
OTEVÍRACÍ DOBA ROZHLEDNY 
 

K dubnu 2017 byla rozhledna nepřetržitě 

volně přístupná. 

 

OTEVÍRACÍ DOBA - LANOVÝ PARK 

duben - červen 

pondělí - pátek zavřeno 

sobota - neděle 10:00 - 17:00 

červenec - srpen 

pondělí - neděle 09:30 - 18:00 

září - prosinec 

pondělí - pátek zavřeno 

sobota - neděle 10:00 - 17:00 

 

Poznámka: O svátcích a prázdninách 

otevřeno denně od 10 do 17 hod. 

 

MĚSTO 
PRACHATICE  
A HORA LIBÍN  

  

 

35 km od Adamova 
Dvora Historické centrum, rozhledna a lanový park  

 Nad městem Prachatice, které bylo právem vyhlášené 

"historickým městem roku 2003", se nachází hora Libín 

s kamennou rozhlednou z 19. století. V těsné blízkosti 

rozhledny byl navíc vybudován lanový park pro malé i 

velké. Pokud tedy k životu potřebujete i kapku adrenalinu 

a běžný silniční provoz vám již nestačí, zde si určitě přijdete 

na své. 



Město Prachatice a hora Libín 
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Prachatice. Město, které ve středověku vyrostlo na Zlaté solné 

stezce a po staletí představovalo důležitou obchodní křižovatku. 

Zbohatlí měšťané zde okázale předváděli světu svůj majetek a díky 

tomu dodnes můžete obdivovat nádherné goticko-renesanční 

centrum s řadou bohatě zdobených domů, obkroužené pásem 

hradeb. Pěkný výhled na město se otvírá z věže kostela sv. Jakuba, 

odkud uvidíte dochované hradby s dvojitou vstupní bránou a 

parkánem, radnici i domy kolem hlavního náměstí. V jednom z nich 

sídlí Muzeum české loutky a cirkusu, v dalším Prachatické 

muzeum. Vedle tradiční historické expozice si zaslouží pozornost 

zejména moderně pojatá část s atraktivním modelem 

středověkého města a figurínami v životní velikosti, které na 

nádvoří muzea názorně předvádějí život na Zlaté stezce. 

K rozhledně na Libín vede několik oblíbených výletních tras po 

různých typech povrchů. Kousek od rozhledny můžete vyzkoušet 

své dovednosti v lanovém centru, jehož součástí je i lanový park 

pro nejmenší, odměnou za vynaloženou námahu pak může být 

návštěva letního koupaliště Hulák. 
 

 

 

http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Vez-kostela-sv--Jakuba-v-Prachaticich.aspx
http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Hradebni-system-mesta-Prachatice.aspx
http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Expozice-ceske-loutky-a-cirkusu-v-Prachaticich---j.aspx
http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Prachaticke-muzeum.aspx
http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Prachaticke-muzeum.aspx
http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Muzeum-Zlate-stezky-v-Prachaticich.aspx
http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Rozhledna-Libin.aspx
http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Lanovy-park-Libin.aspx
http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Lanovy-park-Libin/Detsky-lanovy-park-v-Libine.aspx
http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Lanovy-park-Libin/Detsky-lanovy-park-v-Libine.aspx
http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Verejne-koupaliste-Hulak-v-Prachaticich.aspx

