
Šumavská tlapa 
18. až 25. 7. 2020 (7 nocí, sobota až sobota) 

 
2. aktualizované vydání. 



ÚVODEM 
 

          V roce 2020 budeme ubytováni na statku, který se nachází v samém srdci Šumavy – za zády se mu totiž rozpíná Národní park 

Šumava, zepředu kouká na majestátní přehradu Lipno. Toto výjimečné umístění nabízí řadu možností nejen pro sportovní vyžití.  

 

Jedná se o velmi luxusně zrekonstruovaný statek, jehož vznik se datuje cca 140 let nazpět. Je to jednopatrová budova, ve velmi 

klidné části obce Nová Pec (přesná adresa našeho statku je: Dlouhý Bor 12, Nová Pec – souřadnice GPS: 48.7906914N, 13.9472769E). 

 

Na statku máme rezervovány celkem tři apartmány čítající 8 ložnic, ve kterých najdete 19 lůžek a 4 přistýlky. Každý apartmán 

je vybaven televizorem, kvalitním WI-FI připojením a plně vybavenou kuchyní s posezením. Součástí kuchyně je vždy lednice, myčka, 

sklokeramická varná deska, varná konvice, mikrovlnná trouba a spousta potřebného nádobí. Kapacita lednic je omezena, proto nakupujte 

s rozmyslem. V apartmánech číslo 2 a 3 je navíc k dispozici i pečící trouba. Součástí všech kuchyní jsou také kapsle do myčky, čistící 

prostředky na nádobí spolu s houbičkami a utěrkami včetně pytlů do košů. V případě zájmu je možno u majitele statku zapůjčit kávovar 

Nespresso s kapslemi. 

 

Ve všech ložnicích jsou kvalitní matrace české výroby. Každý pokoj v apartmánu má jiný typ matrací (pružinové, pěnové, latexové) 

tak, aby si každý mohl vybrat to, co mu nejlépe vyhovuje. Samozřejmostí je ložní prádlo a osušky pro každého. Každý apartmán má vlastní 

koupelnu a toaletu. Koupelny jsou vybaveny velice kvalitní sanitární keramikou Villeroy & Boch. 

 



Ačkoliv byl statek před dvěma lety zrekonstruován do původního šumavského stylu, celá budova je zároveň velmi inteligentní. 

Pro vstup do budovy a apartmánů slouží čipy, případně vstupní kódy, kdy v případě potřeby (například při ztrátě čipu) je možno apartmán 

otevřít na dálku prostřednictvím mobilu. Na stejném principu fungují také střešní okna v apartmánech číslo 3 a 5. K otevírání oken 

se používají dálkové ovládače a v případě potřeby – například deště – se okna samy automaticky zavřou, i když není nikdo v apartmánu. 

 

Ve společných prostorách je všem k dispozici prádelna vybavená pračkou a sušičkou značky Miele, žehličkou a přenosnými sušáky. 

V přízemí statku je umístěna také prostorná kolárna s nabíječkou elektrokol a úklidová místnost. Všem hostům je k dispozici také 

knihovna s různými typy titulů a spoustou společenských her. Dále je možno po dohodě s majitelem statku zapůjčit na vodní hladinu 

Lipenské přehrady paddleboardy. 

 

Parkování našich čtyřkolých miláčků je zajištěno na soukromém parkovišti vedle statku. Necelých 30 metrů od statku se nachází 

autobusová zastávka, vlakové nádraží je vzdáleno 5 minut klidné chůze. V obci je jak obchod s potravinami, tak také informační centrum, 

písčitá pláž nebo dokonce i čtyři restaurace – vše maximálně 10 minut klidné chůze. 

 

  Zahájení této akce je naplánováno na sobotu 18. 7. 2020. Příjezd a ubytování jednotlivých účastníků bude možný až od 16:00 hodin. 

