Vlakem na školní cykloturistický výlet

Vypracovali:

Petr Janíček, PE2
Markéta Somali, PE2

Vlakem na školní cykloturistický výlet.
První den:
Sraz:
6:50 ve vestibulu železniční stanice České Budějovice

Cesta na Kubovu Huť:
Zakoupení skupinové jízdenky České Budějovice – Kubova Huť přes Strakonice
Skupina 20 žáků zaplatí jednosměrné jízdné 1010,- Kč
Cena za osobu: 51,- Kč
Zakoupení třídenního Kombinovaného dokladu na jízdní kolo (1 ks /osoba) 80,Kč
Celková cena za dopravu jedním směrem s jízdním kolem je 131,- Kč/
osoba
Odjezd z Českých Budějovic Os 8004 v 7:09
Příjezd do Strakonic v 8:19
Přestup na Os 18104 s odjezdem ze Strakonic v 9:12 směr Kubova Huť
Příjezd do železniční stanice Kubova Huť 11:10
www.idos.cz, www.cd.cz

Ubytování:

od 12h

Amber Hotel Kuba – Kubova Huť
Cena: 300 Kč osoba + snídaně \noc
Možnost objednání večeří.
V hotelu/areálu se nachází restaurace,
terasa, bar, společenská místnost s TV,
krytý bazén, stolní tenis, tělocvična,
vířivka, hřiště, půjčovna kol, internetové
připojení, směnárna, 3x salonek (15, 20
osob, kongresová technika).

Odpolední program:
12.00
13.00
13.30
14.30

–
–
–
–

13.00
13.30
14.30
18.30

18.30 – 19.00
19.00 – 21.00
21.00 – 21.30
22.00

ubytování v pokojích hotelu, uložení a kontrola kol
oběd v hotelové restauraci
odpolední klid
výlet naučnou cykloturistickou stezkou na kolech kolem
Boubínského pralesa cca 15km
večeře
přednáška na téma Šumava na kolech
osobní hygiena
večerka
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Šumava na kolech
Přednášku připraví Mgr. Ivan Koplich. Výklad bude zaměřen na rozvoj
cykloturistických tras na Šumavě a podpořen obrazovými materiály.

Boubín

Boubín je nejvyšší a nejznámější vrchol vnitřní části české Šumavy. Je sloţen
převáţně z ruly a je z většiny pokryt smrkovým porostem. Na jihozápadním svahu se
nachází nejznámější přírodní rezervace v Čechách Boubínský prales. Byl zaloţen
schwarzenberským hajným Josefem Johnem roku 1858. Nynější rozloha rezervace
je 666,4 ha. Na 47 ha se rozkládá jádro rezervace. Porost je sloţený především ze
smrků, jedlí a buků starých 300 aţ 400 let. "Král smrků", starý 450 let, vysoký 57,5
m a měřící 5 m po obvodu, padl při silném větru 4. 12. 1970. Vlastni jádro rezervace
je oplocené a není tam dovolen vstup. Po obvodu pralesa vede naučná stezka, měřící
14 km s 8 zastávkami, kde je moţno na panelech získat informace o flóře, fauně,
podnebí apod. Stezka vychází od "Boubínského jezírka", které bylo vybudováno
v 19. století a jeho vody slouţily pro plavbu vytěţeného dřeva. Na vrcholu postavený
ţulový obelisk připomíná výstup praţského arcibiskupa Bedřicha Schwarzenberka
3. 8. 1867.

BOUBÍNSKÝ PRALES
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Druhý den:
Dopolední program:
7.00
7.30 – 8.00
8.00 – 8.30
9.00

budíček, osobní hygiena
snídaně
příprava na celodenní cykloturistický výlet
odjezd od hotelu směr Vimperk

Trasa výletu:
Místo
Kubova Huť
Pravětín
Vimperk
Šumavské Hoštice
Kratušín
Záblatí
Malý Bobík
Kaplice
Zátoň
Horní Vltavice
Kubova Huť

km

n. v.

0,0
9,0
10,5
16,5
21,5
26,0
30,0
36,0
38,0
41,5
44,0

900
800
700
875
745
650
1027
930
890
824
900

Kubova Huť
Malebná obec v oblasti Boubínské hornatiny,
vznikla jako jedna ze sklářských š umavských
osad. Byla nazvána po zámeckém hejtmanovi
Gubovi. Rozkládá se v nadmořské výšce kolem
1000 m, v místech, kudy v minulosti
procházela historicky známá Zlatá stezka.
Nyní zde vede mezinárodní silnice Vimperk Stráţný - Passau. Dnes je Kubova Huť a celá
podboubínská krajina vyhledávaným místem
pro letní i zimní rekreaci. Celkový počet
stálých obyvatel je 96 občanů. Katastrální
výměra obce a přilehlých pozemků činí 141 ha.
PSČ je Vimperk 38501, kam obec Kubova Huť
poštou patří. Zajímavostí je nejvýše poloţená
ţelezniční stanice v Čechách.

