.

Věková kategorie:

lanový park: 5. - 9. ročník ZŠ, SŠ, koloběžky: od 12 let

Max. počet účastníků:

koloběžky: 1 jízda max. 8 osob

Otevírací doba:

dle dohody při rezervaci

Adresa:

Offpark Sušice, Hotel Fuferna, Na Fufernách, Sušice 342 01

Telefon:

604 733 804

E-mail:

basecamp@offpark.cz

www:

www.offpark.cz

Doprava:

autobus, vlak

Možnost občerstvení:

restaurace v místě

Doplňující informace:

rezervace předem nutná
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Pohádková chalupa Mlázovy
Popis:
Nabídka programů pro skupiny školáků je
zaměřena na různé věkové skupiny. Podle
věku jsou programy navrženy mimo jiné
s ohledem na probírané učivo. Rostlinstvo na
Šumavě, léčivé rostliny, brouci. Trochu
historie - Keltové, život a dílo spisovatele
Šumavy Karla Klostermanna. Návrat do
dětství za pohádkami, pohádkové bytosti ze
Šumavy, víla Šumava, Šumavous.

Náklady:

Délka programu:

vstupné MŠ a ZŠ 60 Kč s průvodcem a tvořením v dílničce
běžná prohlídka bez průvodce děti 60 Kč, dospělí 80 Kč
pedagogický doprovod zdarma
90 min.

Věková kategorie:

MŠ, 1. stupeň ZŠ

Max. počet účastníků:

skupiny po 20

Otevírací doba:

duben–říjen dle dohody

Adresa:

Pohádková chalupa, Mlázovy 18, 342 41 Kolinec

Telefon:

608 961 611

E-mail:

pohadkovasumava@seznam.cz

www:

www.pohadkovachalupa.cz

Kontaktní osoba:

Milan Poláček

Doprava:

autobus na trase Klatovy–Sušice, vlak na trase Klatovy–Sušice,
dále 3 km pěšky

Možnost občerstvení:

restaurace 200 m – nutno předem objednat, lze zajistit
špekáčky na opékání, ohniště v místě

Doplňující informace:

prohlídku je nutno rezervovat předem
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Kvíčovice - historická kovárna / expozice kovaných soch
Popis:
Výlet za jedním z nejstarších řemesel.
V historické kovárně se mohou děti podívat
na práci kováře a být u toho, když před jejich
očima vzniká z kusu železa podkova, květina,
srdce či jiný originální výrobek. V areálu
kovárny je venkovní expozice kovaných soch.
V roce 2018 byl v Kvíčovicích odhalen 3 m
vykovaný pomník 11 vzlétajících tažných
ptáků, symbol 11 padlých občanu Kvíčovic
v 1. světové válce k výročí 100 let republiky.

Náklady:

vstupné 50 Kč, pedagogický doprovod zdarma

Délka programu:

60 min.

Věková kategorie:

MŠ, ZŠ

Max. počet účastníků:

dle domluvy

Otevírací doba:

kovárna dle domluvy, muzeum na OÚ přístupné denně
od 9:00–18:00 hod.

Adresa:

Historická kovárna, Kvíčovice 27, 345 62 Holýšov

Telefon:

607 111 379

E-mail:

kovarstvi1871@gmail.com

www:

www.kovarstvi-broz.cz

Kontaktní osoba:

Jiří Brož

Doprava:

vlastní doprava, vlak (2,5 km), autobus (100 m)

Možnost občerstvení:

restaurace v místě

Doplňující informace:

exkurzi je nutné předem domluvit telefonicky nebo emailem,
po domluvě lze mimo otevírací dobu v obci Kvíčovice
navštívit také expozici o Štěpánce Haničincové,
vyhlídku a vojenský bunkr
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Svíčkárna, mydlárna a kosmetika RODAS - Plzeň Litice
Popis:
Naučné programy o výrobě svíček spojené
s vlastnoruční výrobou jak svíček, tak
voskových pastelek a glycerinových mýdel.
V areálu minifarma (agama, miniprase,
slepice).

Náklady:

MŠ od 80 Kč/osoba, ZŠ od 50 Kč/osoba, doprovod zdarma

Délka programu:

2 hod.

