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Se školou na výlet trochu jinak

příroda, historie, dobrodružství

Co všechno pro Vás
Horní hrad přichystal:
Tajuplný hrad s překrásnou okolní přírodou. Poutavé
prohlídky rozlehlého areálu vždy přizpůsobujeme věku
i zájmu dětí či studentů.
● desítky komnat s množstvím tématických výstav
● rytířský sál s dřevěným vyřezávaným stropem
a jižní terasa
● sál s trofejemi zvěře z krušnohorských hvozdů
● prohlídka patrových gotických sklepení
● světélkující čarosklepení
● vyhlídka na Krušné a Doupovské hory z hradní věže
● zámecký vrch s neogotickou kaplí
● botanickou zahradu a arboretum
● architektonicky hodnotnou historickou osadu
s kovárnou
● Nově je možné využít plně funkční učebnu
s interaktivní tabulí.

Přijeďte i s dětmi do kolébky historie a romantismu
a poznejte další zajímavá místa Krušných hor.

Kde náš
hrad najdete?

Nemáte-li objednaný vlastní autobus, doporučujeme využít dopravu vlakem do stanice Stráž
nad Ohří a příjemnou procházkou po značené
cestě dojít na hrad.

Jednodenní výlety
na Horní hrad:
Prohlídka areálu hradu a zámku s průvodcem
v duchu motta: „Jak se staví hrad“.
Samozřejmě přizpůsobená věkové kategorii i typu školy
- od prvních tříd až po studenty středních škol, od odlehčené formy vyprávění o pověstech k hradu se vážících,
až po odborný výklad pohnuté historie tohoto šlechtického sídla.
Cena vstupného na hrad po celou dobu pobytu včetně
prohlídky s průvodcem a vstupem do areálu arboreta je
250 Kč. Cena předpokládá účast alespoň 10 dětí.
● Je možné zdarma využít naše interaktivní pracovní listy
vážící se k historii hradu a k okolní přírodě.
● Vřele doporučujeme opékání vuřtů - patří ke každému
správnému výletu
(Rádi pro Vás zajistíme špekáčky nebo libové párky,
chléb, hořčici a tácky v ceně do 65 Kč na osobu
+ poplatek za dřevo 400 Kč)
● Pro Váš individuální program hrad skýtá kryté komnaty s posezením, dvě zatravněná nádvoří a hlavní nádvoří
vysypané šterkem a s ohništěm. Vše budete mít jen pro
sebe a děti se u nás mohou dosyta vydovádět.

kalkulace:
vstupné

250 Kč

občerstvení 65 Kč

Jednodenní výlety
na Horní hrad:
● Environmentální program na témata: Voda v krajině

a organismy na ní vázané, Had hospodáříček (o užovce
stromové), Význam starých ovocných stromů, Hospodaříme v souladu s přírodou, Jak se žilo dřív, Létající savci,
Co je biodiverzita, Tajemství z říše hub
3 hod. blok interaktivního programu. Cena 55 Kč
na žáka (předpokládá účast minimálně 20 žáků)
●

Tip! Horní hrad je perfektním místem pro výtvarné

kurzy. Najdete zde vhodná témata pro kresbu či malbu
krajiny, přírodnin a architektury.

Dvoudenní výlety,
pomocné brigády:

A s prvním sovím zahoukáním se možná zjeví i hradní duch....
● Zde platí vše z nabídky pro jednodenní výlety.
● Hrad je možné využít jako výchozí místo k výletům
na další zajímavé lokality.
● Možnost přípravy jídla na ohništi a grilu. K dispozici
jsou obří hrnce z hradního mobiliáře, vybavený stánek
u ohniště s dvouplotýnkovým vařičem, rychlovarnou
konvicí, lednicí a vybavením pro velkokapacitní vaření
na otevřeném ohni. Cena pronájmu 800 Kč den.
● Nebo starost o jídlo přenechejte nám.
Plná penze: I. stupeň 280 Kč, II. stupeň 360 Kč včetně
pitného režimu po celý den
● Pro stylové spartánské přenocování, ve vlastních spacácích, je pro Vás připraveno rozlehlé podkroví jednoho
z hradních paláců. (cena 170 Kč osoba/noc, doprovod
zdarma)
● Pitná voda a sociální zázemí v areálu hradu, nebo
možnost osvěžení v Hornohradském potoce.
● Ve večerních hodinách je možné zorganizovat noční
bojovku, zkoušku odvahy či cestu za pokladem. Stačí si
přivézt svíčky a odměnu pro děti. Chcete-li tuto starost

Dvoudenní výlety,
pomocné brigády:

nechat na nás, rádi pro Vás noční hru připravíme.
(cena 55 Kč na žáka)
● Nezapomenutelným zážitkem je návštěva kováře, kde
mistr předvede ukázky ze svého dávného řemesla. Jak
není lehké perlíkem bít v kovadlinu si poté také můžete
sami vyzkoušet.. 65 Kč na osobu
● Přistavení auta k odvozu batohů na vlakové nádraží
ve Stráži nad Ohří i zpět 600 Kč
● MŮŽETE NÁM TAKÉ POMOCI. POJĎTE SI VYZKOUŠET,
JAK SE STAVÍ HRAD! - kombinace pomocných prací a volného času ke hrám.

