Informační středisko CHKO Blanský les – Holubov

Masiv Blanského lesa ze severu

Vítejte v chráněné krajinné oblasti Blanský les, malebné podhorské krajině s bohatstvím cenných smíšených
lesů a rozkvetlých luk, které dominuje masiv hory Kletě. Vítejte v území se skalními sruby, vápencovými
a hadcovými výchozy a s úchvatným kaňonem Vltavy, které je domovem nebývalého množství vzácných druhů
rostlin i živočichů. Vítejte v krajině bohaté na historii a lidové stavby. Vítejte v krajině, jejíž bohatství je ukryté
v nenápadnosti.

Holub doupňák, maskot
Mrazové sruby na Kleti

Chráněná krajinná oblast Blanský les
byla vyhlášena v roce 1990 na území
o rozloze 217 km2.
Blanský les je značně zalesněná
vrchovina až hornatina, která má
tvar podkovy, otevřené k jihovýchodu
a tvořené věncem hor s významnými
vrcholy Kleť a Kluk. V centrální části se
rozprostírá Křemžská kotlina. Její osu
tvoří Křemžský potok, vlévající se pod
zříceninou hradu Dívčí Kámen do Vltavy,
která tvoří jihovýchodní hranici CHKO.
V mimořádně cenných podhorských
smíšených lesích převažuje buk, jehož
listy má Blanský les ve znaku. Najdeme
zde ale i jedli, javory klen a mléč, lípy,
jilm nebo třešeň ptačí. Jedinečné jsou
také borové lesy na hadcích podél
Křemžského potoka a teplomilné lesy

na vápencích v okolí Českého Krumlova
a v kaňonu řeky Vltavy. A co teprve
zdejší louky! Podmáčené i suché, na
vápenci i na rule, rozkvétající a vonící
v létě i na podzim, s tisíci květy orchidejí
nebo jen pár květy zvonků, kopretin
nebo trav. Nad nimi přeletují vzácní
motýli i vřetenušky. Na celém území je
možné vidět útvary vzniklé mrazovým
zvětráváním – balvanité suťě, kamenná
moře a mrazové sruby.
Návštěvníci sem však míří i za kulturou
a historií – k návštěvě láká keltské
oppidum Třísov, zřícenina gotického
hradu Dívčí Kámen, nejstarší kamenná
rozhledna v Čechách na vrcholu Kletě,
kláštery ve Zlaté Koruně a v Kuklově,
selské baroko v Lipanovicích a Holašovicích (památka UNESCO) a další.

Informační středisko CHKO
Blanský les – Holubov informuje
o přírodních, kulturních a historických
pozoruhodnostech zdejší unikátní
krajiny. Středisko je provozováno
od roku 2010 v budově obecního
úřadu. Budova stojí přibližně
70 metrů nad vlakovou zastávkou
Holubov. V prostorách střediska jsou
nainstalovány informační panely
s tematikou přírody v Blanském lese,
pořádá se tu řada přednášek a exkurzí.
Najdete zde i drobnou výstavu
archeologických nálezů z keltského
opevněného hradiště Třísov.

Informačního střediska
CHKO Blanský les – Holubov

Holub doupňák je velký podobně jako
holub domácí, zbarvený je však šedě
a má načervenalou hruď a nápadnou
zelenavě měnivou skvrnu na boku krku.
Hnízdí v listnatých a smíšených lesích
(téměř výhradně ve starých bučinách),
za potravou – semeny rostlin – však
zaletuje do polí a luk. Ke hnízdění
využívá prostornější dutiny vytesané
obvykle datlem černým. Na hnízdištích
začíná doupňák houkat již v únoru.
Ve snůšce bývají dvě vajíčka, zahřívají je
oba rodiče, kteří také společně pečují
o mláďata. Obvyklá jsou dvě až tři
hnízdění ročně.
Většina našich doupňáků směřuje
v říjnu do zimovišť v jihozápadní
Evropě a při Středozemním moři,
a na hnízdiště se opět vracejí koncem
února a v březnu. Je to silně ohrožený,
zákonem zvláště chráněný druh.

Přástevník kostivalový

Kyčelnice devítilistá na Kleti
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Interiér informačního střediska

Víte, že...
stáří Cisterciácké lípy na návsi ve Zlaté Koruně
se odhaduje až na 700 let?
Holašovice, výkladní skříň jihočeské lidové
architektury, byly součástí německého
jazykového ostrova v českém osídlení?
Třísovská lípa dosahuje obvodu kmene
770 cm a kvůli jejímu bujnému růstu musela
být přesunuta kaplička?
na hadcových půdách přežívá jen málo
druhů rostlin? Půdy totiž obsahují hodně
těžkých kovů.
náves ve Smědečku má téměř stejné rozměry
(122 × 122 m) jako českobudějovické
náměstí (130 × 130 m) a leckteré jiné návsi
v jižních Čechách jsou i větší?
třísovské oppidum existovalo pouhých 120 let?

