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Šumavská 30 v Nové Peci 
Obec Nová Pec Vás zve na 4. ročník závodu v klasickém běhu na lyžích ŠUMAVSKÁ 
30, který se uskuteční o víkendu 5. ‐ 6. února 2016 v obci Nová Pec.  

Závody proběhnou v kategoriích muži (30 km), ženy (15 km), mladší a starší žáci (1 ‐ 3 
km), dorostenci (5 km) a dvojice (5 km). Šumavská 30 je otevřený závod pro 
závodníky a závodnice bez výkonnostní třídy i s výkonnostní třídou, příchozí, turisty i 
zahraniční závodníky.  

Přihlášky k závodu lze realizovat:  

a) elektronicky – do 4. 2. 2016, přihlášku naleznete na www.sumavska30.cz.cz 

b) osobně v den závodů, nejpozději do 30 minut před zahájením závodu kategorie  

Propozice  a  podrobnosti  k  závodu  naleznete  na  webových  stránkách  závodu 

www.sumavska30.cz 

Kalendář únorových akcí na Šumavě 
1. 2. 2016 / Jak jsem se ztratil / Chanovice, KD / divadelní představení v podání spolku Tyjá‐

tr Horažďovice. www.chanovice.cz 

1. 2. 2016 / The Bakcwards – Beatles revival / Klatovy, KD / světově uznávaná revivalová 

kapela z Košic zahraje od 19 hodin. www.mksklatovy.cz 

2. 2. 2016 / Cestovatelská přednáška / Sušice, kino /od 17:30 hodin. www.kulturasusice.cz 
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Eskymácká olympiáda 
v Hojsově Stráži 

Sbor dobrovolných hasičů v Hojsově Stráži po‐
řádá pro děti každoročně "Eskymáckou olympiá‐
du, která se  letos bude konat v sobotu 6. února 
2016.  

Nečekejte však žádné tradiční discipliny, jako je 
slalom  či běh na  lyžích. Děti plní zcela netradiční 
úkoly,  třeba  tahání  tuleně na  sněžnicích,  srážení 
rampouchů, lovení rybiček nebo eskymácký golf.  

 

   Ke  stabilním disciplínám každý  rok organizátoři 
vymýšlejí i disciplíny nové.  

   Zasoutěžit si mohou také dospělí, přijďte se po‐
bavit do Hojsovky, začínáme ve 13 hodin.  
   Bližší informace na tel.: 376 361 227. 
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2. 2. 2016 / Vycházka na sněžnicích / Kvilda, IS / vycházka okolím Kvildy s povídáním o his‐

torii, místopise  a  přírodních  poměrech,  od  10  do  13  hodin,  nutné  předchozí  objednání! 

www.npsumava.cz 

3.  2.  2016  /  Za  vlky  na  sněžnicích  /  Rokyta,  IS  /  poznávací  vycházka  Klostermannovo 

stezkou k vlčímu výběhu. Od 9.30 do 13 hodin, sněžnice je možné zapůjčit, rezervace na tel.: 

376 599 009, cena programu 50 Kč. www.npsumava.cz 

4.  2.  2016  /  Limbo  –  jazzový  koncert  /  Prachatice,  divadlo  /  od  19  hodin. 

www.kisprachatice.cz  

4. 2. 2016 / Západní Kanada ‐  Od oceánu po Skalisté hory / Kašperské Hory, IS a SEV / ces‐

tovatelská přednáška Miloslava Martana, od 18 hodin. www.npsumava.cz 

4. 2. 2016 / O bylinkách a mastičkách na potlačení bolesti / Horažďovice, knihovna / zdra‐

votní přednáška lázeňského lektora Karla Štenbaura o tom, jaké možnosti nám nabízí příro‐

da pro úlevu od bolesti.  

5.  2.  2016  / O  prolhané  princezně  /  Sušice,  sokolovna  /  divadlo  pro  děti  od  17  hodin. 

www.loutky.unas.cz 

5.  ‐  6.  2.  2016  /  Šumavská  30  /  Nová  Pec  /  závod  v  klasickém  běhu  na  lyžích. 

www.sumavska30.cz 

6. 2. 2016 / Eskymácká olympiáda / Hojsova Stráž, Hasičská zbrojnice / od 13 hodin spor‐

tovně – zábavné odpoledne pro děti i rodiče; tel.: 376 361 227. 

