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Šumavské Kašperské Hory v dobách Karla IV.

Putování keltskou stezkou

Přijeďte ve dnech 9. a 10. září do Kašperských Hor a vrátíte se s námi do roku 1356.

Svazek obcí Věnec ve spolupráci s obcí Kubova Huť
a obcí Buk pořádají v sobotu 3. září 2016 již 9. ročník
putování Keltskou stezkou z Boubína přes Mařský
vrch na keltské hradiště Věnec.

Vrátíme se společně do doby, kdy Karel IV se svou manželkou Annou Svídnickou a jejich
družinou přijíždí do svého města Kašperských Hor. Projedou středověkým tržištěm, které se
jen na chvíli ztiší, aby uvítalo svého panovníka. I místní řemeslníci, kteří pilně pracují, aby
uživili své rodiny, přestanou pracovat. Je zde kovář, hrnčíř, tkadlec, provazník, přadlena, tesař, košíčkář, mastičkářka, svíčkař, šperkař, písař, žebrák, mincíř, věštírna, lazebna, neboli
všechna řemesla, která jsou potřeba pro chod města a blaho obyvatel. Tato řemesla nejsou
cizí lidu Kašperskému a ani lidu z blízkého či dalekého okolí. Všichni příchozí bez ohledu na
věk si mohou vyzkoušet řemesla, která je zajímají.
Aby se král se svou chotí v Kašperských Horách nenudili, purkmistr jim připravil zábavný
program. Budou zde k vidění šermířská vystoupení a souboje, taneční vystoupení a divadelní přestavení. Svůj díl v pobavení krále budou mít i šašci Jürgen a Francois.
Aby toho nebylo málo, tak v sobotu do Kašperských Hor přijede solná karavana
z Grafenau. Němečtí kupci složí hold královně a dostanou povolení obchodovat se solí. Obchod bude povolen nejen
místním řemeslníkům, ale
všem, kdo budou mít zájem a budou mít co nabídnout na směnu.
Vrcholem sobotního hýření a zábavy bude rytířský
turnaj na koních, který se
bude odehrávat na louce
za hřbitovním kostelem sv.
Mikuláše. Tento prostor
nabízí nádherné výhledy
do střední Šumavy a Pošumaví. Na turnaj doprovodí v průvodu krále a královnu s jeho dru-

V 8 hodin bude zahájen pochod na Kubově Huti,
od 11.30 hodin bude připraveno občerstvení u rozhledny na Mařském vrchu.
Krátce po poledni odejde keltská družina přes Budilov na hradiště Věnec, kde poutníky přivítá keltský
druid, z Věnce se sejde do Lčovic ke kiosku, kde bude
zahájena v 15.30 keltská slavnost.
Seznámíme se s keltskou družinou, zahraje keltská
hudba, ukázky řemesel, pro děti bude přichystán
tvůrčí koutek. Od 18 hodin vystoupí hudební skupina
H-band.
Srdečně všechny zveme, přijďte se podívat a pobavit!
Bližší informace k akci sledujte na www.lcovice.cz
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žinou všichni měšťané i prostý lid. Velkolepé rytířské klání bude zakončeno slavnostním vyhlášením vítěze. Jako odměna pro něj i pro všechny zúčastněné i diváky bude velkolepá ohnivá show na náměstí.

Konopická v hoslovickém
vodním mlýně

Všichni jste srdečně zváni na tyto téměř dvoudenní královské radovánky. Na akci nesmí
nikdo chybět. Přece jenom, kdy zase budete mít možnost vrátit se zpět do doby vlády Karla
IV.

V
V sobotu
sobotu 3.
3. září
září 2016
2016 od
od 13
13 hodin
hodin se
se přijďte
přijďte
podívat
podívat do
do hoslovického
hoslovického mlýna
mlýna na
na staročeskou
staročeskou
Konopickou.
Konopickou.

