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Vítkův Kámen
Gotické památky Lipenska
Frymburk – Svatý Tomáš – Vítkův Kámen – Přední Výtoň – Frymburk
Příjezdové místo: Frymburk, autobus.
Výchozí bod: přístaviště přívozu ve
Frymburku.
Délka: 16 km.
Čas chůze: 5 hod. + přívoz.
Převýšení: 340 m.
Náročnost: středně náročná trasa s
dlouhým výstupem na hrad.

Nejvyšší bod: Vítkův Kámen, 1035 m.
Možnost občerstvení: Frymburk – hotely
a restaurace, Přední Výtoň- restaurace.
Pozoruhodnosti: Frymburk a Přední
Výtoň.
- kostely, Svatý Tomáš- kostel a bývalý.
zámeček, hrad Vítkův Kámen.

Ve Frymburku si nejdříve prohlédneme v dolní části náměstí kostel sv. Bartoloměje,
kolem něhož sejdeme do přístaviště a nejkratším lipenským přívozem přeplujeme do
Frýdavy. Po žluté značce lesní cestou stoupáme asi 2 km k silnici od Pačesné a po ní dojdeme
na rozcestí pod Bukovým vrhem. Spojíme se s červenou značkou, odbočíme ze silnice
doprava a stoupáme až do osady Svatý Tomáš.
Za přispění věřících z Rakouska a Německa byla dokončena oprava stejnojmeného
gotického kostela, v roce 1997 byl znovu vysvěcen. Nedaleký schwarzenberský lovecký
zámeček sloužíval k ubytování šlechty při lovech. Zámeček bohužel r. 1990 vyhořel. Za vsí
vystoupáme k bližší zřícenině Vítkova Kamene. Gotický hrad byl založen v 1 po. 13 stol.
rodem Vítkovců. R. 1302 přešel do držení Rožumberků a stal se střediskem panství. Později
začal strácet na významu a od 2. pol. 17. stol. pustnul. R. 1725 hrad vyhořel, o 150 let později
zpřístupnili Schwarzenberkové jeho věž jako rozhlednu. Hranolová dvoupatrová věž a ruiny
okolních hospodářských budov jsou jediné, co z hradu zbylo. Ochoz na věži hradu
s fantastickými výhledy je opět, díky místním aktivistům, přístupný. Na ochozu jsou fota
s okolními panoramaty. Pod námi se rozprostírá hladina Lipna, okolo šumavské hřebeny
s dominantním Boubínem a Sternsteinem v Rakousku, navazující Novohradské a Slepičí hory
a Blanský les s Kletí. Za dobrého počasí uvidíme i na Alpy s dominantou masivu Dachsteinu.
Vrátíme se do Svatého Tomáše a pokračujeme po červené. První 2 km klesáme cestou,
po níž jsme přišli. Na rozcestí pod Bukovým vrchem odbočíme doprava a stále po červené
značce klesáme do Přední Výtoně. I v této malé
obci najdeme poměrně velký gotický kostel sv.
Filipa a Jakuba. Byl založen r. 1384, přestavěn r.
1515 a později obnoven. Přímo s kostelem jsou
propojené budovy kláštera. Původně zde byly
kláštery dva- řádu sv. Pavla a sv. Antonína.
Později se pojili, ve 2. pol. 16. stol.byly zrušeny.
Z Přední Výtoně pokračujeme neznačenou
cestou. Podél břehu vodní nádrže Lipno dojdeme
po 3,5 km proti proudu hluboko schované řeky
zpět na Frýdavu a přívozem se vrátíme do
Frymburka.