Vimperk
Malebné městečko Vimperk, často
nazývané branou Šumavy nebo městem
pod Boubínem, Leţí v údolí řeky Volyňky
na úpatí pralesa Boubína v nadmořské
výšce 700 m. Správní obvod zahrnuje
celkem 21 obcí, z nichţ statut města má
Vimperk. Počet obyvatel ke dni 1. 4. 2005
je 8043 obyvatel. Správní obvod má
rozlohu 535,15 km2. Vimperkem prochází
hlavní silniční tah do Německa přes
hraniční přechod Stráţný. V blízkosti
města začíná území Národního parku
Šumava a Chráněné krajinné oblasti
Šumava.
Město proslulo sklářstvím a knihtiskem,
později
textilním
průmyslem,
elektronikou a průmyslem nábytkářským.
V současnosti zde působí rozvíjející se
podniky Rohde a Schwarz, Vimperská
masna, Sklárny Vimperk a několik malých
tiskáren.
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Obec Kratušín se nachází v
okrese
Prachatice,
kraj
Jihočeský. Ke dni 28. 8. 2006
zde ţilo 53 obyvatel. Zajímavýá
je kaple na návsi. První písemná
zmínka o obci je z roku 1389.
Obec Šumavské Hoštice se rozprostírá 7 km
východně od města Vimperka, 765 m n.m. v krásné
přírodě šumavského podhůří. Pod správu místního
obecního úřadu spadají obce Kosmo, Vojslavice,
Škarez a Nedvídkov. Dohromady mají zhruba 400
obyvatel.

Malý Bobík
Kupovitý výběţek 2,5 km severozápadně od Mlynářovic. Severovýchodní rozsocha hlavního
Boubínského hřbetu se čtyřmi vrcholy. Nejvyšší je právě Malý Bobík, zbylé tři jsou niţší neţ 1
000 m n. m. Skalka na vrcholu, rozptýlené sutě na svazích. Zalesněno smrkem. Součást jelení
obory.

Horní Vltavice
Příjemná a turisticky atraktivní obec leţí v romantickém údolí Teplé Vltavy v nadmořské výšce
805 m na území Chráněné krajinné oblasti Šumava. K obci patří osady Račí a Ţlíbky a dále
osady Březová Lada, Polka a Slatina, které leţí v Národním parku Šumava. Do katastru obce
územně spadá i proslulý Boubínský prales, jedna z nejobdivovanějších a nejnavštěvovanějších
lokalit celé oblasti. V současné době ţije v Horní Vltavici 395 obyvatel. Celý katastr obce má
výměru 5879 hektarů.

Odpolední program:
18.30 – 19.00
19.00 – 21.00
21.00 – 21.30
22.00

večeře
společný program v klubovně hotelu
osobní hygiena
večerka
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Třetí den:
Dopolední program:
7.00
7.30 – 8.00
8.00 – 8.30
9.00

budíček, osobní hygiena
snídaně
příprava na zpáteční cestu
odjezd

Cesta do Českých Budějovic:
Zakoupení skupinové jízdenky Kubova Huť – České Budějovice přes Strakonice
Skupina 20 žáků zaplatí jednosměrné jízdné 1010,- Kč
Cena za dopravu zpátečním směrem s jízdním kolem je 51,- Kč/osoba
Odjezd z Kubovy Huti Os 18107 v 9:06
Příjezd do Strakonic v 10:38
Přestup na Os 8007 s odjezdem ze Strakonic v 12:03 směr České Budějovice
Příjezd do železniční stanice České Budějovice 13:20
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MAPA – KUBOVA HUŤ – BOUBÍN – A OKOLÍ

Určitě s sebou:
- vybavené trekingové jízdní kolo v bezvadném stavu
- sportovní oblečení a obuv (nepromokavé, pro případ deště)
- batoh na záda nikoli přes rameno
- láhev na pití
- kapesné (cca 500,- Kč)
- potřebné léky, kartička zdravotní pojišťovny, osobní doklady,
hygienické potřeby
- dobrou náladu a pěkné počasí
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