Věková kategorie:

MŠ, ZŠ

Max. počet účastníků:

kapacita 50 osob

Otevírací doba:

mimo otevírací dobu dle domluvy, otevírací doba: čtvrtek a
pátek 14:00–18:00 hod., sobota a neděle 12:00–18:00 hod.

Adresa:

Svíčkárna Rodas, Klatovská 502/362, 321 00 Plzeň - Litice

Telefon:

739 013 970

E-mail:

plzen@rodas.cz

www:

www.rodas-plzen.cz

Kontaktní osoba:

Věra Haverová

Doprava:

vlastní doprava, MHD Plzeň (autobus č. 21)

Možnost občerstvení:

v místě (káva, čaj, sušenky), oběd v místní restauraci

Doplňující informace:

pro školy, školky a kluby na základě telefonické domluvy je
možná návštěva každý den od 9:00 hodin,
výrobní dílny jsou v krytých a teplých prostorách, posvačit
lze v oddělené místnosti
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Sklárna Annín
Popis:
Obnovená sklárna nabízí prohlídky sklářské
hutě a brusírny s možností vytvoření
vlastního sklářského díla. Součástí areálu je
také muzeum regionální historické sklářské
produkce.

Náklady:
Délka programu:

Sklářská huť (je-li v provozu) 70 Kč/osoba
Brusírna 50 Kč/osoba, Muzeum 15 Kč/osoba
1–2 hod.

Věková kategorie:

MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ

Max. počet účastníků:

pro skupiny alespoň 15 osob

Otevírací doba:

skupiny nutno rezervovat předem, od října do dubna si mohou
žáci některé techniky vyzkoušet sami

Adresa:

Annín 47, 342 01 Dlouhá ves

Telefon:

731 362 233

E-mail:

osvrcula@annin-glass.cz

www:

www.annin-glass.cz

Doprava:

vlastní doprava, autobus ze Sušice

Možnost občerstvení:

stravovací zařízení v Anníně (např. Hotel Annín)

Doplňující informace:

předchozí rezervace nutná
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Wudy - sklářská dílna, vinuté perle
Popis:
Při návštěvě dílny se můžete seznámit
s historií výroby pateříků (skleněných
korálků) na Šumavě. Navazuje ukázka
současné výroby korálků spolu s výkladem
o základní surovině – sklu (jeho výroba,
složení, fyzikální vlastnosti). Výrobu je
možno si vyzkoušet.
Náklady:
Délka programu:

v otevírací době zdarma
mimo otevírací dobu hromadné vstupné 300 Kč
40–60 minut

Věková kategorie:

1. a 2. stupeň ZŠ

Max. počet účastníků:

30–40

Otevírací doba:

červenec a srpen v úterý, středu a čtvrtek od 15:00 do 18:00
hodin, kdykoliv jindy po telefonické domluvě

Adresa:

Nezdice na Šumavě 34, 34201 Sušice

Telefon:

606 889 532

E-mail:

jana@wudy.cz

www:

www.wudy.cz

Kontaktní osoba:

Jana Wudy

Doprava:

autobus na trase Sušice–Nezdice na Šumavě nebo Kašperské
Hory–Nezdice na Šumavě

Možnost občerstvení:

pouze prodejna COOP

Doplňující informace:

prohlídku je nutno rezervovat předem
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Mechanický betlém Sušice
Popis:
Jeden z největších mechanických betlémů
v České republice najdete v Muzeu Šumavy
Sušice. Betlém je dlouhý 5 m, jeho hloubka je
3,5 m. Najdete zde 30 postav ve velikosti
30 cm, 35 objektů, 150 pevných a 150
pohyblivých figur na elektrický pohon,
pohybuje se také několik objektů (mlýnská
kola, vory, zvony). Betlém se nachází
v prostoru muzea, kde si můžete prohlédnout
expozice věnované sirkařství, sklářství a
životu v Sušici v období 17. a 18. století.

