
Terénní kurz 2019 

13. – 16. 5. 2019 jsme s tercií strávili na terénním kurzu v Jedovnicích. Všechny zážitky 

krásně popsala ve své zprávě Nikola Winklerová. 

Veronika Benešová 

Renata Perníkářová 

Zpráva z kurzu: 

Jako každý rok se třída tercie A vydala na terénní kurz do Jedovnic. Letos jsme vyrazili již 

13. května na vlakovém nádraží, kde jsme se všichni sešli v 7.15 ráno. Nasedli jsme na vlak a už 

jsme jeli. Jako doprovod nám byly paní profesorka Benešová a paní profesorka Perníkářová. 

Ve vlaku jsme měli chuť si zazpívat, takže nálada byla nenahraditelná. Náš nádherný zpěv však 

musel překazit přestup na autobus z Blanska do Jedovnic. Do autobusu jsme se všichni zmáčli 

a během pár minut už jsme zase vystupovali. Tentokrát jsme museli použít své vlastní nohy. 

Naštěstí kemp nebyl moc daleko. Během chvilky jsme zahlédli naše chatky. Museli jsme počkat 

na klíče, ale netrvalo to moc dlouho a mohli jsme do chatek. Naše přístřeší se nám i přes malé 

nedopatření líbilo.  

Po menším odpočinku v chatkách jsme se vydali zpět na autobus mířící do Křtin. Už jsme 

netáhli na zádech naše těžké batohy, ale každému postačil jen menší batůžek se svačinou, pitím 

a pláštěnkou. Autobus nás vyhodil přímo před kostelem Jména Panny Marie. Pořídili jsme fotečku 

na památku před lípou a vyšlapali si schody ke vchodu do kostela. Zjistili jsme, že vchod byl 

zamknutý. Obešli jsme kostel, kde byl zadní vchod a vešli jsme přímo ke zvonkohře. V kostele 

na nás čekal již místní farář, který nám pověděl mnoho zajímavých informací. Pak nám pustil 

melodii zvonkohry, nad kterou jsme všichni žasli. Nakonec nás vzal do místní kostnice. Někteří 

z nás se zděsili nad představou, že lebky, které zde byly vystaveny, jsou opravdových lidí. Čas 

nás tlačil a my jsme se museli vydat na cestu do jeskyně Výpustek. Cestu jsme šlapali po svých, ale 

nebyla moc náročná ani dlouhá. Zprvu vedla silnicí, pak jsme se ponořili do lesa. Najednou jsme 

se ocitli přímo před vjezdem do areálu. Tam nás přivítala starší paní, která nám převyprávěla 

celou historii. Řekla nám o tamnějším protiatomovém úkrytu i o životu v jeskyni. První jsme 

prošli expozici pokojů tehdejšího úkrytu a viděli jsme i sbírku letadel. Letadla zaujaly nejvíce náš 

doprovod Viktora Baju a Radka Blahutku. Pak jsme se přesunuli do jeskyně plné vody a tmy. 

Akustika uvnitř byla nádherná, tak jsme si opět zazpívali. Myslím, že Němci tu jeskyni měli 

opravdu promyšleně udělanou. I když rozhodně bych tam nechtěla trávit celé dny. Konečně jsme 

vyšli ven z jeskyně, kde na nás vykukovalo sluníčko. Podle předpovědi mělo pršet, ale my jsme ji 

přelstili. Ještě jsme rychle zaběhli podívat se na výstavu, která nám ještě přidala pár nových 

informací ohledně jeskynního člověka, lva nebo medvěda. Když jsme trochu zmoudřeli, vydali 

jsme se podle mapy každý sám na cestu do kempu. Po cestě jsme se hodně bavili a do kempu jsme 

přišli všichni přesně na čas večeře. První den nám večeře všem moc chutnala, protože špagety 

s boloňskou omáčkou byly neuvěřitelně dobré. Naše profesorky si pro nás večer připravily stezku 

odvahy, kterou jsme všichni přežili bez zranění.  

