
Klub českých turistů, odbor Doubravník 

pořádá autobusový výlet za poznáním 

ŠUMAVA v okolí Prášil 

4.5.- 8.5.2022 (středa - neděle) 

Odjezd autobusu:  Brno Janáčkovo divadlo 6.00 hod., Tišnov u  Penny 6.30 hod. Nedvědice 
u školy 6.50 hod., Doubravník nám. 7.00 hod., Další nástupní místa možná po trase.  

Program:    Uvedeného programu není povinnost se držet. 

 Středa:   Rábí- návštěva hradu, oběd, dojedeme do Prášil 

Čtvrtek:  túra Nová Hůrka (891 m n.n.) - Jezero Laka (1085 m n.m.) – Železná Ruda                                 
(760   m n.m.) 14 km – Bavorská Železná Ruda (15 km) 

 nebo  podle epidemiologických nařízení  a počasí autobusem na Velký Javor (lanovkou na 
vrchol a zpět  13 EUR, okruh asi  2 km, převýšení 70 m ), túra  od dolní stanice lanovky 
(1043 m n.m.) – Velké Javorové jezero (933 m n.m.), procházka kolem jezera (6 km) 

Pátek: Srní (Mechov) (845 m n.m) – Klostermannova vyhlídka (879 m n.m.)-  Srní (856 m 
n.m., 6 km) – vlčí výběh (895  m n.m.) – Klostermannův most  (872 m n.m.) – Vydra- 
Čeňkova Pila (644 m n.m.)  (17 km )  

Sobota::  túra Prášíly (870 m n.m.) - Prášilské jezero (1081 m.n.m.) – Poledník (1313 m 
n.m.) – Srní (856 m n.m.) (19 km) nebo Prášily 

nebo Prášily- Prášilské jezero (1081 m n.n.)  – Prášily  

Neděle:   Annín (529 m n.m.)- Kostel sv. Mořice  (614 m n.m.)  – Kašp. Hory (740 m n.m.)  (8 
km) 

 Návrat ve večerních hodinách.   

Ubytování: Turistická chata v obci Prášily, tří, čtyř, pěti a šestilůžkové pokoje, na pokojích 
lednička, pro každého velký a malý ručník. Rychlovarné konvice a fény ve větším množství 
na patře. Velká společenská místnost. Součástí chaty je venkovní terasa. Sociální zařízení 
na chodbě v dostatečném počtu. V přízemí sprchy a WC a v patře jen WC.  V obci je 
restaurace a obchod otevřený i v neděli.  

Stravování: polopenze, snídaně i večeře formou švédských stolů. Cestou tam i zpět 
zastávka na oběd po trase. 

Cena: 3.900,- Kč  nečlenové, členové KČT se základním členstvím 

           3.700,- Kč členové KČT se členstvím AKTIV 

          3.850,- Kč členové KČT Doubravník se základním členstvím 

          3.650,- Kč členové KČT Doubravník se členstvím AKTIV 

V ceně je doprava, 4 x ubytování, místní rekreační poplatky, polopenze. 



Přihlášky co nejdříve Hana Ondroušková  hanaond@seznam.cz, nebo SMS 732 230 310 
(jméno a počet osob).  

Platbu přijímá: Marie Čechová,  Doubravník 224, 

                        Milada Burýšková, Nedvědice 121, 

                        Hana Ondroušková, Družstevní 526, Tišnov  

                        nebo účet číslo 128 745 407/0300 
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