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▶ Místo úvodu
Internet: www.npsumava.cz
Informace: Správa Národního parku a chráněné krajinné
oblasti Šumava, 1.máje 260, 385 01 Vimperk
Podobně jako Jižní Čechy také Šumava vyvolává v lidech představu
o dovolené, prázdninách, turistice a krásné přírodě. „Poslední
příroda v Čechách“ a názor, že na Šumavě je všude hezky jsou další
dvě asociace o Šumavě, podobně jako slova cykloturistika a
lyžování. Z konkrétních míst si lidé nejdříve vzpomenou na Železnou
Rudu, Domažlice a Velhartice.

Šumava se rozprostírá od vrcholu Ostrý, který se nachází v
nadmořské výšce 1279 metrů nad mořem až k Lipenské
přehradě. Délka tohoto pohoří, které se zachovalo v relativně
nedotčeném stavu, dosahuje cca 130 km. Oblast Šumavy se
nachází na území Plzeňského a Jihočeského kraje. „Zelená
střecha Evropy“, jak se Šumavě a Bavorskému lesu v
sousedním Německu říká v turistických prospektech, patří k
nejoblíbenějším turistickým destinacím u nás. Proč? Protože
může nabídnout nádhernou přírodu, spoustu možností k
procházkám v rozlehlých lesích, hodně cykloturistických tras
a v zimě samozřejmě vynikající možnosti k lyžování.
V jižní části tohoto regionu leží přehradní nádrž Lipno
nabízející vynikající možnosti ke koupání a dalším vodním
sportům. Nedaleko ležící Český Krumlov se může pochlubit
zachovalým historickým centrem a zámkem, které jsou
součástí světového dědictví UNESCO. Na své si v tomto
regionů přijdou také zájemci o historické a architektonické
památky. Nachází se tady Prachatice, město s hezkým
renesančním náměstím, kláštery Vyšší Brod a Zlatá
Koruna vám připomenou dobu osídlování jihu Čech. Dobu
středověku návštěvníkovi připomenou hrady a zříceniny jako
jsou Rábí, Velhartice, Rožmberk, Kašperk a další.
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CHODSKO
Chodsko nazývané také krajem Psohlavců, je oblastí jehož
centrum tvoří město Domažlice. Jinak je to oblast, která si
zachovala své nářečí a zvyky v podstatně větší míře, než je
to zvykem v jiných českých oblastech. Oblast je
pojmenována podle Chodů, odvěkých strážců hranic
českého království, kteří za své služby požívali zvláštní
privilegia.
Pokud sem budete směřovat určitě musíte navštívit centrum
oblasti, kterým je město Domažlice. Za koupáním se
vypravte k Babylonu, rybníku ležícímu několik kilometrů jižně
od Domažlic. Za Chody se podívejte do jejich historických
vesnic, kterými jsou Chodov, Újezd, Trhanov nebo Klenčí
pod Čerchovem. Milovníci turistických tůr se zajisté vypraví
na nejvyšší horu Českého lesa Čerchov, která je 1042 metrů
vysoká. V Horšovském Týnu najdete hezký renesanční
zámek, další zámek, tentokrát barokní, najdete v Trhanově.
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▶ Domažlice
Internet: www.domazlice.info
Počet obyvatel: 11 000
Dominantou Domažlic, centra Chodska, jsou kulaté gotické
kostelní věže viditelné zdaleka. Historické centrum Domažlic
tvoří protáhlé náměstí s řadou gotických a renesančních
domů s podloubím a městskou bránou z 13. století. Město
bylo založeno na obchodní cestě z Čech do Řezna a první
zmínku o něm najdeme v Dalimilové kronice z poloviny 11.
století. V polovině 13. století bylo u zde existující osady
založeno královské město. Jeho zakladatelem byl král
Přemysl Otakar II. Chodové byli českými králi pověření
strážením hranic a za to se jim dostalo různých výsad a
práv.
Domažlické hlavní náměstí je lemováno hezkými domy,
které jsou převážně gotického původu s renesančními
fasádami. Dolní brána nacházející se ve východní části
náměstí je jednou z nejstarších částí městských hradeb,
které město obklopovalo již koncem 13. století. Její věž
vznikla v 15.-16. století. Přibližně uprostřed náměstí stojí
kostel Nanebevzetí Panny Marie, jehož dnešní podoba
pochází z poloviny 18. století, kdy byl původně gotický kostel
přestavěn po požáru ve stylu baroka. Nedaleko náměstí stojí
tzv. Chodský hrad s kruhovou věží, který najdete na
každém panoramatickém záběru města. Původně gotický
hrad, ve kterém sídlil královský purkrabí a chodský rychtář,
byl v průběhu 17.-18. století přestavěn v barokní zámek.
Dnes se na hradě nachází Chodské
muzeum s historickou a etnografickou
sbírkou věnovanou Chodsku.

PRAKTICKÉ
INFORMACE

Příjezd a doprava
Autem z Plzně odkud je to 40 km nebo vlakem a
autobusem z Plzně.

Informace
Městské informační centrum, Náměstí 51, tel. 379725852, internet:
www.idomazlice.cz.
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Muzea a galerie
Muzeum Chodska, Chodský hrad, otevřeno denně kromě po od 9.00-12.00
a 13.00-17.00 hod. Etnografická a historická expozice věnovaná městu a
okolí.
Muzeum Jindřicha Jindřicha, otevřeno po-so od 9.00-12.00 a 13.00-16.00
hod.

ŠUMAVA - VÝCHOD
Od roku 1963 je Šumava národním parkem o rozloze 950
2
km . Jedná se o jeden z největších parků u nás. Jsou pro něj
typické četné slatě a rašeliniště. Největší z nich o rozloze
383 ha je Mrtvý luh, který leží u soutoku Teplé a Studené
Vltavy nedaleko města Volary. Zatímco dnes Šumavu živí
turistický ruch v minulosti to bylo jinak. Ve zdejších řekách a
potocích se v minulosti rýžovalo zlato, které zde dobývali již
Keltové. Dobývání zlata dosáhlo vrcholu v 14.-15. století.
Pak se tady těžilo dřevo, které se zasílalo až do Vídně.
Dopravovalo se Schwarzenberským kanálem, který tady byl
postaven v letech 1789-1822. Asi 35 km dlouhý kanál sloužil
svému účelu až do 30. let 20. století. Kromě dřevorubectví
byla Šumava od 16. století známá také výrobou skla. Podle
některých badatelů má český křišťál své začátky právě zde a
to konkrétně v Kubové Huti u Vimperka.
Kocháme se z auta
Pokud se chcete seznámit se Šumavou během jednoho dne a
spokojíte se s kocháním přes okénko auta a několika málo
zastávkami doporučujeme trasu: Volary, Lenora, Horní Vltavice,
Borová Lada, Kvilda, Modrava, Antýgl, Srní, Prášily, Nová Hůrka,
Železná Ruda.

Dnes je Šumava oblíbeným cílem turistů, kteří zde najdou
velký počet turistických stezek pro pěší turistiku a také pro
cykloturistiku. Někdejší polorozpadlé vesnice prošly v
posledním období velkou metamorfózou a změnily se na
letní i zimní turistické cíle. Byly tady postaveny nové hotely a
penziony, najdete tady také kempinky a možnost ubytovat se
v soukromí.
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Orientaci turistům umožňují velké orientační tabule umístěné
u parkovišť podél hlavních silničních tras vedoucích
Šumavou. Tabule a parkoviště jsou umístěné tak, že
umožňují dostat se k nejbližším přírodním atrakcím buď
pešky nebo na kole. Zatímco v západní části je hlavním
turistickým centrem Železná Ruda, ve východní části nějaké
významné centrum schází. Místo toho se tady nachází
několik malých osad, z nichž vyniká Kvilda. Ideálním
východiskem pro poznávání jižní části Šumavy je město
Vimperk.

▶ Klatovy
Internet: www.klatovy.cz
Počet obyvatel: 23 000
Podobně jako i ostatní města založená Přemyslem
Otakarem II. také Klatovy mají centrum šachovnicového
půdorysu. Starému středu města dominuje náměstí Míru
lemované gotickými a renesančními měšťanskými domy.
Nejhezčím z nich je barokní dům U bílého jednorožce se
zachovalou barokní lékárnou s vnitřním zařízením z roku
1773.
Na jižní straně náměstí se nachází radnice z poloviny 16.
století s Černou věží. Pětipatrová 71 metrů vysoká věž
dostala jméno podle černé barvy, která se na ní usadila
během četným požárů v minulosti. Vyhlídková terasa z které
je hezký výhled na město je otevřená pro veřejnost. Hned
vedle stojí na rohu náměstí kostel Početí Panny Marie,
který byl postaven v letech 1656-79 podle návrhu známých
architektů D. Orsiniho a C. Luraga.
S kostelem sousedí jezuitský klášter z druhé poloviny 17.
století pod kterým se nachází rozlehlé katakomby, které patří
k hlavním turistickým atrakcím Klatov. V letech 1674-1783
sem byli pochováváni mniši z kláštera a přední členové
šlechtických rodů. Zvláštní systém větracích kanálů
umožňoval proměnu mrtvých těl do formy vysušených
mumií. Poslední člověk byl zde pohřben v roce 1783, kdy
císař Josef II. zakázal pohřby v kostelech.
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Z 200 pohřbených osob se do dneška zachovaly mumie 40
lidí, které jsou k vidění v rakvích se skleněnými víky. Z
dalších památek města stojí za zmínku kostel Panny Marie z
druhé poloviny 13. století s hezkou barokní kazatelnou a Bílá
věž stojící vedle kostela.
PRAKTICKÉ
INFORMACE

Příjezd a doprava
Klatovy leží na železniční trati z Plzně do Železné Rudy
a mají dobré spojení do Plzně. Autobusem se sem
dostanete z Plzně a dalších západočeských měst.

