
Pobytové výukové programy, jednodenní programy a terénní exkurze



Kontaktní a fakturační údaje

Junák, Kaprálův mlýn

Ochoz u Brna 235, 664 02 

T: 544 212 993

E: info@kapraluvmlyn.cz

 

Fakturační údaje:

Junák - český skaut, Kaprálův mlýn, z.s.

Ochoz u Brna 235, 664 02

IČO: 22707816

DIČ: CZ22707816

č. účtu: 2800339482/2010 (Fio banka)

 

Kontaktní osoby:

Programy: 

Michal Medek, +420 604 863 167

michal.medek@kapraluvmlyn.cz

Objednávky pobytů:

Veronika Slováčková, +420 739 660 135

veronika.slovackova@kapraluvmlyn.cz
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Pobytové kurzy 
jsou zaměřeny na střední školy a druhé stupně základních škol. V maximální variantě 
program kurzu probíhá od 8:30 do 18:00 s přestávkami na jídlo. Dvakrát týdně je večerní 
program. Jsme �exibilní v délce programu i náplni, rádi vyjdeme vstříc požadavkům 
učitelů, uvítáme participaci učitele a jsme připraveni ušít kurz i cenu na míru.
  
 Terénní ekologie
 ZeMě pro Nás – adaptační kurz
 Technologie pro XXI. století
 Ekologicky šetrná škola
 
Exkurze
Moravský kras je otevřenou učebnicí celé řady přírodních věd a stejně tak i nejstarších 
dějin člověka.  Exkurze mají charakter terénních praktik, vedou je odborní lektoři a žáci 
během nich využívají pracovní listy a další specializované pomůcky. Žáci jsou vedeni k 
samostatnému pozorování přírody, čtení krajiny a objevování ekologických zákonitos-
tí. Na přání školy je možné se zaměřit na určité téma (botanika, krasové jevy, ochrana 
přírody apod.).  Exkurze začínají i končí v místech dostupných hromadnou dopravou.
 
 Malá Pálava a jeskyně údolí Říčky
  Údolí Říčky z Ochozi do Líšně
  Josefovské údolí 
 Moravský kras během jednoho dne

Programy na Kaprálově mlýně
Programy na Kaprálově mlýně jsou zaměřeny na ekologicky šetrné technologie 
a také na historii místa. Ta je svázána se silným příběhem rodiny vynálezce Aleše 
Kaprála, který byl zpracován knižně i ve formě rozhlasových pořadů.
 
 Technologie pro XXI. století
 Ekotechnologie Kaprálova mlýna

Junák, Kaprálův mlýn
Ochoz u Brna 235, 664 02

544 212 993
info@kapraluvmlyn.cz 
www.kapraluvmlyn.cz

Rok 2015/16



Proč učit o přírodě pouze ve školních lavicích? Je celá řada míst, která jsou otevřenou 
učebnicí přírodních věd pod širým nebem. Kaprálův mlýn v Moravském krasu je jed-
ním z nich. Přijeďte se přesvědčit se o výhodách terénní výuky.

Okolí Kaprálova mlýna je jedinečné přírodním prostředím krasového údolí a 
nevídanou pestrostí biotopů. Je to ideální místo pro poznávání jednotlivých 
ekosystémů a ekologických vazeb.  Žáci tak během programu pronikají do obec-
ných zákonitostí ekologických vztahů a postupně se je učí rozpoznávat prostřed-
nictvím konkrétních příkladů za pomoci . Sledují vědeckých postupů a metod
roli člověka při vzniku, údržbě i zániku biotopů. Nabyté znalosti a dovednosti 
uplatní při samostatné práci na . Úkoly plní žáci v týmech, vlastních projektech
výsledky si pak navzájem představují a obhajují. Rozvíjí tak schopnost spolupráce, 
komunikace, prezentace a re�exe.

Zájem o přírodu není jenom otázkou akademických metod. Proto program vede 
žáky i k zážitku údivu nad krásou přírody. 

Součástí pobytu je rovněž prezentace ekologicky šetrných technologií využíva-
ných v provozu střediska a aktivity na stmelení kolektivu žáků. 

