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Téma, které se náramně hodí do
současné doby. Šumavsko se v létě
promění v krajinu tuláků. Místní
destinační společnost láká návštěvníky
do své turistické oblasti na klidné toulky
nepříliš známými místy zejména v
Pošumaví. Deset pěších tras a deset
cyklotras vybíral jeden z nejpovola-
nějších – Josef Pecka. 
Známý spisovatel o Šumavě, který tento
kraj zná perfektně. Je to zároveň i
místní rodák, který strávil mládí v
Lenoře a po studiu v Praze se vrátil do
svého mateřského kraje. „Plánování byla
zábava. Vybíral jsem méně známá
místa, která jsou ale krásná. Jde o
kombinaci značených i neznačených
tras,“ popisuje autor řady publikací o
Šumavě. Kromě dvou desítek tras je v
nabídce také 25 kilometrů dlouhá cesta
Po stopách Krále Šumavy startující z
Vimperka. Turisté si mohou vybrat z
různých délek i náročností jednotlivých
procházek či vyjížděk. „Trasy vedou
zejména po neprobádané části turistické
oblasti. 

Přehledně si můžete výlet naplánovat na
webových stránkách www.sumavs-
ko.cz, kde najdete mapy, nechybí fotky
či turistické atraktivity. Hodit se mohou
tipy na stravování či ubytování, včetně 
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nouzových nocovišť Národního parku.
Brožury ke stezkám mají ve všech
tamějších informačních centrech.
„Šumavy si moc ceníme, a proto chceme
ulevit přetěžovaným místům a na-
bídnout turistům i ta méně známá. A
jsou to opravdu báječné a uklidňující
procházky, které můžeme každému
doporučit,“ uvádí zaměstnanci desti-
nační společnosti.
Tulácké stezky navazují na předchozí
produkty destinanční společnosti jako
jsou Gastrostezka a Zážitková stezka pro
rodiny s dětmi. „Turisté si přijdou na
své. Poznají šumavskou přírodu, ale i
nahlédnou do historie. Já sám mám
oblíbená třeba místa na Javornicku, kde
posledních 30 let bydlím,“ vypráví Pecka,
který kromě vlastní tvorby působí i jako
Průvodce divočinou při toulkách po
Národním parku Šumava.
„Některé pěší výlety jsou náročné, jiné
zvládne každý. To samé platí pro
cyklisty. Ale i já jsem při tipování poznal
nová místa. Člověk pořád poznává,“
tvrdí Josef Pecka. Po spolupráci na
trasách pro tuláky se úspěšný autor
připravuje svůj další titul. „Mělo by to
být pokračování knihy Toulání Šumavou
a Pošumavím. Tentokrát se zaměřuji na
tu bavorskou část a na místa, která se
do první publikace nevešla. Ale zavřené
hranice mě omezují, potřebuji ještě
pořídit řadu fotografií,“ přiznává Pecka.

Tuláci, vítejte na Šumavsku!

Šumavsko pro tuláky            NP  a CHKO Šumava         Turistická oblast Pošumaví

PRO Šumavsko, z.s., Neumannova 161, 383 01 Prachatice
www.sumavsko.cz, www.facebook.com/prosumavsko

sochorova@prosumavsko.cz, korousova@prosumavsko.cz, @sumavsko

ŠUMAVSKO
Turistická oblast 
Region Šumava a Pošumaví

Vyzkoušejte trasu ze Zdíkova přesVyzkoušejte trasu ze Zdíkova přes
Churáňov až na StachyChuráňov až na Stachy    

Očima Národního parku 
Šumava
Pozvánka mimo centrální část NP Šumava do
CHKO Šumava a pošumaví

Vyrazte s rodinou, přáteli nebo sami objevovat
Šumavsko. Tipy na výlety plné zábavy a radosti,
poučení a tajemství.

Na samém jihu Čech ve spojení Šumavy 
a Pošumaví je krásné Šumavsko

Poznejte oblast Šumavska

Tipy na výlety po celé oblasti

Pavel Kortus, redaktor MF Dnes
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Hlavním cílem vzniku spolku byla a je snaha o aktivaci
cestovního ruchu v jihočeské části Šumavy a Pošumaví a
vzájemné propojení těchto dvou oblastí. Šumavsko je novým
názvem, který má za cíl spojit jihočeskou Šumavu a její
podhůří. Rozléhá se na území o rozloze 1 007 km s více než 50
obcemi ze šumavského příhraničí.

Organizace pracuje za účelem efektivnějšího řízení
cestovního ruchu zajišťuje koordinaci a kooperaci
poskytovatelů služeb cestovního ruchu v turistické oblasti
Šumavsko. Poskytovateli služeb cestovního nemusí být pouze
podnikatelé z oblasti cestovního ruchu, ale mohou to být i
města, obce a podnikatelé z příbuzných oblastí.

Co je Šumavsko
Šumavsko je název turistické oblasti

jelenů nebo sov. Mnozí z  vás
čtenářů toto všechno zná a tak
by asi zvaní na tyto atraktivity
bylo pověstným nošením dřívím
do lesa. A tak je asi na místě vás
pozvat tam, kam si návštěvníci
své výlety ve velké míře
neplánují. 

Takovým místem je třeba Polka
nedaleko Borových Lad. Polka je
velmi romantickým místem
pro toulání kam ten „hlavní
návštěvnický proud“ moc neza-
vítá. 

Vítejte (nejen) v Národním parku Šumava
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Netradiční název vznikl na základě faktu, že se
Šumavsko skládá ze dvou oblastí, jimiž jsou jihočeská
Šumava a jihočeské Pošumaví. Obě tyto oblasti jsou
velmi specifické, diametrálně se liší svou nabídkou a
zároveň se doplňují, čímž má oblast jako celek z
pohledu turisty opravdu co nabídnout.  
Ovšem záměrem bylo vytvořit takový název, který bude
neznámý a právě díky své netradičnosti snadno
zapamatovatelný.

Šumava je jedinečná příroda, za
kterou ročně přijedou miliony
lidí. Tak Šumavu vnímají i
samotní návštěvníci. To se
potvrdilo v  rozsáhlém dotaz-
níkovém průzkumu před dvěma
lety, kdy většina oslovených
uvedla jako důvod návštěvy
právě přírodu. 
A opravdu je na co zvát, Šumava
totiž nabízí mnoho podob
přírody. Jsou to například lesy,
které jsou v  rámci České
republiky jedinečné. Jsou to
dokonce i zbytky původních
pralesů, do kterých ještě lidská
ruka nezasáhla. 
Stále zde rostou stromy, jejichž
stáří přesahuje i 500 let. Za
takovými kmety přitom
nemusíme jezdit jen na Boubín,
ale třeba do okolí Plešného jeze-
ra, na Kvildsko nebo Mod-
ravsko. 
Dalším fenoménem jsou
rašeliniště – jedinečná místa
drsné přírody, kde je život
opravdu tvrdý. A tak se musela
spousta živočichů a rostlin na
tato místa adaptovat. Rašeliniště
jsou k vidění hlavně na Šumavě
a v menší míře i v českých
pohořích, avšak Šumava je v
tomto ohledu jedinečná. 
A co takové šumavské pláně a
louky. Tou jsou místa, která nám
závidějí i z Národního parku
Bavorský les. A takto by se dalo
pokračovat dál – jedinečná
ledovcová jezera, šumavské
potoky a řeky, ale i návštěvnická
centra s výběhy vlků, rysů, 

parku ale „pouze“ CHKO. Ale na
Boubínskou rozhlednu nebo do
okolí Boubínského pralesa vás
zvát nechci, protože patří mezi
jedno s  těch nejnavštěvovaněj-
ších míst Šumavy. Byli jste však
někdy v  okolí řeky Blanice?
Probrouzdali jste si někdy okolí
obcí Záblatí, Hlásná Lhota nebo
Křišťanovice? Ne…? No tak to
jste ještě pořádně nepoznali
Šumavu!
Šumava totiž nejsou jen Prameny
Vltavy, Březník, Poledník, Plešné
jezero. Ale ať už se vypravíte
kamkoli, prosíme, dodržujte
všechna pravidla pro chování se
v  přírodě, všechna pravidla a
zákony, které jsou nutné
dodržovat na chráněných
územích. Nejsou totiž nastavená
jen tak, pro legraci, ale mají svá
opodstatnění. 
Jak je však shrnout do jedné
nebo dvou vět? Možná pomůže,
když návštěvu přírody (nemusí
to být pouze návštěva Šumavy),
pojmete, jako návštěvu v  domě
svých přátel. Chováte se u nich
slušně, chcete zanechat co
nejlepší dojem a přitom si
návštěvu maximálně užít.
Přesně tak se chovejte i
v přírodě – děkujeme.