Informace
Informační centrum, náměstí Míru 63, tel. 376347240, internet:
www.klatovy.cz/icklatovy. Otevřeno po-pá od 9.00-17.00 hod., od května do
září otevřeno také v so, ne.

Muzea a galerie
Vlastivědné muzeum, Hostašova 1, internet: www.muzeum.klatovynet.cz,
otevřeno denně krome po od 9.00-12.00 a 13.00-17.00 hod. Dějiny města a
okolí.
Barokní lékárna U Bílého Jednorožce, náměstí Míru, otevřeno denně
krome po od 9.00-12.00 a 13.00-17.00 hod. Dějiny města a okolí.

▶ Železná Ruda
Internet: www.sumavanet.cz/muruda
Počet obyvatel: 1 800
Železná Ruda je jedním z hlavních center turistického ruchu
na Šumavě. Byla založena jako hornická vesnice v 16.
století. Jak napovídá název obce dolovala se tady v
minulosti železná ruda, z které se ve zdejších hamrech
vyráběly zemědělské nástroje. V 18. století začalo železnou
rudu jako důležitý zdroj příjmu nahrazovat sklo. Spolu s
rozvojem sklářského průmyslu se začala rozvíjet těžba
dřeva, které bylo potřebné do sklářských hutí.
V současné době patří k hlavním zdrojům obživy obyvatel
Železné Rudy cestovní ruch, který se tady začal rozvíjet již
koncem 19. století. Turistika tady má dlouhou tradici. Již v
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roce 1882 se v prvním kompletním průvodci po českém
království objevil tento popis jednoho z místních hostinců.
„Hostinec skládá se ze dvou domů s 20 pokoji a 45 postelemi, a
získal si již pro pohodlí, výbornou stravu i mírné ceny zvučné jméno
hlavně u Pražanů, jichž mnoho zde celé léto tráví. ... Také plzeňské
pivo a výborná vína, i průvodce a povoz lze zde dostati. Z oken
hostince jest krásná vyhlídka na Šumavu a za jasných dnů i na
Alpy.“
Řivnáčův průvodce po království Českém, František Řivnáč,
Praha 1882

Podstatnou mírou k rozvoji turistiky přispělo otevření
železniční tratě v roce 1877 vedoucí z Klatov do Železné
Rudy. Speciálně pro tuto trať musel být pod Špičákem
proražen tunel. Městečko Železná Ruda ležící v nadmořské
výšce 750 metrů disponuje dnes asi 6 000 lůžky, což je
podstatně více než 1 800 stálých obyvatel. Zajímavé je, že
stejný počet obyvatel uvádí již zmiňovaný průvodce z roku
1882, ten se ale ještě zmiňuje o německých obyvatelích.
Část turistické infrastruktury se dnes orientuje právě na
německého zákazníka. Kromě již tradičních nadpisů Zimmer
frei najdete tady také reklamní výmluvné tabule typu Lady
Marion, Cafe Charlotte, Night Club Maxim, blikající červená
srdíčka nebo tržnici s vesele pomalovanými trpaslíky a
zbožím z východní Asie. Město po roce 1989 ztratilo
charakter poklidného letoviska a působí velice turistickým
dojmem. Hotely a penziony tady najdete na každém kroku,
podobně jako restaurace a kavárny.
„V Železné Rudě si vždycky připadám jako jeden můj zdejší známý.
Nějak se nám nový život a nové dění nerýmuje s tím, co tady
bývalo dřív. Říkáme si: je tady hezky, ale už to není naše Šumava.
Určitě se sem přistěhovali i milí, dobří lidé odjinud, ale naše lidové
typy vymizeli. Buď už někde odpočívají na věčnosti, nebo se
přizpůsobili novým poměrům. Ti, kteří se přizpůsobit nedokázali,
hledí ostýchavě i tupě na všechno nové, nedovedou to pochopit,
připadají si, jako by ztráceli domovskou půdu pod nohami.“
Karel Klostermann: Črty ze Šumavy 1890, Západočeské
nakladatelství 1986
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Jedinou architektonickou památkou města je barokní
kostel Panny Marie Pomocné se zajímavou cibulovitou
kopulí postavený v letech 1728-32. Železná Ruda je
ideálním východiskem jak pro zimní tak i letní turistiku. V
jejím bezprostředním okolí se nachází zimní středisko
Špičák, které nabízí asi 5 km sjezdovek pro začátečníky až
pokročilé lyžaře, kteří tady najdou 9 vleků. Lyžařské tratě se
nachází v nadmořské výšce 900-1200 metrů.

Kostel Panny Marie Pomocné
V létě je Železná Ruda východiskem k pěším výletům, vedou
odtud turistické stezky ke všem atraktivním místům v okolí.
Také cyklisté si zde přijdou na své. K nejoblíbenějším trasám
patří turistické a cyklistické stezky k Černému a
Čertovému jezeru. Obě jezera jsou ledovcového původu a
nachází se v nadmořské výšce něco málo přes 1000 metrů.
Větší z nich je Černé jezero, které má rozlohu 18 hektarů a
dosahuje nejvyšší hloubky necelých 40 metrů. Čertovo
jezero má rozlohu 10 hektarů a jeho nejvyšší hloubka je 37
metrů.
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Příjezd a doprava
PRAKTICKÉ
INFORMACE

Vlakem nebo autobusem z Plzně přes Klatovy,
nevýhodou jsou přestupy a dlouhá doba jízdy – až 3
hod. Nejlepší je proto příjezd autem, z Plzně je to
110 km. Dnešní železniční stanice byla postavená
rok po otevření tratě a stojí na dnešní českoněmecké hranici.

Informace
Informační a turistické centrum, Javorská 154, tel. 376397033, internet:
www.sumava.net/itcruda. Infocentrum se nachází v budově Muzea Šumavy
na hlavní ulici.

Muzea a galerie
Muzeum Šumavy, Javorská 154, otevřeno út-so 9.00-12.00 a 12.45-17.00
hod., ne 9.00-12.00 hod. Muzeum se nachází v rodinné vile jedné
významné sklářské rodiny. Část expozice je věnovaná sklářství, další část
zdejšímu hámru a lidovému nábytku Šumavy.

Turistika
Oblíbení turistické trasy vedou na okolní vrcholy a to hlavně na Pancíř,
Velký Ostrý a Poledník. Na Pancíř se dostanete také lanovkou, podobně
jako se lanovkou dostanete na vrchol Grosser Arber (Velký Javor) na
bavorské straně, který je nejvyšším vrcholem Šumavy. K povinným tůrám
patří také procházky k Černému a Čertovu jezeru.

Lyžování
V bezprostřední blízkosti centra se nachází 2 velké sportovní areály Belveder a Špičák. Vrcholy Špičáku a Pancíře se nachází v nadmořské
výšce něco málo přes 1 200 metrů, na Špičák se dostanete nejnověji novou
čtyřsedačkou. Celkem je tady k dispozici tři desítky vleků a délka
sjezdových tratí dosahuje 25 km. V oblasti je dále asi 100 km běžeckých
tratí z nichž je část upravovaná strojově. Dalších 30 km tratí pro běh na
lyžích je v Německu.

V Železné Rudě a bezprostředním okolí se v minulosti
nacházelo přes 10 skláren. Jedna z nich byla v dnes již
neexistující vesnici Hůrky, která stála severně od Železné
Rudy. Sklářská huť v Hůrce existovala již v polovině 18.
století. V první polovině 19. století byli majitelem hutě
členové známé šumavské rodiny Abele. Po druhé světové
válce bylo místní obyvatelstvo německého původu vysídleno
a obec se stala součástí vojenského pohraničního pásma.
Jako součást vojenského újezdu Hůrky nakonec zchátraly a
zmizely. Z vesnice zbyly pouze záběry, které se zachovaly
ve filmu Divá Bára natočeného podle Boženy Němcové. Film
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se natáčel v tehdy ještě stojící obci Hůrky a u nedalekého
jezera Laka. Sklářská huť v Hůrce a zámeček Debrník jsou
také dějištěm románu Skláři od Karla Klostermanna.
Sklářství na Šumavě
Nejstarší zmínka o sklářské huti na Šumavě pochází z roku 1498. V
době husitských válek tady existovalo asi 30 hutí, podstatně více
jich zde bylo v době baroka, kdy se tady vyráběl broušený křišťál.
Momentálně se připravuje nová naučná stezka, jejíž cílem bude
návštěvníky seznámit s dějinami sklářství na Šumavě a v oblasti
Českého lesa.

Severovýchodním směrem od Železné Rudy se na hranici
národního parku Šumava nachází Hartmanice. Město s 1
000 obyvateli rozkvétalo zejména v 14. století a to díky těžbě
zlata, v dalších stoletích byla hlavním hospodářským
odvětvím výroba skla. Po odsunu německého obyvatelstva
po druhé světové válce se Hartmanice staly součástí
vojenského újezdu a pomalu chátraly. V jeho blízkosti se
nachází poutní místo Dobrá Voda u Hartmanic, které je
spjato se životem sv. Vintíře. Tomuto šumavskému světci je
zde zasvěcen malý kostelík, který se může pochlubit
unikátním skleněným oltářem. Oltář ze skla a 14 skleněnými
sochami je dílem výtvarnice Vladěny Tesařové, která v
Dobré Vodě tvoří. Třídílný oltář dosahuje rozměru 4,5 x 3,2
metrů a jsou na něm zobrazení jak čeští tak i bavorští a
němečtí svatí.
Šumavský světec
Svatý Vintíř - Gunther je nejznámějším šumavským světcem a je
uctíván na obou stranách hranice. Narodil se kolem roku 955 v
bohatém šlechtickém rodu spřízněném s pozdějším římským
císařem Jindřichem II. V mládí se účastnil politického života a
podnikal hodně diplomatických cest. Mnichem se stal až ve svých
padesáti letech, kdy vstoupil do kláštera v bavorském
Niederalteichu. Byl častým hostem také v Čechách a podporoval
styky břevnovského kláštera se svým domovským klášterem v
Niederalteichu. Podle legendy se nějakou dobu před smrtí uchýlil do
poustevny na vrchu Březník u Dobré Vody u Hartmanic. Udržoval
přátelský poměr s českým knížetem Břetislavem I., který prý byl u
něj v okamžiku jeho smrti 9. 10. 1045. Břetislav I. pak nechal
převézt tělo Vintíře do břevnovského kláštera v Praze, kde byl
pochován. Paměti tohoto šumavského světce je věnovaná turistická
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stezka - Vintířová stezka - vedoucí z bavorského Niederalteichu přes
Richnach na hraniční přechod Gsenget / Prášily, odkud pokračuje
přes Dobrou Vodu, Sušice, Platnou a Příbram do Prahy, kde končí v
břevnovském klášteře.