Typická délka programu je pět dní, program je možné zkrátit na čtyř nebo tříden-
ní. Část aktivit si může pedagog lektorovat sám s metodickou podporou pracovní-
ků Kaprálova mlýna a připravených materiálů.

3-5 dní
duben - říjen

Terénní ekologie

Junák, Kaprálův mlýn
Ochoz u Brna 235, 664 02

544 212 993
info@kapraluvmlyn.cz 
www.kapraluvmlyn.cz



Vzdělávací Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Člověk a příroda Metodika programu naplňuje všechna cílová zaměření 

vzdělávací oblasti Člověk a příroda, zejména díky přípravě a 

realizaci vlastního přírodovědného výzkumného projektu a 

akcentu na hledání souvislostí mezi přírodními jevy. 

Informatika a informační a 

komunikační technologie

 získávání údajů z většího počtu alternativních zdrojů a 

odlišování informačních zdrojů věrohodných a kvalitních 

od nespolehlivých a nekvalitních;

 využívání prostředků ICT k modelování a simulaci 

přírodních procesů

Průřezová témata Přínos k rozvoji osobnosti

Environmentální výchova Program akcentuje všechny přínosy k rozvoji osobnosti 

uvedené v průřezového tématu s výjimkou přínosu vázaného 

na místo bydliště.

Osobnostní a sociální 

výchova

 uvědomit si a respektovat přirozenost a hodnotu 

rozmanitosti projevů života;

 uvědomit si hodnotu lidské spolupráce;

Terénní ekologie
návaznost programu na Rámcový vzdělávací program pro gymnázia

Návaznost programu na konkrétní obsah vzdělávacích oblastí a jednotlivé tematické okruhy průřezových témat RVP G 
naleznete v anotacích na www.kapraluvmlyn.cz 



„Vše na Zemi je vzájemně propojeno. Nelze žít, aniž bychom byli ovlivněni lidmi kolem 
nás a naším životním prostorem vůbec. Zpětně na své okolí sami působíme. Najděme 
si své místo ve světě, učme se  řešit situace tak, abychom pamatovali na sebe i na ty 
druhé.“

ZeMě pro nás je pobytový program jehož cílem je urychlení vývoje nově vzni-
kajícího třídního kolektivu směrem k výkonné fázi, rozvíjení vztahu a podpoře-
ní spolupráce mezi žáky a třídním učitelem. Program vede třídu k adaptivnímu 
způsobu řešení kon�iktů a přináší modely a nástroje pro postupný rozvoj vlastní-
ho regulativního procesu skupiny. To vše se odehrává na pozadí simulační hry, ve 
které se žákovské týmy snaží pomoci rozvojové zemi využívající prvky environ-
mentální výchovy. Žáci při něm rovněž poznávají přírodu Moravského krasu a 
ekologicky šetrné technologie. 

Součástí pobytu je rovněž prezentace ekologicky šetrných technologií využíva-
ných v provozu střediska a aktivity na stmelení kolektivu žáků.

Typická délka programu je pět dní, program je možné zkrátit na čtyř nebo tří-
denní Část aktivit si může pedagog lektorovat sám s metodickou podporou 
pracovníků Kaprálova mlýna a připravených materiálů.

3-5 dní
celoročně

ZeMě pro Nás – adaptační kurz

Junák, Kaprálův mlýn
Ochoz u Brna 235, 664 02

544 212 993
info@kapraluvmlyn.cz 
www.kapraluvmlyn.cz



Průřezová témata Přínos k rozvoji osobnosti

Environmentální výchova Program akcentuje všechny přínosy k rozvoji osobnosti uvedené v průřezového tématu s výjimkou přínosu vázaného na místo bydliště.

