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Lednové akce na Šumavě
1. 1. 2016 / Novoroční výstup na Libín / Prachatice / tradiční akce s veselím a občerstvením
u rozhledny Libín, od 18 hodin novoroční ohňostroj na náměstí. www.prachatice.eu
1. 1. 2016 / Novoroční vyhlídka z chanovické rozhledny / Chanovice / od 13 do 16 hodin.
www.chanovice.cz
1. 1. 2016 / Přivítání nového roku 2016 / Klatovy, náměstí / od 17 hodin, slavnostní ohňostroj. www.mksklatovy.cz

Pěší pochod k zachování
přírody okolí Chanovic
Obec Chanovice pořádá v sobotu 9. ledna 2016 novoroční procházku krásným územím, které je mezi
vytipovanými lokalitami ke stavbě gigantického úložiště radioaktivního odpadu!
Letos se uskuteční již 13. ročník této akce.
Start: 8:30 – 9.30 hodin v IC zámku Chanovice.

1. 1. 2016 / Chanovický betlém / Chanovice / od 13 do 17 hodin sváteční setkání v chanovickém skanzenu. www.chanovice.cz
2. - 3. 1. 2016 / 15 km Šumavou / Špičák / 1. den závod klasicky, 2. den volným způsobem.
Tel.: 721 643 164.
3. 1. 2016 / Tříkrálová sbírka / Chanovice / sváteční charitativní obchůzka koledníků, výtěžek sbírky je určen na dobročinné účely. www.chanovice.cz
5. 1. 2016 / Cestovatelská přednáška / Sušice, kino / od 17:30 hodin. www.kulturasusice.cz
5. 1. 2016 / Vycházka na sněžnicích / Kvilda, IS / vycházka okolím Kvildy s povídáním o historii, místopise a přírodních poměrech, od 10 do 13 hodin, nutné předchozí objednání!
www.npsumava.cz
6. 1. 2016 / Za vlky na sněžnicích / Rokyta, IS / poznávací vycházka Klostermannovo
stezkou k vlčímu výběhu. Od 9.30 do 13 hodin, sněžnice je možné zapůjčit, rezervace na tel.:
376 599 009, cena programu 50 Kč. www.npsumava.cz

Trasa: Chanovice – Dobrotice – Holkovice – Plácek
Újezd u Chanovic – Chanovice (cca 9 km).
Ukončení: od 12 hodin s hudbou a zpěvem
v Kulturním domě v Chanovicích.
Podpořte svou účastí snažení obce Chanovice o veřejné, reálné, odborné, odpovědné a ohleduplné hledání
řešení velkého celorepublikového problému: „Kam s
ním“??? Zamysleme se při procházce v Pošumaví nad
činy, které mají mít důsledky desítky tisíc roků. Více na
www.chanovice.cz.
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9. 1. 2016 / Pěší pochod k uctění a zachování přírody a života v Pošumaví / Chanovice / v
8.30 hodin start v zámeckém areálu, ukončení s hudbou v KD v Chanovicích.
www.chanovice.cz
9. 1. 2016 / Stašská 15 / Churáňov / 67. Ročník, závody v běhu na lyžích, pro všechny věkové kategorie. Pořádá Sokol Stachy. www.lazadov.cz
10. 1. 2016 / Divadlo Elf: Jezinky Bezinky – nedělní pohádka / Prachatice, divadlo / od 15
hodin. www.kisprachatice.cz
12. 1. 2016 / Vycházka na sněžnicích / Kvilda, IS / vycházka okolím Kvildy s povídáním o historii, místopise a přírodních poměrech, od 10 do 13 hodin, nutné předchozí objednání!
www.npsumava.cz

Pozorování jelenů v NP
Šumava
Již od začátku prosince mají návštěvníci možnost
navštívit pozorovací srub Beranky - jedno ze tří
pozorovacích míst, z nichž lze v zimním období
sledovat jeleny, srnce a další zvěř v jejich přirozeném prostředí ve volné přírodě.
Další pozorovací místa se nacházejí v lokalitě Zahrádky u Borových Lad (veřejnosti bude otevřen od
1. února 2016) a na Jeleních Vrších (bude pro veřejnost otevřen od 18. ledna 2016).

