
Objevte tajemství řemesel 
s akcí Porta Aperta

Z čerstvě nadojeného mléka vzniknou 
lahodné mléčné výrobky, z rozpáleného 
železa podkova, z barevných skleněných 
prutů vinuté perličky s neopakovatelným 
vzhledem. Pojďte s námi objevit kouzla 
tradičních i nových řemesel. 17. září 2022 
pro vás certifikovaní řemeslníci a produ-
centi otevřou brány svých dílen, farem 
a výroben v rámci druhého ročníku akce 
Porta Aperta. 

Budete mít jedinečnou příležitost podí-
vat se, jak vznikají nejrůznější výrobky, 
potraviny či nápoje. Můžete se sezná-
mit s životem na farmě a péčí o zvířa-
ta. Připraveny pro vás budou nejrůz-
nější dílničky, exkurze i ochutnávky. 

Těšit se na vás budou výrobci a produ-
centi na desítkách míst z celé republi-
ky. Můžete se proto rozhodnout, zda si 
uděláte jen menší výlet v rámci Šuma-
vy a seznámíte se s výrobou tekutého 
karamelu v českokrumlovské dílně man-
želů Kalkušových, vyzkoušíte si aran-

žování sušených květin v galerii Levan-
dule v Hrádku u Sušice u paní Knězové, 
navštívíte malířský Ateliér s duší paní 
Papežové nebo poznáte tajemství výro-
by otavských perel a šumavských páteří-
ků v sušické dílně paní Kyrálové, anebo 
se rozjedete do vzdálenějších koutů naší 
republiky. Čekat na vás budou například 
také moravští vinaři či tvůrci tradičního 
modrotisku, skláři z pomezí Kutnohor-
ska a Vysočiny, keramici z Českého stře-
dohoří, Jeseníků či Górolské Swobody. 
Tam bude otevřen i zcela nejvzdálenější 
Hrčavský grunt s tradiční výrobou sýrů 
a nově i vlastního piva.

Veškeré informace a postupně dopl-
ňovanou přehlednou nabídku míst, kde 
bude 17. 9. 2022 brána dokořán, najdete 
na webu www.porta-aperta.cz.

Tereza Zatřepálková,  
Asociace regionálních značek

Střípky odjinudSušické léto  
je pro všechny
Jen několik měst se může pyšnit přízviskem 
brána Šumavy. Sušice je navíc bránou nejen 
turistickou a sportovní, ale i relaxační a navý-
sost kulturní. Sevřená v jedinečném údolí 
řeky Otavy mezi horami Svatobor a Kalovy 
nabízí všechny tyto možnosti na relativně 
malé ploše, dobře dostupné a v osvěžujícím 
prostředí. Nezapomenutelné výhledy z roz-
hleden Svatobor a Sedlo, koupání v řece, na 
koupališti, či v krytém bazénu, občerstvení 
pod vysokými stromy parku ostrova San-
tos, procházka přívětivým historickým cen-
trem s návštěvou kaváren a večerní kulturní 
akce – to vše můžete v Sušici zažít během 
jednoho dne, nebo víkendu.

Možnost sportovat nabízí plavecký bazén, 
moderní skatepark, 5km bruslo-cyklo stez-
ka luhem při Otavě s několika občerstvení-
mi, pro fajnšmekry bikové traily na okolních 
kopcích, beach volejbal kurt na koupališ-
ti a v neposlední řadě divoká voda řeky. 

Pro poznávání a turistiku doporučujeme 
vyrazit na značené cesty sušické pavuči-
ny, kde se dozvíte mnoho z historie města 
a okolí s akcentem na sirkařství, zhlédne-
te památky rozličných slohů a nevynecháte 
ani všudypřítomné krásy přírodní. Rozhodně 
neopomenutelná je procházka Luhem, kří-
žová cesta na Andělíček a Hadí stezka na 
Svatobor. Pro hlubší porci poznání může-
te zavítat do Muzea Šumavy na náměstí. 
Další zajímavosti a podrobnosti se dozvíte 
v Infocentru v protilehlém rohu. 

Kulturní nabídce svou četností vévodí zre-
konstruované kino s kavárnou. V budově 
kina sídlí též výrazně promlouvající výtvar-
ná galerie Sirkus, která aktuálně představu-
je celoživotní dílo malíře Miloslava Čela-
kovského. Přehled všech akcí naleznete na 
www.kulturasusice.cz.

Jedinečnou a speciální nabídkou sušického 
kulturního léta je festival Inspirace v sobo-
tu 13. srpna v Parku mezi zdmi. Propoju-
je kulturu, umění a vzdělání s přesahem 
současného i nově tvořícího myšlení. Hlav-
ním programem bude opět panelová disku-
ze s otázkou „Jak to bude dál?“ a tématem 
"Láska jako vědomí pozitivní rostoucí tvo-
řivé síly". Do diskuze přijali pozvání fyzik 
Jan Rak, biskup Filip Štojdl a doktorka 
Helena Máslová. Vystoupí hudebníci Voj-
ta Violinist, Sayauja, Ziriab a proběhnou 
workshopy akrobacie na šálách, intuitivní 
malby hudební krajiny – Miroslav Šisler, 
rezonujte se zvukem OM, intuitivní bub-
nování, žonglování, dílna a divadlo pro děti.

Ing. Eduard Lískovec,  
Sušické kulturní centrum

Voda na Šumavě
O unikátních šumavských 
rašeliništích a prameništích 
se dočtete na stranách 3–4. 

Výrobky, řemesla, lidé
Nováčky, kteří získali značku 
ŠUMAVA originální produkt®  
vám představujeme na straně 7.

Přehled akcí v regionu
Tipy na některé letní akce  
přinášíme na straně 6.

Léto 2022 
Číslo 32 

ZDARMA

Otavské perly opět v Horažďovicích
Letos vás chceme pozvat zejména do nové expozice Myslí a kladivem, věnované mine-
ralogii, hornictví, zlatu a perlám horního Pootaví. Expozice byla otevřena v dubnu 2022 
v klenutých prostorách horažďovického zámku. 

Vejdete jako do Aladinovy jeskyně plné pokladů: křemenná dutina se třpytí tisíci kry-
staly, v sousedství stojí přes dva metry dlouhý model dolů ze Stříbrných Hor u Nalžov, 
postavený na základě montánního plánu z roku 1534. Pracuje tu několik desítek haví-
řů – dobře poslouchejte!

Velká pozornost je věnována bohatství 
řeky Otavy – rýžovanému zlatu a perlo-
rodkám. Ty řeku obývaly v četných kolo-
niích, díky čemuž se Horažďovice staly 
jedním z center obchodu s perlami. Dnes 
jsou bohužel tito mlži na pokraji vyhynutí. 
V expozici si můžete prohlédnout dio-
ráma říčního břehu, skutečné otavské perly 
i nástroje, které sloužily k jejich „lovu“. 
Nezastupitelnou úlohu v osidlování regionu 
sehrálo zlato usazené v nánosech Otavy, 
které bylo zvlášť ve středověku dobýváno 
rýžováním. Tento technologický proces, 
stejně jako vyrýžované zlatinky, vám rov-
něž ukážeme. Zlatým hřebem je náhodně 
objevený nuget ryzího zlata, první svého 
druhu, který tu byl nalezen.

Jádro nové expozice tvoří regionální 
mineralogie.  V betonových buňkách, které 
dodávají expozici specifickou atmosféru, je 
umístěno na 1500 mineralogických vzorků 
ze 38 lokalit horního Pootaví. Můžete tu 
obdivovat nepřeberné tvary a barvy křišťálů, 

kalcitů, skorylů, spinelů, granátů, pyritů 
a moha dalších. V nejzazší části expozice 
naleznete jedinečné artefakty z uranového 
průzkumu, který na Horažďovicku probíhal 
v 50. letech. Uvidíte tu i skutečné vzorky 

radioaktivního smolince, bezpečně uložené 
za silným sklem. Dechberoucí krása lumi-
niscenčních minerálů čeká na ty odvážné 
návštěvníky, kteří vstoupí až do nejtemnější 
části expozice. Magické různobarevné svě-
télkování minerálů za to ovšem určitě stojí.  

Nejen nová muzejní expozice Myslí a kla-
divem, ale i ty starší, jako jsou Prácheň-
ské marionety, Diagnóza krystal a Oživlá 
lidová kultura jsou přístupné od března 
do listopadu (pro objednané skupiny celo-
ročně), zámek své brány tento rok ote-
vírá 28. května a do 2. října bude vítat své 
návštěvníky denně mimo pondělí od 9 do 
17 hodin. V letošní sezóně kromě krásných 
zámeckých sálů, pokoje a chodby s lovec-
kými trofejemi a nově zrestaurovanými 
barokními obrazy budete moci shlédnout 
velmi zajímavou výstavu ak. mal. Rado-
mila Klouzy „Pohled do obrazu“. Jeho 
technologické kopie obrazů starých mis-
trů vám přiblíží, jak tyto skvosty světové 
kultury kdysi vznikaly.

To ale není rozhodně všechno, co nového 
vás čeká. Zámek, muzeum i celé město 
Horažďovice se těší po celý rok na vaši 
návštěvu, věřte, že budete mile překvapeni.

Simona Sládková 
Městské Muzeum Horažďovice

       www.muzeumhd.cz

       MuzeumvZamku

       Muzeum a IC Horažďovice
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Dřevěné panorama Zlatá stezka
V Infocentru Horní Vltavice bylo nově vysta-
veno dřevěné 3D panorama „Zlatá stezka – 
Goldener Steig“. Vzniklo na upomínku 
tudy procházející solné stezky, jež byla ve 
14.–16. století velmi významnou obchodní 
tepnou spojující Čechy s Bavorskem a již-
ními zeměmi. Autorem je Jaroslav Fren-
cl, řezbář z Volyně, který jej vytvářel celé 
dva roky a vzniklo tak jedinečné řezbářské 
dílo, jehož rozměry jsou 185x90x145 cm. 
Znázorňuje střední větev Zlaté stezky zva-
nou také „Vimperská“. Ta vedla z Pasova 
přes Strážný do Čech, kde pokračovala přes 
Horní Vltavici, do Vimperka. Tuto stezku si 
můžete také projít, mezi Vimperkem a hra-
ničním přechodem Strážný–Philippsreut je 

vyznačena 30km trasa s dvanácti zastavení-
mi. Z informačních tabulí se dozvíte o his-
torii i zajímavostech této prastaré obchodní 
cesty. Slavnostní představení panoramatu 
proběhne 14. 8., všichni jste srdečně zváni.
Eva Buršíková, Infocentrum Horní Vltavice
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Léto odstartují ve Vyšáku No Name
Ve Vyšším Brodě se na letní sezónu pečli-
vě připravují. Vltava čeká na své pádlující 
hosty a město zase na pěší či cykloturisty. 

Sezónu kulturní, ale i vodáckou, zahájí vel-
ký koncert kapely No Name. Tu není třeba 
představovat. Jako předskokani se předsta-
ví kluci z kapely Botox. Je to poprocková 
kapela, která si již své příznivce našla, CD 
jim pokřtila nedávno sama Jiřina Bohda-
lová a kluci jedou jak jednotlivé koncerty, 
tak turné. A jedno také na vodě – jmenuje 
se Vltava tour a zahrají tam ve společnos-
ti dalších kapel. 

Showmani z No Name se předvedou ve 
čtvrtek 7. 7. v klášterní zahradě cisterciác-
kého opatství. Následovat budou koncerty 
Jihočeské filharmonie např. s Danem Bár-
tou, Nezmary, Ondrou Rumlem či Marké-
tou Irglovou. Bude to takový menší hudeb-
ní festival, který spojí žánry a těšíme se, že 
i vás, posluchače. Budete určitě spokoje-
ni, protože každý si v nabídce může najít  
to své. 

Majitelé vodáckých půjčoven jsou již při-
praveni na vodychtivé dovolenkáře. Všech-
ny lodě a rafty jsou na svých místech, perso-
nál také. Vodácká sezóna může začít! Kdo 
si chce užít aktivní dovolenou v klidu, může 
využít několik značených cyklostezek ane-
bo může vyrazit po některé z vyšebrodských 
cyklotras, které je zavedou na místa, jež oku 
všetečného turisty zůstávají skryta. A abys-
te se na tato malebná a klidná místa dostali, 
můžete se v infocentru vybavit cyklo prů-
vodcem Vyšebrodska za pouhých 20 Kč, 
který vás tam bezpečně dovede. 

Dita Kaiserová, ww.ivyssibrod.cz

Objevte kouzlo královského města Prachatice
Na svých toulkách Šumavou určitě neo-
pomeňte navštívit také renesanční město 
Prachatice, ležící v jižních Čechách na 
okraji šumavského podhůří, kudy kdysi 
vedla jedna z nejvýznamnějších středo-
věkých obchodních cest, později nazva-
ná Zlatá stezka. Po ní se z biskupského 
Pasova do Prachatic dovážela především 
sůl a právě díky těmto obchodům město 
dosáhlo ve své době největšího rozkvě-
tu a prosperity. To je dodnes patrné na 

zachovalém goticko-renesančním histo-
rickém jádru města s řadou bohatě zdo-
bených domů, mohutnou vstupní branou 
a středověkým opevněním. Mezi zajímavá 
místa patří Muzeum české loutky a cirku-
su, Prachatické muzeum či Muzeum palič-
kované krajky, dále galerie Dolní brána či 
Kulturní centrum Otto Herberta Hajeka. 

Nejen historické stavby či kulturní vyži-
tí jsou devizou našeho města. V okolí 
se nacházejí naučné stezky, na nichž se 

seznámíte s přírodními zajímavostmi i tech-
nickými památkami. Děti se mohou vydo-
vádět v Areálu lesních her. Na město dohlí-
ží majestátní hora Libín a ze stejnojmenné 
rozhledny je nádherný výhled do širokého 
okolí. Při dobré viditelnosti můžete zahléd-
nout dokonce vrcholky Alp. 

Prachatice jsou městem pohostinným. 
Městem různých možností a jako stvoře-
né pro víkendový výlet či dlouhodoběj-
ší dovolenou. Mohou být i báječným stra-
tegickým místem pro výlety do přilehlých 
hvozdů a nádherných zákoutí Šumavy, jejíž 
branou jsou často nazývány. 

Miroslava Le Guen,  
www.prachatice.eu, visit.prachatice.eu 

Znovu otevíráme íčko v Rejštejně
Věrní návštěvníci Rejštejna si naše Infocen-
trum otevřené v letech 2011 –2016 možná 
pamatují. Ano, jsme to malé Íčko, tak tro-
chu schované v 1. patře budovy městského 
úřadu na našem náměstí. Íčko, kde jsme 
neměli internet a kde jsme si s vámi chtěli 
povídat. Už ho máme, ale nečekejte od nás 
žádné detailní informace o celé Šumavě – 
přijďte se k nám zeptat na cestu a popoví-
dat si o výletech do okolí našeho krásného 
městečka, ležícího na soutoku dvou zlato-
nosných řek, Otavy a Losenice, o jeho his-
torii i současnosti. 