Osobnostní a sociální 

výchova

 uvědomit si a respektovat přirozenost a hodnotu rozmanitosti projevů života;

 uvědomit si hodnotu lidské spolupráce;

 uvědomit si, že v různých životních situacích často nebývá pouze jediné řešení;

 směřovat k porozumění sobě samému, vytvářet vyvážené sebepojetí;

 vytvořit si rejstřík různých variant chování a zodpovědně se rozhodovat o využití různých typů chování a jednání v různých situacích;

 tvořit kvalitní mezilidské vztahy, brát ohled na druhé; být si vědom svých práv, závazků a zodpovědnosti v rámci skupiny i práv a závazků 

druhých;

 umět spolupracovat;

Výchova k myšlení v 

evropských a globálních 

souvislostech

 přijímat zodpovědnost za sebe a za svět, ve kterém žije;

 aktivně se podílet na řešení místních problémů, přispívat k řešení problémů na regionální, národní i mezinárodní úrovni, a to i v situacích 

vyžadujících dlouhodobé společné úsilí;

 být vnímavý ke kulturním rozdílnostem, chápat je jako obohacení života, učit se porozumět odlišnostem;

 uvědomovat si potřebu a přínos mezilidské soudržnosti a spolupráce;

 respektovat odlišné názory a pohledy jiných lidí na svět;

 být solidární s lidmi žijícími v obtížných podmínkách;

 spolupracovat aktivně a efektivně s jinými lidmi, vcítit se při poznávání a posuzování jejich názorů do situace a prostředí, ze kterého vycházejí 

jejich přístupy;

 vytvořit si na základě osvojených informací vlastní názor, umět ho vyjádřit a obhajovat ho argumentací v diskusích;

 umět přijmout názor ostatních a korigovat své původní pohledy na danou problematiku;

Země pro nás - adaptační kurz
návaznost programu na Rámcový vzdělávací program pro gymnázia

Návaznost programu na konkrétní obsah vzdělávacích oblastí a jednotlivé tematické okruhy průřezových témat RVP G 
naleznete v anotacích na www.kapraluvmlyn.cz 



Ekotechnologie, pro některé nerozumný luxus, pro jiné záchrana planety Země. Pojď-
me aplikovat znalosti z fyziky, měřit a vlastními výpočty zjišťovat, co se vyplatí a za 
jakých podmínek.

Technologie pro XXI. století je pobytový program, který vede žáky k pochopení 
základních fyzikálních a environmentálních principů a jejich aplikaci v praxi. 

Kaprálův mlýn byl rekonstruován do podoby modelové budovy pro vzdělávací 
programy zaměřené na ekologicky šetrné technologie. V rámci programu žáci 
získávají skutečná data z provozu ekotechnologií a používají další unikátní 
učební pomůckyProgram tak názorně představuje, jak je možné fyzikální zákoni-
tosti aplikovat do praktického života na úrovni domácnosti i komunity. Podporuje 
zájem o techniku a rozvíjí tvořivost, nápaditost a �nanční gramotnost žáků. 
Výstupem programu je projekt vlastní nízkoenergetické  budovy využívající 
běžně dostupné technologie. Program je doplněn i o relaxační aktivity a sezná-
mení se s unikátním přírodním prostředím údolí Říčky, které se nachází v jižní části 
Moravského krasu. 

Program je určen pro středoškoláky jak technického tak i všeobecného zaměření. 
Z důvodu měření tepelných ztrát, sledování činnosti a účinnosti ekologicky šetr-
ných technologií je nejvhodnější v topné sezóně (listopad – březen). Typická 
délka programu je pět dní, program je možné zkrátit na čtyř nebo třídenní. Část 
aktivit si může pedagog lektorovat sám s metodickou podporou pracovníků Kap-
rálova mlýna a připravených materiálů.

3-5 dní
prosinec - únor

Technologie pro XXI. století

Junák, Kaprálův mlýn
Ochoz u Brna 235, 664 02

544 212 993
info@kapraluvmlyn.cz 
www.kapraluvmlyn.cz



Technologie XXI. století
návaznost programu na Rámcový vzdělávací program pro gymnázia

Vzdělávací Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Člověk a příroda Metodika programu naplňuje všechna cílová zaměření vzdělávací 

oblasti Člověk a příroda, zejména díky přípravě a realizaci 

vlastního přírodovědného výzkumného projektu a akcentu na 

hledání souvislostí mezi přírodními jevy. 