A důvod? Jsou zde jiná lákadla:
Knížecí Pláně nebo třeba Bučina.
A což potom okolí Strážného.
Strážný totiž nepatří mezi tak
často vyhledávaná nástupní
místa, přitom ale právě odsud se
dá vyrazit do okolí Stráženské
slatě. To jsou místa, kudy pře-
vaděči ještě v padesátých letech
převáděli lidi na západ. A právě i
tato zajímavá historie dodává
této lokalitě na zajímavosti. 
Pojďme se ale odpoutat od území
Národního parku a zavítat do
Chráněné krajinné oblasti
Šumava. Je to malebná krajina
plná úžasných míst, kam si
plánují výlety jen opravdoví
znalci. Tedy pokud do toho
nepočítáme Boubínský prales.
Ano, pro mnohé je i dnes pře-
kvapením, že Boubínský prales
není součástí Národního

CHKO Šumava jeCHKO Šumava je
malebná krajina plnámalebná krajina plná
úžasných míst, kam siúžasných míst, kam si
výlety plánují opravdovívýlety plánují opravdoví

znalciznalci Jan Dvořák, tiskový mluvčí
Národního parku Šumava
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Tuláci, vítejte na Šumavsku!
pokračování za strany 1

Cestování nás obohacuje, otevírá srdce a
bystří rozum. 
Místa plná magické síly Vás očekávájí. 
Na kole i pěšky stovky kilometrů perfektně
značených cyklostezek, ale i ty dobrodružné,
zapomenuté, etapy po rovině, pozoruhodné
serpentýny i stoupání. Bez motoru, v téměř
nerušeném tichu, svobodně a daleko od
chytrých telefonů a diářů ucítíte vlastní tělo,
vzrušující souhru svalů a koncentraci. 
Ve svém vlastním tempu stoupáte a klesáte

Vyzkoušejte také další turistické edice: 
Gastrostezku a Zážitkovou stezku pro rodiny s dětmi. Vše na www.sumavsko.cz

Informační servis ke každé trase
Kde na trase složit hlavu:
Obecní chalupa Nicov, rezervace pobytu
na: 728944503 nebo 388428153,  ou.nicov
@seznam.cz
Ubytování na kopci, Nový dvůr 152, 384 73
Zdíkov, 777257260,  marketapeslova@sez-
nam.cz
Apartmány Pod kapličkou Benešova
Hora, Benešova Hora 10, 602118458 bene-
sovahora@email.com

Turistická informační centra na trase:
IC Javorník, Javorník 54, Vacov, 388433843
info@javornik.cz

Kde se na trase občerstvit:
Penzion Na Podlesí, Javorník na Šumavě
4, 725025005, www.napodlesi.czZe Zdíkova přes Churáňov až na Stachy

Rozjeďte to z kopce do kopce a poznejte Šumavsko jinak
Délka: 45 km
Zdíkov - Albrechtec - Masákova Lhota - Churáňov - Chalupy - Bošice - Rohanov -
Benešova Hora - Úbislav - Stachy

První zmínka o Zdíkově je z roku 1318, kdy byl darován Vilémem Bavorem
strakonickému konventu johanitů. Tvrz byla později přestavěna na renesanční obdélný
dvoupatrový zámek s hřebínkovými klenbami v přízemí. Za posledních šlechtických
vlastníků Thun-Hohensteinů byl v letech 1865–1868 rozšířen a novogoticky přestavěn.
Šestihektarový zámecký park, založený v 19. století a později zpustlý, byl nedávno
upraven. Kostel 
sv. Ludmily pochází z roku 1922.
Albrechtec je rozpýlená osada podél Adámkova potoka. Lidově nazývána Kočičov.
V Masákově Lhotě nás zaujmou staré roubené domy. V tzv. Zadní Lhotě stávaly v 17. a 18.
století dvě sklárny. Jako surovinu používaly křemen z lomů U kyzu. Ten se drtil v
Pucherském mlýně na sklářský písek.
Původní horská ves Churáňov, kde se usazovali dřevaři a skláři z okolních hutí, od
padesátých let 20. století postupně přerůstala ve významné středisko letní i zimní
rekreace. Stavení U Churáňů čp. 14 pochází z roku 1746 a patří tak mezi nejstarší
dochované usedlosti na Šumavě. Meteorologická stanice 1. řádu s mezinárodním kódem
je jedna z jedenácti v České republice. 
Památkovou zónou je osada Chalupy (dříve německé Chalupy). Původní rozptýlené
usedlostí z přelomu 18. a 19. století doplňují mladší stavby. Usedlosti jsou většinou
poloroubené, většinou vzorně udržované, zejména zásluhou chalupářů.
Zajímavé stavení leží na kraji osady Bošice, tzv. Kudrnojc malování. Jeho průčelí vyniká
„bohatou výzdobou omítkovou i malovanou ve slohu lidovém, prací prostého zedníka
zdejšího“.
V Rohanově se zachovaly roubené domy se špýchary, památkami jsou domy č. 18, 20, 44.
Pod vsí je vyhledávané koupaliště s kempem.
Benešova Hora je vesnice s vlivem tzv. jihočeského lidového baroka. Usedlosti mají
polokruhové brány. Věk památné lípy je odhadován na 360 let, změřený obvod má 575
cm. Kaple Navštívení Panny Marie pochází z konce 19. století.
V Úbislavi u mostu přes Horský potok stojí tzv. Kohoutí kříž (lidový rozčepýřený,
starobavorského původu) s nástroji Kristova umučení a řemeslnické nářadí. Za obcí stojí
památný buk asi 350 let starý. 
Osada Stachy vznikla nejspíše až v 16. století kolem sklárny a byla jednou z devíti
králováckých rychet. Obyvatelé Stach bývali známými světáky. Na jaře odcházeli za prací
jako zedníci, hudebníci nebo cirkusáci. Na zimu se vraceli domů a věnovali se výrobě
špejlí, topůrek, násad, hrábí, dřeváků, hraček. Stašští mají ve vsi několik kuriozit. Na
náměstí rostou hřiby koloděje. Farním býval pozdně barokní kostelík Bolestné Matky Boží
z roku 1781 s původními varhanami, obklopený hřbitovem. 
Stašské Pošumavské hasičské muzeum bylo otevřeno v roce 2003. Expozice hasičské
techniky je umístěna ve dvou podlažích. V přízemí jsou hasičská auta, v patře pak lehčí
exponáty jako starobylé hasičské stříkačky a hasičská výzbroj a výstroj. 

mezi loukami a lesy. Máte vítr v zádech a
příroda Vás provází na každém kroku.
Během toho máte skvělou příležitost obje-
vovat bohatou kulturu a gastronomii tohoto
koutu naší země. 
Rekreační cyklistika je zážitkem pro
všechny smysly. A turisti? Ať už plynulou
rychlostí nebo pohodově, po rovince nebo
přes kopečky, podél řek nebo v horách v
Šumavsku své štěstí najde každý milovník
výletů.

Na webu sumavsko.cz je u všech zpracovaných tras mapa, detailní popisy cílů na trase, informační servis a
předeším QR kód, díky kterému si všechny informace zobrazíte v mobilu.

Pojďte s námi tvořit noviny!

Máte co říct?

Dějí se ve vašem okolí zajímavé věci, 
které budou ostatní bavit a zajímat?

Chystáte akci a chcete, aby se o ní vědělo?

Chcete se stát členem PRO Šumavska, z.s?

