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ÚVOD 

Okres Litoměřice, to je úrodná Zahrada Čech, plus čedičové Středohoří. Labe, Ohře, 

Milešovka. To ale není všechno. Ano, i u nás máme pískovcové skály. Stačí zajet do Úštěku! 

Až sem tedy kdysi sahalo moře a my se spolu vypravíme zjistit, co nám po něm zůstalo. 

Objevíme hluboké rokle, borovice na skalách, čisté prameny a uprostřed toho všeho divně 

položený hrad. 

Jiné hrady bývají na kopcích. Majestátně se tyčí nad okolní krajinou. Zato Helfenburk je 

schovaný v lesích a blízké chmelnice jsou nad ním. To ten pískovec a tekoucí voda. Hluboká 

údolí, písek na cestách a nad tím skalní ostroh jako stvořený pro hrad. 

Tak tedy sbohem sopky a vzhůru na mořské dno! 
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1. PŘÍPRAVA VE ŠKOLE  

 

 

KŘÍDOVÉ MOŘE 

Jedeme do míst, kde šplouchalo křídové moře. Pro začátek tedy zjistěte, kde se vůbec vzalo  

a kam později zmizelo. Jak se jmenovalo období, v němž nás navštívilo? Před kolika lety? 

Zkuste také najít mapu tehdejší Evropy a podívat se, kam všude moře sahalo. Můžete ji 

porovnat s dnešní geologickou mapou ČR – stačí jít po mořských usazeninách. 

 

VYROBTE SI HRACÍ KOULE 

Stačí staré ponožky a starý papír. Vycpěte, pečlivě vytvarujte, zašijte a je to. Větší zátěž = delší 

dolet! Jak si poznat ty svoje? To už necháme na vás? Pokud byste chtěli perfektní kulatý tvar, 

zkuste obsah naškrobit. Koule využijete na stovky zábavných her, které nemusíte hledat  

v knihách. Prostě je s sebou berte na výlety a nechte se inspirovat terénem. 

 

ČESKÉ JEHLIČNANY 

Osvěžte si české jehličnany. Které jsou u nás doma?  Které u nás rostou, ale mají původ jinde? 

Nakonec si tipněte: který druh najdeme na pískovcových skalách kolem Helfenburku? 

 

HELFENBURK V TELEVIZI 

Podívejte se na stránkách České televize na reportáž Toulavé kamery o Helfenburku. 
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2. EXKURZE      

 

SPOJENÍ: autobusem z Úštěku (směr Štětí) do vesničky Ostré, nebo pěšky z Úštěku přes vrch 

Budina (2,5 km) 

 

DOPORUČENÁ TRASA: Ostré – červená podél pole – rozcestí Hrádecký důl – Helfenburk 

– dále po žluté – rozcestí Ptačí důl – parkoviště Ostré (5 km) případně dál po silnici do Úštěku 

(další 2 km) 

 

ČASOVÁ NÁROČNOST: 3,5 h 

 

VYBAVENÍ: palička, majzlík, kulatý pilník, ponožkové koule 

 

 

 

 

Informace o hradu Helfenburk najdete na stránkách města Úštěk 

http://www.mesto-ustek.cz  

 

 

Reportáž Toulavé kamery o Helfenburku v iVysílání České televize 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani  
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3. AKTIVITY BĚHEM EXKURZE   

 

 

OKRAJ PÍSKOVCOVÉ ROKLE 

Právě jste vešli do jiného světa. Stojíte na pískovcové skále a pod vámi je hluboké údolí. 

Přijdete na to, jak asi vzniklo? Až to budete mít, soustřeďte se na zdejší jehličnaté stromy. Určit 

druh? Snadné! Proč ale rostou zrovna tady a ve Středohoří jsou tak vzácné? Co se jim tu tak 

líbí? Nebo jinak – jaká stanoviště potřebují? S jakými přírodními podmínkami? Už víte? Pak 

zbývá jen najít na zemi šišku, jehličí a kus kůry a doma nebo ve škole založit sbírku.  

 

CESTA PO HRANĚ ÚDOLÍ 

Najděte kus pískovce. Nelámejte skály, hledejte na zemi. Připravte si nářadí a zahrajte si na 

kameníky. S pomocí paličky a majzlíku rychle zjistíte, proč je pískovec tak oblíbený materiál. 

A nemusíte ho jen drolit na písek. Zkuste si připravit základ pro malou sošku a dotvořit, až se 

vrátíte z exkurze. Ale pozor, nejsme těžařská výprava a nejdeme rozbít všechny kameny, které 

cestou potkáme. Zvlášť na hradě pak schováme nářadí hluboko do batohu! 

 

SESTUP DO HRÁDECKÉHO DOLU 

Konečně dolů! Voda se tu do měkkého pískovce pěkně zakousla. Dokážete změřit, jak je údolí 

hluboké? Stačí mezi vámi najít někoho, kdo má oči přibližně metr a půl nad zemí a udělat z něj 

měřítko. Start je v místě, kde cesta začíná klesat, cíl dole u rozcestí. Na startu zůstane jeden 

pomocník, měřítko jde dolů. Občas se otočí a podívá se na pomocníkovy boty. Až budou ve 

výšce jeho očí, máte změřený první metr a půl. A tak dál. Někdo jiný zapisuje nebo rovnou 

sčítá. Až budete dole, jsou z vás skoro geodeti. Výsledek ověřte výškoměrem na mobilu. 