Kdybyste měli pocit, že radovánky jsou jen pro dospělé, nenechte se mýlit, na své si přijdou i děti. Jsou pro ně připravené různé soutěže, mohou si vyzkoušet všechna místní „dospělácká“ řemesla a mnoho dalšího. Přijeďte a přesvědčíte se sami.
Přesný program naleznete na plakátech a našich webových stránkách www.kasphory.cz.

Kalendář zářiových akcí na Šumavě
2. 9. 2016 / Houby známé i neznámé / Kašperské Hory, IS / zahájení výstavy na téma houby, ukázky typů plodnic a modelů šumavských hub, od 9 hodin. www.npsumava.cz
2. 9. 2016 / Tři sestry / Klatovy,lázně/ rockový koncert. www.mksklatovy.cz
2. – 3. 9. 2016 / Kaplické slavnosti / Kaplice / slavnosti s bohatým kulturním a doprovodným programem. www.ikaplice.cz
3. 9. 2016 / Chlumanský trh / Chlumany / trh s nabídkou čerstvého pečiva, hub, medu,
ovoce, zeleniny, řezaných květin a bylin. Od 8 do 12 hodin. www.chlumany.cz
3. 9. 2016 / Výstava a sraz motocyklů / Horažďovice, MC Houba / pořádá Trottle bike team.
3. 9. 2016 / Jarmark sv. Jiljí / Lhenice / www.lhenice.cz
3. - 4. 9. 2016 / Sušická pouť / Sušice,
náměstí / mše v kapli Anděla Strážce,
pouťové atrakce, výstava drobného zvířectva
v areálu
chovatelů.
www.mestosusice.cz
3. – 4. 9. 2016 / Dny evropského dědictví na hradě / Hrad Kašperk / jak jinak
než o Karlu IV. a ještě k tomu s kastelánem. www.kasperk.cz
4. 9. 2016 / Poutní mše s jarmarkem /
zámek Kratochvíle / s doprovodným
programem. www.zamek-kratochvile.eu
4. 9. 2016 / Vlčí smečka na Šumavě / Srní, NC / poznejme život vlků na Šumavě a jejich život ve smečce, komentovaná návštěva venkovního výběhu, od 14 hodin. www.npsumava.cz
6. 9. 2016 / Pstruhová líheň / Borová Lada / prohlídka líhně s odborným výkladem; sraz
v 10 hodin na parkovišti u obchodu. www.npsumava.cz
6. 9. 2016 / Komentovaná prohlídka sovích voliér při krmení sov / Borová Lada / od 19
hodin, přednášející: Zbyněk Janči. www.npsumava.cz
6. 9. 2016 / Odsun Němců v roce 1946 / Prachatice, muzeum / přednášející Mgr. Tomáš
Soumar z Gymnázia Prachatice. www.prachatickemuzeum.cz
6. 9. 2016 / Beseda v muzeu / Netolice / s Mgr. Petrem Luniaczkem na téma jihočeská lidová architektura, od 16 hodin. www.muzeum.netolice.cz
8. 9. 2016 / Chalupská slať a okolí Lad / Svinná Lada, IS / prohlídka slati spojená s vycházkou s výkladem o historii kraje Lad; od 10 hodin, délka trasy do 10 km. www.npsumava.cz
9. 9. – 10. 9. 2016 / Dny Evropského dědictví / Klatovy/ 10. 9. kulturní program na náměstí
Míru. www.klatovy.cz/icklatovy