Chcete být vidět? 
Kontaktujte nás na:

sochorova@prosumavsko.cz
korousova@prosumavsko.cz

CYKLOTRASA č. 1CYKLOTRASA č. 1
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Chanovice: Zámek, skanzen lidové architektury, galerie nositelů
lidových řemesel, rozhledna a naučná stezka. Není toho moc? Bude
to chtít více návštěv, ale všechny si užijete. 
Hrádek - Zdouň - kostel sv. Vavřince: je jediným pozůstatkem bý-
valé rýžovnické osady, stojící zde od 13. do 17. století. Prkna
původního stropu i s cennými malbami doby vladislavské se
uchovala uložena pod kruchtou.
Běšiny: Kostel svatého Bartoloměje byl původně farním kostelem
pro ves Podolí. Byl vybudován v gotickém slohu kolem roku 1370. 
V roce 1579 vyhořel a byl restaurován. Dnes je však pouze
romantickou ruinou. Viz foto str.4.
Americká zahrada v Chudenicích: se nachází v lesním komplexu
pod Bolfánkem, nedaleko zámku Lázeň Chudenice. Chudenické
arboretum bylo založeno roku 1842. Nejkrásnějšími exempláři
arboreta je dřín květnatý a douglaska tisolistá. Dnes více než
stošedesátiletá douglaska tisolistá patří mezi nejstarší stromy
svého druhu v Evropě. Mohutný strom zavětvený až k zemi má
hluboce rozpukanou kůru. Obvod jeho kmene měří 520 cm, strom
dosahuje výšky 44 m a koruna se rozkládá do šíře 26 m.
Kasejovice - naučná stezka Putování za kasejovickým zlatem:
Trasa je dlouhá zhruba 6 km a provede vás městečkem od stanice
železniční dráhy až k dnes již zaniklému dolu sv. Jakub. Stezka vás
zavede k většině kasejovických pamětihodností a seznámí vás
nejen s historií města, ale i místní lokální dráhy.
Strašín - jeskyně: Jeskyně je vytvořena v krystalických vápencích
vápencové čočky. Vstupní otvor ústí do hlavní prostory jeskyně, 
23 m dlouhé, dvanáct m široké a až tři m vysoké, která se svažuje k
severu, kde je v nejhlubším místě jezírko s kolísavou výškou
hladiny. 
Z hlavní prostory vedou všemi směry nevysoké chodby a plazivky.

Rozbor písně Už koníček pádí v době coronavirové.
Jak zpíval český zpěvák Waldemar Matuška ve své písni Už koníček
pádí a že zná zem plnou mléka a buclatých krav, tak v dnešní
covidové době může podprhově tato, ve své době zlidovělá, písnička
znít jako propagace cestovního ruchu ve venkovských oblastech,
mezi něž patří jak region působnosti Šumavska, tak i Pošumaví.
Je v ní ale i varování, které jsme do nedávna nebrali vážně, ba nás
ani nenapadlo se jím zabývat. Zpívá se v ní, že v té zemi jsou u
sudů pípy a u piva led a okurky v láku a cestovní ruch, a že je tam
ho-spod jak máku…
Okurky v láku nám asi zůstaly, ale cestovní ruch a s ním spojené
aktivity byly prakticky ze dne na den velmi dramaticky ome-
zeny. Jsme proto rádi, že destinační management PRO Šumavsko,
z.s. nás v nedávné době jako přímé sousedy, Turistickou oblast
Pošumaví z.s., oslovil s nabídkou ke spolupráci v oblasti propagace
a marketingu. 

V době, kdy dochází v celosvětovém měřítku k uzavírání hranic,
by bylo nelogické, abychom si vytvářeli hranici mezi kraji a
snažili se si konkurovat. Společným cílem je naopak vytvořit
konkurenceschopný a pro turisty příjemný region, ve kterém se
podaří co nejvíce omezit současné negativní dopady na cestovní
ruch.
Budeme tedy rádi, když v roce 2021 při cestování po České republice
zavítáte k nám  do jihozápadních Čech. Kromě celé řady atraktiv-
ních zajímavostí, regionálních výrobků a specialit, malebné kul-
turní i původní přírodní krajiny a tajemných míst, která jistě
navštívíte, můžete zkusit, zda jste nezapomněli pod známou
strání zas kuličky hrát. 
Za Turistickou oblast Pošumaví z.s. vám přejeme, abyste v roce 2021
našli příležitost tuto možnosti v pohodě kdykoliv využít. A jak je to
s oprejskanými ploty nebo pádícím koníčkem si najděte na
www.toposumavi.cz a na facebookovém profilu @posumavi.cz.

Dobrá Voda - kostel sv. Vintíře: je asi jediný tohoto zasvěcení na
světě. Kostel byl postaven na místě dřevěné kaple, která zde stávala
již v 11. století. Unikátní skleněný oltář, betlém, ambon, menza a
křížová cesta.
Muzeum Františka Křižíka v Plánici: Český Edison. Tak bývá
nazýván český vynálezce a podnikatel František Křižík.
Hrad Velhartice: romantický šumavský hrad s naprosto unikátním
kamenným mostem a pozdně renesančním zámeckým křídlem. 
Vodnímu hradu Švihov náleží unikátní místo mezi fortifikačními
stavbami. Hrad byl postaven na přelomu 15. a 16. století na místě
bývalé tvrze.
Horažďovice-město: Červená brána, zbytky městského opevnění v
podobě hradeb či bašty, trojlodní bazilikální kostel sv. Petra a Pavla,
založený v letech 1260 - 1273, zámek, kaple nad pramenem léčivé
vody a mnoho dalšího. To jsou Horažďovice.
Velhartice - kostel sv. Máří Magdalény: Kostel nedaleko Velhartic
byl založený v roce 1373. Traduje se, že se zde odehrál příběh pověsti
z balady Svatební košile od Karla Jaromíra Erbena ze sbírky Kytice.
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Sousedské okénko
Tentokrát z kouzelného Pošumaví
Před Vánoci jsme požádali kolegy z Turistické oblasti Pošumaví o jejich pohled na současné dny. O jejich vize pro rok 2021 se za všechny  
s námi podělil Ing. Ivo Šašek, předseda výkonné rady TO Pošumaví.

Zřícenina hradu Rabí jeden z TOP 10 turistických cílů na území Plzeňského kraje, najdete v Pošumaví.
Foto Jan Kavale

TTop výlet v TO Pošumavíop výlet v TO Pošumaví

Pojďte se courat Pošumavím...
Vyberte si z nabídky turistických cílů známých, kde vždy objevíte
něco nového, a nebo si najděte místo, kde můžete o samotě
rozjímat.

Rabí: patří mezi objekty s bohatou architektonickou minulostí,
neboť prodělal řadu přestaveb a rozšiřování. Hrad byl založen
patrně kolem roku 1300. V letech 1420 a 1421 jej dvakrát dobyli
Husité - druhý bojový úspěch byl osobním neúspěchem vojevůdce
Jana Žižky, který zde přišel o druhé oko.

MMéně známé - více okouzlujícíéně známé - více okouzlující



U nás si dovolenou užijete!
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Krajina kouzel, to je Šumavsko. 

Jihočeská Šumava je krajina hlubokých lesů Národního parku
Šumava a polí, kde v lukách fouká klidný vánek. Jihočeské
Pošumaví je krajina lidí, kteří ji milují a pečují o ni. Je to tradiční
venkovské území se zemědělskou tradicí, výrobou a nabídkou
místních produktů. 
Šumavsko je krajina měst a romantických zákoutí. Země
mírných kopců a výhledů připravená k toulání a objevování.
Místo historie, malebných vesnic a úchvatné lidové archi-
tektury s bohatou nabídkou tradičních lidových slavností a
zvyků. 
Prozkoumejte tento podmanivý kraj na kolech nebo pěšky,
ubytujte se přímo v rukodělném minipivovaru Pivovar Prachatice
či v oceněném "Penzionu roku 2019" Bed&Bike Prachatice nebo
přímo pod sjezdovkou na Dobré Chatě. Zažijte český venkov 
U Vyšaty a kochejte se šumavskými panoramaty ze Stodoly 9 či z
Penzionu U Černého kohoutka. Ubytujte se přímo na farmě nebo
přijeďte i s koňmi do Farmy Malenice. Atmosféru kraje v předhůří
Šumavy naleznete v Penzionu Ekostatek Michalov. Odpočiňte v
jediných konopných lázních ve střední Evropě v Městském hotelu
Bobík nebo vypněte od civilizace v Šumavské maringotce. Míříte
přímo na Šumavu? Chata Kvilda leží v jejím centru, stejně tak
jako hotel Churáňov na Zadově nebo Apartmány Kubovka 63 v
Kubově Huti a do Penzionu Klášterský mlýn v Rejštejně můžete
vyrazit i kempovat a exkurz do přeměny venkovského stavení a
pohled do historie zažijete na statku v Marčovicích nebo na farmě
Výrov. 
Vstupte do ráje, země bohaté na zážitky, tradice, dobré jídlo,
aktivní vyžití i místa pro relaxaci a odpočinek.