Zájemce provedeme kostelem, který zůstal 
v nezměněné podobě od časů spisovatele 
Karla Klostermana, jehož rodiče zde měli 
svatbu. Kostela, kde se ženy modlily za muže 
a syny ztracené na dalekých bojištích, kde 
se konaly svatby a křtily děti slavných sklá-
řů z Klášterského Mlýna. Na zdejším hřbi-
tově najdete hrob matky spisovatele i jeho 
bratra Jakuba, zdejšího faráře, hroby sklář-
ských mistrů i majitelů kdysi světoznámé 
sklárny. O tom všem si můžeme vyprávět.

V infocentru pro vás chystáme prodej turi-
stických známek, vizitek, magnetek, map 
a pohlednic, budeme nabízet také rukodělné 
výrobky od místních výrobců, mnohé oce-
něné certifikátem Šumava originální pro-
dukt®. Můžete se těšit na ručně šitá zvířátka, 
skleněné hvězdičky a také na úžasné knihy 
od pana Ondřeje Fibicha. Tradičně nabízí-
me i výrobky handicapovaných dětí nebo 
nákupem na našem bazárku zase můžete 
podpořit kočičí útulek ze Sušice. Otevřeno 
bude až do 16. září každý všední den, od 
9 do 15 hodin, v jinou dobu po předcho-
zí telefonické dohodě na tel. 731 456 411.

 Romana Mathausová,  
mima.mathaus@seznam.cz

Železnorudsko žije i uměním
Oblast Železnorudska není třeba dlouze 
představovat, protože díky svým přírod-
ním krásám patří už dlouhá léta k nejvy-
hledávanější části Šumavy. Krása ledovco-
vých jezer, úchvatné výhledy z místních 
vrcholů nebo množství cyklostezek láká 
tisíce návštěvníků během celé letní sezóny. 

Je to ale i oblast, kde se můžete těšit na 
události, které nesouvisí jen s přírodou, 
ale zasahují do oblasti kultury. Spolek 
Otevřená Šumava odhalil letos v květnu 
na vrcholu Pancíře sochu Karla Paleczka, 
schwarzenberského hajného, který pochá-
zel z dnes již zaniklého Huťského Dvo-
ra pod Smrčinou a z jeho dílny pocháze-
jí první lyže vyrobené na Šumavě. Jeho 
socha byla odhalena v místě startu první-
ho závodu ve sjezdu v Čechách, pořáda-
ného v roce 1911.

V železnorudském Informačním turi-
stickém a environmentálním centru byla 

zahájena výstava obrazových souborů Pří-
hody přírody Jiřího Brunclíka, kde jsou na 
obrazech úsměvně použity přírodní i odpa-
dové materiály. Výstavu lze zhlédnout až 
do 31. 7. 2022.

Další zajímavou výstavu chystá míst-
ní centrum na srpen. Jejím obsahem 
budou fotografie Železnorudska v obdo-
bí od roku 1989 až po současnost. Výsta-
va bude mapovat vývoj a proměnu Želez-
norudska za posledních 33 let. Do výstavy 
se mohou zapojit i pamětníci a nadšenci, 
kteří mají ve svých fotografických archi-
vech snímky právě ze zmíněného obdo-
bí. Fotografie mohou buď zasílat e-mai-
lem na itc@zeleznaruda.cz, případně 
poskytnout na dobu výstavy originály. 
Vernisáž výstavy se uskuteční začátkem  
srpna. 

Mirka Frenzlová,  
ITC Železná Ruda 

Vimperk zve k návštěvě milovníky historie i zábavy
Vimperk již dávno není jen branou Šumavy, ale je také jedním z významných turistických 
center na jihu Čech, které ročně navštíví desítky tisíc návštěvníků. Největším lákadlem 
je zdařile zrestaurovaná horní část Státního zámku Vimperk. Kromě samotného zám-
ku, který vypráví příběh Novohradských z Kolovrat na pozadí třicetileté války, nabízí 
návštěvníkům unikátní pohledy do historie zcela nové Muzeum Vimperska. Celkem osm-
náct expozic přibližuje historii města na Zlaté stezce, slávu vimperských sklářů, knihtis-
kaře a filantropa Johanna Steinbrenera, těžký život dřevařů nebo zmizelá místa Šumavy. 
Zážitkem pro děti i dospělé je místnost s pravou šumavskou bouří nebo sjezd na saních. 

Nádherný výhled na majestátní vimper-
ský zámek je z městské zvonice na náměstí 
Svobody. Zvonice z 15. století ukrývá jeden 
z nejstarších zvonů v Čechách. Během 
komentované prohlídky, kterou je možné 
předem domluvit v sousedícím informač-
ním centru, se návštěvníci dozví o tragic-
kém osudu některých vimperských zvonů 
i nerozvážném horolezci, kterého vlastní 
pýcha stála život. Pro děti je v dolní čás-
ti zvonice připravena zvonkohra a skřítek 
Zvoníček, který popisuje náročnou výro-
bu zvonu.

Vedle zvonice stojí výrazná budova sta-
ré radnice. V jejím sklepení je možné si 

po domluvě v informačním centru zahrát 
logickou únikovou hru Steinbrenerovu 
tiskárnu.

Milovníci historie si mohou objednat 
každý prázdninový čtvrtek komentova-
nou prohlídku města. Velmi oblíbené jsou 
i noční kostýmované komentované pro-
hlídky, které se konají v termínech 13. 7., 
27. 7., 10. 8. a 24. 8. Rezervaci prohlíd-
ky si můžete zajistit telefonicky v infor-
mačním centru.

Samotná procházka Vimperkem po čer-
vené turistické trase stojí za to. Kromě jed-
noho z nejstrmějších náměstí v Čechách 
s kostelem, kašnami, zvonicí a měšťanský-
mi domy, je po trase středověké městské 
opevnění s baštami, pivovary, křížová cesta 
nebo arboretum lesních dřevin. Procház-
ku je možné si nově projít s populárním 
audioprůvodcem v mobilu SmartGuide. 

Vycházkový okruh po žluté zavede 
návštěvníky k unikátní technické památ-
ce, kterou je Klášterecký viadukt. U toho-
to velkého čtyřobloukového železničního 
mostu je dřevěný vláček pro děti. Dále ces-
ta pokračuje do osady Klášterec a po tra-
se vimperské větve středověké Zlaté stezky 
zpět do Vimperka. Vyhledávanou atrakcí je 
Stezka lesních skřítků. Pokud na kartičku, 
kterou děti dostanou v informačním cen-
tru, natisknou všechna razítka ze stezky, 
získají zaslouženou odměnu.

Během léta nabízí Vimperk řadu kultur-
ních akcí pro děti i dospělé. Těm návštěv-
níkům, kteří si rádi na výletě dají něco 
dobrého na zub, nabízí svoje služby řada 
místních cukráren, kaváren, pizzerií, bis-
ter a restaurací. Aktuální informace nalez-
nete na webech www.vimperk.cz/ic, www.
kulturavimperk.cz, www.zamek-vimperk.cz.

Bc. Lenka Pechoušková,  
Město Vimperk

Korálková dílna pod Svatoborem
Pokud se na svých toulkách chystáte do Suši-
ce a láká vás nahlédnout do tajů sklářské-
ho řemesla a také se chcete dozvědět více 
o historii sklářství na Šumavě, přijměte 
pozvání do mé dílny, kde vám ukážu tra-
diční šumavské řemeslo v modernizovaném 
pojetí. Jmenuji se Alena Kyrálová a již něco 
málo přes 10 let se zabývám výrobou skle-
něných korálků nad sklářským kahanem, 
inspirována svými předky a přírodou. Mé 
výrobky získaly ocenění značkou Šumava 
originální produkt®.

Vyrábím jak tradiční páteříky, tak různě 
zdobené korálky, většinou s květinovým 
motivem. Následně je kompletuji do růz-
ných podob šperků a originálních růženců 
ve spojení skla a chirurgické oceli. Ráda 
vám povím něco o historii sklářské výro-
by na Šumavě, kde bylo toto řemeslo vel-
mi rozšířeno a výroba skla na Šumavě je 
zmiňována v historických pramenech již 
v polovině 14. století.

Ale to není zdaleka všechno. Mimo mé 
řemeslo jsem se rozhodla spojit s místní 

šikovnou fotografkou a společně připravu-
jeme víceletý nástěnný kalendář pro roky 
2023–29, který spojuje něžnost ženy v kaž-
dém věku s křehkostí skla a tajemnem míst-
ní přírody. V kalendáři budou představeny 
skleněné výrobky z mé dílny jak stávající 
kolekce, tak i novinky letošního roku. Dou-
fám, že v prodeji bude nejpozději v říjnu 
letošního roku.

Těším se na setkání s vámi v mé dílně, 
která je otevřena vždy v pondělí a v pátek 
9–15 hodin nebo po telefonické domluvě 
603 322 227.

Alena Kyrálová, www.kyralky.cz 



Strana 3  Léto 2022 Doma na ŠUMAVĚ

Kde je voda, tam je život
Každý rok má v Národním parku Šumava 
svůj symbol, v jehož duchu se konají akce 
pro veřejnost, vydávají se publikace a vše-
obecně se snažíme zvolené téma předsta-
vovat jako pro Šumavu důležité, unikát-
ní či pozoruhodné. Všechny tyto definice 
naplňuje voda v různých podobách, ve kte-
rých ji na Šumavě najdeme. Ať jde o krás-
ná a rozsáhlá jarní prameniště, plná sytě 
žlutých blatouchů, chladné a nepřístupně 
vyhlížející plochy rašelinišť, zachovalé líně 
meandrující potoky, nebo naopak dravé řeky 
v hlubokých údolích, je jen málo míst, kde 
byste u nás na Šumavě na vodu v nějaké for-
mě nenarazili. Bez vody by Šumava pros-
tě nikdy nemohla být tím, čím je. A možná 
je to právě voda, která dělá Šumavu mís-
tem, k němuž mnoho z nás chová hluboký 
vztah. Protože kde je voda, tam se stěhuje 
veškerý život.

Šumava je rovněž velmi důležitou pra-
mennou oblastí. Svou pouť zde začíná naše 
národní řeka, rodí se zde ale i tisíce dalších 
pramenů, jež se splétají v potoky a řeky 
se známými jmény – Vydra, Křemelná, 
Roklanský potok, Otava. Jejich vody jsou 
často zbarveny do hněda, neboť vytékají 
z všudypřítomných rašelinišť, pro Šumavu 
ikonických mokřadů, jež zde zůstaly coby 
relikt poslední doby ledové. S ustupujícím 
ledovcem tehdy ustupovala i tundra, ale 

díky vlhkým podmínkám Šumavských plá-
ní zde mohla právě v podobě rašelinišť setr-
vat. Tak se Šumava stala mokřadním poho-
řím a zároveň obrovskou zásobárnou vody 
pro okolní krajinu, zvířata i lidi.

Kolem vody se tu točí mnoho zajímavého, 
co můžeme popisovat, fotit, natáčet a sdílet 
s lidmi, kteří na Šumavu rádi a pravidelně 
cestují, nebo se do ní zrovna zamilovávají. 
Proto letos slavíme Rok mokřadů a na let-
ní sezónu připravujeme mokřadní exkur-
ze, výstavy, přednášky a poznávací sou-
těže. Kdo by se chtěl s mokřady seznámit 
opravdu zblízka, může se dokonce zapojit 
do dobrovolnických akcí, kde se na den sta-
nete součástí revitalizačního týmu a zkusí-
te si, jak se obnovuje mokřad. Pro nejmenší 
návštěvníky jsme připravili výukové pro-
gramy o vodě a rašeliništích a v průběhu 
sezóny dokonce vyjde nová dětská encyklo-
pedie se spoustou krásných ilustrací a foto-
grafií o vodě v krajině. Celý rok věnovaný 
mokřadům pak zakončíme premiérou filmo-
vého dokumentu, který zmapuje jak časy 
odvodňování, tak i následné období návra-
tu mokřadů, které započalo krátce po zalo-
žení Národního parku Šumava.

Kam navracíme vodu
Již od roku 2018 realizujeme projekt Život 
pro mokřady LIFE for MIRES, díky němuž 

můžeme financovat terénní práce na revi-
talizaci poškozených mokřadů. V letoš-
ním roce budeme rušit odvodňovací sou-
stavy například na Jezerní slati, Mezilesní 
slati, Novosvětské slati u Borových Lad, 
v rašelinných lesích nedaleko rybáren-
ské chaty u Modravy – vcelku se jedná  
o 15 lokalit.

V roce 2021 se nám podařilo naplnit, ba 
dokonce překročit cíl projektu a obnovili 
jsme 17 km malých vodních toků. Odvodňo-
vacích kanálů bylo zrušeno 97 km a během 

posledních dvou let jsme díky revitalizacím 
navrátili vodu do plochy o celkové výmě-
ře 720 hektarů.

Obnovili jsme například pravděpodobně 
největší vysušené prameniště na Šumavě, 
a to v údolí řeky Křemelné poblíž býva-
lé osady Skelná neboli Glaserwald. Až 
3 metry hluboké kanály zde byly zablo-
kovány a zasypány zeminou a vyvěrající 
voda byla vrácena zpátky na povrch. Při 
obnově se překvapivě odkryly i další čás-
ti původního prameniště, které byly zcela 

skryty pod zeminou z výkopků. Z prame-
niště dnes vytéká přírodní potůček klikatou 
cestou do Křemelné. Další zajímavostí, kte-
rou jsme se v loňském roce zabývali, bylo 
vyvádění potoků z melioračního potrubí. 
Hned dva takové případy jsme řešili pod 
osadou Dobrá, kde dnes najdeme přiro-
zeně meandrující potoky, jež osídlila celá 
řada živočichů objevujících nový životní  
prostor.

Lukáš Linhart,  
koordinátor projektu LIFE for MIRES

Na Jezerní slať se vrátí voda i jezírko
V plochém sedle mezi Antýglem, Březo-
vou horou a Orlem počíná Kvildský potok. 
Nemá pramen, vytéká z rozsáhlého rašeli-
niště z Jezerní slatě. Nadmořská výška přes 
tisíc metrů, spousta vody v zimě i v létě 
a chladno po celý rok, to vše jsou ideální 
podmínky k pomalému růstu rašeliníku 
a ukládání rašeliny. Vydrží tu jen takové 
rostliny a živočichové, kteří přivykli drs-
nému životu na místě, kde „lovci mrazů“ 
na meteostanici Perla pravidelně hlásí nej-
lepší úlovky. Tetřevi, drobné klikvy, šichy, 
rosnatky, bříza trpasličí a občas také jeřá-
bi jsou tu doma.

Silná vrstva rašeliny neušla pozornosti lidí 
a část rašeliniště byla odvodněna a odtěžena. 

Většinou skončila jako palivo v okolních 
usedlostech nebo stelivo pro dobytek. Těžba 
je problém, horší je ale odvodnění – kaná-
ly stále protéká voda, vysychající rašelina 
se rozkládá a sesedá, horní partie porůs-
tá vřes a borůvčí, časem by to zarostl les. 
Nic proti němu, ale nejcennější jsou právě 
rašelinné plochy tak mokré a nehostinné, 
že zde ani odolné šumavské smrky a kleče 
nepřežijí. Vyvýšené pruhy ponechané raše-
liny a hluboké zářezy mezi nimi jsou dobře 
vidět i z vyhlídkové věže a chodníku vedou-
cího do slatě.

