
  Přestože skotské podnebí je značně nestálé, Skotsko samo je zcela zaslouženě vyhledáva-

nou zemí. Najdete zde totiž takřka vše, po čem běžný turista touží. Od mírně zvlněné kra-

jiny u hranic s Anglií až po větry ošlehané nehostinné ostrovy lemující jeho západní a severní 

pobřeží. Většina jeho území je až překvapivě snadno dostupná, a to i odlehlá jezera, údolí a 

pohoří Highland, které leží ani ne dvě hodiny cesty od Edinburghu a Glasgowa, dvou 

z nejzajímavějších a nejpřitažlivějších britských měst. 

  Po dlouhá staletí byli Skotové rozdělený národ. Gaelsky hovořící klany, živící se především 

chovem dobytka, obývaly severní a západní části země a jižní a východní oblasti byly osídle-

ny takzvanými Skoty z Lowlandu, mezi kterými převládaly feudální vztahy převzaté z velké 

části od Normanů. Tyto dvě jazykově odlišné skupiny se vyvíjely do značné míry nezávisle a 

jejich četné odlišnosti byly příčinou jednoho z mnoha národnostních konfliktů na území Skot-

ska. Další příčinou takřka neustálých rozbrojů bylo od dob reformace náboženství. Spory 

nevznikaly jen mezi katolíky a protestanty, ale i mezi příslušníky mnoha náboženských sekt. 

Ještě později se díky postupující industrializaci prohloubily rozdíly mezi venkovem a městy 

centrálního a východního Skotska, jejichž obyvatelé se ve značné míře začali přiklánět 

k různým sociálně laděným myšlenkovým proudům. Problémy podobného charakteru se zde 

vyskytují dodnes. Značné napětí panuje zejména mezi přistěhovalci a starousedlíky, mezi 

bohatšími a chudšími vrstvami a mezi obyvateli dynamicky se rozvíjejících městských rezi-

denčních čtvrtí a slumových oblastí plných drog a násilí.  
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INFORMACE PŘED ODJEZDEM  
 

      sraz účastníků a odjezdy 
    ve středu 5.října 2016 v 5.30 hodin v České Lípě před KD Crystal v Parku generála Heliodora Píky 

nebo v 7.00 hodin v Teplicích na parkovišti před budovou hlavního nádraží., 

      odjezdy: Česká Lípa – KD Crystal: v 5.30 hodin, Teplice – před nádražím ČD: v 7.00 hodin 
 

      program akce   
 

       1.den – středa 5.října 2016: cesta z Teplic povede po dálnici do Německa a dále okolo Drážďan na letiště 

Berlin-Schönefeld. Příjezd na letiště cca v 11.00 hodin. Odlet letadla 

pravidelné linky nízkonákladové letecké společnosti RYANAIR ve 

12.40 hodin z Berlína, přílet do Glasgowa ve 13.50 hodin místního času 

(přímý let, časový posun – 1 hodina, doba letu: 2:10 h). Po odbavení 

převzetí auta a přejezd do STIRLINGU (možnost prohlídky královské-

ho hradu, postaveného vysoko na skále, který po staletí vévodil skot-

ským dějinám) a přes FALKIRK (originální rotační lodní výtah – jedi-

ný tohoto typu na světě) do 

Edinburghu., zde ubytování a 

nocleh.,  

       2.den – čtvrtek 6.října 

2016: snídaně, po snídani odjezd do města a celodenní poznávání 

EDINBURGHU, jednoho z nejhezčích měst na světě. V průběhu dne 

navštívíme například Královskou míli s katedrálou sv.Jiljí, Edin-

burghský hrad, ve kterém jsou ukryty korunovační klenoty, nebo 

budete mít možnost navštívit proslulou Královskou jachtu Britannia, 

projdeme se po reprezentativní třídě Princess Street, podíváme se 

k sídlu skotské královny Holyrood Palace v Holyrood Parku, ze které-

ho se vydáme i na nejvyšší vrcholek města Arthur´s Seat do nadmoř-

ské výšky 251 metrů, z něhož se nabízí ten nejlepší výhled na Edinburgh, navštívit můžete i Museum of 

