Hlavní trasa České Žleby – Prachatice
České Žleby – Prachatice

celková délka: 32,4 km
obtížnost: střední
povrch: asfalt, zpevněné cesty, pěšiny
České Žleby, hraniční přechod 0,0 km, České Žleby 3,1 km, Volary 15,1 km, Pra‑
chatice 32,4 km

těchto širokých dřevěných staveb bylo soustředění celého hospodářství
včetně obytné a hospodářské části „pod jednu střechu“, typický prvek
představovala pavlač přes celé průčelí. V jednom z domů sídlí Volarské
muzeum se stálými expozicemi věnovanými historii města, Zlaté stezce
či smutným událostem na konci druhé světové války, které připomíná
také památník obětem pochodu smrti. Je umístěn v blízkosti pohře‑
biště, na němž byly po osvobození města 5. května 1945 uloženy ostat‑
ky 95 žen židovského původu, umučených nacisty na pochodu smrti
z koncentračních táborů v Ravensbrücku a Helmbrechtsu. Na jednodu‑
chých náhrobcích jsou uvedena jména obětí. Svahem vrchu Kamenáč
(899 m) severovýchodně od města stoupá křížová cesta s novogotic‑
kými kapličkami z osmdesátých let 19. století k poslednímu zastavení
s Božím hrobem. Cesta dále pokračuje k vyhlídce na Volary a okolí.

3 ha, sloužícího ekologické a lesnické výchově. V této oblíbené rekreační
lokalitě najdete rovněž malou oboru obývanou černou zvěří, jeleny, daň‑
ky a ovcemi, pozorovací stanoviště, expozici hornin a lesní školku.

Prachatice

Hrad Hus

Prachatická větev
historické Zlaté stezky
Nejstarší větev Zlaté stezky vedla
ze Starých Prachatic přes Volary
do Pasova. Dnes její trasu na čes‑
ké straně sleduje žlutá turistická
značka a 33 km dlouhá naučná
stezka s dvanácti informačními
tabulemi věnovanými historii
a zajímavostem této prastaré ob‑
chodní komunikace.
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Na ostrohu obtékaném řekou Bla‑
nicí vybudovali před polovinou
14. století páni z Janovic hrad, je‑
hož úkolem bylo chránit nově za‑
kládané vsi v kraji. Po husitských
válkách se stal sídlem loupeživého
rytíře Habarta Lopaty z Hrádku,
který přepadával kupce putující
po Zlaté stezce. Šlechtici z okolí
a prachatičtí měšťané proto roku
1441 hrad vypálili a pobořili.
Do současnosti se z něj zacho‑
valo zřícené zdivo hlavní obyt‑
né věže a dalších budov, zbytky
hradeb a příkop oddělující jádro
od předhradí.
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PROPOJOVACÍ TRASA CZ10
NOVÉ ÚDOLÍ/TROJMEZÍ – PRACHATICE
HLAVNÍ TRASA
ČESKÉ ŽLEBY - PRACHATICE

ZLATÁ STEZKA
PĚŠÍ TRASY
Jihočeská část

O

d středověku spojovala Čechy s Podunajím historická Zla‑
tá stezka, která dostala jméno podle bohatství, jež přinášela.
Systém tras se ustálil v podobě tří hlavních větví: prachatické, vim‑
perské a kašperskohorské. Vydejte se i dnes po stopách těchto his‑
torických stezek a seznamte se s jedinečnou přírodou a unikátními
pamětihodnostmi „Zelené střechy Evropy“. Sledujte nově vyzna‑
čené turistické trasy o celkové délce 631 km, které vznikly v rámci
projektu Interreg a navazují na stejnojmennou síť ve východním Ba‑
vorsku (Goldsteig), s níž jsou propojeny třinácti přeshraničními
cestami. Putujte Jihočeským a Plzeňským krajem po trasách, které
vedou po značených stezkách Klubu českých turistů a jsou vyba‑
veny logem stezky, informačními tabulemi a odpočinkovými místy.
Využijte také internetové stránky www.zlatoustezkou.cz, kde najdete
popis všech tras a zajímavostí Zlaté stezky.
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Řeka Blanice pramení v krajině s lužními porosty, loukami, mokřady
a potočními nivami, které vytvářejí specifický biotop s výskytem kri‑
ticky ohroženého mlže perlorodky říční. Na území chráněném jako