Několik kilometrů severním směrem od Hartmanic leží
Sušice, město známé především výrobou sirek. Sušice
ležící na řece Otavě se mohou pochlubit hezkým náměstím s
dvoupatrovou budovou radnice se zvonicí uprostřed.
Náměstí je lemováno řadou gotických a renesančních
měšťanských paláců. K nejhezčím z nich patří nárožní
Voprchovský dům s nádherným renesančním štítem, ve
kterém je dnes umístěno muzeum. Expozice muzea je
věnována dějinám města, hlavně rýžování zlata, sklářství a
sirkařství. Sirky se v Sušicích vyrábějí od roku 1839, kdy
zdejší truhlář Vojtěch Scheinost začal ručně vyrábět první
sirky. Dnes je výrobcem sirek sirkárna Solo, která přes 80 %
své produkce vyváží do celého světa.

▶ Vimperk a okolí
Internet: www.mesto.vimperk.cz
Počet obyvatel: 8 000
Vimperk je ideálním východiskem pro seznámení s jižní částí
Šumavy. Není odtud daleko ani na Boubín ani k pramenům
Vltavy a šumavským slatím. Město založené kolem poloviny
13. století leží na řece Volyňce uprostřed kopcovité oblasti .
Vimperk se nacházel na Zlaté stezce, staré obchodní cestě,
kterou se ve středověku vozila do Čech z Bavorska sůl a jiné
zboží. Dalším zdrojem příjmu obyvatel bylo sklářství, první
sklárna byla založená v roce 1359. V 15. století tady byla
založená druhá nejstarší tiskárna u nás. Založil ji tiskař Jan
Alacraw, který zde v roce 1485 vytiskl první český kalendář.
Tip pro turisty - Naučná trasa Zlatá stezka
Naučná trasa Vimperské větve Zlaté stezky začíná v Steinbrenerově
ulice na místě, kde kdysi stávala městská brána a vede dále
městem směrem na Kubovu Huť podél řeky Volyňky. U Kubové Huti
se v lese na západním svahu Boubína zachovaly zbytky stezky - tzv.
Kubohuťský systém. U Horních Vltavic stezka překračovala Teplou
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Vltavu a pokračovala kolem hradu Kunžvart, který sloužil jako
strážní hrad, do Strážného na česko-německé hranici. Asi 1 km na
jih od Strážného na Obecném vrchu se v hlubokém lese nachází
další rozlehlý systém pozůstatků Zlaté stezky.

Dominantou dnešního Vimperku je zámek stojící na svahu
nad městem, který vznikl přestavbou staršího gotického
hradu. Na protějším, o něco nižším svahu, se rozkládá
obdélníkové náměstí. Svažuje se od kašny z 18. století se
sochou sv. Floriána směrem dolu k městské zvonici z doby
kolem roku 1500 a kostelu Navštívení Panny Marie z
poloviny 14. století. Náměstí je lemováno několika starými
měšťanskými domy a najdete zde také zbytky městských
hradeb. O něco níže a již mimo náměstí stojí několik
srubových domů ze 17. a 18. století, které jsou příkladem
typické horské architektury.
V zámku, který se vypíná na vyvýšenině nad městem, se
dnes nachází muzeum. Přístup do zámku střežila v minulosti
Černá brána, která byla součástí městského opevnění a
kterou vedla Zlatá stezka. Kromě historické expozice je část
expozice věnovaná dějinám tisku. Knihy se ve Vimperku
tiskly již v 15. století a tato stará tradice byla v 19. století
obnovená Johannem Steinbrenerem. V muzeu najdete četné
exempláře knih, které se tady tiskly. Raritou je nejmenší zde
vytištěná kniha, kterou je 800 stránkové vydání koránu o
rozměrech 27 x 18 mm. V Kubově Huti jižně od Vimperku se
nachází nejvýše položená železniční stanice u nás. Z obce
vedou turistické a cykloturistické stezky do okolí Boubína,
který se nachází jižním směrem od
Vimperku.

PRAKTICKÉ
INFORMACE

Příjezd a doprava
Vimperk leží 45 km jižně od Strakonic, autobusem se
sem dostanete z Prahy, Českých Budějovic, Plzně.
Ze Strakonic sem jezdí vlaky.

Informace
Turistické informační středisko, nám. Svobody 42, tel. 388411894,
internet: www.sumavanet.cz/icvimperk, otevřeno po-pá od 9.00-18.00 hod.,
so, ne od 10.00-12.00, 12.30-17.00 hod., v zimě pouze po-pá od 9.00-16.00
hod. Kromě informací a prodeje map a průvodců nabízí infocentrum také
internet pro veřejnost.
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Muzea a galerie
Zámek Vimperk, otevřeno denně kromě po od 9.00-16.00 hod.
Minimuzeum, nám. Svobody 8. Muzeum je věnované Zlaté stezce,
středověké obchodní stezce, která vedla z Čech do Bavorska.

Sport
V únoru se pořádá každoroční Šumavský skimaraton, počátkem června je
ve městě tradiční pouť a v srpnu Šumavský cyklomaraton.

Boubín v pozadí

▶ Boubín

Internet: www.boubin.cz
Boubín je nejvyšší horou Boubínské hornatiny. Jeho vrchol
se tyčí do výšky 1362 metrů. Nejcennější částí hornatiny je
Boubínský prales, který je pravděpodobně naší nejstarší
chráněnou oblastí. Za chráněnou oblast nechal část lesů
pod Boubínem vyhlásit Jan Adolf Schwarzenberg, jejich
tehdejší majitel. J. A. Schwarzenberg nechal oblast
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zmapovat a pořídil také statistiku zdejších stromů, která je
dodnes základem práce správy parku.
Nejstarší stromy na území parku dosahují stáří mezi 300-400
lety. Jedním z nejstarších stromů, které na území parku
rostly byl přes 400 let starý smrk, který podlehl silné bouřce v
roce 1970. Smrk byl 58 metrů vysoký, jeho stáří se odhaduje
na 440 let a stál v nadmořské výšce 1 000 metrů nad
mořem. Výřez z kmene tohoto starého stromu si můžete
prohlédnout v muzeu zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou
a v muzeu v Kašperských horách.
Tip pro vozíčkáře
Trasu z parkoviště pod Boubínem k jezírku na začátku pralesu a
naučné stezky zvládnete s cizí pomocí.

Dnešní chráněná oblast má rozlohu přes 600 hektarů a je
podstatně větší než byla původní rezervace. Jádrem
chráněné oblasti je Boubínský prales rozkládající se v údolí
po obou stranách
Kaplického potoka v nadmořské výšce od
900-1 100 metrů. Kolem pralesu ohrazeného
plotem vede dnes naučná stezka.
PRAKTICKÉ
INFORMACE

Příjezd a doprava

Příjezd bez vlastního automobilu k Boubínu je velice
komplikovaný. Dostanete se sem vlakem z Vimperku
nebo Volar ležících na trati Strakonice-Vimperk. Vystoupit musíte na
zastávce Zátoň a pak se pěšky vydáte k parkovišti. Ze zastávky Zátoň zastávka vede značená trasa přímo k začátku trasy u jezírka. Pokud
přijíždíte autem pojedete z Vimperku do Lenory, tady se dáte směrem na
Zátoň (tabule Boubín), parkoviště je za obcí Zátoň.

Ubytování
Vedle parkoviště se nachází veřejné tábořiště. Asi 300 metrů od parkoviště
se ukrytý na okraji lesa nachází malý hezký penzion. Ideální ubytování pro
všechny, kteří hledají klid a ticho.

Naučná stezka Boubínský prales
Z parkoviště pod Boubínem je to jezírku, kde začíná okruh kolem
pralesu 2,3 km. Po několika set metrech se dostanete k Idine Píle,
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kde se nachází informační středisko národního parku. Stezka má
štěrkový povrch a stoupá pouze pozvolna. Okruh kolem pralesu je
dlouhý 4 km, od jezírka se můžete vydat také další trasou na vrchol
Boubína, délka trasy je 6,5 km. Hned za jezírkem začíná trasa
naučné stezky stoupat a v první části vede nejdříve po štěrkovém
povrchu, pak následuje zkratka někdejší loveckou stezkou po
kamenech a kořenech stromů do prudkého kopce. Náročný úsek
vedoucí lesem se dá obejít po štěrkové cestě. Na místě, kde začíná
strmý úsek lesem, odbočuje stezka na Boubín. Ve výšce asi 1 100
metrů se z lovecké stezky dostanete opět na štěrkový chodník a
začnete se vracet po druhé straně údolí zpět. Poslední kilometr
budete opět sestupovat lesem dolů k jezírku. Na celé trase se
nachází informační tabule s textem k zajímavým místům. Celou
trasu z parkoviště k jezírku, dále naučnou stezkou kolem pralesu a
zpět k parkovišti zvládnete za cca. 2,30 hod.

