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číslo pasu ……………… 

 

místo pro autoportrét držitele pasu 
 
 

Držitel pasu:  
………………………………………………………………… 

jméno nebo přezdívka 

 
 

………………………………….. 
        podpis držitele pasu 

 

Do veselomedvědího výškového pasu si jeho držitel(ka) 
zaznamenává rozhledny a výšková místa, která v rámci výprav 
navštívil(a), píše si také své postřehy a zážitky. Pokud se 
držitel(ka) přiblíží alespoň 4x k oblakům, tzn., že získá alespoň 4 
kontrolní známky ze sedmi možných, může užívat titul „Oblačný 
Veselý Medvěd“ a má právo nosit speciální Medvědí oděvní 
doplněk, který obdrží po ukončení série výprav v červnu 2022. 

Prémiové známky jsou udělovány například za výstup při 
náročném počasí nebo za plnění úkolů v průběhu výstupu. 

Pokud by se v některých z  termínů nemohl „šplhač“ 
společné výpravy zúčastnit, může využít i tzv. „náhradní plnění“, 
tj. zdolá některé výškové místo např. s rodiči nebo s druhým 
oddílem 96. PS, pošle o tom fotografický důkaz a zapíše si 
zprávu do pasu. Náhradní plnění lze využít pouze ve 2 
případech. 



…..…. výprava 

 
Místo:  VODÁRNA KOLÍN 
 
Popis: 
Vodárna s věžovým vodojemem  byla 
vybudována v roce 1930. Stojí na 
mírném návrší v ul. Míru na Pražském 
předměstí. Věžový vodojem vysoký 45 m 
je výraznou dominantou města viditelnou z 
širokého okolí. Od roku 2010 je chráněn jako kulturní 
památka České republiky. Rekonstrukcí z roku 2015 byl 
vodojem přebudován na rozhlednu  a zpřístupněn veřejnosti. 
 
 

 

 

 

 

kontrolní známka     prémiová známka 

 

 

Co mě zde zaujalo: 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 
Byl(a) jsem zde dne: 
Podpis: 



Moje poznámky: 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 



…..…. výprava  
 
Místo:  STAROMĚSTSKÁ A MALOSTRANSKÁ VĚŽ 
  
Popis: 
Dvě stylově odlišné nestejně vysoké 
věže propojené branou tvoří vstup 
z Karlova mostu na Malou Stranu. 
Menší věž je románská, pochází z 12. 
století, dnešní renesanční podoba je z r. 
1591. Vyšší věž z r. 1464 navazuje svou 
pozdně gotickou architekturou na Parléřovu Staroměstskou 
mosteckou věž. Z jejího ochozu je nádherný výhled na plynoucí 
Vltavu a historické jádro metropole. 
 

 

 

 

 

kontrolní známka     prémiová známka 

 

Co mě zde zaujalo: 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 
 

Byl(a) jsem zde dne: 
Podpis: 



Moje poznámky: 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 



…..…. výprava  
 
Místo:  ROZHLEDNA KAŇK  
 
Popis: 
Uprostřed kaňkovského lesa se 
nachází výletní restaurace Havířská 
bouda s rozhlednou nazvanou podle 
vrchu, na němž byla 
vystavěna. Rozhledna je vysoká 30 m a 
byla vybudována v roce 2013 z masivního kamenného 
kyklopského zdiva. Na její vrchol vystoupíte po 144 schodech, 
případně můžete využít výtah, díky němuž je rozhledna 
přístupná i pro handicapované. Krytá vyhlídková terasa, 
s kavárnou a restaurací pro 20 osob, nabízí nejen výhled 
na panorama Kutné Hory, ale také do širokého okolí.   
 
