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KAMERA – KLAPKA – JEDEM! A kam že to jedem? Z hanácké placky se přesuneme do 

šumavských vysokých hor a rozlehlých hvozdů. Organizátoři z klubu přátel přírody Malá liška 

připravili pětidenní nabouchaný program, během kterého poznáme tento překrásný kus 

planety Země na česko-rakousko-německém pomezí, kde podle starých Římanů nebylo o co 

stát. Že se staříci mýlili, poznáme na vlastní oči, uši, nohy i chuť. 

Šumavu navštívíme v rámci projektu NATURA TOUR 2012. Jsou to čtyři víkendy pořádané přáteli 

přírody z Olomouce v roce 2012, které mají za cíl propagovat evropskou síť chráněných území 

NATURA 2000 a přiblížit, jak se zde žije zvířatům i lidem. Podívali jsme se do Hrubého Jeseníku, 

teď jedeme na Šumavu, pokračujeme Pálavou a Beskydami. Natura 2000 je soustava chráněných 

území napříč všemi státy Evropské unie. Cílem je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, 

rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce 

ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast. Pojďme se s nimi seznámit a 

poučit se, jestli a jak může v dnešní době žít člověk v souladu s přírodou. Hurá na Šumavu!  

Natura Tour 2012: Jarní výjezd na Šumavu 

Drsně divoká a přitom tak 

krásná – to je šumavská 

příroda. Škoda to nevidět! 

V lesích se schovávají nejen 

zvířata a ptáci. Důchod tu tráví i 

tajemný filmový Král Šumavy… 

27. 4. – 1. 5. 2012 

Kvilda a okolí 



 

Natura Tour 2012: Jarní výjezd na Šumavu 
Malá liška – klub přátel přírody z Olomouce 

KDY: 27. 4. – 1. 5. 2012 

KDE: Šumava – Kvilda a okolí 

CENA: ubytování – 560 Kč na osobu za celkem 4 noci 

doprava – poměrná část za benzín, předpokládá se cena do 1.000 Kč (závisí na počtu ujetých 

kilometrů a počtu pasažérů v autě) 

  strava – stravu si každý zajišťuje sám (sebou či na místě…) 

 vstupné – předpokládá se nejméně 9 €, ale bude vhodné mít připravenou vyšší částku 

POČET ÚČASTNÍKŮ: maximálně 18 

 

Program 

Pátek 27. dubna 

 Sraz na bývalém autobusovém nádraží v Olomouci u tržnice v 12:30 a odjezd nejpozději v 13:00 hodin směr 
Šumava – Kvilda, předpokládaný příjezd v cca 18:00 hod.  

 Ubytování a seznámení s programem, volba programu následujících dnů dle počasí, nálady a gusta všech 
zúčastněných, večerní zábava. 

Sobota 28. dubna  

 Volitelný celodenní program:  

 - 14 km pěší trasa  Kvilda – Jezerní slať (horské rašeliniště s rozhlednou) – Churáňov (pěkný výhled, hotely, 
parkoviště) – Zadov (zde lanové centrum) – Přilba – Kvilda, a pokud budeme zvládat, po návratu auty cca 5 km do 
Bučiny (zde je v případě zájmu NS Národní park), odkud půjdeme celkem cca 6 km k pramenu Vltavy a zpět. 

 - alternativní program: navržená cyklistická trasa (bude mít připraveno Libor Homola)  

 - alternativní program: lyžování (dle sněhových podmínek, podle posledních informací spíše ne) 

Neděle 29. dubna 

 Volitelný celodenní program:  

 - výjezd do NP Bavorský les, cestou můžeme navštívit sklárnu ve městě Mauth (kde je předběžně zamluvena 
prohlídka zdarma jen pro nás a kde si po prohlídce za poplatek 8 - 9 € můžeme každý vyfouknout skleněnou 
kouli) a odtud můžeme pokračovat do Neuschönau navštívit nejdelší stezku korunami stromů na světě 
s jedinečnou 44 m vysokou stromovou věží (vstupné 7 - 8 €) 

 - alternativní program: navržená cyklistická trasa s Liborem Homolou 

 - alternativní program: lyžování (dle sněhových podmínek, podle posledních informací spíše ne) 

Pondělí 30. dubna 

 Společný dopolední program: návštěva Informačního střediska ve Kvildě – interaktivní mapa Šumavy, stálá 
expozice, promítání filmu o Šumavě cca 30 min, prodejné i neprodejné propagační materiály  

 Dále dopoledne procházka v okolí Kvildy po NS Bezlesí 

 Volitelný odpolední program:  

 - přejezd k Boubínskému pralesu, 9 km trasa může vést z místa vlakové stanice Zátoň, kde je směrem na Idinu 
pilu parkoviště pro auta, odtud příchod k NS Boubínský prales a zpět do Zátoně na parkoviště  

 - alternativní program: navržená cyklistická trasa s Liborem Homolou 



  

 - alternativní program: lyžování (dle sněhových podmínek, podle posledních informací spíše ne) 

 

Úterý 1. května 

 Společný program: 15 km pěší trasa v okolí Plešného ledovcového jezera a podél Schwarzenberského kanálu – 
start v  Jelení (kam přijedeme autem už po cestě do Olomouce), poté dojdeme k Plešnému jezeru (zde je 
předběžně zajištěna přednáška zdarma přímo strážcem parku), odtud podél kanálu zpět do Jelení 

 Podle časového zvládání odjezd do Olomouce nebo zastávka v místní hospůdce, jestli nějakou potkáme. 

 

Doprava 

Na místo určení se vypravíme osobními auty, 
předběžně zajištěna 4 osobní auta o celkové kapacitě až 19 cestujících. Kdo a 
s kým v čem pojede, se definitivně rozhodne podle přihlášených. Osazenstvo 
jednotlivých aut se bude podílet na nákladech za pohonné hmoty, počítejte 
nejen s ujetými kilometry cestou tam a zpět (zhruba 700 km), ale i s kilometry v 
místě či při výjezdu do NP Bavorský les.  

 

Ubytování 

Je zajištěno ubytování na Lovecké chatě na Kvildě. V objektu se nachází celkem 
5 pokojů, 2 třílůžkové a 3 čtyřlůžkové. Toalety a sprchy jsou společné. Využívat 
můžeme plně vybavenou kuchyňku a společenskou místnost s krbem a TV. Je zde 
i místo pro odkládání lyží a kol. Parkování je přímo u objektu. 

Strava 

Stravu si každý účastník zajišťuje sám. Lze využívat vybavenou kuchyňku přímo 
v místě ubytování nebo vše vyřešit pomocí služeb místní restaurace. 
 

… a další 

Nezapomeňte prosím na výměnu € pro případ výjezdu za hranice ČR a také na případné cestovní 

pojištění. To necháváme na zvážení každého účastníka. 

Zájemci, hlaste se vedoucí akce Bety Tomanové na mail alzbeta.tomanova@gmail.com.  
 
Všem přihlášeným bude ještě nejpozději do 20. dubna rozesláno upřesňující info s případnými 
změnami, rozpisem osazenstva jednotlivých aut apod.  

Na skvělou akci právě s vámi se těší Bety Tomanová, Jana Grohmannová a Libor Homola 
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