
Skryté perly
... protože si Šumavu zasloužíte



Ahoj Šumavníci

(návštěvníci a milovníci Šumavy),

Chtěli jsme pro vás připravit klasického průvodce 

Šumavou, pěkného. Spousty profláknutých míst, 

známých cílů a místo klidu a odpočinku davy 

turistů. Ale to bychom vám nemohli udělat. 

Zasloužíte si totiž více! Oslovili jsme bandu 

lidí, co na Šumavě žijí a pracují, místní horaly, 

ale i pravidelné navrátilce. Společně jsme dali 

dohromady aktivity a místa možná ne tolik známá, 

ale rozhodně krásná a zajímavá.

A proč? Protože si Šumavu zasloužíte! Užijte si ji.

Váš OREA Resort Horizont Tým

#oreahotels #oreahorizont

#oreabavi #welovesumava

#ceskobezstarosti 



PIVO ZE ŠUMAVY1

30 minut chůze od hotelu můžete posedět
přímo ve varně pivovaru Belvedér nebo jen
tak na zahrádce s bazénem a hřištěm 
a vychutnat si skvělé pivo i jídlo. 
Doporučujeme medového Pašeráka 13°.
Cestou tam to je z kopce a zpět zase do
kopce, ale po takovém zážitku to vyběhnete
raz dva! Pivovar nabízí možnost zakoupení 
piva s sebou. Tak na zdraví a „Dej bůh
štěstí!“

Turistická mapa Pivo přímo ze Šumavy?
Kousek od našeho hotelu? Ano!

PIKNIK2

Šumava nabízí mnoho nádherných míst, kde
vás bude rušit snad jen zpěv ptáků a protékající 
potůčky. Pokud hledáte něco v okolí
našeho hotelu, máme jeden tip. Po turistické 
zelené cestou na Gerlovku ochutnejte
pramen Řezné, pokračujte dále a narazíte
jak na lesní přístřešek s posezením, tak 
třeba i na louky kolem zaniklé obce Nový
Brunst. Zde se o soukromí bát nemusíte.
Využít můžete i naší nabídky piknikových
košů!

Turistická mapa Byla by škoda nevyrazit jen tak na piknik,
co myslíte?  



BOBŘÍ HRÁZE 3

Asi nejdostupnější je bobří hrad za koupa-
lištěm Žabáky nebo na Špičáckém či Jezer-
ním potoce poblíž cyklostezky č. 33. Cesta
za bobrem bude vždy trochu dobrodružná,
ne všechny cesty jsou značené a dobře
dostupné. Pokud se ovšem vypravíte 
a budete úspěšní, čeká vás ojedinělý pohled
na městečka plná bobřích hrází a vodních
lagun. Jak na bobry koukáte vy? Jsou to
škůdci nebo naopak zadržují vodu v krajině?

Turistická mapa 
(pouze polohy
Bobřích hrází)

Pokud Vás zajímá stavební inženýrství 
bobra Evropského a chcete se vydat po jeho
stopách, pak právě na Šumavě najdete
mnoho míst, kde na vlastní oči uvidíte, jak
bobři staví hráze a budují si své domovy.

Turistická mapa

Autem

PŘÍRODNÍ KOUPALIŠTĚ4

Zaparkovat můžete u Chaty Ořovský (dříve Hotel 
Engadin) nebo dojít pěšky či dojet na kole, je 
to kousek od pivovaru a sjezdovky Belveder. 
Nezapomeňte mrknout na bobří hrad nad 
koupalištěm.

Pokud netrváte na luxusu za každou cenu 
a hledáte osvěžení v parních letních dnech, 
tak určitě navštivte přírodní koupaliště Žabáky 
uprostřed šumavských lesů, a to jen kousek 
od centra Železné Rudy.



