Do Velhartic velice rád jezdíval legendární český herec, spisovatel
a filozof Jan Werich, který měl v údolí řeky Ostružné chatu, kde
v sezóně pobýval. Tuto chatu mu navrhl jeho přítel, známý český
ilustrátor, scénárista a režisér animovaných filmů Jiří Trnka. Milovníci
přírodních krás se mohou vypravit do přírodní rezervace Borek, kde
naleznou zbytek přirozeného porostu borovice v Pošumaví. Okolní
velhartické lesy jsou opravdovým rájem houbařů. Velharticemi i okolím
procházejí desítky značených cyklostezek, na nichž lze absolvovat
poznávací výlety po celé Šumavě, to samé platí i o pěších turistických
cestách. V horkých letních dnech si mohou návštěvníci obce
odpočinout a osvěžit se u rybníku Bušek, který slouží jako přírodní
koupaliště. V zimních měsících se velkým lákadlem pro návštěvníky
stal zdejší lyžařský areál Veselice se sjezdovkou dlouhou 470 m .
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“Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj”
“Investice do vaší budoucnosti”

POZNEJ POŠUMAVÍ

Obec Velhartice se rozkládá v oblasti šumavského podhůří, 10 km od Sušice při řece Ostružné
mezi Šibečním vrchem a vrchem Borek. Nejstarší zmínka o Velharticích pochází z roku 1318, osada
samotná však vznikla na obchodní cestě z Čech do Bavor mnohem dříve. Dominantou obce je původní
románský kostel Narození Panny Marie, pocházející z roku 1240, který byl na počátku 16. století
přestavěn v gotickém slohu.Na skalnatém ostrohu nad obcí se tyčí mohutná zřícenina hradu
Velhartice, kde byly několik let ukryty české korunovační klenoty. Vrcholným zážitkem je vstup na velký
kamenný most a vyhlídka z něj po hradu i okolí. K hradnímu paláci přiléhá také renesanční zámek,
který návštěvníky seznámí s každodenním životem šlechty na venkovském šlechtickém sídle. Před
hradem vyrůstá na starých základech zaniklého předhradí skanzen lidové architektury. Nedaleko
městečka na zdejším hřbitově stojí kostel sv. Máří Magdalény. Tento pozoruhodný gotický kostel se stal
podle dávné události, která se zde odehrála, předlohou pro baladu Karla Jaromíra Erbena Svatební
košile. V domě čp. 95 se nachází Kovářské muzeum, kde je možné shlédnout expozici původního
vybavení a zařízení kovářova domu i původní funkční dílnu s výhní a bucharem. Historickou tradici
si udržuje také šlechtitelská stanice, známá pro kvalitně šlechtěné odrůdy brambor.

MĚSTA A OBCE

Souřadnice GPS: 49°15´54.688´´N, 13°23´23.087´´E
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