
V Praze dne 3. května 2005 
 

Informace na cestu účastníkům exkurze „Za tajemstvím vltavínů“ 
 

  
MÍSTO A ČAS ODJEZDU 
Místo odjezdu jsme vybrali stejné jako v případě minulých exkurzí – ulice Na Florenci (přibližně proti 
průchodu k Bílé labuti). Sem se dostanete např. metrem B - stanice Náměstí Republiky, výstup směr 
Masarykovo nádraží, odkud je ke stanovišti zájezdových autobusů cca 100 m. Datum odjezdu již znáte 
- čtvrtek 12. května 2005. Autobus bude přistaven ve 23:30 hodin, odjezd ve  24:00 (případně dříve, 
když budeme všichni). 
 
AUTOBUS 
Pojedeme autobusem Neoplan - stejným autobusem jsme absolvovali cestu do CERNu i do Anglie. 
Někteří z Vás si tak již mohli vyzkoušet, že je velmi pohodlný na sezení. V autobuse je možno 
zakoupit občerstvení (káva, čaj, limonády, pivo) za české koruny. 
 
PŘÍJEZD 
Přijedeme v neděli 15.5.2005 v pozdních odpoledních hodinách (přibližně v 18 – 19 hodin) opět do 
ulice Na Florenci. 
 
UBYTOVÁNÍ 
První noc strávíme v autobuse, z pátku na sobotu v hotelové ubytovně Jugendherberge v Donauwörth 
(vícelůžkové pokoje), ze soboty na neděli v hotelu Panský dům ve Vyšším Brodě (dvoulůžkové 
pokoje s vlastním sociálním zařízením - www.hotelpanskydum.cz). 
 
STRAVOVÁNÍ 
Individuální  - přes den počítejme spíš s domácí stravou nebo místním rychlým občerstvením, večer 
bude čas si zajít na večeři (v Donauwörth je pro ty, kteří by nechtěli dát eura za jídlo v restauraci, 
k dispozici kuchyňka). Kromě pátečního rána, které strávíme v autobuse, jsou zajištěny v ceně 
ubytování snídaně (v hotelu Panský dům formou švédského stolu). 
 
Na českém území počítáme s tím, že budete mít dostatek času se najíst v restauracích. V sobotu 
počítáme s příjezdem do Vyššího Brodu přibližně ve 20 hodin. V hotelu je restaurace, kuchyň je 
v provozu do 22 hodin. Počítají s námi, jen upozorňují, že obsloužit tolik lidí nebude úderem 
chvilky. Ale pro netrpělivé jsou ve Vyšším Brodě i jiné restaurace. 
 
V neděli počítáme po návštěvě nalezišť vltavínů s pauzou na individuální výběr restaurace v Týně nad 
Vltavou (nebo podle Vaší volby na břehu Vltavy snězení svačiny zabalené ještě z domova). Po cestě 
budou možné zastávky u benzínové pumpy na nákup nápojů či svačiny. 
 
CENA 
Cena zahrnuje dopravu, ubytování se snídaní, průvodce, pojištění léčebných výloh a úrazové pojištění, 
vstupy do muzeí ve Steinheimu, Nördlingenu a Týnu nad Vltavou a také jízdné na hvězdárnu 
Wendelstein. Vlastní finanční prostředky si vezměte v takové míře, abyste byli schopni si zaplatit 
např. vstup na kostelní věž v Nördlingenu nebo do jeskyně na Wendelsteinu, upomínkové předměty 
nebo jídlo. 
 
CESTOVNÍ PAS nebo občanský průkaz? 
Občan ČR může od 1. 5. 2004 vstupovat na území Spolkové republiky Německo a pobývat na něm na 
základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti. Použít lze všechny typy občanských 
průkazů, které byly vydávány od roku 1993, tj. od vzniku České republiky. Doklady by měly být 
platné minimálně po dobu plánovaného pobytu na území SRN. Spolucestující děti (do 15 let) mohou 
být zapsány v pase rodičů nebo cestovat na vlastní samostatný doklad opatřený aktuální fotografií. 
 

http://www.hotelpanskydum.cz/


POJIŠTĚNÍ 
Pojištění je v ceně zájezdu. Pokud jste do přihlášky vyplnili své rodné číslo, jste automaticky pojištěni 
a nemusíte se již o nic starat. 
 