Scotland apod. Budete-li mít zájem, navštívíme i muzeum tradiční skotské whisky The Scotch Whisky Experi-

ence (český audio průvodce)  a večer, po setmění, se do ulic tohoto báječ-

ného města vrátíme znovu… Nocleh.,  

       3.den – pátek 7.října 2016:  snídaně, po ní odjezd z Edinburghu a 

cesta k zámku BLAIR CASTLE, zde možnost prohlídky velkolepého sídla 

vévody z Athollu, sídla rodu Murray. Odpoledne přijedeme k nejznámější-

mu skotskému jezeru, k jezeru LOCH NESS, a zastavíme se 

v IVERNESS, označovaném branou do Skotské vysočiny, a v městečku 

DRUMNADROCHIT v zajímavé expozicí „Loch Ness Centre“. Poté mož-

nost návštěvy trosek hradu URQUHART CASTLE a v podvečer návrat do 

Drumnadrochitu, kde máme zajištěn nocleh.,  

       4.den – sobota 8.října 2016: po snídani cesta k zřejmě nejfotografova-

nějšímu hradu Skotska – k EILEAN DONAN CASTLE, který budeme mít 

možnost v sobotním dopoledni navštívit. Po prohlídce hradu jízda podél jezera LOCH NESS do malebného 

městečka FORT AUGUSTUS, kde můžeme shlédnout zdymadla KALEDONSKÉHO KANÁLU. Údolím 

GLEN NEVIS se přesuneme k lanovce na nejvyšší horu Skotska a v případě zájmu vyjedeme na vrchol hory 

BEN NEVIS (1344 mn.m.). V podvečer nás pak bude čekat již jen 

přejezd na břeh jezera LOCH LINNHE, kde v městečku Fort Willi-

am strávíme další noc., nocleh., 

       5.den – neděle 9.října 2016: snídaně a po ní cesta podél jezera 

LOCH LINNHE s četnými výhledy na jezero. Zastávka 

v romantickém přístavním městečku OBAN, ve kterém můžeme 

navštívit i zdejší destilérku Oban a po této zastávce cesta vyhlídko-

vou panoramatickou silnicí přes průsmyk BRANDER PASS 

v NÁRODNÍM PARKU TROSSACHS do Ballochu. Zastávka u 

jezera LOCH LOMOND a večer dojezd do GLASGOWA, večerní 

procházka centrem, ubytování a nocleh.,  

       6.den – pondělí 10.října 2016: ráno po snídani prohlídka GLASGOWA, mj. katedrály sv.Munga, stavby 

označované za nejkrásnější svého druhu v celém Skotsku. Kolem poledne přejezd na letiště v Glasgowě, odba-

vení a ve 14.15 hodin odlet letadlem nízkonákladové letecké společnosti RYANAIR do Berlína (pravidelný 

přílet v 17.25 hodin středoevropského času (doba letu: 2:10 h). Po odbavení na letišti Berlin-Schönefeld cesta 

naším mikrobusem do Česka., předpokládané návraty ve 21.30 hodin do Teplic a ve 23.00 hodin do České Lípy. 

 



      ubytování, stravování, spropitné                                      

Ubytování v rámci akce je zajištěno v hotelech a penzionech střední kategorie, vždy ve 2-lůžkových pokojích, 

vybavených toaletou a sprchou. 

Snídaně jsou zajištěny vždy po noclehu přímo v ubytovacím zařízení. 

Stravování a nákup potravin bude zabezpečen dle momentálních místních podmínek, každý den bude příležitost 

zastavit se na jídlo a nakoupit v potravinových obchodech ! 

Voda z vodovodní sítě je pitná. 

V restauracích se dává spropitné ve výši 10-15% z účtu, záleží na úrovni poskytovaných služeb. Naúčtovaná 

částka nezahrnuje spropitné. Počítejte s touto taxou již při rozhodnutí navštívit takováto zařízení.  

