
Strana 1    www.isumava.cz 

 

 

 

Annínsko zve na komentované procházky po 
stopách sklářů 
To nejzajímavější ze sklářské historie šumavské vesnice Annín a  jejího okolí před‐

stavují od loňska komentované procházky. Konají se o velikonočním pondělí 2. dubna 

a o sobotách 14. a 28. dubna 2018.  

Během  procházek  s  průvodcem  se  zájemci  podívají  do  sklárny,  brusírny  a  navštíví 

hrobky dvou významných sklářských rodů. Procházky trvají čtyři hodiny a není třeba se 

na ně dopředu přihlašovat. 

Sraz účastníků  je vždy v 9 hodin na parkovišti u sklárny v Anníně. Zde se ke skupině 

připojí průvodce  Lukáš Milota. Společně projdeme  vesnici Annín,  řekneme  si něco o 

historii celého údolí a dojdeme až do osady Rajsko, kde v 9:30 navštívíme brusírnu a 

sklářskou galerii s prodejnou. Pro zájemce je připravena ukázka broušení skla.Poutníci 

si zde mohou vychutnat také ranní kávu,“ láká průvodce.  

Z Rajska se výletníci vydají po příkré silnici do románsko‐gotického kostela na Mou‐

řenci,  jehož součástí  je hrobka rodiny Müller, která položila základy annínského sklář‐

ství. Prohlídka Mouřence začne vždy v 11 hodin. V rámci výkladu se  lidé podívají  i do 

barokní kostnice a malého muzea.  

 Procházky pokračují  lesem zpět do Annína, kde od 12 hodin bude přístupná hrobní 

kaple sklářské  rodiny Schmid. „Toto místo posledního odpočinku významného annín‐

ského skláře Josefa Eduarda Schmida a  jeho příbuzných a následovníků se otevírá ve‐

řejnosti jen výjimečně,“ upozorňuje průvodce a propagátor annínského údolí Lukáš Mi‐

lota.  

 Posledním zastavením komentovaných procházek bude sklárna v Anníně. Ve 12.15 

tam zájemci navštíví sklářské muzeum a prodejnu a uvidí různé techniky zušlechťování 

skla. 
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Vítání ptačího zpěvu na 
Svinné Ladě 

   Máte  rádi ptačí  zpěv  a  zajímá  vás,  jak  ten  či onen

ptáček vypadá? 

   Právě pro vás letos připravili pracovníci NPŠ vycházku

s  poznáváním  ptáků  a  jejich  hlasů.  Pojďte  obdivovat

krásu probouzející se přírody.  

   Během  ornitologické  vycházky  se  seznámíte  s  typic‐

kými  šumavskými  druhy  ptáků  a  nahlédnete  do  tajů

jejich  života.  Vlastní  dalekohled  a  atlas  ptáků  vítány.

Délka  trasy  do  8  km. Akce  se  bude  konat  v  neděli  1.

dubna 2018, sraz v 8 hodin před  IS Svinná Lada. Před‐

nášející: Aleš Vondrka  

  Na akci je nutné předchozí objednání na tel.: 388 434

180, 731 530 485. 

     Více  informací o programech pro veřejnost, pořáda‐

ných NP Šumava naleznete na www.npsumava.cz. 
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 Cílem  těchto  procházek  je  nabídnout  ucelený  výklad  o  celém  regionu  Annínska. 

„Sklářskou historii můžeme v Anníně a okolí vidět na každém kroku, byť to tak na první 

pohled třeba ani nevypadá. Chci lidem ukázat souvislosti a odkrýt některá tajemná zá‐

koutí této dosud málo objevené části šumavského podhůří,“ láká na procházky průvod‐

ce  Lukáš  Milota.  Vlastní  pro‐

cházky  jsou  bezplatné,  ve 

sklárnách  se  platí  vstupné.  V 

závěru  si  lidé  mohou  vyplnit 

soutěžní  test  s  15  otázkami. 

Všechny  správné odpovědi  za‐

zní během procházek. Na vítě‐

ze soutěže čeká odměna a nej‐

úspěšnější  soutěžící  navíc  po‐

stoupí  do  předvánočního  slo‐

sování o hodnotnou cenu.  

