
Putování po nejkrásnějších sušických
vyhlídkách začneme na vrchu Stráži (1)

(552 m n. m.), který v minulosti sloužil 
jako strážní a pozorovací místo. Nachází  
se zde barokní kaple Anděla Strážce, lido-
vě zvaná Andělíček,  postavena
r. 1682 – 1683 na způsob poutnických 
kaplí kapucínským řádem. Roku 1735 byla 
kaple obehnána ambity se čtyřmi nárož-
ními kaplemi, které jsou zasvěcené Matce 

Boží, sv. Janu Nepomuckému, sv. Floriánu a sv. Máří Magdalé-
ně.  Při pohledu na jih uvidíte celé město jako na dlani.   

Okolní krajině dominuje vrch Svatobor (2) (845 m n. m.)
s rozhlednou a turistickou chatou. 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 buřtíka. 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. 

Na úbočí Svatoboru uvidíte Starý vodojem (3)

(557 m n. m.) Tato železobetonová stavba byla posta-
vena v roce 1931 jako součást rozsáhlého projektu 
výstavby městského vodovodu. 

Při pohledu na jihozápad, jen kousek pod horizontem, 
se rozprostírá osada Dobrá Voda u Hartmanic (4). Zde 
najdete jedno z celé řady muzeí, které Vám okolí Sušice 
nabízí – Muzeum Dr. Šimona Adlera.

Když vyrazíte po modrých pavučinách směrem na sever, otevře se 
před vámi pohled na rozlehlý areál továrny Solo. Když budete po-
kračovat v cestě, dorazíte na další nádherné vyhlídkové místo – na 
tzv. Krásnou vyhlídku (5) (695 m n. m.) na vrchu Kalovy. Při dobré 
viditelnosti odsud můžete vidět nejvyšší horu Šumavy – Velký
Javor 1456 m n. m. (charakteris-
tické jsou pro něj dvě kruhové 
věže poblíž vrcholu).  

Po krátkém odpočinku na vyhlídkové 
plošině můžeme pokračovat směrem 
k osadě Rok, pak dál na Záluží, 
Vrabčov, Divišov až k Pátečku u řeky 
Otavy. Po celou dobu nezapomeňte 
mít oči otevřené, protože na vás kaž-
dou chvíli může vykouknout Sušice 
– dáma krásná ze všech stran. 

Od řeky Otavy začneme zase pomalu stoupat - směrem k vrchu 
Svatobor. Znovu se před námi otevírají  jedinečné pohledy do 
údolí řeky Otavy a na šumavské podhůří. 

Délka trasy:
 8 km (přibližně 4 hod.

středně svižným
tempem)

Náročnost trasy:
 střední

Barva značení: 
 MODRÁ

Popis trasy:

Andělíček – Krásná vyhlídka – Rok – rozcestí 
s odbočkou na Šibeník – rozcestí s odbočkou 
na Sedlo – rozcestí s odbočkou na Vrabčov – 
Divišov – Páteček – Červené Dvorce –
Horní Dvorce – rozcestí s odbočkou ke kapli 
P. M. Lurdské – rozcestí s odbočkou na Dohaličky 
– Kočičí skály – Studený kout - Svatobor

věže poblíž vrcholu).  

Muzea v okolí města Sušice

Muzeum Šumavy v Kašperských 

Horách (6) (tel.: 376 582 226) – stálé 

expozice věnované přírodě a historii 

Šumavy, dějiny těžby zlata, dřevařství, 

sklářství, soubor pozdně gotických 

plastik z přelomu 15. a 16. st., obrazy 

a kresby se šumavskými motivy, lidové umění na Šumavě.

Muzeum Františka Pravdy v Hrádku u Sušice (7) (tel.: 376 508 514) –

v budově nově zrekonstruovaného zámku v Hrádku u Sušice. František Pravda 

– kněz, vychovatel a spisovatel 2. pol. 19. st. V expozici dále nalezneme

předměty týkající se historie obce a zámku. 

Muzeum historických  motocyklů a české hračky v Kašperských Horách (6) 

(tel.: 606 737 041) – největší expozice historických motocyklů v ČR, v expozici 

i kolekce historických jízdních kol, sbírka dřevěných hraček. 

