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Série - Bezbariérové trasy Českou republikou

Horská Kvilda - Kvilda



Tato trasa je publikována jako součást série bezbariérových tras Českou
republikou, které jsou vhodné pro bezbariérové cestování




Všechny publikované trasy jsou sestaveny a prověřeny vozíčkáři
Hlavními kritérii při výběru vozíčkářských tras byla bezbariérová dostupnost
MHD, veřejnou dopravou nebo možnost vyhrazeného parkovacího
stání, sjízdnost terénu s minimální pomocí asistence, převážně rovinatý, zpevněný terén s pozvolným klesáním a s minimálním stoupáním.
Dalším kritériem byla síť služeb, jako je bezbariérové sociální zařízení, občerstvení.



Tyto trasy vznikly i díky podpoře společností, které vám v rámci těchto materiálů také představíme.
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Trasa 2: Šumava - Horská Kvilda - Kvilda
Horská Kvilda - Jezerní Slať - Kvilda
Šumavská příroda je jedním velkým záţitkem a díky tomu, ţe Šumava sama o
sobě netvoří vysoké hory, ale spíše kopcovitý terén protkaný velkým mnoţstvím asfaltových nebo šotolinových tras, můţete zde najít několik vhodných
bezbariérových tras. Největším problémem těchto tras je nalézt na trase bezbariérovou toaletu. Na trase Horská Kvilda - Kvilda ji najdete jen na začátku a
konci trasy.
POPIS ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ O TRASE
Začátek trasy: Parkoviště Horská Kvilda před informačním centrem
Konec trasy: Parkoviště Horská Kvilda před informačním centrem
Délka trasy: 8 km tam a zpět
Čas jízdy: 3 hod 30 min
Zaměření: poznávací –přírodovědné
Obtížnost: nejlehčí pro oba všechny typy vozíků
Cenová hladina: zdarma
O Šumavě si můţete na mnohých
místech přečíst krásná slova, která
se velmi blíţí skutečným pocitům,
které při cestování touto částí naší
země máte - jako např. tento úvod
od Národního parku Šumava: …
¨Očekává Vás tu krajina místy aţ
mystická - rozlehlé náhorní planiny
s horskými smrčinami jako někde
na severu Evropy, zádumčivá rašeliniště - slatě na náhorních plošinách Šumavských Plání, luhy v
údolní nivě Vltavy, ledovcová jezeŠumava - pohledy
ra ve strmých ledovci vymodelovaných karech pod hraničním hřebenem, nabízejícím zase výhled aţ k alpským
ledovcům. I kdyţ les je tu téměř všudypřítomný, najdete tu jako oţivení krajiny
i jinou neţ lesní přírodu - hluboce zaříznutá údolí se skalními útvary a balvanitými sutěmi nad peřejnatými horskými bystřinami, či zbytky bývalé kulturní
krajiny horských pastvin a luk, desítky let se vyvíjející bez obhospodařování
člověkem….a pak je těţko nepřijet a na vlastní oči všechno nevidět…
Trasa od Horské Kvildy patří mezi ty základní, vidíte krásné lesy, původní osídlení Šumavy, slatě i stádečka krav a ovcí. Výchozím bodem je malá parkovací
plocha u silnice v Horské Kvildě před turistickým informačním centrem. Najdete zde také bezbariérovou toaletu. V informačním centru si můţete obstarat
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Šumava pohledy

potřebné materiály pro vaší cestu. Horská Kvilda (dříve německy Innergefild)
leţí ve výšce okolo 1070 metrů nad mořem. První zmínky o osídlení v této oblasti pocházejí z poloviny 14. století, kdy tudy vedla známá Zlatá stezka
do Pasova. Mezi hlavní zdroje obţivy tehdejších obyvatel patřila těžba dřeva
a rašeliny, zemědělství, sklářství a hamernictví, ale také rýžování zlata,
po kterém dodnes zůstaly na obou březích Hamerského potoka kopečky písku.
Z Horské Kvildy pokračujeme mírně
klesající
asfaltovou
silnicí
aţ
k parkovišti u Jezerní slati. Zde se
cesta mění v krátký úsek udusaného
písku a po 250 m navazuje na dřevěný poválkový chodník. Tento asi 2 m
široký, pohodlný chodník nás zavede
do samotného centra slatě, kde se
mezi klečí otevře nádherný pohled na
horské vrchoviště. Stezka je opět
vybavena informačními prvky objasňujícími vznik slati a částečně popisující její současnou floru a faunu. Je-