Dříve prosím nejezděte, jelikož probíhá úklid objektu a nikdo vás všechny dříve neubytuje. Statek je nutné opustit v sobotu 25. 7. 2020, 

nejpozději v 10:00 hodin. 
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Obchod JEDNOTA COOP TUTY (550 metrů od statku). 



 



 
ŠUMAVSKÁ HOSPŮDKA, kde se vaří po celý den místní speciality, je od našeho statku vzdálená pouze 110 metrů, 

takže s ním téměř sousedí. V malé obci Nová Pec jsou celkem čtyři restaurace, takže si každý určitě přijde na své. 



 

Informační centrum v Nové Peci (120 metrů od statku). 



 

 
Pláž v Nové Peci (340 metrů od statku). 
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Apartmán číslo 2 (100 m2, pro max. 8 osob) – šest lůžek ve třech ložnicích, s možností až dvou přistýlek. 



     

         
Mezonetový apartmán číslo 3 (140 m2, pro max. 9 osob) – devět lůžek ve třech ložnicích, bez možnosti přistýlky. 



     

           
Mezonetový apartmán číslo 5 (80 m2, pro max. 6 osob) – čtyři lůžka ve dvou ložnicích, s možností až dvou přistýlek. 

 



OBSAZENOST 
JEDNOTLIVÝCH APARTMÁNŮ 

 

 

APARTMÁN ČÍSLO 2: 

Pokoj č. 1 (dvoulůžkový) – Rudolf Krčál, Miloslav Kafka. 

Pokoj č. 2 (dvoulůžkový) – Jindřich Louda, Vítězslav Steuer. 

Pokoj č. 3 (dvoulůžkový) – Marek Spurný. 

Obytná kuchyně – Božena Hrušková. 

 

APARTMÁN ČÍSLO 3: 

Pokoj č. 1 (dvoulůžkový) – Vladislav Gavlas, Yvetta Gavlasová. 

Pokoj č. 2 (třílůžkový) – Jitka Hovorková, Taťána Říhová, Kristina Vitáková. 

Mezonet (čtyřlůžkový) – Alena Řihošková, Květa Kňobortová, Ivana Prokopová, Kateřina Kozáková. 

 

APARTMÁN ČÍSLO 5: 

Pokoj č. 1 (dvoulůžkový) – Miluše Kohoutková, Hana Hrbáčová. 

Mezonet (dvoulůžkový) – Jana Ponikelská, Barbora Holá. 

 

Organizátor této akce si v odůvodněných případech vyhrazuje právo kdykoliv změnit obsazení jednotlivých apartmánů! 



      

CYKLOTURISTICKÉ 

A TURISTICKÉ 

ETAPY 
 

 

 

 

 



CYKLOTURISTICKÁ ETAPA - na zříceninu hradu Vítkův kámen a při zpáteční cestě 

jízdou po cyklostezce okolo první poloviny Schwarzenberského kanálu. (56 km) 
Kliknutím sem nebo zde zobrazíte mapu a výškový profil. 

    

   

https://mapy.cz/s/fadenutage
https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=14.0029697&y=48.7210531&z=12&rc=9fi2QxRdGfXYNngfY3.B9fsUexRLja9gF-YxQmDc3.ygPQe-ThCMeW-i.zeDGihD9ff3ZxRYRdi-Gln3&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A121%7D&xc=%5B%22CZE%22%2C%22AUT%22%5D


CYKLOTURISTICKÁ ETAPA - podél mrtvého luhu Teplé Vltavy s navštívením 

infocentra ve Stožci a dále pak přes Jelení údolím Jezerního potoka. (38 km) 
Kliknutím sem a sem nebo zde a zde zobrazíte mapy a výškové profily. 

   

   

https://mapy.cz/s/gegobebudu
https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=13.9101284&y=48.8279731&z=13&rc=9fi2NxRdG09fXV9xRzIN&rs=coor&rs=coor&ri=&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A121%7D&xc=%5B%5D
https://mapy.cz/s/pumulezelu
https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=13.8461368&y=48.8481222&z=12&rc=9fXCNxR.yl1rxxSHkXjO.xRybC5kDeRS9fi2GxRdG0&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A121%7D&xc=%5B%5D


CYKLOTURISTICKÁ ETAPA - okolo Lipenské přehrady s navštívením přehradní hráze. 