Dnes představujeme 
Chutné výrobky z mlékárny Vlčí Jámy

Pokud si chcete zpříjemnit den neobyčejným zážitkem a ještě se
něčemu novému přiučit, jistě zavítejte do mlékárny Vlčí Jámy.
Mlékárna patří rodině Hošnovým, kteří ji vlastní od roku 1993 a
pyšní se výrobou celé řady vlastních poctivých mléčných výrobků,
jako jsou například ovocné jogurty, čerstvé ochucené sýry či
výborné zrající hermelíny. Produkty jsou vyráběny z kvalitního
mléka, které pochází od dojnic, chovaných přímo na farmě.
Zajímavostí a zároveň důležitým znakem farmy je, že má uzavřený
chov stáda, to znamená, že se nenakupuje žádný nový dobytek.
Součástí mlékárny je i malý obchod, kde si návštěvníci mohou
místní výrobky zakoupit, vše za velice přijatelné ceny. Mlékárna za
uplynulá období získala ocenění Mléčná farma roku a celá řada
jejích výrobků se pyšní regionální značkou kvality Chutná hezky.
Jihočesky.
Kontakty:
Kontaktní osoba: Ladislav Hošna
Adresa: Vlčí Jámy, Lenora, 384 51
Telefon:+42038843805

Poznejte, jak se žije na
Šumavsku

Poznejte a objevujte turistickou oblast Šumavsko trošku jinak a to
pomocí edice originálních pohlednic z EDICE ŠUMAVSKO SRDCEM.
Rádi bychom pomocí těchto pohlednic oživili zvyk posílání
pohlednic svým blízkým a přátelům z výletů či dovolené v
podmanivém koutu jižních Čech, ale také obohatili sbírky
vášnivých pohlednicových sběratelů.
Pohlednice najdete téměř u všech členů spolku turistické oblasti
Šumavsko.

Každý region v České republice má svůj vlastní neopakovatelný
charakter, daný přírodním bohatstvím, kulturou a staletými
tradicemi jeho obyvatel. Také produkty a výrobky pocházející z
určité oblasti nesou část tohoto charakteru. Je do nich vložena
práce a um tamních řemeslníků, hospodářů a zemědělců stejně
jako kus jejich duše. 
Místní produkty tak návštěvníkům nabízí nejen to nejlepší z
přírody a chutě, ale i možnost poznat život místních obyvatel,
dozvědět se co je pro typické a možná se něčemu novému i přiučit.
Na celém území Šumavska je možné naleznout celou řadu
tradičních místních produktů, ať už jsou to speciální dobroty nebo
řemeslná dílka. Vše plně a hrdě dotváří charakter území.

Další tipy na místní produkty jako jsou:
jedinečné ryby, med, pivo, chléb a další
najdete na: 
www.sumavsko.cz/mistni-produkty-566

V prvním díle vybíráme 
"Místní produkty" 

Šumavské novinky

Seriál tematické výlety

Zdroj a další informace: www.sumavsko.cz

Email: marketapeslova@seznam.cz
Telefon: +420 777257260

Web: www.ubytovaninakopci.cz

RodinnéRodinné

zázemí prozázemí pro

vaši dovolen
ouvaši dovolen
ou

Ubytování na kopci Nový Dvůr



Zřícenina se známým jménem.
Vyrazte na Husa.

Turistická trasa kolem prachatických
klenotů až k jeskyním
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ti jen zbytky hradeb, vysoká
zeď paláce a úzká trhlina,
ústící do sklepů. U hradu Hus
(směrem k Volarům) jsou ve
skalní stěně přímo u cesty
různě velké nekrasové jes-
kyně. 
Na skalách se dodnes na-
chází zbytky původních pra-
lesovitých porostů.

Od středověku spojovala Čechy s Podunajím historická Zlatá
stezka, která dostala jméno podle bohatství, jež přinášela.
Systém tras se ustálil v podobě tří hlavních větví:
prachatické, vimperské a kašperskohorské. Vydejte se i dnes
po stopách těchto historických stezek a seznamte se s
jedinečnou přírodou a unikátními pamětihodnostmi „Zelené
střechy Evropy“. Sledujte nově vyznačené turistické trasy o
celkové délce 631 km, které vznikly v rámci projektu Interreg a
navazují na stejnojmennou síť ve východním Bavorsku
(Goldsteig), s níž jsou propojeny třinácti přeshraničními
cestami. 
Na www.zlatoustezkou.cz najdete také podrobné informace o
všech etapách, včetně fotografií, mapy a všech zajímavostí,
které vás cestou čekají. Zlatá stezka je souhrnně rozdělená do
17 českých etap a dalších přeshraničních. Projít zlatou stezku
celou vám zabere mnoho báječných chvil a postará se o zábavu,
poučení a hlavně společný čas.

Hus je zřícenina hradu ji-
hozápadně od Křišťanovic v
okrese Prachatice. Stojí na
úzké skalní ostrožně, která vy-
bíhá z jižního úbočí Panského
vrchu a obtéká ji řeka Blanice.
Od roku 1963 je chráněn jako
kulturní památka. Zřícenina
hradu je volně přístupná.
Přímo přes ostrožnu se zbytky
hradu vede modře značená
turistická trasa z Libínského
Sedla do Volar. K hradu patřila
dříve také ves, později
městečko Husinec rodiště
Mistra Jana Husa. Z poměrně
rozsáhlého hradu se v lese nad
řekou dochovaly do současnos-

Pěšky přes pošumavský klenot Prachatice, kde můžete strávit celý den
nebo pokračovat třeba k pseudokrasové jeskyni.
Tuhle pěší túru zvládnete i s dětmi. Její délku si můžete upravit podle
vašich sil a chutě. Prachatice → Cvrčkov → Zabrdský mlýn → Poded-
vory → Husinecká přehrada → Výrovec → Staré Prachatice → Pracha-
tice.

Trasa nabízí mnoho zajímavé podívané. Husineckou přehradu, Zábrdí a
nebo Podedvory, ale zmiňme například úpatí kopce Výrovec, kde
najdeme pseudokrasovou jeskyni Poustevná. I zde sídlil nějaký čas
poustevník. Hlavní jeskyně je pět metrů dlouhá, tři široká a metr a půl
vysoká. Na ni navazuje bludiště s až 35 metrů dlouhými chodbami ve
dvou úrovních.
Více zajímavostí si můžete přečíst:
www.sumavsko.cz/turisticka-trasa-sumava

Projděme se Zlatou stezkou

Nenechte si ujít výhled na historickou část města z jižní věže
kostela sv. Jakuba Většího a návštěvu některého z
prachatických muzeí, která přibližují dějiny města, historii
Zlaté stezky, tradici českého loutkářství a krajkářskou výrobu.
Vaše další kroky pak povedou přes Žižkovu skalku a po
Svatopetrské stezce nejprve do blízkosti kostela sv. Petra a
Pavla, nejstarší prachatické památky, a poté nad Starými
Prachaticemi a lesy na západním svahu Výrovčice (708 m) do
Husince. Zde lze jen stěží vynechat prohlídku Centra Mistra
Jana Husa s rodným domem zdejšího nejslavnějšího rodáka.
Začátek trasy: Prachatice, Malé náměstí
Konec trasy: Husinec, Prokopovo náměstí

Zdroj a další informace: www.zlatoustezkou.cz

Zlatá stezka 3 (Prachatice – Husinec)
Ukázka trasy

Muzeum krajky v Prachaticích

Milovníky ručně vytvářeného umění určitě zaujme Muzeum krajky v
Prachaticích. Již od roku 1999 představuje historickou evropskou a
českou ručně paličkovanou krajku, včetně užití krajky na oděvu,
především na lidových krojích. Nachází se v krásném
rekonstruovaném renesančním domě z poloviny 16. století v centru
města. Budova patří mezi památkově chráněné objekty první
kategorie a renesanční architektura budovy je součástí prohlídky.
Expozice muzea představují díla významných českých i zahraničních
výtvarníků v oblasti paličkované krajky druhé poloviny 20. století.
Obdivovaná je kolekce kovové krajky a ukázky stolování v Čechách v
letech 1900–1940. Za pozornost rovněž stojí obrazy, oděvní doplňky,
dečky, šperky a potřeby pro paličkování.
V domě se nachází také prodejní galerie ATELIERU HANA, kde je možné
ručně paličkovanou krajku zakoupit. Samotný ATELIER HANA byste ale v
Prachaticích hledali marně, sídlí totiž v Praze. Byl založen v roce 1990 a
zabývá se navrhováním a výrobou ručně paličkované krajky.
Kontakty:
Adresa: Poštovní 178, 383 01 Prachatice
Telefon: +420 607 159 392
Email: muzeumkrajky@seznam.cz
www. krajkaprachatice.cz



Legenda praví, že recept na pravé hořické trubičky se dostal do Čech spolu s
napoleonskou armádou. Jejich existenci dokládá i obraz francouzského malíře
Lubina Baugina v muzeu Louvre z roku 1630. Pro sladkou pochoutku nicméně
nemusíte cestovat do Francie ani do Hořic v Podkrkonoší, podle kterých se trubičky
jmenují, stačí se zastavit na vimperském náměstí v domě č. 9. Rudolf Kozár s
manželkou tam vyrábějí a prodávají trubičky už 32 let podle původní receptury.
Nyní začal v rodinné tradici pokračovat i jeho mladší syn Jan.