Náklady:

vstupné 40 Kč do celého muzea

Délka programu:

15 min. + muzeum

Věková kategorie:

MŠ, ZŠ, SŠ

Max. počet účastníků:

30 – 40

Otevírací doba:

Adresa:

leden–březen: neděle, pondělí zavřeno, úterý–sobota:
10:00–12:00, 14:00–16:30
duben: zavřeno, květen–říjen: pondělí: zavřeno, úterý–sobota
9:00–12:00, 12:45–17:00, neděle 9:00–12:00,
od 1. listopadu do 5. prosince zavřeno
prosinec (od 6. prosince) úterý–sobota 10:00–12:00,
14:00–16:30
Muzeum Šumavy, Nám. Svobody 40, Sušice

Telefon:

376 528 850, 376 511 459

E-mail:

muzeum.susice@tiscali.cz

www:

www.muzeum.sumava.net

Doprava:

autobus, vlak

Možnost občerstvení:

restaurace v blízkém okolí

Doplňující informace:

prohlídku je nutno rezervovat předem
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Grafitový důl - Český Krumlov
Popis:
Před tím, než se vydáte na samotnou
prohlídku dolu, budete vybaveni speciálním
oblečením, jehož součástí je i důlní lampa.
Následně budete zavezeni do podzemí
důlním vlakem, kterým dříve jezdili horníci
na šichtu. Po příjezdu na 1. stanoviště
vystoupíte a dále budete pokračovat pěšky.
Během prohlídky si na vlastní kůži
vyzkoušíte, v jakých podmínkách horníci
pracovali a jaké stroje při práci využívali.
Od průvodce se dozvíte, jakým způsobem
těžba probíhala, jak se grafit zpracovával a co
se z něho vyrábělo. Celá exkurze probíhá pod
vedením průvodce.

Náklady:
Délka programu:

vstupné 100 Kč, skupiny nad 20 žáků: děti 80 Kč,
studenti 100 Kč, dospělí 150 Kč
70 min.

Věková kategorie:

ZŠ, SŠ

Max. počet účastníků:

36

Otevírací doba:

denně, květen 9:00–15:00, červenec, srpen 9:00–18:00
červen, září 9:00–16:00

Adresa:

Chvalšinská 243, 381 01Český Krumlov

Telefon:

380 711 199

E-mail:

grafitovydul@seznam.cz

www:

www.grafitovydul.cz

Doprava:

autobus, vlak

Možnost občerstvení:

občerstvení v místě

Doplňující informace:

rezervace předem nutná, s sebou teplé oblečení

52

Středověký vodní mlýn Hoslovice
Popis:
Nejstarší a jedinečně dochovaný vodní mlýn
v Čechách najdete v Hoslovicích blízko
Strakonic. V budově mlýna si lze prohlédnout
dochované funkční mlecí zařízení, sýpku,
roubenou světnici, obytnou světnici s pecí a
kachlovým sporákem. V technických
budovách jsou pak k vidění nejrůznější druhy
zemědělského náčiní. Návštěva mlýna přináší
návštěvníkům autentický obraz života na
mlýně. K základní prohlídce je možné
objednat si i program pro školy, kde si děti
mohou vyzkoušet mlácení cepem, vázání
povřísel a snopů či žentourový pohon. Pro
nejmenší je zde možnost zkusit si dojení
dřevěného modelu kozy či si zahrát tradiční
hry a nakrmit domácí zvířata.

Délka programu:

děti do 15 let, studenti 20 Kč, skupiny nad 10 osob 15 Kč
děti do 6 let zdarma, program pro školy vstup +10 Kč
90 min.

Věková kategorie:

MŠ, ZŠ

Max. počet účastníků:

30

Otevírací doba:

denně červen–srpen 9:00–17:00, duben, květen, září, říjen
pondělí zavřeno, úterý–neděle 9:00–16:00

Adresa:

Vodní mlýn, Hoslovice 36, Čestice 387 19

Telefon:

731 907 308, pro vstup i s programem: 380 422 606

E-mail:

mlyn@muzeum-st.cz, program pro školy:
katerina.prokopcova@muzeum-st.cz

www:

www.muzeum-st.cz/cs/mlyn-hoslovice

Kontaktní osoba:

K. Prokopcová

Doplňující informace:

rezervace předem nutná

Náklady:
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Techmania Science Center
Popis:
Jedinečný prostor určený k experimentování
a poznávání toho, jak funguje svět kolem.
Interaktivní exponáty nejsou obyčejné
hračky. Každý z nich má za úkol vysvětlit
něco z přírodní jevů a zákonitostí anebo
z oborů lidských činností. Zjistíte, že třeba i
fyzika může být dobrodružství a že film je
zase věda. Součástí Techmanie jsou i 3D
Planetárium, 3D Cinema, Science On a Sphere
a Science Show. Každý den probíhá řada
vzdělávacích programů.

