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Rabí 57, 342 01 Sušice, tel.:+420 376 596 252,
www.obecrabi.cz
Informační centrum Sušice,
náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice,
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glich gehörte sie zum königlichen Eigentum,
aber nach dem Kauf von den Herren Švihovští aus Rýzmberk wurde sie zu dem Herrensitz
Rabí angeschlossen. Die erhaltene Ruine der
Burg Džbán aus dem 13. Jahrhundert kann
auf der Anhöhe bei Budětice besichtigt werden.
Ihr letzter Eigentümer, Bohuslav aus Budětice,
hat die viel repräsentativere Burg Rabí gegründet. In der Gemeinde kann man eine Kapelle besichtigen, und die spät romanische, barock umgebaute Kirche des hl. Peter und Paul.
In Vlkonice beﬁndet sich eine Kapelle, ein
Schwimmbad, eine meteorologische Anlage,
Denkmal des Jagdﬂiegers Oberstleutnants
in memorian Matěj Pavlovič, der am 20. April
in der Schlacht um England abgeschossen
wurde. Die Gemeinde Lipová Lhota ist im Zusammenhang mit dem Vorkommen des weißen
kristallin Kalksteins mit Glimmer bekannt.
Der Naturpark Buděticko mit einer Fläche
von 44 km² entstand im Jahr 1994. Er umfasst die Gemeinden Sušice,
Žichovice, Bojanovice, Vlkonice,
Otěšín, Čejkovy, Zbynice und
Hrádek. Der Park enthält zwei
geomorphologisch
unterschiedliche Gebiete. Den südöstlichen Teil mit dem Vorkommen
von einer ganzen Reihe seltener, gesetzlich geschützter Pﬂanzen, reicht bis zu
dem Böhmerwalder Karst,
wo die Kalksteingipfel der
Landschaft ihren typischen
Charakter verleihen. Die
wertvollsten Berge sind
Čepičná und Chanovec. Im
Westen, Nordwesten und
Norden überwiegen Gnei-

se und Quarzdiorite, die den unterschiedlichen
Charakter hiesiger Vegetation bestimmen, wo
sich überwiegend Eichenwälder beﬁnden.
In Regen lohnt sich zum Beispiel das Niederbayerische Landwirtschaftmuseum zu besuchen,
die Burg Weißenstein, den Gläsernen Wald,
oder das Fressende Haus, wo sich die Stube des
Dichters Siegfried von Vegesack und die weltweit größte Sammlung der Schnupftabakgläser
beﬁndet. Man sollte den Besuch des Kurparks
mit dem „Skulpturenweg“ und dem Gläsernen
Knoten am Ufer des Flusses Regen nicht vergessen. Die Stadt ist bekannt durch das Volksmusikspektakels „drumherum“ und dem Volksfest
„Pichelsteinerfest“. Der lange Felsenstreifen
mit dem Namen „Pfahl“, früher von den Leuten gefürchtet und „Zauberfelsen“ genannt,
bringt heutzutage viele Besucher zum Staunen.
Die weißen Quarzfelsen erstrecken sich kilometerlang durch den Bayerischen Wald und den
Oberpfälzer Wald und erreichen bei Weißenstein
einen von ihren höchsten Stellen.
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Prácheňska Vám představujeme oblast Pootaví mezi městy
Sušice a Horažďovice. Přijměte pozvánku do historického
města Rabí a malebné krajiny
Přírodního parku Buděticko.
Rovněž Vám představíme jejich
partnerské město, kterým je bavorský Regen.
Toužíte po objevování dávné historie, nádherných přírodních scenérií a chtěli byste u toho
i něco zažít? Určitě přijeďte, pro každého se tu
něco najde. Můžete zde navštívit a obdivovat to,
co nikde jinde v Pošumaví jen tak k vidění není.
Při prohlídce ojedinělých historických památek,
procházkách či cyklotoulkách zachovalou přírodou Pootaví se snadno zbavíte myšlenek na
starosti všedního dne.
Město Rabí (obr. 1 a 11) leží asi 10 km severovýchodně od města Sušice v okrese Klatovy. Díky
zřícenině hradu (obr. titulní strana) téhož jména, v jehož podhradí se městečko rozprostírá, jde
o turisticky hojně navštěvované místo.
Rabí je nejrozsáhlejší hradní zříceninou v Čechách. Celková délka zdiva hradeb a budov činí
téměř tři kilometry! Jádro hradu vzniklo zřejmě
již na počátku 13. století. Předpokládá se, že
jeho úkolem bylo chránit obchodní cestu spojující města Sušice a Horažďovice, jakož i značně
bohatá rýžoviště zlata podél řeky Otavy.
Vedle zříceniny hradu bezpochyby stojí za
návštěvu muzeum lidových řemesel, které se nachází na místním náměstí. Dalšími historickými
zajímavostmi jsou kostel sv. Jana Nepomuckého