6. 2. 2016 / Koncert pro synagogu / Podmokly, KD / Hadar Noiberk Trio od 19 hodin, výtě‐

žek z koncertu bude využit na opravu synagogy v Podmoklech. 

6. 2. 2016 / Maškarní průvod / Javorník, Rohanov, Vacov / www.javorniksumava.cz 

6. – 7. 2. 2016 / Český pohár žactva v běhu na lyžích / Churáňov / www.skisokolstachy.cz 

6. ‐ 7. 2. 2016 / Šumavský pohárek č. 4 / Železná Ruda, Pancíř / seriál tradičních závodů pro 

děti, obří slalom, tel.: 724 524 652. 

7. 2. 2016 / Nedělní pohádka pro děti / Prachatice, divadlo / Divadlo Matěje Kopeckého 

Praha, od 15 hodin. www.kisprachatice.cz 

9. 2. 2016 / Manželský trojúhelník / Horažďovice, KD / od 19.30 hodin, divadelní předsta‐

vení. www.horazdovice.cz  

9. 2. 2016 / Vycházka na sněžnicích / Kvilda, IS / vycházka okolím Kvildy s povídáním o his 

torii,  místopise  a  přírodních  poměrech, 

od 10 do 13 hodin, nutné předchozí ob‐

jednání! www.npsumava.cz 

10.  2.  2016  /  Za  vlky  na  sněžnicích  / 

Rokyta,  IS / poznávací vycházka Kloster‐

mannovo  stezkou  k  vlčímu  výběhu.  Od 

9.30 do 13 hodin, sněžnice  je možné za‐

půjčit, rezervace na tel.: 376 599 009, ce‐

na programu 50 Kč. www.npsumava.cz 

10.  2.  2016  /  Divadelní  představení 

„Manželský čtyřúhelník“ / Sušice, KD / od 19:30 hodin. www.kulturasusice.cz 

11. 2. 2016 / Šumavské mlhy a inverze / Kašperské Hory, IS a SEV / promítání panorama‐

tických snímků Vladislava Hoška, od 18 hodin. www.npsumava.cz 

12.  2.  2016  / O  chudém  království  /  Sušice,  sokolovna  /  divadlo  pro  děti  od  17  hodin. 

www.loutky.unas.cz 

13. 2. 2016 / Šumavská pytlovačka / Horní Planá, U kostela na náměstí / od 14 hodin zá‐

bavné odpoledne ve stylu našich babiček, sjíždění kopce na pytlích, doprovodný program. 

www.horniplana.cz 

Zimní hry na Javorníku 
"Všechny milovníky  lyží,  lyžování a olympijské‐

ho motta  "rychleji, výše, SILNĚJI!"  zveme na  tra‐
diční zimní sportovní hry na Javorníku na Šumavě, 
které se letos uskuteční v sobotu 20.2.2016. 

Organizátorem akce  je  stejně  jako  loni Tělový‐
chovný spolek Javorník, z.s. jehož organizační tým 
již připravuje vše potřebné. Všichni doufáme, že i 
letos nám bude počasí přát  a budeme Vás moci 
opět přivítat na  krásně  vysněžených  a perfektně 
připravených  javornických  sjezdov‐
kách.

Nově se letos v rámci her uskuteční i druhý roč‐
ník  závodu  sněžných  kol  (tzv.  "snowbiků")  s  ná‐
zvem  SnowXrace,  který  pořádáme  ve  spolupráci 
se sušickým BikeXski týmem. 

