Muzeum Šumavy

Město Sušice
Bývalé královské město Sušice leží v krásném údolí řeky
Otavy na úpatí hory Svatobor. Pro svou polohu se Sušice
nazývá „Brána Šumavy“ a je ideálním východiskem při
plánování výletů do centrální oblasti Šumavy.
Bohatá historie a pestrá nabídka volnočasových aktivit řadí
Sušici mezi atraktivní místa pro trávení dovolené v každém
ročním období.
Dovolenou v Sušici mohou strávit jak sportovní nadšenci,
tak i milovníci kultury a historie. Dobré zázemí zde naleznou i rodiny s dětmi.
Zkrátka, Sušice je město bohaté na zážitky. Přijměte proto
pozvání do našeho malebného města, kde
si každá generace jistě najde to „své“.

Muzeum Šumavy

Sušická pavučina

náměstí Svobody 40,
342 01 Sušice

Za dokonalejším poznáním Sušice je možné
se vydat po „Sušické pavučině“. Osm pěších
naučných stezek provází návštěvníky městem
a jeho okolím. Poznáte tak město z mnoha směrů – jako město královské s bohatou historií
a celou řadou kulturních památek, i jako město moderní s krásnou architekturou z počátku
20. století. Představí vám Sušici
jako kolébku sirkařství, jako město, které podporovalo husitské hnutí, můžete chvilku rozjímat u jednotlivých zastavení kované křížové cesty nebo se vyřádit s dětmi při putování podél řeky Otavy. Tato síť
téměř 20 km pěších stezek je značena pavučinkou.
Každá stezka má svou barvu. Ti, kteří rádi soutěží,
se mohou zapojit do turistické soutěže „PUTOVÁNÍ
PO SUŠICKÉ PAVUČINĚ“.

Stálá expozice:
historie města, šumavské sklářství, sušické
sirkařství, největší
funkční sirka na světě,
sušick ý cínový poklad,
kapucínská knihovna, měšťanský interiér z poloviny 19 století.
Sušický mechanický betlém: kopie významných budov ve městě,
významné stavby v okolí a na Šumavě s ukázkou starých tradičních šumavských řemesel.
Sušický mechanický
betlém

Sušické náměstí

Hrátky se zvířátky

Památky
Starobylé město Sušice nabízí možnost navštívit řadu historicky památek. Nepřehlédnutelnou dominantou
města je kaple Anděla Strážce, která
byla postavena na vrchu Stráž.

Radnice

Historicky nejcennější domy najdete
přímo na náměstí, včetně nejstarší
sušické památky, kamenné desky
upomínající na stavbu městských
hradeb roku 1322. Ta se nachází
v budově radnice uprostřed náměstí,
kde můžete navštívit i vyhlídkovou
věž vysokou 30,5 m a podívat se na
Sušici z ptačí perspektivy.
Zajímavé expozice může nabídnout
Muzeum Šumavy, kde se mimo jiné
seznámíte s historií sirkařství, které
proslavilo Sušici po celém světě.

Rozhledna Svatobor

Lesopark Luh

31,6 m vysoká kamenná rozhledna se 182 schody se tyčí na zalesněném vrchu Svatobor v nadmořské výšce 845 m. Rozhledna
nabízí krásný kruhový výhled na Šumavu i daleko do vnitrozemí. V přilehlé chatě si můžete dopřát občerstvení, případně se
ubytovat. Pokud jste vyznavači adrenalinového sportu, můžete
vyzkoušet sjezd Svatoboru na terénních koloběžkách.

Oblíbená rekreační oblast bezprostředně sousedící s centrem
města. Oblast, kde je možné od jara do podzimu rybařit, jezdit
na kole i in-line bruslích, v létě se koupat a opalovat na březích
řeky Otavy nebo městském koupališti, v zimě pak lyžovat na
běžkách a celoročně relaxovat. Luhem také prochází dvě naučné
stezky, Otavská cyklostezka a nachází se zde dvě velká dětská
hřiště s dobrým zázemím.

Další vyhlídková místa
v Sušici:

Ostrov Santos, který je součástí Luhu, leží mezi řekou Otavou
a Mlýnským potokem. Městský lesopark, který se na ostrově nachází, prošel v letech 2012 – 2013 za podpory Nadace Proměny
revitalizací. Velké moderní dětské hřiště jistě potěší především
děti, zatímco rodiče mohou využít příjemného posezení s možností občerstvení. V blízkosti hřiště se nachází kuželník. Na jednom
cípu ostrova naleznete „plovárnu“ s převlékárnou, na opačném
Ostrov Santos

Dětské hřiště
na Santosu

Naučná stezka pro nejmenší v lesoparku Luh je zaměřena na zvířata našich lesů. Informační tabule s veselými obrázky doplňují
velké dřevěné sochy zvířátek. 1 km dlouhá stezka má 5 zastavení
a je bezbariérová.