a kostel Nejsvětější Trojice (obr. 11), židovský
hřbitov (obr. 2), či typická stavení selského
baroka.
Městečko je dobře
dostupné
vlakem
i autobusem, nachází se zde hlídané
parkoviště,
několik hostinců
a cukrárna, pro
sportovní vyžití je
k dispozici místní
sokolský areál,
v letních měsících se je možné
osvěžit v nedaleké řece Otavě.
Hustá síť turistických značek a upravené cyklostezky umožňují pohybovat se po Rabí a jeho
okolí jak pěšky, tak na kole.
Pod správou Městského úřadu Rabí jsou rovněž
obce Bojanovice a Čepice. V Bojanovicích stojí
za zhlédnutí místní náves s kapličkou (obr. 3),
rybníčkem, lípou a starou kovárnou. Pod obcí
u řeky Otavy je možno vidět tzv. hrůbata, zvlnění terénu drobnými pahorky, které je pozůstatkem středověkého
rýžování zlata.
Obec Čepice (obr.
4) je atraktivní
zvláště pro vodáky, neboť se
zde nachází vodácké tábořiště. Čepice se
dnes mohou

pyšnit unikátem – žádná jiná ves
v toku Otavy nepřeklenula vodu
hned dvěma mosty. Čepický starý
most se pomalu stává technickou
památkou podobně jako zdejší
taras, zhruba kilometrový vyvýšený pás vybudovaný při řece.
Chcete si užít dovolenou v přírodě a přitom ve víru města? Máte
chuť prožít dny plné akce a zároveň relaxovat? Buďte tedy srdečně zváni do bavorského města Regen (obr. 5).
V regenském muzeu specializovaném na agrární dějiny se návštěvník může vydat zpět v čase
až do 18. století, nahlédnout do života
tehdejších venkovských obyvatel a poznat, co vše práce na venkově v minulosti obnášela.
Přibližně 4 km od Regenu se nachází zřícenina hradu Weissenstein
(obr. titulní strana), který patří
k nejvýznamnějším hradním komplexům východní části Bavorska.
Na úpatí zříceniny se rozprostírá
jedinečné umělecké dílo, Skleněný les (obr. 6). V současnosti zde
stojí na třicet stromů
sestavených z plochého skla. Podle návrhu Charlyho Rödla
les stvořil sklář Rudolf
Schmid.
Regen je rovněž znám
pořádáním největšího
bavorského festivalu lidové hudby či díky gastronomickému festivalu
Pichelsteinerfest.

Obec Budětice
(obr. 7) se rozkládá přibližně 8
km severovýchodně od města Sušice. První písemná
zmínka o Buděticích pochází z roku
1290. Území obce je
součástí přírodního
parku Buděticko.
Místní
významnou
historickou památkou je pozdně románský kostel sv. Petra a Pavla (obr. 8) z poloviny 13. století, který byl později barokně upraven. Tím, co činí tuto stavbu vskutku jedinečnou,
jsou fragmenty románských kamenných kančích hlav, které zdobí západní štít kostela.
Zhruba kilometr severně od
obce se na zalesněném vrchu
Džbán (obr. titulní strana) nachází zřícenina hradu, který
zde ve druhé polovině 13. století nechali postavit páni
z Budětic. Pravděpodobně
ještě v tomtéž století byl
hrad Budětice opuštěn,
zpustl a již nebyl nikdy
obnoven. Do dnešních
dnů se dochovaly pouze základy válcové věže
a hradního paláce,
vnější val a příkop.
Zřícenina je volně přístupná.
Pod správu Obecního úřadu Budětice
patří rovněž obce

