
Školní výlety
na CHRUDIMSKU-HLINECKU



Vydejte se s námi do míst, kde je během dvou dní 
možné spatřit to, co by na celém území České re-
publiky trvalo několik týdnů. Vydejte se s námi na 
území Národního geoparku Železné hory s více 
než 600 milionů let starou historií, která na vás 
dýchne na každém kroku.

PODROBNÉ INFORMACE

9.00

• setkání s průvodcem v Chrudimi – krátký úvod    
   do programu a přivítání na území geoparku 

• Litošice – starohorní ledovce a sopky, 
   těžba železné rudy 

Historií Země 
za 2 dny

DALŠÍ TIPY V OKOLÍ 

• Jak vznikne dlažební kostka (Skuteč muzeum,    
   Nasavrky, Ctětín, Švihov, Ležáky – bez expozice,   
   návrat do Skutče)

• Putování za vodou (Rabštejnská Lhota – Není  
    písek jako písek, Podlažice – Voda pro Chrudim,   
   Přibylov – Opukový ráj, Zderaz – Jak to vypadá    
    pod  zemí, Kapalice – Mladá voda, Nové Hrady –      
   Kde se bere podzemní voda, Štenec – Voda tryská   
    z hlubin, Blansko – Dáme si minerálku)

• Regionální muzeum v Chrudimi 
    s expozicí A. Muchy 

• Muzeum barokních soch Chrudim (emotivně 
   laděný film o osudu sochařů v rámci prohlídky)

• Heřmanův Městec – židovská synagoga,   
   Gallery Cyrany (sbírka východočeských umělců) 

• Berlova vápenka a Lichnice (zřícenina hradu)

• Nasavrky (expozice Po stopách Keltů, 
   Keltská stezka, keltské oppidum)

• Luže (zřícenina hradu Košumberk, Poutní kostel  
   Panny Marie pomocné na Chlumku) 

• Slatiňany ( zámek a Interaktivní muzeum     
   starokladrubského koně Švýcárna)

• Chrast (Městské muzeum v zámku)

• Skuteč – Muzeum obuvi a kamene 
   (programy pro školy)

• NKP Ležáky

• Sečská přehrada (zřícenina Oheb)

• Nové Hrady (rokokový zámek a muzeum      
   cyklistiky)

TIC Nasavrky
Tel: +420 469 677 566
 ic-nasavrky@email.cz
www.inasavrky.cz
Podrobnější informace k dalším pro-
gramům najdete na www.geoparkzh.cz

CO S SEBOU?
Nutné reflexní vesty a přilby (mohou být 
přilby na kolo, lyže apod.), kladívka (něko-
lik bude k dispozici).

KDE OBJEDNAT?

ZŠ
II. stupeň

SŠ
1 den

8–10 h
IV.–X.
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• Prachovice – prvohorní život 

• Nasavrky – žulové srdce Železných hor 

• Doly u Luže – velká druhohorní záplava 

• Střemošice – geopark jako na dlani

16.00
• příjezd do Chrudimi, volný program

Během jednoho dne zjistíme, jak to bylo se sop-
kami a ledovci v Železných horách a proč se tyto 
hory jmenují železné. Nakoukneme do historie 
těžby vápence a ukážeme si, že není žula jako žula. 
Na závěr dne odhalíme tajemství posledního moře  
v Čechách a ukážeme si tak trochu jiné uhlí.



Ke
lts

ká
 ex

pozic
e

Vstoupíte do dobrodružného světa Keltů do-
by laténské před více než dvěma tisíci lety. 
Vysvětlíme vám kdo byli Keltové, jak žili a oblékali 
se, čím se živili, co bylo jejich slabinou a čím se na-
opak proslavili. 

PODROBNÉ INFORMACE

Zámecká expozice Po stopách Keltů (Nasavrky)  

• Prohlídka s průvodcem, připraveny 
    jsou pracovní listy

• Naučná Keltská stezka Železnými horami 

• Experimentální pravěká řemesla (štípání 
    opukových forem, odlévání, 
    pečení na chlebové peci, drátkování atd.) 

• 2–3 řemesla podle velikosti skupiny

• Archeologické metody 

• Vyzkoušíte starověký způsob boje

• Obřad s druidem

• Hry Životodárná sůl 

• získání Vercinogetorixova meče 
   a další

Keltský svět

TIC Nasavrky
Tel: +420 469 677 566
 ic-nasavrky@email.cz
www.inasavrky.cz

KDE OBJEDNAT?

• Regionální muzeum v Chrudimi 
    s expozicí A. Muchy

• Muzeum barokních soch Chrudim 
   (emotivně laděný film o osudu sochařů 
   v rámci prohlídky)

• Slatiňany (zámek a Interaktivní muzeum  
   starokladrubského koně Švýcárna)

• NKP Ležáky

• Betlém Hlinsko – programy pro školy,    
   expozice masopustu (UNESCO),
   expozice dřevěných hraček

• Veselý Kopec 
   (muzeum v přírodě, lidová architektura)

DALŠÍ TIPY V OKOLÍ 

dle 
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5–6 h
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Výlet po stopách koňských kopyt vás zavede do 
městečka Slatiňany, spojeného s chovem staro- 
kladrubských koní. Spolu s průvodcem projdete 
místy, kde se procházeli členové knížecí rodiny 
Auerspergů ze slatiňanského panství.

