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Týden praktického vyučování  

Název akce: Kraków 

 

Stručná anotace akce: Kraków - město mnoha králů a jednoho draka, svědek hvězdné historické 

slávy i těch nejtemnějších chvil lidských dějin, které je nutné si stále připomínat, i když není v silách 

člověka je pochopit… 

Místo(a) konání: Kraków  

Personální zabezpečení (počet osob, interní/externí): Záhrobský, Pešír 

Program po jednotlivých dnech:  

Pondělí 29. 5. 2023 

• Doprava: 

Odjezd z Rokycan – 7,32 hodin 
Odjezd Praha = EC 115 CRACOVIA v 10,02 HODIN 
Příjezd do Krakova v 17.07 hodin 

• Ubytování:  
Ariańska Apart Residence 
Ariańska 16, 31-505 Kraków, Polsko 
https://arianska16krakow.pl/apartamenty 
 
Po příjezdu do Krakova ubytování a krátký odpočinek. 
 
Dvouhodinová podvečerní procházka kouzelným Starým městem v doprovodu místního průvodce 
– specialisty na místní záhady, tajemné zločiny a historická překvapení. 
S naším průvodcem se seznámíme před západem slunce a spolu s ním objevíme temné stránky 
Krakova. Poslechneme si krakovské legendy, děsivé anekdoty a stejně děsivé příběhy založené na 
skutečném životě.  
Projdeme se kolem památek, jakými jsou bazilika Panny Marie, Sukiennice a radniční věž,  
zastavíme se u Floriánské brány a baziliky Panny Marie ze 14.století. 
Užijeme si výhledu na řeku Vislu a zjistíme, kde kdysi sídlil legendární městský drak. 
Nevyhneme se lákavým nabídkám stylových staroměstských hospůdek a v jedné z nich 
se posadíme ke společné večeři na závěr prvního dne našeho netradičního týdne praktického 
vyučování. 

Úterý 30. 5. 2023 

Celodenní výlet = návštěva koncentračního tábora Osvětim – Birkenau – šestihodinový studijní 

pobyt pod patronací místních pedagogů. 

https://www.auschwitz.org/en/ 

 

https://arianska16krakow.pl/apartamenty
https://www.auschwitz.org/en/
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Vzhledem k tomu, že samotný “Památník” koncentračního tábora nedoporučuje jeho návštěvu 

dětem mladším 14 let, a při vědomí toho, že i pro studenty starší může představovat setkání s 

neuvěřitelným obrazem toho, kam až může dovést člověka nenávist vůči jiným lidem, obtížně 

zvládnutelný emocionální zážitek, využijeme plně programu nabízeného polskými odborníky ze 

Střediska vzdělávání “Památníku.” 

https://www.auschwitz.org/en/education/study-visits/ 

Středa 31. 5. 2023 

Krakov v době německé okupace – soukromá vila a továrna Oskara Schindlera  

https://muzeumkrakowa.pl/oddzialy/fabryka-emalia-oskara-schindlera 

Dopoledne se znova vydáme na cestu zpět v čase – do Krakova během druhé světové války. Náš 
místní průvodce nás seznámí s historií polských Židů a poskytne nám obecný historický přehled o 
jejich tragickém osudu. Cestou k Muzeu se zastavíme na Náměstí hrdinů ghetta, které bylo místem, 
odkud se tisíce Židů vydávaly z krakovského ghetta na svoji poslední cestu do nedalekých likvidačních 
táborů. A tomto náměstí začne naše cesta za poznáním každodenního života krakovských občanů v 
době nacistické okupace.  

https://uloz.to/hledej?q=Schindleruv+seznam+cz.avi&related=1 

Muzeum sídlí v bývalé smaltovně Oskara Schindlera, německého průmyslníka, který během 

holocaustu zachránil životy více než tisíce lidí. Do centra pozornosti ho vynesl v roce 1993 slavný film 

Stevena Spielberga „Schindlerův seznam“. Od té doby se do Lipowé ulice sjíždějí turisté z celého 

světa, aby pomocí archivních dokumentů, fotografií, rozhlasových a filmových záznamů objevovali 

jednotlivé dějiny válečných obyvatel Krakova, osudy Židů, podzemní odboj města a další dobové 

reálie.  

https://www.csfd.cz/film/8653-schindleruv-seznam/prehled/ 

Schindlerovu továrnu si prohlédneme svým vlastním tempem, bez spěchu se zajištěným místním 

průvodcem.  