Vlkonice (obr. 9)
a Lipová Lhota
(obr. 10). Druhá
jmenovaná obec
je známá zejména v souvislosti s
výskytem bílého
krystalického
vápence
se
stříbrobílou
slídou. Ve
Vlkonicích
je k vidění
velmi hezká
kaplička.
V Buděticích, Vlkonicích a Lipové
Lhotě trvale
žije kolem
tří
stovek
obyvatel.
Von vielen interessanten Lokalitäten
im Bezirk Klattau führen wir Sie in
die Stadt Rabí und die Gemeinde Budětice.
Wir stellen Ihnen den Partnerkurort Regen vor, der seit 2007 seine grenzüberschreitende Zusammenarbeit im
Rahmen der Mikroregion Prácheňsko
entwickelt. Wünschen Sie sich wunderschöne Natur zu entdecken und dabei
noch etwas zu erleben? Jeder kommt
hier auf seine Kosten. Sie können hier
gerade das besuchen und bewundern,
was nirgendwo anders zu sehen ist. Bei
Wanderungen und Spaziergängen in der
unberührten Gegend des Böhmerwaldvorlands und des Bayerischen Waldes werden

Sie Ihre alltäglichen Sorgen schnell los.
Die Stadt Rabí liegt in der Höhe von 487 NN
und verwaltet die Gemeinden Bojanovice und
Čepice. Die Ortschaft ist als eine Ansiedlung
unterhalb der Burg Rabí entstanden, die im
14. Jahrhundert in der Gegend sehr bedeutend war. Ihr größter Aufschwung bezieht sich
zur Regierungszeit von Půta Švihovský aus
Rýzmberk. Die Stadt ist seit 1992 ein Denkmalschutzgebiet. Sie fesselt ihre Besucher nicht nur
mit Besichtigung der Burg Rabí, hier sind noch
viele andere interessanten Aktivitäten zu ﬁnden.
Sie können sich im Fluss Otava erfrischen, oder
die Barockkirche des hl. Jan Nepomucký, den
jüdischen Friedhof oder das Museum für Volkskunst besuchen. Der Dorfplatz in Bojanovice mit Merkmalen des bäuerlichen
Barocks, einer Kapelle, einer Linde und einem altem Hammerwerk
stellt eine typische südböhmische
Gemeinde dar. Unter dem Dorf sind
Überreste der Goldwäsche erhalten
geblieben. Die Gemeinde Čepice ist
vor allem bei Wassersportlern bekannt. Der Ortsteil am Fluss ist auf
dem Gebiet der uralten GoldwäscheÜberreste entstanden. Der Ort Čepice kann auf ein Unikat stolz sein,
da kein anderes Dorf auf dem Fluss
Otava zwei Brücken hat. Die alte
Brücke von Čepice wird langsam
zu einem technischen Denkmal,
ähnlich wie der hiesige Damm,
ein kilometerlanger Streifen, der
am Ufer entlang erbaut wurde.
Die Gemeinde Budětice liegt in
der Höhe 495 NN, sie verwaltet die Gemeinden Vlkonice
und Lipová Lhota. Ursprün-
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V blízkém okolí lze využít široké
nabídky doprovodných služeb
a atraktivit cestovního ruchu:

