
Turistické informace a zajímavosti o obcích mikroregionu Vlachovo 

Březí 

 

Bohunice 

Obec Bohunice leží v okrese Prachatice, přibližně 14 km severně od Prachatic a 15 km jižně od 

Strakonic, na soutoku Podhorského a Dubského potoka. V blízkosti obce Bohunice (cca 5 km) se nachází 

zřícenina Helfenburk. Jedná se o zříceninu hradu postaveného v roce 1355 Petrem z Rožmberka na 

základě povolení Karla IV. V roce 1977 byla strážní věž upravena na rozhlednu, kterou je možné 

navštěvovat dodnes. Více na  https://cs.wikipedia.org/wiki/Helfenburk_u_Bavorova . 

První písemná zmínka o obci pochází již z roku 1315. V obci Bohunice je aktuálně evidováno 45 

obyvatel. 

 

Foto: dětské hřiště 

 



 

Foto: kaplička 

 

 

 



Budkov 

Obec Budkov se nachází v jižních Čechách přibližně ve vzdálenosti 5 km od Husince - rodného města 

Mistra Jana Husa. První písemné zmínky pochází již z roku 1354 jako vladycké sídlo v držení 

Budkovských z Budkova. 

V Budkově se nachází kamenný dvouobloukový most ze 16. stol., 1 km východně od obce je 

dochován zděný původně renesanční mlýn z r. 1557 s raně barokním štítem. Dále kaple, vysvěcena na 

památku svaté Terezie, z roku 1889. 

V obci je umístěna geomagnetická observatoř Geofyzikálního ústavu AV ČR. 

Obcí prochází značená turistická trasa, vhodná pro pěší i cykloturistiku. 

 

Foto: oltář kaple svaté Terezie 

 

Foto: obec Budkov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bušanovice 

Obec leží v malebné krajině šumavského podhůří v severní části Prachaticka mezi Volyní a Vlachovým 

Březím, na úpatí kopce Vyšoháje. Nadmořská výška se pohybuje mezi 560-760 m nad mořem. 

Obec Bušanovice tvoří čtyři vesnice – kromě místní části Želibořice spadají pod obec ještě vsi Beneda, 

Dolní Nakvasovice a Horní Nakvasovice. V současnosti má celá obec 272 obyvatel. 

První zpráva o vsi Bušanovice pochází z roku 1314. 

V místní části Želibořice stávala v prostoru původního, dnes rozděleného hospodářského dvora, 

někdejší tvrz zdejších vladyků. Tvrz byla po roce 1680 rozebrána při přestavbě dvora a dodnes se z ní 

dochoval jen pozoruhodný pozdě gotický sedlový portál s reliéfy mužské a ženské hlavy, druhotně 

použitý jako vstup do staré sýpky (dnes č.p. 1). 

 

Foto: stavení č.p. 1 

 

 

Foto: obec Bušanovice - panorama 

 

 

 

 

 

 



Čepřovice 

Obec se nachází v podhůří Šumavy 7 km od Volyně. Nedaleko obce se v lesním komplexu „ Mlaka“ 

nachází zřícenina hradu Helfenburg, který je dominantou kraje. Okolní krajina je pahorkovitá, v 

nadmořské výšce okolo 500m.n.m. Obec Čepřovice má v současnosti cca 200 obyvatel. Dnes slouží 

řada objektů k rekreaci. K obci Čepřovice patří také osady Jiřetice a Koječín. 

První písemná zpráva je z roku 1490, kdy patřily k rychtářství milejovickému. O minulosti sídla nejsou 

bohužel žádné záznamy místní kroniky. Osada si ve své centrální části zachovala původní charakter 

okrouhlice s dominantním Härbersteinovým statkem a památkově i architektonicky velice cennými 

zemědělskými usedlostmi ve slohu selského baroka. Osada je spolu s osadou Koječín vyhlášena 

vesnickou památkovou zónou. 

 

 



 

Foto: Selské baroko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dub 

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1274. 29. října 1869 byla císařem Františkem Josefem I. 

povýšena na městys. 

Městys od svého založení prošel dlouhým historickým vývojem. První stopy trvalého lidského osídlení 

této krajiny sahají do 13. století. 

Nejstarší písemná zpráva o existenci městyse se zachovala z roku 1274. 

Mezi zajímavými místy a památkami je nutno zmínit: 

Zámek Dub - několikrát přestavěný zámek je typickou ukázkou novogotické architektury. Po půlstoletí 

úpadku jej současný majitel se značným úsilím a nákladem rekonstruuje, což je pro budoucnost objektu 

dobrým příslibem. Zámek Dub je přístupný veřejnosti. 

Kostel Rozeslání sv. apoštolů - starší literatura uvádí, že kostel v Dubu pochází již z roku 1666, ale pro 

potvrzení tohoto údaje se nám nezachovaly žádné písemné doklady. 

Židovský hřbitov - židovské osídlení zde vzniklo před rokem 1618 a existovalo zde až do německé 

okupace. Židovský hřbitov v Dubu je hřbitovem lesním (je situován v lese zvaném Na Hájku, nedaleko 

od městyse), pochází z počátku 18. století a nejstarší dochované náhrobky pocházejí z 1. poloviny 18. 

století.  

