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24.6.2012 Ne 

První rozkoukání po Srní 



„Tohle“ nás sem 
přivezlo. 



Naše bydlení – hotel ŠUMAVA ***  organizačně patří pod hotel SRNÍ**** 



Kostelík v Srní postavili němečtí kolonisté z vlastní potřeby, iniciativy a vlastními 
silami. Nejdříve dřevěný (r. 1788), který přestavěli na zděný, krytý šindelem 
(1805). Bez státní dotace. Na tu se ovšem nyní čeká, aby mohla být opravena 
šindelová stěna. – Asi není v naší době něco v pořádku. 



Karlu Klostermannovi se na Šumavě vyhnout prostě nelze. 





Stůl smíření, pomník padlým i Panna Maria stojí na bývalém hřbitově. 









Staré Srní 



Staré Srní 







První nahlédnutí 
do interiéru 
kostela 



Budka skrývá pramen vody 





25.6.2012  Po 

Společné seznámení se Srní i blízkým 
šumavským okolím. 

Výlet autobusem. 



Stopy nočního a ranního deště… 



Naši celotýdenní průvodkyni 
Růženu Nepeřenou  nic na 
světě nedokázalo zaskočit. 

Viděla,  věděla, znala, 
uměla… a ještě to uměla 

předat dál. 



Dřevo tu slouží ke kdečemu. 
U baru například jako stojan na kola. 



Kam je libo…? 





Odpolední autobusový výlet nás 
nejdříve přivedl na Rokytu 
(geologická sbírka, museum 
dřevařů)… 



Každý  balvan tu má svou cedulku 























Model typického králováckého dvorce. Zvonice sloužila k akustické orientaci 
místním i pocestným v dobách sněhu a mlhy. 



Další zastávka na 
autobusovém výletě – 
Rechle (kousek nad 
Antýglem). Zde začíná 
mnohakilometrový 
vchynicko-tetovský 
plavební kanál (plavilo se 
na něm pouze dřevo až na 
Čeňkovu pilu a pak po 
Otavě a Vltavě až do Prahy 
nebo Hamburku). 























Další zastavení: 
Kvilda 









Průvodkyně nejen kostelem  
sv. Štěpána, ale i historií Kvildy. 





Betlém v kostele na Kvildě 





Kvilda 



„Náhrobní kameny kvildského hřbitova 
zlikvidovaného v roce 1978 byly ve 

snaze o vyrovnání se s minulostí 
navráceny na pietní místo. 
Obec Kvilda – srpen 2008“ 











Ve kvildském „íčku“ a  muzeu. 









Poslední zastavení: 
Jezerní slať 



Vyhlídková věž nad Jezerní slatí 



Jezerní slať, jedno z míst, kudy přecházel „král Šumavy“ 



„Rekondiční“ turisté to tu teď mají jednodušší, sejít z 
lávky ovšem může být stále životu nebepečné. 



Lávka končí vyhlídkovou plošinou. 









Konec  exkurze 



A ještě podvečerní vycházka. 



Tato chalupa si zahrála ve filmech Na pytlácké stezce,… 









Přečerpávací nádrž využívající vodu z vchynicko-tetovského kanálu 











Součást vodního díla 







26.6.2012 Út 

Dopolední vycházka na Sedlo  









Vodní přečerpávací nádrž Sedlo 







Bývalá osada Sedlo. Ten domeček 
dnes slouží jen k ustájení 

dobytka. 

























Hora Antýgl 









26.6.2012 Út 

Odpolední společná vycházka  

na Hauswaldskou kapli  



Srní 



Srní 





Svatý Florián zde má pořád co 
hlídat 























Základy bývalé Hauswaldské kaple 



Základy ještě starší kaple, jež zanikla 
časem, a byla posléze nahrazena 
kaplí kamennou. Ta byla v r. 1902 
přestavěna a sloužila až do roku 

1957, kdy si na ní dokazovaly  
statečnost khaki-mozky 

československé armády a odstřelili ji. 



Kdo žízní, ať přistoupí; kdo touží, ať zadarmo nabere vody života. (Zj. 22, 17) 
Wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. (Offb. 22, 17) 
Qui sitit, veniat; et qui vult, accipiat aquem vtae gratis. (Ap. 22,17) 

Kašna u Hauswaldské 
kaple 



Legendami opředená zázračná voda 
je ze z pramene v kašně přiváděna 

dřevěnými korýtky. 













Vchynicko-tetovský kanál 







Zde mizí vody kanálu v potrubí a jsou vedeny do přečerpávací nádrže Sedlo  





27.6.2012 St 

Cyklistický výlet 

 

Srní – Čeňkova pila – Rejštejn – Annín – 
Hartmanice – Dobrá Voda – Rovina – Prášily – 

Mechov –Srní 

 

44 km 





Zde Vydra končí, dále už je to Otava 







Otava 







Otava 







Otava 









Rejštejn 















Vzhůru na Hartmanice 

Uf-uf 















Synagoga a 
židovské 
muzeum 











Kostel sv. Vintíře 
V Dobré Vodě 



Kostel sv. Vintíře 
Interiér se skleněným oltářem 



Unikátní skleněný oltář 



Skleněný betlém 



Skleněné reliéfy 





Dům sv. Vintíře 





Sv. Vintíř s pávem 





Rovina – 924 m.n.m. 
Nejvyšší bod našeho 

cyklistického  putování 







Výhled z Roviny 



















Říčka Křemelná 



Prášily lze dnes zcela minout po nové 
cyklostezce, takže jen jeden symbolický 

snímek 





Nezkrotná cyklistka H. 
daleko vpředu na 

prášilské cyklostezce 



Mosau = Mechov 



Část vchynicko-
tetovského kanálu, z 

něhož byla voda 
odkloněna  do vodní 

nádrže na Sedle. 