Nejstarší část města se nachází v okolí Velkého náměstí, které lemují
hodnotné historické budovy. V renesančním Sitrově domě s fasádou
od prachatického malíře Šebestiána Hájka lze navštívit Prachatické
muzeum s expozicemi věnovanými historii města a jeho největšímu
rozkvětu v období renesance, dále historické Zlaté stezce, životu pra‑
chatického rodáka sv. Jana Nepomuka Neumanna a podobě muzea
v období Rakousko‑Uherska. Expozice Muzea české loutky a cirkusu
představují historii českého loutkářství od lidových tvůrců přes rodinná
a spolková divadla až po profesionální scény a prostředí cirkusu, va‑
rieté a kouzelnického umění. Muzeum krajky v blízké Poštovní ulici
vystavuje sbírku reprezentující vývoj české krajky od počátků až po sou‑
časnost. Na Kostelním náměstí stojí pozdně gotický kostel sv. Jakuba
Většího s různě vysokými věžemi; 53 m vysoká jižní věž nabízí výhled
na historickou část města, v nižší severní je pak umístěn zvon vyrobený
roku 1521 mistrem Bartolomějem z Nového Města pražského. Severně
od historického centra se nachází
Žižkova skalka, přírodní památ‑
ka ochraňující vypreparovaný
výchoz křemenné žíly a zároveň
historická lokalita, z níž při ob‑
léhání města roku 1420 velel Jan
Žižka a přesně o 200 let později
i císařský generál Karel Bonaven‑
tura Buquoy. Od Žižkovy skalky
vede Svatopetrská stezka, lemo‑
vaná kapličkami a božími mu‑
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kami, ke hřbitovnímu, původně

válce však kvůli vysídlení obyvatel německé národnosti a kvůli zřízení
pohraničního pásma téměř zanikla. Zdejší kostel sv. Anny byl zbořen
roku 1965.

Národní přírodní památka prameniště Blanice (221 ha) a Národní pří‑
rodní památka Blanice (295 ha) se vyskytuje řada dalších vzácných ži‑
vočichů a rostlin.

románskému kostelu sv. Petra a Pavla, jenž je nejstarší dochovanou
prachatickou památkou. Současnou podobu získal při raně gotické pře‑
stavbě v druhé polovině 13. století a pozdějšími barokními úpravami.

Soumarské rašeliniště

Libín

Propojovací trasa CZ10, CZ10a

Mezi Soumarským mostem a Novou Pecí protéká meandrující Teplá
Vltava oblastí zvanou Vltavský luh, nejrozsáhlejším údolním rašeliniš‑
těm v České republice, jehož součástí je Soumarské rašeliniště (85 ha).
Územím prochází naučná stezka se sedmi zastaveními, dlouhá 1 520 m,
zčásti vedená po povalovém chodníku. V 19. století se zde „borková‑
ním“ těžily „cihly“ rašeliny, které po vyschnutí sloužily jako topivo.
Z dřevěné vyhlídkové věže, vysoké 9,2 m, se nabízí krásný výhled na re‑
vitalizované území s výskytem vzácné flóry a fauny. Stezka je přístupná
od června do října, po zbytek roku je uzavřena z důvodu ochrany ohro‑
ženého tetřívka obecného.

Na vrcholu nejvyšší hory Šumav‑
ského podhůří (1 093 m) byla
v letech 1881–1883 vybudována
75 m vysoká zděná rozhledna,
nazvaná tehdy na počest zásnub
habsburského korunního prin‑
ce Rudolfa a princezny Štěpánky
Belgické Rudolfova věž. Nabízí
daleký výhled na panoráma šu‑
mavských vrcholů, za vhodných
klimatických podmínek lze spatřit
i Alpy, Novohradské hory, Stra‑
konicko, Volyňsko, Písecko, Brd‑
skou vrchovinu, Kleť či nedaleké
Prachatice.