Jednotlivé cíle  je možné navštívit  i  individuálně. Ovšem bez výhod, které skýtá celá 

procházka. Sklárna v Anníně stejně jako brusírna v Rajsku je v dubnu otevřená od pon‐

dělí do soboty. Kostel Mouřenec zve v dubnu na prohlídky každou sobotu v 11 hodin. 

Hrobní kaple v Anníně bývá přístupná jen v předem ohlášených termínech. 

Info: Bc. Lukáš Milota (tel. 607 11 88 46, e‐mail: lukas.milota@centrum.cz). 

Dubnové akce na Šumavě 
1. 4. 2018 / Vítání ptačího zpěvu / Svinná Lada, IS / vycházka s poznáváním ptáků a jejich 

hlasů, od 8 do 12 hodin. www.npsumava.cz 

1. 4. 2018 / Velikonoční koncert klatovské skupiny Elias / Hamry, kostel P. Marie Bolest‐

né/ na programu budou především spirituály a písně ve vícehlasých úpravách, částečně za‐

měřené na velikonoční téma. Čtyřhlasý zpěv bude doprovázen na kytaru, baskytaru, mando‐

línu nebo klarinet či saxofon. Od 15 hodin. 

2. 4. 2018 / Komentovaná procházka po stopách sklářů / Annín / pojďte nahlédnout do 

sklářské historie šumavské vesnice Annín a jejího okolí, podíváte se do sklárny, brusírny 

a navštívíte hrobky dvou významných sklářských rodů. Procházky trvají čtyři hodiny a 

není  třeba  se na ně dopředu přihlašovat. Sraz účastníků  je v 9 hodin na parkovišti u 

sklárny  v  Anníně.  Kontakt:  Bc.  Lukáš  Milota  (tel.  607  11  88  46,  e‐mail:  lu‐

kas.milota@centrum.cz). 

2. 4. ‐ 30. 4. 2018 / Výstava ke 170 letům výročí narození spisovatele Šumavy Karla Klos‐

termanna / Žihobce, muzeum / součástí výstavy bude ve čtvrtek 12. 4. přednáška Václava 

Sklenáře o životě a díle Karla Klostermanna. www.zihobce.eu 

4. 4. 2018 / Do ložnice vstupujte jednotlivě / Horažďovice, KD / divadelní představení od 

19.30 hodin. www.facebook.com/kdhorazdovice 

4. 4. 2018 / Do ložnice vstupujte jednotlivě / Horažďovice, KD / komedie v podání Divadla 

Háta, od 19 hodin. www.muhorazdovice.cz 

5. 4. 2018 / Mezinárodní festival komorní hudby / Klatovy, sál radnice / zahajovací kon‐

cert, zazní skladby A. Vivaldi, E. Elgar, D. Šostakovič, J. Kubelík, O. Ševčík, P. de Sarasate; in‐

terpreti: Miroslav Vilímec – housle (Česká filharmonie), Vladislav Vilímec ‐ housle, klavír od 

19 hodin. www.mksklatovy.cz 

7.  4.  2018  / MIG  21  –  svoboda  není  levná  věc  /  Klatovy,  KD  /  koncert  od  20  hodin. 

www.mksklatovy.cz 

7. 4. 2018 / Koncert Naladěni gongem / Čkyně, synagoga / od 18 hodin. www.synagoga‐

ckyne.cz 

7. 4. 2018 / Chvilková slabost / Horažďovice, KD / divadelní představení od 19.30 hodin. 

www.muhorazdovice.cz 

Velikonoční hra v zahradě 
zámku Kratochvíle  

Pro malé i velké návštěvníky bude na Velikonoční
pondělí 2. dubna 2018 přichystána již tradiční veli‐
konoční hra.  

V minulých  letech  jste hledali malovaná  va‐
jíčka, letos bude v zámecké zahradě uschováno
několik  barevných  velikonočních  zajíčků,  kteří
hledačům položí záludné otázky. Pokud všech‐
ny zajíčky objevíte a správně odpovíte, získáte
v  pokladně  zámku  odměnu  v  podobě  ilustro‐
vaného průvodce pro školáky Objevování rene‐
sanční  zahrady  zámku  Kratochvíle  a možná  i
další překvapení. 