Další den ráno jsme se po snídani všichni sešli u chatky našich profesorek, které si nás 

přepočítaly a daly nám nové instrukce k dnešnímu plánu. Vydali jsme se na cestu ke Skalnímu 

mlýnu, kde jsme měli možnost koupit si svačinu a nějaký suvenýr. Pak na nás již čekal vláček, 



kterým jsme vyjeli až před Punkevní jeskyni. Během minutky jsme vstoupili dovnitř. V jeskyni 

jsme spatřili mnoho stalagmitů, stalagtitů i stalagnátů různých tvarů i velikostí. Byl to nádherný 

zážitek, i když jsme museli šlapat do schodů a ze schodů. Nejvíce mě zaujalo zrcadlové jezírko 

a anděl. Z jeskyně jsme vyšli přímo na dno propasti Macocha. Vyslechli jsme si legendu, která se 

váže s názvem propasti. Porozhlédli jsme se okolo a pak už jsme nastoupili na loďky. Pluli jsme 

po řece Punkvě, která byla místy velice hluboká a naopak i mělká. Při plavbě jsme museli dávat 

pozor, abychom se nebouchli hlavou do stěn jeskyně. V průběhu plavby jsme si udělali malou 

zastávku u Masarykova dómu. Všechny informace jsme si vyslechli jak v češtině, tak v němčině, 

jelikož s námi na loďce byli i němečtí turisti. Když jsme vypluli ven, zjistili jsme, že v jeskyni bylo 

pomalu větší teplo než před jeskyní a chtěli jsme se vrátit zpátky. Bohužel to nešlo. Pár kroků 

od jeskyně jsme nasedli na lanovku, která nás vyvezla nahoru na propast Macochu. Tam jsme se 

mohli podívat dolů, abychom si udělali představu, jak moc hluboká propast je. Dostali jsme 

ponaučení, abychom nikdy neskákali dolů, a pak už jsme dostali rozchod po stáncích. Každý se 

vydal jinam. Někteří měli chuť na jídlo a jiní si zase chtěli koupit něco na památku. Když měl 

každý to, co chtěl, lanovka nás svezla zpět dolů, kde jsme nasedli na vláček, protože jsme 

potřebovali chvilku posedět. Tentokrát nám čas ještě dovolil prohlídku navíc, a tak jsme se vydali 

do Domu přírody Moravského krasu. Měli to tam nádherně zařízené, všichni jsme se vyblbli 

a zároveň se naučili opět něco nového. Dokonce nám připravili kino, při kterém jsme usínali. Kino 

nebylo nudné, právě naopak – bylo zajímavé, ale hlas, který to vyprávěl, byl přímo unavující. 

Po skončení kina jsme se dozvěděli, kudy se vrátit do kempu a opět jsme museli šlapat po svých. 

Do kempu jsme přišli každý v jiný čas, ale na večeři jsme se opět všichni potkali. Druhý večer jsme 

si zahráli v jídelně pár her a dokonce jsme uspořádali i menší diskotéku. Potom už nám nezbývalo 

nic jiného než ulehnout do postele a užít si pár hodin spánku.  

Druhé ráno v kempu se nikomu nechtělo vstávat, ale stejně jsme museli. Ze snídaně jsme si 

odnesli buchtu na svačinku, kterou jsme snědli po cestě do Rudického mlýna. Po trase jsme 

nalézali různé skály a vylezli jsme úplně všude, kde to šlo. Byla zábava různě prolézat skulinkami 

ve skalách a dokonce jsme objevili houpačku, na které se zhouplo pár spolužáků. Cesta k mlýnu 

byla do kopce, ale všichni jsme ji zvládli. V mlýně nám pán povyprávěl historii tohoto mlýna 

a pak jsme šli na prohlídku do dalších dvou pater. Dozvěděli jsme se, že pokud nám bude více než 