▶ Kvilda, Modrava, Antýgl
K jednomu z nejznámějších výletních míst jižní části Šumavy
patří Kvilda. Dostanete se sem z Vimperku severní trasou
nebo přes Horní Vltavice a dále úzkou silnicí vedoucí podél
Teplé Vltavy přes Borovou Ladu. Tato trasa je vhodná také
pro cykloturisty. Cestou vedoucí kolem horských luk s
pasoucími se krávami a rašeliništi narazíte na několik
parkovišť s informačními tabulemi. Jedno z nich se nachází
u někdejší osady Březová Lada a nabízí výhled na
romantickou nivu s klikatící se Studenou Vltavou.
Tip: Turistická karta Šumava - Český les s platností na 3 nebo 10
dní umožní držitelům čerpat slevy v hotelech, penzionech,
restauracích a muzeích. Kartu si můžete zakoupit v informačních
centrech a existuje ve variantách pro rodinu nebo individuální
turisty.

Kvilda se může pochlubit přídavkem jedné z nejvýše
položených osad v České republice. V malé horské
vesnici se nachází několik hotelů penzionů a restaurací. Z
architektonických památek tady najdete pouze kostel z
konce 17. století. Kvilda leží na tzv. Šumavských pláních,
rozlehlé zvlněné náhorní rovině rozkládající se v nadmořské
výšce kolem 1 000 metrů, které jsou z větší části člověku
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nepřístupné. Jsou chráněny a to z důvodu výskytu flóry,
která se zachovala z doby ledové.
Chlad tady v zimě vládně i dnes a Kvilda patří k
nejstudenějším oblastem u nás s ročním průměrem kolem 4
stupňů.

Jezerní slať
Informační středisko s expozicí věnovanou šumavské
přírodě najdete v moderní budově v centru Kvildy. V centru
osady najdete také půjčovnu kol, kterými se pohodlně
dostanete k pramenům Vltavy. Kvilda je totiž známá zejména
jako východisko k procházkám a vyjížďkám k pramenům
Vltavy, které se nachází pod 1 315 metrů vysokou Černou
horou.
V okolí Kvildy se nachází také několik slatí. Nejpřístupnější z
nich je Jezerní slať rozkládající se u příjezdu do vesnice ve
směru od Horské Kvildy. Rašeliniště je dostupné z blízkého
parkoviště a vede k němu asi 300 metrů dlouhá stezka, na
jejíž začátku se nachází vyhlídková věž. Z té se dá
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přehlédnout velká část rašeliniště,
nejstudenějším místům naší republiky.

které

patří

k

Klostermannova chata
Několik kilometrů severním směrem se nachází Horská
Kvilda, typická šumavská horská obec. Místní raritou je
nejvýše položené archeologické naleziště u nás. Jedná se o
zbytky středověkého rýžoviště zlata ležícího v nadmořské
výšce kolem 1 000 metrů, které se nachází u Hamerského
potoku. V zimě se na Horskou Kvildu jezdí lyžovat.
Tip: Pokud chcete k pramenům Vltavy zaparkujte na parkovišti
úplně na konci vesnice. Turistická stezka vedoucí převážně lesem je
dlouhá asi 7 km, je vhodná také pro cykloturisty.

Dalším šumavským horským střediskem je Modrava
rozkládající se na strmých svazích v malé horské dolině.
Nejznámější budovou Modravy je Klostermannova chata
postavená v roce 1924 Klubem českých turistů. Chata je
hezkým příkladem horské architektury a slouží dodnes jako
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hotel. Nese jméno spisovatele Karla Klostermanna a od roku
1996 je kulturní památkou. Z terasy chaty je
hezký pohled na Modravu. Jižně od Modravy se nachází
rozsáhlé území Modravských slatí, které jsou co do rozlohy
největšími slatěmi na Šumavě. Slatě jsou zapsány na
světovém seznamu chráněných mokřadů. Jižně od Modravy
na okraji slatí leží na soutoku dvou potoků samota Březník
proslavená hájenkou, kterou popsal Karel Klostermann ve
své knize Ze světa lesních samot. Březník leží na začátku
Luzného údolí na jehož konci je vidět necelých 1 400 metrů
vysoký vrchol Luzný nacházející se již na území Německa.
„Bůh ví, jaký osud zanesl revírníka Kořána r. 186* do Pürstlinku,
ležícího půl hodiny od bavorských hranic uprostřed lesů a slatin,
kam před třiceti roky sotva lidská noha cestu našla. Vysoká pláň,
lukami zelenými, šedým mechem porostlými, vine se potok
granátově zarudlé barvy: mladá Otava, která se prýští z útrob hory
Luzného, kde prý jsou ještě zdroje zlata, jež za věků dávno zašlých
přebytek drahého kovu „křivé“ řece dávaly. Ale teď přebytku zlata
již není, vystoupíš ze dveří myslivny, stojí před tebou Luzný,
směrem jižním pláň uzavíraje.“ (Pozn. Modrava vystupuje v knize
jako Máder, Pürstlink je Březník)
K. Klostermann: Ze světa lesních samot

Opačným směrem vede silnice z Modravy na sever do
Antýglu. Kopíruje tok Vydry, rychlé horské říčky vzniklé v
Modravě z dvou potoků. Jedno z parkovišť - Rechle - je
situováno u Hradlového mostu přes řeku Vydru .
Rechle je lidové označení pro hrable, které usměrňovaly
volně plavené dřevo v plavebním kanálu. V roce 2001
obnovený dřevěný most s „rechlemi“ se nachází na místě
někdejší vesnice Vchynice-Tetov, kde začínal VchynickoTetovský plavební kanál. Plavební kanál postavený v letech
1799-1801 byl 14 km dlouhý a umožňoval plavení dřeva ze
šumavských lesů až do Prahy. U mostu začíná několik
cyklostezek vedoucích do Modravy, Antýglu, Filipové Hutě a
Srní.
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Národní park Šumava
Národní park a chráněná krajinná oblast Šumava se nachází na
území Jihočeského a Plzeňského kraji. Rozprostírají se podél
hranice s Německem a Rakouskem od Železné Rudy po Zvonkovou
u Lipenské přehradní nádrže. Území parku leží v nadmořské výšce
600 - 1378 metrů. Svou rozlohou 690 km2 je největším naším
národním parkem a představuje příklad dobře zachovalého velkého
lesního komplexu. Šumava tvoří hlavní evropské rozvodí mezi
Severním a Černým mořem. Nachází se tady četné prameny řek,
mimo jiné zde pramení Vltava, jsou tady rašeliniště a zbytky
pralesovitých lesních porostů (Boubín). Další atrakcí je osm
ledovcových jezer, z nichž nejznámější jsou Černé a Čertovo jezero.
Typickým druhem šumavské vegetace jsou lesy a to především
jehličnaté. Původní listnaté lesy padly z větší části za oběť
sklářskému průmyslu v minulých staletích. Šumavská flóra není
nijak moc rozmanitá, na druhé straně Šumava je zajímavá zejména
kombinací různých krajinných prvků jako jsou lesy, rašeliniště,
slatě, jezera a louky. Na horních tocích řek žijí početná společenství
vyder říčních, v lesích žijí jeleni a srny, z predátorů jsou zastoupeni
pouze rysi. Spolu s přilehlým národním parkem Bavorský les tvoří
Šumavský národní park ve střední Evropě ojedinělý lesní komplex o
rozloze více než 2 000 km2. V roce 1990 UNESCO Šumavě přiznalo
statut biosférické rezervace.
Internet: www.npsumava.cz

V Antýglu o několik kilometrů dále směrem na sever se v
kempinku nachází Královácký dvorec, staré kamenné
stavění, které původně sloužilo jako sklárna. Dnes je
opravená
budova
součástí
kempinku.
Povydřím,
kaňonovitým údolím řeky Vydry, vede od
Antýglu do Čeňkovy Píly naučná stezka.
Nabízí nádherné pohledy kromě jiného na
PRAKTICKÉ
balvany roztroušené v korytu rychle
INFORMACE
tekoucí řeky.
Příjezd a doprava
Hlavní autobusové linky skrz Šumavu vedou ze Železné Rudy přes Srní,
Modravu a Horní Vltavice do Kaplic. V létě jezdí po národním parku
turistické autobusy. Autobusové linky jsou propojeny se železnicí a
umožňují střídaní obou druhů dopravy. Podobně funguje dopravní systém v
Německu, o víkendu se takto dá se zvláštní jízdenkou cestovat po obou
stranách hranice. U nás jezdí tyto autobusy na trasách: Špičák-Kaplice,
Špičák-Kvilda, Bučina-Horská Kvilda, Sušice-Kvilda.
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Informace
Informační středisko, Kvilda 14, tel. 388435544, internet:
www.npsumava.cz. Informační centrum správy Národního parku Šumava se
nachází na náměstí u začátku silnice vedoucí na Modravu.
KIS, Česká 71, Volary, tel. 388302210.
Turistické informační centrum, nám. Svobody 138, Sušice, tel.
376520537, otevřeno po-pá od 9.00-12.00 a 12.30-16.30 hod.
Informační centrum, Mírové náměstí 11, Horažďovice, tel. 376547526.
Informační středisko, Sušická 399, Kašperské Hory, tel. 376503411.
Informační centrum, Horská Kvilda 40, tel. 388435555.
Informační centrum, nám. Republiky 105, Horšovský Týn, tel. 379423445
Informační centrum, Masarykova 12, Kdyně, tel. 379734385
Informační středisko, Klenčí pod Čerchovem, tel. 379795325.

Muzea a galerie
Muzeum historických motocyklů a expozice české hračky, Vimperská 12,
Kašperské hory, otevřeno denně od 9.00-17.30 hod. Soukromá sbírka asi
150 historických motocyklů. Pobočky muzea se nachází v Železné Rudě a v
Bečově nad Teplou. Expozice hraček představuje vývoj tradičních českých
hraček.
Muzeum Šumavy, nám. Svobody 40, Sušice. Expozice je věnována
dějinám města a hlavně rýžování zlata, sklářství a sirkářství. Atrakcí muzea
je mechanický betlém.

Turistické trasy
Jednou z neoblíbenějších turistických tras, která je vhodná také pro
cykloturisty, je trasa z Jeleních Vrchů na Plešné jezero. Zeleně značená
trasa je 7,5 km dlouhá. Další trasa na vrchol vede z parkoviště nad Novou
Pecí.