Zámek Kratochvíle otevírá  své brány  již  v pátek
30. března 2018. 
Více  informací  naleznete  na  www.zamek‐

kratochvile.npu,  nebo  je  získáte  na  telefonu  388  324

380 či emailové adrese: ups.cb.kr@npu. 

Festival outdoorových filmů 
Expediční kamera 

Festival  nejúspěšnějších  cestovatelských  a  out‐
doorových filmů uplynulé sezóny, Expediční kame‐
ra, opět zamířil do kin.  

9.  ročník  bude  probíhat  až  do  15.  dubna  2018.
Užijete si celovečerní promítání filmů o dobrodruž‐
ství,  divoké  přírodě,  poznávání  nového  i  extrém‐
ních  výkonech  a  neopakovatelných  zážitcích.  Na
letošním  programu  je  6  pečlivě  vybraných  filmů,
které  uspěly  na  zahraničních  festivalech  i  domácí
novinky.  

Čtyřhodinové  pásmo  filmů  z  celého  světa máte
možnost shlédnout na více než 200 místech po celé
ČR a SR, Šumavě nejblíže na těchto místech:  

13. 4. 2018:  Kašperské Hory, kino od 17 hodin  

14. 4. 2018:  Volary, Hotel Bobík od 17 hodin  

Který film bude Váš letošní favorit? Film Oddaný
Vás  na  okamžik  přenese  pod  hladinu  chladného
norského moře, do společnosti zpívajících kosatek.
Co znamená slovo DugOut se vydali zjistit dva mla‐
díci  do  amazonské  džungle.  Odpověď  na  otázku
našli a odvezli si pěknou řádku mozolů, ale  i nena‐
hraditelných zážitků. Snímek Oči Boha sleduje kaja‐
kářskou expedici do Kyrgyzstánu. Vrhněte se spolu
s nimi do peřejí, abyste na konci cesty podívali do
posvátných  očí.  Tuzemské  filmy  zastoupí  Back  to
Heights o slackline expedici do Maroka. 
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7. 4. 2018 / Soví noc / Svinná Lada, IS / Kolik u nás žije sov? Jak to, že vidí? Pojďme se se‐

známit s  těmito  legendami opředenými ptáky, poodhrňme  roušku tajemství a vydejme se 

do  noční  přírody.  Od  18.30  do  23  hodin. 

www.npsumava.cz 

8. 4. 2018 / Koncert Viktora Sodomy / Horažďo‐

vice, KD / od 16 hodin. www.muhorazdovice.cz 

11. 4. 2018 / Pralesy v Kamerunu, Mt. Cameroon 

/  Kvilda,  IS NPŠ  /  přednáška  z  cyklu  „středeční 

večery na Šumavě“,  letos na téma pralesy, před‐

náška o  tom,  jak  se  žije a bádá v africké džungli 

s biologem  Ondřejem  Sedláčkem.  Od  16  do  18 

hodin. www.npsumava.cz 

13. 4. 2018 / Koncert kapely Traktor + Gate Tra‐

sher  /  Horažďovice,  KD  /  od  20  hodin. 

www.muhorazdovice.cz 

14.  4.  2018  /  Komentovaná  procházka  po  sto‐

pách  sklářů  /  Annín  /  pojďte  nahlédnout  do 

sklářské historie šumavské vesnice Annín a jejího okolí, podíváte se do sklárny, brusírny 

a navštívíte hrobky dvou významných sklářských rodů. Procházky trvají čtyři hodiny a 

není  třeba  se na ně dopředu přihlašovat. Sraz účastníků  je v 9 hodin na parkovišti u 

sklárny  v  Anníně.  Kontakt:  Bc.  Lukáš  Milota  (tel.  607  11  88  46,  e‐mail:  lu‐

kas.milota@centrum.cz). 

14. – 15. 4. 2018 / Šampionát mažoretek / Klatovy, KD / zemské finále. www.mksklatovy.cz 

18. ‐ 20. 4. 2018 / Brány památek dokořán / Klatovy / Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše / 

zvýhodněné vstupné na Černou věž, do Pask a katakomb. www.klatovy.cz 

17. 4. 2018 / Škrtněte si prosím / Sušice, kino / zábavná talkshow Radka Nakládala, hosty 

pořadu  budou  Kateřina  Skypalová  –  juniorská mistryně  Evropy  v hodu  kladivem  a Mudr. 

