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Blatské muzeum v Soběslavi, Hornické muzeum Příbram a o. s. Danar  
 

si Vás dovolují pozvat na 
 

exkurze 9. ročníku cyklu 

Přírodou krok za krokem 
(2011) 

 

Již podeváté Vás zveme na výpravy do přírody za poznáním zajímavých koutů okresů Tábor, Příbram               
a Benešov. Cyklus tentokrát pořádají Blatské muzeum v Soběslavi (pobočka Husitského muzea v Táboře), 
Hornické muzeum Příbram a občanské sdružení Danar Mladá Vožice ve spolupráci s dalšími partnery, jimiž 
jsou Česká společnost ornitologická, Česká společnost pro ochranu netopýrů, 21/12. základní organizace 
Českého svazu ochrany přírody ze Sezimova Ústí, Správa Chýnovské jeskyně a Městské muzeum Týnec nad 
Sázavou. Aktuální program cyklu najdete na internetových stránkách www.husitskemuzeum.cz či 
www.centrumselmberk.cz. 
 
 

sobota 16. 4. 
Za netopýry do Benešova  

večerní pozorování netopýrů pomocí ultrazvukového detektoru v okolí Benešovského potoka  
na Majstrovce i ve městě, spojené s vypouštěním přezimovaných netopýrů ze záchranné stanice 

vede RNDr. Petra Schnitzerová, Ph.D. (Česká společnost pro ochranu netopýrů a o. s. Danar) 2 
sraz: Benešov, parkoviště u zimního stadionu, 19:00 
 

sobota 23. 4. 
Za obojživelníky a plazy do okolí Tábora  

exkurze do bývalého vojenského prostoru a nynější evropsky významné lokality Tábor – Zahrádka,  
zaměřená na pozorování místní velmi pestré fauny obojživelníků a plazů 

vede Mgr. David Fischer (Hornické muzeum Příbram) 1+3 
sraz: Tábor – Klokoty, vstup do areálu kláštera, 9:00 hod., doporučujeme vzít si s sebou holínky 
 

sobota 30. 4. 
Vítání ptačího zpěvu v Táboře  

vycházka do údolí Lužnice spojená s pozorováním, poslechem a kroužkováním ptáků  
a také se soutěží pro děti 

vedou Ing. Josef Jahelka, Ing. František Vališ a Ing. Stanislav Vyhnal (všichni ZO ČSOP Sezimovo Ústí) 4 
sraz: Tábor – Klokoty, zastávka MHD Klokoty („klokotská hospoda“), 8:00 
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sobota 30. 4. 
Vítání ptačího zpěvu a sledování obojživelníků u Horního Solopyského rybníka  

/evropsky významná lokalita na Sedlčansku/ 
pozorování ptáků, ukázka jejich odchytu a kroužkování v okolí Horního Solopyského rybníka 

spojené s exkurzí za místní, výjimečně bohatou faunou obojživelníků 

vedou Mgr. Lukáš Viktora (Česká společnost ornitologická) a Mgr. David Fischer (Hornické muzeum Příbram) 2+3 

sraz: Solopysky (cca 4 km Z od Sedlčan), hráz Horního Solopyského rybníka, 8:00 

 

sobota 7. 5. 
Za jarními houbami na Kladrubskou a Pacovu horu /Táborsko/ 

první exkurze věnovaná jarním houbám, vedoucí od Chýnovské jeskyně  
do přírodních rezervací Kladrubská hora a Pacova hora 

vede Pavel Špinar (Tábor) 1 
sraz: Chýnovská jeskyně (cca 5 km SV od Chýnova – možnost dojet na místo autem), 9:00 hod. 
 