Socha svatého Jana Nepomuckého - nalézá se u rybníka Veselý, směr Borčice. 

 

Foto: Zámek 

 

 



Dvory 

Foto: pohled na obec 

Počátky osídlení obce spadají podle nejstarší dochované zprávy do r. 1404, kdy je poprvé uveden název 

obce - Dvůr. Od roku 1444 se setkáváme již s podobou názvu Dvory. V 16. století patřila vesnice pod 

správu panství Drslavice, majetku Rožmberků a byla připojena k panství Vimperk.  

Na místě zvaném Hradiště jsou patrné zbytky valů po zaniklém pravěkém hradišti, kde údajně po jeho 

opuštění stával dřevěný hrádek, který byl osídlen ve středověku. Pravděpodobně toto osídlení souvisí 

s rýžováním zlata na Blanici, neboť v okolí se nacházejí sejpy, ve kterých byly v roce 1925 objeveny 

bronzové jehlice a nádoby ze střední doby bronzové.  

V roce 1782 žilo v obci 198 obyvatel. 

Na počátku 20. století byla v obci postavena kaple Nanebevzetí Panny Marie, kterou posvětil 21.7. 1905 

českobudějovický biskup Martin Josef Říha. 



  

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

Foto: kaple Nanebevzetí Panny Marie 

 

Další drobné sakrální stavby, které patří do katastru obce: 

Kaple sv. Vojtěcha, která byla vybudována rodem Slavíků u silnice v zatáčce směrem na Lažiště. Byla 

převedena do majetku obce v a po též zapsána do seznamu památek. V roce 2016 bylo obnoveno 

kamenné zdivo okolo kaple a studánky.  

Polní kaple „Na Drahách“ nyní s obrazem sv. rodiny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Polní kaple „Na Drahách“ 

 

Boží muka při vjezdu do obce od Lažišť , výjezdu na Husinec a v první zatáčce na silnici do Podedvor 

 

Kaplička v Podedvorech, která byla vybudována rodem Kahudů je nadále v soukromém vlastnictví 

 



Kromě těchto staveb stojí také za pozornost statek čp. 11 „U Hesů“, jehož fasádu vytvořil ve stylu 

venkovského baroka známý stavitel Jakub Bursa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

Foto: statek čp. 11 „U Hesů“ 

I přes svou poměrně malou rozlohu je obec dle  místní tradice rozdělena dle názvů na několik částí : 

Dvory, Podedvory, Nivka a „Na Dáchově“. Historicky zajímavou částí jsou Podedvory, kde byl vystavěn 

Podedvorský – Kubaštův mlýn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hoštice 

První písemná zmínka o Hošticích ležících pod vrchem Kalný pochází z roku 1274. 

Historie a památky, které je nutno zmínit: 

Zámek - jeho historie je spojena s historií Hoštic. 

Kostel Narození Panny Marie a hřbitov - kostel pochází z roku 1593 a ve zdivu je renesanční. V 18. 

století byl zevně i vnitřně upraven. Zařízení kostela je barokní z roku 1742 a pseudorenesanční. Od 

většiny jiných kostelů se liší tím, že není orientovaný, jeho podélná osa nesměřuje oltářem k východu, 

jak je to jinde obvyklé.   

Hřbitov - na hřbitově, nalevo od vchodu do kostela, jsou pochováni někteří členové rodiny 

Schutersteinů a Haidenburgů, posledních šlechtických majitelů zámku. Na jihozápadní straně, u 

hřbitovní zdi, odpočívá legenda české country " Michal Tučný."   

Zemědělská usedlost čp. 12 na návsi s rozložitým selskobarokním štítem a předzahrádkou pochází z 

poloviny 19. století. Historicky cenná je také usedlost čp. 3 a špýchárek u čp. 64. 

Židovský hřbitov - leží přibližně 750 m severozápadně od Hoštic na cestě do Strunkovic. Pochází ze 17. 

století. Zachováno je asi 30 náhrobků s místy už nečitelnými hebrejskýmy nápisy. 

V nynější době má obec 166 obyvatel, žije zde režisér filmové trilogie Slunce, Seno ... Zdeněk Troška. 

 

Foto: Zámek 

 

 

 

 

 

 

Foto: hrob Michal Tučný 

 



Chlumany 

Obec se rozkládá v malebném údolí podhůří Šumavy, 2 km od Vlachova Březí ve směru na Vimperk. V 

centru obce se nachází náves s kapličkou a malým parčíkem, ve kterém je umístěn pomník padlým 

vojínům z 1. světové války. V současné době žije v obci 307 obyvatel, z nichž většina dojíždí za prací do 

okolních měst. Ve víceúčelové budově obecního úřadu se nachází mateřská škola, prodejna smíšeného 

zboží a pohostinství. Lesy v okolí jsou vhodné jak pro turistiku, tak pro houbaření. V parném létě je 

možné se osvěžit v místním koupališti. 