Člověk a společnost  utváření realistického pohledu na skutečnost a k orientaci ve 

společenských jevech a procesech tvořících rámec 

každodenního života

 vědomé re�exi vlastního jednání i jednání druhých lidí; 

respektování různých systémů hodnot a motivací druhých lidí; 

odhalování předsudků v posuzování různých lidí, událostí či 

sociálních jevů a procesů;

 upevňování pocitu odpovědnosti za sebe jako jednotlivce i 

jako člena určitého společenství, k rozvíjení zralých forem 

soužití s druhými lidmi; 

 uplatňování partnerských přístupů při spolupráci

Informatika a informační a 

komunikační technologie

 získávání údajů z většího počtu alternativních zdrojů a 

odlišování informačních zdrojů věrohodných a kvalitních od 

nespolehlivých a nekvalitních;

 využívání prostředků ICT k modelování a simulaci přírodních 

procesů

Průřezová témata Přínos k rozvoji osobnosti

Environmentální výchova Program akcentuje všechny přínosy k rozvoji osobnosti 

uvedené v průřezového tématu s výjimkou přínosu vázaného 

na místo bydliště.

Osobnostní a sociální 

výchova

 uvědomit si, že v různých životních situacích často nebývá 

pouze jediné řešení;

 uvědomit si hodnotu lidské spolupráce;

 věnovat pozornost morálnímu jednání a interpretaci 

etických fenoménů ve vlastním jednání;

 zkoumat reálie a témata každodenního života člověka;

Výchova k myšlení v 

evropských a globálních 

souvislostech

 přijímat zodpovědnost za sebe a za svět, ve kterém žije;

 aktivně se podílet na řešení místních problémů, přispívat k 

řešení problémů na regionální, národní i mezinárodní 

úrovni, a to i v situacích vyžadujících dlouhodobé společné 

úsilí;

 myslet systémově a hledat souvislosti mezi jevy a procesy;

 respektovat odlišné názory a pohledy jiných lidí na svět;

 spolupracovat aktivně a efektivně s jinými lidmi, vcítit se při 

poznávání a posuzování jejich názorů do situace a prostředí, 

ze kterého vycházejí jejich přístupy;

 vytvořit si na základě osvojených informací vlastní názor, 

umět ho vyjádřit a obhajovat ho argumentací v diskusích;

 umět přijmout názor ostatních a korigovat své původní 

pohledy na danou problematiku;

Návaznost programu na konkrétní obsah vzdělávacích oblastí a jednotlivé tematické okruhy průřezových témat RVP G 
naleznete v anotacích na www.kapraluvmlyn.cz 



Chcete posunout vaši ekoškolu o krok dál? Účinně motivovat ekotým? Získat 
inspiraci pro ekologicky šetrná opatření? Přijeďte na pobytový program do modelo-
vého ekologicky šetrného domu!

Během tří dnů si žáci budou moci vyzkoušet, jak úspěšně zvládnout 7 kroků k 
Ekoškole, na modelovém příkladu školy správně navrhnout plán činnosti, přímo 
v interiérech a exteriérech Kaprálova mlýna si osvojí metody měření a analýzy 
ekologického stavu budovy a naučí se vyhodnocovat získaná data. 
Prostřednictvím simulační hry si procvičí vyjednávací strategie a zapojování 
svých spolužáků, pedagogů a rodičů do činností spojených s programem 
Ekoškola. 

To vše v nově opraveném středisku ekologické výchovy v přírodně čistém údolí v 
Moravském krasu pouhých 30 minut hromadnou dopravou z centra Brna. 

Pobytový program Ekologicky šetrná škola byl vyvíjen spolu s metodiky a audito-
ry programu Ekoškola a supervizován . Sdružením Tereza

Kurz  podle toho, zda je kolektiv už do programu Ekoškola je možné přizpůsobit
zapojen či ne. Rovněž je možné aby se jej účastnily ekotýmy z více škol a tak 
porovnaly svoje zkušenosti a poznatky. Typická délka programu je tři dny. 

