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Srpnové akce na Šumavě 

1. 8. 2022 / Skleněná archa / Kvilda, IS / vycházka pod vrchol Luzný, nutná registrace předem. 

www.npsumava.cz 

2. 8. 2022 / Chalupská slať / Svinná Lada, IS / vycházka s průvodcem, nutná registrace pře-

dem. www.npsumava.cz 

2. 8. 2022 / O krok zpátky s kolovrátky / Kašperské Hory, IS / tvořivá dílna zpracování vlny 

od 13 hodin, nutná registrace předem. www.npsumava.cz 

2. 8. 2022 / Lee Andrew Davison / Lipno nad Vltavou, Stezka KS / www.stezkakorunamis-

tromu.cz 

3. 8. 2022 / Houby Šumavy / Zhůří, parkoviště / vycházka s průvodcem, nutná registrace 

předem. www.npsumava.cz 

4. 8. 2022 / Stará řemesla / Stožec, IS 

/ tradiční šumavský jarmark, histo-

rická řemesla, ukázky zpracování pří-

rodních materiálů, tvořivé dílny a sou-

těže nejen pro děti. www.npsu-

mava.cz 

5. – 6. 8. 2022 / Železnorudské slav-

nosti / Železná Ruda / hudba, jar-

mark, pouťové atrakce a další. 

www.zeleznaruda.cz/itcruda/ 

5. – 7. 8. 2022 / Oslavy 500. let pový-

šení na královské horní město / Hory Matky Boží / www.velhartice.cz 

6. 8. 2022 / Chlumanský trh / Chlumany / trh s nabídkou čerstvého pečiva, lokálních výpěstků 

a výrobků, od 8 do 12 hodin. www.chlumany.cz 

 

S
rp

e
n

  
  

  
  

 r
o
k
 2

0
2

2
 

Výstavy a dlouhodobé 
akce  

do konce srpna / Promítání pod širým nebem 
/ Kašperské Hory / každý pátek od 21:30 hodin 
v parčíku pod kinem. www.kasphory.cz  

do konce srpna / Tvořivé čtvrtky / Stožec, lesní 
dílna / každý čtvrtek (kromě 4. 8) nahlédneme 
do tradičních šumavských řemesel, naučíme se 
zpracovávat ovčí vlnu, tvořit skřítky a zvířátka z 
přírodních materiálů, drátkovat a mnoho dal-
ších zajímavých činností. www.npsumava.cz 

do konce srpna / Komentované prohlídky 
města / Vimperk / každý čtvrtek od 14 do 16 
hodin, carubin@centrum.cz, 739 069 271 

do konce srpna / Komentované prohlídky 
města / Kašperské Hory / každé úterý a čtvrtek 
od 15 a neděle od 10.30 hodin, délka prohlídky 
75 minut, prodej vstupenek na MěKIS. 
www.kasphory.cz 

do konce srpna / Komentované prohlídky 
města / Sušice / každé pondělí od 10 hodin ok-
ruh po levém břehu řeky Otavy, od 14 hodin 
okruh po pravém břehu; sraz před radnicí. 
www.mestosusice.cz 

do 10. 8. 2022 / Mému srdci blízké / Chano-
vice, konírna u zámku / výstava obrazů Milo-
slavy Pohankové, výtvarnice z Polánky u Kase-
jovic. www.chanovice.cz 

do 10. 8. 2022 / Andělské obrazy / Chanovice, 
konírna u zámku / výstava Zdeňky Sedlákové, 
výtvarnice z Kadaně. www.chanovice.cz 
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6. 8. 2022 / Folkový festival / Žihobce, zámecký park / hrají: 3G K, Ilona Arwin Tykalová a 

Antikvartet Dušana Vančury. www.zihobce.eu 

6. 8. 2022 / Hudební festival na dvorečku / Krušlov, včelín / hrají: Znouzecnost, Radosta a 

Ukulele gang; od 19 hodin. www.kruslovskyvcelin.cz 

6. 8. 2022 / Škwor / Sušice, ostrov Santos / www.kulturasusice.cz 

6. – 7. 8. 2022 / Kašperskohorská pouť / Kašperské Hory / poutní procesí, staročeský jar-

mark, folklorní vystoupení, harmonikáři, pouťové atrakce a doprovodný program. 