Tip pro cykloturisty: Jelení Vrchy - Zvonková
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Velice hezká a lehká trasa vede lesem podél Schwarzenberského
kanálu z Jeleních Vrchů do Zadní Zvonkové.

▶ Prachatice
Internet: www.prachatice.cz, http://mesto.prachatice.cz
Počet obyvatel: 12 000
Do starého města se vstupuje Dolní bránou, jednou z dvou
středověkých bran, kterými se vstupovalo do města. Horní
brána, původně Pasovská, se nezachovala. Dolní brána původně Písecká brána - byla součástí městského opevnění,
které se částečně zachovalo do dneška. U brány začíná
naučná stezka vedoucí kolem středověkých městských
hradeb ze 16. století. Nachází se tady také sluneční hodiny,
které byly postaveny počátkem 70. let.20.století. Nedaleko
na Kostelním náměstí stojí původně gotický kostel sv.
Jakuba, který byl přestavěn v období baroka. Kostel se začal
stavět v 14. století a dokončen byl v roce 1513. Od kostela je
to pouze pár kroků na náměstí.
Ve 14. století založené město bylo důležitou zastávkou na
obchodní stezce z Čech do německého Pasova. Hlavní
komoditou, která se po Zlaté stezce ve středověku
dopravovala byla sůl. Monopol na dovoz soli obdrželi
prachovští obchodníci od krále Václava IV. v roce 1381.
Tento monopol místních obchodníků, kteří sůl kupovali od
pasovského biskupa, byl po několik staletí garantem
prosperity města. Ve středověku se jednalo o velice ceněné
zboží.
Po nástupu Habsburků na český trůn, kteří podporovali
přímý dovoz soli ze Solné komory přes Linec a České
Budějovice, se situace obyvatel města změnila. Zákaz
dovozu soli z Pasova v roce 1692 přivodil Prachaticím
hospodářský úpadek. Díky tomu, že se v následujících
staletích toho hodně ve městě nestavělo, zachovaly si
Prachatice středověké městské jádro.
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Za jihočeským barokem
Zájemcům od lidovou architekturu doporučujeme projet si některé
vesnice severně od Prachatic, ve kterých se zachovaly hezké staré
statky s bohatě zdobenými štíty. Jednotlivé štíty jsoz vyzdobeny
plastickými reliéfy a některé z nich jsou obohaceny o zajímavé
nadpisy. Nejhezčí budovy najdete v Libotyni, Dolních Nekvasovicích,
Miloňovicích, Malých Chrášťanech, Kovaníně, Jiřeticích a
Předslavicích. Většina z nejhezčích domů v těchto vesnicích jsou
dílem místního zedníka Jakuba Bursy.

Jihočeské baroko
Centrum středověkého jádra Prachatic tvoří velké náměstí
nepravidelného obdélníkového tvaru. Lemují ho staré
měšťanské domy, z nichž celá řada je vyzdobená černobílými sgrafity. Náměstí s kašnou uprostřed si zachovalo
původní kamennou dlažbu. Dominantní budovou náměstí je
renesanční Stará radnice s fasádou zdobenou starými
freskami. Radnice postavená v letech 1570-71 je dnes
sídlem Městského úřadu.
K nejhezčím domům na náměstí patří tzv. Sitrův dům, ve
kterém je dnes umístěno muzeum. Dnešní podoba původně
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gotického domu pochází z počátku 17. století, také tento
dům je bohatě zdoben malbami. Pohled návštěvníků
přitahuje dále budova Nové radnice postavené počátkem 20.
století v novorenesančním stylu.
K dalším hezkým budovám na náměstí patří Knížecí a
Rumpálův dům. Knížecí dům (č. 169) postavený v roce
1572 je na boční straně vyzdoben sgrafity.
Bohatě zdobený sgrafity je také Rumpálův
dům (č. 41), který byl postaven koncem
16. století. Dům, ve kterém se dnes
PRAKTICKÉ
nachází hotel Zlatá stezka, sloužil v
INFORMACE
minulosti jako sklad soli.
Příjezd a doprava
Autem se sem dostanete ze Strakonic nebo Českých Budějovic. Autobusem
z Prahy, Českých Budějovic a celé řady jihočeských měst. Doprava vlakem
je komplikovanější vzhledem k tomu, že město neleží na hlavní železniční
trati, přestupovat se musí v Čičenicích. Z vlakového nádraží je to do centra
asi 1 km a cesta vede Nádražní a Zvolenskou ulicí, autobusové nádraží je
asi v polovině cesty mezi vlakovým nádražím a centrem.

Informace
Informační centrum Prachatice, Velké nám. 1, tel. 388312563,
388310589. Infocentrum se nachází na hlavním náměstí.

Muzea a galerie
Prachatické muzeum, Velké nám. 13, otevřeno denně kromě po od 9.0017.00 hod. (červenec, srpen), ostatní měsíce pouze do 16.00 hod. Expozice
je věnovaná dějinám města a okolí.
Muzeum krajky, Poštovní 178.

Asi 3 km severně od Prachatic se nachází Husinec, rodná
obec mistra Jana Huse. Husovo muzeum se nachází na
hlavní silnici směrem na Vimperk. Také ve vesnicích severně
od Prachatic se zachovalo několik jihočeských statků
postavených stylem vesnického baroka. Hodně z nich
pochází z rukou zednického mistra Jakuba Bursy (1813-84),
který patřil k předním stavitelům tohoto kraje. Pro jeho práci
jsou typické fasády domů zdobené nejenom ornamenty ale
také lidskými motivy. Často se jednalo o motivy a scény
symbolizující profesi zadavatele doplněné o krátké nadpisy.
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Nadpisy na fasádě nebo štítu jsou zcela ojedinělým
ozdobným prvkem statků a vyskytují se pouze tady. Hezké
příklady lidové

Dům na náměstí v Prachaticích
architektury
najdete
v
Předslavicích,
Libotyni,
Nekvasovicích.

Miloňovicích,
Jiřeticích,
Kovaníně
a
Dolních

Zlatá stezka
Zlatá stezka, někdy také Solní stezka, patřila ve středověku k
nejdůležitějším evropským obchodním stezkám. Existovala již v 11.
století a vedla přes hřbet Šumavy z německého města Pasova do
Prachatic. Z Pasova vedla několika různými trasami s četnými
odbočkami do měst podél hlavní trasy. Jednou z odboček byla
Vimperská větev vedoucí do Vimperku. Z Pasova se do Čech ve
středověku vozila hlavně sůl ze Solné komory ale také koření, víno
a drahé látky, opačným směrem putovalo obilí, chmel, pivo, med,
vlna a dobytek. Vrcholní období zažila stezka v 14.-16. století.
Nástup Habsburků na český trůn a následný zákaz dovozu soli z
Pasova znamenal pokles vzájemného obchodu a počátkem 18.
století definitivní zánik stezky. Dnes vede místy, kterými se někdy
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na soumarech dopravovalo zboží, turistická stezka. Je 91 km dlouhá
a vede z bavorského Pasova přes Waldkirchen a Grainet na hranici
Bischofsreut/České Žleby, odkud pokračuje přes Volary a
Blažejovice do Prachatic. Stezka je jak v Německu tak i u nás
označena tabulemi se zobrazením soumara a najdete na ní
informační tabule s dalšími informacemi. Vimperská větev Zlaté
stezky vede z hraničního přechodu Strážný přímo do Vimperku a na
českém území dosahuje její délka 30 km. Třetí větev Zlaté stezky
vedla do Kašperských hor.

▶ Lipno
Internet: www.lipensko.cz
Obliba Lipna jako turistického cíle je, jak svědčí velký počet
nových hotelů, penzionů a soukromých domů nabízejících
ubytování v soukromí, pořád větší a větší. Kromě koupání a
plachtění po jezeře nabízí okolí této velké přehradní nádrže
četné turistické a cyklistické stezky. Pořád oblíbenější je
zejména jižní strana Lipna, která byla za vlády komunistů
kvůli blízké hranic s Německem po dlouhá desetiletí pro
turisty nepřístupná.
Lipenská přehradní nádrž byla postavená v letech 1950-59 v
nadmořské výšce kolem 700 metrů. Přehrazením Vltavy
vzniklo v Pošumaví jezero o délce více než 40 km, které je v
Černé v Pošumaví široké až 16 km. Nejvyšší hloubka jezera,
jehož celková plocha je 4 870 ha, dosahuje 21 metrů. Voda v
jezeře je velice čistá a to vzhledem k tomu, že přichází ze
Šumavy. V jezeře proto žije asi 30 druhů ryb. Většina
turistické infrastruktury se nachází na severním břehu jezera.
Kulturních a architektonických památek zde není hodně. Za
zmínku stojí pouze Vítkův hrad a rodný dům spisovatele
A. Stiftera. Ruiny Vítkova hradu, prvního sídla Vítkovců,
vlivné jihočeské rodiny v období od 14.-16. století, se
nachází naproti Frymburku. Z hradu založeného kolem roku
1310 se zachovaly zbytky věže, domu a hradeb. Milovníci
literatury zajisté zamíří do rodného domu spisovatele
Adalberta Stiftera, který se nachází v Horní Plané.
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Prvním letoviskem na Lipenské přehradě při příjezdu od
Českého Krumlova je Černá v Pošumaví. Jedná se o malou
obec s několika hotely, penziony a kempinky. K prohlížení
tady nic moc zajímavého není. Odtud směrem na jih vede
silnice do dvou dalších a známějších letovisek, kterými jsou
Frymburk a Lipno nad Vltavou. Frymburk je celkem
příjemnou vesnicí s obdélníkovým náměstím s