kalkulace:
vstupné

250 Kč

osoba/noc

170 Kč

stravování 280-360 Kč
bojovka

55 Kč

kovárna

65 Kč

Doplňkový program:
zábavně-naučné akce
● Pouliční divadlo Viktora Braunreitera nevšedním způsobem oživí Vaši prohlídku hradu, hravým a názorným způsobem Vás v nadsázce seznámí s mezníky naší historie a formou mnoha divadelních výstupů rozehraje úsměv na Vašich
tvářích. Nudit se v žádném případě nebudete!
(Cena 3.500 Kč, trvání dle dohody)
● Besedu o sokolnictví s letovými ukázkami dravců Vám
připraví sokolníci z pražského záchranného a vzdělávacího centra Merlin. Během 2 hodinového bloku Vás poutavě seznámí s životem cca 20 druhů dravců, které s sebou
na náš hrad přivezou. (Cena 5.000 Kč)
● Plzeňské šermířské skupiny Jednota Panská, Duellanti či

Darkness přináší 3 hodinový blok praktických ukázek šermu se zapojením dětí, možností zapůjčení zbraní pod odborným dohledem i miniškolou šermu. Mimo jiné je tu i možnost možnost si individuálně vypálit z děl. (Cena Darkness
3.500,- Kč, Jednota Panská 5.500 Kč, Duelanti 5.500 Kč)

● Mistr lukostřelec Dan Krejčí vás uvede do tajů střelby

z luku i kuše, kterých s sebou přiveze hned několik druhů.
Zadrnčení tětivy, svist šípu a trefa „do černého“ vás rozpálí
tak jako kdysi královské lovčí... (cena 2.500 Kč)

● Kejklířský workshop zasvětí děti do základů žonglování
s míčky a kužely, vysvětlí techniku točení s poikami, tyčí
a dalšími pomůckami (cena na žáka 65 Kč).

Za tmy lze pořádat fireshow s ukázkou široké škály ohnivého náčiní (cena 1.500 Kč).
● Jóga pro děti, která získá v hradních prostorách skutečné kouzlo. (40 Kč na žáka; program počítá s účastní min. 20
dětí)
● Vyberte si z některých nevšedních témat EVVO vzdělávání a odkryjte mnohá tajemství naší přírody. Program je
plánován pro žáky ve věku 9 až 16 let, ve skupinách po 20
- 25 žácích. Na každé téma je připraven hodinový interaktivní program sestávající z teoretické části, která probíhá
v učebně s interaktivní tabulí a praktické části v terénu
(exkurze, hry, samostatné úkoly, terénní práce, práce s mikroskopy, prezentace vlastního pozorování).

Celkem je pro Vás navrženo osm zajímavých témat,
kdy žáci dostanou možnost pod odborným vedením poodkrýt roušku mnohých tajemství naší přírody.
(cena 55 Kč na žáka; minimální účast je 20 žáků).
Témata:
1) Voda v krajině a organismy na ní vázané - vliv člověka na
koloběh vody v krajině, umělé a přirozené vodní plochy,
zajímavosti ze života obojživelníků, korýšů. Život v kapce
vody.
2) Had hospodáříček - o vzácné užovce stromové a míst-

ních lidech v Poohří, poznávání a praktické ochraně našich
plazů, hospodaření člověka v krajině a jeho významu pro
ohrožené druhy.
3) Význam starých ovocných stromů - význam starých a solitérních stromů v krajině, dutinoví živočichové (plši, ptáci),
důležitost mrtvého dřeva pro hmyz. Význam sadů pro člověka. Krajové odrůdy ovoce a význam genetické pestrosti.
4) Hospodaříme v souladu s přírodou - principy a pravidla
ekologického zemědělství, srovnání druhové pestrosti
ekologicky a konvenčně obhospodařovaných luk, exkurze
na ekologické farmě.
5) Jak se žilo dřív - po stopách našich předků do zaniklé
vesnice Hüttmesgrün.
6) Létající savci - zajímavosti ze života netopýrů, princip
echolokace, prohlídka hradních katakomb - významného
zimoviště netopýrů, večerní pozorování.
7) Co je biodiverzita aneb o rozmanitosti přírody - ukázka
pestrosti druhů na příkladu botanické zahrady a arboreta
v areálu hradu, význam biodiverzity pro člověka, krajinu
i pro celý ekosystém.
8) Tajemství z říše hub - objevování a poznávání rozmanitosti mikroskopických organismů z říše hub, význam hub
a lišejníků pro člověka a ekosystém, mykologická exkurze.

Botanická zahrada
a arboretum:

● Zahrada nabízí k vidění řadu rostlin v nezvyklém pro-

středí, jedinečné zdejší endemity i řadu u nás unikátních druhů! K mimořádným zajímavostem patří rovněž
sbírka více než 40 druhů javorů. Na ploše 2 ha najdete
listnaté i jehličnaté dřeviny, dále dřeviny východní Asie
a Severní Ameriky, trvalky tradiční i méně známé, skalničky a léčivé rostliny. Zahrada je rovněž genofondovou
plochou ohrožené květeny dosud nevyhlášené CHKO
Střední Poohří.
● Prohlídka s odborným výkladem
(cca 45 minut, v ceně vstupného na hrad,
pedagogický doprovod zdarma. Cena předpokládá
účast alespoň 10 dětí.)
● I zde máte možnost zdarma využít interaktivní pracovní
list, který poutavou formou zúročí právě skončenou prohlídku.
www.arboretum.hornihrad.cz

Kontakty
a rezervace pobytů:
Rádi vám maximálně vyjdeme vstříc a návštěvu Horního hradu přizpůsobíme Vašim představám i finančním možnostem.
Kontaktujte nás:
hornihrad@seznam.cz, tel.: 777 028 820
hradni.celadka@hornihrad.cz
tel.: 353 541 287
Připravíme vám kalkulaci i časový harmonogram pobytu
na Horním hradě přímo na míru.
Další informace:
● V areálu hradu je stánkový prodej, možnost zakoupení
točené limonády, sladkostí a drobných pochutin.
● V podhradí máme travnaté hřiště vhodné nejen
k míčovým hrám. Nezapomeňte sportovní vybavení.

www.hornihrad.cz