Marie Svatošová – česká lékařka, spisovatelka a publicistka, zakladatelka hospicového hnutí 

v ČR. www.kinosusice.cz 

18. 4. 2018 / Ivo Šmoldas a Jana Richterová / Klatovy, sál v dominikánském klášteře / od 

18 hodin. www.klatovy.cz 

18.  4.  2018  /  Pocta  Zdeňku  Lukášovi  –  pěvecký  spolek  Prácheň  /  Horažďovice,  hotel 

Prácheň  /  od  18.30  hodin,  koncert  k výročí  nedožitých  90.  narozenin  skladatele. 

www.horazdovice.cz 

20. 4. 2018 / Ondřej Ruml s pianistou / Klatovy, sál radnice / od 19 hodin. www.klatovy.cz 

20.  4.  2018  / Manželství  nadruhou  / Horažďovice,  KD  /  komedie  v podání Divadelního 

spolku Plánice, od 19.30 hodin. www.muhorazdovice.cz 

20. ‐ 21. 4. 2018 / Rallye Šumava Klatovy a Historic Vltava Rallye / Klatovy a okolí / tradič‐

ní automobilový závod. www.pamk.cz 

21. 4. 2018 / Parkán / Horažďovice, KD / celovečerní bigbít + rocková afterparty, od 20 ho‐

din. www.muhorazdovice.cz 

21. 4. 2018 / Obrfest / Klatovy, KD / koncert od 19 hodin, vystoupí Trautenberk Tanz Metal, 

Morčata na útěku, Haxana. www.mksklatovy.cz 

21. 4. 2018 / Vernisáž výstavy Hany a Josefa Staňkových / Čkyně, synagoga / vernisáž „Dí‐

kůvzdání Šumavě“ v akvarelech a fotografiích, od 14 hodin. www.synagoga‐ckyne.cz 

21. 4. 2018 / Přes Bobík do Bobíku / Volary a okolí / 5. ročník turistického pochodu, start 

odkudkoli v libovolnou hodinu, cíl ‐ hotel Bobík ve Volarech, od 10 do 16 hodin; kontrola ‐ 

vrcholové razítko na cokoli; odměna ‐ účastnický list. 

22. 4. 2018 / Vítání ptačího zpěvu / Svinná Lada, IS / vycházka s poznáváním ptáků a jejich 

hlasů, od 8 do 12 hodin. www.npsumava.cz 

   Jak  zvládne  přední  česká  slacklinerka  po  úrazu
návrat  do  výšek?  Poetický  lezecký  příběh  Teória
šťastia  je  setkáním  dvou  generací,  odcházející  le‐
genda Vás dojme, vycházející  sportovní hvězda  in‐
spiruje. Další dávku adrenalinu zajistí film Nefritové
vody, který je nejen sportovní reportáží z extrémní‐
ho novozélandského  závodu v podání dvou odváž‐
ných žen.  
   Na  webových  stránkách  www.expedicnikamera.cz

najdete  informace o promítání  ve Vašem  okolí  a  další

detaily k filmům a programu a důležité kontakty. Aktua‐

lity  najdete  také  na  facebooku

www.facebook.com/Expedicni.kamera. 

Parforsní hony kolem zámku 
Kratochvíle 

   Jaro  patří  v  Netolické  oboře  milovníkům  koní,
psů a myslivosti. I letos se v malebné krajině neto‐
licka v okolí zámku Kratochvíle bude konat tradič‐
ní jarní hon.  

   V sobotu 21. dubna 2018  je pro veřejnost připra‐
vena ukázka na dostihovém závodišti Kratochvíle ve
12.30  hodin,  kdy  se  koná  slavnostní  nastoupení
jezdců  na  koních  se  smečkou  a  zahájení  honu  za
doprovodu Skupiny loveckých rohů z Tábora.  

   Parforsní hony (z franc. par force de chiens – silou
psů) budou probíhat až do pondělka 23. dubna se
smečkou Vogelsberg Meute z Německa.  