 

 

 

 

mailto:map@mascs.cz


 

 
MAP ORP LITOMĚŘICE II Město Litoměřice MAS České středohoří, z.s. 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008586  Ploskovice 50 
map@mascs.cz  mascs@tiscali.cz 
www.maplitomericko.cz   

   
 

PRAMEN HRÁDECKÝ DŮL 

Jsme v údolí, u pramene. Pojďme si vyzkoušet, co dělá voda s pískovcem či pískem a co ony 

dělají s vodou. Nejprve zkuste nanosit písek z cesty do potoka a vytvořit z něj malou přehrádku. 

Pak si připravte hlínu, vytvořte bláto a přidejte ho do vody nad přehrádkou. Sledujte, zda písek 

v přehrádce dokáže vodu vyčistit.  

 

Na pískové cestě můžete vyzkoušet, jak si voda hledá cestu. Stačí prostě najít místo s mírným 

sklonem, lít vodu z lahve a čekat.  

 

HELFENBURK 

A teď už míříme na hrad. Zkuste si cestou představit, jak vypadala okolní krajina v době jeho 

vzniku. Proč ho postavili právě na tomto ostrohu? Odkud asi získávali stavební materiál? 

 

Na hradě budeme zkoumat pískovec jako stavební materiál. Jaké má vlastnosti? Je pevný? 

Odolný? Jak dlouho vydrží? Porovnávejte stavební kameny v různých částech hradu – jejich 

barvu nebo třeba stupeň opotřebení. Zeptejte se taky pana průvodce. 

 

Helfenburk je ideální místo pro hru a my už jsme se nabádali dost. Pokud máte hrací koule, 

uspořádejte hru na dobývání hradu. Dobře funguje také hra na kupce, kteří jedou po cestě  

a lapky, kteří je chtějí obrat – vyhrává kupec, který přejde vymezený úsek bez zásahu koulí. 

Pro sportovní typy navrhujeme běh z nádvoří na vrchol věže na čas. A pro všechny ostatní 

obyčejnou „schovku“ – nikde se nehraje líp! 

 

CESTA K ROZCESTÍ PTAČÍ DŮL  

Jsme v údolí potoka. Rozdíl proti lesu na skále nemůže být větší. Jaké stromy tu rostou? Proč 

je najdeme právě tady? Porovnejte s místy, kde rostou borovice. Pak můžete začít sbírat – kůra, 

list, jehnědy, šištice – a po návratu přidat do sbírky. 
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3. ČÍM NAVÁZAT  

 

 

CESTY VODY 

V terénu jsme zkoušeli lít vodu na písek. Teď to zkusíme vylepšit. Sežeňte větší tác, naplňte ho 

hlínou, pískem, štěrkem a kameny a zkuste modelovat krajinu. Stačí tác naklonit a lít po něm 

shora vodu. Bude si hledat cestičky, stejně jako v přírodě. Vy můžete sledovat a porovnávat  

– jak se prodírá hlínou, jak pískem, můžete materiál promíchávat, dusat, klást do cesty 

překážky, a tak dále. Takhle nějak vznikala říční údolí. 

 

PRACUJTE S PŘÍRODNINAMI 

Co všechno se dá dělat s přírodninami, které jste si přinesli z lesa? Vypěstovat si doma borovici 

ze semínka, to je opravdu umění. Návod najdete na internetu a nezapomeňte jich zkusit víc 

najednou. Přinesli jste si velký kus kůry? Pak je to jasné – musíte vyřezat lodičku. A nejen tak 

ledajakou, měla by opravdu plavat. Zkušenější modeláři přimontují elektromotorek a jde se 

závodit. 

 

KAMENICKÁ DÍLNA 

Doma nebo ve škole v dílně bude ideální prostředí na dotvoření pískovcových výrobků – co 

takhle sošku, cihlu nebo dělovou kouli? 

 

VYROBTE SI PÍSKOVEC 

Abyste lépe pochopili, jak vlastně tuhnul materiál z mořského dna, vyrobte si svůj vlastní 

pískovec. Smíchejte písek s vodou, přidejte trochu sádry a nechte ztuhnout. Tvar bude takový, 

jako nádoba, kterou vyberete. 
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PÍSEK ČISTÍ VODU 

Využijte písek jako filtr pro čištění vody. Stačí dvě kádinky, trychtýř a filtrační papír. Ten 

zamotáte do trychtýře, písek do něj nasypete, připravíte si znečištěnou vodu a proléváte. 

Zkoušejte různé varianty – s kávou, s olejem, a podobně. Jak písek fungoval? Šel by použít  

v čističce? A co tam zajít na exkurzi a zeptat se? 

 

ODKUD MÁME PITNOU VODU? 

Dostat vodu na Helfenburk nebylo nic jednoduchého. Oč jednodušší to máme my dnes. 

Schválně, zjistěte, odkud teče pitná voda k vám do školy/domů a jakou úpravou prochází, aby 

byla pitná. Na radnici by měli vědět. 

 

PÍSKOVEC A JINÉ HORNINY 

Porovnejte přinesený pískovec s horninami v okolí školy nebo s těmi, které už máte ve sbírce. 

Čím se od nich pískovec liší? Mohou být rozdíly způsobené tím, jak kameny vznikly? 

 

GRAND CANYON 

Připadaly vám rokle kolem Helfenburku málo hluboké? Seznamte se s americkým Grand 

Canyonem. Materiál je podobný a způsob vzniku taky. Zjistěte o něm co nejvíc a začněte 

plánovat výlet. 

 

DALŠÍ SKÁLY V KRAJI 

Anebo zkuste vyhledat zajímavé pískovcové útvary v Ústeckém kraji a vydejte se na výlet právě 

tam. Nemáme jich právě málo. Tiské stěny, Pravčická brána, soutěsky Kamenice – tam se prostě 

musí! 
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