TISKOVÁ ZPRÁVA

OLŠINA 2018: VLS zvou na největší rybářský událost roku na Šumavě
V předvečer 100. výročí založení republiky rybáři vyloví 650 let starý horský rybník
Horní Planá, 11. října 2018 – Vojenské lesy a statky ČR (VLS) po dvou letech opět zvou veřejnost na
výlov jednoho z nejvýše položených rybníků v Česku - Olšin. Největší rybářská událost na Šumavě předloni přilákala na šest tisíc návštěvníků, na sobotu 27. října zde Vojenské lesy připravili opět bohatý doprovodný program.
Výlov Olšiny nabízí návštěvníkům unikátní zážitek v kulisách panenské šumavské přírody, která se teprve
v roce 2016 po optimalizaci vojenského újezdu Boletice otevřela po 60 letech veřejnosti. Jde o podívanou
na tradiční událost podzimu, ve spojení s kulinářským zážitkem, bohatým naučně-zábavným programem
především pro děti, ale také o exkurzi do historie tohoto šumavského regionu. Návštěvníci jej navíc mohou spojit s výletem na okolní turistické nebo cyklistické trasy.
„Jde o unikátní vodní dílo, které se loví jednou za dva roky. Díky tomu, že je Olšina zasazena ve výjimečné
přírodní oblasti, její výlov má neopakovatelnou „šumavskou“ atmosféru,“ říká ředitel divize Horní Planá
Petr Král.
Obří historické vodní dílo o rozloze 140 hektarů z 15. století, zasazené na náhorní planině nad Lipnem
mezi šumavskými vrcholy začnou rybáři lovit v sobotu 27. října kolem 7 hodiny ráno. Od 8 hodin přímo na
hrázi, ale také v rekreačním zařízení na břehu odstartuje bohatý doprovodný program. Pro děti zde bude
přichystána speciální ukázková káď s jednotlivými druhy ryb i program lesní pedagogiky. Stánky budou
nabízet čerstvé rybí pochutiny i nápoje, restaurace v rekreačním zařízení Olšina pak přichystá speciální
rybářské menu. Přímo na hrázi rybníka se veřejnosti mimořádně mimo hlavní turistickou sezónu otevře
také expozice v Rybářské baště Olšina, umístěné v unikátní památkově chráněné budově z poloviny 15.
století. Stálá výstava je věnována rybářství, lesnictví, ale také historii regionu a zdejšímu ptactvu. Stálá
expozice bude na výlov mimořádně rozšířena o promítání filmů s „rybí“ tématikou.
Obrovský zájem byl na minulém výlovu Olšiny také o prodej čerstvých ryb z výlovu, které budou i letos
k mání přímo na hrázi. K dostání budou především kapři a amuři.
„Ryby z Olšiny jsou mimořádně chutné a zdravé. Je to dáno tím, že rybník je napájen čistými horskými
bystřinami, které nepotkaly civilizaci, ani uměle hnojená pole. Ryby v něm rostou dva roky a při jejich
chovu nejsou využívány intenzivní chovné metody. Olšina má hornaté dno, a tak ryby z ní nemají bahnitou příchuť,“ vysvětluje ředitel Petr Král.
Doprovodný program k výlovu největšího šumavského rybníku je plánován do 15.00 hodin.
K návštěvě výlovu mohou návštěvníci využít ubytovacích kapacit rekreačního zařízení Olšina. To nabízí
širokou škálu ubytovacích standardů od hotelových pokojů, přes rodinné chaty až po turistickou ubytovnu. Více na www.olsina.cz.

Spojte výlov Olšiny s poznáváním Hornoplánska
Vlakem, pěšky i na kole – tipy na výlety unikátní přírodou kolem šumavského rybníka
Olšina leží v Chráněné krajinné oblasti Šumava přímo na hranicích Evropsky významné lokality Ptačí oblast Boletice, která je domovem domovem 136 druhů ptáků, mezi nimi 53 zvláště chráněných druhů a
66 druhů z Červeného seznamu ptáků České republiky. Hnízdí zde mimo jiné největší tuzemská kolonie
vzácné sovy - puštíka bělavého, který se na Šumavu po století vrátil v minulých letech. Lokalitě se po zřízení vojenského újezdu Boletice vyhnuly rozsáhlé meliorace i větší zátěž v podobě dávek umělých hnojiv
a pesticidů. Stejně tak toto území nepoznalo znečištění vod z komunálního odpadu a je významnou pramennou oblastí.