Bližší podrobnosti celého závodu naleznete na 
stránkách www.javorniksumava.cz 

   Srdečně zveme děti, rodiče a všechny příznivce 
sjezdového lyžování a zimních radovánek! :‐)" 
 Zbyněk Toula 

Sušice má dvě městské 
rozhledny 
Město Sušice má od 1. 1. 2016 ve  svém vlast‐

nictví již druhou rozhlednu. Ke stávající rozhledně 
na Svatoboru se přidala i rozhledna na Sedle, kte‐
rá stojí nedaleko obce Albrechtice, jež je součástí 
města Sušice. 
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15. 2. 2016 / Nezmaři / Prachatice, divadlo / koncert od 19 hodin. www.kisprachatice.cz  

16. 2. 2016 / Výprava na sněžnicích / Hartmanice, Chata Rovina / vyměňte lyže za sněžnice 

a vydejte se s námi po stopách historie, sraz v 10 hodin. www.npsumava.cz 

16. 2. 2016 / Vycházka na sněžnicích / Kvilda, IS / vycházka okolím Kvildy s povídáním o his‐

torii, místopise  a  přírodních  poměrech,  od  10  do  13  hodin,  nutné  předchozí  objednání! 

www.npsumava.cz 

17.  2.  2016  /  Za  vlky  na  sněžnicích  /  Rokyta,  IS  /  poznávací  vycházka  Klostermannovo 

stezkou k vlčímu výběhu. Od 9.30 do 13 hodin, sněžnice je možné zapůjčit, rezervace na tel.: 

376 599 009, cena programu 50 Kč. www.npsumava.cz 

17. 2. 2016 / Koncert symfonického orchestru / Klatovy, KD /  sólisté: Marie Pačesová – 

trubka  (Hudba Hradní stráže a Policie České  republiky), Michaela Černá – klavír, Michaela 

Kostková – housle, dirigent: Jan Kaňka. Od 19 hodin. www.mksklatovy.cz 

17. 2. 2016 / Tvoříme z fimo hmoty 

/ Kašperské Hory, IS a SEV / ozdob‐

te  si  lžičku,  propisku  nebo  jiný 

předmět  z  kovu  nebo  skla,  od  13 

hodin. www.npsumava.cz 

18. 2. 2016 / Thajsko – Kambodža/ 

Kašperské Hory, IS a SEV / cestova‐

telská  přednáška  Jany  Dvorské,  od 

18 hodin/ www.npsumava.cz 

19.  2.  2016  /  Šípková  Růženka  /  Sušice,  sokolovna  /  divadlo  pro  děti  od  17  hodin. 

www.loutky.unas.cz 

20. ‐ 21. 2. 2016 / ÚKZ Přebor / Špičák / závod ve slalomu a obřím slalomu. www.spicak.cz 

20. 2. 2016 / Zimní sportovní hry / Javorník / www.tj‐javornik.cz 

20.  2.  2016  /  (Snowxrace  2016  /  Javorník  na  Šumavě  /  2.  ročník  závodu  sněžných  kol. 

www.javorniksumava.cz 

22.  2.  2016  /  Malina  Brothers  /  Sušice,  kino  /  koncert  od  19:30  hodin. 

www.kulturasusice.cz 

23. 2. 2016/ Výprava na sněžnicích / Hartmanice, Chata Rovina / vyměňte lyže za sněžnice 

a vydejte se s námi po stopách historie, sraz v 10 hodin. www.npsumava.cz 

23. 2. 2016 / Vycházka na sněžnicích / Kvilda, IS / vycházka okolím Kvildy s povídáním o his‐

torii, místopise  a  přírodních  poměrech,  od  10  do  13  hodin,  nutné  předchozí  objednání! 

www.npsumava.cz 

24.  2.  2016  /  Za  vlky  na  sněžnicích  /  Rokyta,  IS  /  poznávací  vycházka  Klostermannovo 

stezkou k vlčímu výběhu. Od 9.30 do 13 hodin, sněžnice je možné zapůjčit, rezervace na tel.: 

376 599 009, cena programu 50 Kč. www.npsumava.cz 

24. 2. 2016 / Maškarní ples seniorů / Klatovy, KD / od 13:30 hodin, k tanci a poslechu hraje 

Červená sedma. www.mksklatovy.cz 

25. 2. 2016 / Ruční výroba skleněných korálků / Kašperské Hory, IS a SEV / co to byly pate‐