Pane Rudolfe Kozáre, jak jste se k této sladké profesi dostal?
Přes moji manželku, která je vnučkou Františka Fejta, který měl kdysi v Hořicích
fabriku na výrobu trubiček. Po přestěhování do Vimperka manželka v roce 1988
navrhla, že bychom mohli začít vyrábět Hořické trubičky. Měla kufřík, ze kterého
vytáhla recepturu na ty tenké, krémem plněné Hořické trubičky. Proč právě tuto
recepturu? Protože ve 40. letech šly skořicové trubičky špatně na odbyt. Babička mé
ženy tehdy řekla manželovi: „Františku, tady máš vařečku, natoč si tenkou trubičku,
naplň ji krémem, dej ji ženským ochutnat a uvidíš.“ Ženské byly nadšené a rozhodly
se, že budou vyrábět právě tyto tenké trubičky. Takže autorem těchto trubiček
plněných krémem je František Fejt. Vyráběl je několik let, než roku 1949 došlo ke
znárodnění jeho fabriky.

Máte v této profesi následníka?
Mladší syn je vyučený cukrář a pokračuje v rodinné tradici. Máme malou
cukrárničku ve Vimperku na náměstí, děláme trubičky plněné a namáčené do
čokolády. Ty máčené jsme začali vyrábět právě my tady na Šumavě, nikdo před námi
to nedělal. Další naší specialitou je horká čokoláda. Trvalo dva roky, než jsem se
dostal na správnou chuť, napadlo mě namočit trubičku do čokolády a to byl začátek.
Během té doby jsem se učil dělat i zmrzlinu, tu máme také podle naší vlastní
receptury. Zkoušíme i nové náplně trubiček, velmi oblíbená je vanilková s rumem.
Zastavte se ve Vimperku a ochutnejte je sami.

Cukrárna U Supa ve Vimperku
vyrábí trubičky podle původní receptury už 32 let
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Vyhlídky si užijete i v zimě
Není třeba obávat přívalu sněhu, vyhlídky zdoláte pěšky nebo na běžkách

Klostermannova vyhlídka
Vyhlídku naleznete pod Sedelským vrchem
na konci odbočky zelené turistické trasy a
Srnského okruhu. Pojmenována byla po
spisovateli Karlu Klostermannovi. Vyhlí-
dka nabízí překrásný výhled do údolí
Otavy, Vydry a na protější Dračí skály.
Nedaleko ní stojí tzv. Vodní zámek.

Rozhledna Mářský vrch
Asi 8 kilometrů na sever od Vimperka stojí na
kopci Mařský vrch stejnojmenná rozhledna s
kaplí. Z 12metrového Mařského vrchu jsou za
příznivého počasí hezké výhledy na část
Šumavy a Brdy.
Rozhledna je volně přístupná.

Libín
Rozhledna Libín, též známá jako Rudolfovská
rozhledna, pochází z roku 1883 a nachází se
zhruba 7 km od města Prachatice nad osadou
Libínské sedlo. Na vrchol 27 m vysoké libínské
rozhledny vede 138 schodů a poskytuje výhled
do krajiny z výšky 1 096 metrů nad mořem.
Výhled nabízí panoramatické pohledy na
Šumavu směrem na Plechý, Stožec, Knížecí
stolec, Boubín, Javorník či Churáňov, na město
Prachatice, část Strakonicka, Písecka a
Českobudějovické pánve. Při velmi dobré
viditelnosti je možné dohlédnout až k našim
sousedům a vidět vrcholky Alp.

Vyhlídka pod Kamenáčem
Nově zbudovaná vyhlídka nabízí výhled na
Volary a okolní krajinu. Vede k ní červená
turistická značka.

 

Úžasný výhled si vychutnáte také při
lyžování na Zadově, v areálu Kobyla.

Rudolf Kozár se synem Janem, 
který pokračuje v rodinné tradici

Rozhledna Soumarské rašeliniště
U Volar na území NP Šumava se v údolí
Vltavský luh rozkládá postupně se
zotavující Soumarské rašeliniště, kterým
jeho návštěvníky provede zajímavá naučná
stezka. Trasa vede částečně po povalových
chodnících a na jejím konci čeká sice
nevelká, ale pěkná dřevěná rozhledna s 
31 schody a krytou vyhlídkovou plošinou ve
výšce šest metrů.

Zdroj: sumavsko.cz, jiznicechy.cz

Autor: Lenka Pechoušková, Odbor školství, kultury a cestovního ruchu město Vimperk

více na www.sumavsko.czvíce na www.sumavsko.cz



Varovný kámen
U Budilova je starodávný mezník. Na vysokém kameni jsou vytesány tři znaky. Sekyra,
kolo a nástroj na lámání údů. K tomu kameni patří také dávné říkání: „Kdo na
budilovské pastvy sáhne, na kámen tento hlavu nahne!“ Tak prý volyňští Králováci,
kteří žijí v okolí, spravují svůj majetek. 

Hostinský pytlákem
Hostinský v Budilově byl náramný střelec a moc dobře to také věděli panští myslivci,
ale šikovného pytláka nemohli dopadnout při činu. Chodili k němu schválně na pivo a
slídili, zda někde na podlaze neuvidí bažantí pírko či chlup ze zajíce. Všecko marně.
Jednou do hospody přišel strejček Králík z Bošic a hned se zamračil, sotva zahlédl
myslivce u stolu. Hostinský poznal, že mu něco chce. Králík se chvíli ošíval, až to z
něho vyhrklo: „Hele, hostinský, půjč mi pušku. Chodí mi nějaká škodná na holuby!“
„Půjčím, proč by ne. Ale už sám nevím, kde ji mám. Vždyť jsem ji měl v rukách před
rokem, když mi krahulík chytal kuřata.“ Odešel pro svou pušku pytlačku do stodoly,
kde ji měl schovanou pod snopy. Protáhl ji hromadou plev, aby se zdála zaprášená,
přimáčkl na ni kus pavučiny. Myslivcům se dravě zaleskly oči, když pušku spatřili, ale
hned zvadli, když uviděli, jak je zašlá. Jen jeden povstal, a jako by žertem vzal pušku z
rukou Králíka, a smál se, že tou jaktěživ tchoře nezastřelí. Natahoval a spouštěl
kohoutek pro zábavu. Hostinský stojí stranou a dělá jakoby nic. Najednou se ušklíbne a
povídá: „Pane fořt, marně se namáháte, mou pušku nezkazíte!“ A vzal mu ji z rukou.
Otevřel okno, namíří, zmáčkne… a rána se rozlehne světnicí! Bylo nabito! Myslivci
vyskočí jak jeleni a nejvíc je udiven fořt, který tolikrát tiskl spoušť, a přece rána
nevyšla. „Pusťte svého psa, pane fořt,“ zdvořile povídá hostinský a stále se usmívá.
Pustili psa, který se za minutu vrátil se zajícem. „Hezky mi to jde, drazí páni, ale jak je
rok dlouhý, nevezmu flintu do ruky,“ dušoval se ostrostřelec. Myslivci ani nedopili a
vytratili se ven a od té doby se hospodě vyhýbali. 

Strašidelné kameny
Jeden dědoušek dělal dříví v Bošickém lese. Když dokončil svou práci, s dovolením
hajného si uřízl tyč a šel s ní domů. Ale v chaloupce se rozmyslel a vydal se hledat
lepší. Nakonec si ji vyhlédl u Strážného kamene. Už klečel a přiložil pilu k mladému
stromku, když tu se ozval takový hřmot, jakoby se ten kámen trhal na kusy. Chalupník
vzal nohy na ramena a utíká domů. Jenže cestou U Petráků začala na něj zase padat
zeď a on už chudák nevěděl strachy, co dělat. Do rána ležel s peřinou přes hlavu. Když
se šel opatrně podívat, co se všechno včera semlelo, nikde nic.