Rys ostrovid

Děkujeme Vám
za ohleduplné chování k našemu
společnému přírodnímu dědictví,
za to, že...
táboříte a rozděláváte oheň jen na
vyhrazených místech
vjíždíte a parkujete jen tam, kde je to
povoleno
v národních přírodních rezervacích se
pohybujete pouze po vyznačených
cestách
jezdíte na kolech po cestách pro
cyklisty a berete ohledy na přírodu
i ostatní návštěvníky
chráníte živočichy i rostliny v jejich
přirozeném prostředí
odnášíte z přírody své odpadky

Přirozený les se neustále vyvíjí.

Ze semen vyrůstá nová generace stromů
a postupně vrůstá mezi matečné stromy.
Vytváří se tak pestrý porost se stromy nejrůznějších velikostí a tlouštěk. Pokud se les
vyvíjí přirozeně, dospěje po nějaké době
do stádia optima, kdy dosáhne jednotné
korunové úrovně. Postupným stárnutím
začne část stromů odumírat. Les tak vstupuje do stádia rozpadu a fáze dožívání,
zároveň se tím ale začne dostávat do
nižších úrovní světlo, které umožní růst
mladých stromků další generace a opětovné zmlazení lesa. Staré a dožívající stromy
s množstvím dutin a ležící a rozkládající
se mrtvé dřevo jsou domovem celé řady
druhů hub, hmyzu i ptáků.

Tip na výlet:
Naučná stezka Kolem
Kletě
Na vrcholu Kletě začíná přírodní
5 km dlouhá naučná stezka
s 8 zastaveními. Představuje
geologické podmínky masivu Kletě,
pralesovitý porost na Kleti a jeho
obyvatele. Samostatné zastavení je
věnováno mravencům, jejichž zdejší
kolonie patří k největším jak v České
republice, tak v Evropě. Stezka končí
u hvězdárny na Kleti, která proslula
mnoha objevy planetek a komet.
Trasa je středně náročná, není
vhodná pro kola a kočárky.

MÁJ, LÁSKY ČAS,
ASI VYVEDEME
MLADÉ.

Rozhledna Kleť

Tip na výlet:
Naučná stezka Třísov –
Dívčí Kámen – Holubov

HLEDÁM DŮM
HOLUBÍ...

Dívčí Kámen

A HELE,
TADY JE
BEJVÁK!

Tip na výlet:
Naučná stezka Brložsko

TADY, TADY.

Přírodní, historická a technická
naučná stezka se 14 zastaveními
začíná u vlakové zastávky v Třísově
a končí na vlakové zastávce
Holubov. Uvidíte keltské oppidum
u Třísova, přírodní zvláštnosti
kaňonu Vltavy, zříceninu gotického hradu Dívčí Kámen, přírodní
rezervaci Holubovské hadce, bývalý
Třísovský hamr a bývalou železářskou Adolfovskou huť. Trasa
je dlouhá 5 km, snadná, určená
pro pěší i cyklisty, vhodná i pro
vozíčkáře s doprovodem (prudký
svah z Třísova k Vltavě). Trasa
není okružní (možnost zkrátit od
D. Kamene po červené turistické
značce do Třísova, ta ale není
vhodná pro vozíčkáře).

JÍDLA MÁLO,
ALE SCHOVKA
DOBRÁ.

VYCHOVAL
BYCH MLADÉ,
ALE KDE?

Historická a přírodní naučná stezka
se 16 zastaveními začíná i končí
v Brloze a má délku 7,5 km. Kromě
úžasných výhledů do Křemžské
kotliny uvidíte slovanské hradiště
U Ondřeje, skrovné zbytky gotického hrádku Kuglweit, torzo kostela
paulánského kláštera na Kuklově
z konce 15. století, halštatské hradiště na Stržíšku a kostel sv. Šimona
a Judy v Brloze. Zjistíte, jaký se
na Kuklově natáčel film. Trasa je
středně obtížná, není vhodná pro
kola a kočárky.

Klášter na Kuklově

TADY JE JÍDLA!

Tip na výlet:
Naučná stezka Granátník

TADY JE JÍDLA!

8,5 km dlouhá přírodní, lesnická
a historická naučná stezka
s 9 zastaveními je okružní a začíná
i končí v Srníně. Uvidíte mokřady
s orchidejemi, dřevěnou rozhlednu
na Granátníku i Modrý obrázek
a dozvíte se také něco o předválečném opevnění hranic na
Českokrumlovsku. Trasa je středně
náročná, není vhodná pro kola
a kočárky.
Pohled z rozhledny na Granátníku

Ilustrace Kamila Žifčáková
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