říky  a  jak  se  vyrábějí  vinuté perly? Přijďte  se 

seznámit  s jejich  výrobou  a  poslechnout  si 

mnoho  zajímavého  o  historii  sklářství  na  Šu‐

mavě, od 13 hodin. www.npsumava.cz 

25.  2.  2016/ Krajina na  cestách  / Kašperské 

Hory,  IS a SEV / cestovatelská přednáška He‐

leny  Macenauerové,  od  18  hodin. 

www.npsumava.cz 

25.  2.  2016  /  Václav  Neckář  „Mezi  svými“/ 

O rozhledně 

Tato turisty velmi oblíbená rozhledna se nachází 
cca 8 km jihovýchodně od města Sušice u obce 
Albrechtice. Nachází se v nadmořské výšce 902 m 
a je navržena jako celodřevěná věž, jejíž půdorys 
tvoří sedmiúhelník. Na vyhlídkovou plošinu, ležící 
23,75 m nad zemí, vede 139 schodů. Celková výš‐
ka objektu je 27,75m.Rozhledna je celoročně vol‐
ně přístupná a výchozím bodem pro její zdolání je 
parkoviště u penzionu Pod Sedlem v obci Albrech‐
tice. Odtud se vydáte pěšky po červené turistické 
značce na cca 1,5 km dlouhý výstup. Výhledy 
z této rozhledny rozhodně stojí zato a přejeme jí, 
aby i nadále zůstala mezi návštěvníky tak hojně 
navštěvovanou jako doposud. 
 
Trocha historie 

V roce 2003 bylo založeno a zaregistrováno „Sdružení 
pro obnovu rozhledny na Sedle“, jehož cílem bylo 
získat prostředky na obnovu rozhledny na Sedle a 
realizovat stavbu. Rozhlednu se podařilo postavit v 
roce 2009. Stavba byla navržená Ing. arch. Pavlem 
Ullmannem a podle projektu firmy Pontex s.r.o., po‐
stavená firmou Haas‐Fertigbau. Roku 2010 získala 
rozhledna ve své kategorii nejvyšší ocenění v soutěži 
Stavba roku 2009 Plzeňského kraje.  

 

Piva z Šumavského 
pivovaru ochutnáte i na 
Šumavském skimaratonu 
Vimperský vánoční medový  speciál 15° byl  již 

vyčepován, stejně tak zlatý Bock 16° a jantarový 
Doppelbock 18°.  

Do  roku  2016  jsme  vstoupili  s Vimperským 
zázvorovým  speciálem  13°,  který  zahřeje  stejně 
jako tradiční zázvorový čaj. 

 

 

Na  čepu  jej  doprovází  Vimperský  7sladový  speciál 

17°, krásné polotmavé pivo vlastní receptury, spodně 

kvašené, vyhlášené v roce 2013  časopisem Pivo, Bier 

& Ale jako nejlepší nové spodně kvašené pivo roku. 

A samozřejmě  je na čepu tradiční trojice piv české‐

ho typu: světlý ležák 11°, polotmavý ležák 12° a tmavý 

speciál 13°. 

Jako  každoročně,  tak  i  letos  můžete  naše  piva 

ochutnat po celý průběh Skimaratonu Kooperativy na 

Kvildě v našem stánku. Závody se konají 27. ‐ 28. úno‐

ra 2016 a Šumavský pivovar  je opět partnerem závo‐

dů. 
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Klatovy, KD / koncert od 19 hodin. www.mksklatovy.cz 

26.  2.  2016  / Medvědovo  trápení  /  Sušice,  sokolovna  /  divadlo  pro  děti  od  17  hodin. 

www.loutky.unas.cz 

27.  2.  2016  /  Bára  Basiková  a  Romano  Stilo  Ensemble  /  Sušice,  kino  /  od  20  hodin. 

www.kulturasusice.cz 

27. 2. 2016 / O zlém vodníkovi / Klatovy, KD / obnovená premiéra marionetové pohádky 

Antonína Pruchy, od 14 a 16 hodin. www.mksklatovy.cz 

27. 2.  2016  / Na  stojáka  live  / Klatovy, KD  /  v pořadu  vystoupí  Ester  Kočičková, Arnošt 

Frauenberg, Dominik Heřman Lev. Začátek v 19 hodin. www.mksklatovy.cz 

27. ‐ 28. 2. 2016 / Belvederský sprint / Železná Ruda, Lesní běžecký areál Belveder / 2. ski‐

jöringový závod na Železnorudsku, tel.: 721 862 313. 