www.kasphory.cz 

7. 8. 2022 / Sen noci svatojánské / Chanovice, zámecký areál / divadelní představení sou-

boru TYJÁTR Horažďovice, od 17 hodin. www.chanovice.cz 

8. 8. 2022 / Po stopách savců / Kašperské Hory, IS / seznámíte se s běžnými i zvláště chráně-

nými šumavskými savci a jejich pobytovými znaky; nutné předchozí objednání. www.npsu-

mava.cz 

9. 8. 2022 / Život ve vodě / Stožec, IS / vydejte se na stezku plnou zábavných úkolů a ověřte 

si své znalosti šumavské přírody. www.npsumava.cz 

9. 8. 2022 / O krok zpátky s kolovrátky / Kašperské Hory, IS / tvořivá dílna zpracování vlny 

od 13 hodin, nutná registrace předem. www.npsumava.cz 

9. 8. 2022 / Kdekrademor / hrad Velhartice / divadelní komedie na motivy několika povídek 

z Boccacciova Dekameronu. www.hrad-velhartice.cz 

9. 8. 2022 / McBerds / Lipno nad Vltavou, Stezka KS / www.stezkakorunamistromu.cz 

9. - 11. 8. 2022 / Macbeth / hrad Kašperk / od 21 hodin. www.kasperk.cz 

10. 8. 2022 / Na vrchol Falkenstein / Alžbětín, žel. nádraží / výprava za poznáním jedinečné 

přírody v NP Bavorský les; nutné přihlášení předem. www.npsumava.cz 

10. 8. 2022 / Mýty a skutečnosti o mravencích / Kvilda, IS / vycházka s povídáním o mraven-

cích. www.npsumava.cz 

12. 8. 2022 / Ruční výroba skleněných korálků / Kašperské Hory, IC / dozvíte se o historii 

sklářství a zkusíte si vyrobit vlastní korálek, od 13 hodin, nutné přihlášení předem. www.npsu-

mava.cz 

12. – 14. 8. 2022 / Cyrano / hrad Kašperk / od 21 hodin. www.kasperk.cz 

12. - 14. 8. 2022 / Specialized Test The Best Lipno / Lipno nad Vltavou / www.lipno.info 

12. - 21. 8. 2022 / Lipno Sport Festival / Lipno nad Vltavou / www.lipno.info 

13. 8. 2022 / Divočina Šumavy / Polka, parkoviště / vycházka po stopách dávného osídlení; 

nutné přihlášení předem. www.npsumava.cz 

13. 8. 2022 / Javornický Pazdřivec / Javorník na Šumavě / nezávodní MTB happening, jízda 

horských kol v terénu na Javornických okruzích. www.javorniksumava.cz 

13. 8. 2022 / Tavba skla na Páteříkové Huti / Javorná / od 10 hodin. www.hof-art.cz 

13. 8. 2022 / Léto pod Boubínem / Vim-

perk, letní kino / od 18 hodin, hrají: Chai, 

Narttu, The Atavists, Barbora Poláková. 

www.kulturavimperk.cz 

13. 8. 2022 / Krásy Šumavy a Nepálu / 

Železná Ruda, chata Pancíř / přednáška 

fotografa Vládi Hoška a himálajského 

lezce Honzy Trávy, od 20 hodin. www.ze-

leznaruda.cz/itcruda 

13. 8. 2022 / Festival Inspirace / Sušice / 

www.kulturasusice.cz 

do 31. 8. 2022 / Výstava Sběr / Hojsova Stráž, 
Galerie Stará pošta / expozice různých výtvar-
ných forem od výtvarné skupiny 36 sirek. 
www.zeleznaruda.cz/itcrudado 4. 9. 2022 / 
Výstava Pevnosti bronzového věku v jižních 
Čechách / Prachatice, muzeum / www.pracha-
tickemuzeum.cz 

do 31. 8. 2022 / Prodejní výstava šumavských 
řemeslníků a výtvarníků / Prášily, Panská sto-
dola / vystavují zde místní řezbáři, skláři i další 
lokální tvůrci a umělci. Otevřeno denně 10 -17 
hodin. 

do 4. 9. 2022 / Výstava Pevnosti bronzového 
věku v jižních Čechách / Prachatice, muzeum 
/ www.prachatickemuzeum.cz 

do 24. 9. 2022 / Komentované prohlídky / 
Mouřenec u Annína / prohlídky kostela a kost-
nice, sraz před kostelem každou sobotu v 11 
hodin. www.pratelemourence.cz 

