
Jura Krakowsko-Częstochowska 

Termín zájezdu 4. – 7. 7. 2019                  Cena zájezdu: 2600,- 

 

  Krakovsko-čenstochovská jura je geomorfologická krasová oblast v jižním Polsku, 
podobná našemu Moravskému krasu. Už podle názvu poznáme, že se táhne mezi 
Krakowem a Czestochovou. Jedná se o vápencovou vysočinu 300 až 515 m vysokou, na 
jejímž území se nachází velké množství skalních útvarů, jako jsou okna, mosty, brány a 
věže. Z asi 1800 jeskyní je však jen 130 delších nežli 40 metrů, z nichž čtyři jsou 
zpřístupněny turistům (Ciemna, Łokietka, Nietoperzowa a Wierzchowska Górna). Několik 
desítek menších či větších jeskyní je volně přístupných. Stejné je to s ve slunci bělostnými 
hrady jako jsou Olsztyn, Bobolice, Mirów nebo Ogrodzieniec. Některé jsou téměř 
v původní podobě, z některých zůstávají naopak pouhé zbytky. Pramení zde Warta, Pilica, 
Bílá a Černá Přemše. Vyskytují se vyvěračky a malé ponory. V jeskyních lze spatřit 17 druhů 
netopýrů, pavouky i noční motýli. V Ojcovském národním parku žije bobr, čáp černý a 
navrátil se i sokol. 
  

1. den:  Częstochowska, Olsztyn 

První den nás čeká severní část pahorkatiny. Zastavíme se v Częstochowe na Jasné Hoře, 

kde je nejvýznamnější poutní místo Polska. Od Towarnych skal přejdeme pod hrad 

Olsztyn. Podle možností prohlídka hradu nebo procházka po skalách pod hradem. Přejezd 

do místa ubytování.  
 

       2. den:  Mirów – Bobolice – Zdów – Kroczyckie skały – Góra Zborów – 

Rzedkowickie skały 

Dva kontrasty na Juře, chátrající zbytky hradu Mirów a jen o pár kilometrů dál, po přejití 

Mirówských skal znovuvzkříšený hrad Bobolice s prohlídkovým okruhem, hotelem 

v podhradí a Bobolickou skalní bránou. Po poledni se přesuneme k zajímavému skalnímu 

městu na s vrcholem Góra Zborów s volně přístupnou jeskyní Garáž. Přejdeme na 

Rzedkowicke skaly a pokud vyjde čas, zastavíme se u skalního okna Komin w Okienniku 

Wielkim. 

 

    3. den: Ojcówski Park Narodowi (jeskyně a skály Doliny Prądnika) 

Ráno vyrazíme do centrální části Národního parku Ojców. Sejdeme do doliny Prądnika, kde 

je z pravěkého hradiště výhled na velkou část doliny s meandry potoka Prądnik. Do doliny 

sestoupíme okolo jeskyně Ciemna (možnost prohlídky). Uvidíme kapli stojící na kamenných 

pilířích přímo nad potokem i zbytky hadu Ojców.  Krakowskou bránou se vydáme k jeskyni 

Lokietka (možnost prohlídky), od které je to do Czajowic opravdu na dohled. 

 

 

4. den: Hrad Ogrodzeniec, Gród na Górze Birów. Odpolední Krakow 

Dopoledne si uděláme krátkou vycházku okolo hradu Ogrodzeniec s jeho návštěvou a 

přejdeme na opevněné hradiště na Górze Birów. Kolem poledne se přesuneme do 

Krakowa, kde bude možnost prohlédnout si historickou část města včetně jeho dominanty, 

královského hradu Wawel. 
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Ubytování: hotel Ratusz v Ogrodziencu  

Stravování:   Zajištěno formou polopenze.  

Nástupní místa : Frýdek Místek: před budovou Komerční banky u nádraží ČD  
 

 Sraz v 5:30  Odjezd v 5:35  

(s odjezdem počkáme na nejbližší přípoje) 

Pro cestující z Ostravy bude nástupní místo upřesněno před odjezdem 

Je nutné dodržet přijatelnou váhu zavazadla, tj.15kg.  
Snažte se o maximální skladnost.  

 

Cena zahrnuje:  Dopravu klimatizovaným autobusem (cca 600km), 3x ubytování, 

polopenze, rekreační poplatek. 

Cena nezahrnuje:  Jednotlivé vstupy, občerstvení a vše ostatní, co není uvedeno 

v odstavci „Cena zahrnuje“. 

Nezapomeňte:  kartičku pojištěnce (evropský průkaz zdravotního pojištění).  

Každý účastník by měl mít svoji osobní lékárničku. 

 

Mapové podklady:  Jura Krakowsko – Częstochowska 1:50 000 ExpressMap 

    Ojcowski Park Narodowy 1:20 000 Compass 

Vedoucí zájezdu:  Martin Mrkos  mob.: +420 736 771 432  

mrkos.martin@seznam.cz 

 