Šumava - pohledy
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Šumava pohledy

zerní slať je čtvrtého nejrozsáhlejší vrchoviště na Šumavě. Jedná se o unikátní
"ostrov severské přírody" se vzácnými rostlinami a ţivočichy, který se dochoval
v horských podmínkách Šumavy i po ústupu pevninského ledovce. Tloušťka
rašelinných vrstev je v průměrně 2-3 m a místy dosahuje bezmála 8 metrů.
Zvláštní atmosféru má pak Jezerní slať za podzimních nocí, kdy tu světélkují
výrony plynů. U vstupu stojí dvoupatrová, 7 metrů vysoká dřevěná rozhledna,
která nabízí působivý výhled na celou slať a protilehlý Antýgl. Na vrcholu rozhledny
je umístěná
tabulka
s přehledem nejniţších teplot naměřených na Jezerní slati. Víte například,
ţe historicky nejnižší teplota v České
republice byla naměřena právě zde?
Od Jezerní slati pokračujete po asfaltové silnici přibliţně 2,5 km do obce
Kvilda, kde na náměstí můţete opět
navštívit
Informační
středisko
s bezbariérovou
toaletou.
Historie
Kvildy sahá aţ do poloviny 14. Století,
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kdy touto oblastí cestuje Jan Lucemburský a zajímá se o zdejší zlatonosné revíry. Tehdy se tu ještě dalo rýţovat zlato z potoků. Velký vliv na osídlování zdejší
krajiny měly obchodní stezky. Horní zlatá stezka, neboli kašperskohorská,
chráněná královským hradem Kašperkem, slouţila obchodnímu ruchu od roku
1366. Spojovala Pasov s Kašperskými Horami přes Salzgattern, Freyung a Kvildu. Provoz na zlaté stezce utichnul aţ koncem 18. století vstupují na scénu,
přímo v katastru obce nová řemeslná odvětví, hamernictví a sklářství,
samozřejmě vedle chudého horského zemědělství a řemesel navazujících na těţbu a zpracování dřeva.
Světově známým podnikem se stala
pila na zpracování rezonančního
dřeva, zaloţená roku 1820 Petrem
Strunzem. Do hospodářského ţivota
významně
zasáhly
katastrofální
vichřice v letech 1868, 1870 a
1872, které způsobily rozsáhlé polomy a následně i kůrovcovou kalamitu. Tzv. „broučková doba“ zname-

Šumava - pohledy

8

www.praguecityline.cz

nala pro obyvatelstvo mnoho pracovních příleţitostí a tím období hojnosti a všeobecného rozvoje.
Toto období zpracoval ve svém románu „V ráji šumavském“ Karel
Klostermann. Svízelné období pro
Kvildu a tehdy prakticky celou Šumavu nastalo v období II. Světové
války. Postupně narůstající německý
nacionalismus, propaganda Henleinovy strany způsobily hluboký rozŠumava - pohledy
kol v souţití Němců a Čechů v pohraničních oblastech. Po Mnichovské dohodě a vzniku Sudet odešlo z Kvildy
české obyvatelstvo a následný poválečný vývoj Kvildy byl ovlivněn nejen odsunem německého obyvatelstva a dosídlením malého počtu nesourodých obyvatel, ale i zřízením pohraničního pásma, které zvláště na západní hranici, jmenovitě s BRD, podléhalo přísnému reţimu. Ţivot na Kvildě díky tomu začal opět
oţívat aţ po roce 1989.
Z Kvildy pokračujete stejnou trasou po silnici zpět do Horské Kvildy, kde tato
trasa začínala.
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Technické údaje trasy:
Určeno pro: mechanický i elektrický vozík
Povrch cest: asfalt, okolo Jezerní slatě písek a dřevěná lávka
Terén: mírně se svaţující nebo rovinatý
Dopravní dostupnost:
Vlastní automobil
WC:
IC Horská Kvilda
IC Kvilda
Penzion Hamerka, Horská Kvilda
Hotel Šumava INN, Kvilda
Penzion Pohoda, Kvilda
Občerstvení:
Hotel Šumava INN, Kvilda
Restaurace U Hajnýho
Penzion Pohoda, Kvilda
Ubytování:
Sporthotel Zadov, Zadov
Aparhotel Šumava 2000, Kašperské Hory
Penzion Hamerka, Horská Kvilda
Hotel Šumava INN, Kvilda
Penzion Pohoda, Kvilda
Užitečné informace o bezbariérových památkách a zajímavostech na
trase:
Jezermí slať:
Přístup ze silnice mezi Kvildou a Horskou Kvildou
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RAŽSKÝ HRAD