Konopická
Konopická bývala
bývala kdysi
kdysi zcela
zcela samozřejmou
samozřejmou
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veselicí aa patřila
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léta.
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Ženy
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končily se
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byly tyto
tyto textilní
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námluvy KonoKonopičáka
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zpěvech, kdy
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ženy
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pivo, lákají
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bohatou
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jako
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kem. Vstup
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umístěné od
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Pro
Pro zrychlení
zrychlení odbavení
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na pokladnách
pokladnách si
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připravte drobné.
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9. 9. - 10. 9. / Septembeerfest / Horní Planá / třetí ročník pivního festivalu s bohatým doprovodným programem. www.sumava-lipno.eu
9. 9. – 11. 9. 2016 / Šumavské Kašperské Hory / Kašperské Hory / historické slavnosti města připomenou dobu krále Karla IV. www.kasphory.cz
10. 9. 2016 / Podzimní slavnosti / Prachatice, náměstí / www.prachatice.eu
10. 9. 2016 / Pivobraní a vinobraní / Železná Ruda, Hotel a pivovar Belveder / tradiční degustace oblíbených nápojů, živá hudba, tel.: 376 397 016.
10. 9. 2016 / Podzimní setkání u Pomníku Barabů / Železná Ruda / podzimní setkání u
ohně, s občerstvením, tel.: 376 397 185.
10. 9. 2016 / Vítejte po prázdninách / Kašperské Hory / zábavná sobota plná tvořivých a
řemeslných aktivit pro šikovné děti, jejich rodiče i prarodiče, 10 – 15 hodin.
www.npsumava.cz
10. 9. 2016 / Babí léto olympijské / Dívčí kámen / olympijské hry, kvízy, soutěže pro děti.
www.divcikamen.cz
10. 9. 2016 / Medohrátky u Šumavouse / Vimperk, U Sloupů / zábavný program pro celou
rodinu. www.sumavous.cz
10. 9. 2016 / Lipno dětem / Lipno nad Vltavou / aneb den s Integrovaným záchranným systémem. Ukázky a zásahy profesionálních hasičů, ale také policistů a záchranářů, možnost
prohlédnout si techniku policie, hasičů, záchranné služby, horské služby, vodní záchranné
služby nebo také šumavského národního parku. Vyzkoušet si můžete simulátor převrácení a
nárazu od BESIP nebo jejich dopravní hřiště. Program bude probíhat u Stezky korunami
stromů a u Království lesa. www.lipno.info
10. 9. 2016 / Děkujeme za Vaše básně / zámek Kratochvíle / poetický podvečer v zahradě
zámku, setkání básníků České a Slovenské republiky, autorská čtení s prezentací vydaných
sbírek přítomných autorů. www.zamek-kratochvile.eu
10. - 11. 9. 2016 / Okolo Železné Rudy / Železná Ruda / 9. ročník mezinárodní cykloturistické akce, tel.: 603 894 139. www.sumava.net/itcruda
11. 9. 2016 / Enduro Race Špičák / Železná Ruda, Špičák / Enduro závod horských kol –
Český pohár. www.spicak.cz

Vjezd ke mlýnu bude po celý den zcela uzavřen, respektujte dopravní značení a pokyny
pořadatelů v obci Hoslovice.
K parkování využijte tři parkoviště v obci Hoslovice, sledujte naváděcí systém. Majitelům
ZTP průkazů bude umožněn mimořádný vjezd
ke mlýnu pouze do 10 hodin a výjezd z areálu
až po skončení programu, tj. cca v 18 hodin. K
parkování bude sloužit plocha za stodolou se
zemědělským nářadím, je třeba počítat s docházkovou vzdáleností cca 250 m.
V areálu mlýna bude zajištěno občerstvení,
omezené venkovní posezení a prodej suvenýrů
a zajímavých řemeslných výrobků.
Po skončení Konopické jsou připraveny komentované prohlídky s pouštěním mlýnského
kola.
V průběhu dne je možné navštívit Farmu Hoslovice, s doprovodným programem pro děti.
Restaurace U Starého kance v Hoslovicích
bude nabízet speciální konopické menu.
Bližší informace o akcích i historii hoslovického
mlýna naleznete na www.muzeum-strakonice.cz

Plavba kuriozních
plavidel ve Vyšším
Brodě
Dosti již bylo dnů promrhaných ploužením
se po souši! Po roce znovu nastává ta přeradostná chvíle, kdy můžete smočit bidlo ve Vltavě pod Vyšším Brodem a od břehu odrazit
svoji bárku, jež jste si v potu tváře se svými
kumpány vyrobili.

