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Z naší mateřské školy se výletu zúčastnilo 15 dětí ZELENÉ a MODRÉ třídy. Doprovázely je 

učitelky Bc. Hasíková Hana a Křetinská Marcela. Vyjížděli jsme autobusem ze zastávky MHD 

Nová radnice. Po příjezdu všech účastníků do obce Mladeč jsme se vzájemně přivítali. Sešlo se nás 

asi 70 českých dětí z našich 5-ti mateřských škol a 15 polských dětí partnerské MŠ z Przedszkola 

Nr. 1 z polských Głubczyc. 
 

       
 

 

 

       
 

   

Pak již následoval pěší výlet po naučné stezce Třesín. 

 

 

 



        
 

 

 

Naučná stezka Třesín vede přes krasový vrch Třesín, který je tvořen devonskými vápenci a uvnitř 

kterého jsou známé Mladečské jeskyně. V celé oblasti se nacházejí projevy krasové činnosti na 

vápencích. Jeskyně jsou na povrchu doplněny závrty, škrapy, puklinami a komíny. Naučná stezka 

Třesín tvoří okruh, jehož začátek a konec je na návsi v Mladči. 
 

    
 

                
   

 



Dorazili jsme k jeskyním, kde následovalo rozdělení na dvě skupiny. První skupina šla do 

Mladečských jeskyní a druhá, naše skupina, měla na programu oběd. Všem nám náramně vyhládlo 

a moc chutnalo. 

 

 
 

 

Mladečské jeskyně jsou komplikovaný labyrint puklinových chodeb a dómů a jsou významným 

archeologickým a paleontologickým nalezištěm. 

 

        

Mladečské jeskyně se nacházejí v CHKO Litovelské Pomoraví. Složitý labyrint puklinových chodeb 

a dómů je vytvořen ve vápencovém vrchu Třesín. Jeskyně patří mezi archeologické lokality 

světového významu, jsou patrně nejstarším, největším a nejsevernějším sídlištěm moderních lidí 

(kromaňonců) v Evropě, kteří zde prokazatelně žili již před více než 31 tisíci lety.  

Archeologické nálezy prokazují, že Třesín byl osídlen lidmi už do starší doby kamenné (paleolitu). 

K nálezům pozůstatků nejstarších obyvatel patří řada lebek a části koster mužů, žen i dětí 

cromagnonského typu, kteří prokazatelně holdovali kanibalismu. Vykopáno tu bylo také značné 

množství dnes již vymřelých druhů obratlovců - mamuta, jeskynního lva, jeskynního medvěda 

a dalších. Nejvíce nálezů pochází ze vstupního Dómu Mrtvých, kde jsou dodnes zachována 

i původní pravěká ohniště.  



Z povrchového sídlení pocházejí nálezy z mladší doby kamenné (neolitu), starší doby bronzové 

a z kultur lužickoslezské i slovanské. Ze středověku pocházejí válečné nebo epidemické hroby, 

odťaté lebky zajatců nebo zločinců, železné předměty, jezdecká soška a jiné nálezy. Podle 

historických záznamů byl Třesín, ležící na obchodní cestě z Čech do Olomouce, ve středověku 

nejobávanějším místem, kde povozy byly často přepadány a jejich doprovod pobit nebo unesen.  

Jeskyně mají celkem 1250 metrů chodeb. Návštěvní okruh je dlouhý 380 metrů s malou 

archeologickou expozicí. Teplota vzduchu je 8° C.  

Po prohlídce vstupního archeologického muzea jsme se konečně dostali do jeskyní.  

  

Jeskyně začínají Dómem mrtvých s ohništi kromaňonskkého pračlověka a pokračují škrapovou 

jeskyní a dalšími sály a dómy krápníkovou výzdobou v čele se 2,5 m vysokým stalagmitem 

zvaným "Mumie". Mezi nejkrásnější patří Chrám přírody a Panenská jeskyně.  

 



 

    

Děti byly z chladného prostředí jeskyně překvapeny, ale poutavé vyprávění průvodkyně 

a podzemní prostory bohatě zdobeny krápníky se jim velmi líbily. Zejména, když některé 

krápníkové oblasti připomínaly pohádkové scenérie a byly obestřeny tajuplnými legendami. 

 

Po prohlídce a krátkém odpočinku jsme odjeli domů. Do Ostravy jsme přijeli kolem 17 hodin. 

 Děti byly nadšené, výlet se velmi líbil. 