3 dny
listopad-březen

Ekologicky šetrná škola
třídenní pobytový kurz

Junák, Kaprálův mlýn
Ochoz u Brna 235, 664 02

544 212 993
info@kapraluvmlyn.cz 
www.kapraluvmlyn.cz



Ekoškola
návaznost programu na Rámcový vzdělávací program pro gymnázia

Vzdělávací Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Člověk a příroda  využívání prostředků moderních technologií v průběhu přírodovědné 

poznávací činnosti;

 spolupráci na plánech či projektech přírodovědného poznávání a k 

poskytování dat či hypotéz získaných během výzkumu přírodních faktů 

ostatním lidem;

 předvídání možných dopadů praktických aktivit lidí na přírodní prostředí;

 ochrana životního prostředí, svého zdraví i zdraví ostatních lidí;

Člověk a společnost  utváření realistického pohledu na skutečnost a  orientace ve společenských 

jevech a procesech tvořících rámec každodenního života

 vědomá re�exe vlastního jednání i jednání druhých lidí; respektování 

různých systémů hodnot a motivací druhých lidí; odhalování předsudků v 

posuzování různých lidí, událostí či sociálních jevů a procesů;

 upevňování pocitu odpovědnosti za sebe jako jednotlivce i jako člena 

určitého společenství, k rozvíjení zralých forem soužití s druhými lidmi; 

 uplatňování partnerských přístupů při spolupráci

Člověk a svět práce  zodpovědné zacházení s �nančními prostředky s ohledem na vlastní 

možnosti a potřeby;

 dovednosti vhodně se prezentovat na veřejnosti, prezentovat výsledky své 

práce a svou práci adekvátně hodnotit;

Informatika a informační 

a komunikační 

technologie

 získávání údajů z většího počtu alternativních zdrojů a odlišování 

informačních zdrojů věrohodných a kvalitních od nespolehlivých a 

nekvalitních;

 využívání prostředků ICT k modelování a simulaci přírodních procesů

Průřezová témata Přínos k rozvoji osobnosti

Environmentální 

výchova

Program akcentuje všechny přínosy k rozvoji osobnosti uvedené v průřezového tématu.

Osobnostní a 

sociální výchova

 uvědomit si, že téměř každý sociální nebo komunikační akt má svůj mravní rozměr;

 uvědomit si hodnotu lidské spolupráce;

 uvědomit si, že v různých životních situacích nebývá pouze jediné řešení.

 zkoumat reálie a témata každodenního života člověka;

Výchova k myšlení v 

evropských a 

globálních 

souvislostech

 přijímat zodpovědnost za sebe a za svět, ve kterém žije;

 aktivně se podílet na řešení místních problémů, přispívat k řešení problémů na 

regionální, národní i mezinárodní úrovni, a to i v situacích vyžadujících dlouhodobé 

společné úsilí;

 myslet systémově a hledat souvislosti mezi jevy a procesy;

 respektovat odlišné názory a pohledy jiných lidí na svět;

 spolupracovat aktivně s jinými lidmi, vcítit se při poznávání a posuzování jejich názorů 

do situace a prostředí, ze kterého vycházejí jejich přístupy;

 vytvořit si na základě osvojených informací vlastní názor, umět ho vyjádřit a obhajovat 

ho argumentací v diskusích;

 umět přijmout názor ostatních a korigovat své původní pohledy na danou 

problematiku;

Mediální výchova  rozeznávat společenskou a estetickou hodnotu sdělení v různých sémiotických 

kódech, zvláště sdělení v mateřském jazyce a obrazových sdělení;

 získat představu o práci v týmu, o vztazích kooperace a nadřízenosti a podřízenosti při 

tvorbě společného díla, o vlastním tvůrčím potenciálu;

 osvojit si postupy racionálního a kontrolovaného nakládání se symbolickými obsahy;

 osvojit si dovednosti umožňující práci v týmu, popřípadě jeho řízení a koordinaci jeho 

jednotlivých členů

Návaznost programu na konkrétní obsah vzdělávacích oblastí a jednotlivé tematické okruhy průřezových témat RVP G 
naleznete v anotacích na www.kapraluvmlyn.cz 