11. 9. 2016 / Lomecká pouť / Lomec / www.lomec.cz
12. 9. 2016 / Hvězdy, jak je neznáte / Klatovy, KD / zábavný pořad Jakuba Koháka a Davida
Krause od 19 hodin. www.mksklatovy.cz
13. 9. 2016 / Pstruhová líheň / Borová Lada / prohlídka líhně s odborným výkladem; sraz
v 10 hodin na parkovišti u obchodu. www.npsumava.cz
13. 9. 2016 / Komentovaná prohlídka sovích voliér při krmení sov / Borová Lada / od 19
hodin, přednášející: Zbyněk Janči. www.npsumava.cz
15. 9. 2016 / Chalupská slať a okolí Lad / Svinná Lada,
IS / prohlídka slati spojená s vycházkou s výkladem o
historii kraje Lad; od 10 hodin, délka trasy do 10 km.
www.npsumava.cz
15. 9. 2016 / Kamenný pochod II / Železná Ruda, ITC /
za historií hraničních kamenů, více jak 250 let starých a
neměnných. www.sumava.net/itcruda
16. 9. 2016 / Hudební festival Ecompilace / Prachatice,
náměstí / projekt na podporu třídění odpadu a mladých
kapel. Hlavními headlinery akce kapely Tata Bojs a Zrní.
www.prachatice.eu
16. 9. 2016 / Prohlídky památek za úplňku / Stožec –
Nové Údolí / využijte mimořádné nabídky k prohlídce

Pořadatelé vás zvou na 44. plavbu kuriózních
plavidel, která se koná v sobotu 3. 9. 2016 v 9
hodin na tradičním úseku Vltavy mezi Vyšším
Brodem a Rožmberkem nad Vltavou.
Bezprostředně po zahajovacím ceremoniálu
budou následovat přejímky plavidel, a po nich
si mohou všichni bez rozdílu užít na
doprovodných atrakcích a zařízeních. Od 12
hodin bude probíhat hodnocení plavidel. Ve
13:27 hodin bude letošní plavba slavnostně
odstartována! Doufáme, že se všechny posádky
vrátí ve zdraví, aby se mohlo bez minuty ticha
přejít plynule k vyhlášení vítězů. Program
připravujeme, ale těšit se můžete jako každý
rok na hudbu, soutěže, spoustu výborného jídla
a pití, online streaming z plavby na velkoplošné
obrazovce a na spoustu další zábavy.
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Stožecké kaple nebo kaple v Haidmühle. www.cd.cz
16. 9. 2016 / Houbařský víkend s mykologem / Javorník na Šumavě /
www.javorniksumava.cz
16. – 17. 9. 2016 / Mykologická výstava / Klatovy, KD / pořádá Mykologický klub Klatovy a
MěKS Klatovy. www.mksklatovy.cz
17. 9. 2016 / Genius loci / Hrádeček u Netolic / VI. lukostřelecký turnaj. www.netolice.cz
17. 9. 2016 / Farmářské trhy / Sušice, náměstí / trhy s farmářskými produkty a doprovodným kulturním programem, 8-13 hodin. www.mesto.susice.cz
17. 9. 2016 / Šumavský FotoMaraton / Kašperské Hory, IS / 6. ročník s přednáškou
"Staňte se profesionálem s Robertem Vano", celosvětově oblíbená fotografická soutěž pro
širokou veřejnost, od 9 hodin. www.npsumava.cz
18. 9. 2016 / Chanovická pouť / Chanovice / tradiční církevní a společenská akce, taneční
zábava, sportovní utkání, výstavy a další. www.chanovice.cz
18. 9. 2016 / Vlčí smečka na Šumavě / Srní, NC / poznejme život vlků na Šumavě a jejich
život ve smečce, komentovaná návštěva venkovního výběhu, od 14 hodin.
www.npsumava.cz
20. 9. 2016 / Komentovaná prohlídka sovích voliér při krmení sov / Borová Lada / od 19
hodin, přednášející: Zbyněk Janči. www.npsumava.cz