Náklady:

110 Kč/osoba

Délka programu:
Věková kategorie:

MŠ, ZŠ, SŠ

Otevírací doba:

PO–PÁ 8:30–17:00 hod., SO–NE 10:00–18:00 hod.

Adresa:

Techmania Science Center, U Planetária 2969/1, 301 00 Plzeň

Telefon:

734 283 922

E-mail:

skoly@techmania.cz

www:

www.techmania.cz

Doprava:
Možnost občerstvení:

autobus, vlak – poté trolejbusem nebo autobusem přímo
k Techmanii
restaurace přímo v Techmanii

Doplňující informace:

rezervace předem nutná
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Mlýn Podhora
Popis:
Exkurze do malé vodní elektrárny na farmě
zaměřené na pěstování zeleniny.

Náklady:

25 Kč/osoba

Délka programu:

cca 40 minut

Věková kategorie:

ZŠ

Max. počet účastníků:

minimálně 10 osob / maximálně 30

Otevírací doba:

v pracovní dny

Adresa:

Mlýn Podhora, Domažličky, Běšiny 339 01 Klatovy

Telefon:

602 408 467

E-mail:

josefkrus@gmail.com

www:

www.facebook.com/mlynpodhora

Kontaktní osoba:

Josef Krůs

Doprava:

autobus Bolešiny, Újezdec a cca 1,5 km pěšky ke mlýnu

Možnost občerstvení:

prodejna COOP v Bolešinách

Doplňující informace:

rezervace předem nutná, kolem mlýna vede naučná stezka
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Vodní elektrárna Orlík - hráz
Popis:
V rámci exkurze do strojovny a hráze Orlíku
máte možnost spatřit to, co se skrývá pod
masou betonu. Dozvíte se také o výrobě
elektřiny v soustrojí s Kaplanovou turbínou.
Zkušení průvodci vám vysvětlí vše ohledně
elektrárny i přehrady.
Náklady:

30 Kč/osoba

Délka programu:

45–60 min.

Věková kategorie:

ZŠ, SŠ

Max. počet účastníků:

50

Otevírací doba:

infocentrum nemá pevně stanovenou otevírací dobu, funguje po
telefonické dohodě

Adresa:

Orlík, Solenice

Telefon:

737 506 950

E-mail:

pisecko@email.cz

www:

www.cez.cz/orlik

Doprava:

loď: Orlík hráz, autobus: zastávka Solenice

Doplňující informace:

rezervace předem nutná, je možné absolvovat výlet lodí od
zámku Orlík k hrázi s následnou prohlídkou elektrárny a hráze,
výlet trvá 4 hodiny a obsahuje plavbu, průvodce a exkurzi
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Infocentrum Jaderné elektrárny Temelín
Popis:
Infocentrum Jaderné elektrárny Temelín se
nachází v renesančním zámečku Vysoký
Hrádek v přímé blízkosti elektrárny.
V historických interiérech nabízí atraktivní
putování za elektřinou z jádra, a to včetně
přednášky v kinosále, 3D projekcí,
interaktivních modelů, promítání filmů či
zviditelnění přirozeného záření v mlžné
komoře. Objednaným skupinám jsou
k dispozici průvodci, exkurze jsou
přizpůsobené věkové kategorii návštěvníků.
Každý návštěvník má ve fotokoutku možnost
si udělat selfíčko u makety reaktorového
sálu. K relaxaci a odpočinku je možné využít
přilehlý krajinářský park s naučnou ptačí
stezkou a včelími úly.

Náklady:

zdarma

Délka programu:

2 hod.