 Ze sbírky pověstí Dědictví Šumavy autora Ondřeje FIBICHA

Židovská synagoga ve Čkyni pochází z roku
1828, a je společně se synagogou v Bechyni
jednou z nejstarších dochovaných židovských
svatyní v Jihočeském kraji a jednou z
posledních zachovaných vesnických synagog v
Česku vůbec. Židovská synagoga je klasicistní
budova, která byla postavena v roce 1828 jako
náhrada za starší obecní synagogu, která od
roku 1827 sloužila jako stodola. Synagoga
návštěvníků nabízí unikátnost, která se v
dnešní době málo vidí. Je zde umístěna
unikátní stará tóra, která zabalená v krabici
přežila dlouhé roky světových válek. Tóra je
umístěna v zimní modlitebně, kde se i navíc
dochovala původní schránka na tóru.
Restaurátoři v modlitebně objevili navíc zbytky
historické fresky, takzvaného iluzivního oltáře.
Několik málo nadšenců se nehodlalo smířit s
nezadržitelně postupující degradací památkově
chráněného objektu a po dlouhá dvě desetiletí
usilovalo krok za krokem o postupnou
záchranu zchátralé synagogy. Intenzivní
obnova, umožněná získáním „evropských
peněz“ v roce 2010, vyústila po třech letech v
dokončení revitalizace objektu. 

Kontakty:
Synagoga Čkyně
Záhoříčko 15, 384 81 Čkyně
Tel.: +420 388 320 295
Email: synagoga-ckyne@seznam.cz
www.synagoga-ckyne.cz

Pověsti ze Šumavy
Tentokrát z Budilova: Varovný kámen,
Hostinský pytlákem a Strašidelné kameny

Židovská synagoga 
ve Čkyni

Vimperk město kultury,
památek a sportu

Zdroj: www.vimperk.cz/ic/

Naslouchejte městu, kde se snoubí šumavská
příroda, historie, pohostinnost a řemeslná 
zručnost místních obyvatel. Často je nazývané
branou Šumavy nebo městem pod Boubínem,
leží v údolí řeky Volyňky na úpatí pralesa 
Boubína v nadmořské výš-
ce 700 m.n.m. V blízkosti
města začíná území
Národního parku Šumava a
Chráněné krajinné oblasti
Šumava. Prohlédněte si
Vimperknawww.vimperk.c
z/ic/ 

Zdroj: www.sumavsko.cz/
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zachování našich principů – tedy udržitelnosti, ekologie,
poctivosti a vysoké kvality,“ říká Jakub Knězů, ředitel Etincelle.
Penzion vás nadchne svým vzhledem, kombinací dřevěného
obložení z opálených prken podle staré japonské metody a
původního kamene a cihel. Dýchne na vás atmosféra starých
časů, ale také moderního pojetí designu podle nejnovějších
světových trendů, a to i díky návrhům interiérové designérky
Anny Kovačič a návrhářky Kateřiny Geislerové.
Bistru vládne šéfkuchař Vladimír Čech, jeho zkušenosti z
nejlepších pražských restaurací mu pomáhají hledat nové chutě
ke kořenům gastronomie Šumavska. Součástí objektu je i malá
pražírna nabízející lahodné druhy kávy.
Penzion Mezi lesy vznikl za přispění Programu rozvoje venkova,
pod reg. č. 2019-106-005-004-010.

Michaela Doubková, marketing manažer Etincelle.cz
Autor fotografie: Martina Kaderková

Příběh o historickém dobývání zlata a stříbra v Záblatské údolní
kotlině. Jedná se o jedinečnou a zatím jedinou známou a
zpřístupněnou lokalitu historické těžby zlata na okrese Prachatice. 
Výchozí bod: „Pod Perlovicemi“, kde je možné nechat zaparkované
auto. Odtud stezka klesá dva km po žluté turistické značce přes louky
až k Farskému potoku. Potok se přejde a za 100 m dojdete k hornické
NS. Cestou uvidíte také dva vojenské bunkry.
Po prohlídce NS se vystoupá po žluté turistické značce 0,5 km do
Albrechtovic, kde se za domem č.p. 42 odbočí doleva a napojí se na
modrou turistickou značku. Zhruba 0,5 km klesání vede cesta opět k
Farskému potoku. Po 1,5 km proti proudu potoka se dá dojít až na
Libínské Sedlo. Poté následuje 0,5 km klesání po modré turistické
značce po chodníku zpět k výchozímu bodu „Pod Perlovicemi“.
Trasa vhodná i pro malé děti. Trasa není vhodná pro cestování s
kočárky.
Projděte si trasu dlouhou 5,5 km: Pod Perlovicemi → Nad Čertovým
mlýnem → Čertův mlýn → Albrechtovice → Libínské Sedlo → Pod
Perlovicemi.
Zajímavosti na trase:
Vojenské bunkry, Zbytky Zlaté stezky, Hornická NS Albrechtovice – 5
informačních panelů přibližující těžbu rudy v této oblasti, Kostel 
sv. Anny – Libínské Sedlo
www.kisprachatice.cz

Penzion a bistro Mezi lesy, kouzelné místo uprostřed šumavských
lesů s výjimečnou kuchyní a autentickým ubytováním, poskytne
prostor pro milovníky přírody, designu a gastronomických zážitků a
zaměstná lidi se zdravotním hendikepem.
Penzion patří do skupiny sociálních podniků Etincelle, která
vznikla v roce 2005. Od začátku bylo jejím posláním podporovat lidi
se zdravotním hendikepem, především tím mentálním, tak aby se
úspěšně zapojili na volném trhu práce. Proto jsme začali zakládat
naše podniky: farmu, síť bister a kaváren a řemeslnou pekárnu. Nyní
dáváme práci více než 170 lidem s hendikepem.
Počátky činnosti tohoto sdružení najdeme již v roce 2005. Tenkrát,
ještě před vznikem společnosti, Jakub Knězů vymyslel s domovem
Zahrada, že jeho klienti a zaměstnanci budou šít bavlněné tašky a
malovat na ně motiv autobusu. Cílem prodeje těchto tašek bylo
vydělat si právě na autobus. „Podařilo se. A na podobných myšlenkách
staví Etincelle i dnes. Chceme, aby lidé s postižením ukázali, co umí.
Teď se o tom můžete přesvědčit také na Šumavě,“ říká Jakub
Knězů, zakladatel skupiny. Nový projekt sdružení Etincelle v Nových
Hutích by neměl uniknout vaší pozornosti. Mezi lesy nemůže být v
našem pojetí obyčejný penzion, ale je to místo, které dává pracovní
příležitost na pomocných pracovních pozicích lidem se zdravotním
hendikepem. Penzion vznikl na místě bývalé lesnické chaty. Můžete
zde strávit chvíle odpočinku, ať už hodinu nebo týden, pod korunami
vysokých smrků. „Veškeré naše úsilí jsme vynaložili na to, abychom
vybudovali místo, kde nabídneme unikátní ubytování a perfektní
gastronomické zážitky při 

Hornická naučná stezka
Albrechtovice

Specialitou Volar jsou mohutné roubené horské dvorce, kde se
celé hospodářství vešlo pod jednu střechu. Vznikly díky komunitě
alpských horalů, kteří na Šumavu přišli za prací a přenesli sem
své zvyklosti včetně architektury. S jedním z nejstarších alpských
dvorců se můžete seznámit skutečně do nejmenších podrobností,
protože v něm sídlí volarské Městské muzeum.

Volary: 
město podle tyrolského „střihu“

Trasa „Okolo Lískového vrchu“ vás povede prastarou alejí, kde
si můžete všimnout kořenů stromů zauzlovaných žulou, vodou a
celými věky. Nabídne vám vyhlídku na Volary, tentokrát ze
západní strany, pohled na Vltavský luh a Radvanovický hřbet…
Značení: místní značení „modré psaníčko“ od hotelu Chata –
okruh.

A ve Volarech zkuste také...

Trasa „Lukami pod Bobíkem a Jedlovou horou“ vám nabízí
možnost vidět legendární slávu volarského dobytkářství –
bývalou sušárnu hovězích kůží, historické roubené seníky, v
kterých tady v dobách dávno minulých stávalo na pět set.
Nepřehlédnete také staré roubené doby a takto roubené kdysi
bývaly celé Volary. Značení: místní značení „zelené psaníčko“ od
můstku na Starém městě – okruh.

zdroj www.mestovolary.cz, foto: Kateřina Přibylová

Neobyčejně Mezi lesy
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Bed & Bike Prachatice
Telefon: +420 602 572 840
Email: info@bbprachatice.cz
www.bbprachatice.cz

Představujeme vám členy spolku destinačního managementu
PRO Šumavsko, z.s.

