Hartmanice a Dobrá Voda

Hůrka na Šumavě, kaple

Tříjezerní slať, Javoří Pila a Poledník

V Hartmanicích se nabízí možnost návštěvy obnovené Horské synagogy,
v Dobré Vodě Muzea dr. Šimona Adlera a v kostele sv. Vintíře prohlídka
unikátního skleněného oltáře, křížové cesty a betlému od místní sklářské
výtvarnice Vladěny Tesařové.

Hůrka na Šumavě se v polovině 19. století proslavila ve světě zvláště
výrobou benátských zrcadel v místní sklářské huti J. K. Abélého. Jemu
patřily i hutě v Debrníku a Ludwigsthalu. V místě dnes stojí už jen hřbitovní
kaple, v jejíž kryptě byli pochováni příslušníci tohoto významného
sklářského rodu a s nimi i otec spisovatele Karla Klostermanna. V nedávné
době byla devastovaná kaple opravena a místo bývalého kostela bylo
pietně upraveno. K Hůrce na Šumavě se váže děj románu K. Klostermanna
Skláři. Hůrkou vede cesta k jezeru Laka.

Tříjezerní slať je typické
šumavské vrchovištní
rašeliniště s malými
jezírky a specifickými
rostlinnými a živočišnými společenstvy. Pro
veřejnost je slať přístupná po poválkovém
chodníku.

Velký Babylon a Stodůlky
Stodůlky byly svého času jednou z králováckých rychet. V Babyloně stál
královácký dvorec. Obě místa později pohltil vojenský újezd. Od
Velkého Babylonu se otevírá výhled do krajiny kolem Srní a na vrcholy
Šumavských plání. Od bývalých Stodůlek přes údolí Křemelné hledíme k Poledníku a Jezernici, doprava na vrchol Ždánidel a dále až ke
Královskému hvozdu s Jezerní horou, Pancířem a Můstkem.

Po Tříjezerní slati
následují zastávky Javoří Pila a Poledník.
Dřívější vojenské zařízení na Poledníku
bylo přestaveno na
dnes vyhledávanou
rozhlednu.

Hauswaldská kaple u Srní

Zhůří u Javorné

V lese nad plavebním kanálem, nedaleko od Starého Srní, stávala
Hauswaldská kaple, která se bývala významným poutním místem pro
široké okolí. Ukončení její existence je shodné se zánikem okolních sídel
v poválečné době. V roce 2006 bylo spojeným úsilím několika spolků
a organizací místo bývalé kaple upraveno tak, aby důstojným způsobem
dále připomínalo jeho původní význam.

Podél Roklanského
a Javořího potoka, při
cestě do Modravy, jsou
na dohled okraje celku
modravských slatí, provázené zde unikátními
přírodními sceneriemi.

Modrava
V obci Modrava se nabízí návštěva Návštěvnického centra dřevařství.

Zaniklou osadu Zhůří připomíná už jen několik pamětních křížů a kaplička,
postavená na místě bývalého kostela. Nedaleko od ní stojí památník
vojáků padlých při osvobozování obce americkou armádou na počátku
května roku 1945. Z Hadího vrchu nad osadou se otevírá výhled až na
vzdálené jihovýchodní vrcholy Šumavy. Od cesty ze Zhůří ke Starému
Brunstu se nabízejí pohledy na meandry horního toku Křemelné.

Rokyta u Srní

Březník

V budově IS Správy NP a CHKO Šumava se nachází expozice věnovaná
plavení dřeva po Vchynicko-tetovském kanálu. Na venkovní ploše je
uspořádána geologická expozice hornin Šumavy.

O zvláštní přitažlivost tohoto místa se dělí neopakovatelné vylíčení jeho
krásy z pera spisovatele Karla Klostermanna spolu s touhou po setkání
s ním ve skutečnosti.

„Žádný zvuk, žádný život, žádné ptáče, snad ani žádný hmyz
– i těch štiplavých komárů, kteříž dál dole takovou jsou
obtíží, marně bys tu hledal...”
Karel Klostermann:
Ze světa lesních samot, o Pürslinku (Březníku)

Nástupní místo Vimperk

Nástupní místo Sušice

Termíny zájezdů v roce 2011

Termíny zájezdů v roce 2011
17. 5.
19. 5.

Květen
24. 5.
31. 5.
26. 5.