Vítězná posádka se opět může těšit na hlavní
výhru 20. 000 Kč, pro účastníky diváckého hlasování máme nachystané další ceny. Stejně
jako v minulých ročnících se na akci neplatí
vstupné.
Více
informací
www.kuriozniplavidla.cz,
www.plavidla.pardal.cz

naleznete

na:

Medohrátky u
Šumavouse
Zveme všechny děti s jejich rodiči na tradiční zářijovou akci MEDOHRÁTKY, která se
uskuteční 10. září 2016 od 14 hodin u penzionu Šumavous.
Hravou formou se děti dozvědí více o životě
včelek, ale i práci včelaře a včelích produktech. Úkoly, které jsou pro děti připraveny
jsou na téma péče včelek o jejich úl, jak sbírají
pyl nebo co všechno musí udělat včelař, než
získá sklenici voňavého medu.

20. - 23. 9. 2016 / NaturVision 2016 / Vimperk / 15. ročník mezinárodního filmového festivalu o zvířatech a přírodě. www.vimperk.cz
23. 9. 2016 / Ivo Šmoldas – pořad Krásný je život s humorem / Netolice / od 20 hodin.
www.netolice.cz
23. 9. 2016 / Farmářský trh / Klatovy, náměstí / prodej farmářských výrobků a výpěstků od
8 do 14 hodin. www.mksklatovy.cz
24. 9. 2016 / Pečení chleba / Lenora, obecní pec / mlsálci se mohou těšit na tradiční lenorské placky, housky a výtečný chléb. Od 9 do 13 hodin. www.sumava.net/iclenora
24. 9. 2016 / Česko – německé setkání na Juránkově chatě / Železná Ruda / VII. ročník turistického výstupu na Svaroh. www.sumava.net/itcruda
24. 9. 2016 / Kvetoucí poklady podzimu / Kašperské Hory, IS / botanická vycházka nejen za šumavskými hořci s doplňkovými aktivitami pro zvídavé
děti i jejich rodiče a prarodiče, od 10 hodin.
www.npsumava.cz
24. 9. 2016 / Česko – německé setkání na Juránkově chatě / Železná Ruda / VII. ročník turistického
výstupu na Svaroh. www.sumava.net/itcruda
24. 9. 2016 / Svatobor Tour, Memorial Josefa Křivance / Sušice / závod horských kol a běžců ze sušického
náměstí
na
vrchol
Svatoboru.
www.skiclubsusice.cz
24. 9. 2016 / Velká zpívaná s uzavřením stodoly /
Horažďovice,
MC
Houba
/
www.penzionhorazdovice.cz
24. 9. 2016 / Slavnosti plodů – cyklovýlet / Chelčice / www.chelcice.cz
24. - 25. 9. 2016 / Buškova číše / hrad Velhartice / divadelní prohlídky hradu spojené s
ochutnávkou vín připravených na hostinu k poctě sv. Václava a příjezdu Karla IV. na Buškův
hrad. Kejklíř, hudba, tanečnice. www.hrad-velhartice.cz

Mimo hry, tvořivé dílny, malování na obličej,
keramickou dílnu vystoupí klauni Pepe a Pipi se
svojí zábavnou show.
Pro rodiče bude připraveno sladké a masové občerstvení, ale i možnost zakoupení si
domácích rukodělných výrobků.
Penzion Šumavous, U Sloupů 11, Vimperk,
www.sumavous.cz

