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Vítejte na
gastrostezce
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VIMPERK
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Vítejte v podmanivém koutu jižních Čech, na místě stvořeném
pro milovníky venkova a horské turistiky. V lesích a stráních
znovu objevíte pravou pohodu i spoustu regionálních dobrot
a míst, kde láska prochází žaludkem. Vítejte v turistické
oblasti Šumavsko. A poznejte nás s chutí…

Výletní restaurace Vodník
Stravovací zařízení
K Vodníku 614, 385 01 Vimperk
Otevírací doba aktuálně na webu
www.restaurace-vodnik.cz
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Hospůdka leží v romantickém údolí Křesánovického potok vedle bývalé městské plovárny . Tato
lokalita je vyhledávaným turistickým místem na okraji Vimperka. Kromě projížďky na pramici
doporučujeme prostudovat a vyplenit bohatý jídelní lístek. Místo v něm mají původní rybí speciality
stejně tak, jako steaky a hamburgry. V sezónní nabídce jsou oblíbené i sladkosti. Konec konců proč
ne, když přebytečné kalorie případně spálíte na přilehlé inlajnové dráze..
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Pražírna kávy Vimperk

Kavárna a pražírna
Náměstí Svobody 38/14, 385 01 Vimperk
Po-Ne 9 – 18 h
www.prazirnavimperk.cz

Rodinná pražírna kávy Hrunek - Kávu sami pražíme za kvalitu ručíme. Vybraná
kávová zrna pochází z Jižní a Střední Ameriky, Afriky i z Asie. K čerstvě upražené
kávě patří sladkosti upečené podle tradičních receptů. „Ti, kdo u Hrunků nebyli, ještě
dobrou kávu nepili.“

1 Vacov
2 Žár
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„KDYŽ NEPRAŽÍ SLUNCE, PRAŽÍ HRUNEK!“
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Kavárna Ve Skále

4 Zadov
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10,6 km 42 min

Jak si užít v podzamčí, například pod majestátem vimperské dominanty? Na tuhle
otázku dostanete odpověď po návštěvě Cukrárny pod zámkem. Na letní zahrádce
obvzlášť chutnají slaďoučké pokroutky nebo slané chlebíčky. Při ošklivém počasí
oceníte cukrárnu italského typu i uvnitř. Je první svého druhu ve Vimperku. Očekávejte
sametovou chuť a přírodní ingredience v zákuscích, o kterých se jen zdá.
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Stravovací zařízení
Zadov 312, 384 73 Stachy
Po-Čt, Ne 11-22 , Pá-So 11-23 otevřeno po celý rok
www.dobrachata.cz
Horský hotel, kdysi také Komsomol nebo Měrkova chata je vyhledávaným
místem pro celoroční rekreaci. Málokde mají tak vyhlášenou domácí kuchyni,
jako tady. A stylový interiér s ručně vyrobeným nábytkem. Dýchnou na vás staré
prvorepublikové časy a na každém kroku dobové fotografie Zadova. Kdo má rád
Šumavu se vším všudy, nemůže Horský hotel z tradicí od roku 1930 minout.

7 Vlčí Jámy
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Dobrá Chata na Zadově
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Stravovací zařízení
Pivovarská 120, 385 01 Vimperk
Út-Pá 8.30 – 18 h, So 9 – 18, Ne 10 – 18 h
www.cukrarnapodzamkem.cz

Stravovací zařízení
Brantlova 244, 385 01 Vimperk
Po-Pá 10 – 14 h v průběhu
školního roku (září-červen)

6 Kubova Huť

21,7 km 1.37 h

Cukrárna pod zámkem

Školní restaurace sv. Rafael

Školní restauraci s názvem archanděla Rafaela najdete u Zlaté stezky ve Vimperku.
Už ten název je plný gastronomických příslibů. Vaří v ní budoucí mistři kuchařského
řemesla. Plně se vyrovná drahým restauracím a přitom si tady pochutná celá rodina,
aniž by si zruinovala rozpočet na výlet. Studenti rádi kuchtí a na každém soustu
je to znát. Kdo ví, který z nich se provaří až do michelinského nebe.
Ambice a odhodlání mají všichni. Vyzkoušejte je.
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www.stredni-skola.eu/cz/skolni-restaurace-svaty-rafael