Agrokomplex Šumava, www.agrokomplex-sumava.cz
Bed & Bike Prachatice, www.bbprachatice.cz
Česká unie sportu - Lyžařský areál Zadov, www.lazadov.cz
Dobrá Chata na Zadově, www.dobrachata.cz 
Ranč Hoslovice, www.farmahoslovice.cz
Farma Malenice, www.farmamalenice.net
Chlumany, www.chlumany.cz
Ing. Josef Pecka, pecka@sendme.cz
Penzion U Černého kohoutka, www.cernykohoutek.cz
Malenice, www.obecmalenice.cz 
MAS Šumavsko, z.s., www.massumavsko.cz
Městský hotel Bobík, s.r.o., www.hotelbobik.eu
Muzeum venkovského života,  www.livamuzeum.cz
PhDr. Marie Šotolová, www.modernivcelar.eu
Pivovar Prachatice, www.pivovarprachatice.cz
Prachatice v zastoupení KIS Prachatice, www.kisprachatice.cz
U Vyšaty,  www.uvysaty.cz

Vimperk v zastoupení IC Vimperk,  www.vimperk.cz
Výletní restaurace Vodník Vimperk, www.vimperk-vodnik.cz
Mgr. Lenka Randáková - Wellness a Sport Centrum Stachy,
www.wsc.stachy@seznam.cz
Obec Záblatí, www.obeczablati.cz
Šumavská maringotka, www.facebook.com/marinettemichal/
Hrad Helfenburk, www.helfenburk.eu
Chata Kvilda - Václav Vostradovský, www.kvilda.eu/chatakvilda/ 
Dělníci, s.r.o., www.etincelle.cz
Pražírna kávy a kavárna Hrunek, www.prazirnavimperk.cz
Statek Marčovice, www.marcovice.cz 
 STODOLA 9, www.stodola9.cz 
Ekostatek Michalov, www.ekostatek-michalov.cz
Apartmány  Kubovka 63, www.kubovka63.cz
Hotel Churáňov, www.churanovhotel.cz
Best Bikes, www.bestbikes.cz

Šumavy při respektování základních přírodních, ekonomických a
sociálních zákonitostí. Veškerá hospodářská činnost je prováděna
v souladu s legislativními normami a v úzké součinnosti s
místními orgány státní správy a ochrany přírody. Skupina
společností uplatňuje takové hospodářské postupy, které jsou
přírodě blízké, s cílem zajistit ekologickou stabilitu obhos-
podařovaného území. Vedle zemědělské prvovýroby, údržby
krajiny, udržování v krajině rozptýlené zeleně, ochrany přírody a
provozování myslivosti a rybářství se zabývá rovněž zpracováním
zemědělských výrobků a obchodem se zemědělskými komoditami
a hospodářskými potřebami.V rámci podnikatelské skupiny chová
společnost GW FARMA v Křišťanově na Prachaticku velmi vzácné
býložravce. Jedná se o stádo zpětně vyšlechtěných praturů, zubrů a
bizonů. Skupinové prohlídky chovu jsou možné po předchozí
telefonické domluvě.
Uskupení Agrokomplex Šumava zemědělská prvovýroba / údržba
krajiny / ochrana přírody a myslivost / skladování a výroba
krmných směsí / obchod s obilovinami a řepkou / pekařská výroba
/ jatečná výroba / obchodní centrum

U samého vzniku spolku stála členská základna, skupina osob zabývajících se cestovním ruchem a i těch, kteří podnikají mimo toto
odvětví. Aktivizace cestovního ruchu v oblasti jim ležela na srdci a rozvoj cestovního ruchu berou jako základ pro fungování jejich
provozů. Zakládající vzorek osobností, kterých bylo původně 11, na sebe přitahuje pozornost a my se těšíme z faktu, že se členská základna
rozšiřuje a v současné době čítá 36 členů. Proto vždy klademe důraz na to, aby veškerá činnost spolku vznikala na základě spolupráce s
našimi členy, byla s nimi konzultována, prezentována. Na členských schůzích společně tvoříme obsah činnosti a každý se tak může
podílet na rozvoji cestovního ruchu nejen v turistické oblasti Šumavsko, ale i v Jihočeském kraji.

rodinnou atmosféru, křišťálově svěží koupelnu a tichou noc
strávenou na pohodlné a nadmíru kvalitní kontinentální posteli.
Představte si skvělou kávu, čaj a příjemné překvapení, jímž je uvítací
snídaně od lokálních výrobců s čerstvým ranním pečivem na
dveřích apartmánu. Připravili jsme pro vás on-line cyklopůjčovnu
elegantních elektrokol pro děti i dospělé. Toužíte po rozlehlých
pláních, hlubokých lesích a čerstvém vzduchu? Můžete se vydat na
kole i pěšky po Zlaté stezce, až do německého pohraničí a po cestě
objevovat krásu opuštěné šumavské krajiny a tajemství zaniklých
německých osad. Fascinuje vás kultura či historie? Prozradíme vám
úchvatné trasy na zámek Kratochvíle, Hlubokou nad Vltavou či do
Českého Krumlova. Přijedete s dětmi? Zavedeme vás do naší útulné
herny a na dvorek s dětským domkem, skluzavkou a posezením u
grilu. Pro větší děti a dospělé jsme ve sklepení vybudovali únikovou
hru. Snažíme se nezapomenout na nic, co přináší opravdovou
pohodu, a myslíme i na to, abyste měli vše jako na dlani!

V tomto čísle podrobně:
Agrokomplex Šumava

tvoří majetkově propojenou skupinu
společností, která sleduje společný cíl –
komplexní, integrovaný systém
hospodaření v horské a podhorské části 

Bed & Bike Prachatice

Bed & Bike Prachatice představuje nový rozměr
ubytování s přidanou hodnotou. Představte si chytré
apartmány s on-line platbou, on-line check-inem a
samoobslužným vstupem pro bezstresovou cestu k
nám. Představte si útulně zařízené byty s plně
vybavenou kuchyňkou v renesančních domech
historického jádra Prachatic. Představte si poklidnou 

Agrokomplex Šumava
Pivovarská 197383 01 Prachatice
telefon: +420 602 184 501
www.agrokomplex-sumava.cz



Představujeme vám partnery spolku destinačního managementu

Zaujala vás vize destinačního managementu
PRO ŠUMAVSKO, z.s.? 

 
Tvořte atraktivní nabídku cestovního ruchu spolu s

námi.
Kontaktujte nás na :

Klára Sochorová, email: sochorova@prosumavsko.cz,
telefon: +420 602 379 093

Ing. Marie Korousová, email: korousova@prosumavsko.cz,
telefon: +420 720 023 760

Lyžařský areál Zadov
Zadov 162384 73 Stachy
telefon: +420 388 428 119
email: info@lazadov.czwww.lazadov.cz

Dobrá chata 
telefon: +420 388 428 204
email: chata@dobrachata.cz
www.dobrachata.cz
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EKOCHOV Hoslovice, s.r.o.
telefon.: +420 383 396 405
email: tereza@farmahoslovice.cz
www.farmahoslovice.cz

V lyžařském areálu Kobyla jsou v provozu jedna čtyřsedačková
lanová dráha a dva malé lyžařské vleky na přibližně 2,5 km
sjezdových tratí, včetně malého snowparku v levé horní části
sjezdovky. Vše je uměle zasněžováno a dva km osvětleny. V areálu
Kobyla můžete využít služeb lyžařské školy SKI Zadov s půjčovnou
a servisem.
Naprosto unikátní stavba rozhledny – bývalý skokanský
můstek, který přestal sloužit svým účelům již v polovině 90. let
a v roce 2015 je po rekonstrukci otevřena rozhledna v bývalé
nájezdové věži. Výhled na Šumavu a Pošumaví od Zadova na Z až
JV. Nadmořská výška vyhlídkové plošiny 1109 m n. m., počet
schodů 158, na JZ stěně věže je horolezecká stěna! Jedná se o
netradiční vyhlídkovou plošinu na samém vrcholu dřevěné
nájezdové rampy lyžařského skokanského můstku,
postaveného v r. 1978. Pro veřejnost byla zpřístupněna v r. 1993, v
provozu však rozhledna nevydržela dlouho, po pár letech byla
kvůli havarijnímu stavu uzavřena. Na podzim 2014 se začalo s
generální opravou a rozhledna byla otevřena v červnu 2015.
Původní vzhled můstku a jeho věže zůstal zachován, nosná
konstrukce získala antikorozní nátěr a chybějící stávající obklad.
Byly vyměněny i stávající okna za nová dřevěná. Rekonstrukce se
dočkala i vyhlídková plošina, dostala zcela nový kabát - obložení,
podlahu, zábradlí. Na jihozápadní stěně věže je horolezecká
stěna. Pro cestu k rozhledně je v provozu i lanová dráha Zadov-
Kobyla. 

