
PODZIMNÍ TERÉN 2019 

Program KGE/TCEG1+2 a TERC2 a TCRG  30. 9. –  4. 10. 2019  
 

pro studenty 2. a 3. roč. bc. a 1. a 2. roč. navazujícího studia, ENGE i GEO 

Podzimní terén (předměty KGE/TCEG1, KGE/TCEG2, KGE/TCRG, KGE/TERC2) se uskuteční od 30. 9. – 
4. 10. 2019 (po – pá). V pondělí a úterý se k nám připojí i studenti 1. ročníku ENGE, kteří budou 
absolvovat předmět KGE/UGE Úvodní geologická exkurze. 

Pondělí - sraz 8:00 ve vestibulu PřF UP, Tř. 17. listopadu 12, odjezd autobusem v 8:15 
1. 10:00 Zlaté Hory – areál RD Zlaté Hory, úpravna důlních vod, propad Žebračka 
2. 13:00 Zlaté Hory – od 13 hod Poštovní štola – vstupné 180,- (dvouhodinová exkurze nově 
zpřístupněné štoly – přibalte baterku – alespoň kdo má) 
3. Zlaté Hory - Mnichův kámen – fylity, andělskohorské souvrsvtí - sp. karbon 
Ubytování v chatkách kemp Bohušov (www.bohusov.cz, plně vybavené chatky – soc. zařízení + 
kuchyňka, ubytování po třech osobách, cena 850,-/chatka/noc, tzn. cca 285,- na osobu). 
 
Úterý - výjezd z kempu 8:00 
1. Pískovna Bohušov – kvartér, ledovcové sedimenty 
2. 10:00 Lom Kobylí (Krnov-Krásné Loučky) – hornobenešovské, moravické souvrství - sp. 
karbon 
3. 13:00 Lom Kobeřice (sádrovec, opavská pánev, kvartér) 
4. Otice (otický nefelinit, opavská pánev) 
5. Stará Ves u Bílovce – hradecko-kyjovické souvrství 
6. Porubský bludný balvan 
Ubytování (1. – 4. 10. 2019) LowCost Hotel Ostrava – jih, třílůžkové pokoje, cena 275,-/osoba/noc. 
 
Středa - výjezd 8:00 
1. Heřmanice – sanace spojena se separátní těžbou uhlí 
2. Trojice – sanace kontaminovaného území 
3. Výstup na nejvyšší bod Ostravy – Ema 
4. 16:00 Landek – svrchní karbon, areál a expozice (dvouhodinová exkurze - báňské 
záchranářství a fárání – vstupné 110,-) 
5. Příp. Halda Ostrava-Hrabůvka – rekultivovaná halda 
 
Čtvrtek - výjezd 8:00 
1. Hukvaldy koupaliště – chlebovické vrstvy – bašský vývoj 
2. Tichá - travertiny 
3. Skotnice – Hončova hůrka 
4. Rožnov pod Radhoštěm – Kněhyně – godulské souvrství 
5. Mazák – mazácké souvrství 
6. Ostravice Peřeje – hradišťské souvrství 
7. Žermanický lom – tešínity 
8. Bludovice – Kubošův lom 
9. Šikmý kostel sv. Jana z Alkantary 
 
Pátek - 7:00 odjezd  
1. Štramberk - Lom Kotouč 
2. Štramberk - Jeskyně Šipka 
3. Štramberk - Jurův kámen a okolí 
4. Olšovec – sp. Karbon 
Příjezd do Olomouce přibližně v 16:00 hod. 

http://www.bohusov.cz/


Program je orientační, můžeme jej upravit podle aktuální situace. 
 
Povinná výbava: zápisník, psací potřeby - měkká tužka a propiska, kladivo, staré noviny nebo 
papírové či plastové sáčky na vzorky, batůžek, osobní doklady, karta zdravotního pojištění. 
Vhodné, avšak nepovinné vybavení: dalekohled, terénní lupa, mapy, fotoaparát, GPS, kompas, atd. 
Samozřejmě vhodné oblečení a obuv do terénu (s ohledem na počasí – asi dost teplé), do Kobeřic 
doporučuji gumové holínky, pokud bude po dešti. 
Stravování vlastní, jsou plánovány přestávky na nákup. 
Helmy a vesty pro vstup do lomů zajistíme na katedře. 
        Lada Hýlová 


