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Turistická oblast Šumavsko
Turistická oblast Šumavsko se skládá ze dvou oblastí, jimiž jsou jihočeská Šuma-
va a jihočeské Pošumaví. Proto když se řekne „Šumavsko“, tak se nejedná pouze 
o Šumavu ve smyslu národní park a chráněná krajinná oblast, ale také i Pošumaví. 
Šumavsko je možné popsat jako oblast s krásnou přírodní i zemědělskou kraji-
nou. Najdete tu jak zvlněné kopce a horské hřbety, tak krajinu protkanou řekami, 
voňavými kvetoucími loukami a obdělanými poli, mezi nimiž jsou roztroušené 
vesničky a starobylá městečka nabitá poznáním, zážitky a relaxací.

Náš tip:
1.  Gastrostezka turistickou oblastí Šumavsko prová-

dí návštěvníky ve dvou trasách po 26 zastávkách 
lokálních gurmánských zážitků – nechte se inspi-
rovat tipy na místní výrobce – farmáře, pražírny, 
cukrárny, minipivovary a další.

2.  Místa ze Zážitkové stezky turistickou oblastí 
Šumavsko jsou to pravé, co navštívit, pokud se 
chystáte na dovolenou s dětmi – tipy kam za zví-
řaty, za poznáním, po památkách, nebo dokonce 
s ratolestmi v kočárku či nosítku – to a mnohem 
více Zážitková stezka nabízí. Navíc můžete získat 
originální suvenýr – ovečku Šuměnku.

3.  Pohlednice z edice Šumavsko srdcem jsou uni-
kátními sběratelskými pohlednicemi čtvercového 
tvaru. Zachycují to nejlepší, co turistická oblast 
Šumavsko nabízí… Posbíráte je všechny?

Seznam informačních center v turistické oblasti
Informační centrum Kvilda 
384 93 Kvilda 14
 +420 388 435 544 
Informační centrum Idina Pila 
osada Kaplice u Zátoně, 384 51 Zátoň 
 +420 388 436 216 
Informační centrum Svinná Lada 
Svinná Lada 21, 384 93 Kvilda 
 +420 388 434 180 
Informační centrum Lenora 
384 42 Lenora 36
 +420 722 498 208 

Turistické informační centrum 
Stachy 
384 73 Stachy 79
 +420 728 206 477 
Informační centrum Horní Vltavice 
384 91 Horní Vltavice 119
 +420 388 436 101
Informační centrum Malenice 
Archiváře Teplého 1, 387 06 Malenice 
 +420 380 831 059 
Turistické informační středisko 
Vimperk 
náměstí Svobody 42, 385 01 Vimperk 
 +420 388 402 230 

Informační centrum Prachatice 
Velké náměstí 1, 383 01 Prachatice 
 +420 388 607 574 
Městské infocentrum Volary 
Náměstí 25, 384 51 Volary 
 +420 388 302 210 
Informační centrum Javorník 
Javorník 54, 384 86 Vacov 
 +420 388 433 843 

Krajské informační centrum
TIC Jižní Čechy
Nádražní 1759 (DOC Mercury)
370 01 České Budějovice
 +420 728 547 585
www.jiznicechy.cz
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Město Prachatice
Historické jádro města si zachovalo svoji 
renesanční podobu uvnitř prstence tvo
řeného doposud zachovanými městskými 
hradbami.

Rozhledna Zadov
Unikátní rozhledna byla otevřena v roce 
2015 v nájezdové věži bývalého skokan
ského můstku.

Rechle Lenora
Rechle u obce Lenora, to je unikátní krytá 
celodřevěná trámová lávka přes Teplou Vl
tavu z roku 1870, která sloužila k zadržování 
plujícího dřeva.

Chalupská slať
Slať je přístupná po dřevěném chodníčku, 
na jehož konci je plošina s nádherným vý
hledem na největší rašelinné jezírko v ČR, 
poseté ostrůvky s řadou vzácných druhů 
rostlin.

Zámek Vimperk
Zámek ve Vimperku se řadí mezi přední 
renesanční zámky v kontextu celé střední 
Evropy.

Tvrz Drslavice
Gotickorenesanční tvrz se nachází v obci 
Drslavice v okrese Prachatice.

Synagoga Čkyně
Synagoga ve Čkyni z roku 1828 je jednou 
z nejstarších dochovaných židovských sva
tyní v Jihočeském kraji.

Alpská architektura Volary
Komunita alpských horalů přinesla do měs
ta své domácí zvyklosti a stavbu mohut
ných roubených domů s výrazně plochou 
střechou.

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

Víte, že ...
... nejvýše položeným rybníkem 

v České republice je právě 

ten Křišťanovický v turistické 

oblasti Šumavsko? Leží ve výšce 

840 m n. m. a rozkládá se na 

ploše 17 ha.

... kdysi dávno bylo město 

Volary osídleno komunitou 

alpských horalů, kteří do města 

přinesli své domácí zvyklosti 

a stavbu mohutných roubených 

domů s výrazně plochou 

střechou? Tyto domy si můžete 

prohlédnout ve Volarech i dnes.

Libínská rozhledna
Rozhledna Libín z roku 1883, též zná
má jako Rudolfovská rozhledna, se 
nachází přibližně 7 km od Prachatic 
nad osadou Libínské Sedlo.

Klostermannova 
rozhledna na Javorníku

Rozhledna Javorník se nachází na  za
lesněném vrcholu Javorníku ve  výšce 
1 066 m n. m. poblíž obce Vacov. 


