Co to je Sušická pavučina?
Síť 20 km pěších stezek v okolí Sušice, která vám představí město ze všech směrů - jako město královské s
bohatou historií a celou řadou kulturních památek i jako město moderní a krásné architektury 20. století.
Představí vám Sušici jako kolébku sirkařství i jako oporu husitů. Jako místo, kde se můžete na chvilku zastavit
u jednotlivých zastavení kované křížové cesty nebo kde se můžete vyřádit s dětmi při putování podél Otavy.

Kam Vás pavučina zavede?
Pavučina vede po čtyřech vrcholech (Svatobor, Stráž, Kalovy, Žižkův vrch) i údolím řeky Otavy (Na Pátečku).
Ke každému z těchto bodů vede jedna stezka, která má jedinečnou tématiku. Dva okruhy se pak klikatí přímo
městským centrem a jeden „velký" pak spojuje všechna vrcholová místa.

Co Vás po cestě čeká a co uvidíte?
Na každé stezce vás čeká něco trošku jiného někde historické památky a architektura, jinde jedinečná příroda a
okouzlující výhledy do údolí řeky Otavy. Po cestách najdete celkem 20 informačních tabulí, panoramatické
mapy, odpočinková místa s lavičkami.

Jak se jednotlivé stezky jmenují a jak jsou značené?
Jednotlivé stezky Pavučiny jsou značené symbolem pavučiny, přičemž každá trasa má svou barvu.

Sušice - město královské (zlatá pavučina)
Architektura XX. století (stříbrná pavučina)
Křížová cesta na Andělíček (fialová pavučina)
Hadí stezka na Svatobor (oranžová pavučina)
Sušické setkání s kalichem (červená pavučina)
Sušice - kolébka sirkařství (žlutá pavučina)
Zábavné putování podél řeky Otavy (zelená pavučina)
Cestou nejkrásnějších vyhlídek (modrá pavučina)

Co je Putování po Sušické pavučině?
Putování po Sušické pavučině je turistická hra pro všechny. Projděte si Pavučinu a kromě zdravého pohybu a
zajímavých informací získejte nějakou odměnu. Pořadatelem turistické hry je Město Sušice.

PUTOVÁNÍ PO SUŠICKÉ PAVUČINĚ – HERNÍ ŘÁD
1) Soutěž je určena všem návštěvníkům města Sušice bez rozdílu věku.
2) Soutěž začíná vyzvednutím soutěžního pasu a mapky Pavučiny v Městském informačním centru
v Sušici, nebo vytištěním účastnického listu z webových stránek Městského informačního centra
(www.mestosusice.cz/icsusice).
3) Na každé z osmi stezek Pavučiny je někde po cestě umístěn opisový štítek o velikosti 7 x 4 cm s logem
pavučiny a názvem dané stezky (většinou na naučných cedulích, na zlaté stezce je umístěn na kapli, na
stříbrné na mostě a na fialové je umístěn na schodech při opuštění Křížové cesty) , který je třeba přenést
přejížděním obyčejnou tužkou na příslušné místo v soutěžním pase nebo účastnickém listu (podobně
jako při opisování pětikoruny). Na nejdelší trase „Cestou nejkrásnějších vyhlídek“ jsou opisové štítky
dva (pro uznání trasy je nutné mít přenesené oba dva štítky).
4) Hra má tři úrovně:
1 stupeň – zdolání tři libovolných základních tras Pavučiny
2 stupeň – zdolání všech sedmi základních tras Pavučiny
3 stupeň - zdolání trasy Cestou nejkrásnějších vyhlídek
Základními stezkami Pavučiny se rozumí:
Sušice – město královské, Architektura XX. století, Křížová cesta na Andělíček, Hadí stezka na
Svatobor, Sušické setkání s kalichem, Sušice – kolébka sirkařství, Zábavné putování podél řeky Otavy.

5) Po nasbírání příslušného počtu opisů si můžete vyzvednout odměnu v kanceláři Městského
informačního centra v Sušici. Odměna se získává za každý zdolaný stupeň.

6) Hra je celoroční a není vázaná na splnění daného počtu stezek v jednom roce.

7) Pořadatelem hry je Města Sušice a vyhrazuje si právo hru kdykoliv přerušit nebo zrušit.

8) Na výhru není právní nárok.

A TEĎ UŽ JEN ZBÝVÁ POPŘÁT VÁM ŠŤASTNOU CESTU, DOBRÉ
POCESTNÉ A SPOUSTU NEVŠEDNÍCH ZÁŽITKŮ!