Lipenský KOLO-toč
Nenechte si ujít 5. ročník akce Lipenský
KOLO-toč, která se bude konat 28. září 2016.
Akce je ideální pro všechny, kteří mají rádi
jízdu na kole či in-line bruslích – malé i velké,
rodiny s dětmi, aktivní i rekreační sportovce…
prostě všechny, kteří si chtějí užít den a načerpat energii díky nádherným scenériím okolí lipenského jezera.
Akce začne v 10 hodin v Lipně nad Vltavou v
přístavu u budovy Kapitanátu. V té se nachází i
půjčovna kol a bruslí, takže mohou přijet i ti, kteří
nemají potřebné sportovní vybavení či ho jen
nechtějí vozit s sebou. Pojede se po Jezerní cykloa in-line trase směrem na Frymburk, následně
přívozem na Frýdavu a odtud přes Přední Výtoň
zpět do Lipna nad Vltavou. Více na
www.lipno.info

www.isumava.cz
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24. – 25. 9. 2016 / Hojsovecká pouť / Hojsova Stráž / s hudbou, zábavou a vším, co k pouti
patří, tel.: 376 361 227. www.sumava.net/itcruda
25. 9. 2016 / Posezení
www.kulturnistrediskohd.cz

s písničkou

–

Úterníci

/

Horažďovice,

KD

/

25. 9. 2016 / Česko-bavorská neděle / Železná Ruda – B. Eisenstein / bleší trh, hudba, občerstvení u nádraží Alžbětín. www.sumava.net/itcruda

Léto zakončí Šumavský
pivovar orientačním
během v Borových Ladech
V sobotu 17. září od 9 hodin se bude konat
první ročník orientačního běhu v Borových
Ladech.

27. 9. 2016 / Komentovaná prohlídka sovích voliér při krmení sov / Borová Lada / od 19
hodin, přednášející: Zbyněk Janči. www.npsumava.cz
28. 9. 2016 / Den věží a rozhleden / Javorník na Šumavě / www.javorniksumava.cz
28. 9. 2016 / Svatováclavská pouť / Velešín / přijďte si prohlédnout práci řemeslníků,
ochutnat pekařské výrobky čerstvě pečené v peci. www.velesin.cz
28. 9. 2016 / Podzimní běh Železnorudskem - Debrnické okruhy / Železná Ruda / 27. ročník crossového závodu, od 10 hodin, tel.: 720 573 406. www.sumava.net/itcruda
28. 9. 2016 / Koncert Železnorudského smíšeného sboru, o. s. / Klatovy / společně
s Klatovským sborem Šumavan a Plzeňskou filharmonií – A. Dvořák, Svatební košile, tel.:
737 331 059. www.sumava.net/itcruda
28. 9. 2016 / Den věží a rozhleden / Vimperk, zámek /
speciální prohlídky zaměřené na věže vimperského
zámku. www.zamek-vimperk.eu
28. 9. 2016 / Svatováclavské oslavy / Klatovy, náměstí
/ svatováclavská jízda a kulturní program na klatovském
náměstí Míru Pořádá MěKS Klatovy. V rámci oslav Mezinárodní festival komorní hudby - koncert Plzeňské
filharmonie se sólisty Gabrielou Pechmanovou – soprán, Tomášem Kořínkem – tenor a Daliborem Tolašem
– baryton a spojených pěveckých sborů - Šumavan Klatovy, Svatobor Sušice, Železnorudský smíšený sbor. Jezuitský kostel, od 18:00 hodin. Program: A. Dvořák
„Svatební košile“. Pořádá MěKS Klatovy ve spolupráci
se sborem Šumavan k 155. výročí sboru.
www.mksklatovy.cz
28. 9. 2016 / Lipenský KOLO-toč / Lipno nad Vltavou / na kole a in-linech kolem lipenské
přehrady. www.lipno.info
29. 9. 2016 / Přednáška „troubení krále lesa“ / Kvilda, IS / Jeleni se přemnožili v lesích Šumavy, jakmile člověk vyhubil všechny jejich predátory (vlky a medvědy). Sám začal namísto
přírody rozhodovat o stavech jelení zvěře. Jelenům to přineslo velkou nejistotu, neboť člověk se v jisté době (a z jistých důvodů) rozhodl jelena úplně odstranit, aby jej zanedlouho s
láskou a péčí zase navrátil. Výkyvy v populaci se objevují dodnes. Proč? Přednášející: Prof.
Ing. Jaroslav Červený, CSc.; od 17 hodin, tel.: 388 435544. www.npsumava.cz
29. 9. 2016 / Představení Doňa / Sušice, Smetanův sál / koncert. www.kphsusice.cz

Na tvorbě Šumavského výletníku se můžete podílet i vy. Zajímavé články a příspěvky, tipy
na výlety a kulturní akce (společně s fotografií) nám zasílejte na e-mail kytlicova@rras.cz.

