Souřadnice GPS: 49°15´37.155´´N, 13°33´32.902´´E

V turistické sezóně se můžete najíst nebo ubytovat
ve zdejším kempu, který je umístěn v příjemném prostředí
u řeky Otavy. V kempu je místo pro stany i pro karavany
s připojením na elektrický proud. Kemp je vybaven
sociálním zařízením s teplou vodou a sprchami. V prostoru
tábořiště se nachází společenská místnost s televizí
a prodejním kioskem. V areálu naleznete také hřiště na
kopanou, odbíjenou a nohejbal. V teplých letních dnech
se můžete osvěžit koupáním v řece Otavě.
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POZNEJ POŠUMAVÍ

MĚSTA A OBCE

Malebná obec Dobršín leží na staré cestě z královského města Sušice k hradu Rabí. Její bohatá
historie sahá do středověku, první zmínka o obci pochází již z roku 1372, název Dobršín je poprvé
používán na konci 16. století. V té době vzniká dodnes zachovalé středověké jádro obce - náves
s architektonicky a památkově cennou zástavbou. V roce 1995 bylo jádro vesnice pro své zcela
mimořádné urbanistické a architektonické kvality prohlášené za vesnickou památkovou rezervaci.
Naleznete zde především domy špýcharového typy, v nichž síň přímo navazuje na sýpku. Sýpky
usedlostí čp. 1, 8 a 9 pocházejí patrně ze 17. století a patří k nejstarším stavbám ve vsi. Nejvíce
se však ve zdejší architektuře uplatnilo pozdní baroko a klasicismus. Barokní sloh mohou zájemci
obdivovat na štítu selského stavení čp. 6, který je zapsán jako památka lidové architektury.
Významnou kulturní památkou je novogotická kaple Panny Marie Karmelské z roku 1869, která se
nachází v horní části návsi. Obdivovat zde můžete i budovu bývalé školy z roku 1911, která je dnes
sídlem obecního úřadu. Dobršín však neměl až do roku 1860 školní budovu, proto v obci působila
tzv. stěhovavá škola. Vyučovalo se na statcích, vždy jeden rok na jednom statku. Vyučovalo se
ve světnicích, aniž by byl běžný provoz hostitelského dvora jakkoliv narušen.
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