Věková kategorie:

MŠ, ZŠ, SŠ

Max. počet účastníků:

50

Otevírací doba:

denně 9:00–16:00 hod.
červenec–srpen 9:00–17:30 hod.

Adresa:

Jaderná elektrárna Temelín, Infocentrum 373 05 Temelín

Telefon:

381 102 639, 381 104 930

E-mail:

infocentrum.ete@cez.cz

www:

www.cez.cz/temelin

Doplňující informace:

rezervace předem nutná
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Muzeum Pošumavské jižní dráhy
Popis:
Železniční muzeum v těsné blízkosti státní
hranice, zaměřené nejen na železniční
techniku, ale také na historii regionu.

Náklady:

vstupné dobrovolné

Délka programu:

dle zájmu

Věková kategorie:

MŠ, ZŠ

Max. počet účastníků:

bez omezení

Otevírací doba:

doporučujeme zjistit na webu muzea nebo telefonicky

Adresa:

železniční zastávka Nové Údolí, Stožec

Telefon:

605 520 673

E-mail:

info@noveudoli.eu

www:

www.noveudoli.eu

Doprava:

vlastním autobusem nebo vlaky ČD

Možnost občerstvení:

občerstvení v muzeu

Doplňující informace:

lze kombinovat s návštěvou informačního střediska NP a CHKO
Šumava ve Stožci
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Vodní elektrárna Čeňkova Pila
Popis:
Infocentra malých vodních elektráren Vydra
a Čeňkova Pila a stálá expozice "Šumavská
energie"
Expozice Šumavská energie obsahuje mj.
krajinný model území od Modravy po soutok
Vydry a Křemelné, historické přístroje i
modely vodních elektráren s aktivní simulací
technologického procesu. Návštěvníci mohou
shlédnout některé z tematicky souvisejících
filmů a prohlédnout si i blízkou národní
technickou památku, malou vodní elektrárnu
Čeňkova Pila z roku 1912.
Velká část expozice je zaměřena na
Vchynicko-Tetovský plavební kanál.

Náklady:

zdarma

Věková kategorie:

1. a 2. stupeň ZŠ

Otevírací doba:

v květnu a říjnu jen středa a sobota, od 1. června do 30. září
denně kromě pondělí, začátky prohlídek jsou v 9:00, 11:00,
13:00 a 15:00 hodin

Adresa:

Elektrárna Čeňkova pila – expozice, 341 92 Kašperské Hory

Telefon:

774 978 806

www:

www.cez.cz/cs/o-spolecnosti/kontakty-skupinacez/informacni-centra/ic-vydra-a-cenkova-pila.html

Kontaktní osoba:

Alena Janoutová

Doprava:

nejbližší zastávky veřejné dopravy: zastávka Srní (autobus) a
Rejštejn, zastávka Čeňkova pila (autobus)
restaurace v místě

Možnost občerstvení:
Doplňující informace:

objednávky přes telefon, kontakt: Alena Janoutová, tel. 774 978
806 (pouze pondělí, středa a čtvrtek 7:00–8:30 hodin.)
v období listopad–duben jsou možné pouze prohlídky pro
větší skupiny, které jsou předem objednané
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Obchodní družstvo Soběšice
Popis:
Farma Obchodního družstva nabízí možnost
exkurze areálem zemědělské výroby.
Navštívíte bioplynovou stanici, dojírnu i stáje
pro skot. Dozvíte se jak funguje zemědělská
prvovýroba a co vše je potřebné ke
správnému fungování zemědělského
podniku.
Náklady:

dle dohody, pro ubytované v Hotelu pod Hořicí zdarma

Délka programu:

cca 1,5 hod.