Pro obce Rabí a Budětice vydali Hana Formanová a Mgr. Kamil Pikhart. Graﬁka:
Hana Švarcová. Korektury: D. EU Consulting, s. r. o. Překlady: Simona Fink
Tisk: DRAGON PRESS, s. r. o., Klatovy. Vydáno: 11/2011 v nákladu 2000 ks

glich gehörte sie zum königlichen Eigentum,
aber nach dem Kauf von den Herren Švihovští aus Rýzmberk wurde sie zu dem Herrensitz
Rabí angeschlossen. Die erhaltene Ruine der
Burg Džbán aus dem 13. Jahrhundert kann
auf der Anhöhe bei Budětice besichtigt werden.
Ihr letzter Eigentümer, Bohuslav aus Budětice,
hat die viel repräsentativere Burg Rabí gegründet. In der Gemeinde kann man eine Kapelle besichtigen, und die spät romanische, barock umgebaute Kirche des hl. Peter und Paul.
In Vlkonice beﬁndet sich eine Kapelle, ein
Schwimmbad, eine meteorologische Anlage,
Denkmal des Jagdﬂiegers Oberstleutnants
in memorian Matěj Pavlovič, der am 20. April
in der Schlacht um England abgeschossen
wurde. Die Gemeinde Lipová Lhota ist im Zusammenhang mit dem Vorkommen des weißen
kristallin Kalksteins mit Glimmer bekannt.
Der Naturpark Buděticko mit einer Fläche
von 44 km² entstand im Jahr 1994. Er umfasst die Gemeinden Sušice,
Žichovice, Bojanovice, Vlkonice,
Otěšín, Čejkovy, Zbynice und
Hrádek. Der Park enthält zwei
geomorphologisch
unterschiedliche Gebiete. Den südöstlichen Teil mit dem Vorkommen
von einer ganzen Reihe seltener, gesetzlich geschützter Pﬂanzen, reicht bis zu
dem Böhmerwalder Karst,
wo die Kalksteingipfel der
Landschaft ihren typischen
Charakter verleihen. Die
wertvollsten Berge sind
Čepičná und Chanovec. Im
Westen, Nordwesten und
Norden überwiegen Gnei-

se und Quarzdiorite, die den unterschiedlichen
Charakter hiesiger Vegetation bestimmen, wo
sich überwiegend Eichenwälder beﬁnden.
In Regen lohnt sich zum Beispiel das Niederbayerische Landwirtschaftmuseum zu besuchen,
die Burg Weißenstein, den Gläsernen Wald,
oder das Fressende Haus, wo sich die Stube des
Dichters Siegfried von Vegesack und die weltweit größte Sammlung der Schnupftabakgläser
beﬁndet. Man sollte den Besuch des Kurparks
mit dem „Skulpturenweg“ und dem Gläsernen
Knoten am Ufer des Flusses Regen nicht vergessen. Die Stadt ist bekannt durch das Volksmusikspektakels „drumherum“ und dem Volksfest
„Pichelsteinerfest“. Der lange Felsenstreifen
mit dem Namen „Pfahl“, früher von den Leuten gefürchtet und „Zauberfelsen“ genannt,
bringt heutzutage viele Besucher zum Staunen.
Die weißen Quarzfelsen erstrecken sich kilometerlang durch den Bayerischen Wald und den
Oberpfälzer Wald und erreichen bei Weißenstein
einen von ihren höchsten Stellen.
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glich gehörte sie zum königlichen Eigentum,
aber nach dem Kauf von den Herren Švihovští aus Rýzmberk wurde sie zu dem Herrensitz
Rabí angeschlossen. Die erhaltene Ruine der
Burg Džbán aus dem 13. Jahrhundert kann
auf der Anhöhe bei Budětice besichtigt werden.
Ihr letzter Eigentümer, Bohuslav aus Budětice,
hat die viel repräsentativere Burg Rabí gegründet. In der Gemeinde kann man eine Kapelle besichtigen, und die spät romanische, barock umgebaute Kirche des hl. Peter und Paul.
In Vlkonice beﬁndet sich eine Kapelle, ein
Schwimmbad, eine meteorologische Anlage,
Denkmal des Jagdﬂiegers Oberstleutnants
in memorian Matěj Pavlovič, der am 20. April
in der Schlacht um England abgeschossen
wurde. Die Gemeinde Lipová Lhota ist im Zusammenhang mit dem Vorkommen des weißen
kristallin Kalksteins mit Glimmer bekannt.
Der Naturpark Buděticko mit einer Fläche
von 44 km² entstand im Jahr 1994. Er umfasst die Gemeinden Sušice,
Žichovice, Bojanovice, Vlkonice,
Otěšín, Čejkovy, Zbynice und
Hrádek. Der Park enthält zwei
geomorphologisch
unterschiedliche Gebiete. Den südöstlichen Teil mit dem Vorkommen
von einer ganzen Reihe seltener, gesetzlich geschützter Pﬂanzen, reicht bis zu
dem Böhmerwalder Karst,
wo die Kalksteingipfel der
Landschaft ihren typischen
Charakter verleihen. Die
wertvollsten Berge sind
Čepičná und Chanovec. Im
Westen, Nordwesten und
Norden überwiegen Gnei-