Seznámení s historií
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ww
. p r a gprohlídku
u e c i thlavní
y l i n dominanty
e . c o m nejen města Prahy,
Před tím, než se vydáme
naw
samotnou
ale celé naší republiky, měli bychom se seznámit s historií památky, která je spojena se
současností ale i minulostí státu. Patří mezi velice důležité symboly, a proto pojďme
společně nahlédnout za zdi Pražského hradu, a seznamme se s historickými událostmi,
které ovlivňovaly dějiny České republiky, protože právě na Hradě se utvářela velká část
naší historie.
Prague City Line turistům a návštěvníkům Prahy nabízí:

Počátek



Doporučené a přehledně zpracované turistické trasy po Praze

Pražský hrad byl dle dochovaných historických pramenů založen přemyslovských knížeTématicky
zaměřené
turistické
průvodce
po Praze
k volnému
stažení
v PDF a
tem Bořivojem
roku
880. Toto
středověké
hradiště
bylo poté
opevněno
příkopem
formátuapřímo
internetových
valem z kamení
hlíny.z Poté
na územístránek
hradu vyrostly kostely, nejprve kostel Panny
Marie, a v první polovině desátého století kostely zasvěcené svatému Jiří a svatému
 Tématicky zaměřené tištěné turistické průvodce po Praze ZDARMA
Vítu. Píše se tedy desáté století a Pražský hrad se stává sídlem hlavy státu, knížete
a později
krále. Kromě
hlav státu
zdekteré
všakdoporučujeme
působil i nejvyšší
církve,
 také
Informace
o zajímavým
místech,
v Prazepředstavitel
navštívit v širopražský biskup. Později byla v místě původní rotundy postavena bazilika svatého Víta, jež
kých souvislostech, zpracovaných s originálními texty, řadou kvalitních fotose stala hlavním hradním kostelem. A čím byla také velmi významná? Byly zde totiž
doplněných
uchovány grafií
relikvie
světců mapami.
a patronů Země. Nutno zmínit svatého Víta, Václava a také
Vojtěcha.
 Nabídku a informace o ubytování a dalších službách, které Praha nabízí

 krážem
SLEVENKY,
průvodce který šetří vaše peníze
Křížem
staletími
Co přinesla vláda Lucemburků?
Dalším historickým mezníkem, důležitým v historii stavby, je období čtrnáctého století, kdy
na český trůn usedá rod Lucemburků. V té době se Pražský hrad, díky osobě Karla IV.,
poprvé stává císařskou rezidencí a zároveň sídlem panovníka Svaté říše římské.
Hrad v té době prodělal rozsáhlé rekonstrukce, kdy byl přestavěn královský palác a
posíleno hradní opevnění. Stavební práce se nevyhnuly ani chrámu svatého Víta, který
začal získávat gotickou podobu.
Od husitství kontakt:
k Jagelloncům
ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU o.s.
Nastává období husitských válek,
které nebylo pro
Hrad nijak příznivé. Po desetiletí neJagellonská
2428
byl nikým obýván, což se výrazně podepsalo na hradních budovách a na opevnění, které
130 00 Praha 3
začaly pomalu chátrat. V roce 1483 začalo opět svítat na lepší časy. Na trůn usedá
Telefon:
+420
724Chátrající
333 242
dynastie Jagellonců, která se na Hradě
usídlila.
zdi byly opět opraveny a doE-mail:
praguecityline@gmail.com
konce vyrostly nové obranné věže Prašná věž, Nová bílá věž a také Daliborka. Dále došlo
k přestavbě a rozšíření královského paláce. Zajímavostí je, že v té době byl nádherný
Vladislavský sál považován za největší světský klenutý sál tehdejší Evropy.
Na trůn usedají Habsburkové
Renesanční háv si Hrad oblékl díky další vládnoucí dynastii, tedy Habsburkům. V té
době byla založena Královská zahrada, která se dočkala největšího rozmachu
v šestnáctém století. Z tohoto období pochází stavby, které měly sloužit především pro
zábavu panstva, jimiž byl letohrádek, míčovna, střelnice a také lví dvorek. Jistých
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