Lipno – jachetní přístav
hustým stromořadím uprostřed a řadou restaurací a
hospůdek. Z dálky je vidět vysokou štíhlou bílou věž
gotického kostela sv. Bartoloměje. Hned vedle kostela stojí
budova staré školy. Škola tady existovala již v roce 1474 a
patří prý k nejstarším na jihu Čech. Na náměstí pod stromy
objevíte památník spisovatele A. Stifterovi, který sem chodil
jako mladík za svou láskou Fanny Greipl, dále tady stojí
pranýř z roku 1651 a mariánský sloup z roku 1653.
Tip: Milovníkům hezkých vyhlídek doporučujeme výstup na Vítkův
Kámen, zříceninu hradu v nadmořské výšce 1035 metrů.
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Raritou vesnice je silnice končící v jezeře, tedy v přehradní
nádrži, která zatopila také část Frymburku. Vodní nádrž je
oblíbeným letním rekreačním místem, okolní lesy lákají k
procházkám nebo k sbírání hub a samozřejmě k jízdě na
kole. V zimě si v okolí hezky zaběháte na běžkách nebo si
zabruslíte na zamrzlém jezeře. Na druhou stranu se dnes
dostanete přívozem neustále pendlujícím mezi dvěma břehy.
Na druhé straně se nachází Přední Výtoň, vesnice nad
kterou se tyčí zřícenina hradu Vítkův Kámen z 13. století.
Další letovisko, které je od Frymburku vzdálené asi 10 km je
Lipno. Lipno nad Vltavou je známé zejména jako
jachtařské středisko s přístavem kolem kterého jsou
postaveny moderní apartmány. U přístavu se nachází
aquacentrum Aquaworld Marina Lipno s dvěma velkými
bazény z nichž jeden je kruhový a spoustou vodních atrakcí.
Restaurace a obchody jsou soustředěny naproti přístavu v
nově vybudované zástavbě s četnými prázdninovými domy.
V zimě se můžete vydat do Lipna zalyžovat si a to v
lyžařském areálu Lipno-Kramolín, které má pět sjezdovek
o celkové délce 3,5 km. Další letoviska v oblasti Lipenské
přehradní nádrže se nachází na severním
břehu jezera u silnice vedoucí podél
přehrady do městečka Volary. Hlavním
turistickým střediskem na severním břehu je
PRAKTICKÉ
INFORMACE
městečko Horní Planá.
Příjezd a doprava
Vlastním autem z Českých Budějovic přes Český Krumlov do Černé v
Pošumaví a pak dále po severním břehu do Horní Plané nebo směrem na
jih do Frymburku a Lipna. Do Lipna můžete jet také přes Český Krumlov. Z
Nové Pece jezdí v červenci a srpnu autobus do Jeleních Vrchů, který
přepravuje také kola. Z Horní Plané vede přes Novou Pec železniční trať do
Stožce a Nového Údolí.

Informace
Infocentrum Lipno, Lipno nad Vltavou 87, tel. 380736053, internet:
www.lipno.info. Infocentrum se nachází v moderní zástavbě na hlavní silnici
nedaleko Aquacentra.

Ubytování
Ubytování zprostředkovává informační centrum v Lipně. Přímo v Lipně a
okolí je hodně malých kempinků, hotelů a penzionů, podobně to vypadá ve
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Frymburku a Černé v Pošumaví. Možnost ubytování v soukromí. Ubytování
ve Frymburku zajišťuje agentura Otre, Náměstí 76, Frymburk, internet:
www.otre.cz, která funguje také jako informační centrum.

Cykloturistika
Na místech, kde jsou v zimě běžecké tratě mezi Frymburkem a Lipnem se v
létě dá jezdit na horských kolech. Pro vyznávače tohoto sportu je zde
vyznačeno pět tras pro jízdu na MTB o délce 5-11 km.

Koupání
Pokud vás neláká jezero, můžete využít služeb zdejšího akvaparku
Aquaworld Lipno nacházejícího se u jachetního přístavu.

Výlety lodí
Osobní dopravu na Lipně provozuje soukromá firma, která má k dispozici
dvě lodě a nabízí několik různých okruhů po nádrži. Většina z nich začíná v
Lipně, lodě zastavují ve Frymburku, Černé v Pošumaví a Horní Plané.
Internet: www.rosenberger-lipno-line.com.

Golf
Nedaleko přístavu se nachází dvě 9 jamková hřiště, jedno je určené členům
klubu, druhé široké veřejnosti. Internet: www.lipnogolf.cz.

Lyžování
Lyžařský areál Lipno-Kramolín disponuje 5 sjezdovkami, snowboardparkem
a dětským hřištěm. Na Kramolín se od jihu - z Lipna - dostanete lanovkou
nacházející se nad jachetním přístavem. Velké parkoviště k dispozici.
Běžecké trasy pro běh i bruslení najdete mezi Lipnem a Frymburkem.
Internet: www.kramolin.cz.

▶ Horní Planá
Internet: www.horniplana.cz
Počet obyvatel: 2 000
Horní Planá ležící v nadmořské výšce necelých 800 metrů je
díky nedaleké přehradě Lipno oblíbeným rekreačním
letoviskem o čem svědčí četné nabídky ubytování. Z
architektonických památek nám kromě kostela svaté Markéty
na náměstí nemá městečko co nabídnout. Jedinou „větší“
památkou je rodný dům německého spisovatele
Adalberta Stiftera. Dům spisovatele, který není u nás moc
znám, stojí hned na začátku obce pokud přijíždíte z Černé v
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Pošumaví. V rodném domě se nachází malé muzeum s
expozicí věnovanou autorovi a jeho vztahu k rodnému kraji. I
když samotné městečko nemá co nabídnout, o jeho okolí se
to říci nedá. Je nádherné, přesně tak jak ho popsal A. Stifter.
Popis výstupu k Plešnému jezeru
„V údolí jež je rozlehlé a úrodné, jsou roztroušeny vesnice, a
uprostřed mezi nimi je malá osada Horní Planá. Stěnu tvoří shora
zmíněná hráz lesů, zahýbající právě k severu, a proto si jí obzvláště
povšimneme. Vlastním bodem je však jezero, jež je položeno asi v
druhé třetině její výšky. Husté lesní porosty z jednotvárných smrků
a borovic vedou zprvu dlouhé hodiny vzhůru z vltavského údolí,
potom přijde stoupajíc mírně proti proudu potoka vytékajícího z
jezera, otevřená krajina… Po hodině putování nás obklopí husté
smrkové mlází, a když vystoupíme z černého sametu jeho půdy,
octneme se u ještě černější plochy jezera. Kdykoliv jsem vystoupil k
pohádkovému jezeru, což jsem dělal často a rád, zmocnil se mě
nepřemožitelný pocit nejhlubší osamělosti.“ - A. Stifter: Hvozd

Okolí Stifterové stezky
Stifterová stezka - Stezka dlouhá asi 6 km vede od rodného
domu nejdříve na náměstí, pak ke kostelu a dále na vrch
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Dobrá Voda, kde se od roku 1906 nachází socha
spisovatele. Dále pokračuje hezkou přírodou směrem na
Hodňov. Cestou se před vámi budou otevírat hezké výhledy
na šumavské kopce a Horní Planou. Dále půjdete kolem
zbytků tzv. Stifterova buku, o kterém se
autor zmiňuje ve svých knihách a který
před několika lety porazila silná bouře, do
PRAKTICKÉ
osady Karlovy Dvory. Odtud je hezký
INFORMACE
výhled na Vítkův Hrádek tyčící se na
kopci na druhé straně lipenské přehrady.
Informace
Městské informační centrum, Náměstí , tel. 380 738 008, internet:
www.lipensko.cz. Zprostředkování ubytování, prodej map, veřejný internet.

Muzea a galerie
Památník Adalberta Stiftera, Palackého 21, tel. 380738473. Otevřeno
denně kromě po od 10.00-12.30 a 13.30-18.00 hod.

▶ Schwarzenberský plavební kanál
Schwarzenberský plavební kanál je zajímavou technickou
památkou svědčící o dovednostech našich předků. Kanál je
od roku 1963 zapsán na seznamu technických památek.
Dnes je kanál a okolní příroda oblíbených cílem cykloturistů.
Část kanálu byla v posledních letech zrekonstruována a byla
kolem něj upravena turistická stezka pro pěší turisty i
cykloturisty. Rekonstruovaná část plavebního kanálu
začíná v osadě Jelení Vrchy.
Autem se sem dostanete z Nové Pece po úzké asfaltové
silnici s omezenou rychlosti 20 km/hod. Silnice končí na
parkovišti v osadě Jelení Vrchy. Jelení Vrchy jsou malou
vesnicí s několika domy, jejíž obyvatelé se v minulosti
zabývali těžbou dřeva a jeho plavením. Rekonstruovaná
část plavebního kanálů podél kterého vede turistická stezka
a stezka pro cyklisty začíná na začátku vesnice u muzea pod
parkovištěm. Tady se v létě několikrát do měsíce pořádají
ukázky plavení dřeva.
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Tip pro vozíčkáře
Obdivovat zblízka šumavské lesy a nadýchat se čerstvého vzduchu
můžete na turistickém chodníku vedoucím podél kanálu. Nechte se
vysadit z auta u velké staré stodoly sloužící jako muzeum na
začátku vesnice v prudké pravotočivé zatáčce pod parkovištěm. Na
začátek turistické trasy s pevným povrchem vedoucí lesem je to asi
50 metrů. Až se dostatečně pokocháte vraťte se zpět k muzeu.

S dějinami kanálu se můžete seznámit v malém muzeu u
kanálu. U parkoviště se nachází Dolní portál 429 metrů
dlouhého tunelu, který patří k zajímavým technickým
památkám. Tunel byl postaven za dva

Schwarzenberský kanál
roky v letech 1821-23. Další technickou památkou je
akvadukt vodních cest nacházející se mezi Jeleními vrchy a
Novou Pecí.
Kocháme se z auta
Asfaltová silnice z Nové Pece do Jeleních Vrchů nabízí nádherné
pohledy na hlavní šumavský hřeben a přírodu kolem. Na parkovišti
v osadě Jelení Vrchy začíná několik turistických stezek. Ideální pro
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nenáročnou procházku je stezka vedoucí podél kanálu, která je
rovinatá a má pevný štěrkovitý povrch.

