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Hrad Rabí jako výrazná dominanta horního Pootaví patří k nejmohutnějším a nejrozsáhlejším středověkým hradním stavbám v Čechách. Původní 

hradní jádro vzniklo na počátku 14. století ve formě strážní věže jako ochrana obchodní cesty spojující Sušici s Horažďovicemi i jako ochrana 

bohatých rýžovišť zlata. Rod Rýzmberků držel hrad s městem a okolními vesnicemi od roku 1380 do roku 1549. Po krátké držbě jinými rody koupili 

v roce 1570 rabské panství Chanovští z Dlouhé Vsi. V roce 1708 koupili Rabí Lamberkové, a jelikož hrad v roce 1720 vyhořel, zvolili za své sídlo 

Žichovice a hrad pustnul. Dnes je hrad národní kulturní památkou.

K ojedinělým dílům české hradní architektury patří hrad Velhartice. Hrad se tyčí na skalním ostrohu nad levým břehem říčky Ostružná. Byl založen 

na přelomu 13. a 14. století pány z Velhartic. Jeho dominanty tvoří zříceniny starého gotického paláce zvaného Rajský dům s protější věží Putnou. 

Obě části jsou propojeny světově unikátním kamenným mostem se čtyřmi lomenými oblouky. K Rajskému domu přiléhá pozdně renesanční 

zámecké křídlo s původními arkádami, postavené roku 1627. Součástí areálu hradu je i budova původního hradního pivovaru, který byl opravený a 

roku 2012 otevřený pro návštěvníky. V předhradí se nachází skanzen lidové architektury.

V nadmořské výšce 886 m n. m. leží nejvýše položený královský hrad v Čechách nacházející se 3 km severně nad Kašperskými Horami. Tento 

majestátní gotický hrad dostal jméno po svém zakladateli, římském císaři Karlu IV., jenž pověřil v roce 1356 výstavbou hradu Kašperk. Hrad 

Kašperk má pro návštěvníky připravené hned dva tématické komentované okruhy končící vždy na jedné z vyhlídkových věží.
První okruh s názvem Život na hradě seznamuje návštěvníky s každodenním životem na středověkém hradě, kde se mimo jiné dozví, jakými 

způsoby lze historii hradu poznávat. Součástí prohlídky je výhled na Šumavu. Na závěr uvidíte naši představu, jak mohl středověký život na hradě 

vypadat.
Druhý okruh s názvem Stavba hradu návštěvníky zavede na středověké staveniště, kde nahlédnou do dobových stavebních technik a profesí. Na 

okamžik se vrátí v čase a uvidí, jak hrad vznikne, vybaví se nábytkem a následně zanikne středověká komnata. Trasa je zakončena výhledem na 

centrální Šumavu.

Bavorské lesy ukrývají mnoho nádherných a odpočinkových míst, kterým nebudete chtít odolat. Jedním z takových je i lázeňské městečko Lam, ve 

kterém čeká na vaši návštěvu moderní aquapark Osserbad Lam.  K dispozici jsou celkem 4 venkovní a 3 vnitřní bazény a ani nejmenší nepřijdou 

zkrátka. Brouzdaliště se nachází venku i uvnitř a tak se i ti nejmenší můžou radovat ze sluníčka nebo při vodních hrátkách pozorovat padající sníh. 

Součástí aquaparku jsou také dva tobogány o délce 28 a 62 metrů. Příznivci wellness procedur najdou klid v části aquaparku, kde se nachází finská 

a bio sauna, parní lázeň a solária.V létě nabízí okolí aquaparku rozlehlý prostor k ležení nebo sportovním aktivitám. Děti mohou dovádět na 

houpačkách, dětském hřišti nebo při stavění velkolepých zámků na pískovišti. A protože u vody vyhládne, najdete zde i vyhlášenou restauraci, která 

nabízí kvalitu za velmi příjemné ceny.
Kontakt:

– Osserbad Lam

Ginglmühlerweg 5

93462 Lam, Německo

GPS: N 49°11.68378', E 13°2.82238'

Přírodní koupaliště Žabáky najdete vzdálené asi 2 km od centra Železné Rudy za hotelem Engadin. Koupaliště mívá, kvůli svému silnému přítoku, 

čistou, ale chladnou vodu. Jen sto metrů za hotelem Engadin se ukrývá přírodní koupaliště Žabáky. Koupaliště nedaleko Železné Rudy poblíž 

lyžařského areálu Belveder, bylo vybudováno až v poválečné době na jednom z prvních přítoků Řezné. Díky nadmořské výšce přibližně 850 metrů a 

malé vzdálenosti od pramene je jeho voda studená. 

Jižní břeh nádrže tvoří sypaná hráz s dřevěným molem. Východní břeh s pozvolným písčitým dnem přechází v slunečnou travnatou pláž a dále v 

louku. Na západě je pak smíšený les se smrky, duby, olšemi i břízami. Koupaliště je také občasným domovem bobrů.

Přírodní koupaliště je zasazeno v centru vesnice. Jezírko nabízí ničím nerušenou zábavu při koupání při letních teplotách od začátku června do 

konce srpna. Vody bez řas vás po celé léto lákají k osvěžení. Voda napájená pramenem je trochu čerstvá, ale není chlorovaná. Znalci dávají 

přednost přírodnímu koupacímu jezírku před přeplněnými venkovními bazény. Znakem čisté vody je fakt, že je v ní trochu pstruhů.Velký trávník je 

obklopený stromy a nabízí dostatek stínu. Přírodní koupaliště je doplněno Kneippovým zařízením. K dispozici je dostatek parkovacích míst a vstup 

je zdarma. 
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https://www.google.cz/maps/place/49%C2%B011'41.0%22N+13%C2%B002'49.3%22E/@49.1947297,13.0470397,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0!5m1!1e3?hl=cs