13. 1. 2016 / Za vlky na sněžnicích / Rokyta, IS / poznávací vycházka Klostermannovo
stezkou k vlčímu výběhu. Od 9.30 do 13 hodin, sněžnice je možné zapůjčit, rezervace na tel.:
376 599 009, cena programu 50 Kč. www.npsumava.cz
13. 1. 2016 / Lenka Dusilová – Baromantika / Prachatice, divadlo / od 19 hodin.
www.kisprachatice.cz
13. 1. 2016 / Tradiční přechod Královského hvozdu / Železná Ruda, Penzion Habr / od 7:30
hodin, na sněžnicích ze sedla Scheiben přes Juránkovu chatu na Velký Ostrý, zakončení
v Hamrech, tel.: 603 894 139, www.pkvylet.cz
14. 1. 2016 / Novoroční koncert / Klatovy, Vlastivědné muzeum / vystoupení žáků ZUŠ Josefa Kličky, přednáškový sál muzea od 17 hodin. www.muzeum.klatovynet.cz

Přesné termíny, kdy můžete sruby navštívit a kontaktní údaje:

15. 1. 2016 / Divadlo pod Palmovkou: Dva ubohý Rumuni, co mluví polsky / Prachatice,
divadlo / od 19 hodin. www.kisprachatice.cz

do 31. 3. 2016 / POZOROVACÍ SRUB BERANKY /
parkoviště Hotelu VYDRA / pozorovací dny vždy v
Út, Čt, So mimo státní svátky, 12–15.30 hod.; trasa
1,5 km, nutná rezervace na tel.: 731 530 235.

16. 1. 2016 / 19. Prácheňský reprezentační ples / Horažďovice, KD / od 20 hodin.
www.horazdovice.cz
16. 1. 2016 / ACDC Revival / Sušice, KD / koncert od 19:30 hodin. www.kulturasusice.cz
16. 1. 2016 / Dětský maškarní karneval / Horní Planá, restaurace Bowling / od 14 hodin
masky, sladkosti, balónky, spousta her, písničky a dovádění nejen pro hornoplánské děti.
www.horniplana.cz
16. – 17. 1. 2016 / Šumavský pohárek č. 2 / Železná Ruda, Belvedér / seriál tradičních závodů pro děti, obří slalom; tel.: 602 413 296.
16. – 17. 1. 2016 / Brože a spony / Klatovy, Vlastivědné muzeum / pracovní krajkářský seminář; lektorka: Anna Halíková; přednáškový sál muzea 9 –17 hodin.
www.muzeum.klatovynet.cz

1. 2. - 31. 3. 2016 / POZOROVACÍ SRUB ZAHRÁDKY
/ BOROVÁ LADA, před OÚ / pozorovací den každou
středu (mimo státní svátky) 11.30 - 15:30 hod.; nutná rezervace na tel.: 388 434 125. Trasa 2 km.
18. 1. - 12. 4. 2016 / POZOROVACÍ SRUB U HERCIÁNA (JELENÍ VRCHY) / křižovatka u aut. zastávky
Nová Pec / pozorovací den každou středu (mimo
státní svátky) 12–14 hod.; nutná rezervace na tel.:
388 335 014. Délka trasy 4,5 km autem, 500 m pěšky.

17. 1. 2015 / Novoroční koncert / Kaplice, KD / skupina 4TET s Jiřím Kornem od 17 hodin.
www.ikaplice.cz
19. 1. 2016 / Přednáška: Úspěchy české egyptologie / Prachatice, divadlo / od 19 hodin.
www.kisprachatice.cz
19. 1. 2016 / Vycházka na sněžnicích / Kvilda, IS / vycházka okolím Kvildy s povídáním o historii, místopise a přírodních poměrech, od 10 do 13 hodin, nutné předchozí objednání!
www.npsumava.cz
20. 1. 2016 / Za vlky na sněžnicích / Rokyta, IS / poznávací vycházka Klostermannovo
stezkou k vlčímu výběhu. Od 9.30 do 13 hodin, sněžnice je možné zapůjčit, rezervace na tel.:
376 599 009, cena programu 50 Kč. www.npsumava.cz
20. 1. 2016 / Žalman & spol. / Klatovy, kino / koncert od 19 hodin. www.mksklatovy.cz
20. 1. 2016 / Ze života šumavských ptáků / Stožec, IS / vyprávění o vzácných a ohrožených
druzích ptáků obývajících šumavské hvozdy, od 18 hodin. www.npsumava.cz
22. 1. 2016 / Stárneme, příteli / Klatovy, Vlastivědné muzeum / přednáška Mgr. Ladislavy
Váňové - 3. pokračování poutavého vyprávění o radostech a starostech dvou významných

