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Klostermannova stezka kolem Štěkně
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Celková délka trasy: 7,5 km
(okruh je vyznačen značkami K a má 7
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Spisovatel Karel Klosterman nebyl zdejším
rodákem. Narodil se 15. 2. 1848
v hornorakouském Haagu. V roce 1860 přijal
jeho otec místo panského lékaře u maršála
Windischgraetze a rodina se přestěhovala do
Štěkně. Klostermann se velmi dobře sžil
s místním prostředím.
Karel Klostermann se později stal významným spisovatelem. Jeho
díla se vztahovala především k Šumavě, k lidem, kteří zde žili za
těžkých podmínek v drsné přírodě. Štěkni také věnoval
v Pošumavských rapsodiích jednu povídku nazvanou Dvě gardy a
v románu Ecce homo si vzal za vzor pro hlavní postavu románu
zdejšího kněze Vendelína Zbonka.
Roku 1908 odešel do výslužby a téměř každé léto pobýval ve
Štěkni.
Na spisovatelovu památku byl 7,5 km vycházkový okruh kolem
Štěkně pojmenován Klostermannovou stezkou. Vede jeho
oblíbenými místy, která představují zastavení:
1. – u domu čp. 75 v Klostermannově ulici, kde býval na letním bytě
v letech 1908 – 18
2. – na zámku – žil zde v letech 1860 – 1862, od roku 1919 až do
své smrti tu trávil
své letní pobyty
3. – u mlýna U Kubíků z 15. stol.
4. – u jezu – zde rybařil
5. – na Slatině – obec 2 km severně od Štěkně
6. – Šibeniční vrch
7. - štěkeňské náměstí
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Popis trasy:
Do Štěkně i ze Štěkně můžeme použít autobusovou dopravu.
Od domu čp. 75 se vydáme Klostermannovou ulicí na náměstí a z
něho vlevo k zámku. Dále pak budeme pokračovat k silnici a po
schodišti (se 75 schody – je nejdelší v celém okrese) mezi farou a
sokolovnou k cestě kolem lihovaru a doprava k bývalému mlýnu U
Kubíků. Odtud podél náhonu přijdeme k jezu.
Dál budeme stoupat směrem k studánce Dobrá voda. Na příčné
lesní cestě (pod silnicí) odbočíme doleva. Nad chatami a Otavou po
pěšině, která po krátkém úseku přechází v pohodlnou cestu,
přijdeme k silnici ze Štěkně do Přešťovic. Po ní půjdeme asi 350 m
k odbočce ze silnice (před autobusovou zastávkou) doprava na
lesní cestu. Stoupá šikmo okrajem lesa a po cca 0,5 km se stáčí
vpravo a směřuje k bývalé hájovně Petrlice, od stavení pokračujeme
krátce doprava po zpevněné cestě na lesní silničku. Na ní zahneme
doleva. Po přibližně 1,2 km ve vrstevnici vršku Brdo se od
křižovatky lesních cest dojdeme rovně do Slatiny. Od kapličky po
silnici vpravo (směr Vítkov – Štěkeň) se za vsí dostaneme na
rozcestí. Vpravo se dáme asfaltovou cestou lesem (asi 0,6 km),
poté v otevřené krajině kolem Šibeničního vrchu. Pak budeme
pokračovat po táhlejším, místy prudším 1,5 km klesání kolem školy
a zpět na náměstí ve Štěkni.
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Více informací o Karlu Klostermannovi můžete nalézti na:
http://sweb.cz/k.klostermann/

Foto: Archiv Občanského sdružení Karel Klostermann
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