Navzdory poškození jde stále o unikát-
ní místo a celé rašeliniště je zahrnuto do 
klidového území národního parku. Přesto 

nebo právě proto zde bude probíhat revita-
lizace. Odvodňovací kanály bohužel samy 
nezmizí, je nutné je zahradit – dřevěnými 
hrázkami a rašelinou. Kanály jsou velké, 
proto budou velké i objemy přepravované 
rašeliny. Na suchých místech bude s pra-
cí pomáhat lehký bagr, většinu však uděla-
jí lidské ruce. Celou akci musíme stihnout 
od srpna do půlky listopadu, tedy v čase, 
kdy to tetřevům a tetřívkům vadí nejméně, 
protože mláďata už jsou samostatná a zima 
ještě nezačala. Doufáme, že se nám podaří 
Jezerní slati vrátit i její jezírko, dobře ukry-
té v kleči a nepřístupné kvůli houpavé zemi. 
I do něj totiž lidé vykopali jeden z odvodňo-
vacích kanálů a náhle mělkou vodu obsadil 
rašeliník a vodní rostliny.

Renata Placková, Správa NP Šumava
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Déšť na dovolené asi mnohé z nás nepotěší. Na dru-
hou stranu si ale zase všichni uvědomujeme, jak je 
dostatek vláhy v krajině důležitý. Správa Národního 
parku Šumava už od svého vzniku na zadržení vláhy 
v krajině intenzivně pracuje. Na začátku devade-
sátých let byly zmapovány mokřady, které zůstaly 
bez povšimnutí člověka, a které naopak odvod-
nil a potřebují záchranu (revitalizaci). Naši předci 
totiž kvůli zvýšení produkce lesa, těžbě rašeliny 

a zvětšení ploch luk odvodňovali rašeliniště, pra-
meniště, narovnávali a prohlubovali potoky. To vše 
znamenalo odvodňování Šumavy. Od konce devade-
sátých let dodnes se podařilo obnovit stovky hektarů 
rašelinišť, pramenišť, vrátily se do původních koryt 
desítky kilometrů potoků a říček. Pomáhají k tomu 
nejen peníze z rozpočtu České republiky, ale také 
z evropských fondů. Projekt Life for mires, tedy 
Život pro mokřady, jede na plné obrátky a hlavně 

i díky stovkám dobrovolníků se daří Šumavu zase 
zpátky zavodňovat. Proto možná na svých vycház-
kách uvidíte lidi, včetně dětí, jak z turistické cesty 
někam do mokřadů nesou prkna, nebo na kraji lesa 
máchají krumpáčem a hází lopatou. To jsou právě ti, 
kteří nám už desítky let pomáhají. Možná v někte-
rých zamokřených oblastech uvidíte i malý bagr – 
to je případ, kdy mechanizace pomáhá a šetří svaly 
dobrovolníků. Do dobrovolnických akcí s názvem 

„Lidé pro rašeliniště“ se můžete zapojit i vy a třeba 
si tím zpestřit dovolenou na Šumavě. Více infor-
mací naleznete na webu: life.npsumava.cz.

V každém případě vám přeji léto, jak má být – 
koupání, houby, maliny a borůvky, mnoho nacho-
zených kilometrů v přírodě, sluníčko, bouřky, déšť, 
ranní rosy…

Honza Dvořák, mluvčí NP Šumava

Letošní rok ve znamení vody a mokřadů
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Šumava 2023 na zeď – letos dvakrát
Protože i příští rok bude ve znamení šu-
mavských mokřadů, každoroční spolu-
práce přeshraniční skupiny pro přípravu 
nástěnného kalendáře správ NP Šumava 
a NP Bavorský les vyústila v představení 
mokřadních biotopů. Pro řadu z vás budou 
vybrané lokality možná neznámé. 

Již několik let se skupina pracovníků 
programu LIFE FOR MIRES (Život pro 
mokřady) věnuje navracení vody do kra-
jiny Šumavy. Na řadě mokřadů probíhá 
činnost za účelem obnovení přirozeného 
prostředí, někdy činnosti člověka výraz-
ně napomáhá příroda sama, ale i nejzku-
šenější inženýr vodních staveb – bobr. Vše 
můžete pozorovat v „přímém přenosu“ při 
svých návštěvách Šumavy.

Rok 2023 bude ale také výročím 60 let 
od založení CHKO Šumava, a tak druhým  

počinem Správy je vydání nástěnného kalen-
dáře CHKO Šumava. Představí méně zná-
má místa rezervací ležících před územím 
Národního parku Šumava. Každá fotografie 
lokality je doplněná také menší fotkou typic-
kého zástupce z rostlinné i živočišné říše. 
Oba kalendáře si můžete zakoupit v infor-
mačních střediscích Správy NP Šumava.

Jiří Kadoch, Správa NP Šumava

Den Národního parku Šumava
Loni jsme tradiční akci Den Národního par-
ku Šumava nemohli uskutečnit. Tak snad 
letos! Ano, letos plánujeme celodenní akci 
na Rokytě k připomenutí 30. výročí založe-
ní Národního parku Šumava. Uskuteční se 
v sobotu 16. července na Rokytě a bude to 
den plný zábavy pro děti i dospělé, u níž se 
nejen pobavíte, ale i poučíte. Součástí budou 
například komentované doprovody podél 
Vchynicko-Tetovského plavebního kanálu 
nebo vycházka Po stopách Karla Kloster-
manna. Na obě vycházky je nutná registrace 
na www.npsumava.cz/udalosti, kde naleznete 
aktuální informace ke všem akcím.

V rámci akce se představí a zároveň připra-
ví zajímavosti o svém území i ostatní národní 

parky ČR – Krkonoše, Podyjí, České Švý-
carsko a také kolegové z Národního parku 
Bavorský les. Své znalosti nejen o Šuma-
vě si budete moci ověřit při řadě zajíma-
vých a netradičních aktivit, třeba při letec-
kých ukázkách šumavských sov a dravců či 
v rámci mykologického koutku. Pro děti bude 

připravena pohádka, výtvarná dílna malová-
ní dřevěných ptáčků a malování na obličej. 
S fotoateliérem Seidel se můžete na chvil-
ku vrátit v čase o 100 let a nechat se vyfoto-
grafovat v dobových kostýmech. V průběhu 
celého dne budou připraveny stánky s tradič-
ními výrobky a řemesly Šumavy a o hudeb-
ní doprovod se postarají skupina Nathanika 
a Vojta Violinist. Celodenní akci realizuje-
me za finanční podpory Státního fondu život-
ního prostředí ČR v rámci projektu Aktivity 
pro zvýšení povědomí o významu Národního 
parku Šumava, reg. č. 1200500044.

Petra Střelečková,  
Správa NP Šumava 

Rozhledna 
Poledník
Poledník byl vybrán pro výstavbu armád-
ních zařízení v 50. letech 20. století. První 
zpravodajské stanoviště zde pracovalo v pol-
ních podmínkách – stany, nástavby na auto-
mobilech, krytých maskovací sítí. V blízkos-
ti československé hranice vznikla v období 
studené války celá síť pozorovacích stanovišť 
na horských vrcholech, která na sebe „vidě-
la“: Dyleň, Havran, Zvon, Čerchov a prá-
vě Poledník. Ten měl díky bezkonkurenční 
poloze asi nejširší záběr. Pokrýval území za 
určitých podmínek od Rakouska na výcho-
dě přes celé Německo k francouzským hra-
nicím na západě.

Výstavba objektu na vrcholu Poledníku 
(1 315 m n. m.) byla zahájena na jaře 1964 
a dokončena na podzim 1968. V 80. letech 
proběhla rozsáhlá přestavba objektu. Hlav-
ním důvodem byl devastující vliv místního 
extrémního klimatu, ale i pokročilejší materiá-
ly a technologie. Vojenské objekty byly přísně 
tajné a ani vojáci nesměli znát úkoly ostatních 
jednotek. Budovy také nebyly zakresleny na 
žádné mapě a síť cest neodpovídala skuteč-
nosti. Poledník ležel v zakázaném hranič-
ním pásmu za dráty železné opony, a navíc 
ve vojenském újezdu Dobrá Voda. (Tanková 
střelnice Prášily měla odstavnou plochu pro 
techniku na Slunečné, kde se dnes nachází 
parkoviště pro turisty.) Posádka vojenské-
ho stanoviště sídlila v Kašperských Horách 

v budově, kde je dnes umístěno informační 
středisko Správy NP Šumava. Na ochraně 
vzdušné hranice se podílela dvojice hoto-
vostních vrtulníků Mi-24D 11. vrtulníko-
vého pluku Plzeň-Bory, dislokovaná v pro-
storu radiotechnické roty Zhůří (Huťská 
hora – 1 187 m n. m.).

S pádem železné opony skončila i nutnost 
střežení západní hranice. Armáda z Poledníku 
definitivně odešla v roce 1993. Objekt chát-
rající vlivem počasí i vandalismu odkoupila 
v roce 1994 Správa Národního parku Šuma-
va. V rámci přestavby na turistickou rozhled-
nu byla většina budov zbourána. Zbyla věž, 
v níž vznikly výstavní prostory. Na vrchol 
stavby vrtulník vynesl vyhlídkovou plošinu. 
Okolí bylo upraveno pro odpočinek turistů.

Slavnostní otevření rozhledny se uskuteč-
nilo v sobotu 18. července 1998.

V roce 2008 přibylo nouzové nocoviště a po 
orkánu Kyrill (leden 2007) zde byla otevřena 
zážitková stezka „Polom v horské smrčině“, 
která ukazuje samovolné zmlazení horské 
smrčiny. V loňském roce proběhla kompletní 
rekonstrukce rozhledny. Nová expozice při-
bližuje vojenskou historii místa i dynamickou 
proměnu horské smrčiny v okolí. Rozhledna 
Poledník je vysoká 37 m a na vrchol vystou-
páte po 227 schodech. V letošním roce je roz-
hledna otevřena od soboty 27. května a den-
ně pak po celé prázdniny a o víkendech ještě 
v září a v říjnu. Rádi vás přivítáme v rekon-
struované rozhledně Poledník.

Josef Štemberk, Správa NP Šumava

Partner Národního parku Šumava
Správa Národního parku Šumava v rámci projektu Partner Národ-
ního parku Šumava podporuje podnikatele, kteří nabízejí ubytová-
ní nebo zážitek a předávají informace návštěvníkům o šumavské 
přírodě, o možnostech volnočasového vyžití na území NP a CHKO 
Šumava. Partneři jsou označeni cedulkou Partner Národního par-
ku Šumava.

V rámci tohoto programu tak můžete využít i bonusu, kterým 
je Partner karta. Partner kartu obdrží každý ubytovaný u našeho 
Partnera. V rámci této karty můžete třeba využít zdarma v našich 
informačních střediscích Národního parku Šumava program pro 
veřejnost a to tvořivou dílnu či vycházku do šumavské přírody. 
Další využití Partner karty je i sleva na nákup materiálů vydau-
ných Správou Národního parku Šumava.

Představujeme vám PARTNERY Národního parku Šumava, u kte-
rých se můžete ubytovat, občerstvit či prožít nevšedně Šumavu.

Petra Střelečková, Správa NP Šumava

PARTNEŘI Národního parku Šumava 
n	Ubytování U Hojdarů, uhojdaru.cz, Nový Svět 9, 

385 01 Borová Lada 
n	Srub Javorná, srubjavorna.cz, Javorná na Šumavě,  

Svinná 9, 339 01 Čachrov
n	Ubytování „U Beranů“, uberanu.cz, K Samotám 424, 

340 04 Železná Ruda
n	Dobrodružství v Jiřičné, outline-travel.com/cz,  

Jiřičná 3, 342 01 Petrovice u Sušice
n	Modřínový dům, modrinovydum.cz, Švermova 86, 

382 26 Horní Planá 
n	Elektrokolem po krásách Šumavy, elektrokola-sumava.cz, 

Nad Rybníkem 356, 340 04 Železná Ruda
n	Zážitkové degustační prohlídky minipivovaru,  

sumavskypivovar.cz, Steinbrenerova 48, 385 01 Vimperk

Potřebujeme  
to opravit
Od začátku července se konečně může-
te projít přes zbrusu nový Hradlový most 
u Modravy. Skončilo tak osm měsíců uza-
vírky na jedné z nejvytíženějších tras na 
území národního parku. Po dvou letech 
rekonstrukce je možné vystoupat také do 
věže rozhledny Poledník. Jenže stále je co 
opravovat a kdy jindy než od jara do pod-
zimu. Neodkladnou nutností je kompletní 
oprava poválkového chodníku na Soumar-
ském rašeliništi, kde se už prakticky neda-
lo projít suchou nohou. Naučná stezka na 
Soumarském rašeliništi tak bude uzavřena 
od 15. července do konce září. Pak se firma 
přesune na Chalupskou slať, kde nejméně 
dva až tři týdny bude také opravovat povál-
kový chodník. O dva měsíce dříve skončí 
splouvání Teplé Vltavy v úseku Soumar-
ský most – Pěkná a Pěkná Nová Pec. V září 
začne rekonstrukce železného mostu na Pěk-
né, který je v havarijním stavu, ale příští rok 

už by se přes něj mohlo procházet. Bohužel 
stále zůstává uzavřený most přes řeku Kře-
melnou na Stodůlkách u Prášil. 

Z důvodu výskytu souší a jejich možného 
pádu jsou uzavřeny přístupové trasy k jádru 
Boubínského pralesa a obchůzné turistic-
ké trasy okolo tohoto přírodního klenotu. 
Kvůli masivnímu výskytu souší podél turi-
stické cesty byla uzavřena také část zelené 

turistické trasy z Paštěckého mostu směrem 
na Přední Paště. V tomto případě je ale pro 
turisty připravena náhradní, velmi atraktiv-
ní trasa, která začíná v Rejštejně. V době 
vydání těchto novin ještě není její přesná 
podobna známa, více se dozvíte na www.
npsumava.cz, kde o této uzavírce a nejen 
o ní, naleznete veškeré potřebné informace.

Honza Dvořák, mluvčí NP Šumava

Naučná stezka Hornovltavické pastviny – 
Kubova Huť „Májová“
POZVÁNKA DO CHKO ŠUMAVA
Délka/Čas prohlídky:  850 m / 1 hodina
Začátek/ Konec : Obec Kubova Huť • Trasa je částeč-

ně vedena po poválkovém chodníku • Naučná stez-
ka prochází Přírodní rezervací Hornovltavické pas-
tviny (vyhlášena roku 2005).

Zaměření: Příroda, historie

Náročnost: nenáročná, pro pěší • Doporučuje se vhodná 
turistická obuv • Pozor hospodářská zvířata

Předmětem ochrany PR Hornovltavické 
pastviny, kterými naučná stezka prochází, 
jsou cenné minerotrofní rašeliny s porosty 
krátkostébelných ostřic, komplexy mokřad-
ních biotopů v okolí Kubohuťského potoka 
a prameniště, která tvoří spolu se sukcesní-
mi plochami složitou mozaikovitou struktu-
ru s maximální druhovou ptačí diverzitou.

