TISKOVÁ ZPRÁVA

VLS otevřou baštu na Olšině veřejnosti
Horní Planá, 12. června 2015 - Vojenské lesy a statky ČR, s.p. otevírají od 20. června na celé léto široké veřejnosti
brány rybářské bašty Olšina na Šumavě. Unikátní, citlivě zrekonstruovaný objekt, zapsaný v seznamu českých
kulturních památek, nabízí návštěvníkům v prostředí nejvýše položeného chovného rybníka v republice prohlídku stálé expozice o historii obce Olšina, ale také o rybářství a lesnictví.
Stavba z první poloviny 15. století s číslem popisným 329 představuje mimořádně cennou historickou památku,
která je situována v hrázi rybníka. Je ceněna památkáři pro svou autentičnost, která je ve srovnání s většinou obdobných objektů jedinečná. Dnešní podobu olšinské bašty lze zřejmě datovat do období 18. století a návštěvníkům
nabízí mimořádnou expozici, která představuje historii i současnost tohoto místa nedaleko Horní Plané.
„Návštěvníci zde naleznou stálou expozici o historii obce Olšina, o rybníku Olšina i rybářství. Část výstavy je věnována také historii a současnosti Vojenských lesů a statků. Především děti si zde mohou prohlédnout myslivecká a
rybářská zařízení a dozvědí se řadu věcí o životě v okolních lesích i v samotném rybníku,“ uvedl ředitel divize VLS
Horní Planá Petr Král.
Návštěvníci mohou také mimo jiné zhlédnout projekci filmu o starých zaniklých řemeslech, nebo o plavení dříví po
nedalekém Schwarzenberském kanálu.
Otevírací doba Rybářské bašty na Olšině je v červenci a srpnu každý den mimo pondělí od 8.30 do 15.00 hod.,
v červnu a září pak pouze v sobotu a neděli od 8.30 do 15.00 hodin. Vstup je zdarma.
Existence rybníku Olšina je doložena první písemnou zmínkou z roku 1458. Od 16. století náležel klášternímu zboží
Zlaté Koruny a po zrušení kláštera připadl k panství krumlovskému. Dnes na něm hospodaří Vojenské lesy a statky
ČR, s.p.
Vodní dílo s rozlohou 138 hektarů v nadmořské výšce 731 metrů patří k nejvýše položeným rybníkům v České republice. V překrásné šumavské přírodě a klidném prostředí se na jeho břehu nachází rekreační zařízení s celkovou
kapacitou 160 lůžek, které nabízí hotelové pokoje, ubytování v chatkách, ale i typickou turistickou ubytovnu.
Rybník Olšina se naleznou návštěvníci u železniční zastávky Hodňov na červené turistické trase vedoucí z 5 kilometrů vzdálené Horní Plané.
Více naleznete na www.vls.cz/olsina
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