se und Quarzdiorite, die den unterschiedlichen
Charakter hiesiger Vegetation bestimmen, wo
sich überwiegend Eichenwälder beﬁnden.
In Regen lohnt sich zum Beispiel das Niederbayerische Landwirtschaftmuseum zu besuchen,
die Burg Weißenstein, den Gläsernen Wald,
oder das Fressende Haus, wo sich die Stube des
Dichters Siegfried von Vegesack und die weltweit größte Sammlung der Schnupftabakgläser
beﬁndet. Man sollte den Besuch des Kurparks
mit dem „Skulpturenweg“ und dem Gläsernen
Knoten am Ufer des Flusses Regen nicht vergessen. Die Stadt ist bekannt durch das Volksmusikspektakels „drumherum“ und dem Volksfest
„Pichelsteinerfest“. Der lange Felsenstreifen
mit dem Namen „Pfahl“, früher von den Leuten gefürchtet und „Zauberfelsen“ genannt,
bringt heutzutage viele Besucher zum Staunen.
Die weißen Quarzfelsen erstrecken sich kilometerlang durch den Bayerischen Wald und den
Oberpfälzer Wald und erreichen bei Weißenstein
einen von ihren höchsten Stellen.
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Putování v Pootaví
Z mnoha zajímavých lokalit území Prácheňska
Vám představujeme oblast Pootaví mezi městy Sušice a Horažďovice. Přijměte pozvánku do
historického města Rabí a malebné krajiny přírodního parku Buděticko.
Město Rabí leží asi 10 km severovýchodně od
města Sušice v okrese Klatovy. Díky zřícenině
hradu téhož jména, v jehož podhradí se městečko rozprostírá, jde o turisticky hojně navštěvované místo.
Rabí je nejrozsáhlejší hradní zříceninou v Čechách. Celková délka zdiva hradeb a budov činí
téměř tři kilometry! Jádro hradu vzniklo zřejmě
již na počátku 13. století. Předpokládá se, že
jeho úkolem bylo chránit obchodní cestu spojující města Sušice a Horažďovice, jakož i značně
bohatá rýžoviště zlata podél řeky Otavy.
Vedle zříceniny hradu bezpochyby stojí za návštěvu muzeum lidových řemesel, které se nachází na místním náměstí. Dalšími historickými
zajímavostmi jsou kostel sv. Jana Nepomuckého, židovský hřbitov či typická stavení selského
baroka.
Městečko je dobře dostupné vlakem i autobusem, nachází se zde hlídané parkoviště, několik hostinců a cukrárna, pro sportovní vyžití je
k dispozici místní sokolský areál, v letních měsících se je možné osvěžit v nedaleké řece Otavě.
Hustá síť pěších turistických tras a značené
cyklotrasy umožňují pohybovat se po Rabí
a jeho okolí jak pěšky, tak na kole.
Uprostřed přírodního parku Buděticko, který se
rozkládá mezi městem Sušice, obcemi Žichovice, Bojanovice, Vlkonice, Otěšín, Čejkovy, Zbynice a Hrádek, leží obec Budětice. První písemná zmínka o Buděticích pochází z roku 1290.
Místní významnou historickou památkou je
pozdně románský kostel sv. Petra a Pavla
z poloviny 13. století, který byl později barokně upraven. Tím, co činí tuto stavbu vskutku
jedinečnou, jsou fragmenty románských kamenných kančích hlav, které zdobí západní štít
kostela.
Zhruba kilometr severně od obce se na zalesněném vrchu Džbán nachází zřícenina hradu,
který zde ve druhé polovině 13. století nechali
postavit páni z Budětic. Pravděpodobně ještě
v tomtéž století byl hrad Budětice opuštěn,
zpustl a již nebyl nikdy obnoven. Do dnešních
dnů se dochovaly pouze základy válcové věže