V případě, že jste s poskytovanými službami spokojeni, je běžné dávat spropitné nosičům zavazadel, číšníkům, 

taxikářům, hotelové obsluze a obsluze čerpacích stanic. 
 

      cestovní formality, víza 
Každý účastník akce musí mít s sebou platný cestovní pas s platností minimálně do 10.ledna 2017 nebo platnou 

ID kartu (občanský průkaz).  
 

      čas 
Ve Skotsku platí greenwichský čas, který je oproti Česku o hodinu pozadu. Tzn., že ve 12.00 hodin ve Skotsku 

je v Česku již 13.00 hodin. 
 

    jazyk                                

Ve Skotsku je samozřejmě úřední řečí angličtina.           
 

      elektřina  

Do sítě je dodáván proud o napětí 230/240 voltů, střídavý proud 50Hz. Zásuvky jsou britské, proto je třeba vzít 

s sebou adaptér určený pro Velkou Británii. 
 

    lékařská péče, pojištění, očkování 
Lékařská péče je snadno dostupná a vysoce kvalitní. Česká republika má s Velkou Británií dohodu o bezplatné 

zdravotní péči, která se týká ale jen  pro případ první pomoci. Doporučuji uzavřít před cestou kvalitní cestovní 

ZDRAVOTNÍ pojištění. Nezapomeňte vzít s sebou i dostatečné zásoby speciálních léků, pokud je užíváte, nebo 

lékařský předpis na ně. OČKOVÁNÍ NENÍ  POVINNÉ. 
 

      jaké bude počasí? 
Nestálé skotské podnebí je z velké části ovládáno tlakovými systémy, které přicházejí z Atlantického oceánu. 

Průměrná denní teplota v této části Británie bývá v tomto období 13-17 stupňů Celsia, průměrné měsíční srážky 

v omto období 56 mm. Nezapomeňte přibalit tentokrát i teplejší oblečení, přikrývku hlavy či klobouky, sluneční 

brýle pro případ slunečního záření, repelent proti komárům, ale také deštníky či pláštěnky pro případ deštivého 

počasí.  
 

    nákupy, clo 
Ve velkých městech jsou obchodní centra, která mají vysoký standard a kde lze koupit prakticky vše potřebné. 

Jejich součástí jsou i potravinové supermarkety. Otevírací doba je zpravidla 9.00-17.30 hodin, o sobotách 08.00-

13.00 hodin. Velká obchodní centra bývají otevřenado 20.00 hodin, a to i v neděli (v tento den minimálně do 

18.00 hodin)..  

Bezcelně mohou být do/z Skotska dováženy předměty osobní potřeby, dále 1 litr alkoholu, 2 litry vína, 200 ciga-

ret nebo 250 gramů tabáku nebo 50 doutníků. BEZ ZÁRUKY! 

NESMÍ SE DOVÁŽET MASNÉ A MLÉČNÉ VÝROBKY! 
 

      oblečení 
Po celý rok je vhodný lehký oděv, přednostně bavlna, co nejméně syntetických tkanin. Pro delší procházky po 

městech a návštěvu kostelů jsou důležité dlouhé kalhoty, zakrytá ramena a pevná obuv. Ochranný oděv proti 

dešti je rovněž v této destinaci důležitý.  

 

    bezpečnost 
Ve Skotsku není víc nebezpečno než jinde na světě., přesto byste se neměli po setmění vydávat do ulic měst 

sami.  Vyhýbejte se parkům, špatně osvětleným, opuštěným a odlehlým místům. 

Tísňová volání: Policie - 999 a zdravotnická záchranná služba - 999 



    doprava, zavazadla 
Přeprava bude na cestě Česká Lípa-Teplice-Berlín a zpět naším mikrobusem, ve Skotsku pak osobním autem. 

Zavazadla jsou omezena díky přeletům s nízkonákladovou leteckou společností, podmínky k velikosti zavazadel 

jsou zde (DBEJTE DŮRAZNĚ NA MAX.VELIKOST A VÁHU ZAVAZADEL, poplatky za větší rozměry 

nebo váhu jsou hodně vysoké – až 50.-€ za každou cestu!): 

Můžete cestovat s jedním palubním zavazadlem na cestujícího o maximální hmotnosti 10 kg a maximál-

ních rozměrech 55 x 40 x 20 cm a 1 malým zavazadlem o rozměrech 35 x 20 x 20 cm.  