18 let a zaplatíme si kurz, pak můžeme jít zkoumat Rudické propadání. Jednou bych to i chtěla 

zkusit, ale nevím, jestli na to budu mít takovou odvahu. Uvnitř mlýna bylo velice teplo, a když 

jsme vyšli ven, všichni jsme mrzli. Potřebovali jsme se někde zahřát, ale místní obchod měl již pár 

minut zavřeno. Naštěstí byla paní uvnitř velice milá a otevřela nám obchod, abychom si mohli 

nakoupit pár potřebných věcí. To nám ale na zahřátí nestačilo, a tak jsme se stavili ještě v místní 

hospodě, kde jsme si objednali hovězí vývar. Ten nás příjemně zahřál a mohli jsme se vydat 

na cestu. Byli jsme plní energie, takže jsme nasadili rychlejší tempo. Šli jsme cestou, která nebyla 

ničím zajímavá, prostě jsme si jen povídali a najednou jsme se ocitli na obří hromadě písku. 

Okamžitě jsme se rozběhli každý jiným směrem a začali jsme si hrát jako malé děti. Stavěli jsme 

hrady nebo se snažili přehodit vodu. Stejně nás nakonec paní profesorky přerušili a museli jsme jít 

přece jenom dál. To jsme ale šli směr Blansko, které nebylo v plánu. To se nám pěkně vymstilo 

a po cestě se spustil menší déšť. Ten nás ale nezastrašil, nasadili jsme pláštěnky a mohli 

pokračovat dál v cestě. Avšak všechny už bolely nohy a už jsme nechtěli pokračovat dál. Zjistili 

jsme, že nám za pár minut odjíždí autobus. Museli jsme opravdu hodně zrychlit, abychom ho 

stihli. Ale všem už došly síly. Bylo to napínavé až do poslední sekundy, jestli autobus stihneme 

nebo ne. Déšť a vítr nám cestu ještě více ztížili, ale nakonec jsme autobus perfektně stihli. 

Dopravili jsme se do kempu úplně přesně na večeři, ale tam už byla dlouhá fronta, takže jsme 



museli čekat. Večeře nám nikam neutekla, všichni jsme zase doplnili síly a nebyli jsme tak moc 

unavení jako před tím. Shodli jsme se, že večer budeme mít volný čas a poslední noc strávíme 

každý, jak chceme. Avšak večerka nás neminula. V jedenáct hodin večer jsme už každý byl na své 

chatce ve své posteli a mohli jsme si užít poslední spánek v jedovnickém kempu.  

Ráno jsme se naposledy rozloučili s našimi pokoji a vyrazili jsme opět s těžkými krosnami 

na zádech k autobusu. Ten měl chvíli zpoždění, ale přestup na vlak jsme krásně stihli. Ve vlaku 

jsme pousínali, protože celý výlet nás unavil. Čekali nás ještě další dva přestupy a nakonec jsme 

přijeli o dvacet minut později, než byl očekávaný příjezd. To však vůbec nikomu nevadilo, protože 

jsme si mohli užít více společného času. Pak už jsme jen vystoupili na nádraží v Hodoníně a čekal 

nás poslední přestup, který směřoval již k našim domovům. Tam jsme se všichni rozloučili a další 

den už jsme se viděli opět ve škole.  

Terénní kurz se nám všem moc líbil a určitě bychom jeli všichni znova a znova. Počasí bylo 

na rozdíl od předpovědi výborné. Jsme rádi, že jsme se nemuseli pařit v horku a menší deštík nám 

neuškodil. Navíc i sluníčko na nás vykouklo. Jsme rádi, že jsme mohli prožít takový nádherný 

výlet a myslím, že jako kolektiv jsme se ještě více sblížili, než jsme byli do teď. Nyní už se těšíme 

na další společný zážitek, který spolu prožijeme a doufáme, že to nebude jen jeden zážitek, ale 

bude jich více.  

Nikola Winklerová 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 