   Trasa každého honu je cca 20 km v mírně kopcovi‐
tém  terénu v parkové krajině kolem  zámku Krato‐
chvíle, s přírodními a umělými skoky a příkopy. Tra‐
sy honu budou odlišné od předchozích let.  

   Jarní hony počítají  s  tím,  že  koně nemusí být  ve
vrcholné formě. Druhý houf jezdců pojede pomalej‐
ším  tempem  a  bude  skoky  objíždět.  Formální  jez‐
decké oblečení, tj. červené nebo tmavé sako. Účast
všech jezdců je na vlastní nebezpečí.  

 

 Bližší  informace  získáte  na  www.cjhs.cz    nebo  na

tel.602 270 809. 

Ukliďme si Česko 
V průběhu dubna probíhá  celorepubliková úkli‐

dová akce Ukliďme svět, ukliďme Česko.  

Dobrovolníci budou uklízet černé skládky i drobný
nepořádek.  Aktuálně  je  na  webu  organizátorů
Ukliďme svět, ukliďme Česko přihlášeno přes 2000
úklidových akcí.  

Uklízet se bude i na Šumavě. Pokud máte chuť  
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27. 4. 2018 / Návštěva Domu divočiny / Alžbětín – NP Bavorský les / navštívíme zvířecí vý‐

běhy (vlci, rysi, pratuři, koně Převalského), jeskyni z doby kamenné a Dům divočiny – místo 

zážitků, nových informací a her pro děti i dospělé. Od 9.20–13.30 hodin, nutná hotovost 5 € 

na jízdné. www.npsumava.cz 

27. 4. 2018 / Za jeleny a rysy na Šumavě / Kvilda, NC / Co dělá jelen nebo rys v zimě? Po‐

znejme společně život jelenů a rysů na Šumavě, program je doplněn o videoukázky. Od 15 

hodin. www.npsumava.cz 

27. 4. 2018 / Klatovský farmářský trh / Klatovy, náměstí / prodej farmářských výpěstků, od 

8 do 16 hodin. www.klatovy.cz 

27. 4. 2018 / Velké lhaní / Horažďovice, KD / premiéra divadelní hry v podání Divadelního 

spolku Tyjátr  od 19.30 hodin. www.muhorazdovice.cz 

28. 4. 2018 / Velké  lhaní / Horažďovice, KD  /  repríza divadelní hry v podání Divadelního 

spolku Tyjátr  od 19.30 hodin. www.muhorazdovice.cz 

28. 4. 2018 / Jarní sběratelská burza / Klatovy, MKS / od 8 do 11 hodin, pořádá klub filate‐

listů. www.klatovy.cz 

28. 4. 2018 / Přišlo  jaro do vsi / Hoslovice, vodní mlýn / ukázka starých řemesel, stavění 

máje, spouštění mlýnského kola, tvořivé dílničky. www.muzeum‐strakonice.cz 

29. 4. 2018 / Vítání ptačího zpěvu / Stožec, IS / vycházka s poznáváním ptáků a jejich hlasů, 

ukázka odchytu a kroužkování ptáků, od 5 do 12 hodin. www.npsumava.cz 

28. 4. 2018 / Komentovaná procházka po stopách sklářů / Annín / pojďte nahlédnout do 

sklářské historie šumavské vesnice Annín a jejího okolí, podíváte se do sklárny, brusírny 

a navštívíte hrobky dvou významných sklářských rodů. Procházky trvají čtyři hodiny a 

není  třeba  se na ně dopředu přihlašovat. Sraz účastníků  je v 9 hodin na parkovišti u 

sklárny  v  Anníně.  Kontakt:  Bc.  Lukáš  Milota  (tel.  607  11  88  46,  e‐mail:  lu‐

kas.milota@centrum.cz). 