16,9 km 1.30 h
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Kavárna Ve Skále je místem, kde se schází lidé na kus řeči u voňavé kávy a sladkých
dobrot. Nebo si dají dvojku vína s něčím k zakousnutí. V prvorepublikovém
interiéru chutná výtečně, místo dýchá mystikou. Podle pověsti pár kroků odsud
pronásledoval statečný rytíř Albrecht z Bogenu jelena se zářícím křížem mezi
parohy. Nechte si legendu o založení hradu Winberg, později Winterberg – Zimní
hrad vyprávět od místních. Dům s jelení hlavou stojí vedle dodnes.
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Stravovací zařízení
Pivovarská 61/16, 385 01 Vimperk
Po, Út, Čt 9 -18 h, St, Pá, So 9 -22 h Ne - zavřeno
tel. +420 776 132 372
www.kavarnaveskale.cz
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4,3 km 16 min
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www.sumavsko.cz

VACOV
ŽÁR
VIMPERK
ZADOV
KVILDA
KUBOVA HUŤ
VLČÍ JÁMY

Pekárna s podnikovou
prodejnou
Vacov 28, 384 86 Vacov
Po-Pá 5 – 6 h, 6.15-13.30 h,
20–23 h So 5 – 5.45, 6 – 10 h,
Ne 20 – 23 h
www.pekarnavacov.cz
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Zlatá šedesátá léta, tak až sem sahá tradice řemeslné pekárny
ve Vacově. Na původní kvasový chleb, vícezrnné druhy
a jemné kousky pečiva jsou navyklé chuťové buňky místních
i přespolních zákazníků. Ti se tady rituálně setkávají při cestě
domů nebo za poznáním Šumavy. Po ránu a odpoledne se
můžete zakousnout do ještě teplého bochníku chleba.
Nezapomenutelné.

První průvodce po místních specialitách

Gastrostezka
Trasa 2

Nejvýše položenou obcí v České republice je Kvilda. V drsných
klimatických podmínkách 1 065 m nad mořem přijde vhod
místní kavárna s cukrárnou. Tady doplníte ztracenou energii
plejádou chutných zákusků a domácích dezertů. Žádné
načančané uměliny, ale poctivé cukrářské řemeslo. Pro zdatné
chlapíky je připravena paleta rumů z celého světa. Široká
náruč kavárny pojme turist y za každého počasí. Pro děti je
přichystán dětský koutek, dospělé uchvátí horská letní terasa.

Pekárna Vacov

k

Stravovací zařízení
Kvilda 207, 384 93 Kvilda
Otevírací doba
aktuálně na webu
www.nakvilde.cz

6 KUBOVA HUŤ
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KVILDA
Kavárna a cukrárna
na Kvildě

stáve
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Hotel Kristián

Stravovací zařízení
Kubova Huť 26,
385 01 Vimperk
Po-Ne 11 – 21 h
www.kristian1000.cz
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VLČÍ JÁMY
Farma Hošna

Rodinná farma
s podnikovou prodejnou
Vlčí Jámy, 384 51 Lenora
Po-Pá 8 – 16 h
Tel. +420 388 438 805
Vlčí Jámy je malá osada na okraji Lenory. Název zřejmě
pochází od pastí na chytání šelem. Ale nás více zajímá farma
Hošna a synové, proslulá chovem skotu a výrobou mléčných
specialit. Nahlédněte do chodu hospodaření na horách i do
zpracování mléka přísně tradičním způsobem. Znamenitou
chuť šumavského venkova nese široký sortiment lokálních
produktů, ověnčených tituly v soutěži „Chutná hezky.
Jihočesky.“ Prohlídku farmy je nutné předem ohlásit.

