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Policie Modrava, to nejsou jen kriminální případy, ale především nádherná příroda. 

 
Poznávací zájezd s pěší turistikou po natáčecích místech kriminálního seriálu Policie Modra-
va. Ten odvysílala televize Nova a odehrál se v prostředí Národního parku Šumava. Natáčelo 
se i v obcích Srní, Horská Kvilda, Kvilda, Modrava, Kašperské Hory a v kempu Antýgl. 
Všechna tato místa budete mít možnost navštívit. Túry lze krátit s ohledem na zdatnost jed-
notlivých účastníků. 

Odjezd: čtvrtek 9. 8. 2018  

Dvůr Králové n. L., autobusové nádraží 5.30 hodin, Lázně Bělohrad, kancelář CK 6.00 hodin, Hořice, auto-

busové nádraží 6.15 hodin, Hradec Králové, vlakové nádraží – stanoviště I. 7.00 hodin, Praha – Černý Most, 

sraz u vchodu do nákupního centra Makro 8.20 hodin (účastníci budou odvedeni vedoucím k zájezdovému au-

tobusu cca 50 m). 

Svozový autobus: Jičín, autobusové nádraží 5.10 hodin, Nová Paka, autobusové nádraží 5.30 hodin,  

Návrat: neděle 12. 8. 2018 

Předpokládaný příjezd do cílového místa ve 20.00 hodin.  

Přeprava a vedoucí: klimatizovaným autobusem, zajišťuje dopravní společnost Casia (včetně prodeje klasic-

kých nápojů). Vedoucím je Jan Hoška, tel. číslo 736 144 421. Telefon průvodce lze použít pouze ve dnech zá-

jezdu. Používejte telefonické spojení do cestovní kanceláře.  

Pojištění: cestovní kancelář je ze zákona pojištěna proti úpadku u pojišťovny Union, a.s. 

Cestovní kancelář zajišťuje účastníkům, kteří o to ve Smlouvě o zájezdu požádali (či dodatečně požádají), pro-

střednictvím pojišťovny Union, pojištění pro hrazení stornopoplatků, úrazu a ztrátu zavazadel za celkovou cenu 

40,- Kč.  

V každém případě je nutné mít s sebou kartu zdravotní pojišťovny (modrá kartička) – evropský průkaz zdravot-

ního pojištění. Při případném lékařském ošetření je vyžadována. 

Ubytování: hotel Churáňov ZADOV, dvoulůžkové pokoje včetně sociálního zařízení. Na pokoji je osuška, 

ručník, TV a Wi-Fi  

Stravování: snídaně formou bufetového stolu.  Lze doobjednat večeře v celkové hodnotě 450,- Kč. Cenu veče-

ře si účtuje hotel. Večeře jsou tříchodové s výběrem ze tří hlavních jídel. Individuální stravování není možné.  
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Platby: účastníkům, kteří neuhradili celý poplatek najednou, připomínáme, že je nutné uhradit doplatek podle 

Všeobecných podmínek, tj. nejpozději 20 dnů před nástupem na zájezd. Po nástupu do autobusu jsou účastníci 

povinni na vyzvání předložit k nahlédnutí doklady o uhrazení celé částky za zájezd. 

Vybavení: běžné pro poznávací zájezd s pěší turistikou.  Pro turistiku doporučujeme teleskopické hůlky. 

V termínu konání zájezdu se předpokládá pěkné teplé počasí. Nezapomeňte na pokrývku hlavy a ochranný krém 

s vyšším faktorem, který budete určitě na horách potřebovat. Sluneční paprsky mají podstatně vyšší intenzitu.  

Program 

1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun na Šumavu. Pěší túra přes hrad Kašperk do Kašperských Hor, cel-

kem 6 km. Po občerstvení vlastivědný vyhlídkový okruh dle zdatnosti okolo Kašperských Hor.  

KAŠPERK – zřícenina gotického hradu leží na vysokém skalním ostrohu. Východní věž je upravena jako vy-

hlídka. KAŠPERSKÉ HORY – filmové sídlo Policie Modrava. Hezké náměstí je městskou památkovou zó-

nou. Možnost prohlídky Muzea Šumavy. 

2. den: pěší túra z Modravy na Antýgl v úbočí hezkého údolí s občasnými výhledy, celkem 5 km. Dál podle 

říčky Vydry na Čeňkovu Pilu, celkem 7 km.  

HORSKÁ KVILDA 1070 m – malebná horská obec s roztroušenými chalupami. JEZERNÍ SLAŤ – vycházka 

do rašeliniště, vyhlídková věž. KVILDA 1065 m – jedna z nejvýše položených českých obcí. MODRAVA – 

rázovitá šumavská obec, která leží v centrální části Šumavy. Říčka Vydra tu vzniká spojením Roklanského a 

Modravského potoka. VYDRA – romantická říčka s četnými peřejemi a kaskádami, tvoří i obří hrnce. AN-

TÝGL – bývalá královská rychta. ČEŇKOVA PILA – v malebném koutě soutok Vydry s Křemelnou, muze-

um Elektrárna Vydra. 

3. den: pěší túra z Horské Kvildy přes Filipovu Huť do Modravy, celkem 7 km. Túra v okolí obce Srní.  

FILIPOVA HUŤ 1093 m – nejvýše položená osada v ČR. SRNÍ – v obci se dochovala řada chalup horského 

typu. DOBRÁ VODA U HARTMANIC – staré poutní místo se studánkou léčivé vody. Kostel sv. Vintíře – 

skleněné oltářní retabulum se scénou Ukřižování. Svým rozsahem a váhou jde o ojedinělé skleněné dílo nava-

zující na tradici zpracování skla na Šumavě.  

4. den: pěší vycházka z Rejštejna údolím Otavy do Annína, celkem 4 km. Další etapa je vedena z obce Volšovy 

otevřeným terénem do Sušice, celkem 4 km.  

REJŠTEJN – osada s památkami na rýžování zlata. ANNÍN – sejfy připomínají rýžování zlata. Známé je an-

nínské sklo. SUŠICE – historické město a centrum horního Pootaví. Centrum je městskou památkovou zónou s 

mnoha zajímavými stavbami.  

V odpoledních hodinách odjezd, návrat do 20.00 hodin. 

 

 