neděle 15. 5. 
Za rostlinami, obojživelníky a plazy přírodní rezervace Kozohlůdky /Soběslavsko/ 

exkurze na kdysi ručně těžené rašeliniště v oblasti Borkovických blat 

vedou RNDr. Daniel Abazid (Blatské muzeum v Soběslavi) a Mgr. David Fischer (Hornické muzeum Příbram) 1+3 

sraz: parkoviště na začátku naučné stezky Borkovická blata (při silnici Soběslav – Mažice), 10:00, důrazně 

doporučujeme vzít si s sebou holínky 
 

sobota 4. 6.  
Vycházka na keltské oppidum Hrazany /Sedlčansko/ 

seznámení s historií osídlení, vývojem krajiny a současnou květenou  
opomíjené oblasti na pravém břehu Vltavy  

vedou Jiří Malíček (Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze), Jiří Páv (Městské 
muzeum Sedlčany) a Mgr. Veronika Machačová (Hornické muzeum Příbram) 2+3 

sraz: Hrazany (cca 10 km S od Sedlčan), náves, 9:00 
 

termín bude upřesněn později  

Vodní fauna říčky Blanice v okolí Mladé Vožice /Táborsko/ 
ukázka metod průzkumu vodních toků – ryby, popř. mihule, obojživelníci a raci  

řeky Blanice, která je evropsky významnou lokalitou 

vede Mgr. David Fischer (Hornické muzeum Příbram) a RNDr. Pavel Vlach, Ph.D. (Gymnázium Blovice) 3 
sraz: hrad Šelmberk (cca 2 km SV od Mladé Vožice – možnost dojet na místo autem), 10:00 

 

pátek 26. 8. 
Netopýří noc na hradě v Týnci nad Sázavou /Benešovsko/ 

pozorování kolonie netopýra velkého v hradní věži spojené s promítáním, 
 vycházka k řece a sledování netopýrů ultrazvukovými detektory,  

ukázka ochočených handicapovaných netopýrů, doprovodný program pro děti 

vede RNDr. Petra Schnitzerová, Ph.D. (Česká společnost pro ochranu netopýrů) 2+7 
sraz: Týnec n. Sázavou, hrad, 20:00 
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sobota 27. 8. 
Netopýří noc na hradě Šelmberk u Mladé Vožice /Táborsko/ 

odchyt netopýrů do sítí a jejich sledování ultrazvukovými detektory,  
ukázka ochočených handicapovaných netopýrů, promítání a doprovodný program pro děti  

vedou RNDr. Petra Schnitzerová, Ph.D. (Česká společnost pro ochranu netopýrů, o. s. Danar) a RNDr. Lenka 
Barciová, Ph.D. (Česká společnost pro ochranu netopýrů) 2 

sraz: hrad Šelmberk (cca 2 km SV od Mladé Vožice – možnost dojet na místo autem), 20:00 
 

pátek 2. 9.  
Netopýří noc v Příbramském lesoparku 

vycházka do lesoparku s ukázkou odchytu netopýrů do sítí a jejich sledování ultrazvukovými detektory, 
včetně ukázky ochočených handicapovaných netopýrů  

vede RNDr. Petra Schnitzerová (Nová), Ph.D. (Česká společnost pro ochranu netopýrů, o. s. Danar) 2+3 
sraz: Příbram, stadion Marily – hlavní vchod (možnost dojet na místo autem), 20:00 
 

září (termín bude upřesněn později) 

Evropská noc pro netopýry v Chýnovské jeskyni /Táborsko/ 

vede RNDr. Vladimír Hanzal (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Praha) 5 
sraz: Chýnovská jeskyně (cca 5 km SV od Chýnova – možnost dojet na místo autem), 20:00 hod. 
 

sobota 1. 10. 
Festival ptactva u Podhrázského rybníka /Voticko/  

pozorování ptáků spojené s ukázkou odchytu a kroužkování 

vede Mgr. Lukáš Viktora (Česká společnost ornitologická) 2 
sraz: místo a čas srazu budou upřesněny později 
 

říjen (termín bude upřesněn později) 