Věková kategorie:

MŠ, ZŠ, SŠ

Max. počet účastníků:

30

Otevírací doba:

celoročně

Adresa:

Soběšice 163, 342 01 Sušice

Telefon:

376 547 711

E-mail:

info@sobesice.eu

www:

www.sobesice.eu

Kontaktní osoba:

Ing. Marie Hanzlová

Doprava:

autobus

Možnost občerstvení:

jídelna hotelu Pod Hořicí Soběšice

Doplňující informace:

termín exkurze je nutné si předem rezervovat
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Ekologická farma Moulisových - Milínov
Popis:
Vzdělávací a zábavné programy: "Farmáři"
(dojení a stloukání másla, farmaření ve
stodole, péče o hospodářská zvířata),
"Pekaři" (od zrníčka k mouce, od mouky
k pečivu, dojení a stloukání másla, péče
o hospodářská zvířata), "Koňáci" (krmení koz
a oveček ve výběhu, koně - chov koní a
svezení na koni, kreativní dílnička),
"Mláďata" (farmaření ve stodole, péče
o hospodářská zvířata).

Náklady:
Délka programu:

cena různá dle programu a stupně školního vzdělávání, viz web,
nad 15 dětí pedagogický doprovod zdarma
3–4 hod.

Věková kategorie:

MŠ, ZŠ (dle programu)

Max. počet účastníků:

min. 15 osob, max. 120 osob

Otevírací doba:

8 - 17 hod.

Adresa:

Farma Moulisových, Milínov 99, 332 04 Nezvěstice

Telefon:

724 062 539

E-mail:

info@farmamoulisovych.cz

www:

www.farmamoulisovych.cz

Kontaktní osoba:

Jana Arnoštová

Doprava:

vlastní doprava, autobus (50 m), vlak (2 km)

Možnost občerstvení:

svačina, oběd – nutné předem objednat

Doplňující informace:

exkurzi je nutné předem domluvit telefonicky, e-mailem nebo
on-line prostřednictvím webu
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Cestovní kancelář Zážitky u nás
Popis:
Pošumavská cestovní kancelář zaměřující se
na služby pro místní obyvatele a pro školy.
Školám nabízí individuální realizaci školních
výletů, zajištění teambuildingových akcí,
jednodenních i vícedenních zájezdů po ČR
i do zahraničí. Ceny pro školy jsou
uzpůsobeny finančním možnostem rodičů.
Náklady:

individuální cena

Délka programu:

individuální

Věková kategorie:

MŠ, ZŠ, SŠ

Max. počet účastníků:

dle dohody

Adresa:

CK Zážitky u nás, DCK West, Plánická 174, 339 01 Klatovy

Telefon:

608 405 292

E-mail:

info@dckwest.cz

www:

www.zazitkyunas.cz
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Úhlava, o.p.s.
Popis:
Nabízíme výukové a zážitkové programy pro
děti a mládež nejrůznějších věkových skupin.
Programy jsou zaměřeny zejména na
životního prostředí, zemědělství (s důrazem
na ekologické zemědělství a produkci
potravin) a technické vzdělávání (3D
modelování, skenování, tisk, 360° a 3D videa,
oblast virtuální reality). Jsou určeny pro
školní skupiny dětí, ale i pro odpovídající
zájmové skupiny (kroužky, tábory,…).
Programy probíhají v centru celoživotního
vzdělávání v bývalém Dominikánském
klášteře v Klatovech, v areálu botanické
zahrady Střední školy zemědělské a
potravinářské Klatovy nebo na spřátelených
farmách. V případě zájmu je možné některé
programy zrealizovat přímo ve škole.

Náklady:

individuální cena dle programu

Délka programu:

individuální dle programu

Věková kategorie:

MŠ, 1 a 2. stupeň ZŠ

Max. počet účastníků:

dle programu

Adresa:

Plánická 174, 339 01 Klatovy

Telefon:

724 734 957 (H. Hnojská), 724 020 906 (P. Vondráček)

E-mail:

info@uhlava.cz

www:

www.uhlava.cz

Kontaktní osoba:

Helena Hnojská - životní prostředí a zemědělství
Pavel Vondráček - technické vzdělávání

Doplňující informace:

Přehled veškerých programů naleznete na www.uhlava.cz
v záložce VZDĚLÁVÁNÍ – PRO DĚTI A MLÁDEŽ.
Kromě výukových a zážitkových programů organizujeme
exkurze a výlety, kdy si žáci mohou prohlédnout například
ekologickou farmu, historické a přírodní zajímavosti regionu
nebo moderní provoz průmyslové firmy.
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