
Klub českých turistů, odbor Doubravník ve spolupráci s „turisty z Brna“ 

pořádá autobusový výlet za poznáním 

ŠUMAVA v okolí Prášil 

6.5.- 10.5. 2020 ( středa- neděle) 

Odjezd autobusu: Nedvědice u školy 6.00 hod., Doubravník nám. 6.15 hod.,  Tišnov u  

       Penny 6.35 hod., Brno Janáčkovo divadlo 7.15 hod. Další nástupní místa možná po trase.  

Program:                                                                                                                            

Středa: dojedeme na Novou Hůrku ( 888 m.n.m.), pěší trasa přes Hůrku (1012m) a Vysoké     

Lávky  ( 901m.) do Prášil (884 m) ( 9 km), kde se ubytujeme.  

Čtvrtek: autobusem do Srní ( 885 m.),odtud pěšky  Hauswaldská kaple (934 m), Tříjezerní 

slať(1070 m.), Modrava (983 m.,11 km, oběd), Horská Kvilda (1063 m.) (18 km). Návrat 

autobusem.  

Pátek: autobusem do  Hartmanic ( 710 m.) , Dobrá Voda (889 m., 3 km, muzeum, kostel), 

Rovina (927m,oběd), Prášily (884m.) (13 km)  

Sobota:  autobusem býv. Paště (592 m.), býv. Stodůlky( 840 m.), Malý Babylón (968m.), 

Pustina (938 m.), Rovina ( 927m.12 km, oběd), Skelná (875 m.,16 km) nebo až do Prášil        

( 884m.) (21 km) 

Neděle: Sušice (472 m.) -  muzeum, vyhlídkové místo Stará vodárna ( 565 m.) (3 km) Návrat 

ve večerních hodinách. 

Všechny trasy je možné zkrátit. Uvedeného programu není povinnost se držet. 

Ubytování: Turistická chata v obci Prášily, tří, čtyř, pěti a šestilůžkové pokoje, na 

pokojích lednička, rychlovarná konvice, talíře, příbory, skleničky. Velká společenská 
místnost. Součástí chaty je zahrada s ohništěm. 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, každý den na trase restaurace. 

Cena: členové KČT Doubravník 2350,- KČ,  členové KČT  2400,- Kč,  ostatní 2600,- Kč.  

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

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

osob) 

 Platby bude přijímat Maruška Čechová Doubravník, Miladka Burýšková Nedvědice, Hana 

Ondroušková Tišnov 

mailto:hanaond@seznam.cz