Přístup k informačním bodům v přírodní 
rezervaci Hornovltavické pastviny je mož-
ný z centra Kubovy Huti či z autokempin-
ku poblíž. U obou vstupů  jsou infopanely 
s mapou oblasti a jednotlivých informač-
ních bodů. Část trasy je vedena přes pod-
máčená místa po poválkovém chodníku-
přes přírodní rezervaci PR Hornovltavické 
pastviny kolem infopanelů, které seznamují 
s přírodními zajímavostmi a historií území.

Stezka nabízí procházku po bývalých 
obhospodařovaných loukách a pastvinách. 
Dnes se již na pozemcích, které jsou přibližně 
od 50. let 20. stol. ponechány ladem, samo-
volně obnovila původní prameniště a raše-
liniště spolu se sukcesním náletem dřevin.

Vyskytují se zde charakteristické rostliny 
pro tyto biotopy, jako např. blatouch bahen-
ní, ostřice, přeslička lesní, sítina klubkatá, 
rašeliníky, suchopýr úzkolistý, prstnatec 

májový. Lesní lemy, sušší svahová místa 
a obvody rašelinných luk jsou tvořeny smil-
kovými trávníky, pro které jsou charakte-
ristické rostliny: smilka tuhá, prha arnika, 
všivec lesní, hadí mord nízký.

Do 18. století bylo území součástí roz-
lehlého pralesního hvozdu, který se táhl 
přes Boubín směrem k západu ke Kvildě 
a k východu až ke zlaté stezce mezi Volary 
a Libínským Sedlem. Postupně docházelo 
k odlesňování (zpočátku hlavně v důsled-
ku těžby dřeva pro sklárny) a rozšiřování 
plochy zemědělské půdy. Aby mohli oby-
vatelé kosit a orat pozemky, museli vysbí-
rat mnoho kamenů, které snášeli na okra-
je pozemků do dlouhých valů nebo zídek. 
Odtud jméno kamenný snos. Postupně tak 
snosy vymezily vlastnické hranice jednot-
livých pozemků a v krajině vytvořily jedi-
nečnou strukturu. Kamenné snosy se také 
staly zvláštním biotopem. Obnažené hro-
mady kamenů se rychleji na slunci ohří-
vají, ale i rychle chladnou. Chybí na nich 
půda a vegetace, a tak vytvářejí malou míst-
ní kamennou poušť. Skuliny mezi kameny 
vyhledávají pavouci, brouci, plazi a malí 
obratlovci. Jedním z nejhojnějších obyvatel 
kamenných snosů je zmije obecná a ještěr-
ka obecná nebo ještěrka živorodá.

Roman Mráz, Správa NP Šumava

Dostupná Šumava
Pro seniory a držitele ZTP, ZTPP je určený 
program Dostupná Šumava. Jde o cyklus 
zájezdů po Národním parku Šumava, kam se 
návštěvníci mohou jinak dostat pouze pěš-
ky nebo na kole. Nevede tam žádná veřej-
ná cesta. Zájezdy se konají každoročně od 
poloviny května do konce června, a pak na 
podzim v září a říjnu. Jsou tím situovány 
mimo hlavní turistickou sezónu a umožňují 
pozorování divoké přírody národního par-
ku za jarního efektu a podzimních barev. 

Trasa zájezdu s celodenním průvodcem 
vede po zajímavých místech: Dobrá Voda 
(u Hartmanic) – židovské muzeum Dr. Šimo-
na Adlera, kostel sv. Vintíře se skleněným 
oltářem; Skelná – ukázka revitalizovaných 
pramenišť; jezero Laka; Železná Ruda – envi-
ronmentální centrum s expozicemi o příro-
dě; Pancíř – horská chata s rozhlednou; Nový 

Brunst – bývalá sklárna; Zhůří – bývalá ves-
nice nad meandry Křemelné. 

Autobusy vyjíždí pravidelně ze Sušice 
a Vimperku. Mohou se hlásit jednotliv-
ci i celé skupiny. Základní cena celoden-
ního zájezdu je 400 Kč. Rezervace míst 
probíhá průběžně od dubna do vyprodání 
volných míst a je možná pouze na ČSAD 
Plzeň (tel. 602 533 691 v pracovní dny 
8–14 hod.). Rezervujte si včas místo pro 
sebe nebo své blízké, kteří patří mezi „sta-
ré“ přátele Šumavy.

Josef Štemberk, Správa NP Šumava

Zelené linky Šumavy
Při plánování výletů pro vás mohou být 
dobrým pomocníkem tzv. zelené linky, 
tj. autobusy a vlaky, které křižují Národní  

park Šumava. Odpadá starost s parková-
ním (i parkovným), stres z neočekáva-
né dopravní situace a hlavně nemusíte se 
vracet na místo startu, ale nastoupíte na 
jakékoliv zastávce, abyste se dostali zpět 
na základnu. Ekologický efekt hromadné 
dopravy je rovněž nemalý, protože každo-
ročně se takto na Šumavě přepraví stovky 
tisíc návštěvníků i místních obyvatel, a to 
ušetří již velké množství zplodin z automo-
bilů. Celkový přehled jízdních řádů najde-
te na www.npsumava.cz. 

Josef Štemberk, Správa NP Šumava
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Příběh bylinek, 
koupajících se 
v karamelu
Nyní máte příležitost dovědět se, co vše 
předcházelo (ovšem zjednodušeně řeče-
no) jednomu z mnoha druhů našich výrob-
ků: Českokrumlovský karamel od Vaška – 
s Bylinkou. Mimochodem obrázek víly 
Bylinky, patronky bylinek uvolněných 
do karamelu, je také práce naší rodin-
né firmy, na visačku nám ji ztvárnila 
naše dcerka.

Bylinky mne provází od dětství, 
kdy jsem se je s babičkou učila sbírat, 
sušit a zpracovávat. Vždy mne fascinovaly 
svou vůní, jak vypadají a jak nám mohou 
pomoci. Vždyť se i do starých úsloví prá-
vem dostalo rčení: „Není na světě bylina, 
aby na něco nebyla“. A tak jsem si je vždy 
sbírala, používala a rozdávala. Snila jsem 
o tom, že bych je chtěla připravovat lidem 
v nějakém výrobku. Malinko se mi to poda-
řilo hned v začátcích naší výroby, kdy jsem 
jen obměnila staré recepisy a vyměnila cukr 
za náš ručně vyráběný tekutý karamel, neboť 

mne hodně inspiroval léčitel ze Sušice Páter 
František Ferda, kdy právě ručně vyrábě-
ný karamel doporučoval ve svém Receptá-
ři. A tak vznikly Českokrumlovský karamel 
od Vaška – pampeliškový, pak levandulo-
vý a smrk. Více prostoru ani času jsem 
na jiné bylinky pak ještě dlouho neměla. 
Potenciál bylinek ze Šumavy jsem využí-

vala jen pro svou rodinu 
a hrála si s různými macera-
cemi. Postupně jsem si přeci jen zabrala 
více místa v karamelovně a různé bylin-
ky od Akátu po Yzop, nyní je jich celkem 
kolem 30, již mají své místo, kde ve skleni-
cích zalité karamelem čekají asi 2 měsíce na 
svou další cestu do skleniček a mezi ostatní 
krasavce do police. Ale v našem e-shopu je

 nehledejte. Díky odlišnému zpracovávání 
je můžeme vyrábět jen v minilimitovaných 
edicích. Ochutnat i zakoupit je ale může-
te přímo v naší karamelovně, každý čtvr-
tek odpoledne, nebo si předem zamluvte 
pro vás jiný vhodný termín. V kontaktech 
na našich stránkách www.ceskykaramel.cz 
najdete telefony i adresu, od historické-
ho centra města Český Krumlov je to asi 
10 min. pěší chůze. Čeká vás ochutnáv-
ka různých variací našich ručně vyrábě-
ných tekutých karamelů, prohlídka kara-
melovny s výkladem a mívám i připravenu 
ochutnávku některých jídel, která karame-
lem ochucuji. 

Karamel, to není jen dobré mlsání, já 
jej hlavně používám k doladění chutí tře-
ba salátů, polévek, omáček a při grilová-
ní. Ty s bylinkami dávám nejraději do salá-
tů, třeba právě s rozmarýnem, oreganem, 
bazalkou nebo s kopřivou, kde je jak kopři-
va jarní, tak kopřivová semínka a také chi-
lli. Inspirativní recepty naleznete na našich 
stránkách nebo FB.

Těším se na setkání s vámi, za rodinnou 
firmu Karamelový sen s. r. o.

Irena Kalkušová 

Letní dny otevřených dveří do voňavé 
květinové dílny
V předhůří Šumavy, nedaleko Sušice v obci 
Hrádek, můžete během letní sezóny od 
června do září navštívit mou tvůrčí dílnu 
s obchůdkem Levandule. Prostory budou pro 
veřejnost otevřeny každou středu od 10 do 
17 hodin. V obchůdku nabízím především 
oblíbené letní věnce, kytice a další dekora-
ce aranžované ze sušených květin a rostlin, 
které si sama pěstuji. K prodeji také nabízím 
volně nasušený materiál pro vlastní tvorbu. 
K aranžování používám pestrobarevné sla-
měnky a statice, voňavou levanduli nebo 
třeba dekorativní okrasné makovičky, len, 
černuchu, koukol a další zajímavé rostliny. 

Ráda vám poradím i s pěstováním vhod-
ných rostlin pro suchou vazbu. Pěstování 
a aranžování květin se věnuji již řadu let 

a jsem držitelkou certifikátu ŠUMAVA ori-
ginální produkt®.

Během letošního léta budou mé dekorace 
součástí několika prodejních výstav, napří-
klad v Prášilech, nebo v prostorách Muzea 
Šumavy v Sušici. Aktualizovaný seznam 
prodejních míst naleznete na mém webu. 
Těším se na vaši návštěvu.
Helena Knězová, www.kvetiny-knezova.cz

Ručně předená vlna z lam a alpak
Jmenuji se Christine Sagstetter a pochá-
zím ze Švýcarska. Souhra náhod, jak už 
to v životě bývá, mě zavedla před více 
než pětadvaceti léty na Šumavu. Zůstala 
jsem zde a tento krásný kout světa se stal 
mým domovem.

Zvu vás do mého ateliéru a zároveň obcho-
du v Hartmanicích, kde nabízím výrobky 
s certifikátem ŠUMAVA originální produkt®. 
Najdete zde keramiku, dřevěné hračky, 
řezbářské výrobky, přírodní mýdla, šperky 
z vinutých perel, ručně barvenou vlnu, ruč-
ně šitá zvířátka a panenky a další unikátní 
originály. Z mé dílny v obchůdku nabízím 
ručně předenou vlnu z lam a alpak a plete-
né výrobky z vlny alpak, jako jsou ponož-
ky, čepice, čelenky a jemné luxusní šátky. 

Zajímá vás kouzlo starých 
řemesel? 
V ateliéru obchůdku můžete sledovat, jak 
se vyrábí na kolovrátku vlněná přadénka, 
nebo si prohlédnout stálou expozici sta-
rých a nových kolovrátků a jejich příslu-
šenství, kterých je třeba, aby vznikla krás-
ná, přírodní, hřejivá příze. 

Vlna z lam a alpak patří k nejkvalitněj-
ším přírodním materiálům na světě.

Každé vlákno je duté, což zlepšuje jeho 
termoizolační vlastnosti a vlna tak udržu-
je příjemné teplo. Také je pevnější a tep-
lejší než ovčí vlna, není mastná a dýchá. Je 
extrémně trvanlivá, ale přesto lehká, jem-
ná a luxusní.

Chtěli byste si zkusit vyrobit přadénka 
vlny sami? To si u nás můžete vyzkoušet na 
jednodenním kurzu předení na kolovrátku. 
Seznámíte se s technikou šlapání na kolo-
vrátku, kdy noha pracuje v jiném rytmu 
než ruce. Udržení pravidelného rytmu nohy 
a rukou chce určitý cvik. Bližší informa-
ce získáte na webu nebo přímo v ateliéru. 

Otevírací doba obchodu a ateliéru: 
červenec – září: úterý až pátek vždy od 
13–17 hodin, sobota 10–14 hodin. Říjen – 
prosinec: pátek 13–17 hodin a sobota 
10–14 hodin. Tel.: 607 981 351

Těším se na vás,
Christine Sagstetter,  

www.hartmanka-shop-atelier.webnode.cz 

Srub Javorná zve do pramenišť na Svinnou 
Bublá, hučí, zpívá, zkrátka velkolepě šumí 
každá šumavská řeka i bystřina. V doprovo-
du menších stružek vytváří tento vodní svět 
kouzelnou jarní síť, do které se pohodlně 
usadil nový život. V lesích i lučinách popíjejí 
svými kořeny svěží horskou vodu blatouchy. 
Nad meandry dovádí konipas a podíváme-li 
se na třpytivé dno lesního potůčku pozorně, 
spatříme schránky z kamínků, patřící chrostí-
kům. Každá šumavská cesta, vede-li podél 
potoka, doslova ožije, a my na její pozná-
ní potřebujeme opravdu všechny smysly.  
A přesně taková je naučná stezka, na kterou 
vás letos zvu na Svinnou nedaleko Javorné. 
Přivoníte a ochutnáte tu z mnohých studá-
nek a poslechnete si první tóny vznikají-
cích potůčků. Dotknete se zlatonosného dna 

říčky Ostružné i historie, kterou připomí-
ná torzo mlýna na jejím břehu. Na naučné 
stezce, značené modrým symbolem prame-
ne, se dozvíte nejen zajímavosti z hornické 
minulosti osady Svinná, ale poznáte také 
hospodaření na místní ekofarmě, potěšíte 
se romantikou staré usedlosti i výhledem 
do sklářského údolí pod hřebenem hory 
Javorné. Na konci okruhu se otužilí z vás 
mohou osvěžit pod velkolepou Kneippovou 
sprchou uprostřed rašelinné louky. Tady 
se potěšíte purpurovými vstavači a bělost-
ným suchopýrem. Trasa začíná u rybníčku 
pod Starou Vápenkou na Svinné, po cestě 
nás čekají přechody přes poválku, dřevěné 
mostky a sem tam i podmáčená půda. Rela-
xační a chladivý charakter této (cca 3 km) 

procházky mezi prameny zaručeně dobije 
energii všem poutníkům každého věku. 
Jsme moc rádi, že v okolí našeho domova 
vznikají nové zajímavosti z iniciativy míst-
ních lidí. Zveme vás k nám na Javornou, 
abyste se přesvědčili, že krásnou šumavskou 
krajinu tvoří její příroda, historie a její lidé. 
Ve Srubu Javorná na vás čekají dva přírod-
ně zařízené apartmány s vlastní kuchyní 
a sociálním zařízením. Srub si oblíbily vět-
ší rodiny, skupiny přátel i jednotlivé páry. 
Obří eko – zahrada opět prověří všechny 
vaše smysly a dodá potřebný odpočinek 
třeba u grilu, na vyhlídce či mezi rozkvet-
lými záhony. U nás si přijdou na své nejen 
milovníci rostlin, ale také zvířat. Pod okny 
se pasou zajíci i srnky. Přijeďte se podívat 
s dětmi či pejskem, jak žije přírodní zahra-
da u horského srubu. Nebojte se prozkou-
mat místa, která ještě neznáte, místa, kde 
pramení šumavské řeky a potůčky. 

www.srubjavorna.cz  
Eva Michňáková, Srub Javorná

Jak jsem se narodila já a moji kámoši z lesa
Kuk a jsem tady…jsem slečna Jelínková 
a narodila jsem se jako první novinka od 
udělení značky ŠUMAVA originální pro-
dukt® pro textilní kámoše z Pošumaví. 

