Hartmanice leží na hranici NP Šumava v nadmořské výšce 712 m. Jsou pravděpodobně nejstarší obcí
pomezního hvozdu Kelty nazývaného Gabreta. Původní osada vznikla na zemské stezce v místech, kde se
vybíralo clo. První zmínka o Hartmanicích je uváděna v roce 1219 ve spojitosti se jménem Petr z “Artmanic”.
Rozkvět městu přinesla těžba zlata ve 14. století a později rozvoj sklářství. Dominantou města je pozdně
gotický kostel sv. Kateřiny a Horská synagoga postavená kolem roku 1883, nejvýše položená synagoga
v Čechách. V roce 2006 byla prohlášena kulturní památkou a získala Cenu poroty v soutěži Stavba roku 2006.
V synagoze je otevřena expozice Památníku spolužití Čechů, Němců a Židů na Šumavě. Na úpatí vrchu
Hamižná, který je přírodní rezervací, je šumavský ochranářský koutek s malou naučnou stezkou, vedenou na
seznamu UNESCO, věnovanou zdejší přírodě, historii, starým obchodním stezkám a historii těžby zlata.
Nedaleké poutní místo Dobrá Voda je spjato se životem a smrtí nejznámějšího světce Šumavy sv. Vintíře.
Unikátem je skleněný oltář a čtrnáct skleněných plastik s tématikou křížové cesty. Přopomínkou dřívějšího
soužití české, německé a židovské komunity na Šumavě je expozice muzea rabína Dr. Šimona Adlera, který se
zde narodil a stal se obětí holocaustu. Nejvyšší hora Hartmanicka Křemelná (1 125 m) byla nejzápadnějším
místem bývalého kašperskohorského zlatorudného revíru. Je jedinou horou v České republice nesoucí
pojmenování po E. T. Setonovi, který významně ovlivnil vznik skautingu a woodcraftu.

Krásná příroda NP Šumava, lidová architektura na území bývalých
královských rychet, síť cyklotras, stezek pro pěší a hipostezky řadí
Hartmanicko mezi vysoce atraktivní části Šumavy. Vintířova stezka
kopíruje trasu jedné z nejstarších obchodních cest a vede z německého
Niederaltaichu přes Hartmanice do Prahy. V zimě je v Hartmanicích
v provozu lyžařský areál a návštěvníkům regionu je k dipozici 80 km
strojově upravovaných běžeckých stop.
Další zajímavostí je barokní mlýn Sterzmühle z 18. století, ve kterém se
natáčely scény k filmům Obsluhoval jsem anglického krále, Cesta pustým
lesem a k pohádce Tři životy nebo Královecký dvorec Busil, jeden
z posledních králováckých dvorců na Šumavě.
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Souřadnice GPS: 49°10´10.126´´N, 13°27´16.389´´E
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“Spolufinancováno Evropskou unii z Evropského fondu pro regionílní rozvoj”
“Investice do vaší budoucnosti”
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Další informace o Hartmanicích naleznete v městkém informačním
středisku nebo na www.muhartmanice.cz. Případné dotazy zasílejte na
is@muhartmanice.cz nebo volejte na telefonní číslo 376 593 059.

