Pohled z Javorníku na hraniãní hﬁebeny ·umavy

BlíÏ k VolarÛm stojí velkolepá rozhledna na bavorském Haidlu, která umoÏÀuje nejucelenûj‰í pohled
na panorama Alp. Tﬁístoliãník nabízí kamenné mûsto
s vyhlídkou ze tﬁí kamenn˘ch sedadel do Bavor; vy ale
nezapomeÀte popojít na blizounk˘ Hochstein, odkud
se otvírá pÛsobiv˘ v˘hled na ãeskou stranu ·umavy
s Volary v samém stﬁedu.
JiÏ rakousk˘ je Moldaublick nad Lipenskou pﬁehradou a monumentální KleÈ vám kromû lanovky nabídne
i hvûzdárnu. KníÏecí Stolec je nepﬁístupn˘, byÈ jak uvádí
jeden turistick˘ prÛvodce z r. 1924, jeho vrchol poskytuje „nejkrásnûj‰í rozhled ‰umavsk˘“.
***

Pohled z Libína na Boubín

Vyhlídková vûÏ nemusí nutnû nabízet v˘hled do
‰ir˘ch dálav. Ta, co stojí na kﬁiÏovatce pﬁed Kﬁi‰Èanovem, byla postavena jen proto, aby náv‰tûvník mohl
z v˘‰ky pohodlnû pozorovat (a neru‰it) ojedinûlé stádo
nezvyklého dobytka. Volarská firma Zefa zde chová
pratury, kteﬁí stáli u poãátkÛ domestikace divokého
skotu. Jejich dlouhé rohy nahánûjí hrÛzu - a vy je mÛÏete
bezpeãnû vyhlíÏet z v˘‰ky.
Vyhlídkové pozorovatelny, urãené k pozorování
divoké zvûﬁe, zﬁídil i Národní park ·umava; nejblíÏe
VolarÛm je ta u Nové Pece.
***

Pohled z Boubína na Dachstein

Volarsko vám vedle rozhleden nabídne i alpské
vyhlídky. Alpy jsou vidût nejen z rozhleden, ale i z míst,
kam nemusíte ‰plhat po strm˘ch schodi‰tích. Hned dvû
místa s v˘hledem na Alpy jsou na hﬁebenu SnûÏné
(u vysílaãe a na zelené znaãce), dal‰í na pasece pod
vrcholem Bobíku (na ãervené znaãce), na StoÏecké
skále nad StoÏeckou kaplí, na Krásné Hoﬁe a Kamenné
Hlavû nad âesk˘mi Îleby.
PﬁíleÏitostnû je nabízena i vyhlídka z vûÏe kostela
sv. Kateﬁiny stojícím na volarském námûstí.
Pﬁejeme Vám hezk˘ v˘hled a to nejen na Volary.

Ranní inverze pﬁi pohledu z Boubína

Vydalo Mûsto Volary v roce 2010.
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Vrchol dominanty Volarska, hory Bobík (1 264 m),
je zarostl˘ a bohuÏel bez vyhlídkové vûÏe.
***

Volary, leÏící uprostﬁed mûlké luãinaté kotliny, jsou
obklopeny ‰umavsk˘mi vrcholy, kopci a horami ze
v‰ech stran. Volary jsou horsk˘m mûstem, kde lze
chodit po rovinû. Ov‰em na ﬁadû okolních, bliÏ‰ích ãi
vzdálenûj‰ích, majestátních ‰umavsk˘ch hor se tyãí
rozhledny a vyhlídkové vûÏe.
Jedna z nich mûla stát i nad Volary, to kdyÏ ve
30. letech 20. století vznikl projekt kamenné rozhledny
s horskou chatou na kótû 1 085 metrÛ jihov˘chodnû nad
mûstem. Ke stavbû v‰ak nedo‰lo a dnes na onom místû
stojí hned dva telekomunikaãní stoÏáry, bohuÏel bez
vyhlídkov˘ch plo‰in. „Na rozhlednû“ se tak podnes ﬁíká
návr‰í nad volarsk˘m Star˘m Mûstem, kde kdysi stávala dﬁevûná triangulaãní vûÏ a dnes rondel menhirÛ.

„Za vlnou kopce nová vlna,
sam˘ les, sam˘ dlouh˘ a hlubok˘ les;
tady je v‰echno stavûno do nekoneãné délky,
hory i vesnice i lesy i ãas,
ãas dlouh˘ a ‰umící.“
Toto napsal o ·umavû Karel âapek, kdyÏ na podzim 1925 zavítal mimo jiné i do Volar. A tak zamiﬁme na
rozhledny, které obklopují Volary doslova ze v‰ech stran.
NejbliÏ‰í rozhledna stojí na Libínû nad Prachaticemi, nejv˘‰e ta na vrcholu Boubína, nejnenápadnûj‰í je
rozhledna ve Svaté Máﬁí, zv˘‰ena byla rozhledna na
vzdálenûj‰ím Javorníku, zcela nová stojí na Sedle
u Su‰ice.

Panorama Alp z vrcholu Boubína /1362 m/

Rozhledny na Boubínû (1362 m) a Javorníku (1065 m)
Poledník je od Volar nejvzdálenûj‰í, víÏka na
Borov˘ch Ladách je jen vûÏiãkou a zajímavûj‰í
pohled na moãál tak nabízí vyhlídková plo‰ina na
kvildské Jezerní slati.