Kaple Anděla Strážce

Sport

Říční ostrov Santos

konci ostrova stojí zvonička z dílny sochaře Václava Fialy.
Zvonek na zvoničce je věnován známému léčiteli Františku Ferdovi.
Ostrov se může pochlubit i dalšími díly Václava Fialy, a to Pavilonem na poslouchání ticha a Pavilonem na pozorování oblohy.
Santos získal ocenění odborné veřejnosti Park roku 2014. Ostrov
je obzvláště v letních měsících dějištěm mnoha akcí.

venkovní ochlazovnou, příjemnou
odpočívárnou a sauna-barem zregenerujete své tělo a odpočinete
od každodenních starostí.

Chcete si protáhnout tělo, ale mít
i dostatek možností, kde následně
relaxovat a odpočívat? Pak je Sušice
tou správnou volbou.
Naprosto unikátní sportovní komplex v těsné blízkosti centra města,
nabízí moderní krytý bazén, zimní
stadion, lezeckou stěnu, moderní atletický stadion s tartanovou
dráhou, fotbalové hřiště s umělým
trávníkem a moderním osvětlením,
volejbalové a tenisové kurty, in-line
a cyklostezku, lanový a adrenalinový park OffPark, síť pěších, běžeckých a cyklistických tras, dětské
hřiště, moderní betonový skatepark
a v neposlední řadě i Otavský rekreační park – venkovní koupaliště.

V budově bazénu se také nachází
posilovna, spinningový sál a fitness tělocvična.

Krytý bazén

Rekreační Otavský Park

Volšovská 444, 342 01 Sušice

Užijte si vodní radovánky za horkých letních dní na městském koupališti, v příjemném prostředí lesoparku Luh. Čekají vás vodní atrakce
pro děti, opalovací plochy, hřiště
na plážový volejbal, dětské hřiště
a zrekonstruované zázemí.

Zvonička a Pavilon
Václava Fialy

Zimní stadion – zimní / letní provoz
Volšovská 444, 342 01 Sušice

Zimní provoz od října do března – lední plocha:
bruslení pro veřejnost s hodinami vyhrazenými speciálně pro
rodiny s dětmi, soutěže a tréninky ledního hokeje, hokejová
soustředění, hobby hokejová liga, krasobruslení.

Rozhledna
na Svatoboru

• vrch Stráž (552 m n. m.)
s kaplí Anděla Strážce

Bazén v Sušici

• Žižkův vrch (618 m n. m.)
s Kalichem postaveným
k 500. výročí úmrtí Jana
Žižky (28.10.1924)
• Starý vodojem na svahu
Svatoboru (557 m n. m.)
• Krásná vyhlídka – nedaleko
vrchu Kalovy (727 m n. m.)
Lesopark Luh a cyklostezka

Kuželník
na Santosu

Bazénová hala nabízí návštěvníkům areálu několik jedinečností. V první řadě je to tobogán se světelnými a zvukovými efekty
a časomírou, díky které si můžete porovnat čas a s přáteli si
uspořádat malé závody. Samostatný, 25 m dlouhý plavecký
bazén nabízí vždy vyhrazené dráhy pro kondiční plavání a ve vymezených časech je spouštěna simulace říčního proudění, která
nemá v Evropě obdoby. Děti se za každého počasí mohou vydovádět v zábavním bazénu s divokou řekou nebo v brouzdališti
a rodiče si mohou odpočinout v některé z vířivek. Relaxovat lze
i ve finské sauně a tradiční parní lázni. V prostředí s netradiční

Letní provoz od dubna do září – multifunkční sportovní povrch:
in – line bruslení pro veřejnost, tenis, sálový fotbal, nohejbal,
basketbal, volejbal, házená, in-line hokej.
Zimní stadion – multifunkční
povrch

Lezecká stěna

Vodáci

se nachází v areálu zimního stadionu.
Je vysoká bezmála 9 metrů a nabízí
11 cest, na kterých si prověří zdatnost zkušení lezci, ale i začátečníci.
Lezecké vybavení si můžete zapůjčit
na místě. Úplní začátečníci si mohou lezení vyzkoušet pod dohledem
instruktora.

Zlatonosná Otava vzniká soutokem šumavských říček Vydry
a Křemelné na Čeňkově Pile. Protéká úžasnými přírodními scenériemi i krásnými historickými městy jako je Sušice, Horažďovice,
Strakonice a Písek. Pod hradem Zvíkov se vlévá do Vltavy.
Otava je jednou z nejoblíbenějších vodáckých řek. Sjízdná je
prakticky na celém svém 113 km dlouhém toku. Pro zkušené
vodáky je zajímavý především úsek Čeňkova Pila – Sušice (v jarních měsících), tam je plavba plná dobrodružství a adrenalinu.
Od Sušice je pak řeka přívětivá i k méně zkušeným vodákům.
Pokud nevlastníte kánoi, ale rádi byste vyzkoušeli „sjíždět řeku“,
můžete využít služeb půjčoven, které nabízejí zapůjčení lodí pro
jedno-, nebo vícedenní výlety po Otavě.