Pokud byste požadovali zavazadlo k odbavení (myslím, že v tomto případě není naprosto zapotřebí) cena je u 

zavazadla s váhou do 15 kg 17.50 € nebo u zavazadla s váhou do 20 kg 24.50 € za KAŽDOU cestu a Ryanair 

počítá kurz eura 29.-Kč za euro!!! V případě požadavku objednávky takovéhoto zavazadla, je nutno se přihlásit 

nejpozději do 27.září 2016. 
 

      telekomunikace a pošta 
Vnitrostátní i mezinárodní telekomunikace jsou automatizovány a mají velmi dobrou úroveň. Telefonní spojení 

ze Skotska do České republiky: +420 + účastnické číslo. Pracovní doba na poštách je od 7.00 do 20.00 hodin  ve 

všední dny a v sobotu, v neděli pak od 9.00 do 12.00 hodin. Pošta do České republiky jde minimálně 1 týden.  

 

    měna, doporučené kapesné  
Britskou měnou je LIBRA ŠTERLINKŮ, označovaná mezinárodním symbolem GBP. Libra šterlinků má 100.-pencí. 

Momentální kurz je cca 33.-Kč za 1.-GBP. 
Přijímají se všechny mezinárodně uznávané kreditní karty.  
Banky jsou otevřeny na letištích  24 hodin denně, jinde pondělí-pátek 09.30-16.30 hodin, soukromé směnárny v centrech 

obou měst jsou otevřeny vesměs od 08.00 do 19.30 hodin,   v sobotu a v neděli od 10.00 hodin do podvečera.    

KAPESNÉ: 
Předpokládané vstupné (* doporučené):  

Edinburgh – Hrad* – 16,50 GBP 

Edinburgh – Královská jachta Britannia* – 15.-GBP 

Edinburgh – Palace of Hollyrood – 12.-GBP 

Edinburgh – muzeum skotské whisky*  – 14,50 GBP (včetně audio průvodce v češtině) 

(pro pobyt v Edinburghu možnost využít 48-hodinový Royal Edinburgh Pass za 51.-GBP – platí do všech uve-

dených zařízení, a také např. na Open Top Bus – projížďku autobusem, jejíž jednotlivá cena je 15.-GBP atd.) 

Stirling – Hrad* - 14.50 GBP 

Blair Castle* – 10.70 GBP 

Urquhart Castle – 8.50 GBP 

Zámek Eilan Donan Castle* – 7.-GBP 

Lanovka na Ben Nevis* - zpáteční 12.50 GBP 

Výlet lodí po Loch Lomond (Luss-Inchcailloch-Luss) – 11.50 GBP 

Celkem doporučujeme cca 80.-GBP  na jízdné a vstupenky a cca 60.-GBP na stravu (průměrné ceny – káva cca 

od 1.- GBP, pivo cca od 3.-GBP, hlavní jídlo cca od 15.-GBP). 

Další suvenýry dle Vašeho uvážení. Doporučené celkové kapesné: 150.-GBP  

Britské libry seženete v každé bance či směnárně! Vyměňte již v Česku před odjezdem. 

Ceny vstupů jsou pouze orientační, bez záruky!  

Výši kapesného zvolte dle Vašich nároků. 
 

    zastupitelské úřady    
Velvyslanectví České republiky ve Velké Británii: 

Embassy of the Czech Republic 26, Kensington Palace Gardens, London, 

Telefon: 004420/72431115, 72437902, 72437910 

Honorární generální konzulát Edinburgh:   

12A Riselaw Crescent, Edinburgh, 

Telefon: 0044131/4479509 

Velvyslanectví Velké Británie v ČR: 

Thunovská 14, 11800 Praha 1, tel. +420 257 40   
 

        

 

                      Klidné přípravy a jen hezké zážitky z naší akce  

                      přeje za KTC OVýT Česká Lípa 

                   Jaroslav Svoboda, telefon 702444925  


