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V Česku je možné vidět všechny krásy svě-
ta v lidském měřítku, bez nebezpečí, bez 
velkého cestování. Stačí přijet, chodit a vní-
mat. A zažít spoustu malých dobrodružství. 
Proto přijměte starobylé české pozvání: 
„Buďte vítáni!“

Na horských hřebenech lze dojít od jedné 
turistické chaty nebo usedlosti k druhé 
ne déle než za hodinu, při splouvání řek 
stačí pohodlné kánoe, při paraglidingu lze 
přistát téměř kdekoliv a na cyklistickém 
výletě vždy narazíte na příjemnou hospůd-
ku. Česko nabízí nejhustší síť turistických 
značených cest na celém světě. Nemůžete 
se tu ztratit, povedou vás rozcestníky, šipky 
a značky na stromech. Všechny trasy jsou 
vyznačené na turistických mapách. Taková 
je i Šumava.

Hluboké lesy, rozsáhlá rašeliniště a stovky 
potůčků stékajících z šumavských úbočí 
jsou zdrojem vody nejkrásnějších zlatonos-
ných řek – Vltavy, Vydry a Otavy. V lesích 
nad Železnou Rudou lákají k výpravě Čer-
né a Čertovo jezero s hladinami černými 
jako sklo. Pohraniční silničky procházející 
panenskou přírodou nebo dávno opuš-
těnými vesnicemi jsou jako stvořené pro 
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pěší a cyklistické výlety. Od největší české 
přehrady Lipno až po chodský Čerchov se 
rozkládá národní park a v jeho jádru přísně 
chráněné lokality – Boubínský prales, Prá-
šilské jezero a Modravské slatě.

Přijměte pozvání do krajiny, kam se za rekre-
ací a turistikou rád vrací snad každý obyva-
tel České republiky. Kolektiv autorů tohoto 
netradičního outdoorového průvodce vám 
nabízí, kam se na Šumavě podívat a co tam 
zažít nejen na nejznámějších trasách, ale 
také trochu stranou a někdy i divoce. Bude-
me rádi, když se necháte inspirovat, abyste 
tyto rozlehlé hory poznali i z jiné stránky než 
jen jako krajinu ubíhající za okénkem vaše-
ho rychlého auta. 

Jakub Turek
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Pokud na Šumavu zavítáte a neuvidíte 
přitom sedm jejích největších atrakcí, jako 
byste tam snad ani nebyli. 

Pramen Vltavy 
Pramínek vytékající z rašelinišť v nadmoř-
ské výšce 1170 metrů je pro pěší turisty 
místem číslo jedna při jejich pobytu na 
Šumavě.

Vydra
Nejdivočejší česká řeka se prodírá hlubo-
kým kamenitým korytem.

Laka 
Jezero v nadmořské výšce 1100 metrů je 
připomínkou ledovcové historie Šumavy, 
říká se mu též mořské oko.

Vyšší Brod
Cisterciácký klášter se slavným gotickým 
vyšebrodským oltářem.

Rožmberk
Středověký hrad nad hladinou Vltavy je 
rodovým sídlem a muzeem Buquoyských 
šlechticů.

Boubín
Tento známý prales je chráněnou rezervací 
již více než sto let.

Lipno
České moře, největší vodní plocha v Česku, 
umožňuje nejen slunění na plážích, ale také 
jachting, windsurfing a v zimě kiteboarding.

ŠUMAVSKÁ HITPARÁDA
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TURISTIKA

Jihočeské Benátky – tak se přezdívalo ve 
středověkých latinských textech Vodňanům 
kvůli okolním rybníkům. Není tedy divu, že 
voda v různých formách pomáhala míst-
ním obyvatelům po staletí. Pěstování ryb 
pokračuje dodnes, vodní mlýny se však již 
nepoužívají. Přesto se i dnes můžete potěšit 
jejich krásou a technickou fortelností našich 
předků, kteří je vystavěli.

Ve Vodňanech vám bude nejlep-
ším průvodcem naučná stezka, 
která představuje jihočeské vod-
ní mlýny. Její trasa vede z měs-
ta do Křtětic podél říčky Blani-
ce. Měří čtyři kilometry a míjí 
sedm informačních tabulí, které 
přibližují historii vodních mlýnů 
v regionu.

Stezka začíná u vodňanského 
mlýna Mayerů, pokračuje oko-
lo pokusnictví rybářské školy, 
podél mlýnského náhonu k jezu 
zvanému Železňák. Turisté zde 

mohou Blanici překročit a vydat se proti 
proudu řeky ke kapličce poblíž Křtětic, kde 
stezka končí. V polovině trasy je k dispozici 
krytý altán s lavičkami na odpočinek i jako 
ochrana před deštěm.

Jak se tam dostat
Do Vodňan jezdí vlak i autobus. Bližší infor-
mace o naučné stezce poskytne na jejím 
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