 

Foto: Chlumany - kaplička 



 

Foto: Chlumany na podzim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Krajníčko 

Obec Krajníčko leží přibližně 6 km od Bavorova po odklonu z cesty na Volyň. V blízkosti vsi se tyčí 

zřícenina hradu Helfenburk. Dále lze pokračovat cestou směr Drahonice do obce Měkynec, Bílsko…  

Z archeologických nálezů lze soudit, že v katastru obce se pohybovali lidé již v době kamenné, nicméně 

první písemná zmínka pochází z roku 1334, kdy Krajníčko, jako část panství bavorovského, přecházelo 

od pánů Bavorů z Bavorova a ze Strakonic do správy Rožmberků, kteří panství následně roku 1351 

odkoupili. Již v roce 1357 Rožmberkové postavili nad obcí na vrchu Malošín hrad Helfenburk, jehož 

zřícenina s rozhlednou je turisticky hojně navštěvovaným místem. 

 
Foto: Helfenburk 

Jako samostatná obec Krajníčko vzniklo v roce 1908, kdy byl zároveň založen i místní sbor dobrovolných 

hasičů. K obci dále patří i osada Štětín, která byla původně hospodářským dvorem pro hrad Helfenburk. 

V obci se nachází kaple Sv. Jana Nepomuckého postavená v roce 1935.  

 

 

Foto: kaple Sv. Jana Nepomuckého 

 



Kratušín 

Obec Kratušín s výměrou cca 396 hektarů leží na hranici Chráněné krajinné oblasti Šumava v 

nadmořské výšce kolem 650m asi 10 kilometrů západně od města Prachatice. V její bezprostřední 

blízkosti protéká řeka Blanice. V údolí řeky se dochovaly rýžovnické sejpy, které jsou dnes národní 

památkou. Panoramatu obce vévodí výhled na hory Boubín a Bobík. Obec tvoří dvě vesnice - Kratušín 

a osada Chlístov. 

První zpráva o osadě Chlístov pochází z roku 1384. Nejvýznamnější památkou v Chlístově je Husova 

lípa, pod níž kázal mistr Jan Hus (původem z nedalekého Husince). Její stáří se odhaduje na 670 let, 

obvod při zemi je přibližně 10m. Za zmínku stojí i kaple svatého Václava, která je dominantou vesnice. 

 

Foto: Husova lípa 

Po místních komunikacích vede i hojně využívaná cykloturistická trasa (č. 1111). Ta je napojena na další 

cyklotrasy v mikroregionu Vlachovo Březí, jehož členem je i Kratušín. Turisté mají možnost si aktivně 

odpočinout a vychutnat krásu Šumavy. Řeka Blanice skýtá vodácké a rybářské vyžití. Pro sportovní lodě 

je blanice především při jarním tání v úseku obce sjízdná a vodáky hojně využívaná. Téměř 

zapomenutou zajímavostí z oblasti jsou bývalé plány vodohospodářů: v souvislosti s výstavbou a 

přebytkem noční energie z jaderné elektrárny Temelín měly být na Blanici u Kratušína postaveny 

přehrady s přečerpávací elektrárnou. Výška hladiny se denně měla měnit několik metrů. Tím by u 

Kratušína zmizelo celé, dnes soustavou Natura 2000 chráněné a krajinářsky nádherné, údolí řeky 

Blanice. Zmizet měly i některé obce a chráněné zlatokopecké rýžovnické sejpy, zdejších asi 200 druhů 

hmyzu a také 2600 tehdy sledovaných rojů mravenců rodu Formica. 

  Foto: údolí řeky Blanice 



Lažiště 

Obec Lažiště leží v Jihočeském kraji, na samém okraji Šumavy, 10 km od okresního města Prachatice. 

Jelikož se nachází na rozhraní Boubínské hornatiny, je obklopená kopci s krásným výhledem na 

Boubín i Bobík. Nadmořská výška obce je 663 m.n.m. 

Ve svém názvu si nese památku na své založení. Slovo „láz“ totiž označuje půdu získanou vypálením 

lesa a dřívější název obce zněl dokonce Laziště či Lažice. 

Jestliže Šumava jako taková je na prastaré historické památky skoupá, v případě Lažiště je tomu jinak, 

a dokonce na mírném návrší, uzavírajícím náves, se podle odhadu archeologů mohlo v minulosti 

nacházet slovanské hradiště i pohřebiště. 

 

Foto: Dětské hřiště 

 



 

Foto: Podzimní panorama 

 

 

Foto: Sportovní areál 



 

Foto: Špýcharový dům č.p. 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lipovice 

Obec Lipovice tvoří místní část Lipovice, místní část Konopiště a osada Žabrakov. 

První zpráva o Lipovicích pochází z roku 1386.  První zmínky byly zejména o vesnici a tvrzi v držení rodu 

Lipovských z Lipovic, která patřila mezi významná vladycká sídla.  Lipovická tvrz, která od roku 1693 

sloužila jako sýpka, budí starověkým zjevem již zdaleka pozornost. 

Další dominantní stavbou je dům čp. 4  se složitě členěným štítem z roku 1857 a kaple z 1. poloviny 19. 

století s oltáříkem. Obě stavby byly zhotoveny Jakubem Bursou ve stylu selského baroka. 

Konopiště nabízí klidné, příjemné prostředí v podhůří Šumavy. V obci se nachází hřiště a hostinec. 