KNEIPPOVY PŘÍRODNÍ LÁZNĚ5

Navštivte šumavský Kneippův chodník na 
Grádelském potoce a zažijte na vlastní kůži 
sílu ledové vody a masáž kamínků a písku! 
A pokud se ptáte na teplou vodu, tak ta tady 
není… takže po ledové lázni hezky sednout na 
louku a nechat si nohy prohřát sluncem.
Teplota potoka se v zimě pohybuje kolem 4 °C, 
v létě potom mezi 7–8 °C. Cesta vede z centra 
Železné Rudy po zelené směr Hotel Grádl.

Turistická mapa

Autem 
Zaparkujte u Hotelu 
Grádl a seběhněte
po zelené směr 
Železná Ruda.

Chcete splynout s přírodou a udělat
ještě něco pro své zdraví?

VÝCHOD SLUNCE NA JAVORU6

Určitě nadchne ty, co přijeli na Šumavu za 
sportem, dobrodružstvím a chtějí se pořádně 
zapotit. Turistika, cyklistika, lyžování a další 
aktivity, vše je zde dovoleno! Ranním ptáčatům 
určitě doporučujeme východ slunce z vrcholu, 
věřte, že na tento zážitek jen tak nezapomenete. 
Pouhé 3 km od parkoviště pod Javorem najdete 
Velké Javorské jezero, můžete sem vyrazit jen 
tak se projít po rovince kolem jezera a potom 
zahnat hlad ve stylové panoramatické restauraci 
s výhledem na jezero. Parkoviště je hned u jezera, 
drobná eura mějte s sebou.  

Autem: 
Velký Javor par-
koviště

Velké Javorské
jezero parkoviště

Nejvyšší vrchol Šumavy a takový místní šumavský 
„ledovec“ hned za českými hranicemi, přibližně 
20 minut autem od hotelu.



VÝCHOD SLUNCE NA JAVORU

VLČÍ VÝBĚH V SRNÍ7

Pokud sem vyrazíte, nebudete litovat, těšit se 
můžete na výběh s vlky o rozloze 3 ha, kterým 
vede 300 m dlouhá lávka, vyvýšená 3-4 m nad 
terénem s pozorovacími přístřešky. K výběhu 
vede cca 2 km dlouhý naučný okruh a je zde 
i dětské hřiště. Vstup je zdarma, parkování 
50 Kč/hodina. A pokud náhodou dostanete hlad 
jako vlci, doporučujeme lesní bistro ŠUMAMA´S, 
kde si pochutnáte na jídlech jako od šumavské 
maminky. Ne náhodou je vlčí výběh v Srní jedno 
z nejnavštěvovanějších míst na Šumavě.

Autem Vlci k Šumavě patří odjakživa! Jak už samotný název 
napovídá, jedná se o návštěvnické centrum ukazující 
život vlků v jejich přirozeném prostředí. 

DIVOČINA V LUDWIGSTHALU8

Tato lesní zoologická zahrada je postavená
tak, aby co nejvíce připomínala přirozené 
prostředí zvířat. Vstupné je zdarma.
Nechybí zde restaurace, vzdělávací cent-
rum, rozhledna a nejrůznější zábava i pro
ty nejmenší návštěvníky včetně vnitřního
dětského hřiště! Cesta autem vám zabere
cca 20 minut. 

Autem Vlci, skot, koně Převalského a rysi.
Vydejte se za zvířaty do Bavorského
lesa k německým sousedům!



ŠUMAVA NA TALÍŘI 9

Pak určitě zajdete do restaurace Avalanche 
u spodní lanovky na Pancíř nebo Bufetu Kryštof 
Částka v Železné Rudě. Minout byste neměli 
ani GrillMax. Od jara do podzimu jej naleznete 
na parkovišti Kaskády, v zimě potom na vrcholu 
Špičáku. Ty nejlepší burgery, grilovaná kuřata, 
tortilly mají právě tady! Jste na sladké? 
Potom určitě zajděte do Café Charlotte, legendární 
kavárny a cukrárny v Železné Rudě, kde nebudete 
vědět, co si dát dříve. Pro děti tu mají parádní
zmrzlinové poháry a určitě zaujme i u stropu jezdící 
vláček. Snad jen jedno upozornění, mějte u sebe 
hotovost, platební karty zde nepřijímají. A co takhle 
pořádný fl ák masa? Jedině Hospůdka U Štěpána! 
Tato stylová biofarma asi 30 km od hotelu je 
skutečným kulinářským zážitkem. Domácí chov,
pravé hovězí steaky, čerstvá a šťavnatá zelenina 
přímo ze zahrádky, bylinné limonády. Přesně tohle 
tam na vás čeká! Zde doporučujeme rezervaci 
předem, jinak byste si nemuseli sednout.