Chov a prodej ryb
Žár 25, 384 73 Žár-Vacov
Po-So 9 – 17 h
www.pstruharstvi.cz

Kalendář
Tradiční regionální
gastronomie

Česká republika
Hoštice
Milejovice
Praha

Vepřové hody, Prachatice

leden-duben

duben-prosince
květen-říjen
červen
červenec
srpen
říjen
listopad

Litochovice
Čepřovice

Vacov

Nicov

Tradiční řeznictví a uzenářství U Poláka		

Pečení chleba v obecní peci, Lenora
Chlumanský trh, Chlumany
Mezi Pivovary, Vimperk
Medové slavnosti, Včelná pod Boubínem
Festival piva, Prachatice
Sýry, víno a zvěřina, Prachatice
Svatomartinské posvícení, Šumavsko

Čkyně

Stachy
Zdíkov

Nové Hutě
Kvilda

Malenice Předslavice

Bohunice
Tvrzice
Bušanovice
Dub
Újezdec
Zálezly
Lipovice
Bošice
Vlachovo Březí
Strunkovice
Vimperk
nad Blanicí
Radhostice Chlumany
Budkov
Svatá Maří Žárovná Pěčnov
Lažiště
Šumavské Hoštice
Husinec Těšovice
Drslavice
Dvory
Lčovice

Bohumilice

Buk
Borová Lada

Kubova Huť

Zábrdí
Kratušín
Záblatí

Horní Vltavice
Strážný

Stáhněte aplikaci a hrajte
http://qr.geofun.cz/354

Ochutnávací lžička - originální suvenýr

Žernovice

Prachatice
Nebahovy

Lenora

Volary

Více info na
www.sumavsko.cz

z Gastrostezky. Ten prostě musíte mít.

Horská říčka Spůlka je levostranným přítokem Volyňky. Od roku
1850 na ní stojí mlýn s hospodářstvím Matěje Bláhovce. Mlynářské
řemeslo vzal čas, ale voda se stala domovem pro jinde nevídaný
chov pstruhů potočních a sivenů amerických. Tady dostanete pro
domácí vaření vždy čerstvou rybu. A to i bez kostí. Delikátní chuť
pstruha nebo sivena ze Šumavy umocní jedinečné mlynářské
koření. Bez něj se nevracejte.

Kraselov

Zbytiny

Chroboly

Turistická oblast Šumavsko
Představuje území více než 50 obcí ze šumavského příhraničí sdružených za účelem rozvoje
cestovního ruchu ve vybrané části Šumavského podhůří. Je to oblast zvlněných kopců
i horských hřbetů, protkaný řekami a podhorskými loukami. V původní krajině roztroušené
vesničky a nostalgická městečka jsou nabitá poznáním, zážitky a relaxací.

Destinační management PRO Šumavsko, z. s.
Archiváře Teplého 1, 387 06 Malenice, Tel. +420 380 831 059
Email info@prosumavsko.cz, www.sumavsko.cz

VIMPERK
Copyright © PRO Šumavsko, z. s., 2017 Změny vyhrazeny. Neprodejné.

Je tomu bez mála sto let, kdy se v hotelu, který dnes nese
jméno Kristián, poprvé ubytovali milovníci Šumavy, čistého
vzduchu, solidních mravů a zejména kvalitní kuchyně. Během
ponurých, podzimních dnů i mrazivých, zimních nocí roku
šestnáctého a sedmnáctého druhého tisíciletí, provedla skupinka citlivých řemeslníků rekonstrukci hotelu tak půvabnou,
až je třeba přesvědčit se na vlastní oči. Náš tým kulinářů poté
zařídí, aby si na své přišly i ostatní smysly.

Pstruhařství Mlýny
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Šumavský pivovar

Minipivovar
Steinbrenerova 48/1,
385 01 Vimperk
Pá 17 – 22 h, So 15 – 20 h,
www.sumavskypivovar.cz
prodej piva s sebou na zazvonění
kdykoli je někdo přítomen
Od středověku vařili ve Vimperku zlatý mok. Slavná éra skončila
uzavřením pivovaru v roce 1967. Po třiačtyřiceti letech odmlky
je pivo ve městě pod Boubínem zpět pod názvem Šumavský
pivovar. Vaří se tady přímo před očima hostů v 2,5 hl varnách.
Na otevřené spilce kvasí a pak dozrává v historických sklepích do
jedinečné chuti a vůně. Po právu nese prrestižní označení původu
ŠUMAVA originální produkt.