Zajímavá je i místní kaplička. 

 

Foto: kaplička 



 

Foto: návesní rybník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Litochovice 

Obec Litochovice se nachází zhruba 4 km východně od Volyně a 12 km jihovýchodně od Strakonic. 

Nadmořská výška obce 458 m a žije zde asi 286 obyvatel. V katastru obce leží Litochovický rybník a 

protékají tudy Podhorský a Čepřovický potok. Litochovice mají tři místní části: Litochovice, Neuslužice 

a Střítež. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1400. U Litochovic se v minulosti těžily pegmatity 

ke sklářským účelům. Mezi pamětihodnosti obce patří kaple sv. Flofiána v Litochovicích, kaplička ve 

Stříteži a kaplička v Neuslužicích. Další historickou zajímavostí je měšťanský dům, který byl sídlem 

pražské kapituly v 16. Století. Některé domy jsou tradičně zdobeny ve stylu selského baroka z období 

19. století, který je typickým rysem jihočeských obcí. Tento stavební sloh vychází z klasicistní a barokní 

architektury a je naprosto svébytný. Objevuje se v období, kdy baroko už bylo minulostí. Nejstarší 

památky selského baroka pocházejí z 20. let 19. století, vrchol byl asi v 60. letech. Místní část Neuslužice 

leží asi 1 km na sever od Litochovic. První písemná zmínka pochází z roku 1315. Další místní část Střítež 

leží asi 2,5 km na severovýchod od Litochovic, první písemná zmínka je rovněž z roku 1315. Obec 

Litochovice pořádá akce, jako jsou masopust, dětský den, maškarní čí jiné plesy. 

 

 

Foto: kaplička Litochovice 



 

Foto: usedlost v Litochovicích se štítem vystavěným v selském baroku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Malenice 

Fara 

Na svahu pod kostelem sv. Jakuba najdete objekt staré fary stojící na základech středověké tvrze. Stará 

fara byla po rozsáhlé rekonstrukci veřejnosti nově otevřena v červenci roku 2014 a začala tak sloužit 

lidem jako Informační a kulturní centrum. 

Společenský sál slouží jako prostor pro vzájemná setkávání – příležitostné výstavy, koncerty, kreativní 

dílny, besedy a další kulturní akce. 

Stálá výstavní expozice je věnována významným osobnostem, které jsou s Malenicemi neodmyslitelně 

spjaty (Zdeněk Podskalský, Pavel Kühn, Josef Zítek, Jiřina Jirásková, František Teplý, Jaroslav Pešek, Jiří 

Pleskot a další).   

 

Památky a zajímavosti: 

Kostel sv. Jakuba Většího - v kostele se nachází presbytář z počátku 14. století, loď z let 1708-1709. 

Dnešní podoba je z roku 1885. Na zdi za oltářem je možno spatřit pozůstatky nástěnných maleb z první 

poloviny 14. století: Smrt Panny Marie, Zmrtvýchvstání, Misericordia Domini a smrt sv. Vavřince, Adam 

a Eva v ráji - nástěnná malba ze 14. století na pravé boční straně, kamenná kropenka u kostelního 

vchodu, cínová křtitelnice v kostele. 

 

Foto: Kostel sv. Jakuba Většího 

Kaple sv. Václava - postavena byla v duchu románské rotundy na náklady archiváře Františka Teplého 

a dne 25. září 1932 slavnostně posvěcena. Slouží jako poutní místo při zářijové Václavské pouti. Původní 



obraz sv. Václava, zdobící vnitřek kaple, byl zcizen. V roce 2008 Jakub Komrska namaloval nový obraz, 

dle své vlastní předlohy, přímo na zeď. 

 

Foto: Kaple sv. Václava 

Boží muka se sochou sv. Jana Nepomuckého - kaple sv. Jana Nepomuckého stávala pod kostelem sv. 

Jakuba, v místech nynějšího hlavního vchodu. Ke konci 18. století byla tato kaple zbořena a socha 

přemístěna na most přes řeku Volyňku. 

Jeskyně v Jiřičků skále - patří k přírodním malenickým zajímavostem. Skalní útvar krystalického vápence 

se nachází na severním okraji obce nad levým břehem řeky Volyňky. Jeskyně při úpatí byla objevena 

roku 1920 firmou Minibergrů z Volyně. Vstupní otvor je vysoký přibližně dva metry. Stěny jsou pokryty 

shluky sraženého vápence. Velké množství kostí zde nalezených svědčí o tom, že jeskyně sloužila jako 

úkryt divoké zvěři již v době ledové. 

 

Foto: vstup do jeskyně v Jiřičků skále 



Předslavice 

Obec Předslavice se nachází přibližně 5 km jihovýchodně od Volyně a 14 km jižně od Strakonic. Skrze 

Předslavice prochází silnice II/144 (Volyně – Vlachovo Březí – Husinec). Žije zde 264 obyvatel. Obec má 

5 částí: Předslavice, Úlehle, Kakovice, Marčovice a Všechlapy. 