PODROBNÉ INFORMACE
• Slatiňany – zámek nebo hřebčín 
   (záleží na vašem výběru předem)

• Švýcárna – Interaktivní muzeum     
   starokladrubského koně

• volně přístupný romantický Kočičí hrádek 

• procházka naučnou Lesní stezkou Podhůra 

• venkovní lesní tělocvična, možnost návštěvy    
    lanového centra 

• vyhlídka z rozhledny Bára

• možnost opékání uzenin 
   (nutno objednat předem)

• pracovní listy

Za starokladrubským 
vraníkem knížecí cestou

TIC Nasavrky
Tel: +420 469 677 566
 ic-nasavrky@email.cz
www.inasavrky.cz

KDE OBJEDNAT?

ZŠ
3.–6. ročník 1 den

5–6 h
IV.–X.

• Chrudim – město tří muzeí 
   (programy pro školy) 

• Regionální muzeum v Chrudimi 
   s expozicí A. Muchy

• Muzeum barokních soch Chrudim            
   (emotivně laděný film o osudu 
   sochařů v rámci prohlídky)

• (Ne)vyhlídka Na Chlumu (pro starší    
   děti možno zahrnout do programu)

DALŠÍ TIPY V OKOLÍ 

interaktivní, turistický

Vyhlídka Na Chlumu

Rozhledna B
ár

a

Hřebčín Slatiňany Švýcárna
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Cesta lidské statečnosti 
– Po stopách ležácké tragédie

Místo, kde lidi v minulosti živila políčka a kámen. 
Žula. A jako taková byli pevní. Vydáme se krok 
za krokem po stopách ležácké tragédie. Dozvíte 
se o lidské statečnosti i tragédii ve faktech a his-
torických souvislostech.

PODROBNÉ INFORMACE
• Národní kulturní památka Ležáky – osada,    
   vypálená v roce 1942 nacisty

• prohlídka expozice „Ležáky, osada, která    
   nemlčela”

• procházka naučnou stezkou z Národního   
   památníku Ležáky do Vrbatova Kostelce  
   s průvodcem

TIC Nasavrky
Tel: +420 469 677 566
 ic-nasavrky@email.cz
www.inasavrky.cz

KDE OBJEDNAT?

1 den
5–6 h
IV.–IX.

• Veselý Kopec 
   (skanzen lidové architektury)

• Betlém Hlinsko – programy pro školy,    
   expozice masopustu (UNESCO),
   expozice dřevěných hraček

• Nasavrky – expozice Po stopách          
   Keltů, Keltská stezka, keltské oppidum 

• Skuteč – Muzeum obuvi a kamene      
   (programy pro školy)

• Chrast – Městské 
   muzeum 
   v zámku

DALŠÍ TIPY V OKOLÍ 

populárně-naučný
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NKP Ležáky

ZŠ
6.–9. ročník

SŠ



Čeká vás spousta zážitků na venkovském stat-
ku. Jak se z obyčejného mléka nebo obilí stane 
tvaroh, sýr, máslo nebo chléb? Na závěr putování 
se seznámíte se zraněnými zvířátky, která bydlí  
v záchranné stanici živočichů.

PODROBNÉ INFORMACE

Dopoledne na venkovském statku 
Vyberte si předem ze dvou připravených pro-
gramů: 

• Vyzkoušejte, jak se z mléka vyrábí sýr, tvaroh  
   či máslo. Vlastnoručně podojíte kozu, návštívíte  
   sýrárnu a zázračně se vám pod rukama 
   přemění mléko v měkký tvarohový sýr. 

• Vlastnoručně přeměníte zrno v chléb. A co  
   teprve, až voňavý a křupavý chlebík ochutnáte.  
   Vymlátíte obilí cepy, umelete mouku, připravíte  
   chléb a společně jej upečete ve velké tradiční
   peci na dřevo. 

A odpoledne? 

• Záchranná stanice živočichů a ekocentrum  
   Pasíčka – voliéry se spoustou živočichů fauny  
   ČR, kteří potřebují pomoc člověka

• od září 2015 volně přístupná východní vstupní  
   brána do Národního geoparku Železné  
   hory – makety koster dinosaura a ptakoještěra,  
   zvětšené krystaly minerálů, hmatové a reliéfní  
   zkameněliny 

Putování na venkov  
a za zvířatky

TIC Nasavrky
Tel: +420 469 677 566
 ic-nasavrky@email.cz
www.inasavrky.cz

Pasíčka 
další programy 
na www.pasicka.cz

KDE OBJEDNAT?
• Luže – zřícenina hradu Košumberk,          
   Poutní kostel Panny Marie pomocné 
   na Chlumku 

