SUŠICE – MĚSTO KRÁLOVSKÉ

ARCHITEKTURA XX . STOLETÍ

P R V N Í M ĚSTS KÝ O K R U H

D R U H Ý M ĚSTS KÝ O K R U H

2 km (přibližně 1 hod.
volným tempem)
Náročnost trasy: lehká, dostupná i pro rodiny
s menšími dětmi a kočárky
Barva značení: zlatá
Naučné tabule: Z1 | Vítá Vás město Sušice
Délka trasy:

Tato trasa vás provede historickým centrem města. Po cestě uvidíte několik historických
skvostů jako je budova sušické
radnice, empírová kašna, Krocínovský dům č.p. 49/I (hotel
Fialka), kostel sv. Václava, kapucínský klášter s kostelem sv. Felixe, aj. Při této procházce můžete
navštívit v Muzeu Šumavy unikátní sušický mechanický betlém
nebo vystoupat na radniční věž.

SUŠICKÉ SETKÁNÍ S KALICHEM
Délka trasy:

2 km (přibližně 40 min. volným tempem); převýšení 153 m

Náročnost trasy: střední, dostupná i pro rodiny s menšími dětmi
Barva značení:

ČERVENÁ

Naučné tabule: K1 | Husitské hnutí v Čechách • K2 | Husitské hnutí na Sušicku

Na paměť pětistého výročí úmrtí
Jana Žižky byl v roce 1924 vztyčen
obří litinový kalich na Žižkově vrchu,
který se původně jmenoval Šibeniční. Na stezce se seznámíte s husitským hnutím na Sušicku i v Čechách.
Již při stoupání na „Kalich“ se vám
naskytne řada
krásných výhledů na město, řeku Otavu
či Svatobor.

2 km (přibližně
1 hod. volným
tempem)
Náročnost trasy: lehká, dostupná i pro rodiny
s menšími
dětmi a kočárky
Barva značení: STŘÍBRNÁ
Naučné tabule: A1 | Sušické
mosty
Délka trasy:

Druhý městský okruh
vás provede mezi
stavbami, které byly
vybudovány v letech
1922 až 1941. V té
době byl sušickým
starostou Jan Seitz.
Za doby jeho působnosti bylo v Sušici
postaveno 409 nových domů a proběhlo
431 přestaveb.

SUŠICE – KOLÉBKA
SIRKAŘSTVÍ

KŘÍŽOVÁ CESTA NA
ANDĚLÍČEK
1 km (přibližně 40 min.
volným tempem);
převýšení: 87 m
Náročnost trasy: střední, dostupná i pro
menší děti, trasa není
bezbariérová
Barva značení: FIALOVÁ
Naučné tabule: 14 zastavení křížové
cesty (bez naučné tabule)
Délka trasy:

Unikátní kovaná křížová cesta se 14 zastaveními vede od řeky Otavy
až na kopec Stráž s kaplí Anděla Strážce. „Andělíček“ je oblíbeným
šumavským poutním místem a Sušice je odtud vidět jako na dlani.
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PODÉL ŘEKY OTAVY
3 km (přibližně 1 hod.
volným tempem)
Náročnost trasy: lehká
Barva značení: ZELENÁ
Naučné tabule: O1 | Po stopách zvířat
O2 | Obyvatelé řeky
O3 | Rýžování zlata

Délka trasy:

Délka trasy:

Výroba sirek proslavila Sušici po celém světě. Žlutá pavučina, vedoucí na vrch Kalovy, vás seznámí s historií sirkařství. Zde na místě
zvaném „Krásná vyhlídka“ stojí dřevěná plošina, odkud je nádherný
pohled na Sušici.

Při putování po zelené Pavučině zažijete spoustu zábavy. Hned na začátku
trasy na Fufernách můžete navštívit
dětské hřiště a lanový park pro děti i dospělé. Další dětské hřiště
na vás čeká na ostrově Santos, který je v letním
období dějištěm různých akcí.