Moje jméno je Šárka Rajtmajerová a dlou-
ho jsem přemýšlela, jaké zvířátko z lesa 
ušiji. Napadl mě právě jelínek a jelikož se 
moje vnučka jmenuje Jelínková, byla mi 
inspirací pro moji slečnu Jelínkovou, kte-
rá je jí mimochodem i dost podobná. Je to 

moje srdeční záležitost a jsem šťastná, že 
máte moje nové zvířátko tak rádi.

Když se smíchá láska k šití a háčková-
ní s láskou ke knoflíkům a korálkům, tak 
vznikne TRAMTADADÁ…pan Houbička. 
Je to měkoučký medvídek, který je ušitý 
z nevyužité látky textilní výroby. Dlouho 
jsem nevěděla, co z toho dlouhého pru-
hu nevyužité látky plného houbiček ušít, 
až jednou před spaním přišel nápad a pan 

Houbička byl na světě. Každý pan Houbič-
ka musí mít samozřejmě i svou paní Hou-
bičkovou, kterou také budete moci zakou-
pit v mém království hraček. 

Mám v plánu ještě spoustu dalších zví-
řátek z lesa, ale o tom až příště.

Těším se na setkání s vámi.
Vaše Šárka Rajtmajerová, 

Autorská tvorba textilního zboží,  
www.sarinky.cz

Zrozeni Šumavou
Andělé ze Šumavy z mé výtvarné dílny jsou 
na první pohled trochu syroví a neučesa-
ní, ale jejich jemná, sotva znatelná a leh-
ce zasněná tvář prostě VÍ. V neposlušných 
kučerách někdy najdete kapky křišťálové 
rosy, zachycené i v záhybech skromné řízy 
podhorských bytostí s čistým laskavým srd-
cem. Zdobí je ušlechtilé i obyčejné přírod-
ní kameny, posvátné klokočí, autorská mal-
ba nebo české sklo. Zaprášený špalík, který 
snad měl skončit v ohni, tu ožívá, aby při-
nesl radost. Materiálem může být kámen 
starý miliony let, dřevo zpracované před 
několika generacemi, ale i čerstvá větév-
ka, kterou vítr odlomil.

Každý anděl je jiný – často malovaný, 
jindy vyřezávaný, splétaný, drátovaný, 
některý se vejde na špičku prstu, jinému 
lichotí volný prostor. Obdarovat jimi lze 
kromě milých lidí i milá místa – třeba kap-
ličku, meditovnu, křížek u cesty či oblíbe-
ný strom; poslouží k ozdobení vchodových 

dveří, zápraží, altánu, zahrady i tichého kou-
tu v přírodě. Každý je jedinečný, rukama 
a srdcem hlazený, neopakovatelný origi-
nál pro byt, terasu či zahradu, nebo jako 
osobní šperk, který ozdobí, zaujme a potě-
ší. Všichni tito Ochránci mají se Šumavou 
blízký vztah, protože se tu narodili; všich-
ni v sobě nesou její krásu do světa, ať se 
v něm děje cokoli.

Najdete tu také srdce ze Šumavy – drobná 
i větší, osobní i rodinná, přírodní, skromná 
a obyčejná i pěkně zdobená, avšak vždy 
pečlivě zpracovaná, otevřená a laskavá 
jako náruč krajiny. Nenajdete ale dvě stej-
ná – tak jako u lidí.

Vznikají zde i křížky ze Šumavy – od 
malinkých po velké, vyrobené z přírod-
ních větviček, letitého jmelí, z kamenů, dře-
va i kovu. Vždy uvidíte jen samotný kříž, 
vyjadřující pokoru a rovnováhu každoden-
ního života s žitou duchovností, vždy najde-
te pečlivou ruční práci.

Mé výrobky najdete v eshopu: FLER.cz/  
miroslava-smidova, v rubrice s názvem 
„ZROZENI ŠUMAVOU“.

Vaše Miroslava Šmídová
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Dlouhodobé akce 
do 4. 9.>VÝSTAVA PEVNOSTI BRONZOVÉHO VĚKU V JIŽ-

NÍCH ČECHÁCH / Prachatice, muzeum / www.pracha-
tickemuzeum.cz

do 24. 9.>KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY / Mouřenec u Anní-
na / prohlídky kostela a kostnice, sraz před kostelem 
každou sobotu v 11 hodin. www.pratelemourence.cz

do 25. 9.>JÍZDA VLÁČKEM NA ČERNÉ JEZERO / Železno-
rudsko / denně, kromě pondělí, ráno ze Ž. Rudy přímo 
na Černé jezero a po celý den pak jezdí mezi Špičá-
kem – sedlo a Černým jezerem, poslední jízdu končí 
opět v ŽR. www.zeleznaruda.cz/itcruda

do 25. 9.>OTEVŘENÝ ANDĚLÍČEK / Sušice / každou nedě-
li bude otevřená kaple Anděla Strážce vždy od 14 do 
16 hodin. www.mestosusice.cz

do 30. 9.>PROHLÍDKY KOSTELA PANNY MARIE POMOCNÉ 
Z HVĚZDY / Železná Ruda / vždy pondělí, středa a pátek 
v 9 hodin. www.zeleznaruda.cz/itcruda

do 30. 9.>KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY KOSTELA NEPO-
SKVRNĚNÉHO POČETÍ PANNY MARIE / Hojsova Stráž / 
vždy v sobotu od 19 hodin. www.zeleznaruda.cz/itcruda

do 2. 10.>LETNÍ TURISTICKÁ SOUTĚŽ POZNEJ OKOLÍ ŠPI-
ČÁKU / Železnorudsko / www.zeleznaruda.cz/itcruda

do 31. 10.>VÝSTAVA KRAJINA MÍRU, POLE VÁLKY / hrad 
Velhartice / výstava přibližující období 30leté války 
v západních Čechách v budově bývalého hradního 
pivovaru. www.hrad-velhartice.cz

do 31. 10.>V RÁJI ŠUMAVSKÉM / Vimperk, zámek / výstava 
obrazů Barbory Chlastákové. www.kulturavimperk.cz

do 30. 11.>VÝSTAVA BABIČEK / Zámek Mlázovy / výstava 
160 různých vydání knihy Babička k 160. výročí úmr-
tí B. Němcové. www.zamekmlazovy.cz 

červenec a srpen>PROMÍTÁNÍ POD ŠIRÝM NEBEM / Kašper-
ské Hory / každý pátek od 21:30 hodin v parčíku pod 
kinem. www.kasphory.cz 

červenec a srpen>TVOŘIVÉ ČTVRTKY / Stožec, lesní dílna 
/ každý čtvrtek (kromě 4. 8.) nahlédneme do tradič-
ních šumavských řemesel, naučíme se zpracovávat 
ovčí vlnu, tvořit skřítky a zvířátka z přírodních mate-
riálů, drátkovat a mnoho dalších zajímavých činnos-
tí. www.npsumava.cz

červenec a srpen>KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY MĚSTA / 
Vimperk / každý čtvrtek od 14 do 16 hodin, carubin@
centrum.cz, 739 069 271

červenec a srpen>KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY MĚSTA 
/ Kašperské Hory / každé úterý a čtvrtek od 15 a nedě-
le od 10.30 hodin, délka prohlídky 75 minut, prodej 
vstupenek na MěKIS. www.kasphory.cz

červenec a srpen>KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY MĚSTA / 
Sušice / každé pondělí od 10 hodin okruh po levém bře-
hu řeky Otavy, od 14 hodin okruh po pravém břehu; 
sraz před radnicí. www.mestosusice.cz

2. 7.–10. 8.>MÉMU SRDCI BLÍZKÉ / Chanovice, konírna u zám-
ku / výstava obrazů Miloslavy Pohankové, výtvarnice 
z Polánky u Kasejovic. www.chanovice.cz

2. 7.–10. 8.>ANDĚLSKÉ OBRAZY / Chanovice, konírna u zám-
ku / výstava Zdeňky Sedlákové, výtvarnice z Kadaně. 
www.chanovice.cz

15. 7.–5. 8.>MÁ VLAST CESTAMI PROMĚN / Chanovice, 
zámecký areál / putovní venkovní výstava příběhů 
o zlepšování míst a života v ČR. www.chanovice.cz

16. 7.–31. 8.>VÝSTAVA SBĚR / Hojsova Stráž, Galerie Stará 
pošta / expozice různých výtvarných forem od výtvar-
né skupiny 36 sirek. www.zeleznaruda.cz/itcruda

5. 8.–30. 9.>VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ ŽELEZNORUDSKA / 
Železná Ruda, ITC / Od opony do současnosti. www.
zeleznaruda.cz/itcruda

13. 8.–28. 9.>DIVOKÁ ŠUMAVA / Chanovice, zámecký areál 
/ výstava fotografií Marka Drhy. www.chanovice.cz

Krátkodobé akce
ČERVENEC 2022

30. 6.–3. 7.>KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ / Poběžovi-
ce, park / www.pobezovice.cz

1.–3. 7.>DIVADELNÍ LÉTO NA ZÁMKU / zámek Kratochví-
le / divadelníci ztvární veselohru Mravnost nade vše 
inspirovanou filmem Martina Friče z roku 1937; od 
21 hodin. www.zamek-kratochvile.cz

1.–3. 7.>ENDURO RACE ZADOV / Zadov, Areál Kobyla / www.
enduroserie.cz

2. 7.>VÁZÁNÍ VORŮ A PLAVENÍ DŘEVA / Rechle u Modravy 
/ historie dřevařství, vázání vorů a plavení dřeva, od 
10 do 15 hodin. www.npsumava.cz

2. 7.>CHLUMANSKÝ TRH / Chlumany / trh s nabídkou čer-
stvého pečiva, lokálních výpěstků a výrobků, od 8 do 
12 hodin. www.chlumany.cz

2. 7.>RETRO PARTY / Sušice, ostrov Santos / Více na www.
kulturasusice.cz

2. 7.>ZVOSTRA / Vimperk, pivovarské terasy / festival oživlé 
historie, soutěže, střelba, workshopy a ukázky dobo-
vých soubojů, historická hudba. www.shsberit.cz

4. 7.>BOUBÍNSKÝ PRALES / Idina Pila, IS / vycházka, nutná 
registrace na www.npsumava.cz/udalosti/

4. 7.>ŽIVOT VE VODĚ / Stožec, IS / vydejte se na stezku plnou 
zábavných úkolů. www.npsumava.cz

4.–6. 7.>ŽIVÁ ŘEMESLA V PODHRADÍ / hrad Velhartice / 
ukázky řemesel, možnost nahlédnout do objektů 
skanzenu. www.hrad-velhartice.cz

5. 7.>ZA BAVORSKÝMI PRALESY / Alžbětín, žel. nádraží / 
výprava za poznáním jedinečné přírody, nutná regis-
trace předem. www.npsumava.cz

6. 7.>TAJEMNÝ SVĚT ROSTLIN / Kvilda, IS / botanická vycház-
ka, nutné přihlášení předem. www.npsumava.cz

6. 7.>PEČENÍ CHLEBA / Volary, muzeum / od 10 hodin. www.
mestovolary.cz

6. 7.>ŽESŤOVÝ KONCERT / Vimperk, zámek / od 20 hodin. 
www.kutluravimperk.cz

7. 7.>NA PRANÝŘ ZA VÝHLEDY / Kašperské Hory, IS / vycház-
ka přes Šibeniční vrch, délka trasy 5,5 km, nutné při-
hlášení předem. www.npsumava.cz

7. 7.>KONCERT NO NAME / Vyšší Brod, klášterní zahrada / 
www.ivyssibrod.cz

7.–10. 7.>DIVADELNÍ LÉTO NA ZÁMKU / zámek Kratochví-
le / divadelníci ztvární veselohru Mravnost nade vše 
inspirovanou filmem Martina Friče z roku 1937; od 
21 hodin. www.zamek-kratochvile.cz

8. 7.>LETNÍ KONCERT U KAPLIČKY / Javorník na Šumavě 
/ koncert klasické hudby od 18 hodin. www.javor-
niksumava.cz

8. 7.>RUČNÍ VÝROBA SKLENĚNÝCH KORÁLKŮ / Kašper-
ské Hory, IC / dozvíte se o historii sklářství a zkusíte si 
vyrobit vlastní korálek, od 13 hodin, nutné přihláše-
ní předem. www.npsumava.cz

8. 7.>DYMYTRY A ARAKAIN / Sušice, ostrov Santos / www.
kulturasusice.cz

9. 7.>DEN ŘEMESEL / Chanovice, zámecký areál a skanzen / 
prezentace 70 oborů tradičních řemesel, hudba, šer-
míři, divadlo, tradiční kuchyně. www.chanovice.cz

9.–10. 7.>KLATOVSKÁ POUŤ / Klatovy / koncerty na náměs-
tí, výstava karafiátů, pouťové atrakce, řemeslný trh, 
v letním kině pouťová heligonka. www.klatovy.cz

11. 7. >PO STOPÁCH SAVCŮ / Kašperské Hory, IS / seznámíte 
se s běžnými i zvláště chráněnými šumavskými savci 
a jejich pobytovými znaky; nutné předchozí objedná-
ní. www.npsumava.cz

12. 7.>TAJEMNÝ SVĚT ROSTLIN / Kvilda, IS / botanická 
vycházka, nutné přihlášení předem. www.npsumava.cz

13. 7.>KŘEMELNÁ / Rejštejn, parkoviště / vycházka s poví-
dáním o přírodě a historii, délka trasy 12 km, nutné 
přihlášení předem. www.npsumava.cz

13. 7.>NOČNÍ PROHLÍDKA MĚSTA / Vimperk / od 20 hodin, 
nutná registrace předem v TIC nebo CA Rubín. www.
carubin.sweb.cz

14.–16. 7.>NOČNÍ PROHLÍDKY / hrad Kašperk / opět se podí-
váme do doby minulé, tentokrát zavítáme do 14. sto-
letí; od 21 hodin. www.kasperk.cz

15. 7.>ŽELEZNORUDSKÝ LETŇÁK / Železná Ruda, areál Za tratí 
/ promítání filmu pod širým nebem, od 21.30 hodin. 
www.zeleznaruda.cz/itcruda

16. 7.>DEN NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA / Rokyta, IS / celo-
denní akce s řemeslnými dílnami, hrami a soutěžemi. 
www.npsumava.cz

16. 7. >TANČÍRNA / zámek Kratochvíle / tanečně-hudební 
večer se swingovým orchestrem ZatrestBand. www.
zamek-kratochvile.cz

16. 7.>DĚTSKÝ DEN / Hoslovice, mlýn / zábava pro celou rodi-
nu, hry a soutěže o zajímavé ceny. www.muzeum-st.cz

