
Harmonogram terénního cvičení z 
geologie a biologie (ACVG) a cvičení v terénu (BCVGQ) 

 
 

Obě terénní cvičení budou probíhat současně v týdnu od 23. 4. – 27. 4. 2018 
 
Studenti budou rozděleni do následujících skupin – viz tabulka níže: 
Účast na jednotlivých částech (dnech) terénního cvičení je povinná a pro splnění zápočtu je 
požadována 100 % účast!!!!! 
 

 

 
Všeobecné pokyny: 
 
Na jednotlivé dny terénního cvičení doporučujeme vhodné oblečení a obuv do terénu!!! 
(treková obuv) – na řadě lokalit je nerovný, kluzký a bahnitý terén, pro případ deště 
pláštěnku, jídlo a pití na celý den (jiná možnost občerstvení nebude). 
Cestovné a vstupy si každý student hradí sám. Jízdenku si studenti kupují sami (možnost 
využití hromadného a zlevněného jízdného – viz stránky www. cd.cz) 
Z každého dne a lokality si studenti vedou zápisky v terénním deníku – nutné mít 
poznámkový blok, tužku, pero. Vedený terénní deník bude předkládán jako součást 
zápočtu. 
 

Doporučení: U exkurzí mimo Olomouc sledujte prosím aktuální situaci v autobusové i železniční 

dopravě, nelze vyloučit případné změny, výluky apod. V případě těchto událostí budete včas 
informováni o případných změnách na stránkách katedry v sekci Aktuality.  
Změny v harmonogramu terénního cvičení jsou možné také v případě extrémně nepříznivého počasí – 
sledujte Aktuality na stránkách katedry. 
 

 
 

1. SKUPINA 
 

2. SKUPINA 
 

3. SKUPINA 
 

BCVGQ  BCVGQ  BCVGQ  

BLAHOVÁ Kateřina BLAŽKOVÁ Valérie BROŽOVIČOVÁ Michaela 

DADÁK Richard BORIKOVÁ Michaela LEČBYCHOVÁ Michaela 

FALTÝNKOVÁ Markéta ČERVENKOVÁ Daniela RŮŽIČKOVÁ Martina 

KLUMPAR Petr KOHUTOVÁ Klára TOBIÁŠOVÁ Aneta 

KOTRADYOVÁ Anna KOŽUCHOVÁ Markéta ZACHARIADIS Andreas 

KOVÁŘOVÁ Martina KUNOVSKÁ Julie ACVG  

NĚMCOVÁ Sabina PÍŠŤKOVÁ Šárka ČESNEKOVÁ Petra 

STODOLOVÁ Gabriela PLÁŠEK Ondřej CHODILOVÁ Veronika 
STŘÍTESKÁ Daniela RIEDEL Vilém KLIMEŠ (?) Václav 

ŠINDELKOVÁ Monika VENCL Tadeáš KRAJČOVÁ Adéla 

VYVOZILOVÁ Terezie VRASPIROVÁ Kateřina MAZUROVÁ Zuzana 

ŽILINSKÝ Adam   SIRÁKOVÁ Monika 

    ŠIMKOVÁ Laura 



 

23. 4. 2018 (pondělí) 
 
 

1. skupina - geologická exkurze - Čelechovice – Slatinice (doc. Hladilová) 
 
Začátek exkurze: sraz na nádraží Čelechovice na Hané 8:25. 
Doporučený odjezd z Olomouce: Olomouc hl. n. – osobní vlak 3713, odjezd: 7:33 směr 
Nezamyslice, příjezd Prostějov 7:58, přestup na osobní vlak 24706/14062 směr Červenka, 
odjezd 8:02 – příjezd Čelechovice 8:22. 
Program: Pěší exkurze z Čelechovic přes Velký Kosíř do Slatinic (cca 10 km). Devonské 
vápence se zkamenělinami (NPP Růžičkův lom, NPP Státní lom), Velký Kosíř – 
suchomilná květena, Slatinice – sirovodíkový pramen. 
Návrat: Slatinice autobus 14:00, 14:38 nebo 15:30 směr Olomouc (příjezd 14:41, 15:08 
nebo 16:12 na aut. nádr.), nebo vlak 14:52 směr Červenka (Červenka 15:35/ 15:42 – 
Olomouc 15:52).  
 