 

 

 

 

kontrolní známka     prémiová známka 

 
Co mě zde zaujalo: 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 
Byl(a) jsem zde dne: 
Podpis: 



Moje poznámky: 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 



…..…. výprava 

 
Místo:  ZÁMECKÝ VRCH 
 
Popis: 
Zámecký vrch je výrazný osamělý 
čedičový kopec s nadmořskou výškou 
530 m u Města Česká Kamenice 
v okrese Děčín. Je známý zejména kvůli 
pozůstatkům Kamenického hradu a 
obnovené rozhledně na jeho vrcholu. Vrchol kopce převyšuje 
Českou Kamenici o 200 metrů.  
 
 

 

 

 

 

 

kontrolní známka     prémiová známka 

 

Co mě zde zaujalo: 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 
 

Byl(a) jsem zde dne: 
Podpis: 



Moje poznámky: 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 



…..…. výprava 

 
Místo:  ROZHLEDNA NA STRÁŽI 
 
Popis: 
Rozhledna byla postavena ve Sloupu v 
Čechách v letech 2010 – 11. Z jejího 
ochozu je krásný výhled na sloupské 
údolí s  poustevnou a souvislé pásmo 
zalesněných kopců Lužických hor. 
Nejnápadnější z nich je kuželový Klíč, ale je možné zahlédnout i 
vzdálenější Luž, Jezevčí vrch nebo Hvozd. Směrem na jih je vidět 
čedičový kopec Špičák u České Lípy. Rozhledna stojí v nadmořské 
výšce 354 metrů, její samotná výška je 33 metrů včetně antén, na 
vřetenovém schodišti má 150 schodů. 
 
 

 

 

 

 

kontrolní známka     prémiová známka 

 

Co mě zde zaujalo: 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 
Byl(a) jsem zde dne: 
Podpis: 



Moje poznámky: 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 



…..…. výprava 

 
Místo:  VYHLÍDKOVÁ VĚŽ LANŠPERK 
 
Popis: 
Stavba je umístěna v objektu 
bývalého hradu Lanšperk, u obce 
Dolní Dobrouč na Orlickoústecku. 
Z hradu, který byl založen v 13. 
století, zůstala jen mohutná opěrná 
zeď. Třípatrová ocelová věž s vyhlídkovou 
plošinou byla na Lanšperku vystavěna v roce 2007.  Nejedná 
se o zpřístupněnou hradní věž, ale o nově postavenou 
třípatrovou ocelovou konstrukci o výšce 8 m. 
Z rozhledny lze spatřit panorama Orlických hor, masiv 
Králického Sněžníku, Suchý vrch, Bukovou horu a za dobrých 
podmínek i Jeseníky. 
 

 

 

 

 

kontrolní známka     prémiová známka 

Co mě zde zaujalo: 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 
Byl(a) jsem zde dne: 
Podpis: 



Moje poznámky: 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 



…..…. výprava  
 
Místo:  ANDRLŮV CHLUM  
 
Popis: 
Andrlův chlum o nadmořské výšce 559 
metrů je vrch v okrese Ústí nad Orlicí 
v Pardubickém kraji.   Leží asi 2 km 
jihozápadně od města Ústí nad Orlicí. Na 
vrcholu Andrlova chlumu stojí železná 
rozhledna Stříbrná krasavice, vysoká 50 m, s vyhlídkovou 
plošinou ve výšce 35 metrů. Za pěkného počasí je odsud vidět 
Kralický Sněžník, Orlické hory, Krkonoše a Českomoravská 
vrchovina. 
 
 

 

 

 

kontrolní známka     prémiová známka 

 

Co mě zde zaujalo: 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 
 

Byl(a) jsem zde dne: 
Podpis: 



Moje poznámky: 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 



Náhradní plnění 1: 
 

Místo:  ………………………………………………………………………………………… 

Popis: 
…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

náhradní známka 
 
Byl(a) jsem zde dne: 
Podpis: 

 

 

Náhradní plnění 2: 
 

Místo:  ………………………………………………………………………………………… 

Popis: 
…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

náhradní známka 
 
Byl(a) jsem zde dne: 
Podpis: 


