
1. sobotní výlet – „Bubovické vodopády“
(shrnutí)

V sobotu 20. 9. jsme se sešli v 9:15 v Praze na 
Hlavním nádraží, abychom společně zdolali přes 
7 km dlouhou trasu, klikatící se po silnici, 
polních cestách, lesním terénem, přes potůčky 
z Karlštejna do Srbska. Počasí nám přálo až 
k Bubovickým vodopádům, poté se obloha 
zatáhla a cca hodinku jsme šlapali směr Srbsko 
za doprovodu dešťových kapek. Azyl nám 
poskytla restaurace „U Lva“, kde se většina 
z nás zahřála horkou čokoládou. V 16:23 jsme, 
sice promáčení, unaveni, ale příjemně 
občerstveni a náležitě pyšni, že jsme výlet 
zvládli, nastoupili do vlaku směr Praha, Hlavní 

nádraží, kde jsme se cca v 17:30 rozloučili a rozešli zpět do svých domovů. 

Vyšli jsme z vlakového nádraží v Karlštejně, kde jsme vystoupali do 
kopce k hradu Karlštejn, který byl v roce 1348 založen Karlem IV. 
Tato gotická stavba sloužila zejména k uchování korunovačních 
klenot a svatých ostatků. 
Po obhlídnutí hradu jsme sestoupili po 
červené turistické značce na naučnou 
stezku NPR Karlštejn. Procházeli jsme 
nádhernou přírodou a většinu cesty jsme 
šli do kopce. Cca po 1,5 hod. cesty jsme 
narazili na velmi příjemné odpočívadlo 
uprostřed lesa, v jehož místě se tyčil 

krásně rostlý 350 let starý dub letní. Jedná se o památný strom, který je 
opředen pověstí o tom, jak si pod ním dělilo kořist 7 bratrů loupežníků. Dle 
této pověsti je dub nazýván též jako „dub sedmi bratří“.
Po znovunačerpání sil jsme pokračovali dál v cestě po červené. Nejbližším 
cílem měla být „Karlova studánka“, kterou jsme však zázračně minuli. U tohoto pramene se prý 
stavoval císař Karel IV. při svých cestách z Prahy na Karlštejn. Zastavili jsme se tedy až u dalšího cíle, 

kterým byla „Kubrychtova bouda“. 
Ta byla v roce 1921 vybudována jako 

přírodní restaurace. Po požáru 
byla znovu vybudována, avšak 
plní funkci výzkumné terénní 
stanice CHKO. Odtud to bylo již 

nedaleko k vytčenému cíli –
„Bubovickým vodopádům“.

VÝLETU SE ZÚČASTNILI, TERÉN POKOŘILI A VŠECHNY NÁSTRAHY ZDOLALI:
ABSOLON MICHAL, AUGUSTIN DAVID, BABÁČKOVÁ SIMONA, BERÁNEK ONDŘEJ, BĚLOHLÁVKOVÁ 
EVA, ČEŘOVSKÁ LENKA, FILIPOVÁ PAVLA, GREGOR LUKÁŠ, KADLEC PETR, MACHÁČEK JAKUB, 
MOUCHOVÁ MONIKA, MUSIL MAREK, OUTLÁ ANNA, PROCHÁZKOVÁ ANETA, ŠPICAROVÁ MARTINA, 
VLASÁK LUKÁŠ, VRBSKÝ MARTIN, ZÁPOTOCKÝ MICHAL, ŽÁROVÁ MICHAELA, PAN UČITEL PATRIK A 
PANÍ UČITELKA ANETA