oblasti Zadov - Churáňov na Šumavě. Dobrá chata Zadov-Churáňov
nabízí ubytování na Šumavě a je ideálním místem pro rodinnou
dovolenou na Šumavě, sportovní a firemní akce, školy v přírodě,
ozdravné pobyty, výcvikové kurzy a v neposlední řadě pro vás, kdo
hledáte možnost příjemného a klidného odpočinku v krásném
prostředí Šumavy. Domácí kuchyni v restauraci s kapacitou pro 90
osob jistě oceníte jak v zimě, tak i v létě. Pro děti je připravena nová
dětská herna a hřiště s houpačkou, prolézačkou a pískovištěm. 
Při každé příležitosti připravujeme pro naše hosty zajímavé
gastronomické akce pro gurmány, kteří k nám tak rádi jezdí, právě
kvůli vyhlášené kuchyni. Svatomartinské husy, domácí paštiky,
plněné ovocné knedlíky, rybí speciality, šumavské speciality a
mnoho dalšího. Každý si u nás najde to, co mu nejvíce chutná.
Pokud se rádi vracíte do Dobré chaty, nejste tak omezeni jen jídelním
lístkem a pravidelnou denní nabídkou.
Pro naše ubytované hosty je na vyžádání připravena také vyhřátá
sauna, která zvýší váš relax na Šumavě na maximum. Blahodárné
účinky sauny jsou nesporné, ale sauna a masáže po dni na lyžích,
procházce, túře nebo na kole je tím pravým odpočinkem na aktivní
dovolené. Samozřejmě ji můžete využít jako privátní saunu.
Hotel získal Baby Friendly Certifikát. Dětská herna je vybavena hrami,
hračkami, skládačkami, houpadly i dětskými knížkami, oma-
lovánkami, pastelkami i stolními hrami, aby se vaše děti u nás cítila
jako doma.

ČUS 
Lyžařský areál Zadov

Zadov-Churáňov je jedno z nejznámějších
center běžeckého lyžování v České republice, ale
i oblíbené místo sjezdového lyžování. Sjezdové
lyžování na Zadově, to je celkem 12 sjezdovek na
Zadově, Churáňově a Nových Hutích.

Dobrá Chata na Zadově

Rodinný hotel Dobrá Chata, s původními názvy
Chata pod Javorem, Komsomol, Chata Svoboda a
Měrkova chata, je již 80 let oblíbeným místem
pro příjemnou celoroční rekreaci na Šumavě a
je vůbec prvním, turisty obývaným sídlem v 

Ranč Hoslovice

nější dovolenou. Ještě nikdy jste neseděli na koni a chtěli byste to
zkusit? Umíte jezdit na koni a chcete třeba nahánět krávy na
pastvinách nebo vás láká opravdové závodní rodeo? Máte rádi
klid a houbaření nebo chytání ryb? Chcete ochutnat čerstvé maso
z farmy? Pokud ano, Vy všichni tady budete správně. Farma nabízí
ubytování ve 13 dvoulůžkových pokojích v penzionu U Starýho
kance, stravování je zajištěno ve vlastní restauraci. 

Někde v dálce v podšumaví, v jižních Čechách, v
kraji Prácheňském je ranč, farma, statek, jak
kdo chcete. A na tomhle místě na vás čeká rodina
Terezy Daňkové, aby udělala vše pro vaši nejkrás-

Farma pořádá po celý rok mnoho zajímavých akcí. Přijeďte, čeká
tu na vás klidný, rodinný penzion, kde budou mít rádi vaše děti,
pejsky, koně a další miláčky. Zažijete klidnou dovolenou tam, kde
voní seno a stáj.



Městys Dub je položen severně 12 km od okresního města Prachatice, při toku Dubského potoka ve výšce 479 m.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1274. Na městys byla povýšena 29. října 1869 císařem Františkem Josefem I. 
Městys od svého založení prošel dlouhým historickým vývojem. První stopy trvalého lidského osídlení této krajiny sahají do 13. století.
Nejstarší písemná zpráva o existenci městyse se zachovala z roku 1274. Ve stejném se poprvé uvádí vladycké sídlo Jeníka z Borčic. Ve
14 století pokračovala kolonizace zdejší krajiny. V roce 1334 se připomíná Lhota, která tehdy příslušela k městečku Bavorovu a teprve od 
16. století se začala užívat rozšířená forma Dubská Lhota.
Noví osídlenci získali určité množství pozemků za účelem pěstování obilí, chovu dobytka a dalšího hospodářského zvířectva. Během 
14. století značnou část území v okolí Dubu získal rod Rožmberků v roce 1351 Rožmberkové získali v dědické držení Bavorov. Vzhledem k
jeho excentrické poloze a značné vzdálenosti od rodného sídla Rožmberků objevila se nutnost vybudování nového a vhodného obranného
střediska. V roce 1355 Rožmberkové požádali císaře Karla IV. o vydání povolení postavit si nový hrad. Karel IV. jejich žádosti vyhověl a v
italském městě Pise jim 21. května 1355 vydal latinskou listinu, která se dosud zachovala v originále je uložena ve Státním archivu Třeboň.
Již v roce 1364 se poprve výslovně uvádí německý název hrad Helfenburg. Podrobnější informace jsou popsány v publikaci vydané v roce
2004 Městysem Dub název publikace DUB Z minulosti jedné jihočeské obce a okolí léta 1274 – 2004. Významní rodáci: Profesor PhDr.Václav
Vondrák, MUDr.Václav Novák, Csc

Obce v územní působnosti turistické oblasti Šumavsko 

Městyse: 
Dub, 
Strážný, 
Strunkovice nad Blanicí

Města: 
Husinec, 
Prachatice, 
Vimperk, 
Vlachovo Březí 
Volary

Šumavsko... podmanivý kout jižních Čech...

V tomto čísle představujeme

Zdroj: Oficiální stránky Městyse Dub © 2020

Obce:
Bohumilice, Bohunice,
Borová Lada, Bošice,
Budkov, Buk,
Bušanovice
Čepřovice, Čkyně,
Drslavice, Dvory, Horní
Vltavice, Hoštice,
Chlumany, Chroboly,
Kubova Huť, Kvilda, 
Kratušín, 
Lažiště,
Lčovice, Lenora,
Lipovice, Litochovice,
Malenice, Milejovice,
Nebahovy, Nicov, Nové
Hutě, Pěčnov,
Předslavice,
Radhostice, Stachy,
Svatá Maří, Šumavské
Hoštice, Tvrzice,
Újezdec, Vacov, Záblatí,
Zábrdí, Zálezly,
Zbytiny, Zdíkov,
Žárovná, Žernovice
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Roku 1355 dle nového kalendáře, císař Karel IV. svým podpisem ze dne 21. května povoluje čtyřem bratřím Rožmberského rodu
postavit na hoře Malošíně pevný zámek jako odměnu za pomoc při potlačení povstání v italské Pise. Bratři s výstavbou nového hradu
dlouho neotáleli a již roku 1357 je jmenován na Helfenburce první purkrabí Jaroslav Měřička z Vitějovic. O čtrnáct let později od data
zakládací listiny, další z purkrabích Buzek ze Lhoty, vlastním listem oznamuje vladaři na Krumlov, že je zcela dokončen hradní palác.
Roku 1593 poslední z Rožmberků, Petr Vok, prodává hrad s celým panstvím městu Prachatice. Po bitvě na Bílé Hoře je majetek města za
účast na stavovském povstání císařem Ferdinandem II. zkonfiskován, a darován císařově milci Janu Oldřichovi z Egenberku. Po vymření
Egenberků roku 1717 přechází majetek včetně hradu a přilehlého panství do vlastnictví Schwarzenberků, kterým je roku 1922 státním
výnosem o pozemkové reformě zestátněn. 
Tímto výnosem přechází Helfenburk do vlastnictví Státních lesů a statků Třeboň, které zříceninu hradu pronajímají Klubu českých turistů,
který jej od 20. let minulého století zpřístupňuje veřejnosti. Po roce 1945 je Helfenburk zařazen mezi státní hrady a zámky
Československé republiky. V 90. letech minulého století je na základě zákona o obcích převeden do majetku města Bavorov, které je
jeho vlastníkem i v současnosti a pokračuje v záchraně památky pro budoucí generace návštěvníků.

Hrad Helfenburg