Malá Pálava a jeskyně údolí Říčky

Geologicky mladé údolí potoka Říčka nabízí na malém 
prostoru pestrou paletu různých biotopů. Pravému břehu 
dominuje  porostlá teplomilnou vápencová Lysá hora
stepní vegetací, botaniky právem přezdívaná „Malá Pálava“. 
V údolí samém se setkáme s řadou krasových jevů (jeskyně, 
vyvěračky, závrty) a zachovalou přírodou posledního údolí 
Moravského krasu, kterým nevede silnice. Exkurze žákům 
ukazuje vzájemnou provázanost přírodního prostředí a 
rostlinných a živočišných druhů, které je obývají a to 
včetně člověka, který v údolí žil od mladého paleolitu. 
Procházet se jeskyní, ve které žili před 14 tisíci lety naši 
předkové je opravdový zážitek.
Exkurze začíná i končí na autobusové zastávce Ochoz u Brna, 
Říčky rozcestí (zóna 210). Trasa exkurze měří přibližně 6 km a 
je nutné se na ni vybavit vhodnou obuví. V rámci exkurze je 
možné ,  zdarma absolvovat prohlídku Kaprálova mlýna
včetně výkladu k energeticky úsporným a ekologicky šetr-
ným opatřením. Na Kaprálově mlýně je rovněž možné zajistit 
oběd. Délka exkurze je 3-5 hodin, pro jarní aspekt doporuču-
jeme březen-duben, pro stepní vegetaci květen-červen, 
nádherné je babí léto, které dává žákům možnost ochutnat 
dřínky a hložinky.

Údolí Říčky z Ochozi do Líšně

Exkurze sleduje trasu Ochozského potoka a Říčky. Uvidíme 
řadu krasových jevů a  které spojují pestrou škálu biotopů,
podzemní a povrchové vodní toky. Naší pozornosti neunik-
nou rychlé , ke kterým dochází během proměny krajiny
posledních 10 let v souvislosti se změnami lokálního klimatu. 
Navštívíme také hlavní  – jeskyně, archeologické lokality
kde přebývali neandrtálci, magdalénští lovci sobů a koní a 
slavné hradiště Staré zámky u Líšně.
Exkurze začíná u autobusové zastávky Ochoz, obecní úřad 
(zóna 210) a končí u zastávky MHD Líšeň hřbitov (zóna 101). 
V rámci exkurze je možné  absolvovat zdarma prohlídku  
Kaprálova mlýna, včetně výkladu k řadě instalovaných 
ekologicky šetrných technologií. Zde je možné zajistit oběd. 
Délka exkurze je 9 kilometrů a s výkladem ji zvládneme za 
4,5-6 hodin, exkurze je zajímavá celoročně, včetně zimního 
období, kdy jsou dobře patrné tvary krasového reliéfu.
Údolí Říčky , shromažďujeme doku-známe opravdu dobře
menty, nahráváme pamětníky i výzkumníky, vydali jsme 
knihu Zdeny Kaprálové Zítra bude líp a pomohli vydat další 
odborné publikace. Někteří naši lektoři tuto exkurzi chodí již 
od roku 1998 a dokáží proto postihnout dynamiku vývoje 
krajiny. Spolupracujeme se správou CHKO při ochraně 
přírody tohoto nádherného koutu Moravského krasu.

3-5h
březen-červen 

září-říjen
4,5-6h

celoročně

Exkurze

Junák, Kaprálův mlýn
Ochoz u Brna 235, 664 02

544 212 993
info@kapraluvmlyn.cz 
www.kapraluvmlyn.cz



Josefovské údolí

Střední část Moravského krasu v okolí Adamova je územím 
dlouhodobě využívaným člověkem při průmyslové výrobě. 
To kontrastuje s množství přírodě blízkých biotopů – exkurze 
žáky provede po . Národní přírodní rezervaci Býčí skála
V tomto přírodně cenném území mohou žáci přímo v terénu 
pozorovat provázanost geologických a hydrologických jevů 
a jejich vliv na podobu vegetace. Uvidíme několik jeskyní, 
travertinovou kaskádu a přímo v terénní laboratoři změříme 
a porovnáme vzorky krasových vod. Vedle geologie, hydro-
logie a botaniky se exkurze dotýká i témat historických a 
archeologických – podaří se nám rozlousknout tajemství 
pokladu z doby železné, který byl před 150 lety nalezen 
v jeskyni Býčí skála?
Exkurze začíná na autobusové zastávce Habrůvka, Josefov a 
končí u zastávky Habrůvka, Josefov rozcestí. Autobusové 
spojení je navázané na železniční spojení linky S2 Brno – 
Adamov. Délka exkurze je 4 km a trvá 3-6 hodin. Exkurze je 
zajímavá celoročně, doporučujeme však období březen – 
říjen. Je možné ji zkombinovat s návštěvou expozice 
Technického muzea v Huti Františka, jeskyně Výpustek a 
chrámu ve Křtinách.