Houby Velkého huteckého lesa nedaleko Tábora 

vede Pavel Špinar (Tábor) 1 
sraz: místo a čas srazu budou upřesněny později 

 
Koordinátoři cyklu exkurzí: 
RNDr. Daniel Abazid – Blatské muzeum v Soběslavi, tel. 734 570 330, abazid@husitskemuzeum.cz (exkurze označené 1) 
RNDr. Petra Schnitzerová, Ph.D. – o. s. Danar Mladá Vožice, tel. 605 870 323, nova-petra@centrum.cz (exkurze 

označené 2) 
Mgr. David Fischer – Hornické muzeum Příbram, tel. 725 803 020, david-fischer@centrum.cz (exkurze označené 3) 

Spolupracující partneři: 
Ing. Josef Jahelka – 21/12. ZO ČSOP Sezimovo Ústí, tel. 381 486 495 (exkurze označená 4) 
Ing. Karel Drbal a František Krejča – Správa Chýnovské jeskyně, tel. 381 299 034, chynov@caves.cz (exkurze ozn. 5) 
Magdalena Timplová – Městské muzeum Týnec nad Sázavou, tel. 775 217 230, Magdalena.Timplova@seznam.cz 

(exkurze označená 7) 
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Historicko - řemeslně vzdělávací centrum Šelmberk 
 

Centrum se nachází cca 2 km severovýchodně od Mladé Vožice. Součástí areálu je zřícenina hradu Šelmberk se 
zachovalou bergfritovou věží a klasicistní budova hájovny, která slouží jako ubytovna a technické zázemí 
centra. Celoroční venkovní expozice evokuje život v podhradí – najdete zde např. rozsáhlou bylinnou zahradu, 
repliky hrnčířské či chlebové pece, středověkou kovárnu, ale i prvky dřevěného opevnění nebo střelnici pro 
lukostřelbu. Postupně jsou budovány další řemeslné dílny a expozice. 
Většina venkovních expozic a prostor je volně přístupná po celý rok, vnitřní expozice řemeslných dílen v rámci 
realizovaných programů. Hradní věž je přístupná od dubna do října (soboty, neděle a svátky 10:00 – 17:00, 
mimo uvedený čas po předchozí tel. domluvě).  
Centrum Šelmberk provozuje občanské sdružení Danar, které zde pořádá řadu historických, řemeslných           
a ekologických vzdělávacích programů pro školy a skupiny, kulturní akce a semináře pro veřejnost, prohlídky 
areálu s výkladem, mezinárodní setkání a soutěže mládeže. Aktuální nabídku a program všech akcí naleznete na 
www.centrumselmberk.cz. 
 

Akce pro veřejnost v Historicko - řemeslně vzdělávacím centru Šelmberk  
Na hradě a v podhradí aneb dny dávno minulé  

21. – 22. 5. 
Již šestý ročník dvoudenní zábavně naučné akce pro širokou veřejnost. Pokud vás zajímají stará řemesla 
a chcete si je vyzkoušet, máte jedinečnou příležitost. Čekají na vás nejen řemeslné dílny, ale i spousta 
historických her a zábavy, ukázky sokolnictví, komentované prohlídky hradu, exkluzivní kulturní program 
přibližující putování dávných karavan ze zemí dálného východu až do srdce Evropy (hudba, tanec, šerm, 
kejklíři) včetně večerních vystoupení. 

Tajemství hradní kuchyně  
20. – 21. 8. 

První ročník festivalu středověkého vaření Dvoudenní program zaměřený na ukázky způsobů vaření v různých 
obdobích středověku a společenských vrstvách obyvatelstva (šlechta, chudina, vojenský tábor atd.). Kromě 
prohlídky oživených kuchyní možnost ochutnávky jídel připravených podle středověkých receptur. Připraven je 
rovněž bohatý kulturní program (hudba, tanec, šerm), výstava Středověká kuchyně v ikonografii, hry a soutěže 
pro děti i dospělé a další aktivity. 
 

 

 

 

 
 


