
První den – čtvrtek 14. 5. 2015 

 

 Příjezd do Albeře, kde se nachází výcvikový tábor Univerzity Karlovy, si měl každý 

účastník individuálně vyřešit sám. Sraz byl ve 14:00 odpoledne přímo na místě. Nejvíce 

studentů se dopravilo do kempu autem. Kvůli málo frekventovaným vlakovým spojům jsme 

museli vyčkat s první naplánovanou trasou a posunout ji o zhruba hodinu. 

 Ubytování bylo v malých dvoupatrových chatkách vždy pro čtyři osoby, kde byly 

mimo jiné k dispozici postele, matrace i lůžkoviny.  

 Po příjezdu všech zúčastněných se konala krátká schůze, kde jsme měli možnost se 

seznámit s vedoucími geografické exkurze, ohledně dodržování bezpečnosti v táboře a také 

jsme obdrželi konkrétnější informace ohledně našeho následujícího programu. 

 Z důvodu časové tísně jsme první den jeli na kolech pouze do Nové Bystřice, což je 

město situované asi 4 km od Albeře. V Nové Bystřici jsme se nejprve zastavili na náměstí, 

kde jsme si probrali základní geografické pojmy, které jsou spjaté téměř se všemi 

historickými náměstími a centry. 

 Poté jsme se jeli podívat na okraj Golfového resortu. Na pravé straně jsme mohli vidět 

již nyní nevyužívané staré kasárny a na levé straně obrovský komplex luxusních staveb 

určených pro bydlení a rekreaci. Ty zde byly postaveny Holandskými investory, nicméně ze 

zahraničí takový zájem nebyl a pro místní je lokalita finančně nedostupná. Ergo pouze pár 

domů je využíváno a zbytek zatím nenašel využití. Pokud se nezmění laxní strategie vlastníka 

těchto objektů, můžeme očekávat postupnou přeměnu lokality na brownfield (zmiňované 

kasárny již brownfieldem jsou).  

 Poté jsme se navrátili zpět do tábora na šestou hodinu večer, kdy byla každý den 

večeře. Po krátkém večerním programu, kde jsme probírali jednotlivé problematiky míst, 

které jsme měli možnost vidět a předem připravené referáty. Zbytek volného večera pro 

mnohé vyplnilo čtvrtfinále v hokeji. 

 

Druhý den 

 

Druhý den jsme hned po snídani vyrazili autobusem do Telče. Po necelé hodině cesty 

jsme dojeli na místo, kde jsme měli domluvenou schůzku, na které nám byly představeny 

projekty a aktivity místní akční skupiny Telčsko. Po této debatě jsme měli asi hodinový 

rozchod, který jsme využili k objevování krásy renesanční Telče a ještě stihli odlovit i jednu 

místní multi cache. Poté jsme se přesunuli k pramenu Moravské Dyje, která pramení asi 7 km 



od Telče. Na závěr tohoto dne jsme ještě stihli navštívit město Jemnice, které jsme prošli 

s odborným výkladem pana doc. Chromého, který se zde narodil. 

 

Třetí den 

 

V sobotu jsme se po snídani vydali na nejdelší cyklistickou vyjížďku. Cílem cesty byla 

obec Chlum u Třeboně se zpáteční cestu přes Rakousko (Littschau). Během dne jsme při 

zastávkách zkoumali krajinu a zdejší souvislosti s fyzickou a sociální geografií. 

Jednou z prvních zastávek byl golfový resort v Nové Bystřici, kde jsme mohli sledovat 

proměnu ve využití krajiny ze zemědělsky využívané půdy na revitalizované golfové plochy a 

lesy. 

 Další zastávka byla například u lesního hotelu Peršlák, kde jsme se pozastavili nad 

zdejší změnou využití příhraničních objektů, kdy při železné oponě budovy sloužily jako 

strážné domy a kasárna. Nyní objekty slouží převážně cestovnímu ruchu – restaurace a 

penziony. 

 V průběhu cesty jsme také navštívili nejsevernější bod Rakouska. Nejsevernější bod 

Rakouska je tvořen soutokem dvou potoků, a to Koštěnickým a Červeným. Poukázali jsme si 

na to, že jsou zde hranice státu tvořeny přírodou, jakožto potokem. V takovém případě se však 

koryto potoka během času mění a tak se na přesné vymezení hranic používají betonové 

patníky.  

 V okolí Chlumu u Třeboně (CHKO Třeboňsko) jsme zkoumali tradiční a nové formy 

rekreačního využití území. Dále cesta pokračovala až do rakouského Littschau, z něhož jsme 

se vydali zpět do Albeře. Celkem jsme na kole ujeli, přes 60 kilometrů. 

Večer jsme zrekapitulovali celý den a řekli si něco o územním plánu Nové Bystřice, kde jsme 

mimo jiné rozvedli problém plánovaného obchvatu. 

 

Čtvrtý den 

 

Neděle byla opět laděna cyklisticky. Vydali jsme se do Slavonic přes Rakousko, kde 

jsme navštívili v Reingers místní muzeum (Heimatstube) zaměřený na odsun Němců a 

dosídlení pohraničí. Dále jsme se zastavili na Hadím vrchu, kde jsme si něco řekli o 

geomorfologických a biogeografických poměrech v tomto území. Cesta pokračovala do 

Slavonic a přes Landštejn zpět do tábora v Albeři. Večer jsme si opět shrnuli den a představili 

si předem připravené referáty. 



 

Pátý den 

 

 V pondělí jsme nejprve vyrazili na blízký zřícený hrad Landštejn a poté se zadaly do 

skupinek různé úkoly. Naše skupinka měla zjistit co nejvíc o muzeu Úzkokolejky a o muzeu 

Veteránů, které se nacházejí v Nové Bystřici. Zejména v muzeu Veteránů, které se bude 

otevírat až za měsíc, nám vyšli velice vstříc a sám majitel muzea a většiny vystavovaných aut 

nás provedl po muzeu, které se nám moc líbilo. Na Albeři pak následovalo prezentování 

zjištěných informací. 

 

Šestý den 

 

Poslední den jsme se po snídani vypravili auty do Jindřichova Hradce, kde nám byl na 

městském úřadě představen územní plán Jindřichova Hradce, o němž jsme následovně 

diskutovali. Po krátkém rozchodu následovala prohlídka místního muzea, kde všechny nejvíce 

zaujaly Krýzovy jesličky, které jsou největším pohyblivým betlémem na světě. Po té už 

následovalo na místním vlakovém nádraží rozloučení a oficiální ukončení terénního cvičení. 

 

Krátké shrnutí: 

Až na jediný den, kdy jsme jeli autobusem do Telče, jsme veškerá místa objezdili na kole, kdy 

ti nejvýkonnější najezdili za dobu strávenou na Albeři až 180 km. Navštívili jsme spoustu 

zajímavých míst např. Telč, Slavonice, pramen Dyje, Rakouský Litschau a celkově jsme 

poznali fyzicko a socio-geografická specifika česko-rakouského příhraničí. Všechny zastávky 

byly poutavě komentovány docenty Bičíkem, Chromým, Čermákem a dr. Šefrnou. Výborně 

probíhalo i soužití se studenty UK, kteří nás velice vstřícně přijali mezi sebe a mimo jiné nám 

povídali i o možnostech navazujícího studia na UK. Celkově terénní cvičení probíhalo ve 

velice přátelské atmosféře, a i přes únavu z našlapaných kilometrů bychom si ho klidně 

prodloužili o další týden. 
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