
SÓLOVÝPRAVA NA 
CÍSAŘSKÝ KÁMEN 

 
Sraz: někdy od 19. 10. do 1. 11.; Vesecký rybník 
S sebou: vlastnoručně vyrobená svačina, pití, teplé oblečení, pevná obuv 
Mapa: https://mapy.cz/s/lucepogafe (doporučuji si stáhnout předem poslanou 
mapu se zakreslenou cestou – body v mapě nijak nesouvisí s úkoly) 

 
Protože se na výpravu nemůžeme vydat dohromady, připravili jsme si pro vás krásnou 
cestu na rozhlednu Císařský kámen. Využijte toho, vezměte mamku, taťku, bráchu, 
ségru… a udělejte si procházku. Nezapomeňte si sami udělat sváču ať vám to 
můžeme podepsat ve stezce! 
 
BONUS: Kdekoliv během cesty si pořiďte fotografii s vlastnoručně vyrobenou svačinou 
– nováčkům to následně podepíšeme v přijímací zkoušce.    
 
Výprava začíná u rozcestníku VESECKÝ RYBNÍK. U Veseckého rybníka lze zaparkovat 
autem nebo sem jde dojet autobusem č. 13, 24 či 26 (zastávka Jeřmanická – dále po 
zelené turistické značce). Během výpravy budete plnit úkoly, u kterých se vždy 
nezapomeňte vyfotit! Fotky poslouží jak do kroniky, tak i k následnému přidělení 
mustangů. 
 
Od Veseckého rybníka se vydejte po zelené turistické značce 
(směr na Císařský kámen). První naše zastávka bude 
zanedlouho. Po cestě potkáte obrovský balvan, který úplně 
vybízí k pěvecké show. Vaším úkolem bude si vybrat vaši 
oblíbenou písničku, kterou zazpíváte vaší rodině! 
Nezapomeňte se u toho za 1M vyfotit. Odvážlivci mohou poslat 
i video :-). Dále můžete pokračovat po zelené turistické 
značce.  
 

 
Když půjdete pozorně po zeleném značení, tak Vám 
cestu zkříží velká žlutočerná závora, která brání 
autům si jen tak jezdit po lese! Vyfoťte se u ní a dále 
pokračujte po zelené, dokud nenarazíte na silnici. 
Poté jděte nahoru po silnici a cca po 100 m odbočte 
vlevo na lesní cestu. Když se po ní vydáte, tak 
zanedlouho narazíte na rozcestí s naučnou stezkou 
a dáte se doprava. Pokud jste se ještě neztratili, tak 
za 300 m je odbočka doleva k rybníku Pod Císařským 
kamenem neboli “jezírku lásky”.   

 
U jezírka je Vaším úkolem postavit land 
art. Vytvořte originální dílo v přírodě a 
pořiďte si s ním fotografii. Pak se vraťte 
na cestu a pokračujte dál, až nenarazíte 
na silnici. Zde se napojte na zelenou 
značku a pokračujte po ní. Během této 
trasy ještě postavte co nejvyšší 
kamennou věž. Se svým výtvorem se 
nezapomeňte vyfotit. 

https://mapy.cz/s/lucepogafe


 
Až dorazíte na Císařský kámen, tak si udělejte parádní vrcholovou 
fotku! Možná zkuste trochu lepší, než kterou si pořídila Elibu s Šiškou, 
ať jste na ní aspoň vidět. Zde si dejte pořádnou přestávku, vždyť si to 
po tom výšlapu zasloužíte. Můžete si zde i pořídit fotografii s 
vlastnoručně vyrobenou svačinou. Až se nasvačíte dosyta, tak určitě 
vyražte dál. 

 
Ještě půjdeme chvíli po zelené až narazíte na 
kamenný kruh. Zde najdete u každého kamene 
znamení zvěrokruhu. Vyfoťte se s tím Vaším. 
Najdete zde i mimo jiné dřevěné špalíčky, na 
kterých jsou vyryty jednotlivé planety. No a teď 
neotálet a jdeme dál! Až dorazíte na rozcestník 
Milíře – kaplička, vydejte se doprava po červené 
turistické značce. Po 400 m bude další odbočka 
doprava (pokud dorazíte k rozcestníku Milíře – 
rozcestník, tak se budete muset trochu vrátit). 
Cestou se napojte na naučnou stezku.  

 
Během cesty lesem narazíte na spoustu 
popadaných či pokácených bříz. Najděte 
si jednu a vemte si ji do KPZ. Určitě se Vám 
bude někdy hodit. Nezapomeňte se u toho 
vyfotografovat.  
 
 
Určitě si všímejte při cestě lesem věcí okolo. Pokud budete 
pozorní, tak zajisté najdete posed, u kterého se 
vyfotografujte. Dále pokračujte po naučné stezce až narazíte 
na rozcestník Mojžíšův pramen. Nenechte se zmást! 
Nepůjdeme po žluté, ale zase po zelené. Stále se držte 
naučné stezky (možná budete odbočku chvilku hledat, ale je 
po pravé straně).  
 

 
Zanedlouho narazíte na ceduli s nápisem 
UZNANÁ BAŽANTNICE. Každý chce mít 
přeci fotku s uznanou bažantnicí. Tak šup 
šup už berte foťák do ruky a foťte. Dále 
pokračujte po naučné stezce, pokud 
narazíte na rozcestí, dejte se doprava. Až 
dorazíte k silnici, tak jděte rovně a buďte 
opatrní.  
 
 

  



Poslední fotku si udělejte s Veseckým rybníkem! 
Závěrečná fotka určitě bude plná radosti, že jste 
tuto cestu zdárně ušli.   
 
Fotky nám, prosím, pošlete přes úschovnu na 
mail info@ctveraci.cz a my je nahrajeme na náš 
oddílový web.  

 
Výpravu pro Vás připravili: Šiška, Elibu, Tlapka a 
Berry 
 

mailto:info@ctveraci.cz