Nebude chybět oběd ve Frymburku a svezeme se i přívozem. (59 nebo 78 km) 
Kliknutím sem a sem nebo zde a zde zobrazíte mapy a výškové profily. 

  

   

https://mapy.cz/s/budopefave
https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=14.0893491&y=48.7150940&z=12&rc=9fi2fxRdGXXSN-ge.eHVgfw3mC9fsdCxRJQa9gHCHxQrlz9gP6SfLrfk6B0EdgbIMefPv64fT9&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=addr&rs=coor&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=9916034&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A121%7D&xc=%5B%5D
https://mapy.cz/s/dadecugado
https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=14.0430526&y=48.7227987&z=12&rc=9g6t-xQpzO9ftITxRJAI9fiuExRbFAfJY50z&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&ri=&ri=&ri=&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A121%7D&xc=%5B%5D


CYKLOTURISTICKÁ ETAPA - k Plešnému jezeru okolo Kamenného potoka 

a poté jízda podél druhé poloviny Schwarzenberského kanálu. (30 km) 
Kliknutím sem nebo zde zobrazíte mapu a výškový profil. 

   

   

https://mapy.cz/s/gafevusaha
https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=13.9013287&y=48.7969859&z=14&rc=9fiDYxRd2udY2ctabit57FbT8xRk594mxR-bh9feXQSVjhhj1Y&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=ward&rs=coor&rs=coor&rs=coor&ri=&ri=&ri=&ri=10423&ri=&ri=&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A121%7D&xc=%5B%5D


TURISTICKÁ ETAPA – nejprve pojedeme vlakem a poté pěšky na Boubínskou 

rozhlednu okolo Boubínského pralesa a stejnojmenného jezírka. (14 km) 
Kliknutím sem nebo zde zobrazíte mapu a výškový profil. 

   

   

https://mapy.cz/s/fusozofege
https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=13.8210825&y=48.9735824&z=14&rc=9fQSBxSZ5.fDnxSkHc&rs=coor&rs=coor&ri=&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D


DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 
K CYKLOTURISTICKÝM A TURISTICKÝM ETAPÁM 

 

 

CYKLOTURISTICKÁ ETAPA - okolo Lipenské přehrady s navštívením přehradní hráze. 

Nebude chybět oběd ve Frymburku a svezeme se i přívozem. (59 nebo 78 km) 

 

U této cykloturistické etapy lze pro případné zájemce zkrátit její délku, a to ze 78 km na přijatelných 59 km. Můžete totiž využít 

přívoz u Frymburku obousměrně s tím, že si odepřete návštěvu přehradní hráze Lipenské přehrady a perfektní cyklostezky 

s výhledy na vodní hladinu v jejím okolí – od přehradní hráze totiž vede do Frymburku exkluzivní cyklistická magistrála. 

 

TURISTICKÁ ETAPA – nejprve pojedeme vlakem a poté pěšky na Boubínskou 

rozhlednu okolo Boubínského pralesa a stejnojmenného jezírka. (14 km) 

 

PŘESUN VLAKEM NA TRASE NOVÁ PEC -> ZÁTOŇ-BOUBÍN: 

7:09 … Nová Pec -> 7:25 … Černý Kříž (OS 8101) 

8:12 … Černý Kříž -> 8:20 … Volary (OS 8131) 

8:47 … Volary -> 9:07 … Zátoň-Boubín (OS 18105) 

PŘESUN VLAKEM NA TRASE ZÁTOŇ-BOUBÍN -> NOVÁ PEC: 

14:55 … Zátoň-Boubín -> 15:17 … Volary (OS 18108) 

15:28 … Volary ->15:35 … Černý Kříž (OS 18008) 

15:38 … Černý Kříž -> 15:55 … Nová Pec (OS 8110) 