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1352.  Název je odvozen od staročeského vlastního jména 

Předslav. Nejstarší kostelík stál na kopci severně od vsi, jenž se dodnes nazývá Kostelec a stojí na něm 

pseudorománská rotunda. Mezi další nejzajímavější pamětihodnosti patří Kostel Nejsvětější Trojice a 

hřbitov s kostelem svatého Václava, fara, brány usedlostí čp. 4 a 18, rodný domek archiváře Františka 

Teplého v Marčovicích. 

 

Foto: Kostel Nejsvětější Trojice 

Úlehle – aktuálně zde žije 59 obyvatel. Na návsi stojí kaple z roku 1888. 



Foto: kaple Úlehle 

Kakovice - aktuálně zde žije 28 obyvatel. Na návsi stojí kaple sv. Anny rekonstruovaná v roce 1995. Na 

stodole stavení č. 1 „U Kopenců“ se nacházejí čtyři malby (představují Horymíra a Šemíka, Karlštejn, 

Křivoklát a výjev z třicetileté války), vznikly však až ve 20. století  

 



 

Foto: malby na stodole stavení č. 1 „U Kopenců“ 

Všechlapy - patří k nim osada Kamenná. Aktuálně zde žije 37 obyvatel. První písemná zmínka pochází 

z roku 1315. 

Marčovice - aktuálně zde žije 29 obyvatel. Ve vsi se nachází rodný domek kněze, vlastence, archiváře a 

regionálního historika Františka Teplého (1867–1945) . 

 

 

 

 

 



Strunkovice nad Blanicí 

Městys Strunkovice n. Bl. (v r. 2006 navrácen titul městys) se nachází na řece Blanicí, v podhůří Šumavy, 

asi deset kilometrů severovýchodně od města Prachatice. K městečku Strunkovice patří osady Blanička, 

Malý Bor, Protivec, Svojnice, Šipoun, Velký Bor a Žíchovec. Strunkovice mají velmi starý původ. Byly 

založeny jedním z rodů menších větví slovanských kmenů, které se zde usadily. K těmto rodům patřili i 

Ztronkovici, kteří založili nynější Strunkovice. V období kdy vlastnil Strunkovice Vok z Krumlova, 

Strunkovic a Fridlandu (*1272,+1302), zde byl s největší pravděpodobností postaven hrad, který stál 

na skalnatém ostrohu nad řekou Blanicí na místě zvaném „Na hradišti“. Není vyloučeno, že ještě dříve, 

než byl hrad zbudován, stávaly na tomto místě zbytky opevnění vytvořené zakladateli Strunkovic. 

Někdy před husitskými válkami byl hrad opuštěn a pozvolna se rozpadal, až zanikl. O tom, že ve 

Strunkovicích stával hrad, svědčí i ta okolnost, že Petr z Rožmberka udělil Strunkovicům roku 1504 titul 

městys. Tím jim dal výsadu používat vlastní pečeť, sestávající z hradní věže a rožmberského znaku, 

pětilisté růže. Byly zde nalezeny vykopávky po slovanském osídlení. Na řece Blanici se v minulosti 

rýžovalo zlato. 

K hlavním kulturním památkám městyse patří gotický kostel sv. Dominika, který byl postaven ve 2. 

polovině 13. století. V 18. století pak prošel kostel přestavbou a byl rozšířen. U kostela se nachází ručně 

kovaný kříž z 18. stol. Na náměstí stojí budova fary (č. p. 1), jež je zapsána mezi kulturní nemovité 

památky. U mostu, na pravém břehu Blanice, se nachází smírčí kámen z roku 1717. Mezi další 

zajímavosti patří rodný dům spisovatele B. Havlasy a památník obětem 1. sv. války. V nedaleké osadě 

Žíchovec je možno navštívit kapličku z roku 1738. Její stříšku zdobí barokní kovaný kříž. V osadě Protivec 

stojí za shlédnutí kamenný dvouobloukový most z 18. stol., vedoucí přes Zlatý potok. Na návsi stojí 

kaple p. Marie (neslohová 1860) a u domů č. p. 2 – štítový vjezd a sýpka (1851), č. p. 29 – sýpka s 

ozdobným štítem (19. stol).  Šipoun – prostá návesní kaple sv. Jana Nepomuckého s lidovou sochou 

(19. stol), č. p. 1 štít a sýpka (19. stol), č. p. 2 vjezd (1856). Městečko žije bohatým kulturním životem. 

V průběhu celého roku jsou pořádány kulturní a sportovní akce, např.: pouťový fotbalový turnaj, 

vánoční nohejbalový turnaj (na Štěpána, 26.12.), foto na provázku (výstava amatérských fotografů s 

řadou doplňkových akcí pro děti i dospělé), sjíždění řeky Blanice na trase Husinecká přehrada - 

Strunkovice, pouť sv. Dominika (začátek srpna, prvá neděle po Dominiku), stavění máje a pálení 

čarodějnic (31.5.). 

K občerstvení lze využít kavárnu Na Dražkách ve Strunkovicích, Autokemp Žíchovec či letiště 

Strunkovice. Ubytování: Autokemp Žíchovec (tel.: 602 125 857, 388 327 167) s vodní nádrží, chatkami 

a restaurací, letiště Strunkovice, pension Strunkovice. Sportovní vyžití nabízí letiště (možnost 

tandemových seskoků na padáku, letecké výlety), sportovní areál Strunkovice (dětská hřiště, fotbalové 

hřiště, nohejbalové hřiště, letní taneční parket) a autokemp Žíchovec. Každý pátek promítá místní kino. 