 

do 25. 9. 2022 / Jízda vláčkem na Černé jezero 
/ Železnorudsko / denně kromě pondělí ráno 
ze Ž. Rudy přímo na Černé jezero a po celý den 
pak jezdí mezi Špičákem – sedlo a Černým je-
zerem, poslední jízdu končí opět v ŽR. 
www.zeleznaruda.cz/itcruda 

do 25. 9. 2022 / Otevřený Andělíček / Sušice 
/ každou neděli bude otevřená kaple Anděla 
Strážce vždy od 14 do 16 hodin. 
www.mestosusice.cz 

do 30. 9. 2022 / Prohlídky kostela Panny Ma-
rie Pomocné z Hvězdy / Železná Ruda / vždy 
pondělí, středa a pátek v 9 hodin. www.zelez-
naruda.cz/itcruda 

do 30. 9. 2022 / Komentované prohlídky kos-
tela Neposkvrněného Početí Panny Marie / 
Hojsova Stráž / vždy v sobotu od 19 hodin. 
www.zeleznaruda.cz/itcruda 

do 2. 10. 2022 / Letní turistická soutěž „Po-
znej okolí Špičáku / Železnorudsko / www.ze-
leznaruda.cz/itcruda 

do 31. 10. 2022 / Výstava Krajina míru, pole 
války / hrad Velhartice / výstava přibližující 
období 30leté války v západních Čechách v bu-
dově bývalého hradního pivovaru. www.hrad-
velhartice.cz 

do 31. 10. 2022 / V ráji šumavském / Vim-
perk, zámek / výstava obrazů Barbory Chlastá-
kové. www.kulturavimperk.cz 

do 30. 11. 2022 / Výstava Babiček / Zámek 
Mlázovy / výstava 160 různých vydání knihy 
Babička k 160. výročí úmrtí B. Němcové. 
www.zamekmlazovy.cz  
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14. 8. 2022 / Koncert komorní hudby Duo Kos / Železná Ruda, kostel / od 18.30 hodin. 

www.zeleznaruda.cz/itcruda 

14. 8. 2022 / Slavnostní představení dřevěného panoramatu Zlatá stezka a jarmark / Horní 

Vltavice, IC / od 10 hodin. www.hornivltavice.cz 

14. 8. 2022 / Vázání vorů a plavení dřeva / Rechle u Modravy / od 10 do 15 hodin. 

www.npsumava.cz 

16. 8. 2022 / Po stopách savců / Kašperské Hory, IS / seznámíte se s běžnými i zvláště chrá-

něnými šumavskými savci a jejich pobytovými znaky; nutné předchozí objednání. www.npsu-

mava.cz 

16. 8. 2022 / Letní hudební Stezka 2022 - Naked Professors / Lipno nad Vltavou, Stezka KS 

/ www.stezkakorunamistromu.cz 

17. 8. 2022 / Perlorodka v Teplé Vltavě / Soumarský most, parkoviště / vycházka s průvod-

cem, nutná registrace předem. www.npsumava.cz 

17. 8. 2022 / Den vlka obecného / Srní, NC / celodenní program pro všechny cílové skupiny. 

www.npsumava.cz 

18. 8. 2022 / Tři kostky cukru / Vimperk, letní kino / divadelní představení od 21 hodin. 

www.kulturavimperk.cz 

19. 8. 2022 / Kvildské tisícovky / Kvilda, IS / putování po vrcholech v okolí s jedinečným po-

hledem z Černé Hory, nutná registrace předem. www.npsumava.cz 

19. 8. 2022 / Kabát revival / Sušice, ostrov Santos / www.kulturasusice.cz 

20. 8. 2022 / Svatobartolomějská pouť a trh / Vyšší Brod, náměstí / www.ivyssibrod.cz 

20. – 21. 8. 2022 / Volarské slavnosti dřeva / Volary / bohatý kulturní program, řemeslný 

trh, dřevorubecké soutěže, 

atrakce pro děti, pochod v dřevá-

cích. www.kic-volary.cz 

23. 8. 2022 / Život ve vodě / 

Stožec, IS / vydejte se na stezku pl-

nou zábavných úkolů a ověřte si 

své znalosti šumavské přírody. 

www.npsumava.cz 

23. 8. 2022 / Stezka odvahy / Vim-

perk, areál arboreta / od 17 ho-

din, pohádkové i strašidelné kostýmy, úkoly i odměny. www.kulturavimperk.cz 

23. 8. 2022 / Letní hudební Stezka 2022 - Josef Fojta / Lipno nad Vltavou, Stezka KS / 

www.stezkakorunamistromu.cz 

24. 8. 2022 / Radiokemp Frekvence 1 na Lipně – Mirai / Lipno nad Vltavou / www.lipno.info 