Šumavské pivovarnické muzeum v Kašperských Horách (6) – (tel.: 

728 124 463) – více než 800 exponátů ze starých hospod a pivovarů z Čech 

i Moravy, interiér hospody z 30. let  20 st., různé druhy výčepů, sbírka půl-

litrů, tupláků i mázů a největší expozice starých pivních lahví v republice. 

Muzeum hornictví v Horách Matky Boží (8) (tel.: 376 594 431) – muzeum 

se věnuje těžbě stříbra a dřívější hornické slávě městečka, v expozici maketa 

důlního díla, vzorky rudy, hornické nástroje a nářadí, dávná řemesla. 

Muzeum Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě (4) (tel.: 376 593 412) – expo-

zice představuje kulturu, náboženství a každodenní život židovské menšiny 

v západním pohraničí Čech, dále životní osudy zde narozeného židovského 

rabína a historika Dr. Šimona Adlera, expozice historie Hartmanic a okolí

a ukázky tradičních šumavských řemesel. 

Kovářské muzeum  ve Velharticích (9) – historická kovářská dílna, život 

kovářské rodiny, expozice o regionální historii, uměleckých řemeslech, 

užitém umění atd.
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Hrady a zámky v okolí města Sušice 

Kašperk (10) ( tel.: 376 582 324) – nejvý-

še položený hrad v Čechách (886 m n. m.), 

založen r. 1356 českým králem a římským 

císařem Karlem IV. 

Rabí (12) (tel.: 376 596 171) – největší hradní zřícenina v Čechách,

v r. 1421 zde při obléhání hradu přišel Jan Žižka o  své druhé oko.

Velhartice (9) (tel.: 376 583 315) – středověký gotický hrad z přelomu

13. a 14. stol., dominantu tvoří zřícenina gotického paláce „Rajský dům“

a věž Putna, obě části spojuje mohutný kamenný most.

Hrádek u Sušice (7) (tel.: 376 508 514) 

– vnedávno zrekonstruovaném zámeckém 

areálu se nachází romantické ubytování, 

restaurace, Muzeum Františka Pravdy, 

kaple sv. Valburgy a park.

CESTOU
NEJKRÁSNĚJŠÍCH
VYHLÍDEK
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

CESTOU NEJKRÁSNĚJŠÍCH
VYHLÍDEK

Na jihovýchod od města uvidíte na obzoru 
dvě kamenné věže hradu Kašperk (10) – 
jednoho ze tří hradů v nejbližším okolí města.

Nalevo od hradu Kašperk se tyčí vrch 
Sedlo (11), kde si v nadmořské výšce
902 metrů vybudovali Keltové již před 
třemi tisíci lety hradiště. Dodnes jsou 
ještě patrné zbytky obranných valů. 
První novodobou stavbou na Sedle byla 
vojenská pozorovatelna, postavená za 
druhé světové války. Stavba se však 

neudržovala a postupem času se zřítila. Novou rozhlednu na 
Sedle se podařilo postavit až v roce 2009 (stavba Plzeňského 
kraje roku 2009). Jedná se o volně přístupnou celodřevěnou 
věž s ochozem ve výšce 23,75 metrů, s 8 podlažími, půdorys 
tvoří sedmiúhelník. Celková výška rozhledny je 27,75 m. Stejně 
jako z rozhledny Svatobor (2) 
je výhled úžasný – tak si ho 
nenechte ujít.

Pokud by Vás putování po nejkrásnějších 
sušických vyhlídkách bavilo, můžete se ještě 

vydat na vrchol 
Hrádek k soše
sv. Jana Nepo-
muckého (13).
Z kopce (téměř 
bez stromů) na 
sever od Sušice 
je vidět do všech 
světových stran.
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Text: Město Sušice, Muzeum Šumavy 2011. Foto: Šumák © 2011, archiv.
Design a mapka: MATYPO s.r.o. © 2011.

Městské informační centrum Sušice
nám. Svobody 138, 342 01 Sušice, tel.: 376 540 214
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