 

2. skupina – geologická exkurze – Domašov nad Bystřicí – Hrubá Voda (dr. 
Kopecká) 
 
Začátek exkurze: sraz na nádraží Domašov nad Bystřicí 9:45 
Doporučený odjezd z Olomouce: Olomouc hl. n. – osobní vlak 3505, odjezd: 9:01 hod. 
směr Krnov (příjezd Domašov n. Bystřící 9:43) 
Program: Pěší exkurze údolím řeky Bystřice z Domašova n. Bystřící do Hrubé Vody (cca 10 
– 13 km). 
 - Kamenné proudy u Domašova (PR chránící mrazové sruby a balvanové proudy, droby 
slepence) 
 - Malý Rabštejn (skalní výchozy spodního karbonu – slepence, droby, břidlice) 
 - Hrubovodské sutě (PR chránící společenstva bučin, jedlobučin a suťových lesů) 
Návrat: Hrubá Voda – Os 3555, odjezd 15:58 směr Olomouc (16:27 Olomouc)  
 
 
 

3. skupina – botanická exkurze – Velká Bystřice – Svatý Kopeček (dr. 
Vránová) 
 

Odjezd: Olomouc hl. n. – vlak 3505, odjezd 9,01 směr Hrubá Voda (Velká Bystřice 9:08) 
Program: Pěší exkurze z Velké Bystřice přes Lošov na Svatý Kopeček (cca 7 km). Vybrané 
rostliny trávníků, polí, lesů a křovin – morfologie stonku, listů, květů, květenství. 
Návrat: MHD bus č. 11 přibližně ve 14 h. 
 



24. 4. 2018 (úterý) 
 
 

1. skupina – botanická exkurze – Velká Bystřice – Svatý Kopeček (dr. 
Vránová) 
 

Odjezd: Olomouc hl. n. – vlak 3505, odjezd 9,01 směr Hrubá Voda (Velká Bystřice 9:08) 
Program: Pěší exkurze z Velké Bystřice přes Lošov na Svatý Kopeček (cca 7 km). Vybrané 
rostliny trávníků, polí, lesů a křovin – morfologie stonku, listů, květů, květenství. 
Návrat: MHD bus č. 11 přibližně ve 14 h 
 
 

2. skupina - geologická exkurze - Čelechovice – Slatinice (doc. Hladilová) 
 
Začátek exkurze: sraz na nádraží Čelechovice na Hané 8:25. 
Doporučený odjezd z Olomouce: Olomouc hl. n. – osobní vlak 3713, odjezd: 7:33 směr 
Nezamyslice, příjezd Prostějov 7:58, přestup na osobní vlak 24706/14062 směr Červenka, 
odjezd 8:02 – příjezd Čelechovice 8:22. 
Program: Pěší exkurze z Čelechovic přes Velký Kosíř do Slatinic (cca 10 km). Devonské 
vápence se zkamenělinami (NPP Růžičkův lom, NPP Státní lom), Velký Kosíř – 
suchomilná květena, Slatinice – sirovodíkový pramen. 
Návrat: Slatinice autobus 14:00, 14:38 nebo 15:30 směr Olomouc (příjezd 14:41, 15:08 
nebo 16:12 na aut. nádr.), nebo vlak 14:52 směr Červenka (Červenka 15:35/ 15:42 – 
Olomouc 15:52).  
 
 

3. skupina - geologická exkurze – Domašov nad Bystřicí – Hrubá Voda (dr. 
Kopecká) 
 
Začátek exkurze: sraz na nádraží Domašov nad Bystřicí 9:45 
Doporučený odjezd z Olomouce: Olomouc hl. n. – osobní vlak 3505, odjezd: 9:01 hod. 
směr Krnov (příjezd Domašov n. Bystřící 9:43) 
Program: Pěší exkurze údolím řeky Bystřice z Domašova n. Bystřící do Hrubé Vody (cca 10 
– 13 km). 
 - Kamenné proudy u Domašova (PR chránící mrazové sruby a balvanové proudy, droby 
slepence) 
 - Malý Rabštejn (skalní výchozy spodního karbonu – slepence, droby, břidlice) 
 - Hrubovodské sutě (PR chránící společenstva bučin, jedlobučin a suťových lesů) 
Návrat: Hrubá Voda – Os 3555, odjezd 15:58 směr Olomouc (16:27 Olomouc)  
 
 
 
 



 

25. 4. 2018 (středa)  
 
1. skupina - geologická exkurze – Domašov nad Bystřicí – Hrubá Voda (dr. 
Kopecká) 
 
