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Prachatice
Tipy na vikend
Zasláno od: Value
Datum zveřejnění: 25.3.2005

Okresní město (12.000 obyv.), městská památková rezervace. Nevětší rozkvět v 16. století –
zdrojem bohatství byl obchod se solí, dováženou po Zlaté stezce z Pasova (dnes naučná stezka).
Pozornost si zaslouží opevnění města – Parkán, hradby s několika baštami a vstupní branou.
Turistické a historické zajímavosti Prachatic a okolí: Prohlídka Prachatic – muzeum, opevnění,
radnice, kostel sv. Jakuba, Rumpálův dům, Literátská škola. Rozhledna Libín – 1096 m. n. m., cca 5
km od Prachatic, rozhled na město a velkou část Šumavy. Husinec – rodiště Mistra Jana Husa,
muzeum. Volary – roubené domky alpského stylu, muzeum, památník obětí Pochodu smrti z
koncentračních táborů r. 1945. Netolice – mohyly a hradiště v okolí, muzeum, rybníky (koupání) a
lidové stavby v okolních vsích. Renesanční zámek Kratochvíle u Netolic z let 1583 – 89 se stálou
expozicí českého animovaného filmu. Boubínský prales – na jihovýchodním úpatí vrchu Boubín
(1362 m. n. m.), nejstarší smrky a jedle dosahují stáří 300 – 400 let, jezírko, okolo pralesa vede
naučná stezka. Schwarzenberský kanál – technická památka z 18. století, sloužil ke splavení dřeva
ze šumavských lesů k Dunaji, později k Vltavě a železnici. Délka 44 km, u osady Jelení vrchy tunel
dlouhý 429 m. Národní park Šumava (69,039 ha) – rozsáhlé části pohoří Šumavy při jihozápadní
hranici České republiky s Německem a Rakouskem, r. 1991 vyhlášeny za národní park. Vimperk –
město, které je nazýváno bránou Šumavy. Dominantou města je zámek, který byl přestaven z
původního gotického hradu. V areálu zámku má své sídlo i muzeum se stálou expozicí věnovanou
Národnímu parku Šumava. Milovníci turistiky, cyklistiky, vodáctví a naučných stezek ti všichni mohou
nalézt v Prachaticích a okolí uspokojení.
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