16. 7.>LATINO PARTY / Sušice, ostrov Santos / Více na www.
kulturasusice.cz

18. 7.>KOLEM PRANÝŘE ZA VÝHLEDY / Kašperské Hory, IS / 
vycházka přes Šibeniční vrch, délka trasy 5,5 km, nut-
né přihlášení předem. www.npsumava.cz

19. 7 >PO STOPÁCH SAVCŮ / Kašperské Hory, IS / seznámíte 
se s běžnými i zvláště chráněnými šumavskými savci 
a jejich pobytovými znaky; nutné předchozí objedná-
ní. www.npsumava.cz

19. 7.>ŽIVOT VE VODĚ / Stožec, IS / vydejte se na stezku plnou 
zábavných úkolů a ověřte si své znalosti šumavské pří-
rody. www.npsumava.cz

20. 7.>DEN RYSA A JELENA / Kvilda, NC / celodenní pro-
gram pro všechny cílové skupiny. www.npsumava.cz

21. 7.>NA SKOK K SOUSEDŮM / Kvilda, IS / krátké nahléd-
nutí do NP Bavorský les, délka trasy 12 km, nutné 
přihlášení předem. www.npsumava.cz

22. 7.>MRAVENCI JAKO LESNÍ FARMÁŘI / Strážný, kašna / 
vycházka do okolí s povídáním o mravencích, nutné 
přihlášení předem. www.npsumava.cz

22. 7.>RYBIČKY 48 / Sušice, ostrov Santos / Více na www.
kulturasusice.cz

22.–24. 7.>ZÁMECKÉ SLAVNOSTI / Poběžovice / www.
pobezovice.cz

23. 7.>ŽELVUŠKY A JINÁ PŮDNÍ ZVÍŘÁTKA / České Žleby, 
parkoviště pod sjezdovkou / prozkoumejte půdu s odbor-
níkem, nutné přihlášení předem. www.npsumava.cz

23. 7.>LÉTO POD BOUBÍNEM / Vimperk, letní kino / od 
18 hodin, hrají: DebbiLove, Vasilův Rubáš, Zabelov 
Group. www.kulturavimperk.cz

23.–24. 7.>HISTORICKÉ OŽIVENÉ NÁDVOŘÍ / hrad Kašperk 
/ bohatý doprovodný program po celý víkend. www.
kasperk.cz

25.–27. 7.>SETKÁNÍ DŘEVOSOCHAŘŮ / Vimperk, park u ZŠ 
TGM / Tradiční setkání mistrů řezbářského řemesla. 
www.vimperk.cz

26. 7.>ZA HISTORIÍ DOBÝVÁNÍ ZLATA / Dobrá Voda, kostel 
/ vycházka s průvodcem, délka trasy 17 km, nutné 
objednání předem. www.npsumava.cz

26.–28. 7.>RŮŽE PRO ALGERNON / hrad Kašperk / tra-
gikomický příběh dementního muže, který chce 
být chytrý; v hlavní roli Jan Potměšil; od 21 hodin.  
www.kasperk.cz

27. 7.>JEZERNÍ SLAŤ – OSTRŮVEK SEVERSKÉ PŘÍRODY / 
parkoviště u Jezerní slati / prohlídka rašeliniště a výstup 
na vrchol Tetřev, délka trasy 10 km, nutné objednání 
předem. www.npsumava.cz

27. 7.>NOČNÍ PROHLÍDKA MĚSTA / Vimperk / od 20 hodin, 
nutná registrace předem v TIC nebo CA Rubín.  
www.carubin.sweb.cz

29. 7.>TAJUPLNÝ VEČER S HYNKEM KLIMKEM / Javorník na 
Šumavě / pohádkové vyprávění o autora šumavských pří-
běhů a pověstí, od 19 hodin. www.javorniksumava.cz

29. 7.>VYCHÁZKA ZA BOBRY / Alžbětín, IS / vhodné pro 
rodiny s  dětmi, nutné objednání předem. www. 
npsumava.cz

29.–30. 7.>ZÁMECKÉ MAŠKARÁDY / hrad Velhartice / večerní 
divadelní prohlídky zámkem. www.hrad-velhartice.cz

29.–31. 7.>ROMEO A JULIE / hrad Kašperk / od 21 hodin. 
www.kasperk.cz

30. 7.>ŠUMAVSKÝ MTB MARATON / Zadov, Churáňov / cyk-
listický závod. www.kolopro.cz

30. 7.>VÁZÁNÍ VORŮ A PLAVENÍ DŘEVA / Rechle u Modra-
vy / historie dřevařství, vázání vorů a plavení dřeva, 
od 10 do 15 hodin. www.npsumava.cz

30. 7.>MEDOVÉ SLAVNOSTI / Včelná pod Boubínem / řeme-
slný trh, bohatý doprovodný program. 

30. 7.>ŠUMAVSKÝ FOOD FESTIVAL / Vimperk / kulinářské 
speciality z celé ČR. cafemraz.com

30. 7.>PEČENÍ CHLEBA / Lenora, obecní pec / přijďte ochut-
nat tradiční lenorské placky, housky a výtečný chléb. 
www.sumava.net/iclenora

31. 7.>SUPRBĚH / Sušice, ostrov Santos / závod pro děti 
i dospělé, www.ocrt-susice.cz

SRPEN 2022
1. 8.>SKLENĚNÁ ARCHA / Kvilda, IS / vycházka pod vrchol 

Luzný, nutná registrace předem. www.npsumava.cz

2. 8.>CHALUPSKÁ SLAŤ / Svinná Lada, IS / vycházka s prů-
vodcem, nutná registrace předem. www.npsumava.cz

2. 8.>O KROK ZPÁTKY S KOLOVRÁTKY / Kašperské Hory, IS 
/ tvořivá dílna zpracování vlny od 13 hodin, nutná 
registrace předem. www.npsumava.cz

3. 8.>HOUBY ŠUMAVY / Zhůří, parkoviště / vycházka s prů-
vodcem, nutná registrace předem. www.npsumava.cz

4. 8.>STARÁ ŘEMESLA / Stožec, IS / tradiční šumavský jar-
mark, historická řemesla, ukázky zpracování přírod-
ních materiálů, tvořivé dílny a soutěže nejen pro děti. 
www.npsumava.cz

5.–6. 8.>ŽELEZNORUDSKÉ SLAVNOSTI / Železná Ruda / 
hudba, jarmark, pouťové atrakce a další. www.zelez-
naruda.cz/itcruda/

5.–7. 8.>OSLAVY 500. LET POVÝŠENÍ NA KRÁLOVSKÉ 
HORNÍ MĚSTO / Hory Matky Boží / www.velhartice.cz

6. 8.>CHLUMANSKÝ TRH / Chlumany / trh s nabídkou čer-
stvého pečiva, lokálních výpěstků a výrobků, od 8 do 
12 hodin. www.chlumany.cz

6. 8.>HUDEBNÍ FESTIVAL NA DVOREČKU / Krušlov, včelín 
/ hrají: Znouzecnost, Radosta a Ukulele gang; od 
19 hodin. www.kruslovskyvcelin.cz

6. 8.>ŠKWOR / Sušice, ostrov Santos / www.kulturasusice.cz

6.–7. 8.>KAŠPERSKOHORSKÁ POUŤ / Kašperské Hory / pout-
ní procesí, staročeský jarmark, folklorní vystoupení, 
harmonikáři, pouťové atrakce a doprovodný program. 
www.kasphory.cz

7. 8.>SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ / Chanovice, zámecký areál / 
divadelní představení souboru TYJÁTR Horažďovi-
ce, od 17 hodin. www.chanovice.cz

8. 8.>PO STOPÁCH SAVCŮ / Kašperské Hory, IS / seznámíte 
se s běžnými i zvláště chráněnými šumavskými savci 
a jejich pobytovými znaky; nutné předchozí objedná-
ní. www.npsumava.cz

9. 8.>ŽIVOT VE VODĚ / Stožec, IS / vydejte se na stezku plnou 
zábavných úkolů a ověřte si své znalosti šumavské pří-
rody. www.npsumava.cz

9. 8.>O KROK ZPÁTKY S KOLOVRÁTKY / Kašperské Hory, IS 
/ tvořivá dílna zpracování vlny od 13 hodin, nutná 
registrace předem. www.npsumava.cz

9. 8.>KDEKRADEMOR / hrad Velhartice / divadelní komedie 
na motivy několika povídek z Boccacciova Dekame-
ronu. www.hrad-velhartice.cz

9.–11. 8.>MACBETH / hrad Kašperk / od 21 hodin. www.
kasperk.cz

10. 8.>NA VRCHOL FALKENSTEIN / Alžbětín, žel. nádraží / 
výprava za poznáním jedinečné přírody v NP Bavor-
ský les; nutné přihlášení předem. www.npsumava.cz

10. 8.>MÝTY A SKUTEČNOSTI O MRAVENCÍCH / Kvilda, IS / 
vycházka s povídáním o mravencích. www.npsumava.cz

12. 8.>RUČNÍ VÝROBA SKLENĚNÝCH KORÁLKŮ / Kašper-
ské Hory, IC / dozvíte se o historii sklářství a zkusíte si 
vyrobit vlastní korálek, od 13 hodin, nutné přihláše-
ní předem. www.npsumava.cz

12.–14. 8.>CYRANO / hrad Kašperk / od 21 hodin. www.
kasperk.cz

13. 8.>DIVOČINA ŠUMAVY / Polka, parkoviště / vycházka po 
stopách dávného osídlení; nutné přihlášení předem. 
www.npsumava.cz

13. 8.>JAVORNICKÝ PAZDŘIVEC / Javorník na Šumavě / nezá-
vodní MTB happening, jízda horských kol v terénu 
na Javornických okruzích. www.javorniksumava.cz

13. 8.>TAVBA SKLA NA PÁTEŘÍKOVÉ HUTI / Javorná / od 
10 hodin. www.hof-art.cz

13. 8.>LÉTO POD BOUBÍNEM / Vimperk, letní kino / od 
18 hodin, hrají: Chai, Narttu, The Atavists, Barbora 
Poláková. www.kulturavimperk.cz

13. 8.>KRÁSY ŠUMAVY A NEPÁLU / Železná Ruda, chata 
Pancíř / přednáška fotografa Vládi Hoška a himálaj-
ského lezce Honzy Trávy, od 20 hodin. www.zelez-
naruda.cz/itcruda

13. 8.>FESTIVAL INSPIRACE / Sušice / www.kulturasusice.cz
14. 8.>KONCERT KOMORNÍ HUDBY DUO KOS / Železná Ruda, 

kostel / od 18.30 hodin. www.zeleznaruda.cz/itcruda
14. 8.>SLAVNOSTNÍ PŘEDSTAVENÍ DŘEVĚNÉHO PANO-

RAMATU ZLATÁ STEZKA A JARMARK / Horní Vltavice, 
IC / od 10 hodin. www.hornivltavice.cz

14. 8.>VÁZÁNÍ VORŮ A PLAVENÍ DŘEVA / Rechle u Modravy 
/ od 10 do 15 hodin. www.npsumava.cz

16. 8.>PO STOPÁCH SAVCŮ / Kašperské Hory, IS / seznámíte 
se s běžnými i zvláště chráněnými šumavskými savci 
a jejich pobytovými znaky; nutné předchozí objedná-
ní. www.npsumava.cz

17. 8.>PERLORODKA V TEPLÉ VLTAVĚ / Soumarský most, 
parkoviště / vycházka s průvodcem, nutná registrace 
předem. www.npsumava.cz

17. 8.>DEN VLKA OBECNÉHO / Srní, NC / celodenní pro-
gram pro všechny cílové skupiny. www.npsumava.cz

18. 8.>TŘI KOSTKY CUKRU / Vimperk, letní kino / divadelní 
představení od 21 hodin. www.kulturavimperk.cz

19. 8.>KVILDSKÉ TISÍCOVKY / Kvilda, IS / putování po vrcho-
lech v okolí s jedinečným pohledem z Černé Hory, nut-
ná registrace předem. www.npsumava.cz

19. 8.>KABÁT REVIVAL / Sušice, ostrov Santos / www.kul-
turasusice.cz

20. 8.>SVATOBARTOLOMĚJSKÁ POUŤ A TRH / Vyšší Brod, 
náměstí / www.ivyssibrod.cz

20.–21. 8.>VOLARSKÉ SLAVNOSTI DŘEVA / Volary / boha-
tý kulturní program, řemeslný trh, dřevorubecké 
soutěže, atrakce pro děti, pochod v dřevácích. www.
kic-volary.cz

23. 8.>ŽIVOT VE VODĚ / Stožec, IS / vydejte se na stezku plnou 
zábavných úkolů a ověřte si své znalosti šumavské pří-
rody. www.npsumava.cz

23. 8.>STEZKA ODVAHY / Vimperk, areál arboreta / od 
17 hodin, pohádkové i strašidelné kostýmy, úkoly 
i odměny. www.kulturavimperk.cz

24. 8.>MÝTY A SKUTEČNOSTI O MRAVENCÍCH / Kvilda, IS / 
vycházka s povídáním o mravencích. www.npsumava.cz

24. 8.>MOTÝLI ŠUMAVY / Stožec, IS / vycházka s průvod-
cem, nutné objednání předem. www.npsumava.cz

25.–27. 8.>NOČNÍ PROHLÍDKY / hrad Kašperk / opět se podí-
váme do doby minulé, tentokrát zavítáme do 14. sto-
letí; od 21 hodin. www.kasperk.cz

26. 8.>ŽELEZNORUDSKÝ LETŇÁK / Železná Ruda, areál Za 
tratí / promítání filmu pod širým nebem, od 21 hodin. 
www.zeleznaruda.cz/itcruda

26. 8.>NÁVŠTĚVA DOMU DIVOČINY A PROHLÍDKA ZVÍ-
ŘECÍCH VÝBĚHŮ / Alžbětín, IS / výlet do NP Bavorský 
les, nutné objednání předem. www.npsumava.cz

26.–27. 8.>METAL MADNESS / Sušice / open air festival. 
www.mestosusice.cz

27. 8.>DOŽÍNKY PLZEŇSKÉHO KRAJE / Chanovice, zámec-
ký areál a skanzen / slavnost zemědělců a potravinářů. 
www.chanovice.cz

27. 8.>HRADOZÁMECKÁ NOC / hrad Rabí / večerní akce 
s bohatým programem www.hrad-rabi.eu

27. 8.>PEČENÍ CHLEBA / Lenora, obecní pec / přijďte ochut-
nat tradiční placky, housky a výtečný chléb. Od 9 do 
13 hodin. www.sumava.net/iclenora

27. 8.>METAL MADDNESS / Sušice, ostrov Santos / www.
kulturasusice.cz

ZÁŘÍ 2022
3. 9.>CHLUMANSKÝ TRH / Chlumany / trh s nabídkou čer-

stvého pečiva, lokálních výpěstků a výrobků, od 8 do 
12 hodin. www.chlumany.cz

3.–4. 9.>SUŠICKÁ POUŤ / Sušice / mše, pouťové atrakce, 
výstava drobného zvířectva v areálu chovatelů. www.
mestosusice.cz

4. 9.>POUŤ V ZAHRADĚ A JARMARK / zámek Kratochvíle 
/ celodenní zábavný program a mše. www.zamek-
-kratochvile.eu

