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Týden praktického vyučování 

 

Název akce: Botanicko-geologicko-zoologické pobíhání po Šumavě a Sušicko – horažďovických 

vápencích  

Stručná anotace akce: CHKO a NP Šumava – botanika, geologie, zoologie atp…, podle zájmu a 

počasí možná i historie (Mouřenec...) 

Místo(a) konání: Sušice, CHKO a NP Šumava, Sušicko – horažďovické vápence, ubytování Chatová 

osada Luh – Sušice, vedle kempu řeka, koupaliště, plavecký bazén, řada hřišť, skatepark… 

Personální zabezpečení (počet osob, interní/externí): 1/1 

Program po jednotlivých dnech: suchá /mokrá varianta 

1. vlak přes Horažďovice + MHD (7:42 – 9:31, MHD 9:40 nebo 10:30 nebo 11.45, zast. sídliště 

Vojtěška), niva Otavy a Volšovky, pěšky (případně Svatobor, rozdíly společenstev niva – les), 

https://mapy.cz/s/losulomebe, cca 12,5 km) / muzeum Šumavy Sušice + Ateliér skla Sušice 

(Gabor) 

2. přírodní rezervace v oblasti Keply – Zhůří, horské mokřady a louky (PR Kepelské mokřady, PR 

Zhůřská hnízdiště, PR Zhůřská pláň) - údržba rezervace - praktická činnost účastníků 

(odstraňování náletových dřevin, vyžínání atp.), přednáška / beseda se správcem rezervace, (bus 

6:27 - Sušice,,u hřiště - 6:41 Petrovice u Sušice,Rovná,rozc.2.0,  6:45 Petrovice u 

Sušice,Rovná,rozc.2.0 - 7:00 Keply, zpět: 16:51 Keply nutno objednat, 17:14 Sušice u hřiště ARRIVA 

STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.) / v případě celodenního souvislého deště bude přesunuto podle možností správce 

PR na jiný den. 

3. Kašperské Hory – NS Cestou zlatokopů + štola Naděje, PR Amálino údolí a PR Nebe, (případně 

Muzeum seismometrie a štola Kristýna) (mhd, bus 8:35 z nábřeží, příjezd 9:08, zpět bus 15:35, 

15:48, 16:42 do Sušice – nábřeží) / muzeum a centrum NP Kašperské Hory 

4. okolí PR Čepičná, vápencové lomy u Rabí (např.: https://mapy.cz/s/gacafomose, MHD sídliště 

Vojtěška 8:06 + vlak 8:25 do Žichovic), pěšky 12 km + bus z Dobršín rozc. 17.05, 18.02 na nábřeží, 

nebo pěšky 16 km, koupání v kempu v Sušici/Budětická nádrž/býv. vápenc. lom u Rabí) / prohlídka 

Rabí + bazén Sušice 

5. MHD + bus / vlak (Sušice – sídl. Vojtěška 9:16 nebo 10:06, bus 10:30 z nábřeží do Klatov, pak 

vlak – Rokycany 12:31 nebo nádraží Sušice – vlak 11:34 - Rokycany 13:31 přes Klatovy) 

možné alternativy po domluvě se všemi účastníky:  

● rýžování zlata – akce Muzea minerálů Velhartice 

https://mapy.cz/s/losulomebe
https://idos.idnes.cz/vlakyautobusymhdvse/spojeni/draha/?p=Fyb5SSWpsOpfNdTbad2ENFAELhUdsO.A6fjThnVMXCiqEYu7JnOSeA0EnHlsO1UzCYkvSlaudalXAYmr5hjYYQ--&from=34071&to=34082&depTime=17:23&arrTime=17:29
https://idos.idnes.cz/vlakyautobusymhdvse/spojeni/draha/?p=Fyb5SSWpsOpfNdTbad2ENFAELhUdsO.A6fjThnVMXCiqEYu7JnOSeA0EnHlsO1UzCYkvSlaudalXAYmr5hjYYQ--&from=34071&to=34082&depTime=17:23&arrTime=17:29
https://mapy.cz/s/gacafomose
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● vrcholová část Šumavy: Modrava a okolí (8:45 z nábřeží - 9:45), zpět z Modravy 16:57 - 

17:59, případně Antýgl nebo Srní na trase busu 

● okolí NPP pastviště u Fínů a PR Milčice, Humpolec, Annín, pěšky + bus zpět, 

(https://mapy.cz/s/jenozoguja, cca 18 km) / sklárna Annín (brusírna, huť s foukáním skla, 

muzeum) + kostel sv. Mořice – Mouřenec? (zastávka na znamení Annín: 14:20, 14:56, 

15:56, 16:50, 17.56, 19:56) 

Cílová skupina (oborově a NG/VG/všichni): biologové, VG 

Minimální počet účastníků: 5 

Maximální počet účastníků: 15 

Finanční náročnost celkově: 1500 Kč (doprava, ubytování) + 500 Kč případné vstupy a jízdné – 

program bude optimalizován na místě podle počasí, jídlo vlastní 

Finanční náročnost při průměrném naplnění akce: dtto 

Finanční náročnost při minimálním počtu účastníků: dtto 

https://mapy.cz/s/jenozoguja