2. 6.

Červen
7. 6.
14. 6.
9. 6.
16. 6.
6. 9.
8. 9.

Květen
středa:

18. 5.

25. 5.

středa:

1. 6.

8. 6.

úterý:
čtvrtek:

Červen
úterý:
čtvrtek:

15. 6.
Září

VáÏení „staﬁí” pﬁátelé ·umavy,
zveme vás, abyste se s DOSTUPNOU ŠUMAVOU
znovu podívali do míst, která jste si na Šumavě oblíbili.
Po delším čase se v podzimní sérii její trasa znovu
vrací na Březník u Modravy a letos vůbec poprvé
jednou za týden na podzim je zařazena i návštěva
Poledníku. V jarní sérii zůstává v platnosti návštěva
Velkého Babylonu a Klostermannovy vyhlídky u Srní.
Nové zastávky doplňují loňskou trasu na Hartmanicko,
Prášilsko a Modravsko, vedoucí do míst bývalého králováckého dvorce Babylon, králováckých rychet a zaniklých
sídel Stodůlky a Zhůří, sklářské osady Hůrka a k bývalé
Hauswaldské kapli u Srní.
Na společnou trasu bude autobus vyjíždět ze Sušice
v úterý a ve čtvrtek, z Vimperka ve středu. Zájezdy se
budou konat mimo hlavní turistickou sezonu – na jaře od
poloviny května do poloviny června, na podzim od
začátku září do konce října.
Přepravce přijímá rezervaci míst a zajišťuje průvodce.
Program DOSTUPNÁ ŠUMAVA je určen pouze pro osoby
v důchodovém věku a držitele průkazu ZTP a ZTPP, a letos
poprvé i pro vozíčkáře a jejich doprovod.
Přejeme vám výlety plné pohody a nezapomenutelných zážitků, a pokud možno, i příznivé počasí.

Správa NP a CHKO Šumava
ČSAD autobusy Plzeň a.s., provoz Sušice

středa:

7. 9.

14. 9.

středa:

5. 10.

12. 10.

Září
21. 9.

28. 9.

úterý:
čtvrtek:

1. 9.

19. 10.

26. 10.

úterý:
čtvrtek:

4. 10.
6. 10.

Říjen

Trasa a orientační časový plán zájezdu

Vimperk, nádraží ČSAD
odjezd v 7:30 hod
Hartmanice / Dobrá Voda
Velký Babylon (pouze jarní série)
Stodůlky
Zhůří u Javorné
Hůrka
Hauswaldská kaple
Rokyta
Tříjezerní slať
Javoří Pila
Poledník (pouze ve vyznačené dny v podzimní sérii)
Modrava
Březník (pouze podzimní série)
Srní, Klostermannova vyhlídka (pouze jarní série)
Vimperk, nádraží ČSAD
návrat v 17:00 hod
Přepravu z obou míst zajišťuje:
ČSAD autobusy Plzeň a.s., provoz Sušice.
Kontaktní místo pro rezervaci zájezdu:
ČSAD Sušice - tel.: 376 524 541; fax: 376 524 639
e-mail: susice@csadplzen.cz
Další informace: www.npsumava.cz

20. 9.
22. 9.

Říjen
11. 10. 18. 10.
13. 10. 20. 10.

25. 10.
27. 10.

27. 9.
29. 9.

návštěva Poledníku

návštěva Poledníku

Místo:

13. 9.
15. 9.

ujít
pěšky m

300

300

Trasa a orientační časový plán zájezdu
Místo:

ujít
pěšky m

Sušice, nádraží ČD
odjezd v 8:00 hod
Hartmanice / Dobrá Voda
Velký Babylon (pouze jarní série)
Stodůlky
Zhůří u Javorné
Hůrka, kaple
Hauswaldská kaple
Rokyta
Tříjezerní slať
Javoří Pila
Poledník (pouze ve vyznačené dny v podzimní sérii)
Modrava
Březník (pouze podzimní série)
Srní, Klostermannova vyhlídka (pouze jarní série)
Sušice, nádraží ČD
návrat v 16:30 hod

300

300

Počet míst v zájezdu 34 ; zájezd se uskuteční při počtu 22 a více osob.
Cena zájezdu 230 Kč.
Progační brožura je zdarma.
Vydala Správa NP a CHKO Šumava v roce 2011
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