a hradního paláce, vnější val a příkop. Zřícenina je volně přístupná.
Přírodní park Buděticko byl vyhlášen v roce
1994 a jeho výměra činí 44 km2. Území parku zahrnuje 2 geomorfologicky odlišná území.
Jihovýchodní část zasahuje do Pošumavského
krasu, pro který jsou typické vápencové vrchy
čnící nad údolím řeky Otavy. Nejcennějšími
lokalitami s výskytem řady druhů vzácných
a zákonem chráněných rostlin jsou vrchy
Čepičná a Chanovec. Na západě, severozápadu
a severu převládají v geologickém podloží ruly
a křemenné diority, které určují odlišný charakter vegetace.

Tipy na výlet
Údolím řeky Otavy a územím přírodního parku
Buděticko prochází několik značených pěších
a cyklistických tras, které propojují místní přírodní a historické zajímavosti.
Podél Otavy můžeme pěšky putovat po zeleně
značené pěší trase KČT, na kterou jsou napojeny další značené pěší trasy či vycházkové
okruhy.
Budětickem prochází z Rabí na Vlkonice žlutě
značená trasa KČT. Modrá trasa KČT protíná
Vlkonice, Budětice, Dobršín a Sušici. Obě tyto
pěší trasy prochází malebnou krajinou přírodního parku a nabízejí krásné přírodní scenérie
s dalekými výhledy.
Údolím řeky Otavy je po místních komunikacích s asfaltovým povrchem (a v některých úsecích i po polních cestách a pěšinách) vedena
Otavská cyklostezka, kterou mezi městy Sušice
a Horažďovice reprezentují značené cyklotrasy
č. 312 a č. 313. Od Chmelné ve směru na Sušici
je vybudována asfaltová cyklostezka.
Na horském či trekkingovém kole lze podél Otavy dojet i z Bojanovic do Malých Hydčic. Zde je
možno po obnovené cyklistické lávce přejet na
druhý břeh do Velkých Hydčic, odkud se nabízí
mnoho dalších variant cyklistického výletu (na
Prácheň, po naučné stezce přes Hejnou a okolo vrchu Pučanka do Nezamyslic, zpátky proti
proudu do Žichovic a Rabí, případně do Sušice),
nebo lze z Malých Hydčic pokračovat pěšinou
po levém břehu Otavy do anglického parku
Ostrov v Horažďovicích.
Ze Žichovic přes Rabí a Budětice do Tedražic
a Čejkov vede po místních komunikacích napříč přírodním parkem Buděticko „vyhlídková“

cyklotrasa č. 2084. Z obce Budětice směrem
na Hradešice prochází kolem zříceniny hradu
Budětice cyklotrasa č. 2075. K jízdě na kole
jsou vhodné i ostatní málo frekventované místní komunikace.
Cyklisté by se měli ale raději vyhnout frekventované silnici II. třídy, která spojuje Sušici s Horažďovicemi.

Wandern in Pootaví
Von den vielen interessanten Orten und Gegenden in der Region „Prácheňsko“ möchten wir
Ihnen das Gebiet zwischen den Städten Sušice
und Horažďovice vorstellen. Nehmen Sie die
Einladung in die historische Stadt Rabí und die
malerische Landschaft des Naturparks Buděticko an.
Haben Sie Lust alte Geschichten und Naturszenarien zu entdecken? Kommen Sie zu uns,
hier ﬁndet Jedermann etwas. Gerade hier kann
man das besuchen und bewundern, was es anderswo im Böhmerwald so nicht zu sehen gibt.
Bei der Besichtigung einzigartiger historischer
Denkmäler, bei Spaziergängen oder Radwanderungen durch die herrliche Landschaft der Pootaví-Region, geraten sämtliche Alltagssorgen
schnell in Vergessenheit.