Autem: 
Avalanche

Bufet Kryštof
Částka

GrillMax

Café Charlotte

Hospůdka
U Štěpána

Na dovolené se dieta nedrží! Chcete si pochutnat 
na tradiční české a šumavské kuchyni?



Autem

SUŠICE A OSTROV SANTOS11

Těšit se zde můžete na dětská hřiště, občer-
stvení, koncerty, kuželník, veřejné ohniště, 
koupání u jezu řeky Otavy nebo stezku pro in-
line brusle a kola. Hned vedle parku se nachází 
i sportoviště města Sušice, krytý bazén 
s tobogánem a wellness, městské koupaliště, 
skate park a venkovní fittness. Máte rádi 
adrenalin? Žádný problém! Je tu OFFPARK 
a jejich lanový park na Santosu. A když už 
budete v Sušici, navštivte v místním muzeu 
i expozici sirkařství a odhalte tak tajemství 
světoznámé fi rmy SOLO.

Říční ostrov a lesopark, dokonalé místo v Sušici, 
kde si každý najde to své. 30 km od našeho 
hotelu najdete zázemí pro relax, sport 
i společenské vyžití. 

SKIAREÁL V LÉTĚ10

Tak třeba lanový park, sjezd na slalomových 
kárách, trampolíny nebo dětské hřiště. Areál 
je asi 5 min jízdy od hotelu. Pokud byste chtěli 
děti hodně unavit, jdete pěšky, dá se to, 
přibližně hoďka tam a hoďka zpět po modré 
kolem pivovaru Belveder.

Turistická mapa

Autem

Dospělí i děti, na tom nesejde, zábava je tu 
pro všechny. A na čem všem se ve Skiareálu 
Nad nádražím mohou děti vyřádit a dospělí 
vrátit do dětských let?



KDYŽ JDE ŠUMAVA SPÁT12

Vypravte se na vrchol Pancíř pouhé 2 km od 
hotelu. Je to sice do kopce, ale jen mírného, 
takže se ani moc nezadýcháte a určitě to 
bude stát za to! Vidět zapadající slunce nad 
šumavskými kopci je opravdu zážitek, takové 
šumavské kino u kterého vám bude chybět už 
jen popcorn! Vstupné je zdarma!

Turistická mapa Patříte mezi romantiky a chcete svou drahou 
polovičku překvapit?



TOP 10
1. ŠUMAVSKÁ JEZERA – Černé, Čertovo, Laka, 

Prášilské a Plešné

2. VÝHLEDY – rozhledna Špičák, rozhledna Poledník, 

Pancíř, Velký Ostrý, Velký Javor

3.  LANOVKY – Špičák, Pancíř, Velký Javor

4.  ŠUMAVSKÉ SLATĚ – Tříjezerní, Jezerní,

 Chalupská

5.  PRAMEN VLTAVY
6.  ŠUMAVSKÉ TROJHRADÍ – Kašperk, Velhartice, 

Rabí (zde i koupání Lom Rabí)

7.  SUŠICE, KAŠPERSKÉ HORY, MODRAVA, PRÁŠILY
8.  HRANIČNÍ NÁDRAŽÍ ALŽBĚTÍN
9.  LÁZNĚ V NĚMECKÉM LAMU A KÖTZTINGU
10.  PUMPTRACK V ŽELEZNÉ RUDĚ



POZNÁMKY



www.resorthorizont.cz


