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Česká republika
Doprava
Letecká
Stránky ruzyňského letiště
přílety a odlety (CZ): http://www.prg.aero/cs/

LPG
www.seznamlpg.cz

Zajímavá místa
Kde roste galská růže - HORA BOREČ
Schůzka s mrtvými – KOSTNICE SEDLEC U KUTNÉ HORY
Kamencové jezero – CHOMUTOV
HROMNICKÉ JEZÍRKO
HOŘICE - Socha uhnětená ze smutku
Betlém v Krkonošském muzeum v JILEMNICI
Umírající město – RABŠTEJN NAD STŘELOU
Otisky useknuté ruky – Muzeum skla a bižuterie JABLONEC NAD NISOU
Být někde první – MUZEUM EMILA HOLUBA V HOLICÍCH
U Bílého jednorožce – barokní lékárna v KLATOVECH
Do hloubky pěti set metrů - Jáchymovské doly
Navždy ztracená příležitost - Kostel v Poleni
Vane vítr pouští - poušť u Vlkova
Básně na pohlednice - Kabinet kuriosit na kynžvartském zámku
Je zde jaksi měkká půda - bahenní sopky u Františkových Lázní

Světové Čechy
Česká Kanada
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Označení Česká Kanada použil novinář Jaroslav Trpák pro svůj rodný
kraj – Jindřichohradecko, rozsáhlou romantickou krajinu lesů a
rybníků se spíše sychravým podnebím i krásnými městy:

Slavonice se svým historickým centrem
Dačice s novým zámkem (natřeným nazeleno – ale velmi decentně)
Kunžak
Nová Bystřice
Jindřichův Hradec (zámek)
kamenné útvary v lesích u Valtínova
pomník Járy Cimrmana u obce Kaproun
zřícenina Landštejna
zámek Červená Lhota

Česká Sibiř
Poetické označení kopcovité krajiny s lesy, pastvinami a rybníky ve Středočeském a částečně
Jihočeském kraji pochází od spisovatele Jana Herbena.
Vlašim
Benešov
Sedlčany
Sedlec-Prčice
Tábor
zámek Vrchotovy Janovice
vesnice Ounuz, v níž se natáčely pohádky Pyšná princezna a Honza málem králem

České Švýcarsko
Národní park České Švýcarsko v okrese Děčín v Ústeckém kraji je domovem vzácných zvířat a
pozoruhodných rostlin. Jméno mu dali švýcarští malíři Adrian Zingg a Anton Graﬀ, jimž krajina podél
Labe připomínala domovinu. Užijte si výlet do pohádkové říše borových lesů a hlubokých údolí, z nichž
vystupují majestátní skalní věže, brány, rokle i celá skalní města a labyrinty. Z Hřenska vede několik
stezek do okolních roklí, část cesty propojuje bludiště skal, tunelů a lávek. Některé úseky se dají
prozkoumat pouze na člunech. Romantika těchto míst s křišťálovou vodou a pískovcovými stěnami
vám bude připadat neodolatelná. Symbolem parku je monumentální Pravčická brána, největší skalní
oblouk v Evropě, k němuž vedou dvě stezky pro pěší.1)

Amerika a Mexiko
Jámové vápencové lomy v Českém krasu, propojené podzemními štolami, se souhrnně nazývají
Amerika. K nejznámějším patří Velká a Malá Amerika, případně Mexiko. Nacházejí se u obce Mořina,
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nedaleko Karlštejna. Jejich označení vzešla převážně z trampského prostředí. Největším ze skupiny
místních lomů je Velká Amerika, impozantní kaňon, v němž se natáčely české ﬁlmy Limonádový Joe,
Malá mořská víla nebo Micimutr. Přístup přímo do lomu není povolen, přesto návštěvníci využívají
tamní jezero ke koupání. Místo se nicméně turistickému zájmu přizpůsobilo, u východního konce leží
parkoviště a podél severního okraje vede pěší trasa s vyhlídkovými plošinami. Po žluté značce se z
Mořiny dostanete k Malé Americe i Mexiku.2)

Moravské Toskánsko
Pod jihoevropským přízviskem se skrývá malebná oblast v jižní
části Moravy a jeden z nejkrásnějších regionů v Čechách,
nápadně se podobající italskému Toskánsku. Leží v okrese
Hodonín nedaleko Kyjova. Nejhezčí výhledy na širá zelená pole a
zvlněné kopce nabízí okolí vesnic Šardice, Karlín na Moravě či
Svatobořice. Zajímavá místa najdete také poblíž Čejkovic,
Želetic, Stavěšic, Velkých Bílovic, Věteřova, Čejče, Hovoran,
Strážovic a Archlebova. 3)

Tipy na výlety
Praha
Modřany - křížová cesta FOTKY
Středočeský kraj
Benátky nad Jizerou – zámecký komplex
Blaník (nedaleko Vlašimi)
Byšičky – barokní náves
Červený Újezd – hrad, muzeum a skanzen
Kutná Hora – chrám svaté Barbory
Mělník – kostnice v kostele sv. Petra a Pavla
Poděbrady – památník krále Jiřího z Poděbrad na zámku
Slaný – židovská synagoga
Vápencové lomy Amerika
Zbořený Kostelec – zřícenina hradu
1)

, 2) , 3)
https://www.invia.cz/blog/vydejte-se-na-cestu-kolem-sveta-po-ceske-republice/
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