CO SI VZÍT SEBOU? 
Vzhledem k tomu, že se budeme pohybovat v geologických lokalitách, vezměte si spíše sportovní 
oblečení, které navíc když umažete, nebudete příliš litovat. Není sice naším cílem přijet do Prahy 
špinaví, ale kombinace špinaví se suevitem a nějakým tím vltavínem, už vypadá lépe. Kromě toho 
nezapomeňte na deštník, lépe pláštěnku nebo nepromokavou bundu s kapucou, aby Vás 
neomezoval případný déšť (není v plánu!). Pro jistotu i něco teplejšího na hvězdárnu Wendelstein, 
kde se budeme pohybovat v nadmořské výšce přibližně 1800m. Na vrcholu hory je naučná stezka, tak 
tedy i sportovní boty přijdou k užitku. Do hotelů, ale i do autobusu se Vám mohou hodit pantofle. 
Pro ty, kteří se budou chtít vykoupat v Dunaji, připomínáme plavky. Pro jednoduché ubytování 
v Německu potřebujete ručník a hygienické potřeby. 
 
Výbava "geologa" 
V Nördlingenu mají ze suevitu celou věž a i Vy můžete mít doma kousek suevitu.  Aby jste nemuseli 
vézt balvan o rozměru 1 x 1 x 1 metr, kladívko se Vám může hodit. 
 
 
PROGRAM 
 
Pátek 13.5. 
Steinheim – probuzení, geologická naučná stezka, muzeum kráteru Steinheim (http://www.steinheim-
am-albuch.de/meteor/index.htm). 
Nördlingen – muzeum kráteru Ries (http://www.riescrater-museum.de/), prohlídka města, kostelní věž 
postavená ze suevitu, geologické lokality kráteru Ries. 
Donauwörth – nocleh u Dunaje (http://www.jugendherberge.de/jh/donauwoerth/). 
 
Sobota 14.5. 
Ozubenou dráhou na Wendelstein http://www.wendelsteinbahn.de/seiten/frames_bahnen.html - (v 
češtině!), na vrcholu Wendelsteinu je Alpská vyhlídka, romantický kostelík, jeskyně, stezka kolem 
vrcholu, Geo – park, zařízení na sluneční a větrnou energii, vyhlídková restaurace a náš nejdůležitější 
cíl - Hvězdárna Wendelstein (http://www.wendelstein-observatorium.de:8002/wst/wst.html). Přejezd 
do ČR ve směru letu vltavínů, podle času turistická zastávka na cestě. Vyšší Brod – nocleh. 
 
Neděle 15.5. 
Besednice a Slavče - naleziště vltavínů, exkurze do průmyslové těžby. Muzeum vltavínů v Týně nad 
Vltavou. Návrat do Prahy. 
 
 
Podrobnosti  včetně odkazů na jednotlivá místa naší exkurze naleznete na adrese:  
http://praha.astro.cz/akce/ries/ . 

 
 S jakýmikoliv dotazy se obracejte na Pavla Suchana, Astronomický ústav AV ČR, Boční II/1401a, 

141 31 Praha 4, suchan@astro.cz, telefon 267 103 040 nebo na Mgr. Lenku Soumarovou, Štefánikova 
hvězdárna, Petřín 205, 118 46 Praha 1, e-mail: soumarova@observatory.cz,  tel: 257 320 540. 
 
 

http://www.steinheim-am-albuch.de/meteor/index.htm
http://www.steinheim-am-albuch.de/meteor/index.htm
http://www.riescrater-museum.de/
http://www.jugendherberge.de/jh/donauwoerth/
http://www.wendelsteinbahn.de/seiten/frames_bahnen.html
http://www.wendelstein-observatorium.de:8002/wst/wst.html
http://praha.astro.cz/akce/ries/
mailto:suchan@astro.cz
mailto:soumarova@observatory.cz

	AUTOBUS