24. 8. 2022 / Mýty a skutečnosti o mravencích / Kvilda, IS / vycházka s povídáním o mraven-

cích. www.npsumava.cz 

24. 8. 2022 / Motýli Šumavy / Stožec, IS / vycházka s průvodcem, nutné objednání předem. 

www.npsumava.cz 

25. – 27. 8. 2022 / Noční prohlídky / hrad Kašperk / opět se podíváme do doby minulé, ten-

tokrát zavítáme do 14. století; od 21 hodin. www.kasperk.cz 

26. 8. 2022 / Železnorudský letňák / Železná Ruda, areál Za tratí / promítání filmu pod širým 

nebem, od 21 hodin. www.zeleznaruda.cz/itcruda 

26. 8. 2022 / Návštěva Domu divočiny a prohlídka zvířecích výběhů / Alžbětín, IS / výlet do 

NP Bavorský les, nutné objednání předem. www.npsumava.cz 

26. – 27. 8. 2022 / Metal Madness / Sušice / open air festival. www.mestosusice.cz 

Oslavy 500 let povýšení 
obce Hory Matky Boží na 
královské horní město 

V letošním roce malá osada Hory Matky Boží 
slaví významné jubileum. Před pěti sty lety, 
v době rozvoje hornického dolování, jí byl krá-
lem Vladislavem II. Jagellonským udělen titul 
Královského horního města. Titul byl několi-
krát dalšími panovníky potvrzen a do dnešního 
dne Horám Matky Boží nebyl oficiálně ode-
brán.  

 

Hlavní část oslav tohoto významného výročí 
bude probíhat na náměstí ve dnech 5.-
7.8.2022. V programu je například páteční za-
hajovací koncert v kostele, účinkují: Anděla 
Florianová – varhany a Magdaléna Mašlaňová 
– housle. Poté bude následovat ohňostroj.  
V sobotu se uskuteční malá hornická paráda, 
divadlo místních ochotníků, hudební odpo-
ledne s posezením rodáků a přátel HMB a ve-
černí pouťová zábava. V neděli se bude konat 
mše svatá na Kalvárii, kterou bude celebrovat 
Dominik Duka, odpoledne proběhne tradiční 
fotbalový zápas.  

Doprovodný program bude probíhat i 
v ostatních prázdninových dnech. V průběhu 
oslav bude možné si koupit novou knihu o Ho-
rách Matky Boží a další upomínkové před-
měty.  

 

 Představení Macbeth a 
Cyrano na Kašperku 

Od 9. do 11. srpna se můžete těšit na již tra-
diční představení spolku Kašpar, jenž ztvární 
jednu z nejznámějších Shakespearových 
tragédií Macbeth, ve které se zlo rodí teď a 
tady a z uctívaného hrdiny se stává nenávi-
děný tyran. 

Od 12. do 14. srpna spolek Kašpar připravil 
hru Cyrano, příběh plný hrdosti a lásky, který 
rozhodně nezestárnul. 

 

Doporučujeme rezervaci předem. Více in-
formací naleznete na www.kasperk.cz 
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27. 8. 2022 / Dožínky Plzeňského kraje / Chanovice, zámecký areál a skanzen / slavnost 

zemědělců a potravinářů. www.chanovice.cz 

27. 8. 2022 / Hradozámecká noc / hrad Rabí / večerní akce s bohatým programem 

www.hrad-rabi.eu 

27. 8. 2022 / Pečení chleba / Lenora, obecní pec / přijďte ochutnat tradiční placky, housky a 

výtečný chléb. Od 9 do 13 hodin. www.sumava.net/iclenora 

27. 8. 2022 / Metal Maddness / Sušice, ostrov Santos / www.kulturasusice.cz 

 

Stavba poválkového chodníku dočasně uzavře 
Soumarské rašeliniště 

     Na Soumarské rašeliniště se od revitalizace, která proběhla téměř před 20 lety, postupně 

navrací voda a to je známkou funkčnosti revitalizačních prací, jež stále probíhají na území 

celého Národního parku Šumava. 