Nové Údolí – Prachatice
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Volary
Historické centrum se rozkládá kolem Náměstí, kde poutá pozornost
raně barokní kostel sv. Kateřiny, postavený v letech 1669–1690 podle
plánů architekta Jana Canevalla. V ulicích K. V. Raise a Soumarské se
zachovaly původní roubené domy alpského typu, které si v 18. stole‑
tí budovali pastevci přicházející ze Štýrska a Tyrol. Základním znakem
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Hora Třístoličník (1 302 m) dostala název podle tří výrazných vrcholo‑
vých skalních bloků, na nichž podle pověsti při poradách sedávali vládci
Čech, Bavorska a Rakouska a těšili se dalekým rozhledem. I dnes nabí‑
zejí nádherný výhled na Šumavu a Bavorský les, za vhodných podmínek
dokonce až na pásmo Alp. Na německé straně se nachází horská chata
s restaurací a kiosek.

Plešné jezero a Stifterův
pomník
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Černý Kříž
Osada vznikla při osamocené há‑
jence po roce 1910, kdy byl v blíz‑
kosti dokončen železniční uzel
s odbočkou tratě do bavorského
Pasova. Jméno dostala podle dře‑
věného černého kříže stojícího
v blízkosti nedávno znovuob‑
noveného mostu přes Studenou
Vltavu.

Po ústupu čtvrtohorního ledovce
vzniklo v karu pod pohraničním
hřebenem Plešné jezero (1 090 m)
s rozlohou 7,48 ha, za nímž se
zdvihá impozantní Jezerní stěna
vysoká 260 m. Působivý výhled
na jezero se otevírá od Stifterova
pomníku, připomínajícího „bás‑
níka Šumavy“, česko‑rakouského
spisovatele a malíře Adalberta
Stiftera. Nachází se na stěně karu
cestou na horu Plechý (1 378 m),
nejvyšší vrchol české části Šumavy.
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Zbytiny
Historickou dominantou obce je kostel sv. Víta, v době založení (14. sto‑
letí) zasvěcený sv. Kateřině a po požáru roku 1738 obnovený v současné

barokní podobě. Na železničním nádraží se nachází památkově chráně‑
ná vodárna z poslední čtvrtiny 19. století.

celková délka: 48,4 km
obtížnost: střední až náročná
povrch: asfalt, zpevněné cesty, pěšiny
Nové Údolí 0,0 km, Černý Kříž 13,1 km, Zbytiny 35,5 km, Prachatice 48,4 km
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Schwarzenberský plavební kanál
V letech 1789–1822 byl podle návrhu schwarzenberského knížecího in‑
ženýra Josefa Rosenauera vybudován Schwarzenberský plavební kanál,
jedinečné technické dílo, které sloužilo k plavení dříví ze šumavských
lesů až do Vídně. Jeho součástí bylo množství často unikátních tech‑
nických prvků, zejména téměř 90 můstků, 80 propustí, přes 20 stavidel,
429 m dlouhý tunel u Jeleních vrchů, několik vodních nádrží a „mimo‑
úrovňová křižovatka“ s Jezerním potokem. Osobnost tvůrce připomíná
Rosenauerův pomník umístěný na začátku trasy kanálu v blízkosti Rosenauerovy nádrže.
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Propojovací trasa CZ10, CZ10b

Křížová cesta ke kapli
sv. Filipa Neri
Křížová cesta s bílými kapličkami
vznikla zásluhou prachatického
měšťana Antona Pachelhofera
a směřuje k poutní kapli sv. Fi‑
lipa Neri. Ta v letech 1859–1861
nahradila původní dřevěnou kap‑
ličku, vybudovanou na místě, kde
byl podle legendy nalezen obraz
zmíněného světce.