Turistické tipy pro návštěvníky výlovu Olšiny
Díky desetiletím, po která se Boleticku vyhýbala civilizace a z důvodu výcviku vojsk byla tato oblast nepřístupná veřejnosti, je okolí Olšiny málo známým regionem Šumavy. V posledních letech zde však
v souvislosti s otevíráním veřejnosti vznikla celá řada turistických i cyklistických tras.
Okruh kolem Špičáku
Přímo od Olšiny mohou milovníci nastoupit na červenou trasu, která je zavede k rozcestí Maňávka, kde
začíná modrý okruh kolem hory Špičák. Dvanáctikilometrový trek okolo 1221 metrů vysokého vrcholu
zde zřídily v roce 2013 Vojenské lesy a statky a jedná se o cestu s mimořádnými výhledy na okolí lipenské
přehrady. Celá trasa vede převážně smrkovými lesními porosty po zpevněných komunikacích, místy však
s dosti náročným stoupáním. V místech se zajímavým výhledem nebo vhodných je devět odpočinkových
míst s dřevěnými lavičkami.
Na cyklotrasách z Krumlova do národního parku
Přímo kolem Olšiny po okraji vojenského újezdu Boletice vedou cyklistické stezky spojující UNESCem
chráněnou památkovou rezervaci v Českém Krumlově s Národním parkem Šumava, část trasy dokončily
Vojenské lesy a statky v tomto roce a přes Maňavu se po ní bikeři dostanou přes Novou Pec přímo
k trasám v okolí Schwarzenberského plavebního kanálu.
Slavná šumavská lokálka vede kolem Olšiny
Trasa z Českých Budějovic, přes Zlatou Korunu, Český Krumlov údolím Vltavy na Černý Kříž a do Nového
údolí je historickým dílem Schwarzenbergů a nejznámější šumavskou lokálkou. Cesta s ní je zážitkem pro
dospělé i děti. A rybník Olšina leží přímo na její trati – na romantické lesní zastávce Hodňov vystoupíte či
nastoupíte jen několik desítek metrů od epicentra největší rybářské události na Šumavě.
Knížecí Stolec: Alpy na dohled
Většina tras kolem Olšiny již byla vyčleněna z vojenského výcvikového prostoru, víkendové volno všqak
můžete využít k cestě do vojenského újezdu, který se ve dnech pracovního volna na vybraných trasách
otevírá návštěvníkům. Nejoblíbenější z nich je výstup na horu Knížecí stolec, překonávající čtyři sta výškových metrů, za jejichž zdolání však budete odměněni vyhlídkou, která nemá na celém Českokrumlovsku konkurenci – uvidíte odtud celé šumavské pohraničí a za dobré viditelnosti dokonce i vzdálené Alpy.
To je cesta na Knížecí stolec ve vojenském újezdu Boletice, která je veřejnosti otevřena o víkendech a
svátcích. I zde však platí přísné pravidlo držet se značené trasy vedoucí územím, kde probíhá výcvik vojsk.
Trasa začíná na okraji vojenského újezdu nedaleko schwarzenberské hájovny na Uhlíkově nad Záhvozdím,
kousek od hlavní silnice z Horní Plané do Volar.

Ukázky živých ryb, lesní pedagogika, soutěže i výklad o rybářství
Především na malé návštěvníky, kteří přijdou s rodiči, bude čekat bohatý doprovodný program. O program o rybářství, jeho historii i tradicích zde v pátek připraví Střední rybářská škola Jakuba Krčína
z Třeboně. Na hrázi budou umístěny káď a speciální bazének s ukázkami živých ryb. Součástí pátečního
programu bude odborný výklad o výlovu, návštěvníci také budou moci zhlédnout ceremoniál pasování na
rybáře.
Rybářskou tématiku bude mít rovněž soutěže pro malé i velké – rybářské puzzle, odhad váhy ryb, poznávání ryb. O okolní přírodě a jejích obyvatelích se pak budou moci návštěvníci více dozvědět zábavnou a
hravou formou u stánku lesních pedagogů VLS.
Expozice Rybářské bašty nabídne rozšířenou výstavu o rybářství
Přímo na hrázi budou k vidění ukázky regionálních starých řemesel, v rámci výlovu bude mimo sezónu
otevřena expozice Rybářské bašty Olšina. Regionální výstava v památkově chráněném objektu z 15. století mimořádně nabídne expozici starých rybářských pomůcek a nástrojů zapůjčenou Národním zemědělským muzeem Ohrada v Hluboké nad Vltavou.
Partnerem slavnostního výlovu Olšiny je agentura CzechTourism.
Rybník Olšina – křišťálová perla Šumavy z 14. Století – byl založen r. 1370
Rybník Olšina je vodní dílo, které je výjimečné svou historií i polohou. Existence rybníku Olšina je doložena první
písemnou zmínkou z roku 1458. Od 16. století náležel klášternímu zboží Zlaté Koruny, poté připadl k panství
krumlovskému. Dnes je v majetku VLS.
Vodní dílo s rozlohou 138 hektarů v nadmořské výšce 732 metrů je nejvýše položeným chovným rybníkem v České
republice a největším rybníkem Šumavy. Dominantní v jeho chovné produkci je kapr.
Vzhledem k výjimečné poloze tohoto rybníku v horských podmínkách, navíc v lokalitě, která je dlouhodobě uchráněna před civilizačními vlivy, ale také s ohledem na způsob hospodaření, při němž nejsou využívány jakékoliv intenzivní chovné metody, jsou ryby z Olšiny mimořádně zdravé a chutné.
Výlov Olšiny se provádí vždy v podzimních měsících jednou za dva roky tradičním způsobem. Dlouhá léta byl rybník
nepřístupný běžné veřejnosti, protože se nacházel na území vojenského újezdu Boletice. V rámci postupné optimalizace výcvikového prostoru se však před několika lety ocitl na hranici újezdu a letos byl s okolními lokalitami z VÚ
vyčleněn zcela. Výlov Olšiny se tak v poslední době stává atraktivní společenskou událostí, jejíž význam překračuje
hranice regionu.
Expozice Rybářská bašta Olšina
Expozice na Olšině je umístěna v citlivě zrekonstruovaném objektu na hrázi. 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. 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. Součástí expozice je také projekce filmu o starých zaniklých řemeslech, nebo o plavení dříví po nedalekém Schwarzenberském kanálu.
Expozici, do níž je vstup zdarma, během letošní letní sezóny po otevření okolních lokalit veřejnosti navštívil rekordní počet zájemců.
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