PL ZE Ň

Otavská cyklistická stezka začíná na Modravě a končí na Zvíkovském Podhradí. Celá vyznačená trasa měří 166 km. Sušický úsek
dlouhý necelých 11 km vás nejprve provede podél řeky
Otavy krásnou lesnatou krajinou. Ta se plynule promění v příměstský sportovně – odpočinkový areál s pestrou nabídkou zábavy pro celou rodinu. Cyklostezka
pokračuje dál i historickým centrem města Sušice.
Kvalitní asfaltový povrch umožňuje příjemnou jízdu
i vyznavačům in-line bruslení. V zimě pak mohou
stezku využít běžkaři, protože stezka je udržována
po celý rok.
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Kultura

Lezecká stěna

Otavská cyklostezka

OffPark

Sušické kulturní centrum, p.o.
Příkopy 178, 342 01 Sušice
tel.: 376 523 360
e–mail: info@kulturasusice.cz
www.kulturasusice.cz
GPS: 49.2311347N, 13.5173478E
Předprodej vstupenek na kulturní a společenské
akce na www.kulturasusice.cz

Farmářské trhy v Sušici

Kulturní dům Sokolovna
T. G. Masaryka 120, 342 01 Sušice

Tento dům i po 100 letech své existence žije! Pořádají se zde plesy,
koncerty i divadelní představení.
V suterénu budovy najdete také klub
s pravidelnými hudebními akcemi
různých žánrů.
Loutkové divadlo
T. G. Masaryka 120, 342 01 Sušice

V Husově sále, který je součástí Sokolovny, hraje od října do března pravidelně každý pátek pro malé diváky
loutkové divadlo. Bylo založeno již
roku 1920 a je nejdéle hrajícím loutkovým divadlem v Západních Čechách.
Františka Procházky 324, 342 01 Sušice

Kino

Koncertní sál vznikl roku 1949 přestavbou školní kaple. Tyto
historické prostory jsou pro svou výbornou akustiku využívány
především při pořádání koncertů vážné i „nevážné“ hudby, divadelních představení a při různých společenských událostech.

Příkopy 178, 342 01 Sušice
Dětský lanový park

V sušickém kině máte možnost shlédnout minimálně jednu projekci denně, 3D filmy, filmové festivaly, přímé
přenosy baletů, divadel a koncertů.
Tato nová budova začala sloužit i jako
koncertní a divadelní sál, pořádají se
zde pravidelné přednášky, vzdělávací
projekce a další akce. Občerstvit se
lze v kinokavárně, kde probíhají komorní pořady, besedy, talkshow, atd.

Offpark – terénní
koloběžky

Outdoorové centrum na břehu řeky Otavy nabízí celou řadu
sportovního a volnočasového vyžití. Vyzkoušejte lanový park se
34 překážkami a jednu lanovku ve výšce 6 až 9 metrů nad zemí,
sjezd Svatoboru na terénních koloběžkách, nebo splouvání řeky
Otavy na raftech. Pro malé návštěvníky je připraveno dětské lanové centrum se 14 překážkami a horolezeckou stěnou.

Výstavní prostory a galerie

Komunitní centrum „Káčko“
Klostermannova 1330, 342 01 Sušice

Bylo postaveno v roce 2012. V budově se nachází Středisko volného času, multifunkční sál a venkovní amfiteátr, kde se pořádají různé společenské akce. Své zázemí zde našla také městská
knihovna s čítárnou a veřejně přístupným internetem.
Sušické kino

Město nabízí více možností, kde můžete potěšit své oko i duši
prohlídkou aktuálních instalací různých žánrů výtvarného umění.
Nabídka je pestrá, určitě si vyberete.
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Sportoviště města Sušice, p.o.
Sportovní areál – bazén
Volšovská 444, 342 01 Sušice
tel.: 376 555 240
e–mail: info@sportoviste-susice.cz
www.sportoviste-susice.cz
GPS: 49.2285044N, 13.5173833E

Milovníci kultury se v Sušici jistě nudit nebudou. Zajít mohou do kina nebo na nějakou pěknou výstavu. Zajímavých
různorodých akcí se ve městě koná opravdu velké množství
v průběhu celého roku.

Smetanův sál Gymnázia

Na Fufernách – hotel Fuferna, 342 01 Sušice

Městské informační centrum Sušice
nám. Svobody 138, 342 01 Sušice
tel.: 376 540 214, fax: 376 540 215
e-mail: icsusice@mususice.cz
www.mestosusice.cz/icsusice
GPS: 49.2314436N, 13.5202628E

Sokolovna

Galerie Sirkus
Příkopy 178, 342 01 Sušice

Výstavní prostory
na radnici
nám. Svobody 138,
342 01 Sušice

Výstavní prostory
v Muzeu Šumavy
Otavská cyklostezka

nám. Svobody 40,
342 01 Sušice

Komunitní centrum „Káčko“

Město
bohaté
na zážitky