8. 9.>VÝSTUP NA VRCHOL ANTÝGL / Horská Kvilda, IS / 
vycházka s povídáním o historii, místopisu a přírod-
ních poměrech, nutné předchozí objednání. www.
npsumava.cz

9.–11. 9.>ENDURO RACE / Špičák, areál Ski&bike Špičák / závod 
v cyklistickém enduru. www.zeleznaruda.cz/itcruda

9.–11. 9.>HOUBAŘSKÝ VÍKEND / Javorník na Šumavě / výsta-
va hub, vycházka s mykologem, určování hub, soutěž 
miss hřib, houbové menu. www.javorniksumava.cz

10. 9.>VEČER PRO ŽELEZNORUDSKO / Železná Ruda, areál 
Za tratí / celodenní hudební rock festival. www.zelez-
naruda.cz/itcruda

10. 9.>HISTORIE ŠUMAVY HROU / Stožec, lesní dílna / hra-
vé ukázky z výukových programů na téma historie 
Šumavy. www.npsumava.cz

10. 9.>ŠUMAVSKÉ KAŠPERSKÉ HORY / Kašperské Hory, 
náměstí / tradiční historické slavnosti města, pestrý 
kulturní program pro děti i dospělé. www.kasphory.cz

17. 9.>ŠUMAVSKÝ FOTOMARATON / Kašperské Hory, IS / 
fotografická soutěž pro veřejnost, nutná registrace 
předem. www.npsumava.cz

17.–24. 9.>FILMOVÝ FESTIVAL NATURVISION / Vimperk / 
promítání snímků z festivalů NaturVision Ekofilm 
a Voda, moře, oceány, terénní vycházky, přednášky, 
beseda, výtvarná soutěž. www.vimperk.cz

18. 9.>CHANOVICKÁ POUŤ / Chanovice / tradiční církevní 
a společenská akce, taneční zábava, sportovní utká-
ní, výstavy. www.chanovice.cz

24. 9.>PEČENÍ CHLEBA / Lenora, obecní pec / tradiční lenor-
ské placky, housky a výtečný chléb. Od 9 do 13 hodin. 
www.sumava.net/iclenora

24. 9.>STOŽECKÉ MISTROVSTVÍ SVĚTA V TLUČENÍ ŠPAČKŮ 
/ Stožec, IS / soutěž určená všem, co se rádi baví a nebo-
jí se do toho praštit, od 15 hodin. www.npsumava.cz

24.–25. 9.>DNY ŠUMAVSKÉHO TROJHRADÍ / hrad Kašperk 
/ tentokrát zavítáme do 14. století. www.kasperk.cz

28. 9.>DEN ROZHLEDEN / Javorník na Šumavě / www.javor-
niksumava.cz

ŘÍJEN 2022
1. 10.>DEN MÍSTNÍ POTRAVINY / Chanovice, skanzen / 15. 

ročník. www.chanovice.cz

1. 10.>CHLUMANSKÝ TRH / Chlumany / trh s nabídkou čer-
stvého pečiva, lokálních výpěstků a výrobků, od 8 do 
12 hodin. www.chlumany.cz

26. 10.>SEIDELOVA ŠUMAVA / Stožec, lesní dílna / promí-
tání starých fotografií zachycujících obyčejný život 
šumavských obyvatel a povídání o staré Šumavě. 
www.npsumava.cz

28.–30. 10.>FILMOVÉ KAŠPERSKÉ HORY / Kašperské Hory, 
kino / festival představí filmy související s Šumavou, 
doprovodné programy. www.kasphory.cz

29. 10.>PEČENÍ CHLEBA / Lenora, obecní pec / tradiční lenor-
ské placky, housky a výtečný chléb. Od 9 do 13 hodin. 
www.sumava.net/iclenora

Změna programu vyhrazena

Fotografické výstavy Správy Národního parku Šumava
Téma letošního roku – Rok mokřadů, se 
promítá také ve fotografických výstavách, 
které je možné zdarma zhlédnout ve vybra-
ných informačních střediscích a návštěv-
nických centrech Správy Národního par-
ku Šumava. A nejen jich.

Jedna z nich představuje mokřady na 
velkoformátových panoramatických foto-
grafiích pořízených z dronu. Snímky Rad-
ka Plíhala vznikaly při natáčení videozá-
běrů pro film o mokřadech, který by měl 
být hotov začátkem příštího roku. Velko-
formátové fotografie můžete vidět během 
léta a podzimu v Návštěvnických cent-
rech Kvilda, Srní a na rozhledně Poledník.

K roku mokřadů je zaměřena i výtvarná 
soutěž, která právě probíhá. Vyhodnocené 
obrázky můžete vidět od září v Návštěv-
nickém centru Kvilda.

V Návštěvnickém centru Srní si v prů-
běhu letní sezóny můžete prohlédnout 
i fotografie autora Pavla Semeráda zamě-
řené na slatě, řeky a potoky. Je toho ale 
o dost více…

Seznam výstav
IS Kvilda
leden–srpen CZECH NATURE PHOTO / výběr fotografií 

z uplynulých ročníků populární soutěže fotografií přírody.

NC Kvilda
květen–srpen LETECKÉ SNÍMKY MOKŘADŮ / velkoformá-

tové panoramatické snímky z dronu šumavských mokřadů 
od autora Radka Plíhala.

září–prosinec VÝTVARNÁ SOUTĚŽ / výstava vyhodnoce-
ných obrázků z výtvarné soutěže na téma „Voda v Národ-
ním parku Šumava“.

NC Srní
červen–srpen SRDCEM NA ŠUMAVĚ / fotografie mokřadů, 

slatí, potoků a řek objektivem Pavla Semeráda.

září–prosinec LETECKÉ SNÍMKY MOKŘADŮ / velkoformá-
tové panoramatické snímky z dronu šumavských mokřadů 
od autora Radka Plíhala.

IS Svinná Lada
květen–září RAŠELINIŠTĚ / představení flory a fauny raše-

linišť na fotografiích více autorů. 

IS Kašperské Hory
květen–září NÁRODNÍ PARK ŠUMAVA V PROMĚNÁCH 

ČASU / výstava ke 30 letům národního parku, která před-
stavuje především na historických fotografiích známá 
i méně známá místa.

IS Poledník
červen–září LETECKÉ SNÍMKY MOKŘADŮ / velkoformá-

tové panoramatické snímky z dronu šumavských mokřadů 
od autora Radka Plíhala.

MÚ Sušice
červenec–srpen KVĚTENA ŠUMAVY / představení zná-

mých i méně známých rostlin Šumavy podle jejich biotopů.

Štěpán Rosenkranz, Správa NP Šumava



Džemy a elixíry ze šumavských plodů
Sběr i zpracování šumavských plodů pro mě nezna-
mená ani tak práci, ale nádherný čas strávený v tichu, 

klidu a čistotě místní přírody. Těší mě, že mohu kou-
sek té Šumavy dopřát i vám ve formě našich džemů 
a elixírů. 

Naše džemy a elixíry voní létem, lesem a sluníčkem. 
Jsou vyráběny ručně ze šumavských plodů a obsahu-
jí vysoký podíl ovoce. Dbáme na šetrné zpracování 
surovin kvůli zachování jejich přírodní síly. Krom tra-
dičních borůvek a brusinek se snažíme zpracovávat 
ovoce, které upadlo v zapomnění (mirabelky, ryngle, 
moruše, aronie…). Džemy jsou bez chemických pří-
sad, obsahují přírodní pektin, nepoužíváme ani kyse-
linu citronovou, jen citronovou šťávu. Naše ovoc-
né elixíry jsou dochucené kořením a „tuzemákem“, 
obsahují většinou 7–10 % alkoholu. Případná sedli-
na v nich je důkazem přírodního původu a vysokého 
obsahu ovoce. Věříme, že má smysl vyrábět kvalitní 
produkty, ve kterých najdeme jen to, co tam skutečně  
patří. 

PLODY ŠUMAVY  
Bc. Petra Kratejlová
tel.: +420 775 210 691
e-mail: p.kratejlova@centrum.cz
www.plodysumavy.cz
instagram: plody_sumavy

Kapesní průvodci  
Šumavou
„Na Šumavě mám kořeny a také zde bydlím. Sám 
a později se svými syny, jsem ji prochodil křížem 
krážem ve všech ročních obdobích. Zkušenost šuma-
váka, věnujícího se celý život profesně horám, mi 
dává odvahu nabídnout vám ve spolupráci s mými 
syny naše šumavské průvodce.“  Jsme tři Šustři  
(tedy 3šus3).

Naše edice Kapesních průvodců Šumavou vychá-
zí vstříc všem návštěvníkům Šumavy, kteří nechtě-
jí ztrácet svůj čas hledáním stovek variant tras na 
mapách nebo na internetu a chtějí se bez větších pří-
prav vydat rovnou na výlet. V našich průvodcích jsme 
pro vás pečlivě vybrali trasy, na něž se můžete spo-
lehnout a které vám ukážou to nejkrásnější na Šuma-
vě. Zahrnují různorodé cíle – vrcholy kopců, ledov-
cová jezera, šumavské řeky a rašeliniště.

Naši průvodci se pro svůj malým formát A6 vejdou 
snadno do každé kapsy. Jsou vybaveny „nezničitel-
nou“ šitou vazbou a deskami z odolného papíru, aby 
vám mohly být dlouho spolehlivým společníkem na 
vašich cestách.

Antonín Šustr – 3šus3
3sustri@gmail.com 
www.3sus3.cz

Antonín Šustr, tel.: +420 734 358 269
Mgr. Pavel Šustr, PhD. (distribuce) 
tel.: +420 731 530 348
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„To pravé ze Šumavy“ 
Na jarním zasedání certifikační komise byla udělena značka ŠUMAVA originální produkt® 2 novým 
výrobkům, a také šumavskou regionální značku na další 3 roky obnovilo 7 výrobků, 1 služba a 1 záži-
tek. Oceněným blahopřejeme a těšíme se z toho, že rozšířili nabídku označenou šumavskou regio-
nální značkou. Kompletní seznam všech certifikovaných s podrobným popisem naleznete na inter-
netových stránkách www.regionalni-znacky.cz/sumava. Navštivte nás také na našem facebooku:

@sumavaoriginalniprodukt  

Marmeláda s duší 
Pošumaví opět získala 
prestižní ocenění 
I letošním rokem si naše citrusové marmelády přivá-
žejí z celosvětové soutěže v anglickém Dalemainu zla-
to a stříbro. Uspěla pomerančová klasika i růžový gra-
pefruit. Jsme potěšeni, že v tak velké konkurenci mezi 
několika tisíci sklenic z více než třiceti zemí světa, se 
postavily naše marmelády na první příčky. 

Ač připravujeme citrusové marmelády v mnoha vari-
acích, dlouhodobě nejžádanější je čistá pomerančová 
marmeláda uvařená z celých pomerančů včetně ručně 
krájené kůry. Právě tato získala před čtyřmi lety naši 
první zlatou medaili. Uvařili jsme ji tehdy tak, jak jsme 
si pamatovali její chuť a vůni, když jsme ji každoden-
ně snídali během naší dovolené na řeckém ostrově. Pár 
skleniček jsme rozdali mezi známé a zákazníky, kteří 
si od nás kupovali tradiční džemy z ovoce ze zahrádky 
a lesa. Jejich zpětná vazba nás nadchla a poptávka po 
pomerančové marmeládě začala postupně rozšiřovat 
naše dosavadní portfolio. Dnes naše nabídka výrob-
ků z citrusů i s různými kombinacemi, třeba českého 
ovoce, koření, vybraných destilátů či čokolády, neu-
stále vzrůstá a díky zájmu ze strany zákazníků nebo 
firem tvoří podstatnou část naší produkce. 

Pro milovníky marmelády bez kůry jsme připravi-
li kolekce z růžového grapefruitu se sníženým obsa-
hem cukru. Ochutnat je můžete hned ve třech vari-
antách, oceněných zlatem a stříbrem. V čisté formě, 
tedy jen grapefruitová dužina s troškou přidaného cuk-
ru anebo s pravou mexickou vanilkou. Hitem se stala 
ovšem marmeláda růžovo-grapefruitová s íránským 
šafránem, která dostala od panelu odborných porot-
ců v soutěži plný počet bodů a na svém hrdle se pyš-
ní zlatou medailí.

Po dlouhé covidové pauze se začaly pořádat svatby 
a naše zakázková výroba se rozšířila i tímto směrem. 
Svatební individuální zakázky ladíme do příběhů a to 
nás neskutečně baví. Dává nám to smysl a snouben-
cům zase punc originality. Na svět přicházejí sklenič-
ky plné harmonických zážitků s tím nejlepším ovocem, 
které trh nebo naše vzácná lokalita nabízí. 

Těšíme se na vás i letošní léto, ať již na některé 
z připravovaných akcí anebo přímo v naší marmelá-
dové provozovně. 

Jaroslava Frančíková,  
www.marmeladazposumavi.cz

Pravé šumavské výrobky

Obnovené certifikáty
Typ certifikátu: Výrobek

Mléčné výrobky  
z minimlékárny JOMA
Minimlékárna JOMA
Dolní Lhota 5
340 21 Janovice nad Úhlavou
tel.: +420 604 413 696
www.joma.farm

Typ certifikátu: Výrobek

Lenorské sklo malované 
a malované talíře 
Mgr. Vlastimil Randák, 
Keramika-sklo „U kocoura“
Houžná 31, 384 42 Lenora
tel.: +420 723 721 184
randyv@seznam.cz

Typ certifikátu: Výrobek

Železnorudské uzenářské 
výrobky – řemeslná výroba
Řeznictví-uzenářství  
Šnebergr, A. Kašpara 9
340 04 Železná Ruda
tel.: +420 376 397 432
www.reznictvisnebergr.cz

Typ certifikátu: Výrobek

Ručně tkané výrobky,  
ručně barvená vlna
Marie Chvojková
Maxov 54, 344 01 Všeruby
tel.: +420 733 203 332
www.krusinka.cz
fler.cz/shop/majka-chvojka

Typ certifikátu: Výrobek

Šumavské páteříkové  
růžence a desátky
Alena Kyrálová
Pod Svatoborem 1269
342 01 Sušice
tel.: +420 603 322 227
www.kyralky.cz

Typ certifikátu: Ubytovací služba

Ubytování v soukromí,  
„Penzion na Habeši“
Ing. Milada Janošíková
Žlíbek 1  
341 92 Kašperské Hory  
tel.: +420 723 117 746
www.penzionnahabesi.cz

Typ certifikátu: Výrobek

Biomáslo a Bio Ghí  
přepuštěné máslo
Rodinná farma Melcher
Červené Dvorce 11
342 01 Sušice
tel.: +420 728 817 271
syrarnamelcher@seznam.cz

Typ certifikátu: Výrobek

Biosýry z rodinné  
sýrárny Melcher
Rodinná farma Melcher
Červené Dvorce 11
342 01 Sušice
tel.: +420 728 817 271
syrarnamelcher@seznam.cz

Typ certifikátu: Zážitek

Šumavské zastavení  
se Štěpánkou
Štěpánka a Tomáš Balvínovi
Volšovská 492, 34201 Sušice
tel.: +420 602 493 475
stepanka.zakova@seznam.cz
balvinova.estranky.cz
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Přírodní mýdla ze Šumavy – originální 
dárek pro svatebčany 
Každá nevěsta a ženich chtějí, aby jejich vel-
ký den byl ten nejkrásnější. Nezapomenu-
telný. Jedinečný. Prostě takový, o kterém si 
budou povídat ještě několik let poté. Musí 
se ale připravit spousta věcí – dokonalé 
šaty pro nevěstu, místo a hudba k obřadu, 
dekorace. A v neposlední řadě i výslužka 
pro svatebčany. 