Odpoledne – 1,5 – 2hodinová procházka po Wawel Hill s anglicky mluvícím průvodcem. 

https://www.museeum.com/wawel-royal-hill-where-magic-meets-history-in-krakow/ 

● Místní průvodce nám ukáže nejznámější polský kopec Wawel.se všemi jeho 
pamětihodnostmi. 

● Seznámíme se s polskými králi a královnami a jejich tajemstvími. 
● Dozvíme se, které známé, až legendární osobnosti tudy prošly před námi. 
● Utajena nám nezůstane ani legenda o královském hradu Wawel. 

 

 

https://www.auschwitz.org/en/education/study-visits/
https://muzeumkrakowa.pl/oddzialy/fabryka-emalia-oskara-schindlera
https://uloz.to/hledej?q=Schindleruv+seznam+cz.avi&related=1
https://www.csfd.cz/film/8653-schindleruv-seznam/prehled/
https://www.museeum.com/wawel-royal-hill-where-magic-meets-history-in-krakow/
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Podvečer: Vyhlídková plavba po řece Visle. Z pohodlné a elegantní lodi objevíme netradiční 

pohledy na ikonické památky města, včetně královského hradu Wawel a mostu Dębnicki. 

Čtvrtek 1. 6. 2023 

Wieliczka – nejkrásnější solný důl v Evropě 

Prohlídka v angličtině s dopravou z Krakova 

https://www.wieliczka-saltmine.com/ 

● Po 375 schodech sestoupíme do solného dolu Wieliczka zapsaného na seznamu UNESCO  
● S místním průvodcem projdeme pod zemí více než 3,5 km chodeb a komor nevídané krásy 
● Budeme obdivovat úchvatné podzemní galerie, sály a jezera 
● Žasneme nad ukázkami sakrálního umění souvisejícího s historií dolu 
● Strávíme nějaký čas v největším světovém muzeu hornického dědictví. 

 
Večer - uzavřeme náš pobyt mezi kontrasty historie posezením  a večeří v typické polské restauraci, 
která nese příznačné jméno Czarna Kaczka a bývá oblíbenou kotvou pro návštěvníky Krakova. 
Prostoru neformálního posezení využijeme i ke zhodnocení uplynulých dnů a získání “zpětné 
vazby” pro případné organizování podobných akcí. 

Pátek 2. 6. 2023 

● Odjezd z Krakova = IC 114 CRACOVIA v 10,44 hodin 
● Příjezd do Prahy v 17,52 hodin 
● Příjezd do Rokycan 19,26  

 
Cílová skupina (oborově a NG/VG/všichni): VG  

Minimální počet účastníků: 10  

Maximální počet účastníků: 18 

 

Finanční náročnost celkově: 4 682 Kč (základní společné náklady v dnešních cenách): 

• Rokycany – Krakov – Rokycany = 731,- Kč 

• „Strašidelný“ průvodce večerním Krakovem = 300,- Kč 

• Studijní program v Osvětimi = 200,- Kč 

• 4 x nocleh v plně vybaveném apartmánu = 1851,-Kč (garantovaná výhodná cena) 

• Soukromá vila a továrna Oskara Schindlera včetně místního průvodce = 380,- Kč 

• Procházka po Wawel Hill s výkladem = 200,- Kč 

• Vyhlídková plavba po řece Visle s výkladem = 315 Kč 

• Výlet do Wieliczky – doprava, vstupné a průvodce (jinak to tam nejde) = 705,- Kč 

 
Zbylé výdaje budou účastníci krýt sami na místě. 
 

https://www.wieliczka-saltmine.com/
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Stravování – je významně levnější než u nás. S nákupem potravin, výborného pečiva, sýrů, ovoce a 
zeleniny (na konci května) nebude žádný problém, velmi příjemné a nedrahé jsou i místní 
hospůdky.  
Součástí každého apartmánu je plně vybavený kuchyňský kout pro případnou samostatnou 
přípravu jídla. 
Místní doprava – podíváme se po slevách 
Poznámka – Odhad vychází z dnešních reálných cen, které době konání akce už reálnými být 
nemusí a pravděpodobně nebudou. Plánované relativně vysoké náklady na ubytování vychází ze 
zatím velmi nízké nabídky. Ta se bude s nástupem nové turistické sezóny rozšiřovat a v ekonomicky 
„normálních letech“ by znamenala snížení cen. Protože však žijeme ve světě, který se zbláznil, 
nedoporučuji na to spoléhat. 
Výše uvedené ubytování je již rezervováno s možností rezervaci do 15.5.2023 bezplatně zrušit. 
 

Finanční náročnost při průměrném naplnění akce: stejná  

Finanční náročnost při minimálním počtu účastníků: stejná 

  