     „Když se návštěvníci vydají na Soumarské rašeliniště, ve skutečnosti nejdou na rašeliniště, 

ale pouze na jeho zbytek, de facto na jeho dno. Až osmimetrová vrstva rašeliny, jež se zde 

hromadila více než deset tisíc let, byla totiž postupně odvodňována, frézována a odvážena k 

dalšímu zpracování. Nakonec zbyla jen vrstva půl až jednoho metru obnažené a odvodněné 

rašeliny, která nadále rychle ztrácela svou pórovitou strukturu, díky níž je schopná držet ob-

rovské množství vody,“ vysvětluje negativní dopady vytěžení mokřadu Lukáš Linhart, člen 

týmu Life for Mires Správy NP Šumava, který aktuálně navrací vodu do šumavských mokřadů 

a dodává: „Vlivem odvodnění a poklesu hladiny vody sem byl umožněn přístup půdním roz-

kladačům a oproti ukládání uhlíku probíhajícímu při procesu rašelinění, docházelo naopak k 

jeho uvolňování. Dalším negativním efektem bylo přehřívání povrchu. Bez vody a vegetace 

totiž povrch rašeliniště působil na mikroklima jako tzv. tepelný ostrov, tedy naprosto opačně 

než zachovalý mokřad, jenž vypařuje vodu a sytí vzduch vlhkostí“ doplňuje Lukáš Linhart. 

     Z těchto důvodů přistoupila Správa Národního parku Šumava v letech 2001–2004 k jeho 

revitalizaci. V té době byla přehrazena podstatná část odvodňovacích kanálů a na povrch ra-

šeliniště navezen mulč tak, aby se zde snáz uchytily mokřadní rostliny. 

     Rašeliniště, které bylo od té doby přístupné veřejnosti, získávalo zpět své funkce – opět 

začalo zadržovat vodu, ochlazovat krajinu a ukládat uhlík. Návštěvníci, kteří procházeli nauč-

nou stezkou, tak mohli pozorovat tyto procesy přímo uvnitř tohoto severského biotopu a z 

nadhledu sledovat rašeliniště z menší vyhlídkové věže. Zpočátku přitom stačilo umístit na ce-

lou 1,5 km dlouhou naučnou stezku jen pár poválkových chodníků, které se klenuly pouze 

nad nejvlhčími místy. Jak se ale rašeliniště postupně regenerovalo a zavodňovalo, podzemní 

voda stoupala a stále zamokřených míst rychle přibývalo. V současnosti je situace tak daleko, 

že není možné projít naučnou stezku suchou nohou. Proto Správa Národního parku Šumava 

naplánovala kompletní rekonstrukci, tedy spíše stavbu plnohodnotného poválkového chod-

níku. Proto bude Soumarské rašeliniště pro veřejnost uzavřené od 1. srpna do 31. října. Po 

dokončení prací v této lokalitě projde částečnou opravou rovněž poválkový chodník na Cha-

lupské slati, a to v rámci cca dvou až třítýdenní plné uzavírky. 

Zdroj: Správa NP Šumava 

 

Páteříkové slavnosti na 
Javorné 

V sobotu 13. srpna 2022 se od 10 hodin konají 
na Javorné Páteříkové slavnosti.  

 

 

     Program:  
▪ Slavnostní zapálení malé korálkové 
pícky (Ing. Martin Kroc PhD.)  
▪  Počátky výroby skla (doc.Dr.Ing. 
Dana Rohanová, VŠCHT Praha)  
▪  Ukázka navíjení korálků na tyč z 
pece (Ing. Eva Hof Krocová)  
▪ Ukázky malby na sklo (mistrová 
Sylva Karlovská, VOŠ sklářská v Novém Boru) 
▪  Práce se sklem (mistr Pavel Tille, 
VOŠ sklářská v Novém Boru  
▪ Workshop tvorby náušnic a korálů 
(Ing. Eva Hof Krocová)   
▪ Páteříkové speciality na posílení 
těla i ducha 

Všichni jste srdečně zváni, vstupné dobro-

volné. (49.2066439N, 13.3018406E). Další 

informace: Ing. Eva Hof Krocová, telefon: 
602175494, email: hof@hof-art.cz,www.pa-
terikovahut.cz 

 

XTERRA Prachatice 

O víkendu 13. – 14. srpna 2022 se v Pracha-
ticích koná prestižní závod světového a evrop-
ského poháru a Mistrovství Evropy, k závodu 
se mohou připojit i amatérští závodníci. Tratě 
závodu jsou výzvou, ale v pohodě je zvládnou 
i víkendoví sportovci.  

Letos se můžete těšit na nové tratě v okolí 
Ktiše a Libína. Závod složený z plavání, hor-
ského kola a běhu doplní pestrý doprovodný 
program, živá hudba na náměstí, food festival, 
hry pro děti, expozice sponzorů a také závody 
pro příchozí a děti. 

Více informací o závodu naleznete na 
www.xterra.cz 

  

 

 

 

 

http://www.chanovice.cz/
http://www.hrad-rabi.eu/
http://www.sumava.net/iclenora
http://www.kulturasusice.cz/
mailto:hof@hof-art.cz,www.paterikovahut.cz
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