29. 4. 2018 / Posezení s písničkou / Horažďovice, KD / hraje Domažličanka od 15 hodin. 

www.muhorazdovice.cz 

29. 4. 2018 / Divadelní představení Lucerna / Klatovy, KD / od 17, divadlo Bolešiny ve spo‐

lupráci s divadly Rynek‚ Újezd u Plánice a Za oponou Klatovy sehrají klasickou pohádku Aloi‐

se  Jiráska,  kterou  upravil  režisér  František  Strnad  jako  zpěvohru  s živou  muzikou. 

www.klatovy.cz 

30.  4.  2018  /  Stavění  máje  a  pálení  čarodějnic  /  Chanovice  /  tradiční  akce. 

www.chanovice.cz 

30. 4. 2018 / Čarodějný  rej / Prachati‐

ce,  náměstí  /  zábavné  hry  nejen  pro 

děti od 17 hodin. www.prachatice.eu 

30. 4. 2018 / Stavění máje a čaroděj‐

nické odpoledne / Horní Planá / od 17 

hodin. www.horniplana.cz 

O historii stavby silnice do Železné  
Odlehlá a špatně přístupná Šumava se jen pomalu otevírala silniční dopravě. Už v roce 

1809 bylo sice rozhodnuto, že se postaví silnice, zvaná Železnorudsko‐teplická, ale po této 

trase se jezdilo mnohem, mnohem později.  

Silnice měla umožnit  rychlou a pohodlnou dopravu  lidí  i zboží z Bavorska přes Železnou 

Rudu do Klatov a dál na Plzeň, Žatec, Most a Teplice. Plány byly namalovány, ale samotná 

realizace projetu vázla. V roce 1822 byl hotov úsek Plzeň‐Klatovy. Silnice z Klatov do Železné 

Rudy byla sice vyměřena v roce 1817, ale protože panovaly velké rozpory nad  její  trasou, 

přijít  pomoci  uklidit  šumavské  stezky  a  načerpat
energii do krásné přírody, můžete se připojit. Nebo
zorganizovat  vlastní  akci.  Stačí  se  zaregistrovat  na
stránkách www.uklidmecesko.cz. Zde  je také  inter‐
aktivní mapa míst, kde je již úklid organizován. 
Po registraci budete mít možnost dát dobrovolníkům

vědět všechny důležité informace o vašem úklidu. 

Rallye Šumava Klatovy a 
Historic Vltava Rallye 

I když to tak venku úplně nevypadá, kalendářní
jaro  je  tu a s ním se naplno  rozjíždí  i soutěžní se‐
zóna 2018. 

53.  Rallye  Šumava  Klatovy  a  27.  Historic  Vltava
Rallye budou  letos druhými zastávkami  jak českých
národních šampionátů, tak i Mistrovství Evropy his‐
torických vozů.  

Na  Klatovsku  se  bude  závodit    20.  –  21.  dubna
2018. 
 Bližší informace k soutěžím se už objevují také na no‐

vých klubových stránkách www.pamk.cz. 

Přišlo jaro do vsi 
v hoslovickém mlýně 

V sobotu 28. dubna 2018 se otevře areál vodní‐
ho mlýna a pozve návštěvníky na ukázky  starých
řemesel a  stavění máje  tradičním  způsobem. Ne‐
budou chybět různé jarní zvyky a obyčeje.  

V  každou  celou  hodinu  budou  prohlídky mlýna,
vč.  spouštění mlýnského  kola. Pro děti připravuje‐
me tvořivé dílničky s jarní tématikou.  

Na  dvoře  bude  probíhat  řemeslný  trh  a  ukázky
řemesel:  košíkářství,  drátování,  výroba  píšťalek  a
další, tradiční pečení chleba spojené s ochutnávkou. 
Akce se bude konat od 10 do 16 hodin. Více o Hoslo‐

vickém  mlýně  a  připravovaných  akcích  se  dozvíte  na

www.muzeum‐strakonice.cz.  

Vimperský Märzenbier 
bodoval na Jarní ceně 

českých sládků 
Šumavský  pivovar  Vimperk  se  prestižní  každo‐

roční  Jarní  ceny  českých  sládků,  kde  se  posuzují
piva z minipivovarů, zúčastňuje pravidelně a získal
na této soutěži již nejedno významné ocenění. Le‐
tošní soutěže se zúčastnilo 151 minipivovarů s 639
vzorky piv. 