Na jihozápadním svahu hory Stožec (1 065 m) byl zhruba v polo‑
vině 13. století na Stožecké skále
(974 m) vybudován kvůli ochra‑
ně Zlaté stezky horský hrádek,
v 16. století již zpustlý. Dnes je
na vrcholu umístěn kovový kříž,
od něhož se nabízí výhled na po‑
hraniční šumavský hřeben. Pozo‑
ruhodnou památkou je Stožecká
13
kaple, podle pověsti založená
v 17. století u studánky se zázrač‑
ným obrazem Panny Marie. Počátkem 19. století vznikla současná stav‑
ba a lokalita se stala významným poutním místem, k němuž vedly tři
křížové cesty – od Stožce, Dobré a Českých Žlebů. Z důvodů rozšíření
její kapacity později přibyl dřevěný průčelní přístavek ve švýcarském
stylu. V druhé polovině 20. století kaple chátrala, po rekonstrukci se
v roce 1990 dočkala opětovného vysvěcení.
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Ves ležící nedaleko hranic s Bavorskem vznikla ve středověku při histo‑
rické Zlaté stezce. V roce 1930 v ní žilo 1 200 obyvatel, po druhé světové
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Třístoličník
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Prameniště Blanice a řeka Blanice

České Žleby

Stožecká kaple a Stožecká skála

Trojmezí – Prachatice

Nové Údolí

celková délka: 51,2 km
obtížnost: střední až náročná
povrch: asfalt, zpevněné cesty, pěšiny
Trojmezí 0,0 km, Černý Kříž 16,0 km, Zbytiny 38,5 km, Prachatice 51,2 km
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Infocentra
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Fefrovské rybníčky
Soustava rybníčků na Fefrovském potoce byla založena již v 16. století
jako zásobárna vody, která byla odtud potrubím vedena do kašny na pra‑
chatickém náměstí. Dnes je součástí víceúčelového areálu o rozloze
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Původně dřevařská osada, nazývaná německy nejprve Spitzberg a poz‑
ději Neuthal, byla založena koncem 18. století. Roku 1812 ji tvořilo
22 domů. Většího rozvoje se dočkala po roce 1910, kdy byla dokonče‑
na železniční trať z Černého Kříže do Pasova. Po vzniku železné opony
a pohraničního pásma byla trať do Bavorska zrušena, osada rozbořena
a její obyvatelé vystěhováni. Roku 1990 došlo k obnovení železniční‑
ho provozu na české straně a roku 1999 spolek Pošumavská jižní dráha
vybudoval turistickou atrakci v podobě symbolické mezinárodní tratě o délce 105 m, vedoucí až na státní hranici. Zájemci se mohou svézt
a v jednom z historických vozů navštívit malé muzeum, jehož expozice
nabízí seznámení s místní historií. V blízkosti se nachází jedno z nouzových nocovišť vybudovaných správou NP Šumava.

Hora Trojmezná
a Trojmezí
V blízkosti hory Trojmezná
(1 361 m) se na pohraničním
hřebenu nachází horské sedlo
Trojmezí, kde se setkávají hra‑
nice České republiky, Německa
a Rakouska. Historický hraniční
mezník, zmiňovaný již v 18. stole‑
tí, nahradil v roce 1993 trojboký
sloupek se státními znaky a názvy
států.
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Informační středisko Stožec
Stožec 68
384 44 Stožec
tel.: 388 335 000
e-mail: isstozec@npsumava.cz
www.npsumava.cz

Infocentrum Nová Pec
Nové Chalupy 41
384 62 Nová Pec
tel.: 602 391 223
e-mail: infocentrum@novapec.info
www.novapec.info

Infocentrum Lenora
Lenora 36
384 42 Lenora
tel.: 722 498 208
e-mail: infocentrum@lenora.cz
www.lenora.cz

Kulturní a informační centrum
Horní Planá
Náměstí 8
382 26 Horní Planá
tel.: 380 738 008
e-mail: info@horniplana.cz
www.horniplana.cz

Infocentrum Volary
Náměstí 325
384 51 Volary
tel.: 910 001 810
e-mail: infocentrum@mestovolary.cz
www.mestovolary.cz

Infocentrum Prachatice
Velké náměstí 1
383 01 Prachatice
tel.: 388 607 574
e-mail: infocentrum@prachatice.eu
www.kisprachatice.cz