2 km (přibližně 1 hod.
volným tempem)
Náročnost trasy: střední, dostupná i pro
rodiny s menšími dětmi;
převýšení 262 m
Barva značení: ŽLUTÁ
Naučné tabule: S1 | Průmyslové impérium
SOLO • S2 | Sušice – kolébka sirkařství

HADÍ STEZKA
NA SVATOBOR
4 km (přibližně 1,5 – 2 hod.
volným tempem); převýšení
347 m
Náročnost trasy: střední, dostupná i pro rodiny
s menšími dětmi
Barva značení: ORANŽOVÁ
Naučné tabule: H1 | Svatobor – hora tajemná
H2 | Sušické vrcholy
H3 | Rozhledna Svatobor
Délka trasy:

Nemusíte se bát,
název Hadí stezka není odvozen
od výskytu těchto plazů, ale od
tvaru cesty, která
se na Svatobor klikatí právě jako had.
Tato naučná stezka vám představí Svatobor jako horu tajemnou
a seznámí vás s dalšími sušickými vrcholy. Dozvíte se něco
i z historie rozhledny Svatobor, která čeká na konci této trasy.

CESTOU NEJKRÁSNĚJŠÍCH
VYHLÍDEK
8 km (přibližně 8 hod.
volným tempem)
Náročnost trasy: vyšší
Barva značení: MODRÁ
Naučné tabule: V1 | Rozmarné počasí
V2 | Jak se žije v oblacích
V3 | Královské koruny lesa • V4 | Závody se zvířátky
V5 | Keltové na Sušicku • V6 | Kdo má pod čepicí (vlastně
pod kloboukem) • V7 | S domečkem na zádech
V8 | Jiný kraj – jiná vegetace
Délka trasy:

Sušice leží v údolí a je obklopena vrcholy
a vršky, z nichž nejdominantnější jsou Svatobor
a Stráž. Pokud se vydáte po modré pavučině,
uvidíte Sušici z různých směrů a každý tento
pohled stojí za to. Po cestě se dozvíte informace o Keltech,
rozmarech počasí a další zajímavosti z přírody.

S ušice – br á n a Š um avy

CE LO R O Č N Í T U R I ST I C K Á S O U T Ě Ž
• Putování po Sušické pavučině •

Při toulkách po Sušické pavučině si
můžete i zasoutěžit. Po cestě budete sbírat opisy z jednotlivých tras
Pavučiny do soutěžního pasu nebo
do účastnického listu. Kromě zážitků
a spousty zajímavých informací si můžete odnést i nějakou odměnu. Soutěžní pas je možné
si vyzvednout v Městském informačním centru
v Sušici nebo si vytisknout účastnický list na stránkách Sušické pavučiny. (www.susicebranasumavy.cz)
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Co si vz í t n a
pu tová ní
po S ušické
pavučině ?
Pokud míříte do oblasti centrální Šumavy, nemůžete
toto příjemné a malebné město minout. Na březích kdysi zlatonosné Otavy si podává ruku historie s přírodou,
všední rušný den s prázdninovou náladou, která vyzývá
k odpočinku i k nejrůznějším sportovním, společenským
a kulturním aktivitám.

Co je to S ušick á pavučin a ?
Sušická pavučina v sobě skrývá 8 naučných stezek, které vás
provedou Sušicí a jejím 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.

Před cestou je dobré zajít do Městského
informačního centra v budově sušické
radnice. Zde je k dispozici ucelená sada
informačních materiálů k projektu Sušické pavučiny s komplexními informacemi
včetně mapy.
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Pokud plánujete stoupat do kopců, tak určitě nezapomeňte
pevnou obuv a svačinu. Další vybavení už závisí na ročním období
a počasí. V zimě nezapomeňte sáňky, v létě košík na houby.
Cestu nejkrásnějších vyhlídek si ještě lépe užijete s dalekohledem.

Více informací naleznete na

www.susicebranasumavy.cz

Městské informační centrum Sušice
nám. Svobody 138, 342 01 Sušice, tel.: 376 540 214
e-mail: icsusice@mususice.cz www.mestosusice.cz
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