Mechovské chalupy s králováckými 
věžičkami 





28.6.2012 Čt 

 

 

Autobusový výlet 

 

Německá část Šumavy 



Srní 







Hraniční přechod v Železné Rudě-Alžbětíně 



Velký Javor/ “Grosser Arber“ (1456 m n.m.) je 
nejvyšší a nejnavštěvovanější horou Bavorského lesa 





Lohberghütte - Tradice umrlčních prken je v Německu zachována a udržována 



Na paměť 
paní Karoliny Moser, roz. Lieb, 

vdovy po muzikantu ze 
Sommerrau. 

------ 
Pane, dej jí věčný život 

Celý Tvůj život byla 
snaha být vždy 

každému ku pomoci. 
Mohla jsi mít lepší 
dny, ale k tomu sis 
nikdy čas nevzala. 

Tak odpočívej klidně a 
odpočívej v pokoji, 

měj tisíce díků za svou 
snahu, a když už jsi od 

nás odloučena, v 
našich srdcích nikdy 

nezemřeš 

Na paměť 
pana Henricha Mosera, 

muzikanta a obecního písaře 
ze Sommerrau. 

------ 
Bože, dej mu věčný klid. 

Mohutně budou 
pozouny znít, až 
mrtví vstanou a 
a všichni půjdou 

k trůnu 



Lohberghütte - Nasedání do „vláčku“ 



Jedeme na Malé Javorské jezero /Kleiner Arbersee 













Bývalý pivovar 









Přírodní rezervace ponechaná vlastnímu vývoji bez zásahu člověka 



Malé Javorské jezero 







Malé Javorské jezero 









Malé Javorské jezero - plovoucí ostrůvky 





Malé Javorské jezero 

















Malé Javorské jezero 













Konzumace doneseného jídla a pití se zapovídá! 





Horní stanice turistických vláčků 



Jedeme zase dolů 



Tradice umrlčích prken je 
opravdu živá. Nacházejí se u 

domů i ve volné přírodě. Kromě 
jmen a dat zesnulých uvádějí 
texty též (někdy i ve verších) 
něco charakteristického pro 

nebožtíka.  
 

Na české straně tato tradice 
zanikla, pár prken poničených 

počasím se nachází v okolí 
Železné Rudy nebo v 

regionálních muzeích. 





















Lohberghütte 



Velké Javorské jezero 





Velké Javorské jezero 



Velké Javorské jezero 







Velké Javorské jezero 









Velké Javorské jezero 









Velké Javorské jezero 





















Velké Javorské jezero 



















„ Zdař Bůh v zemi se čtyřsetletou tradicí sklářských hutí“ 



Exkurze do sklárny Joska v Bodenmais 











Historické receptury 



























„Cesta a dějiny kultury jsou cestou a dějinami skla“ 













Bodenmais 





Bodenmais 



Bodenmais 







Bodenmais 



Bodenmais 



















































Bodenmais 





Bodenmais 
Stará radnice 



Tenhle 
zoubek 

bolí? 



Autobus připravený k 
odjezdu 

Bodenmais 



„Medvědí kořenářství Bavorský les“ ve Zwiesel nabízí velké množství krajového pití 

















Ochutnat a nakoupit 







„Veselá babička“  je dobré olíznutí 





































29.6.2012 Pá 

Dopolední individuální vycházka 
okolím Srní 















Pokračujeme vpravo 





































Srní 



29.6.2012 Pá 

Autobusový výlet do Klatov 
 
 



Serie snímků krajiny pořízená z autobusu 

































Klatovy 
Městské hradby 



Klatovy 
Městské hradby 





Klatovy 
Městské hradby 



Kostel sv. Vavřince 



Arciděkanský kostel 
Navštívení P. Marie 











Bílá věž 







                                                              Klatovy – náměstí 
                             Radnice   Černá věž      Jezuitský kostel  

                                          Neposkvrněného početí Panny Marie 



Barokní lékárna 



Barokní lékárna  
U bílého jednorožce 

Staženo z internetu – fotografování zakázáno 





Hodiny na Černé věži 



Interiér jezuitského kostela 





Panna Maria Klatovská Fresky na radnici 





Vlachův dům 



Vlachův dům 







Muzeum 



Ukázky exponátů – staženo z internetu. Fotografování zakázáno. 





Karafiátová zahrada 







Klatovské hradby 



30.6.2012 So 

Pěšmo podél Vydry 
 

Čeňkova pila – Turnerova chata – Srní 
 
 







































































Turnerova chata 









Vydra 





















Přednáška paní učitelky o historii  
Srní i zdejšího kostela 



Socha Panny Marie, zachráněná 
před odstřelem hauswaldské kaple, 

provedeným  statečnou československou lidovou  
armádou. 



Jídelna hotelu Šumava 







1.7.2012 Ne 

Odjezd v ranních hodinách a tedy 

KONEC 

http://www.amaterska-galerie.eu/Hony/Cesty/Cesty.htm

