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Zadní Zvonková 
Procházka po pravém břehu Lipenské nádrže 

Horní Planá – Bližší Lhota – Huťský Dvůr – Zadní Zvonková – Přední 
Zvonková – Zadní Hamry- Horní Planá  
 
Příjezdové místo: Horní Planá, autobus,  Pozoruhodnosti: Schwarzenberský pla- 
vlak, trať č.194.     vební kanál, zaniklé osady, opravený 
Výchozí bod: parkoviště přívozu v Horní  kostel v Zadní Zvonkové, výhledy na Li- 
Plané.       Penskou nádrž. 
Délka: 17 km.      Varianta: Ti, kteří se chtějí trasu prodlou- 
Čas chůze: 5,5 hod. + přívoz    žit, mohou s pasem udělat okruh okolo 
Převýšení: 110 m.     Sulzbergu v Rakousku. Z rozhledny 
Náročnost: lehká trasa po pohodlných cestách Moldaublick je jeden z nejhezčích 
Nejvyšší bod: Huťský Dvůr, 832 m. výhledů na Lipno (+ 10 km, platí se vstup- 
Možnost občerstvení: Horní Planá – hotely né na rozhednu). 
a restaurace, Přední Zvonková – restaurace 
Zadní Hamry – pension, kiosek, restaurace 
Na pastvině. 
 

Pravý břeh Lipenské vodní nádrže byl po dlouhá 
léta nepřístupným hraničním pásem. Od Nové Pece až po 
Přední Výtoň byl povolen vstup pouze na propustky. Tak 
zůstalo pro turisty uzavřeno mnoho zajímavých míst. Ta 
nejhezčí z nich Vám nabídneme v následujících túrách. 

 Na trasu se vydáme z přístaviště v Horní Plané. 
Přívozem, který je jedním ze tří na Lipenské nádrži, 
přeplujeme na protější břeh do Bližší Lhoty. Tam se 
připojíme na zelenou značku a stoupáme okolo 
Lhotského vrchu. Po chvíli přejdeme do míst, kde stávala 
osada Huťský Dvůr a cestou podél Schwarzenberského 
plavebního kanálu pokračujeme dále 1,5 km. Poté značka 
odbočí vpravo k hranici. Jdeme dále po modré přes 
bývalou osadu Josefův Důl do Medvědího lesa a do 
Zadní Zvonkové. Poblíž kanálu stojí jeden z posledních 
zbytků kdysi velké osady. Kostel sv. Jana Nepomuckého 
z konce 18. stol. byl r. 1880 novogoticky přestavěn, 
v nedávné době opraven a znovu vysvěcen. Zvelebení se 
dočkal i sousední hřbitov s více než stem náhrobků. 
Odtud pokračujeme dále po červené okolo Zvonkového 
vrchu a po 2 km dojdeme do níže položené Přední 
Zvonkové.Ovocné stromy roztroušené po okolních 
loukách jsou pozůstatky po mnoha obytných domech 
v okolí. U kravína v Přední Zvonkové se oddělíme od 
červené  a neznačenou silnicí klesáme k vodní nádrži. 
V Zadních Hamrech překročíme jeden z potoků Vltavy a po druhém břehu nádrže dojdeme zpět 
do Bližší Lhoty. Přívozem se vrátíme do Horní Plané. Při návštěvě městečka nezapomeneme 
navštívit Stifterovu naučnou stezku. Malý okruh okolo Horní Plané nás zavede k oblíbeným 
místům a do rodného domku Adalberta Stiftera. V malém muzeu si můžeme prohlédnout 
zajímavou expozici věnovanou životu a dílu tohoto německy píšícího spisovatele, který velkou 
část svého díla věnoval jižní části Šumavy.  