Na nové mapě, která vznikla za podpory Šumavského pivovaru Vimperk, si můžete vyzkoušet vaše orientační schopnosti i vy a vaše děti.
Podrobné informace k akci naleznete na:
www.tjobcb.cz/2016lada/index.html#17.9.201
6.
V letních měsících byl o nabízená piva opět
mimořádný zájem. Letos převládal zájem o piva
s sebou v lahvích, kdy se osvědčila i možnost
nákupu mimo otevírací dobu pivnice, „na zazvonění“. A dozvonili jste se velmi často, neboť
jsme vařili téměř denně.
S končícím létem se vracíme v závěru září
k naší tradiční nabídce: Vimperský světlý ležák
11°, polotmavý ležák 12°a tmavý speciál 13°.
K tomu pak ještě dočepování letního pšeničného 12° a postupně nastoupí naše obvyklé silnější podzimní speciály. Aktuální nabídku najdete
na našich webových stránkách, stejně jako místa na Šumavě i v Praze, kde naše pivo můžete
též ochutnat.
Studená kuchyně pivnice nabídne vybrané
speciality od místních dodavatelů.
Srdečně vás zveme k návštěvě a posezení,
otevřeno máme vždy v pátek 17-22 a v sobotu
15-20. Pivo pak i nadále během týdne „na zazvonění“, pokud je někdo přítomen.
Prověřte si sami, zda značku Šumava – originální produkt®, kterou naše piva nesou, zodpovědně reprezentujeme.
Ivan Hojdar, Šumavský pivovar Vimperk,
www.sumavskypivovar.cz
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Stezkou podél Wolfsteiner
Ohe - Buchberger Leite

Stručný popis trasy
Výchozím místem pro náš výlet bude obec Ringelai, kde zaparkujeme na konci slepé ulice Leithenweg. Zde je nevelké parkoviště a
informační cedule s rozcestníky. Vydáme se pěšinou podél břehu
proti proudu zurčící říčky Wolfsteiner Ohe. Nejprve poměrně široký
tok se postupně zužuje do kaňonu, cestička podél řeky se klikatí
mezi balvany porostlými mechem a přes kořeny stromů. Místy si
můžeme připadat jako v pohádce. Po 700 m dojdeme k visuté lávce, zavěšené několik metrů nad balvanitým korytem. Přejdeme lávku a hned se dáme vpravo po pěšině, podél druhého břehu zpět k
obci Ringelai, přejdeme řeku po železném mostku, vyjdeme schody
a dáme se vpravo po asfaltové silničce, po níž jsme přijeli a po cca
300 metrech dojdeme k parkovišti.

Parkování: parkoviště v obci
Ringelai
GPS:49.1987744N, 13.5636017E

Nástupní místo: u rozcestníků
na parkovišti
Značení: první polovina trasy
značena zelenými cedulemi
Buchberger Leite, trasa za
mostem je značená červeným
číslem 1
Časová náročnost: cca 1,5 hod.
Fyzická náročnost: malá,
vhodné i pro rodiny s dětmi,
nevhodné pro kočárky
Délka trasy: 2 km

Výškový profil trasy

Povrch: lesní cesta, kamenitá
pěšina 80%, asfaltová cesta
20%)
Zajímavosti na trase: kamenitý
kaňon říčky Wolfsteiner Ohe,
visutá lávka
Občerstvení: v obci Ringelai
Zajímavosti v okolí: Keltská
vesnička Gabreta v Lichtenau
Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální
rozvoj. Investice do vaší budoucnosti.

Edice Šumavské výlety • Zpracovala: Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s. v roce 2015.
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