• Chrast – Městské muzeum v zámku 

• Skuteč – Muzeum obuvi a kamene    
   (programy pro školy)

• Nové Hrady – rokokový zámek 
   a muzeum cyklistiky

• Toulovcovy Maštale

DALŠÍ TIPY V OKOLÍ

ZŠ
I. stupeň

1 den
8 h

IV.–X.interaktivní-naučný
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Ekocentrum Pasíčka

Ze zrna chléb

Z m
léka sýr



Pohádková cesta 
s Kacafírkem

Jak už napovídá samotný název výletu, čeká 
vás cesta opravdu pohádková! Společně s lout-
kou Kacafírkem, která ožije v rukou průvodce, 
navštívíte místa známá z pohádek Lotrando a Zu- 
bejda, Nesmrtelná teta, Sedmero krkavců nebo 
Tři životy. Kacafírek zavítá také domů, do lout-
kářské Chrudimi, kde uvidíte loutky a divadla z ce- 
lého světa.

PODROBNÉ INFORMACE
• Veselý Kopec 
   Soubor lidových staveb Vysočina, muzeum  
   v přírodě, poetické místo, kde se natáčela řada  
   oblíbených českých pohádek 

TIC Nasavrky
Tel: +420 469 677 566
ic-nasavrky@email.cz
www.inasavrky.cz

KDE OBJEDNAT?

ZŠ
I. stupeň

1 den
5–6 h
IV.–X.populárně-naučný
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Veselý Kopec

Muzeum loutkářských kultur

• Chrudim – město tří muzeí 
   (programy pro školy)

• Regionální muzeum v Chrudimi  
   s expozicí A. Muchy

• Muzeum barokních soch Chrudim           
   (emotivně laděný film o osudu sochařů  
   v rámci prohlídky)

• Nasavrky – expozice Po stopách Keltů,  
   Keltská stezka, keltské oppidum

• Slatiňany –  Interaktivní muzeum     
   starokladrubského koně Švýcárna,
   Kočičí hrádek 

• Betlém Hlinsko – programy pro školy,    
   expozice masopustu (UNESCO),
   expozice dřevěných hraček

DALŠÍ TIPY V OKOLÍ 

• Městská památková rezervace Chrudim   
   Muzeum loutkářských kultur – loutky  
   a divadla z celého světa, loutková scéna, 
   kde si mohou děti zahrát loutkové divadlo 



Vydejte se se zkušeným cykloprůvodcem na pe-
dálech do krásné krajiny na rozhraní Železných 
hor a Žďárských vrchů, mezi roubené chaloupky 
a další místa, kde se zastavil čas. 

PODROBNÉ INFORMACE
• Památková rezervace lidové 
   architektury Betlém Hlinsko – speciální 
   program Živá historie pro školy dle vlastního
   výběru (Betlém školám, Masopust držíme,  
   Velikonoce na Betlémě, Povídky, pověsti  
   a vyprávění, Jak se dříve stavělo aneb od  
   stromu až k domu, Za císaře pána!, Na frontách  
   1. světové války, Cesty papíru aneb od hliněné
   destičky..., Tajemství staré půdy, 
   Rodokmen  aneb zpět ke kořenům, Avatar
   aneb proč chránit nehmotné dědictví?, více     

   informací k programům najdete na 
   www.vesely-kopec.eu, vybraný program 
   je nutno ohlásit předem)

• Cyklovýlet s cykloprůvodcem 
   na Veselý Kopec, Veselý Kopec – prohlídka  
   muzea v přírodě, lidová architektura

• Cesta zpět do Hlinska, trasa měří celkem  
   cca 21 km

S kolem kolem 
krajiny tradic

TIC Hlinsko
Tel: 731 697 418 
ic@hlinsko.cz
www.hlinsko.cz  

CO VZÍT S SEBOU:
vlastní kola, helmy.
UPOZORNĚNÍ: na Veselém Kopci je 
vzhledem k bezpečnosti omezen 
průjezd na kole (kolo je nutné vést).

KDE OBJEDNAT?

ZŠ
II. stupeň

SŠ 1 den
7–8 h
IV.–X.

• Betlém Hlinsko – programy pro školy,    
   expozice masopustu (UNESCO),
   expozice dřevěných hraček

• Nasavrky – expozice Po stopách Keltů,    
   Keltská stezka, keltské oppidum

• Skuteč – Muzeum obuvi a kamene     
   (programy pro školy)

• Nové Hrady – rokokový 
   zámek a muzeum cyklistiky

• Toulovcovy Maštale

DALŠÍ TIPY V OKOLÍ 

cykloturistický, interaktivní, naučný
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© Vydala MAS Železnohorský region 
ve spolupráci s MAS Hlinecko, 
MAS Chrudimsko a MAS Skutečsko, 
Košumbersko a Chrastecko.
© mapa – SHOCART, DTP – Elza reklama, www.elzareklama.cz
© kresby – M. Alexa, kacafírek: O. Havlíková
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