Z přírodních zajímavostí stojí za návštěvu Jelení jezírko nad
Jeleními vrchy, které i když tak vypadá, není přírodního
původů ale bylo vybudováno lidmi jako zásobárna vody pro
kanál. Další z turistických stezek vede k Plešnému jezeru
nacházejícímu se nedaleko hranice u kterého najdete
Stifterův pomník. Stezka je vhodná také pro cykloturisty.
Další trasa vede podél kanálu do vesnice Zadní Zvonková.
Medvědí stezka vede zase ke kamennému pomníčku, který
byl postaven na místě kde byl zastřelen poslední šumavský
medvěd. Všechny stezky začínají u parkoviště nad obcí.
Kromě Jeleních Vrchů se jako východisko pro výlety na
Třistoličník a Trojmeznou, kde se setkávají naše hranice s
rakouskými a německými hodí také bývalá dřevařská osada
Stožec. Do Stožce se dostanete autem i vlakem.
Plavení dřeva na Šumavě
Plavební kanál nesoucí jméno knížat ze Schwarzenberku, kteří ho
nechali postavit, patří k jedinečným technickým památkách naší
minulosti. Byl postaven s cílem plavit dřevo z nepřístupných horních
částí šumavského lesa do Vídně. Do Vídně proto, že dřevo bylo ve
Vídni nedostatkovým zbožím. A hlavně ceny ve Vídni byly vyšší než
v Praze, kam se dřevo v té době již plavilo po Vltavě. Jedinečnost
uměle postaveného kanálu spočívá v tom, že překračoval rozvodí
mezi Vltavou a Dunajem a místo na sever směřoval na jih do
povodí Dunaje. Kanál se začal stavět v roce 1789 podle projektu
Josefa Rosenauera, schwarzenberského lesního inženýra. První
dřevo se jím plavilo již v roce 1791 a celý kanál na našem území byl
dokončen v roce 1821. Jeho p.vodní délka byla 52 km včetně asi
400 metrů dlouhého tunelu v místě nazývaném Jelení Vrchy v
horním úseku kanálu. V dalším období byl kanál o několik kilometrů
zkrácen. Dřevo se kanálem plavilo hlavně na jaře, kdy to umožňoval
vysoký stav vody. Po tom, co v polovině 19. století začalo uhlí
nahrazovat dřevo, byl kanál upraven pro splavování stavebního
dřeva. Plavení dlouhých kusů dřeva způsobovalo poškozování
mlýnů a jezů a tak byl provoz na kanálu v roce 1892 ukončen. V
dalších letech byly používány pouze jeho části a poslední plavba se
v kanálu uskutečnila v roce 1916. Vodu definitivně nahradila pára
pohánějící lokomotivy. Provoz na kanálu ustal a kanál chátral až do
90. let, kdy se začalo s jeho postupnou rekonstrukcí.
Internet: www.sweb.cz/schwarzenbersky.kanal
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▶ Český Krumlov
Internet: www.ckrumlov.cz, www.mu.ckrumlov.cz
Počet obyvatel: 14 000
Český Krumlov, město zapsané na seznamu světového
kulturního dědictví UNESCO, patří k nejnavštěvovanějším
městům jižních Čech. Ročně ho navštíví více než milión
návštěvníků, z nichž je asi polovina z ciziny. Romanticky
působící městečko leží na

Pohled na zámek
Vltavě uprostřed hezké, kopcovité krajiny asi 20 km jižně od
Českých Budějovic.
Město založili v polovině 13. století Vítkovci, mocný
jihočeský rod. Po tom, co tento rod v roce 1302 vymřel,
připadl Krumlov Rožmberkům. Ti tady vládli následujících
300 let. Poslední Rožmberk Petr Vok prodal Český Krumlov
v roce 1602 králi Rudolfu II. Po bitvě na Bílé hoře připadlo
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město rodině Eggenberků, po kterých vládu nad městem
převzali Schwarzenberkové.
Starou část Českého Krumlova můžeme rozdělit na tři části.
Jednak je to zámek vypínající se nad městem, dále Latrán,
čtvrť rozkládající se pod zámkem a nakonec staré město,
které tvoří zbytek historického centra. Do města je nejlépe
vstoupit Budějovickou bránou, ke které je to z parkoviště pod
zámeckou skálou něco přes sto metrů. Bránou postavenou v
letech 1596-98 se dostanete do čtvrtě nazývané Latrán.
Stejnojmenná ulice lemovaná gotickými a renesančními
domy vás přivede k prvnímu zámeckému nádvoří. Jednou z
hezkých budov, které budete cestou na zámek míjet je dům,
ve kterém je dnes umístěn hotel U města Vídně. Nejstarší
zmínka o tomto domě pochází z poloviny 16. století.
Budovy na prvním zámeckém nádvoří patří k nejstarším ve
městě. Pokud máte rádi pohledy na města z ptačí
perspektivy, doporučujeme návštěvu věže, která tady stojí.
Krumlovský zámek je po Pražském hradě druhým
nejrozlehlejším zámeckým a hradním areálem u nás. Spodní
část komplexu je starší a jedná se o původní hrad. Nad ním
se nachází renesanční zámek, jehož stavba spolykala tolik
peněz , že se jeho poslední majitel Petr Vok zadlužil a
nakonec zámek a město v roce 1601 prodal králi Rudolfu II.
Ze zámku se po krytém mostu z 18. století dostanete do
zámecké zahrady. Hned za mostem spatříte po pravé straně
barokní divadlo postavené v letech 1760-66. Jedná se o
jediné zachovalé barokní divadlo v Evropě, které se
zachovalo v původním stavu včetně kostýmů a dekorací.
Zámecká zahrada byla u zámku založená v 16. století, její
dnešní stav je z 18. století. Uprostřed se nachází fontána se
sochami, nalevo od ní stojí zámeček Bellarie postavený v
letech 1706-1708. Když se po prohlídce zámku vrátíte na
první nádvoří a dáte se opět ulicí Latrán směrem doprava,
dostanete se po pár metrech na dřevěný Lazebnický most.
Asi sto metrů za mostem se nachází hlavní náměstí města,
které nese název náměstí Svornosti.

36

Uprostřed náměstí stojí mariánský sloup z roku 1716. Domy
lemující náměstí jsou většinou gotického původu.
Renesanční a barokní fasády, které na nich dnes můžete
obdivovat, byly v

Most na zámku
posledních letech zrekonstruovány. Jedna z nejhezčích
renesančních fasád zdobí bílou budovu radnice. Horní ulicí
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vedoucí z náměstí směrem nahoru se dostanete ke
gotickému kostelu sv. Víta ze 14. století s převážně
barokním interiérem. Pouze několik metrů odsud stojí
někdejší jezuitský seminář ze 16. století, který byl
přebudován na hotel Růže. Naproti hotelu je v budově
bývalého
jezuitského
semináře
postaveného v polovině 17. století
umístěno regionální muzeum s expozicí
věnovanou dějinám města a okolí.
PRAKTICKÉ
INFORMACE

Příjezd a doprava
Do Českého Krumlova je dobré spojení autobusem z
Českých Budějovic, autobusové nádraží leží mimo staré centrum města.
Vystupte raději na první zastávce ve městě nazvané Špičák, která je hned
naproti Budějovické bráně. Jízda vlakem z Budějovic trvá déle než
autobusem. Železniční nádraží je na severním okraji města. Z nádraží
musíte jet pořád rovně dolu směrem do města. Pokud přijedete autem
najdete velké parkoviště Jelenka pod hradní skálou nedaleko Budějovické
brány. Z Českých Budějovic do Českého Krumlova je asi 30 km.

Informace
Infocentrum, nám. Svornosti 2, tel. 380704622, internet: www.ckrumlov.cz.
Informační centrum zprostředkovává ubytování v soukromí, prodává
vstupenky.
Unios Tourist service, Zámek 57, první nádvoří, tel. 380712219, internet:
www.unios.cz. Informační středisko na prvním nádvoří zámku. Vedle
střediska je internetová kavárna.

Muzea a galerie
Zámek a hrad Český Krumlov, otevřeno duben, květen, září, říjen út-ne
9.00-12.00, 13.00-17.00 hod., červen-srpen út-ne 9.00-12.00, 13.00-18.00
hod.
Regionální muzeum Český Krumlov, Horní 152, internet:
www.muzeumckrumlov.cz, otevřeno denně kromě po od 8.00-18.00 hod.
Dějiny města a okolí od pravěku do 19. století. K zajímavým exponátům
patří jedinečný keramický model města v měřítku 1:200 představující
centrum města kolem roku 1800. Zajímavá je také barokní lékárna.
Egon Schiele Art Centrum, Široká ulice 70, otevřeno denně od 10.0018.00 hod. Stálá expozice je věnována dílu tohoto známého rakouského
malíře a představuje jeho akvarely a kresby.
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Grafitový důl, továrna Grafit, Chvalšínská ulice. Grafitový důl se nachází v
areálu továrny u silnice směrem na Lipno. Prohlídky dolu: červenec-srpen
denně od 8.30-15.00 hod., květen, červen, září, říjen pouze v so, ne od
8.30-15.00 hod.
Muzeum voskových figurín (Wax Museum), Kájovská 68, tel. 380712204,
otevřeno denně od 9.00-20.00 hod. Pobočka pražského muzea s více než
50 figurínami.
Muzeum útrpného práva, nám. Svornosti 1, otevřeno denně od 9.00-20.00
hod. Muzeum mučících nástrojů a historií útrpného práva.
Muzeum marionet, Latrán 6, bývalý kostel sv. Jošta, otevřeno denně od
10.00-18.00 hod. Výstava asi 150 marionet, které se používaly při hraní
loutkového divadla.
Pohádkový dům, Radniční 29, internet: www.inspirace.ckrumlov.cz,
otevřeno denně od 10.00-22.00 hod. Loutky našich loutkářů vyrobené od
18. století až po dnešek.
Dům fotografie, Šatlavská 141, otevřeno denně od 10.00-18.00 hod.
Muzeum historických motocyklů, Široká 80 (Krumlovský mlýn), internet:
www.krumlovskymlyn.cz, otevřeno denně od 11.00-19.00 hod.