Ve Strunkovicích jsou tři obchody s potravinami a doplňkovým sortimentem, pošta, zdravotní 

středisko, lékárna, kadeřnictví.| Funguje vlakové a autobusové spojení.  

Městečkem vede cyklotrasa 1110 mezi Vlachovým Březím a Netolicemi a 1145 mezi 

Strunkovicemi nad Blanicí a Prachaticemi. Okolí nabízí řadu dalších neznačených tras zejména pro 

horská kola. 

 



 

Foto: kostel sv. Dominika 

 

 



Šumavské Hoštice 

Obec Šumavské Hoštice se rozprostírá 7 km východně od města Vimperka, 800 m n.m. v krásné 

šumavské přírodě. Pod správu místního obecního úřadu spadají místní části Kosmo, Vojslavice a Škarez. 

Dohromady mají přes 400 obyvatel. 

V obci se nachází mateřská školka a základní škola. Dále je zde pobočka České pošty, Kulturní dům s 

restaurací. Je tu možnost ubytování na privátech a nákupu potravin. V obci má sídlo několik 

podnikatelů: ze služeb truhlářství, kovářství a podkovářství, malířství, zednictví, autodoprava, prodej 

stavebního materiálu a autorizovaný servis Škoda a Kia. 

Z historických památek je nejvýznamnější kostel sv.Filipa a Jakuba v Šumavských Hošticích a kapličky v 

Kosmě a Vojslavicích. 

Obec má dlouholetou sportovní tradici, ještě mnohem delší tradici mají hasiči. 

 

Foto: kostel sv.Filipa a Jakuba 

 

 

 

 

 

 



Tvrzice 

Obec Tvrzice se nachází v okrese Prachatice v Jihočeském kraji, zhruba 4,5 km ssv. od Vlachova Březí. 

Obcí protéká Tvrzický potok. V současné době žije v obci 121 obyvatel. 

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1315, jež dokládá založení „Twrzicze“ královnou Eliškou 

Přemyslovnou, manželkou Jana Lucemburského. 

V obci stávala v místech dnešního dvora středověká tvrz (dle některých pramenů stála tvrz na Hůrce). 

Na tvrzi se nacházel vlastní pivovar, který existoval jen krátce (asi 1600 až 1680). Tvrz s pivovarem 

Ditrichštejnská správa zbořila, neboť jim uprostřed dvora překážela a pivovárek převedla do Vlachova 

Březí. Dvůr tvrzického velkostatku dostal po celkové přestavbě barokní ráz. K velkostatku patřila i 

vlastní cihelna (postavená v roce 1921) situovaná jižně od obce, její komín dosud stojí. V blízkosti 

cihelny, v trati U větrníku bývalo do poloviny 20. století větrné kolo, které čerpalo vodu ze studně až 

do statku. Na cestě k Dubu je v troskách kříž s profilovaným kamenným podstavcem. 

V obci se také nachází tři objekty, které jsou chráněny jako kulturní památka ČR. Tyto stavby jsou 

připisovány lidovému staviteli Jakubu Bursovi (představitel tzv. selského baroka) a jsou z jeho 

vrcholného období 1860 až 1862. 

Usedlost čp. 7, s původně žlutě-modrým štítem 

Usedlost čp. 9, bez obytného domu – bývalý hostinec (dnes již přestavěný) 

Usedlost čp. 11 – s křídlovým volutovým štítem s lidovým obrazem. 

 

Foto: pohled na obec I. 

 

Foto: pohled na obec II. 

 



Vlachovo Březí 

Na spojnici dvou jihočeských měst Prachatice a Strakonice leží město Vlachovo Březí se svými 1 700 

obyvateli, kteří zde mají mateřskou, základní i uměleckou školu, sportovní halu, fotbalový stadion i 

přírodní koupaliště a neméně důležité zdravotní středisko s praktickým lékařem pro dospělé, dětskou 

lékařkou, gynekologickou a zubní ambulancí a lékárnou. Ke kulturním i společenským příležitostem 

slouží několik víceúčelových prostorů v Panském pivovaru, na radnici a za nedlouho i ve 

zrekonstruované sokolovně, dále galerie BoMBa v základní škole spolu s galeriemi opět v pivovaru. 

Největší místní podniky, jako jsou Reno Šumava, Hatz, Pekařství Cais a Inos, nabízejí mnoho pracovních 

příležitostí, zároveň je ve městě možnost výstavby rodinných domků. Při příjezdu do města Vás přivítá 

i několik obchodů a restaurací přímo na náměstí. 

Osada Březí je poprvé doložena r. 1274 jako majetek bratrů Michala, Vernera a Vchyny. Linhart z Březí 

byl r. 1380 uváděn jako purkrabí na hradě Helfenburku – z tohoto rodu zřejmě pocházel kněz, který 

křtil Jana Husa. Později se na zdejší tvrzi usadil rod Malovců. Vlach v r. 1415 přivěsil svou pečeť ke 

stížnému listu proti upálení Jana Husa. Po Vlachovi, věrném přívrženci Jiřího Poděbradského, byla obec 

pojmenována Vlachovo Březí. 