Ausﬂugstipps
Durch das Otava-Tal und das Gebiet von Buděticko-Naturpark führen mehrere markierte
Wander- und Radwanderwege, die die interessantesten Naturdenkmäler und historischen
Sehenswürdigkeiten miteinander verbinden.
Auf dem grün markierten Weg des Touristenklubs Tschechiens (KČT) kann man dem OtavaFluß entlang wandern. Gleichzeitig bieten sich
von hier aus über weitere Wander- oder Spazierwege Abstecher in die Horazdovicer Umgebung an. Im Buděticko-Gebiet führt von Rabí
aus bis Vlkonice der gelb markierte KČT-Wanderweg und von Vlkonice zu Džbán und über
Budětice und Dobršín bis nach Sušice der blau
markierte KČT-Wanderweg. Beide Wanderwege führen durch die malerische Landschaft des
Naturparks und bieten herrliche Naturszenarien mit einzigartiger Aussicht in die Umgebung.
Der Radweg durch das Otava-Tal trägt zwischen
Sušice und Horažďovice die Radwege-Nummern
312 und 313. Er verläuft auf aspaltierten lokalen Straßen oder auf unbefestigten Wegen und

Steigen. Von Chmelná aus in Richtung Sušice
ﬁndet man durchweg Asphalt vor.
Mit dem MTB- oder Trekking-Bike kann man
auch von Bojanovice (als Abstecher hinter der
Brücke rechts von der Hauptstraße Richtung
Horažďovice) dem Fluß-Otava entlang bis Malé
Hydčice fahren. Hier kann man über den renovierten Steg an das andere Ufer mit dem Rad
nach Velké Hydčice fahren, wobei sich weitere
Touren-Varianten anbieten: nach Prácheň, auf
dem Lehrpfad über Hejná und um den Pučanka-Hügel herum nach Nezamyslice, zurück stromaufwärts nach Žichovice und Rabí bzw. Sušice. Man kann allerdings auch auf dem Steig am
linken Otava-Ufer zu Ostrov nach Horažďovice
weiter fahren.
Der „Aussichts-“ Radwanderweg Nr. 2084 führt
von Žichovice über Rabí und Budětice nach
Tedražice und Čejkov auf den örtlichen Verkehrswegen durch den Naturpark Buděticko. Von
Budětice aus nach Hradešice an der Burgruine
Džbán vorbei führt der Radweg Nr. 2075. Zu
der Radfahrt eignen sich auch andere, wenig
frequentierte örtliche Straßen. Zu vermeiden ist
jedoch die Hauptstraße der II. Klasse zwischen
Sušice und Horažďovice, die angesichts des
starken Verkehrs sehr gefährlich ist.

Důležité kontakty:
Obecní úřad Budětice
Budětice 47, 34201 Sušice, tel./fax: +420 376 596 234,
e-mail: obecbudetice@sendme.cz, www.obecbudetice.cz
Městský úřad Rabí
Rabí 57, 342 01 Sušice, tel./fax: +420 376 596 252,
e-mail: uradrabi@quick.cz, info@obecrabi.cz,
www.mestorabi.cz
Vodácké tábořiště Čepice
Čepice, 342 01 Sušice, tel.: +420 721 021 068
Ubytovna TJ Sokol Rabí
Rabí 143, tel.: +420 723 836 437, +420 721 946 133
Informační centrum Rabí
Rabí 57, 342 01 Sušice, tel.:+420 376 596 252,
www.obecrabi.cz
Informační centrum Sušice,
náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice,
tel.: +420 376 540 214, e-mail: icsusice@mususice.cz
www.mestosusice.cz/icsusice
Informační centrum města Horažďovice
Strakonická 152, 341 01 Horažďovice
tel.: +420 376 511 999, e-mail: ic@horazdovice.cz

