POŘÁDÁ PRO STUDENTY TERÉNNÍ CVIČENÍ
NA TÉMA REGIONÁLNÍ ROZVOJ V REGIONECH EVROPY

„KLASICKÝ KRAS“
DO

SLOVINSKÉHO MATIČNÍHO KRASU

v termínu 18. - 25. června 2017

Cena: 7.900 Kč
Přihlášky na studijním oddělení.
Terénní cvičení vede a bližší informace Vám poskytne
Mgr. Michael Pondělíček, Ph.D. osobně nebo na e-mailové
adrese: michael.pondelicek@vsrr.cz
Další pedagogický doprovod doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.
a Ing. Kamila Klemešová.

Program terénního cvičení
Neděle
18.6.
Pondělí
19.6.

cesta z ČR přes Salcburk a Villach do Eisenkappel a Jezersko až po nocleh Kemp
Šenkárna - Jezersko - horský kras a noc pod horami, Planšarsko jezero
pěší cesta okolo jezera na vyhlídku a k
památníku České koči, pak cesta do
Kranje (nákup), odpoledne zastávka v
Lublani - Trojmostí a arch. Plečnik, pak
vývěr Močilnik nebo Hrad Bistra a
odjezd na déledobé jeskyňářské
kempoviště Laze, prostor je blokován
pro nás i se sociálkou, možnost
noclehu v budově zajištěna dle žádosti
a příplatku, večer instrukce a výlet nad
Planinsko polje ke kostelu sv.Michaela

Úterý
20.6.

první výšlap na okruh Rakov Škocjan a k jeho tajemstvím, Zelške jame, přírodní mosty,
krasové porosty atd., odpoledne odpočinek u řeky a pak návštěva Cerknice a Cerkniškého
jezera, ostrov Otok, vývěry, ponory, periodické jezero, ptáci, krasová tajemství, odpočinek,
večer kemp
Krasové polje a jeho tajemství pochod podle řeky Unici k závrtům,
pak mizející řeka, vývěry, Planina a její
historie, Planinska jama, odtud k hradu
Hasberg, pak na propast Koliševka
(italská pevnost) a odtud již zpět celodenní výlet a instruktáž. Výuka Dr.
Mihevce
instruktáž a výuka mapování, pak
mapování západní části Planinského
polje a okolí obce Laze do odpoledne,
večer výjezd do Postojny (nákup
potravin)
ráno odjezd v 10.00 do Škocjanských jeskyní, v
11.00 prohlídka Škocjanských jeskyní s
překladem a výkladem, alternativa vycházka do
Matavúnu, jeskyně bez stropu, výuka u portálu
jeskyní, památník Hankeho a historie jeskyní,
Bóra a další jevy, na 15.00 návštěva Divašské
jeskyně (čelovky s sebou - je to nestátní jeskyně
bez vybavení), pak návštěva Koperu - nákup a
kemp Ankaran u Koperu - ubytování

Středa
21.6.

Čtvrtek
22.6.

Pátek
23.6.

Sobota
24.6.
Neděle
25.6.

přímořské biotopy a krasový rub,
odpoledne výjezd do Terstu a zpět,
večer oddech
balení a odjezd v 9,00 hod., trasa Kranj, Villach, Salcburk, Linec, Dolní
Dvořiště, České Budějovice, Praha,
příjezd v cca 18-19,00 hod.

Další podmínky terénního cvičení
Cena zahrnuje:
ubytování:
- Kemp Šenkárna Jezersko 1 noc
- Speleokemp Laze 4 noci (lze přiobjednat za příplatek až 8 míst v pokojích
v budově)
- kemp Ankaran - 2 noci
vstup s doprovodem do Divašské jeskyně
doprava autobusem (s možností nákupu piva a potravin do vyčerpání zásob)
tlumočnické služby, výklad
cestovní pojištění
Cena nezahrnuje:
stravu na všechny dny a cestu
vstup do Škocjanských jeskyní (cca16 EUR) – návštěva jeskyně je dobrovolná
Co je nutné:
stan, spacák, a dobrá skladná podložka (karimatka)
vaření (vařič, nádobí, sůl, apod.) nádoba na jídlo a na pití (případně Ešus) a příbor a
s praktickým nožem
doporučujeme vařit po skupinách, stejně tak jako stavět stany ve skupinách po
dohodě účastníků, vždy bude možnost nákupu potravin alespoň každé 2 dny (víno,
ovoce, zelenina a bílý chleba)
oblečení do terénu: pevná obuv, obuv na přezutí, pláštěnka nebo nepromokavá
bunda, čepice, brýle, krém proti slunci, plavky (nepovinné)
mobil, psací potřeby a pastelky, podložka na kreslení, fotoaparát, léky, antialergika,
sedačka (malá), malý batoh, zrmzlíci - deka + fleece bunda, čelovka, hodinky.
Každý má s sebou povoleno jedno malé a jedno velké zavazadlo + stan a spacák.
(Autobus není nafukovací.)