Památky a zajímavosti: 

Zámek – stavební parcela č. 22, je třípodlažní dvoukřídlová budova na půdorysu tvaru “L“, která v sobě 

ukrývá místnosti dýchající starými věky. V přízemí původní kamenné zdivo tloušťky 2metry s valenými 

klenbami v románském stylu. V 1. patře je již patrná novější architektura se štukovými stropy ve stylu 

barokním. V patře druhém jsou již stropy jen ploché. Dnes se objekt zámku rozkládá na ploše 477m2 , 

avšak jeho rozloha byla jistě větší, což dokládají rozsáhlé sklepy pod nádvořím. Na fasádě zámku je 

reliéfní pamětní deska, která připomíná zdejší pobyt Jana Nerudy r. 1878, kdy sem jezdil za Aničkou 

Tichou, dcerou správce zdejšího statku. Dnes není zámek nijak využíván a je veřejnosti nepřístupný, ale 

nabízí mnoho prostor k případnému využití. 



 

Foto: Zámek 

Panský pivovar - byl založen okolo roku 1670 a svou kapacitou způsobil postupné zanikání pivovarů v 

okolních vesnicích. V provozu byl do roku 1924, kdy dal hrabě Josef Herberstein výrobu piva ukončit. 

V listopadu 1946 Zemský národní výbor odhlasoval konfiskaci veškerého majetku Josefa Herbersteina. 

V letech 2014 - 2015 prošla budova pivovaru rozsáhlou rekonstrukcí a nyní patří do vlastnictví města 

Vlachova Březí. 



 

Foto: Panský pivovar 

Kostel Zvěstování Páně - kostel je podélný, se dvěmi bočními kaplemi, věží po severní straně a sakristií 

s oratořemi po jižní straně prvoúhle uzavřeného presbytáře. Vnějše stavby je členěn lesénovými rámci, 

rámovanými okny a východní strana presbitáře je završena štítem. Kostel má křížovou klenbu, v 

presbitáři má figurální štukovou výzdobu. V lodi dosedá klenba na bohaté římsoví přízedních pilastrů a 

v její západní části je kruchta stojící na dvou pilířích. Boční kaple mají též klenutý strop. Podvěží je 

zaklenuti křížově, zatím co sakristie má valenou klenbu. Původní malby byly v bočních kaplích zabíleny 

a nahrazené novými od J. Bošky. 



 

Foto: náměstí, kostel Zvěstování Páně 

Kaple svatého Ducha - barokní kaple sv. Ducha na návrší nad městem, téměř zcela ukrytá v košatých 

korunách lip pochází z druhé poloviny 18. století a její další rozšíření je z roku 1903. Uvnitř poutní kaple 

je umístěno čtrnáct reliéfních dřevořezeb křížové cesty, jejichž autorem je dosud žijící nebahovský 

mistr řezbář Josef Jungbauer. Vedle oltáře je provedením neumělý, ale historicky dokumentující obraz 

zachycující bitvu u Hradce Králové z roku 1866, který zde byl zavěšen jako díkůvzdání za šťastný návrat 

vlachobřezských vojáků, kteří se této bitvy zúčastnili. Jako průkazný doklad k naivnímu zobrazení 

nelítostného boje u Hradce je zde ještě zavěšen válečný praporec. 



 

Foto: Kaple svatého Ducha  

Křížová cesta - symboliku svatodušského poutního místa dotváří stoupající křížová cesta s Kalvárií a 

čtrnácti kapličkami. Podmanivé kouzlo celého návrší s kulisou pietních staveb nutně připomíná 

prosluněnou idylu Kašparových ilustrací jedinečných motivů českého venkova. Křížová cesta byla 

postavena na náklad obce na výšině sv. Dušské v r. 1853 za purkmistra Jana Tischlera a děkana P. E. 

Achwitze se svolením knížete Fr. Jos. Dietrichsteina Obrazy z utrpení Krista maloval zprvu Fr. Mikule z 

Jinína u Strakonic a později, když malba sešla, znovu na plechu malovali místní malíři Fr. Matoušek, po 

otci vůbec Kadlátko zvaný, lidový umělec Jindřich Boška a Jan Boška. Sochu těla Kristova v Božím hrobě 

řezal samouk Matěj Kubašta, jeden z obou bratří řezbářů, hluchoněmý z Podedvorského mlýna. Obci 

náleží právo ochrany. 



 

Foto: Křížová cesta 

Židovský hřbitov - elegií osamělosti a zapomnění působí starý židovský hřbitov ze 17. století (v době 

založení židovské obce), který v klazuře ničím nerušeného ticha mrtvých připomíná návštěvníkovi 

hebrejskými, německými a českými nápisy, že v městě kdysi také žily potomci Izraele, že představovali 

početnou náboženskou obec, která měla i svoji synanogu. Náhrobky jsou zde barokní, od první poloviny 

18. století. V letech 1987-1999 byl hřbitov opraven. 

