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Turistická oblast Lipensko
Oblast Lipenska je vymezena přehradní nádrží Lipno a šumavskými hraničními 
hřebeny. Okolí Lipna je vhodné pro relaxaci a odpočinek, stejně jako pro spor-
tovní vyžití, a to v zimě i v  létě (cyklistika, bruslení, lyžování). Nachází se zde 
několik kulturních a historických památek.

Náš tip:
1.  Dřevěná Stožecká kaple stojí na úpatí Stožecké 

skály, uprostřed nádherného, 300 let starého 
pralesa. Od roku 2019 k ní vede obnovená kří-
žová cesta se 14 zastaveními.

2.  Stezka korunami stromů na Lipně je první v ČR. 
Nabízí fantastické výhledy z výšky 901 m n. m. 
Při cestě dolů se můžete svézt na jednom z nej-
delších suchých tobogánů v ČR, který měří 
52 m. 

3.  Cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě se pyšní 
nádhernou knihovnou se  70  000 tituly, Vy-
šebrodskou madonou i legendárním zlatým 
Závišovým křížem posetým drahokamy, který 
je národní kulturní památkou.

4.  Již více než 200 let jsou Hořice na Šumavě dě-
jištěm jedinečného pašijového divadla, jedno-
ho z nejstarších v Evropě.

Seznam informačních center v turistické oblasti
Kulturní a informační centrum 
Horní Planá
Náměstí 8, 382 26 Horní Planá
 +420 380 738 008
Infocentrum Vyšší Brod
Náměstí 104, 382 27 Vyšší Brod
  +420 380 746 627 

+420 380 746 343 
+420 724 336 980

Informační centrum  
Černá v Pošumaví
382 23 Černá v Pošumaví 46
 +420 725 949 849
Infocentrum  
Lipno nad Vltavou
382 78 Lipno nad Vltavou 87
 +420 380 736 053

TIC Frymburk
Náměstí 5, Frymburk
 +420 724 966 060

Krajské informační 
centrum
TIC Jižní Čechy
Nádražní 1759 (DOC Mercury)
370 01 České Budějovice
 +420 728 547 585
www.jiznicechy.cz

Turistický spolek Lipenska
382 76 Loučovice 51

 @lipensko  
 #lipensko

www.lipensko.cz; http://tslipenska.cz

Turistickou mapu vydala:
Jihočeská centrála cestovního ruchu
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
#jiznicechy

 @jiznicechy
 #jiznicechy

www.jiznicechy.cz; www.jccr.cz
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Stožecká kaple
Dřevěná poutní kaple byla vystavěna nad 
pramenem, jehož voda má dle legendy 
zázračné léčivé účinky. Ke kapli vede ob
novená křížová cesta se 14 zastaveními.

Pašijové hry
Již více než 200 let jsou Hořice na Šumavě 
dějištěm jedinečného pašijového divadla, 
jednoho z nejstarších v Evropě.

Hrad Rožmberk
Hrad pochází z poloviny 13. sto
letí a řadí se k nejstarším hradům 
Vítkovců, předchůdců slavného 
rodu Rožmberků.

Vítkův hrádek
Nejvýše položený hrad v Čechách skýtá 
nádherné výhledy na  Šumavu, Lipno, 
Novo hradské hory a za příznivého počasí 
také na rakouské Alpy.

Plešné jezero
Ledovcové jezero nese název podle nejvyšší 
hory Šumavy Plechý, pod níž leží v nadmoř
ské výšce 1089 m. Má impozantní jezerní 
stěnu vysokou 250 m.

Kaple na Martě – 
Frymburk

Kaple na vrchu Marta pochází z roku 1898. 
Vede k ní žulová křížová cesta, jejíž základ 
vznikl již v roce 1894.

Schwarzenberský 
plavební kanál

Kanál byl postaven před více než 200 lety 
k plavení dříví z lesů na Šumavě až do Víd
ně. Jeho celková délka činí téměř 52 km.

Stezka korunami stromů
První stezka svého druhu v ČR leží ve výšce 
901 m n. m. a je 675 m dlouhá. Z vyhlídko
vé věže vede jeden z nejdelších suchých 
tobogánů v zemi.

Památník a muzeum 
Adalberta Stiftera

 Památník je umístěn v  rodném domku 
Adalberta Stiftera v Horní Plané, expozice 
mapuje život a dílo tohoto básníka Šumavy.

Cisterciácký klášter Vyšší Brod
Klášter s nádherným kostelem Nanebevzetí 
Panny Marie se pyšní krásnou knihovnou 
se 70 000 tituly, Vyšebrodskou madonou 
i legendárním zlatým Závišovým křížem.

Projekt Marketingové aktivity Jihočeské centrály cestovního ruchu 
byl realizován za  přispění prostředků státního rozpočtu České 
republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Víte, že ...
... vodní dílo Schwarzenberský 

plavební kanál, který byl 

bez moderní zeměměřičské 

techniky uprostřed 

šumavských pralesů v délce 

44 km vybudován v letech 

1789–1822, je národní 

kulturní památkou?

... Vítkův hrádek, kde věznili 

českého krále Václava IV., je 

nejvýše položený hrad v ČR?

www.eshop.jiznicechy.cz

Navštivte 
nový e-shop

Jižní
Čechy
Mapy,
prospekty,
letáčky,
propagační  
materiály  
a mnohem více...


