
Svatobor (845 m n.m.)

Svatobor je opředen mýtem starově-
kého obětiště. Býval to posvátný háj 
tvořený prastarými duby vzrostlými 
ve volném prostoru, ohrazený pečlivě 
vystavěným plotem, do něhož vedly
dva vchody, byl místem kultovním
i soudním. Prostor háje se považoval za 
léčivý. Nemocní tu zavěšovali jako oběť 
božstvu kousky látek nebo části oděvů 
na větve, popřípadě ukládali pod stromy mince. V každém háji 

musel být pramen nebo potok, rovněž s lé-
čivou mocí, v němž se lidé koupali i v zimě. 
Prostor svatyně nesměl být poskvrněn krví 
nepřítele.  Přímé doklady o slovanském 
kultu bohužel neexistují. Nicméně fakt, 
že Svatobor byl zřejmě osídlen již v dáv-
né historii, dokládají nalezené stopy po 
primitivní polozahloubené chatě ze střední 
doby kamenné (10 000 – 8 000 let př. n. l.) 
Chata byla podle dostupných nálezů rekon-
struována a její model je možno zhlédnout 
v sušickém muzeu.  Roku 1881 bylo při 
výstavbě nové Scheinostovy sirkárny obje-
veno staré pohřebiště. Bohužel neproběhl 

žádný archeologický průzkum lokality a většina cenného his-
torického materiálu zmizela. Nález, který se podařilo zachránit 
obsahoval i denár z doby Vratislava I. (1061–1092) a perly, které 
se v Čechách objevovaly jen zřídka a jsou dokladem rozvinutých 
obchodních kontaktů. Jádro pohřebiště se nacházelo v místech 
továrního komínu a počet hrobů byl odhadnut na sto. 

Koncem 19. století se stal Svatobor oblíbeným cílem obrozenců 
a turistů. V roce 1868 vybral dr. Gabriel kámen Svatoboru jako 
jeden ze základních kamenů Národního divadla. 
 

Aktivity na Svatoboru
Svatoborské lesy jsou nejen oblíbeným místem turistů a cyklistů, 
ale také rájem houbařů. Na vrchol se můžete vydat i na koni. Před 
chatou Svatobor je připraveno ohniště, kde si můžete opéct buř-

tíka. A cesta dolů může být 
plná adrenalinu v podobě 
letu na padákovém kluzáku 
nebo jízdy na terénních 
koloběžkách. A v zimě není 
lepší dopravní prostředek 
než sáňky. 

Scheinostovo zátiší (1) bylo vybudováno společností SOLO v roce 1927 na 
památku továrníka Františka Scheinosta. Najdete zde altán navržený archi-
tektem Freiwaldem. Zátiší bylo v meziválečném období velmi vyhledávaným 
místem nedělních procházek.

Hadí stezka (2) – tak jako má Praha 
svou Hladovou zeď, tak Sušice má 
Hadí stezku. Tato nejkratší cesta 
od Scheinostova zátiší na Svatobor 
byla z kamene vykládána a vysta-
věna za úřadování starosty J. Seitze 
nezaměstnanými ze Sušice.  Bohu-
žel cesta během války, a následně 
za dob socialismu, zmizela pod 
mechem a travou. Díky dotaci EU 
se můžete touto stezkou od r. 2010 
vydat na vrchol znovu.

Útulna (3) – Na rampě, ze které startují paraglidy, najdete rozvaliny 
sklepa, který patřil k bývalé útulně z let 1898 – 1900). Dřevěná útulna 
vyhořela r. 1905 a již nebyla obnovena. Fotografii toho, jak místo vypa-
dalo začátkem minulého století, uvidíte na fotografii vpravo za vstupními 
dveřmi do chaty Svatobor.

Televizní retranslační věž (4), 
která obsluhuje část Plzeňského 
a Jihočeského kraje vysílá od 
28. 2. 2010 pouze digitálně (jako 
čtvrtý vysílač v ČR). Betonová věž 
je vysoká 85 m.