Kovárna se štítem od Jakuba Bursy - jihočeský lidový umělec, zedník a stavitel. V jižních Čechách na 

mnoha místech vyzdobil řadu selských usedlostí výrazně tvarovanými honosnými štíty. Ve Vlachově 

Březí je bursovým štítem ozdobena kovárna č. 21. 

 



 

Foto: Kovárna se štítem od Jakuba Bursy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zábrdí 

Obec Zábrdí (německý název Zabrdy) se nachází 4,5 km na severozápad od Prachatic. Zábrdí leží nad 

řekou Blanicí v členité krajině v průměrné výšce 642m nad mořem.  V listině, kterou vydal na Karlštejně 

český král Karel IV. roku 1359, dal do léna Petrovi z Janovic a jeho dědicům hrady Kunžvart, Vimperk a 

Hus. Dále pak městečka Vimperk, Záblatí, Husinec a dalších 36 vesnic, mezi než patřil Řepešín, Zvěřinec, 

Křišťanovice, Mlynářovice, Milešice, Lažiště, Zábrdí a další. Roku 1363, po vymření pánů z Janovic se 

Husské panství, do kterého ves Zábrdí patřila, dostalo do přímého králova majetku. 

 

Foto: pohled na obec 

 

Přírodní památky: 

V polích - je přírodní památka ev. č. 1614 poblíž obce Zábrdí v okrese Prachatice. Chráněné území se 
rozkládá asi ½ km jižně od Zábrdí, kde zaujímá část k jihovýchodu ukloněného svahu po levé straně 
údolí řeky Blanice. Oblast spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 

Důvodem ochrany je bohatá lokalita vstavače kukačky. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1brd%C3%AD_(okres_Prachatice)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Prachatice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Blanice_(p%C5%99%C3%ADtok_Otavy)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Agentura_ochrany_p%C5%99%C3%ADrody_a_krajiny_%C4%8CR
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vstava%C4%8D_kuka%C4%8Dka


 

Zábrdská skála - je přírodní památka ev. č. 1615 poblíž obce Zábrdí v okrese Prachatice. Chráněné 
území se nalézá asi 1½ km jižně od Zábrdí, na pravém břehu řeky Blanice. Oblast spravuje Agentura 
ochrany přírody a krajiny ČR. Důvodem ochrany jsou rulové skály s porostem tařice skalní. 

 

Foto: Zábrdská skála 

http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1brd%C3%AD_(okres_Prachatice)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Prachatice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Blanice_(p%C5%99%C3%ADtok_Otavy)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Agentura_ochrany_p%C5%99%C3%ADrody_a_krajiny_%C4%8CR
http://cs.wikipedia.org/wiki/Agentura_ochrany_p%C5%99%C3%ADrody_a_krajiny_%C4%8CR
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rula
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ta%C5%99ice_skaln%C3%AD


Trnovník bílý (Akát) - památný strom se nachází na rozcestí na západním okraji vesnice vedle křížku s 
letopočtem 1871. Robinia Pseudoacacia je jedním z výjimečných jedinců svého druhu, jedná se o strom 
s téměř pravidelnou, symetrickou korunou, založenou asi od výšky 3m. Koruna je vysoká přes 12m a 
více než 12m široko rozložená. Obvod kmene ve 130cm nad zemí je 370cm. Předpokládané stáří asi 
140 let. Podle četných nálezů semen v okolí strom bohatě kvete a plodí.  

 

Foto: Trnovník bílý (Akát) 

Blanice - řeka a okolí jsou předmětem ochrany prostředí přirozeného toku s písčitým až štěrkovitým 
substrátem dna. V úseku mezi Horním Záblatím a Zábrdským mlýnem byl monitorován výskyt řady 
vzácných živočišných druhů jako vranka obecná, perlorodka říční, mihule potoční, střevle potoční, 



ledňáček říční a vydra říční. Z dalších pak jelec jesen (v nadjezí Zábrdského jezu), mník jednovousý, 
pstruh obecný, ropucha obecná, ještěrka obecná (v lokalitě Zábrdská skála) a užovka obojková. 

 

Foto: řeka Blanice 
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Žárovná 

Obec Žárovná se nachází v Jižních čechách v těsné blízkostí Národního parku Šumava. Nejstarší 

dochovaný písemný doklad o obci Žárovná je z roku 1394 a to pod názvem Zarowne. 

 

Foto: pohled na obec 

 

Památky a zajímavosti: 

Kaple Čtrnácti svatých pomocníků - byla zahájena i dokončena v roce 1863 a v den Svatého Václava 

slavnostně vysvěcena biskupem Janem Valeriánem Jirsíkem. 



 

Foto: Kaple Čtrnácti svatých pomocníků 

 

Kopec Háj (500 metrů jjv. od obce) - zbytky kruhovitého kamenného valu na jehož severní straně se 

nachází terasa po opevnění. 

Skalky (v lese 1 km severovýchodně od obce) - zajímavý výskyt cordieritanthofylitických hornin, 

ojedinělý ve střední Evropě. Anthofylit tvoří v této hornině hvězdičkovité útvary. 



 

Foto: Skalky 

 

 

 


