Souřadnice GPS: 49°17´21.291´´N, 13°40´28.324´´E

Velkým turistickým lákadlem je přírodní rezervace Pučanka.
Tento zalesněný vrch pokrývají zbytky vápnomilné bučiny
s převahou buku a výskytem teplomilné a hájové květeny.
Milovníci flory zde naleznou např. sasanku lesní, okrotici
červenou a bílou nebo lilii zlatohlavou. Na zbytcích květnatých
louček a v lesních lemech dosud přežívají populace
ohrožených druhů hořcovitých. Okolím Hejné vede několik
cyklotras a v současné době se již připravuje nová cyklotrasa,
jež povede obcí Hejná, okolo kostela sv. Jakuba a Filipa až k
Pučance. Vyznavači pěší turitiky se mohou vydat po Vintířově
stezce, která se nachází nedaleko Hejné a vede z Bavorska
přes místa působení tohoto známého šumavského světce.
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MĚSTA A OBCE

Obec Hejná je malebná pošumavská vesnička ležící v horažďovické pahorkatině, obklopená lesy
a přírodní rezervací Pučanka, šest kilometrů od města Horažďovice. První písemná zmínka o obci
pochází již z roku 1045, kdy patřila Břevnovskému klášteru. Nejstarší stopy osídlení v okolí Hejné
však spadají do obdoví starší doby kamenné - paleolitu, o čemž svědčí řada archeologických nálezů.
V 15. století patřila Hejná do majetků pánů Švihovských z Rýzmberka a do té doby patří i pověst
o dani, kterou museli Hejenští odvádět Půtovi Švihovskému - tzv. “opičí daň”. Tu jim údajně Půta
vyměřil za to, že mu zabili jeho oblíbenou opičku, kterou si spletli s čertem. Dominantou obce
je románsko - gotický kostel sv. Jakuba a Filipa ze 13. století. Barokní sloh v Hejné reprezentuje
venkovská kaplička sv. Jana Nepomuckého z 18. století. V údolí řeky Otavy nedaleko Hejné můžete
dosud nalézt rýžoviště (sejpy), dokládající starou těžbu zlata, sahající od doby laténské až do
středověku. Severně od obce Hejná se nachází vrch Radvanka, kde je velkým etážovým lomem
dobývána mohutná poloha krystalického vápence. Těží se zde již od 18. století. Mineralogicky je tento
vápancový lom velmi pestrý a zajímavý a některé zde nalezené minerály si můžete prohlédnout
v mineralogickém oddělení Horažďovického městského muzea.
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