Na pozorování zvěře je nutné předchozí objednání na
uvedených telefonních číslech. Zájemce upozorňujeme,
že do srubů není možné vstupovat se psy a doporučujeme, aby si vzali teplé oblečení, obutí a dalekohled.
Více informací o akcích pro veřejnost, pořádaných NP
Šumava naleznete na www.npsumava.cz.
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klatovských osobností Jindřicha Vančury a Karla Hostaše; přednáškový sál od 18 hodin.
www.muzeum.klatovynet.cz
22. 1. 2016 / XVIII. ples města Prachatice / Prachatice, Národní dům / od 19.30 hodin.
www.prachatice.eu
23. 1. 2016 / Zlatá lyže Šumavy / Železná Ruda, Belvedér / krajský přebor v běhu na lyžích,
volně, 10 km, tel.: 739 389 513.
23. – 24. 1. 2016 / Kašperská 30 / Churáňov / 4. ročník veřejného závodu v běhu na lyžích.
www.lazadov.cz
23. - 24. 1. 2016 / Šumavský pohárek č. 3 / Železná Ruda, Slavoj (Belvedér) / seriál tradičních závodů pro děti, obří slalom, tel.: 603 746 614.
26. 1. 2016 / Vycházka na sněžnicích / Kvilda, IS / vycházka okolím Kvildy s povídáním o historii, místopise a přírodních poměrech, od 10 do 13 hodin, nutné předchozí objednání!
www.npsumava.cz
26. 1. 2016 / Pavel Suchý: Jawa kolem světa / Prachatice, městské divadlo / cestopisná
přednáška CA Ocean, od 19 hodin. www.prachatice.eu
26. 1. 2016 / Divadlo „Hoří, má panenko“ / Sušice, KD / od 19:30 hodin.
www.kulturasusice.cz
26. 1. 2016 / Výprava na sněžnicích / Hartmanice, Chata Rovina / vyměňte lyže za sněžnice
a vydejte se s námi po stopách historie, sraz v 10 hodin. www.npsumava.cz

Šumava na starých
pohlednicích Josefa Wolfa
Na sklonku roku 2015 vyšla nová kniha o Šumavě
na starých pohlednicích českokrumlovského fotoateliéru
Wolf.
Kniha zobrazuje oblast Šumavy od Nýrska po Pohoří na Šumavě a Český Krumlov, tedy oblast západní, centrální a jižní Šumavy, Lipensko,
část Boleticka, Český Krumlov a okolí. Tato hlavní
kapitola je zobrazena na nejkvalitnějších fotopohlednicích své doby (30. léta 20. století) vydané
ateliérem Josefa Wolfa.
V knize jsou zastoupeny pohlednice všech šumavských jezer kromě Kl. Arbersee, zaniklé obce,
významná turistická místa centrální Šumavy, Lipensko atd. Například Hamry, Ostrý, Hůrka,
Prášily, Mosau, Srní, Roklanská hájovna, Modrava,
Kvilda, Borová Lada, Lenora, Josefsthal, Zvonková,
Svatý Tomáš, Německý Rychnůvek a další místa na
celkem
460
dobových
pohlednicích.
V knize jsou vyobrazeny výlučně pohlednice ateliéru Wolf vydané v letech 1899-1941 ve velikosti
1:1 s originály.