Rozhledna (5) –  První rozhledna 
byla postavena stavitelem Mirval-
dem (arch. návrh arch. Vratislav 
Pasovský)  již v roce 1898. V roce 
1933 však odklon věže rozhledny 
od její osy činil už 1,78 m. Věž byla 
zavřena a rok nato zbořena. Na 
jejím místě vyrostla během pouhých 
tří měsíců nová rozhledna stavitele 
Karla Houry, která stojí dodnes. Je 
31 m vysoká a má 182 schodů. 
O rok později vedle rozhledny 
vyrostla turistická chata s restaurací 
a ubytováním.

Otevírací doba chaty s rozhlednou:
otevřeno od středy do neděle 10.00 – 21.00 hodin

Meteostanice Svatobor 
– údaje o aktuální tep-
lotě, rychlosti a směru 
větru jsou zveřejněny na 
www.sonda.paradelta-
susice.cz

Délka trasy:
 4 km (přibližně 1,5 – 2 hod.

volným tempem)

Náročnost trasy:
 střední, dostupná i pro rodiny 

s menšími dětmi a kočárky

Barva značení: 
 ORANŽOVÁ

Popis trasy:

náměstí Svobody –  Klostermannova – Pod Sva-
toborem – kaplička sv. Antonína – Scheinostovo 
zátiší – bývalý skokanský můstek – Hadí stezka 
– bývalá útulna – rozhledna Svatobor

Převýšení:  347 m

Průměrné stoupání:  1 : 7,5 m
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HADÍ
STEZKA
NA SVATOBOR
N E J K R Á S N Ě J Š Í  P R O C H Á Z K Y  P O  S U Š I C I  A  O K O L Í

POVĚSTI  A LEGENDY

Vodolenka (V. V. Tomek – Šumavské pověsti)

Na severním úpatí památného Svatoboru u Sušice prostírá 

se Vodolenka. Jest rozložena v lesním zátiší a proslula svým 

čistým léčivým pramenem již v dávných dobách…

Podle pověsti, dosud v živé paměti zachované, prosila za 

dávných dob zbožná dívka pohanská, jménem Vodolenka, 

dcera známého lecha Klata, zakladatele Klatov, přátele své 

na smrtelném loži, aby ji pochovali na místě, kam její mrtvolu 

zaveze pár bílých volů bez průvodce.. Bílí volci stanuli na úpa-

tí Svatoboru… I byla dívka Vodolenka na tomto místě slavně 

pohřbena za hlučných zpěvů a četných ohňů. A hle! Hned po 

pohřbu vyprýštil z vnitra Svatoboru, zrovna u jejího hrobu, 

hojný živý pramen, jemuž říkali podle zesnulé panny „Vodolen-

ka“. Později vznikly tu lázně, rovněž Vodolenka zvané. 

Svatoborský poklad

Někde ve svazích Svatoboru nad Sušicí je mezi dvěma růžo-

vými keři ukryt vstup do tajemné jeskyně, která vede do velké 

síně, rozdělené velkými krásně zdobenými sloupy. Tam je 

podle pověsti svatoborský poklad, ze kterého by mohla být 

Sušice třikrát postavena znovu ve vší své kráse.  Vchod do 

jeskyně kdysi náhodou objevil stařec z Dolejšího předměstí, 

ale protože podlahu pokrývala voda a on si svítil jen sirkami, 

rozhodl se, že se do jeskyně vrátí v létě, až voda opadne. 

Nikomu o svém nálezu neřekl. Ale v zimě se rozestonal a na 

své smrtelné posteli předal tajemství svým přátelům. Nemohl 

jim už ale vchod do jeskyně ukázat. Ti již nikdy potom tajnou 

chodbu nenašli.

O jezeře

Stejně jako v hoře Blaníku dříme české vojsko, tak i v nitru 

Svatoboru je skryta opora města Sušice proti jejím nepřá-

telům. Když přitisknete ucho k zemi, uslyšíte ji. Podle staré 

legendy je v hoře ukryto veliké jezero, kde žijí tvorové podobní 

mořským pannám. Mořské oko, bezedná studánka na úpatí 

hory, hlídá, kdy přijde 

čas. Pak protrhne jezero 

bok Svatoboru a vyplaví 

všechny nepřátele ze země 

ven, aniž by ublížilo jen 

jedinému ze Sušičanů. 

Text: Město Sušice, Muzeum Šumavy 2011. Foto: Šumák, Offpark.cz, Věra Marešová © 2011, archiv.
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Svatobor od Krásné vyhlídky

Chata a rozhledna 
na Svatoboru