Začátek exkurze: sraz na nádraží Domašov nad Bystřicí 9:45 
Doporučený odjezd z Olomouce: Olomouc hl. n. – osobní vlak 3505, odjezd: 9:01 hod. 
směr Krnov (příjezd Domašov n. Bystřící 9:43) 
Program: Pěší exkurze údolím řeky Bystřice z Domašova n. Bystřící do Hrubé Vody (cca 10 
– 13 km). 
 - Kamenné proudy u Domašova (PR chránící mrazové sruby a balvanové proudy, droby 
slepence) 
 - Malý Rabštejn (skalní výchozy spodního karbonu – slepence, droby, břidlice) 
 - Hrubovodské sutě (PR chránící společenstva bučin, jedlobučin a suťových lesů) 
Návrat: Hrubá Voda – Os 3555, odjezd 15:58 směr Olomouc (16:27 Olomouc)  
 
 
 

2. skupina – botanická exkurze – Velká Bystřice – Svatý Kopeček (dr. 
Vránová) 
 

Odjezd: Olomouc hl. n. – vlak 3505, odjezd 9,01 směr Hrubá Voda (Velká Bystřice 9:08) 
Program: Pěší exkurze z Velké Bystřice přes Lošov na Svatý Kopeček (cca 7 km). Vybrané 
rostliny trávníků, polí, lesů a křovin – morfologie stonku, listů, květů, květenství. 
Návrat: MHD bus č. 11 přibližně ve 14 h 

 
 

3. skupina  - geologická exkurze -  Čelechovice – Slatinice (doc. Hladilová) 

 
Začátek exkurze: sraz na nádraží Čelechovice na Hané 8:25. 
Doporučený odjezd z Olomouce: Olomouc hl. n. – osobní vlak 3713, odjezd: 7:33 směr 
Nezamyslice, příjezd Prostějov 7:58, přestup na osobní vlak 24706/14062 směr Červenka, 
odjezd 8:02 – příjezd Čelechovice 8:22. 
Program: Pěší exkurze z Čelechovic přes Velký Kosíř do Slatinic (cca 10 km). Devonské 
vápence se zkamenělinami (NPP Růžičkův lom, NPP Státní lom), Velký Kosíř – 
suchomilná květena, Slatinice – sirovodíkový pramen. 
Návrat: Slatinice autobus 14:00, 14:38 nebo 15:30 směr Olomouc (příjezd 14:41, 15:08 
nebo 16:12 na aut. nádr.), nebo vlak 14:52 směr Červenka (Červenka 15:35/ 15:42 – 
Olomouc 15:52).  

 
 



26. 4. 2018 (čtvrtek) 
 
1. skupina + 2. skupina + 3. skupina – botanicko - geologická exkurze 
Olomouc  
(doc. Hladilová, dr. Vránová, dr. Kopecká) 

 
Sraz: 8:00 Bezručovy sady (u vstupu z ulice Kosinova - v blízkosti Slovanské gymnázium) 
Program: vždy po skupinách – jednotlivé skupiny se navzájem prostřídají 

1. skalní defilé v Bezručových sadech (sedimenty spodního karbonu, práce 
s geologickým kompasem a geologickou mapou) 

2. botanika (morfologie rostlin, spektrum dřevin v parku, apod.) 
3. návštěva Pevnosti poznání – Expozice Živá voda: prohlídka expozice živé a neživé 

přírody – vstup 25,- Kč po předložení platného studentského průkazu 
Ukončení: 14:00 – 15:00 v areálu Bezručových sadů 
 

 

27. 4. 2018 (pátek) 
 
1. skupina + 2. skupina + 3. skupina – botanicko - geologická exkurze 
Olomouc  
(doc. Hladilová, dr. Vránová, dr. Kopecká) 

 
Sraz: 8:00 před budovou Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci (tř. 17.listopadu 12) – 
východní strana budovy (parčík na ul. Šmeralova) 
Program: vždy po skupinách – jednotlivé skupiny se navzájem prostřídají 

- prohlídka geoparku Přírodovědecké fakulty UP s odborným výkladem 
- zápočet (s sebou terénní deník a znalosti!!!!) 

Ukončení: 12:00 – 13:00 
 

 
 
 
Podmínky pro udělení zápočtu: 

- 100 % účast na všech částech terénního cvičení 
- předložení relevantních zápisků v terénním deníku 
- prokázání znalostí a dovedností získaných v rámci jednotlivých dnů terénního 

cvičení 
 
 
 
 
V Olomouci 5. 4. 2018                                                                    Jitka Kopecká, Šárka Hladilová, Olga Vránová 