Moravský kras během jednoho dne

Celodenní exkurze celým Moravským krasem nabízí žákům 
komplexní pohled na vznik a vývoj tohoto přírodně a kultur-
ně cenného území. Plně využijeme mobility vlastního 
autobusu a soustředíme se na typické ukázky krasových 
jevů. Uvidíme mnoho tváří krasu, porozumíme provázanosti 
dějů na povrchu s podzemním světem jeskyní. Ukážeme si 
nejzajímavější lokality a úspěšné projekty ochrany přírody a 
přesto se budeme loučit s pocitem, že jsme pouze nahlédli 
pod pokličku jedinečných přírodních fenoménů.
Exkurze kombinuje krátké pěší přesuny a jízdu autobusem 
(možno objednat jako součást exkurze). Do exkurze lze 
zařadit i placenou prohlídku některé z veřejnosti přístupných 
jeskyní. Konkrétní místa zastávek domlouváme každé 
skupině na míru. Doba trvání exkurze 7-10 hodin.
Exkurze je vedena lektory, 
kteří v krasu působí již více 
než 15 let, spolupracují se 
správou CHKO, speleology i 
místními neziskovými organi-
zacemi a sami se podíleli na 
výzkumech či projektech 
ochrany přírody.

3-6h
březen-říjen

4,5-6h
celoročně

Exkurze

Junák, Kaprálův mlýn
Ochoz u Brna 235, 664 02

544 212 993
info@kapraluvmlyn.cz 
www.kapraluvmlyn.cz



Technologie pro XXI. století

Cílem programu je seznámit žáky s principy fungování 
ekologicky šetrných technologií. Program staví na učivu 
fyziky, které aplikuje na příklady z běžného života: záření, 
toky energie, prostupnost tepla, účinnost tepelné výměny, 
fotovoltaický jev aj. 
Žáci pracují s měřícími přístroji, vyhodnocují data a aplikují je 
na řešení praktických problémů v oblasti úspor a zdrojů 
energie. 
Prostřednictvím simulační hry kalkulují efektivitu a návrat-
nost jednotlivých úsporných opatření. Díky modelovému 
prostředí Kaprálova mlýna uvidí studenti pestrou škálu 
ekotechnologií na vlastní oči a některé využijí pro své experi-
menty.

Program byl revidován učiteli fyziky a 
získal řadu kladných ohlasů od peda-
gogů.
Program je nejvhodnější absolvovat v 
topné sezóně, tedy od listopadu do 
března.

Ekotechnologie Kaprálova mlýna

Vypravte se za příběhem rodiny vynálezce Aleše Kaprála. 
Jeho píle, podnikavost, nezlomnost morálních hodnot a 
tvůrčí duch jsou inspirací i pro nás. Nejsme sice vynálezci, ale 
snažíme se do praxe prosadit vynálezy dnešní doby, které 
šetří životní prostředí.
Kaprálův mlýn je takovou malou laboratoří různých ekolo-
gicky šetrných řešení  ve , které nejenom provozujeme, ale
spolupráci s Fakultou stavební VUT Brno sledujeme i 
jejich funkčnost a ekonomickou návratnost. Ekologicky 
příznivý dům se skládá z řady prvků, jejichž podstatě, výho-
dám a nevýhodám budeme postupně přicházet na kloub.
Program má charakter kombinované prohlídky vytvořené 
podle zásad tematické interpretace. Jedná se o nejpopulár-
nější program Kaprálova mlýna a vhodný doplněk vlastní 
exkurze údolím Říčky.

3,5-5,5h
listopad-březen

30-60 minut
celoročně

Jednodenní programy

Junák, Kaprálův mlýn
Ochoz u Brna 235, 664 02

544 212 993
info@kapraluvmlyn.cz 
www.kapraluvmlyn.cz
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