27. 1. 2016 / Za vlky na sněžnicích / Rokyta, IS / poznávací vycházka Klostermannovo
stezkou k vlčímu výběhu. Od 9.30 do 13 hodin, sněžnice je možné zapůjčit, rezervace na tel.:
376 599 009, cena programu 50 Kč. www.npsumava.cz
28. 1. 2016 / Rybníky, rybníkářství a kamenné útvary na Lnářsku a Blatensku / Chanovice,
KD / od 18 hodin beseda s autory regionálních publikací Ing. Kurzem a prof. Sekerou.
www.chanovice.cz
28. 1. 2016 / Tvořivá dílna z ovčína/ Kašperské Hory, IS a SEV / plstit budeme mokrou i suchou technikou, od 13 hodin. www.npsumava.cz
29. 1. 2016 / Prázdniny na Íčku / Stožec, IS / oslavte s námi 25. narozeniny národního parku, připraveny pro vás budou skládačky, hry a rukodělné činnosti, tel.: 388 335 014, nutné
předchozí telefonické objednání, cena programu 50 Kč. www.npsumava.cz
30. 1. 2016 / Masopustní průvod / Chanovice / od 12 hodin. www.chanovice.cz
30. 1. 2016 / Špičácký pětiboj / SKI&BIKE Špičák / Železná Ruda / soutěž pro děti do 14 let
o celodenní jízdenku zdarma. www.spicak.cz
30. 1. 2016 / Reprezentační ples města Sušice / Sušice, KD / od 20 hodin.
www.kulturasusice.cz

Tuto publikaci si zájemci mohou objednat přímo u
autora na emailové adrese mechov@volny.cz nebo
telefonním čísle +420 602 355 077. Cena dvojjazyčné
publikace obsahující téměř 500 fotografií na 240 stránkách je 749 Kč.

30. 1. 2016 / Masopustní průvod / Horní Planá / od 8 hodin rozmařilé masky pod vedením
rychtáře tropí v ulicích nemalý rozruch, u každého domu gratulují a tancují s obyvateli města. Večer od 20 hodin masopustní veselice v sále KIC. www.horniplana.cz
30. - 31. 1. 2016 / Velká cena Škoda / Hojsova Stráž / 1. den klasicky 10 km, 2. den volně 30
km, tel.: 603 233 961.
31. 1. 2016 / Posezení s písničkou / Horažďovice, KD / od 15 hodin zahraje dechovka Horalka. www.horazdovice.cz

Vydala © Regionální rozvojová agentura Šumava, o. p. s. v roce 2016 v elektronické verzi PDF.
Úvodní foto © Václav Šebelík
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Okruhy Mauth-Finsterau

Stručný popis trasy

Parkování: parkoviště v Mauthu,

Zajímavou alternativou na lyžařský výlet je návštěva bavorského
střediska Mauth, kde nalezneme okruhy s variabilními možnostmi
zkrácení. Doporučené parkoviště, které je přímo u nástupního místa na trasy, je osazeno parkovacími automaty. Okruhy jsou velice
dobře značeny, možnosti jsou od 2 km, 5 km přes 10 km až po 17
km a směr jízdy je doporučen po směru hodinových ručiček. Kratší
trasy jsou rovinatější, delší jsou již profilově náročnější. Všechny
okruhy začínají proti proudu Reschbachu. Po trase míjíme odbočky
vpravo, které nám umožní zkrácení trasy dle chuti. Nejdelší, sedmnáctikilometrová varianta okruhu nás zavede až do zimního střediska Finsterau, do kterého je v závěru ostřejší stoupání. Ve Finsterau pak navazují další běžecké okruhy a závodní tratě tohoto
střediska. Cesta zpět z Finsterau do Mauthu naopak většinou příjemně klesá, místy jsou i technicky náročnější sjezdové pasáže.

z centra obce asi 200 m po silnici
směrem na Neuschönau

Výškový profil trasy

Délka trasy: 2-17 km

GPS: 48.8867303N, 13.5784578E
Nástupní místo: u parkoviště asi

200 m od centra obce směrem
na Neuschönau
Značení: okruh proznačen jako

lyžařská turistická trasa
Časová náročnost: dle sněhových

podmínek, nejdelší varianta 2,5 –
3,5 h
Fyzická náročnost: středně těžká

trasa, zkrácené varianty lehké vhodné pro rodiny s dětmi

Povrch: pravidelně udržované

lyžařské trasy
Zajímavosti na trase: Reschbach

s bobřími hrady, Finsterau
Občerstvení: Mauth, Finsterau
Servis lyží: není k dispozici

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.
Vydáno pouze v elektronické verzi PDF.
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