Slavnosti a festivaly
Každoročně na podzim (říjen) se pořádá mezinárodní filmový festival
věnovaný filmům o životním prostředí. V létě se tady pořádají koncerty
vážné hudby a v srpnu se koná mezinárodní hudební festival. V červnu se
pořádají slavnosti Růže s historickým průvodem, trhem, vystoupením
šermířů a historickými tanci.
V jihočeském Kovářově se počátkem června každoročně pořádá jihočeský
folklorní festival s přehlídkou souborů z celých jižních Čech. Pro diváky je
připraven jarmark, průvody a lidová veselice.

Sport
Půjčovna lodí Myší díra, Rooseveltova 29, tel. 380712508, internet:
www.malecek.cz. Půjčovna se nachází u Vltavy pod hotelem Růže. Přístup
k půjčovně je schody naproti budově divadla. U půjčovny je stejnojmenný
penzion.
Cestovní agentura Vltava, Kájovská 62, internet: www.ckvltava.cz.
Půjčovna kol, lodí, raftů a kajaků.
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Prohlídka pivovaru
Pivovar Eggenberg, Latrán 27, internet: www.eggenberg.cz. Prohlídky
pivovaru se pořádají každý den v 11.00 hod. Sraz u brány pivovaru.

Klášter Zlatá Koruna leží asi 5 km severně od Českého
Krumlova a asi 2 km od hlavní silnice z Českých Budějovic
do Českého Krumlova. Cisterciácký klášter založil v roce
1259 král Přemysl Otakar II. s cílem vytvořit královský
protipól k moci rodu Rožmberků, kteří ovládali větší část jihu
českého království. Po smrti krále Rožmberkové, kteří sídlili
na hradě v Českém Krumlově, klášter vypálili. Po nějaké
době byl klášter znovu postaven a v gotické podobě se nám
zachoval dodnes. Dnes se v něm nachází knihovna a
výstava věnovaná vývoji literatury na jihu Čech. Klášter je
otevřen od dubna do konce října denně kromě po od 9.0012.00 a 13.00-17.00 hod., duben, květen, září, říjen pouze
do 16.00 hod.
Blanský les, druhý nejvyšší masív na jihu Čech, je
oblíbeným výletním cílem především pro obyvatele Českého
Krumlova. Oblast Blanského lesa je chráněnou krajinnou
oblastí rozkládající se na ploše 212 km2 v nadmořské výšce
420 až 1 084 metrů. Je pokrytá převážně bukovými a
jedlovými lesy. Nejvyšším vrchem Blanského lesa je 1 083
metrů vysoká Kleť, na jejíž vrcholu stojí hvězdárna a
rozhledna z roku 1825. Při dobrém počasí je odsud vidět
vrcholy Alp. Z Českého Krumlova sem vede značkovaná
turistická stezka, dostanete se sem také z parkoviště v
Krasetíně. Pro ty línější vede od parkoviště na vrchol Kletě
také lanovka.
Uprostřed listnatých lesů rozprostírajících se po obou
březích Vltavy leží přímo na Vltavě asi 20 km jižně od
Českého Krumlova Rožmberk. Centrum vesnice tvoří
náměstí o půdorysu trojúhelníku s gotickým kostelem. Nad
vesnicí se na vysokém skalním ostrohu vypíná hrad
Rožmberk. První písemná zmínka o tomto hradu pochází z
roku 1250. Jeho prvním známým majitelem byl Vok z
Rožmberku, zakladatel jedné z větví rodu Rožmberků. Po
tom co v roce 1302 vymřeli Vítkovci, pánové z Krumlova,
přestěhovali se pánové z Rožmberku na hrad v Českém
Krumlově. Význam hradu Rožmberk jako rodinného sídla
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poklesl a hrad začal chátrat. V roce 1522 hrad vyhořel. Tzv.
Horní hrad nebyl po požáru obnoven, zachovala se z něj
pouze věž Jakobínka. Jeho poslední majitel daroval hrad v
roce 1597 svému synovci Janu Zrínskému. Dolní hrad byl
přestavěn renesančně a v polovině 19. století byl
regotizován. V době protihabsburského povstání českých
stavů byl hrad obsazen císařským generálem Karlem
Bonaventurou Buquoyem, který později hrad obdržel do
svého vlastnictví. Majetkem tohoto rodu byl hrad až do roku
1945. První patro tzv. Dolního hradu je dnes zařízeno jako
rodové muzeum rodiny Buquoyů. Další místnosti jsou
zařízeny renesančním a barokním nábytkem.
Hrad Rožmberk, otevřeno duben, říjen v so, ne od 9.0016.00 hod., ostatní měsíce denně kromě po od 9.00-16.00
hod., v červenci a srpnu do 17.00 hod.
Vyšší Brod jak napovídá název byl založen u brodu přes
řeku Vltava a to na obchodní stezce z Čech do Rakouska.
Město bylo založeno v první polovině 13. století, tedy dříve
než zde byl založen klášter. Centrum města, které leží
nedaleko Lipenské přehrady, tvoří velké náměstí s parkem
uprostřed a kostelem sv. Bartoloměje. Původní gotický kostel
z 13. století byl mezi 16. a 18. stoletím několikrát
přestavován. Také budova radnice ze 16. století byla v 18. a
19. století přestavěna. Největší atrakcí Vyššího Brodu je
cisterciácky klášter, který stojí na malém návrší na okraji
města. Klášter nechal v roce 1259 postavit Vok z
Rožmberka. K nejstarším částem kláštera patří kostel
Nanebevzetí Panny Marie a kapitulní sál z druhé poloviny
13. století. Křížová chodba byla postavená v 14. století a v
15. století byl areál obklopen hradbami, které se částečně
zachovaly dodnes. Přes mohutné hradby utrpěl klášter velké
škody v průběhu třicetileté války.
K nejhezčím částem kláštera patří gotický kapitulní sál s
hezkými gotickými okny a velkou rozetou. V klášterní
knihovně se nachází přes 70 000 svazků knih a asi 1 000
rukopisů. Chloubou kostela je gotický oltář od Mistra
Vyšebrodského. V klášteře je dnes umístěno Poštovní
muzeum, které sleduje vývoj poštovnictví od dneška zpět do
roku 1526. V tomto roce pověřil Ferdinand Habsburský
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svého poštmistra aby zahájil denní poštovní
spojení mezi Prahou a Vídní. V muzeu si
můžete prohlédnout známky, staré uniformy,
telefony, kočáry a podobně.
Informace

Infocentrum, Náměstí 104, tel. 380746627, internet: www.vyssibrod.cz.

Muzea a galerie
Cisterciácky klášter, otevřeno duben-září denně kromě po od 9.00-16.00
hod. Poštovní muzeum, otevřeno duben-září denně kromě po od 9.00-12.00
a 13.00-17.00 hod.

Půjčovna lodí
Půjčovna lodí Inge, Míru 379, Vyšší Brod, internet: www.ingetour.cz.
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UBYTOVÁNÍ S TENISEM
Máte rádi aktivní odpočinek? Rádi si zahrajete
tenis? Chcete poznat jižní Čechy?

UBYTOVÁNÍ
Dva menší apartmány pro dvě osoby s možností přistýlky.
Jeden větší apartmán se dvěmi lůžky v oddělené ložnici
a třemi přistýlkami.
Apartmány jsou vybaveny kuchyňkou s lednicí, elektrickým
vařičem, TV se satelitem, WC a sprchovým koutem.
U domu je malý venkovní bazén a krb, možnost posezení na
terasách.
TENIS
Součástí pozemku jsou dva tenisové kurty.
REZERVACE
Věra Hronzová, Otín 100, 377 01 Jindřichův Hradec
Tel. 775 661 184
E-mail: hronzova@ubytovani-tenis.cz
Internet: www.ubytovani-tenis.cz
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LÉTO S TENISEM
A ANGLIČTINOU
Zájemcům o dovolenou uprostřed hezké jihočeské
přírody, kteří chtějí spojit příjemné s užitečným
nabízíme prázdninové pobyty s intenzivním kurzem
angličtiny ve spojení s tenisem.

Obsah kurzu přizpůsobíme požadavkům zákazníka.

Termín: červenec, srpen, pondělí-pátek
Počet hodin: 4 vyučovací hod. denně, 20 hod. týdně
Minimální počet účastníků: 4
Cena: 2 000 Kč/osobu a týden
REZERVACE
Jazyková škola Hallo English
Pravdova 1113/II., 377 01 Jindřichův Hradec
Tel. 776 050 082, 777 560 363
E-mail: skola@halloenglish.cz
www.halloenglish.cz
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MÍSTO PRO VAŠI REKLAMU

CENA REKLAMY
ROZMĚRY
FOTOGRAFIE
CENA
MIN. CENA
TEXT
FOTO
OBJEDNÁVKY

cca 10x18 cm
1
1 Kč/za jedno zobrazení*
500 Kč
zasílejte v bežném textovém editoru
zasílejte ve formátu JPG
Jazyková škola Hallo English
Pravdova 1113/II.
377 01 Jindřichův Hradec
E-mail: skola@halloenglish.cz
Tel. 777 560 363

* jedním zobrazením je myšleno jedno stáhnutí průvodce, min. počet
objednaných zobrazení je 500 (počet stáhnutí dokladujeme oficiální
statistikou návštěvnosti serveru)
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www.petro.cz

Tento průvodce byl bezplatně stažen
z internetové stránky

CESTUJEME NA VLASTNÍ PĚST
www.petro.cz
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text Jozef Petro
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