Šumavský pivovar  letos přihlásil do kategorie po‐
lotmavých piv speciálních svůj Märzenbier 14°. 
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zahájení stavby se stále odkládalo. Původní návrh počítal s trasou Klatovy‐Luby‐Neznašovy‐

Čachrov‐Jesení‐Železná Ruda. Objevil se však protinávrh, aby silnice vedla z Klatov přes No‐

vákovice, Janovice nad Úhlavou a Petrovice. Nakonec v roce 1831 byl přijat plán silnice přes 

Čachrov, který byl ale v roce 1836 ještě předělán – místo přímého směru z Jesení na Želez‐

nou Rudu se silnice povede na Javornou, Brunst a Gerlovu Huť – byla vyměřena trasa, po 

které se jezdí dodnes. Práce byly zahájeny, ale už v roce 1837 byly zastaveny – rakouská vlá‐

da se nemohla dohodnout s bavorskou, kde silnice přetne hranici. Stavělo se  jen v  letech 

1842‐1846 v rámci tzv. nouzové výpomoci, která měla zmírnit následky nezaměstnanosti a  

hladu obyvatel Královského hvozdu na trase Čachrov‐Javorná‐Železná Ruda. Po dokončení 

silnice se ulevilo hlavně formanům a jejich pomocníkům, kteří dříve museli na staré cestě u 

Čachrova často vyložit část nákladu, na zádech ho vynést nahoru a pak ho znovu naložit na 

vůz. Nová  silnice už měla příznivější  sklon a koně dokázaly náklad vytáhnout až na vrchol 

stoupání. 

 
Rakouská a bavorská vláda se domluvily až v roce 1853 a celá trasa až na hranici byla ho‐

tová až v roce 1861. Více než padesát let po rozhodnutí silnici postavit… 

Druhá silnice, která vede z Klatov do Železné Rudy přes Nýrsko a Hojsovu Stráž se začala 

stavět až v roce 1836. 

 A jen pro zajímavost – silnice z Rejštejna do Srní byla postavena v roce 1871 a do Modra‐

vy byla prodloužena až v roce 1907. Po roce 1900 byla zahájena stavba nové silnice za Srní 

na Velký Bor a Prášily, dokončená v roce 1926. 

 

(Ukázka z knihy "100 zajímavostzí ze staré Šumavy IV. ... a také Bavorského lesa;   

vydal Starý most, 2013) 

 

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 
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Toto tradiční pivo dřívějších vimperských pivova‐
rů,  jehož vaření pivovar obnovil v roce 2011, bylo
již  oceněno  dvakrát:  2. místem  v roce  2012  a  3.
místem  v roce  2014.  Jsme  velmi  rádi,  že  v roce
2018  získal  opět  2. místo.  Toto  ocenění  je  o  to

významnější,  že  se  dnes  zúčastňuje  daleko  více
pivovarů s daleko více vzorky piv. 

Vimperský  Märzenbier  14°  jsme  už  ohlásili
v minulém  čísle  Šumavského  výletníku.  Přijďte  jej
k nám ochutnat také, bude i v měsíci dubnu. 

Duben je ale též tradičním měsícem uvedení piva
Inocenc ‐ Vimperského tmavého Doppelbocku 19°.
Pivo je pojmenováno po svatém Inocenci, patrono‐
vi města,  a  zvonu  stejného  jména,  kterému  bylo
tímto  pivem  v roce  2013  žehnáno.  Toto  pivo  vy‐
střídá  Märzenbier  a  bude  na  výčepu  i začátkem
května. 

Naše  pivnice  ve  Steinbrenerově  ulici  48/1  ve
Vimperku  pod  městskou  věží  je  otevřena  vždy
v pátek 17‐22 a v sobotu 15‐20. Máte tak možnost
ochutnat piva přímo v pivovaru – standardně nabí‐
zíme i pivo světlé, polotmavé a tmavé. 

Piva  Šumavského  pivovaru  můžete  zakoupit  i
v lahvích 1  lt, 0,5  lt a 0,33  lt, a  to  i během  týdne:
zazvoňte  a  pokud  je  někdo  přítomen  (a  většinou
bývá), pivo vám rád prodá. 

Všechna naše piva jsou nositeli certifikace Šuma‐
va – originální produkt. 

Veškeré  informace  a  novinky  o  našich  pivech,
nabídce pivnice a další najdete na webových strán‐
kách. 
Ivan  Hojdar.  Šumavský  pivovar  Vimperk,

www.sumavskypivovar.cz 

 