27.  ‐  28. 2. 2016  /  Šumavský  skimaraton  / Kvilda  /  31.  ročník  závodu  v běhu na  lyžích. 

www.skimaraton.cz  

 

 

 

Na tvorbě Šumavského výletníku se můžete podílet i vy.  Zajímavé články a příspěvky, tipy 

na výlety a kulturní akce (společně s fotografií) nám zasílejte na e‐mail kytlicova@rras.cz. 

 

 

Vydala © Regionální rozvojová agentura Šumava, o. p. s. v roce 2016 v elektronické verzi PDF.

Úvodní foto: Vladimír Kunc 

 

O kvalitě našich piv a kuchyně se přijďte pře‐
svědčit  i  k  nám  do  pivovarské  restaurace  ve 
Vimperku  ve  Steinbrenerově  ulici  hned  pod 
náměstím Svobody.  

Šumavský  pivovar  s restaurací  je  držitelem 
certifikace Šumava originální produkt® a v  loň‐
ském  roce  byla  naše  restaurace  zařazena 
do Maurerova výběru Grand restaurant. 

 Aktuální  otevírací  dobu  najdete  na  našem 
webu. Jste srdečně zváni! 

O 
Ivan  Hojdar,  Šumavský  pivovar  Vimperk

www.sumavskypivovar.cz 
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Ze Stožce do Bischofsreutu  
a Haidmühle 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stručný popis trasy 

Trasu začneme v nejnižším bodě celého okruhu ve Stožci. První metry 

jsou zahřívací po rovince na Stožeckých loukách, po necelém kilomet-

ru odbočíme vlevo po stopě, která vede přes žlebskou silnici a začne 

mírně stoupat po Šumavské magistrále směrem k Českým Žlebům. V 

polovině cesty na České Žleby se napojíme na pás po bývalých hra-

ničních zátarasech a vydáme se vlevo.  Stoupání začne být trochu os-

třejší.  Pokud nepotřebujeme nutně občerstvení v Českých Žlebech, 

lze tuto osadu objet po stopách jižně a pokračujeme v již mírnějším a 

kratším stoupání na Kamennou hlavu. Toto je naopak nejvyšší bod 

naší trasy s krásnými výhledy zejména na trojmezenský hřeben. Dále 

sjíždíme na rozcestí Mlaka, na hraniční přechod Mechový potok a dále 

po bavorské straně stoupáme směrem na Bischofsreut, před ním se 

stáčíme vlevo východním směrem, kde později mírným klesáním do-

jedeme do Haidmühle. Přeneseme dvě silnice v obci a pokračujeme 

podél Studené Vltavy na hraniční přechod Nové Údolí a dále do Stož-

ce. Tam již vede souběžně s trasou také železniční trať.  

Výškový profil trasy 

 
 
 

 
 
Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální  
rozvoj. Investice do vaší budoucnosti. 

 
Parkování: placené parkoviště 
v obci  
GPS: 48.8589656N, 13.8194581E 

 
Nástupní místo: cca 100 m od 

parkoviště, v obci za mostem přes 
Studenou Vltavu (směrem na 
České Žleby) 
GPS: 48.8594772N, 13.8180419E 

 
Značení: okruh proznačen jako 
lyžařská turistická trasa 

 
Časová náročnost: dle sněhových 
podmínek 2,5 h – 3,5 h 

 
Fyzická náročnost: středně těžká 
trasa 

 
Délka trasy: 20 km 

 
Povrch: pravidelně udržovaná 
lyžařská trasa 

 
Zajímavosti na trase:  Kamenná 
hlava (výhledy), Mlaka – 
Mechový potok, Haidmühle, 
Nové Údolí 

 
Občerstvení:  Česká Žleby, Hai-
dmühle, Nové Údolí, Stožec 
 

 
Servis lyží: není k dispozici 
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