Tradiční koláčky čeká každý. Chce to tedy 
něco originálního, zároveň by takové dáreč-
ky měly sedět do celkové atmosféry svatby 
a ideálně neskončit v šuplíku. 

Takový dárek pro svatební hosty je třeba 
ručně vyrobené svatební mýdlo z mé dílny 
MýdLenka. Každý kousek je malé voňavé 
umělecké dílo, vyrobené z těch nejkvalit-
nějších surovin a místních bylinek. Hodí se 
na svatby zahradní, v boho stylu i rustikál-
ní. Velikostně jsou menší, než ta, která vyrá-
bím běžně, ale vzhled je stejný. 

Svatební mýdla mají speciální etiketu, 
kde mohou být iniciály nebo jména snou-
benců, datum svatby, obrázek ze svatebního 

oznámení. Barvy i font písma ladím také 
s oznámením – prostě tak, aby do sebe 
vše zapadalo.

Svatební mýdla jsou pokaždé jiná, a pro-
to potřebuji objednávku ideálně 2 měsíce 
dopředu, abych měla čas vše pro vás vyro-
bit. Mýdla totiž musí vyzrát, aby byla na 
váš velký den v nejlepší kondici.

Voňavý dárek si pak hosté odnesou domů. 
Když pak vezmou mýdlo do ruky a začnou 
se s ním mydlit, vzpomenou si na krásné 
okamžiky, které prožili ve vaší společnosti.

Vyzkoušejte mýdla, která nesou oceně-
ní Šumava originální produkt®! Moc ráda 
pomohu doladit váš svatební den voňavým 
dárkem na přání. 

Lenka Sojková, www.mydlenka.cz

Ochutnejte Šumavu v jejích plodech
Můj osobní příběh začal v dětství u mé babičky u řeky Otavy. Její zahrada byla plná ovo-
ce, zeleninových záhonů, všeho bylo dostatek. Také u řeky jsme spolu sbíraly vše, co se 
pak dalo zpracovat. U nás na stole nikdy nechyběla domácí ovocná šťáva, džemy, kom-
poty atd. Ráda jsem u všeho byla a pomáhala.

S maminkou jsme také jezdily na prázd-
niny k tetě do jižních Čech, která měla 
výkupnu lesních borůvek. Chodily jsme 
je tam často sbírat a teta je vykupovala. 
Se sbíráním borůvek, později i brusinek, 
jsme pak začaly i u nás na Šumavě a to trvá 
dodnes. Lesní plody se tak staly součástí 

mého života. Uvědomila jsem si, že sběr 
a zpracování lesních i zahradních plodů 
pro mě není ani tak práce, ale příjemný čas 
strávený v klidu a tichu šumavské přírody.

S narozením svých dětí jsem pokračova-
la v rodinné tradici domácího zavařování. 
Vše začalo borůvkovým a brusinkovým 

džemem, které položily základy mé váš-
ně. Borůvky a brusinky jsou takovou „kla-
sikou“, která na Šumavě převládá a vrací 
nás zpět do dávných časů, zpět k přírodě. 
Krom těchto dvou „šumavských perel“ se 
snažíme zpracovávat i plody, které upadly 
v zapomnění (mirabelky, ryngle, moruše…)

Později se má vášeň rozšířila o ovocné 
alkoholové elixíry a vznikly tak PLODY 
ŠUMAVY. Naše elixíry jsou vlastně likéry 
s vysokým podílem ovoce (60 %), obsahu-
jící 7–10 % alkoholu. V elixírech se snou-
bí lahodné šumavské ovoce s chutí koře-
ní a je završeno klasickou vůní tuzemáku.

Ovoce a plody obsažené v našich pro-
duktech jsou pouze z lokálních zdrojů a při 
výrobě dbáme na jejich šetrné zpracování, 
aby si zachovaly svoji původní přírodní sílu. 
Naší snahou je, aby finální výrobky obsa-
hovaly co nejvyšší podíl šumavského ovo-
ce, tedy aby chutnaly hezky „šumavsky“.

Výroba džemů a elixírů je pro nás poctivé 
řemeslo, nikoliv tovární proces. Pod ruka-
ma nám projde každá jednotlivá sklenič-
ka a láhev. Je pro nás poctou, že od letoš-
ního dubna mohou naše skleničky a lahve 
nést ocenění Šumava originální produkt®, 
neboť splňují veškerá kritéria této znač-
ky. Věříme, že má smysl vyrábět kvalitní 
produkty, v nichž najdeme jen to, co tam 
skutečně patří. Petra Kratejlová,  

www.plodysumavy.cz

Příběh z Ateliéru s duší    
aneb co mám furt s tím vlčím mákem...
 V minulém čísle novin jsem vám povídala 
o tom, jak se rodí obrazy z Ateliéru s duší, 
aneb proč mám na fotkách zavřené oči. 

Dnes vám zkusím povyprávět příběh svých 
vlčích máků. To bylo tak: „Já maluju mák, 
máma maluje mák, prastrýc maloval mák.“ 
Ale teď pěkně po pořádku.

Jmenuju se Jarka Papežová, maluju celý 
svůj život. Lidé mě mají spojenou hlav-
ně s obrazy rozevlátých makových luk, 
venkovských kytic plných kopretin, chrp 
a vlčího máku. Žiju v Pošumaví, v proskle-
ném domečku s červenými okny, ve vísce 
s příjemným názvem „Veselí“. No a v tom 
domečku mám obraz. Tedy mám tam spous-
tu obrazů, ale dnes chci vyzdvihnout hlav-
ně ten ze všech nejdůležitější, ten, který 
mám nejraději – zkrátka ten nejmakovější. 
Je to malba ve zdobeném starém rámu a na 
něm kulatá váza s velkým pugétem vlčích 
máků. Některé květy věsí hlavičky dolů. 
Až později jsem pochopila proč. Namalo-
val ho můj prastrýc a vpravo dole jej pode-
psal Hodl. Je to typický obraz gaučový, 
jak jim s oblibou říkám a tenhle termín se 
mezi mými zákazníky rychle vžil. Takový 
obraz je většinou širší než vyšší a je na něm 
cosi lahodného, co se dá pořád a doneko-
nečna pozorovat. Hlavně vleže samozřej-
mě. No a rázem ty skloněné květy dávají  
smysl.

Jak jsem ten obraz získala, je na delší poví-
dání. Na to se mně zeptejte někdy, až při-
jedete k nám pro ten svůj makový úlovek.

Takže myslíte, že to začalo všechno tím 
starým makovým obrazem? Nezačalo! 
Maluju už od dob, co jsem udržela tužku 
v ruce. Je to už přes 40 let, ale tím se chlu-
bit nebudu. Vlčí máky jsem vždy obdivo-
vala, ty jejich zmuchlané červené sukýnky 
vlající ve větru. Když jsem si tu krásu chtě-
la utrhnout, nedonesla jsem ji nikdy domů. 
Dají se obdivovat jen tam, kde samy rostou. 
Působí velmi křehce, a přesto jsou nezdol-
né. Dokážou se sami vysemenit a dělají 
to velmi rádi. Asi pro jejich neuchopitel-
nost jsem si je oblíbila více než jiné luč-
ní a polní kvítí. Už jsem jich namalovala 
tolik a pořád jich není dost. Velmi oblíbe-
né jsou také letní louky. Hlavně ty velko-
formátové. Když je dáte nad gauč, rázem 
se ocitnete na slunné voňavé louce. Nechci 
dokumentovat to, co u nás roste, ale donést 
kousek té voňavé nádhery domů. Zachytit 
atmosféru, pomíjivé okamžiky, hru světla, 
mávnutí motýlích křídel.

Podle poslední malířské módy si můžete 
u mě poručit, zda chcete louku před deštěm, 
po dešti, ranní s kapkou rosy, ty jsou samo-
zřejmě dražší, protože nerada vstávám, fia-
lovou bouřkovou s ještě teplou pavučinkou 
upředenou na model babího léta. Posílám 
je pěkně zabalené a do dálky. I v cizině se 
dobře uchytily. Dokonce prý paní cítila i pyl 
(asi nebudou vhodné pro alergiky). Malu-
ju je nejraději venku a skutečně na ně něco 
z té přírody napadá. Často se mi přilepu-
jí na schnoucí plátno malé hloupé mušky, 
které se nechaly nalákat a ošálit. 

Romanticky působí ve venkovských 
chalupách. Nejeden příbytek už zkrášlily 

a pomohly tak dotvořit útulný domov. Pře-
ci jen když pověsíte obraz na čerstvě vyma-
lovanou zeď, hned je člověku doma tak 
nějak veseleji. Moje máky se díky návr-
hářce značky Zannia objevily i na letních 
šatech, červenaly se na čokoládách, na ter-
mohrnku pro kavárnu Jednorožec, i na bás-
nické sbírce. Zkrátka plevelí se mi hezky 
pod rukama samy. 

Vlčí mák ke mně prostě patří. Přátelé mi 
je fotí doma i v cizině. Mám už pěknou sbír-
ku předmětů s touto tématikou. V Německu 
o mě hovoří jako o Mohnfrau – maková paní.

Mák se mi červená i před chalupou. Až 
pojedete kolem, schválně se podívejte. Mís-
to vývěsního štítu se houpe velká malířská 
paleta s nápisem Ateliér s duší. Nebojte se, 
jestli budete chtít namalovat něco jiného, 
než květiny a vlčí mák, nevyprovodím vás. 
Ráda zachytím všechno, co má v sobě kouz-
lo a poezii. Oblíbené jsou například moje 
novinky s plyšovými medvídky na plát-
ně. Někdo zase tvrdí, že bych měla zaru-
čeně malovat jenom architekturu, protože 
ta mi jde nejvíc. Silný dojem zanecháva-
jí i duchovní témata a madony nebo když 
mě přepadne nutkání vykouzlit kouzel-
ného skřítka – rázem se stane miláčkem 
celé rodiny. Tak schválně, co byste chtěli  
namalovat vy? 

Přátelé, jak praví klasik – někdo je tako-
vý a někdo je makový. Až vám zkříží cestu 
vlčí mák, vzpomenete si na mě? Ráda vás 
potkám na různých akcích a výstavách, kde 
představuji svůj barevný svět. Sledujte můj 
FB Jarka Papežová Ateliér s duší a neunik-
ne vám ani malířská myš.

Jarka Papežová
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Frymburské 
marmelády
Znáte Frymburk? Malebné městečko na 
břehu lipenské přehrady a právě odtud jsou 
naše marmelády. Již 6 let vaříme s láskou 
poctivé marmelády, tak jak je vařily naše 
babičky. Bez chemie, želírovacích cukrů 
a barviv. Používáme převážně lokální ovo-
ce, borůvky z lesů v okolí, třešně, švestky 
a višně ze Lhenic, jahody z Vodňan, rybíz 
z místních zahrádek. Sklenička Frymburské 
marmelády může být krásnou vzpomínkou 
na dovolenou na Šumavě, nebo i parádním 
dárkem pro vaše blízké. Vybere si určitě 
každý. Mezi nejoblíbenější patří šumavská 
borůvková, Frymburská letní nebo jahodo-
vá s višněmi. Pokud navštívíte Frymburk 
na podzim, máme připravenou podzim-
ní, ve které je černý bez, aronie, švestky 
a borůvky. Anebo zkuste Valentýnskou, 

s hromadou malin, jahod a vanilky. Ve 
Frymburku marmošky nabízíme v Hotelu 
Maxant, na Lipně v nové pekárně Chleba 
se solí. Pokud ochutnáte a budou vám chy-
bět, rádi je i pošleme k vám domů.

Lenka Procházková, Frymburk

Přijďte ochutnat borůvkové pivo  
do Šumavského pivovaru
Jsme rádi, že pro vás můžeme i nadále vařit 
pivo v našem minipivovaru, který patří k těm 
opravdu malým a rukodělným. Pomalu se 
blížíme k 2 000 várkám, uvařeným od roku 
2010, kdy jsme po 43 letech obnovili tradi-
ci vaření piva ve Vimperku. Pivovarnictví 
tu má velmi dlouhou tradici, v zámeckém 
pivovaru se vařilo pivo již před rokem 1547 
a v měšťanském od roku 1598.

Naše stálá piva můžete ochutnat přímo 
na čepu v pivovarské pivnici – světlý ležák 
11°, polotmavý ležák 12°, tmavý speci-
ál 13° a velmi oblíbený polotmavý 7sla-
dový speciál 13° s výraznější hořkostí, ale 
i sezónní speciály. Na léto zpestříme nabíd-
ku oblíbeným pšeničným pivem a speciál-
ním alem, který je svrchně kvašený na čer-
stvých šumavských borůvkách. 

I letos se můžete při návštěvě Vimperka 
po celý rok v pátek a v době letních prázd-
nin též ve středu a v sobotu zúčastnit nové-
ho formátu zážitkových a degustačních pro-
hlídek s odborným výkladem. Dozvíte se 
nejen o surovinách, které můžete i ochut-
nat, ale také o postupu výroby a historii va-
ření piva, včetně zajímavostí o australských 
alech, které vaříme ve spolupráci s minipivo-
varem v Sydney. K výrobě využíváme ote-
vřené kvasné kádě, takže si můžete kvašení 
nejen prohlédnout, ale i zažít jeho jedineč-
nou vůni. Na závěr samozřejmě ochutnáte 
3–5 vzorků piva přímo z ležáckých tanků 
a také sladinu, mladinu a mláto. Prohlídky 
jsou pro max. 8 osob, je dobré si rezervovat 
místa předem. Aktuální otevírací doba a na-
bídka je uvedena na www.sumavskypivovar.
cz. A i když je pivnice zavřena, prodáváme 

lahvové pivo na „zazvonění“, pokud je ně-
kdo přítomen – v sezóně většinou každý 
pracovní den „přes den“ – přibližně mezi 
8. a 16. hodinou. Pokud chcete mít jistotu, 
že nás zastihnete, je nejlepší zavolat v den, 
kdy byste si chtěli naše pivo zakoupit.

Naše piva můžete také kdykoli celoroč-
ně ochutnat v restauracích Zdeňka Pohlrei-
cha v Praze – Café Imperial a Next Door 
či v restauraci Pepř&Sůl ve Vysočanech.

Jako každým rokem se také letos setká-
te s naším pivem na různých akcích – na 
Dnu Národního parku Šumava na Rokytě 
(16. 7.), na Medových slavnostech ve Včel-
né pod Boubínem (30. 7.), ve Vimperku 
na akci Léto pod Boubínem (13. 8.). Tak-
že se společně s vámi těšíme na letní sezó-
nu a doufáme, že vám budou piva, oceněná 
značkou Šumava originální produkt®, chut-
nat stejně, jako v minulých letech. 

Ivan Hojdar,  
Šumavský pivovar – majitel a sládek
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